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TEMPO
No Rio e em
Niterói, céu
—
f nublado a cia|
Jf
ro. Temperammmmmmmmmm tura em ligei23ZEZE ra elevação.
Máxima e mínima de ontem: 25,7" em
Bangu e 19" em Santa Cruz.
Mar calmo, com visibilidade boa. Fotos do satélite,
mapa e tempo no mundo,
página 18.
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Na véspera do início da liberação dos cruzados novos, os
bancos travam uma verdadeira
guerra para atrair o dinheiro a
ser devolvido. A estratégia é
oferecer CDBs diferenciados,
pagando taxas maiores que a
variação da TRD mais 8% de
juros ao ano oferecidos pelo
Depósito Especial Remunerado. Nesse esforço, algumas instituições chegam a colocar
CDBs com remuneração de
TRD mais 33% ao ano em aplicações de 60 dias. Os cambistas
também estão elevando as cotações e, ontem, o dólar paralelo
fechou a CrS 411 para venda.
{Negócios e Finanças, página 3)

REGISTRO
? Internaido: desde a
\ tarde de sejgunda-feiira. o e xi presidente
Ernesto
iGeisel, 84
anos (foto),
trata uma
Ii n fe c ç ã o
respiratória no Prontocor
dá Lagoa. Segundo Eduardo
Nagib. médico da clínica,
ele passa bem mas não há
previsão de alta. Morreu:
Kazuo Yamada, 78, regente
japonês de renome mundial, de insuficiência respiratória. Dirigiu por 13 anos
a Orquestra Sinfônica do
Japão. (Página 18)
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Viagem
¦
? Cruzados novos:
com NCz$200mi! dos
confiscados já em
conta corrente,
devidamente
convertidos em
cruzeiros, há várias
possibilidades de fazer
agora aquela viagem
programada para 15
de março do ano
passado. ? Foz do
Iguaçu: o melhor

roteiro para conhecer
as quase 300 quedas
d'agua e as compras
Londres: na terra de

v. ""
Lady Di, as dicas de
como dormir e
aproveitar o café da
manhã peto menor
preço. ? Etiqueta:
alguns
que o;
poltrona não pense
quevocêé
mal-educado. Q
Conheça os segredos
de alguns excepcionais
vinhos franceses.
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PATEK DE PULSO E
BOLSO — Jóias antigas. Antiquário da
Atlântica. Av. Atlântica, 2364/Loja AVALIAÇÃO SEM COMPRÓMISSO. Tels:
235-1494/235-0895.
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Enquanto as moças do basquete comemoravam na praia a conquista do ouro, o Brasil
igualava ontem seu recorde de medalhas (60) na história do Pan. (Páginas 20 a 22)

O bicheiro Aniz Abrahão David, o Anísio, é
um dos principais suspeitos dc mandar assassinar sua ex-mulher, Eliana Müller David, de 44
anos, morta segunda-feira à noite, em Nilópolis, junto com o namorado, Hercílio Cabral
Ferreira, de 27 anos. Também são suspeitos
Dauro Freitas Müller de Campos, pai dela, e
Raul Santos Müller de Campos, irmão.
Em carta de 15 de junho, na qual prevê que
ela e Hercílio poderiam ser vítimas de "algitma covardia", Eliana denuncia o envolvimento de Anísio no tráfico de tóxicos e no caso de
Misaque José Marques e Luís Carlos Jatobá,
desaparecidos desde 1981. Diz. também, que
registrou na polícia as ameaças de morte feitas
por seu pai e seu irmão. (Cidade, págs. I e 5)

Bradesco

Comissão

Argentina
Refúgio seguro, durante
muitos anos, para desempregados dos países vizinhos, a Argentina assiste
hoje não apenas à revoada
dos'antigos imigrantes como também à fuga de suas
melhores cabeças. (Pág. 16)

Cotações
Dólar comercial: Cr$ 366.45
(compra), Cr$ 366,48 (venda). Dólar paralelo: CrS 406
(compra), Cr$ 411 (venda).
Dólar turismo: CrS 403,52
(compra), Cr$ 407.90 (venda). Salário mínimo com
ábonos: CrS 23.131.68. TR
(Taxa Referencial de Juros): 11.95",,. TRD (Taxa Referencial Diária): 0.522415",,.
Tablita do dia 14.08: 1.9428.
Cadernetas de poupança
com aniversário hoje:
11,03"„. Último valor do
BTN: CrS 126,8621. Unif para
IPTU residencial: CrS
6.812.19. Unif para IPTU comercial e territorial. ISS e
Alvará: CrS 7.167.14. Taxa de
expediente: CrS 1.433.43.
Uferj: CrS 10.133.

'Anísio'
S

Escassez na URSS
O primeiro-ministro soviético, Valentin Pavlov, alertou a população para o risco de escassez de comida e
eletricidade durante o inverno. A produção agrícola
deste ano será inferior á colheita de 1990, e o país terá
de importar grãos. (Pág. 17)

A editora
Companhia
das Letras
recebe hoje
os originais
de O cinema
dos
meu s
olhos, 120
textos de crifcica escritos
entre 1941 e
1953 por Viííicius de Moraes (foto), escolhidos por Carlos Alberto
Calil, diretor-executivo da
Cinemateca Brasileira. O
livro revela o bom humor
do poeta como crítico, sua
paixão pelo cinema — principalmente o mudo — e seu
maior idolo nas telas: Charles Chaplin.
Uma casa na Lapa, exprostíbulo e ex-pensão de
estudantes, é no momento
uma espécie de filial carioca da 21ft Bienal de São Pauío. Dos cinco artistas que
ocupam os cômodos com
seus ateliês, três — Luiz Pizarro, Maurício Bentes e
Celeida Tostes — estão entre os 12 representantes do
Rio na Bienal e finalizam
ás esculturas-instalações
que levarão à mostra internacional, em setembro.
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Eliana deixou carta acusando Aniz
„

Metrô em Copa
Até o fim do ano, a galeria
do Metrô sob a Rua Xavier
da Silveira, em Copacabana, vai virar um estacionamento para 72 carros, seanúncio
do
gundo
governador(Cidade,página 3)
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Apesar da persistente crise econômica
do país, o Bradesco registrou um lucro
liquido de Cr$ 28,2 bilhões no primeiro
semestre, o equivalente a CrS 0,67 por
ação. Serão distribuídos CrS 8,7 bilhões
em dividendos. O resultado é 24% superior em termos reais ao alcançado no
mesmo período do ano passado e elevou
o patrimônio líquido a CrS 437,1 bilhões,
com aumento de 22%.
O banco encerrou o semestre com
CrS 500 bilhões em depósitos à vista,
numa evolução real de 15%, enquanto o total de empréstimos cresceu
11.8%. Para o presidente do Conselho de Administração, Lázaro de
Mello Brandão, o resultado foi compatível com o atual momento econômico. (Negócios e Finanças, página 8)

indexar

Ontem foi um dia de surpresas para
os partidos de oposição envolvidos na
formulação da política salarial que deverá entrar em vigor no próximo mês.
Através de um assessor do Ministério
da Economia, o governo mandou avisar que aceita a criação de um índice
prefixado para corrigir os salários até
três mínimos. E o diretor da Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo,
Fiesp, Paulo Roberto Pereira da Costa,
informou que os empresários aceitam a
prefixação dos reajustes de todos os
salários até cinco mínimos.
A informação de que o governo decidiu parar de insistir na livre negociação
foi transmitida ao deputado Paulo Paim
(PT-RS) e surpreendeu até o secretário

salário

de Política Econômica, Roberto Macedo,
"Não tomei
que não escondeu o espanto:
conhecimento disso. O governo quer evitar a indexação", insistiu. (Página 4)
? O Senado aprovou ontem à noite,
sem emenda, o projeto de lei que dá
20% de reajuste geral a todos os
servidores públicos, além de índices
diferenciados para várias categorias
com planos próprios de carreira. A
votação do projeto, ontem mesmo encaminhado à sanção do presidente
Collor, demorou cerca de duas horas e
garantiu o pagamento do aumento em
folha extra, segundo o líder do PRN
no Senado, Ney Maranhão. (Página 4)

STFjulgar

para
Jabes

Por 40 votos contra 12 e duas abstenções, a
Comissão dc Constituição e Justiça da Câmara
aprovou licença para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar o deputado Jabes Rabelo
(sem partido-RO) pelo crime dc receptação de
carro roubado. O plenário se pronunciará hoje a
respeito. Sc mantiver a decisão, a Câmara derrotará corporativismo histórico: pela primeira vez
permitirá que um parlamentar seja processado
criminalmente.
Em Porto Velho, os nove integrantes da ComiSsão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico que foram a Rondônia examinar o envolvimefijtg
de congressistas com o tráfico de drogas decidiram
pedir a cassação do mandato dos deputados Jabes
Rabelo. Maurício Calixto (PTB-RO) e Nobel Mçm:
ra (PTB-RO), por uso de documento falso. (Pág. 12)
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GOLDEN CROSS—
FACA HOJE MESMO
O SEU SEGUROSAÜDE E TENHA A
GARANTIA DE UMA
AMPLA REDE DE
ATENDIMENTO E
QUALIDADE EM SERVICOS. LIGUE JA:
235-2001.

JÓIAS ANTIGAS E
MODERNAS — Patek de pulso e bolso,
Cartier. Supero qual quer oferta. Tel: 5210945 (2a a 6a) AVALIAÇÃO SEM COMPRÓMISSO.

agenda
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Uma menina de 11 anos. identificada
apenas pelas iniciais A.M.S. e que morreu na sexta-feira passada em São Paulo
de Olivença, localidade amazonense no
Alto Solimões, tornou-se o primeiro caso fatal de cólera no país cm um século.
Seu avô e outro habitante do distrito de
Santa Rita do Wcil também estão hospitalizados com a doença.
O bispo dc São Paulo de Olivença.
Dom Alcimar Caldas Magalhães, atribuiu os três casos à falta de assistência
médica e à movimentação de brasileiros
e peruanos pela fronteira. O ministro da
Saúde. Alceni Guerra, alertado, lembrou
que qualquer diarréia intensa deve ser
tratada com reidratação oral. (Pág. 13)

A)m lojas vazias, entre elas a da Rua de Santana, o L,tí ainda
não pagou os funcionários. (Negócios e Finanças,
página 5)

CONSULTORIOS/ESCRITÔRIOS — C/ telefone,
garagem,
entrega imediata.
Conde de Bonfim,
211, em frente à
Mesbla. CJ 2410.
I

GOLDEN CROSS —
ASSOCIE-SE A ORGANIZAÇÃO DE SAÚDE QUE CONTA COM
12 MIL MÉDICOS E
DÁ COBERTURA A
MAIS DE 2 MILHÕES
DE ASSOCIADOS. LIGUE JÁ: 235-2001.

COLECIONADOR
ESTRANGEIRO —
Compra jóias, brilhantes, relógios Rolex,
Patek Philipe etc. Pratarias, esculturas. Fco.
Otaviano, 42-A —
267-9788/ 521 -5697.

CI
CPI

MAQUINAS FOTOGRÁFICAS ANTIGAS — Pago à
vista. Leica, Nikon,
Contax etc. Tratar LIMA PHOTOKINA.
Ed. Avenida Central
s/loja 241 Tel.: 2624186 e 262-1485.

não
e
na

depõe

cumpre
LBA

A primeira-dama Rosane Collor alinhou duas
razões para não ir ao Congresso depor na Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura irregularidades na Legião Brasileira de Assistência (LBA), dá
qual é presidente. Segundo ela, pelo regimento das
CPIs a autoridade a ser convocada seria a ministra
da Ação Social, Margarida Procópio, a quem a LBA
está subordinada. Além disso, já prestou ao Tribunal
de Contas da União todas as informações relativas
ao exercício de 1990 da LBA.
^
Rosane chegou ao seu gabinete ás 10h30, despachou com a ministra Margarida Procópio por mais de
uma hora e confirmou os compromissos da agenda de
presidente da LBA até o fim do mês, desmentindo
novamente os rumores de que se demitiria. Hoje,
ela vai a Maringá (PR) lançar a pedra fundamental
de um núcleo do Projeto Minha Gente. (Página ij)

COMPRO CRUZADOS NOVO - Melhor taxa de mercado,
negócio imediato. Tratar com PAULO CEZAR OU HUMBERTO 220-7740/
220-2653.

GOLDEN CROSS —
A maior e mais completa rede de atendimento médico-hospitalar do país à sua
disposição. Ligue e associe-se: 235-2001.
SANTANA 91 OKM — T. modelos.T. 537-1613 RAILYE.

DESBLOQUEIO
DE CRUZADOS
— Advogados especializados liberam já, em parcela
única corrigida.
Dr. Guerreiro —
221-3781.
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Niterói, céu
IJ&4 nublado a ciaIf V-sl ro. Temperatura em ligeira elevação.
Máxima e mínima de ontem: 25,7° em
Bangu e 19° em Santa Cruz.
Mar calmo, com visibilidade boa. Fotos do satélite,
mapa e tempo no mundo,
página 18.
REGISTRO
1 ? Interna|do: desde a
| tarde de seí gunda-feiira, o ex|presidente
;E r n e s t o
ÍGeisel, 84
anos (foto),
I trata uma
I in fe c ç ã o
respiratória no Prontocor
da Lagoa. Segundo Eduardo
Nagib. médico da clinica,
ele passa bem mas não há
previsão de alta. Morreu:
Kazuo Yamada, 78, regente
japonês de renome mundial, de insuficiência respiratória. Dirigiu por 13 anos
a Orquestra Sinfônica do
Japão. (Página 18)
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do início da libevéspera
Na
novos, os
cruzados
ração dos
verdadeira
uma
bancos travam
guerra para atrair o dinheiro a
ser devolvido. A estratégia é
oferecer CDBs diferenciados,
pagando taxas maiores que a
variação da TRD mais 8% de
juros ao ano oferecidos pelo
Depósito Especial Remunerado. Nesse esforço, algumas instituições chegam a colocar
CDBs com remuneração de
TRD mais 33% ao ano em aplicações de 60 dias. Os cambistas
também estão elevando as cotaçòes e, ontem, o dólar paralelo
fechou a CrS 411 para venda.
(Negócios e Finanças, página 3)
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Cotações
Dólar comercial: Cr$ 366.45
(compra), Cr$ 366,48 (venda). Dólar paralelo: Cr$ 406
(compra), Cr$ 411 (venda).
Dólar turismo: Cr$ 403,52
(compra). Cr$ 407,90 (venda). Salário mínimo com
abonos: Cr$ 23.131,68. TR
(Taxa Referencial de Juros): 11,95",,. TRD (Taxa Reférencial Diária): 0,522415"o.
Tablita do dia 14.08: 1,9428.
Cadernetas de poupança
com aniversário hoje:
11,03%. Último valor do
BTN: Cr$ 126,8621. Unif para
IPTU residencial: Cr$
6.812,19. Unif para IPTU comercial e territorial, ISS e
Alvará: CrS 7.167.14. Taxa de
expediente: Ci'$ 1.433.43.
Uferj: CrS 10.133.
PATEK DE PULSO E
BOLSO — Jóias antigas. Antiquário da
Atlântica. Av. Atlântica, 2364/Loja AVALIAÇÃO SEM COMPROMISSO. Tels:
235-1494/235-0895.
f
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na praia a conquista do ouro, o Brasil
Enquanto as moças do basquete comemoravam
na história do Pan. (Paginas 20 a 22)
igualava ontem seu recorde de medalhas (60)
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iana deixou carta acusando Aniz

Argentina
Refúgio seguro, durante
muitos anos, para desempregados dos países vizinhos, a Argentina assiste
hoje não apenas à revoada
dos antigos imigrantes como também à fuga de suas
melhores cabeças. (Pág. 16)

? A editor^ j
Companhia : ify
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recebe
os originais
de O cinema
ni e li s
dos
olhos. 120
textos de critica escritos
entre 1941 e
Í953 por Vinicius de Moraes (foto), escolhidos por Carlos Alberto
Caíil. diretor-executivo da
Cinemateca Brasileira. O
•livro revela o bom humor
do poeta como crítico, sua
—
paixão pelo cinema — prine seu
cipalmente o mudo
-maior ídolo nas telas: Char•les Chaplin.
? Uma casa na Lapa, exprostíbulo e ex-pensão de
estudantes, é no momento
uma espécie de filial carioca da 21" Bienal de São Paulo. Dos cinco artistas que
ocupam os cômodos com
iseus ateliês, três — Luiz Pizarro, Maurício Bentes e
Celeida Tostes — estão entre os 12 representantes do
Rio na Bienal e finalizam
ás esculturas-instalações
que levarão à mostra internacional, em setembro.
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Londres: na terra de

Escassez na URSS
O primeiro-ministro soviético, Valentin Pavlov, alertou a população para o risco de escassez de comida e
eletricidade durante o inverno. A produção agrícola
deste ano será inferior à colheita de 1990, e o pais terá
de importar grãos. (Pág. 17)

Metrô em Copa
Até o fim do ano, a galeria
do Metrô sob a Rua Xavier
da Silveira, em Copacabana, vai virar um estacionamento para 72 carros, sedo
anúncio
gundo
Brizola.
Leonel
governador
(Cidade, página 3)
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homicídios
O bicheiro Aniz Abrahào David, o Anísio, ,é
um dos principais suspeitos de mandar assassinar sua ex-mulher, Eliana Müller David, de,44
anos, morta segunda-feira à noite, em Nilópolis, junto com o namorado, Hercílio Cabral
Ferreira, de 27 anos. Também são suspeitos
Dauro Freitas Miiller de Campos, pai dela, e
Raul Santos Müller de Campos, irmão.
Em carta de 15 de junho, na qual prevê
que
"algüela e Hercílio poderiam ser vítimas de
ma covardia", Eliana denuncia o envolvimento de Anísio no tráfico de tóxicos e no caso de
Misaque José Marques e Luís Carlos Jatobá,
desaparecidos desde 1981. Diz, também, que
registrou na polícia as ameaças de morte feitas
por seu pai e seu irmão. (Cidade, págs. 1 e 5)
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Apesar da persistente crise econômica
do país, o Bradesco registrou um lucro
líquido de CrS 28,2 bilhões no primeiro
semestre, o equivalente a CrS 0,67 por
ação. Serão distribuídos CrS 8,7 bilhões
em dividendos. O resultado é 24% superior em termos reais ao alcançado no
mesmo período do ano passado e elevou
o patrimônio líquido a CrS 437,1 bilhões,
com aumento de 22%.
O banco encerrou o semestre com
CrS 500 bilhões em depósitos à vista,
numa evolução real de 15%, enquanto o total de empréstimos cresceu
11,8%. Para o presidente do Conselho de Administração, Lázaro de
Mello Brandão, o resultado foi compatível com o atual momento econômico. (Negócios e Finanças, página 8)

indexar

Ontem foi um dia de surpresas para
os partidos de oposição envolvidos na
formulação da política salarial que deverá entrar em vigor no próximo mês.
Segundo um assessor do Ministério da
Economia, o governo já aceita a criação de um índice prefixado para corrigir os salários até três mínimos. E o
diretor da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo, Fiesp, Paulo Roberto Pereira da Costa, informou que
os empresários aceitam a prefixação
dos reajustes de todos os salários até
cinco mínimos.
A aceitação da proposta de prefixação mostra que o governo cedeu às
pressões da oposição no Congresso. O
Ministério da Economia ainda não de-

salário

finiu, porém, se a correção será mensal,
como quer a oposição, ou com maior
intervalo. Em setembro, o salário minimo saltaria para CrS 34 mil. (Página 4)
? O Senado aprovou ontem o projeto de lei que dá 20% de reajuste
geral a todos os servidores públicos,
além de índices diferenciados para
várias categorias com planos próprios de carreira. A votação do projeto, ontem mesmo encaminhado à
sanção do presidente Collor, demorou cerca de duas horas e garante o
pagamento amanhã do reajuste em
folha extra, segundo o líder do PRN
no Senado, Ney Maranhão. (Pág. 4)

STF

julgar Jabes
Por 40 votos contra 12 e duas abstenções, a
Comissão de Constituição e Justiça da Câmarà
aprovou licença para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar o deputado Jabes Rabelo
(sem partido-RO) pelo crime de receptação de
carro roubado. O plenário se pronunciará hoje.a
respeito. Se mantiver a decisão, a Câmara derrotará corporativismo histórico: pela primeira vez
permitirá que um parlamentar seja processado
criminalmente.
Em Porto Velho, os nove integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Narcotráfico que foram a Rondônia examinar o envolvimento
dc congressistas com o tráfico de drogas decidiram
pedir a cassação do mandato dos deputados Jabes
Rabelo, Maurício Calixto (PTB-RO) e Nobel Moüra (PTB-RO), por uso de documento falso. (Pág. 12)
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Uma menina dc 11 anos, identificada
apenas pelas iniciais A.M.S. e que morreu na sexta-feira passada em São Paulo
de Olivença. localidade amazonense no
Alto Solimões, tornou-se o primeiro caso fatal de cólera no país em um século.
Seu avô e outro habitante do distrito de
Santa Rita do Weil também estão hospitalizados com a doença.
O bispo de São Paulo de Olivença,
Dom Alcimar Caldas Magalhães, atribuiu os três casos à falta de assistência
médica e à movimentação de brasileiros
e peruanos pela fronteira. O ministro da
Saúde. Alceni Guerra, alertado, lembrou
ser
que qualquer diarréia intensa deve
tratada com rcidratação oral. (Pag. 13)

GOLDEN CROSS —
FACA HOJE MESMO
O SEU SEGUROSAÜDE E TENHA A
GARANTIA DE UMA
AMPLA REDE DE
ATENDIMENTO E
QUALIDADE EM SERVICOS. LIGUE JA:
235-2001.

JÓIAS ANTIGAS E
MODERNAS — Patek de pulso e bolso,
Cartier. Supero qualquer oferta. Tel: 5210945 (2a a 6a) AVALIAÇÃO SEM COMPROMISSO.
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não pagou os funcionários. (Negócios e Finanças, página

CONSULTÓRIOS/ESCRITÓRIOS — C/ telefone,
garagem,
entrega imediata.
Conde de Bonfim,
211, em frente à
Mesbla CJ 2410.

GOLDEN CROSS —
ASSOCIE-SE A ORGANIZACÃO DE SAÜDE QUE CONTA COM
12 MIL MÉDICOS E
DÁ COBERTURA A
MAIS DE 2 MILHÕES
DE ASSOCIADOS. LIGUE JÁ: 235-2001.

COLECIONADOR
ESTRANGEIRO —
Compra jóias, brilhantes, relógios Rolex,
Patek Philipe etc. Pratarias, esculturas. Fco.
Otaviano, 42-A —
267-9788/ 521 -5697.

CPI

MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS ANTIGAS — Pago à
vista. Leica, Nikon,
Contax etc. Tratar LIMA PHOTOKINA.
Ed. Avenida Central
s/loja 241 Tel.: 2624186 e 262-1485.

não
e
na

depõe

cumpre
LBA

A primeira-dama Rosane Collor alinhou 4üàs
razões para não ir ao Congresso depor na Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura irregularidades na Legião Brasileira de Assistência (LBA), dá
qual é presidente. Segundo ela, pelo regimento das
CPIs a autoridade a ser convocada seria a ministra
da Ação Social, Margarida Procópio, a quem a LBA
está subordinada. Além disso, já prestou ao Tribunal
de Contas da União todas as informações relativas
ao exercício de 1990 da LBA.
Rosane chegou ao seu gabinete às 10h30, despachou com a ministra Margarida Procópio por mais de
uma hora e confirmou os compromissos da agenda de
presidente da LBA até o fim do mês, desmentindo
novamente os rumores de que se demitiria. Hoje,
ela vai a Maringá (PR) lançar a pedra fundamental
de um núcleo do Projeto Minha Gente. (Página 3)

COMPRO CRUZADOS NOVOS — Melhor taxa de mercado,
negócio imediato. Tratar com PAULO CEZAR OU HUMBERTO 220-7740/
220-2653.

GOLDEN CROSS —
A maior e mais completa rede de atendimento médico-hospitalar do país à sua
disposição. Ligue e associe-se: 235-2001.
SANTANA 91 OKM — T. modelos T. 537-1613 RALLYE.

DESBLOQUEIO
DE CRUZADOS
— Advogados especializados libèram já, em parcela
única corrigida,
Dr. Guerreiro —
221-3781.
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Neogovernabilidade
apenas

na

intenção

considera decisivo
nunca antes
tanto o apoio dos
Se um presidente
governadores quanda República teve
to o do Congresso.
tantos governadores
almoço de aniverO
festereunidos para
sário deu a ilusão de
aniversário
seu
jar
que os primeiros já
natalício, nem por
se entenderam e lhe
isso se deve entena mão paestendem
der que melhoraram
ra
fazerem
juntos a
as condições de neo país
de
reforma
que
gociar as reformas da Consti- grande
todos
a
e
com
necessita
qual
tuição e das leis indicadas pe^18,; Projetão do
estão de acordo.
presidente
O primeiro item da reforRemando Collor. O chamado
ma,
o mais simples, é a transnão
de
governabilidade
pacto
ferência
de atribuições e de
explícicompromisso
3|Volve
r tQ, mas se reduz a uma mani- serviços aos estados e municíbeneficiados pela nova
gestação de boa vontade, a pios,
uma declaração de intenções discriminação de rendas feita
dê cooperação ressaltada no pela Constituição, que reti"Cuidadoso
discurso do gover- rou da União para dar às
unidades federadas. Os estanador Joaquim Roriz.
dos
porém não querem novos
A confraternização valeu
e continuam a pedir
serviços
como um sinal da melhoria
do governo federal.
dinheiro
dos padrões de convivência
Seu
principal pleito no mopolítica e social e pela identi- mento é rolar suas dívidas
r fiqacão de aspirações comuns com a União e liberar recurt a pessoas de alta responsabi' lidade. Anotou-se uma única sos federais vinculados orçamentariamente a obras e ser| ausência, a do governador viços nas suas regiões
i Ciro Gomes, do Ceará. Mas
! essa não chega a ser uma res- administrativas. O governo
federal está acuado pelas coI trição sem precedentes. Já branças e não
pode negar,
< uma vez, em 1988, reuniramnada porque sem a
quando
| se no Rio os governadores do ajuda dos governadores não
i PMDB num almoço ofereci- terá apoio
para a grande re!¦ do por Moreira Franco, do forma na
qual joga tudo.
í| Rio de Janeifo, no Palácio
Isso é apenas um exem! das Laranjeiras. Estavam os
Quanto a reformas mais
pio.
1
grandes do partido, Miguel amplas, elas encontram sérias
i| Arraes, Waldir Pires, Orestes
em governadores
! Quércia, Pedro Simon, Tasso restrições
amigos como Leonel Brizola
Jereissati... Apenas um deles
e Alceu Collares, que não
negou sua assinatura a uma
abrem mão de suas concep; declaração conjunta em favor
ções nacionalistas e da luta
| do mandato de cinco anos do para reduzir as "perdas interí presidente José Sarney. O nacionais". Independentei dissidente, que resistiu a tomente da posição do PDT,
1 dos os apelos, era o
governa- do PT, do PSB, do PCB e do
! dor de um pequeno estado, PC do B, há resíduos nacio• Fernando Collor, de Alanalistas um pouco por toda a
! goas.
parte, a começar pelo PMDB
Todos terminaram rom- e
por Minas Gerais. E há a
pidos, ou quase, com o presi- persistência do sonho naciodente e Collor deixou o parti- nalista reforçado
pela convicdo e partiu para uma solitária
ção, não desestimulada ainaventura tào bem acolhida da, de
que o Estado não deve
pelo eleitorado. Não se deve abrir mão da sua presença na
prever que algo de semelhan- produção de energia, na exte ocorra no futuro próximo,
ploração e industrialização
mesmo porque Fernando de riquezas minerais, no conCollor nada pleiteia em seu sentimento ao uso de marcas
favor ou em favor do seu e
patentes internacionais, na
mandato. Ele quer uma re- manutenção de restrições de
forma já conhecida e aliás já mercado e de remessas de lupressentida desde quando co- cros, enfim, de um elenco de
meçou a falar, como candida- medidas
protecionistas das
to. Ele pretende racionalizar
as grandes potências
quais
a administração pública co- econômicas
jamais abriram
mo um todo, mudar o estilo mão.
de convivência do governo
A modernidade ainda não
federal com os governos estamilagres, não muduais, eliminar a inflação por produziu
de parcelas
dou
convicções
práticas econômicas corretas importantes das elites intelece corretivas, como a privatituais que continuam a crer
zação da empresa pública, a
não se emerge da pobreabertura ao capital estrangei- que
za sem um Estado forte e moro, a redução do funcionalisfazer o papel
1
mo, a desregulamentação, bilizado para
brasileira aina
empresa
| etc., etc. Todo mundo já sabe que
de asda
não
tem
capacidade
: do que se trata.
sumir. Isso pode estar errado,
E porque todo mundo já mas o
[
presidente Collor não
não deve haver ilusões conseguiu
sabe
i
até aqui converter
' quanto à capacidade de resisdo velho
herdeiros
! tência. Não é só a inércia da esses
evangelho cívico, capaz ainda
Lburocrada e da mentalidade
=ip©litica. É resistência de inte- de mobilizar os sentimentos
resses e de concepções dife- de parte substancial da opiçgptes do papel do Estado. nião pública. Esse é o drama
Collor disse com razão que do governo Collor.
Carlos Castello Branco
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GOVERNO
M BAHIA

= SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA — SAEB
DEPARTAMENTO DE MATERIAL — DEMAT
AVISO DE LICITAÇÃO
l
DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA — SAEB torna püblico aos Interessados que
/TSECRETARIA
serão recebidas propostas para fornecimento, através do FUNDO ROTATIVO DE MATERIAL — FRM. dos
mfteriais constantes do quadro abaixo: o Edital completo poderá ser obtido na sede da SAEB na 2*
Avenida, n° 200 — 2o andar — sala 44 — CAB — Salvador — BA, das 13.00 às 19:00 horas, mediante
pagamento de CrS 50.000.00 (CINQÜENTA MIL CRUZEIROS) em cheque nominal ao FUNDO ROTATIVO DE
liftTERIAU
ENTREGA
ABKRTURA HORA MATERIAL
NÚMERO
IHODALIDADE
10:00 VEÍCULOS CORPO DE
CONCORRÊNCIA
MOTOMECANIZADOS BOMBEIROS
BÍBLICA
DA PM BA
/Cfcomissào Central de Licitação — CCL/DEMAT é composta pelos seguintes membros
rfffesidente — Aroldo de Oliveira Peixoto
Wèmbro — Marilene Alves dos Santos
M«mbro — Vania Lobo das Neves
Kfàmbro — Elizelandia Maria de Santana Alves
Kfèmbro Ademir Santos de Araújo
i*»
Salvador. 09 de agosto de 1991
tf
EDILSON SOUTO FREIRE
Secretário da Administração
W
rto
ra SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
j

ataca

FORTALEZA — O governador do Ceará, Ciro
Gomes (PSDB), reagiu às críticas de seus colegas de
outros estados, que censuraram duramente sua ausênao presidente Collor, ancia no churrasco oferecido
"São
teontem, em Brasília.
pessoas que não têm nenhuma autoridade moral para fazerem apreciações
sobre meu comportamento. Tenho a consciência plena
de que fiz o que devia fazer. E aguardo com paciência
um futuro próximo que vai indicar quem está correto",
disse.
Ciro Gomes informou que só vai à reunião que os
pretendem realizar no próximo dia 26
governadores
"se houver uma
convocação do presidente. Seja ela
assim como estou disposto a
atendo,
eu
for,
qual
encarar qualquer sacrifício colocado em discussão.
Mas para oba-oba, não vou, não", afirmou. O governador acrescentou que já recebeu sugestão de pauta
para a reunião do dia 26, enviada pelo secretário
de Planejamento de Pernambuco.
Ciro criticou o trecho do documento que propõe
"uma
reforma nas constituições estaduais, segundo ele
nada,
ingenuidade, porque não adiantaria
já que é um
federal".
da
Constituição
princípio
Dizendo ser contra a estabilidade do funcionário
"perversão
todo
grave para
público, que classificou de
"não
o sistema", Ciro Gomes ressaltou que esta "é é a
uma
questão central". Para ele, mais importante
imperiosa reforma fiscal no modelo de contas da
União, dos estados, municípios e bancos estaduais.
Não podemos mais fazer de conta que dá para continuar o festival de gastança, quando o pais está
quebrado", afirmou.
"Fizemos um ajuste
profundo no Banco do Estado
do Ceará, que hoje dá lucro. Enquanto isso, uns outros
bancos estaduais estão com rombo e excesso de pessoai, querendo se financiar no Banco Central", declarou. Segundo ele, o socorro"volta
prestado pelo Banco
como um efeito
Central a bancos estaduais

Acordo

depende

Fleury,

Brizola

e Antônio

de

Carlos

sucesso do pacto que começou a ganhar
Q forma segunda-feira, no almoço dos governadores com o presidente Fernando Collor, em
Brasília, depende de Luiz Antônio Fleury
(PMDB), Leonel Brizola (PDT) e Antônio Carlos
Magalhães, segundo avaliação do governador de
Pernambuco, Joaquim Francisco Cavalcanti
"Se acertarmos
pontos a serem alte(PFL).
rados na Constituição que tenham o apoio dos
governadores do Rio de Janeiro, da Bahia e
de São Paulo, teremos excelentes chances de
aprová-los no Congresso com os votos do PDT,
PFL e PMDB", diz Joaquim Francisco.
O governador de Pernambuco ressalta que o
pacto de governabilidade deverá incluir, além
da reforma da Constituição Federal, modificações nas constituições estaduais. Para detalhar
essas mudanças e promover um intercâmbio de
experiências regionais bem sucedidas, 26governadores — ou todos os 27, se Ciro Gomes (PSDB),
do Ceará, comparecer — vão se reunir em Brasilia, no dia 26. "Será uma reunião de resultados",
prevê Joaquim Francisco. A escolha de Brasília
deve-se não só á infra-estrutura proporcionada
pelos escritórios de representação dos estados,
mas também, explica, ao fato de a capital ser
"território neutro"
Joaquim Francisco antevê a formação de uma
frente de governadores, como decorrência da situação crítica dos estados. "Os governadores
têm pressa de assumir posições conjuntas em
temas mais delicados como a reforma fiscal,
para ter mais força política junto ao governo federal antes que o Planalto proponha ao Congresso alterações que retirem recursos conquista-

todos
¦-

Ciro:
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os
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governadores
J&ximo>
Estados do Sul propõem

" Vi esse
filme com Sarney

anti-social na forma de inflação, pesando sobre todos,
mas principalemnte sobre os pobres e desempregados".
"um
Ciro disse ainda que sente
grande constrangio que precisa ser feito no país,
mento" em comentar
"lecionar
colegas". Declarou
porque não quer
"a coisaparaalguma". Pediu
não
é
candidato
que o
que
"Estou cumprindo
a
deixem "trabalhar sossegado".
minha obrigação com o povo do Ceará, com quem
tenho obrigação, e com mais ninguém", afirmou, referindo-se aos governadores que criticaram sua ausência
no "banquete", como chamou o almoço oferecido a
Collor. "Acho justo meu direito de pedir que os colegas não façam apreciações sobre a minha consciência
ou comportamento pessoal. Tudo o que desejo é contio pacto da governuar trabalhando sossegado." Sobre
"este filme
antes, no
nabilidade, disse já ter visto
governo Sarney"

dos pelos governos estaduais com a Constituinte de 1988".
"Passaremos um dia inteiro
Prioridades —
trocando experiências administrativas e definindo
o que os governadores pretendem com a reforma constitucional", planeja o governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima (PMDB). No plano
estadual, Cunha Lima pretende livrar-se do dispositivo que poíbe a concessão de abonos salariais. Lá os trabalhadores que recebem o salário
mínimo ganharam CrS 17 mil, enquanto nos demais estados o mínimo foi pura CrS 23 mil,
devido a um abono de CrS 6 mil autorizado pelo
governo federal. Durante o almoço da segundafeira, foi o próprio presidente Collor quem tocou
no assunto com o governador. "Você vai argüir a
inconstitucionalidade desse dispositivo, não
vai?", indagou Collor. "Vou sim", respondeu Cunha Lima, sugerindo que o abono seja estendido a
quem ganha até CrS 100 mil.
Entre os pontos que Joaquim Francisco define
como prioritários na discussão da reforma constitucional estão o fim da estabilidade do funcionalismo público, item que também é defendido pelo
governador cearense Ciro Gomes (PSDB), a isonomia salarial entre os três poderes e a delinição da função social da propriedade rural. Ele
também vai questionar o monopólio da Petrobrás
na exploração do gás natural. E argumenta com o
exemplo de seu estado, Pernambuco, que é proibido pelaq Constituição Federal de explorar suas
reservas de gás, embora a Petrobrás tenha informado que não tem interesse em investir na região
nos próximos cinco anos. "Tenho condições de
explorar o gás natural no estado e sou obrigado a
comprar mais caro por causa da Constituição",
reclama o governador.
Joaquim Francisco adianta os pontos que devem ser modificados na Constituição de Pernambuco. Ele defende o fim do voto secreto nas
sessões em que os deputados estaduais apreciarem veios do governador a projetos aprovados
pela Assembléia Legislativa, e também no julgamento da intervenção estadual em municípios.
"Quero tudo isto decidido em
jogo aberto", diz.

JOXSffiíS.
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CENTRAL
MINAS HISTÓRICA, BRASÍLIA
PANTANAL
Com Bolfvio • Paraguai. Viagens nas
E CALDAS NOVAS
Soinaves. Costa Verde, Eclusas do Tie+è, FonArta, Cultura o Lazor. Três excursões
ta Porã, Pedro Juan Caballero, Corumbá,
numa S(M Em ônibus de luxo pelas mais imPantanal, Passeio de Barco Pelo Rio Paraguai,
portantes cidades do passado colonial até a
Puerto Sua res, Mirando, Campo Grande etc.
capital do futura Congonhas do Campo, OuII dias. 11 nMçias. SoMus A?' feirai.
ro Preto, Mariana, Belo Horizonte, Cordisburetc; as atrações de
41 CrS 49.425, MCrt 173.980, Avista
go, Gruta de Maquiné
Goiânia, e muito "rélax" • alegria em Caldas
CALDAS NOVAS FASCINANTE
Novas. Final do tour conhecendo Araxá, FranAs prodigiosas águas quantos. Ribeica e Ribeirão Preto.
rão Prato, Brodósqui, Franca, Aroxá, Parque
9 dias. 9 refeições.
da lagoa Quente, Uberlândia, Uberaba etc.
Saídos: sábados.
Hospedagem no Hotel Caldas Termos Clube (4
4 x CrS 39.225, w
noites), o maior complexo termal de Caldas
CrS 138.100, A vista
Novas, com 5 piscinas de águas quentes.
7 dias. 7 refeita. Saldos: sábados.
Hotéis categorizados
4 x Cr$ 28.650, M Cr$ 100.840, è visto
Cafésda manhã omoia-ponsSo
TOURS RODO-AÍREOS
Guia acompanhanto
MINAS E BRASÍLIA. 5 dias. ÔniPadrão Solotur do sorviços
bus na ida, volta em avião.
PEÇA O CATÁLOGONT 56COM,
BRASÍLIA E CALDAS NOVAS.
6 dias, Avião na ida, volta em
PROGRAMAÇÃO
ônibus.
COMPLETA
CENTRO: R. do Quitando, 20/Sli. - Tel.: 221 -4499
R. Vise. de Pirojá, 351/Li. 105 - Tel.: 531-1188
soletur IMNEMA:
BARRA: (Kolibri) Av. Olegàrio Maciel, 451 /Li. D * Tel.: 399*3542
Em turismo a número 1
COMCAIÀNA: R. Santo Cloro, 70/Slj.'¦ - TeI-,255-1895
CONSULTE 0 SEU
T1JUCA: Praça Soem PWa, 45/Ú. ÍOI Tel.: _
VIAGENS
NITERÓI: (Contactur) Moreira Cssar, 229/1.012 - Tel.: 710-7401
AGENTE DE
S. Paulo • Campino» • II» - Curitiba - Vitória ¦ I. Horizonte ¦ Solvodor • RetHe - fortaleza

pacto nacional a Collor
BRASÍLIA — O pacto nacional para o desenvolvimento do país, que começaria pelo encontro dos governadores, dia 26, no Distrito Federal, foi proposto ontem ao
presidente Fernando Collor pelos três governadores do
Sul — Roberto Requiào (PMDB), do Paraná; Alceu
Collares (PDT), do Rio Grande do Sul; e Vilson Kleinureunião de
bing (PFL), de Santa Catarina — durante
"Seria a oportuquase duas horas no Palácio do Planalto.
nidade de o presidente fazer um encontro com a sociedade", disse Collares, que propõe a participação de congrescooperativas
sistas, partidos, trabalhadores, empresários,
"Um
país em difieul-.
e universidades nesse entendimento.
dades faz pacto social." Segundo ele, o presidente aceitou
coordenar esse pacto.
A reunião foi uma continuação do encontro de 26
governadores com o presidente, anteontem, no Clube das
Nações. Na reunião do próximo dia 26, cm Brasília, os
ainda um estudo aprogovernadores do Sul vão sugerir
"Para
fundado do salário mínimo.
que o salário mínimo
seja o mínimo que garanta um padrão de vida razoavelmente decente para"Ao trabalhador e sua família", argucondição do presidente, agora, é
mentou Collares.
também a nossa, desvinculando a hipótese de mínimo com;
indexações na economia nacional."
Os governadores apresentaram outras sugestões, como
apoio á reforma constitucional e à ecologia, ternas do;
já chápróximo encontro para discutir o entendimento, "Estabemado de Projeto Nacional de Desenvolvimento.
lecidos os parâmetros desse desenvolvimento, acho qué
não teríamos dificuldades de obter consenso no Congresso
para providenciar as ferramentas constitucionais que nos
discordaram num
levariam a isso." Requiào e Collares
"Isoladamente, isso não
minimo.
do
o
aumento
ponto:
"Não é o salário
leva a lugar algum", disse Requiào.
Collares. "O
retrucou
mínimo o causador da inflação",
mínimo do Brasil é menor do que o do Paraguai."
Circo para o povo
O prefeito de Mogi-Mirim (SP), Romeu Bordignon, e
seu vice, Ricardo Brandão, do PMDB, foram cassados
por favorecimento em abuso de poder econômico. Na
campanha, o então prefeito Campos Neto, também-do
PMDB, contratou um circo para dar espetáculos sob
faixas de Bordignon. Para completar, num dos espetáculos do circo, uma das arquibancadas ruiu, ferindo sete
espectadores. Há inquérito policial em andamento.
Zambiasi indeciso
O radialista Sérdeputado estadual
mais votado na»
duas últimas eleições no Rio Grande
do Sul, ainda não
decidiu se concorre
à Prefeitura de Porto Alegre no «um que
sucessio do governador Alceu Cotiares (PDT). Maior
fendmeno eleitoral < , R
do estado nos õitimos anos, Zambiasi foi lançado à
Prefeitura peta unanimidade das seis zonais do PTB de
"dividido",
Porto Alegre, mas admitiu estar
porque os
diretórios do interior o querem no governo do estado.
Zambiasi t cortejado por todos os partidos em seu
estado. O próprio Brizola sonha em tê-lo no PDT.
Outra de prefeito
O promotor Raimundo Ferreira da Silva encaminhou
denúncia ao Tribunal de Justiça gaúcho pedindo a prisão
preventiva e afastamento do cargo do prefeito de Pelotas
(RS) Anselmo Rodrigues (PDT). Silva é acusado de malversação de verbas públicas, descumprimento do orçamento municipal e irregularidades em licitações ocorridas
em 1990.
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SUL DO BRASIL MARAVILHOSO
Sorras, Praias, Vinho o Folclore. Excursão sob medida para você aproveitar o máximo do seu tempo, ônibus de luxo por Curitiba,
Vacaria, Caxias do Sul, Bento Gonçalves,
Garibaldi, Gramado, Canela, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Torres, laguna, Florianópolis,
Camboriú, Blumenau, Joinville etc.
10 dias. 10 refeições. Saldas: sábados.
4xCrS 41.985, eeCrS 147.790, Avista
SUL DO BRASIL EM
GRANDE ESTILO
O tour mais comploto, com viagons
nas Solnavos. Passeio de trem pela Serra
do Mar, Circuito da Uva e do Vinho, Gramado, Canela, Porto Alegre, as praias gaúchas
de Torres, praias catarinenses, Blumenau, Joinville etc. Em Gramado, hospedagem no fabuloso Hotel Serra Azul (5 estrelas).
12 dias. 12 refeições. Saldas: sábados.
4xCr$47.400, eeCrS 166.850, Avista

TRÍS FRONTEIRAS
E ASSUNÇÃO DO PARAGUAI
As magníficas Cataratas do Iguafu.
Em ônibus de luxo pelas estradas do Paraná.
Entrada no Paraguai pela Ponte da Amizade.
Visitas ao Balneário ae San Bernardino e ao
famoso Lago Ipacaray. City-tour completo em
Assunçãa Show típico com músicas e danças
paraguaias. Visitas as Cataratas e a Itaipu. Regresso por Maringá o londrina.
9 dias. 9 refeições. Saldas: sábados.
4xCrS37.875, eeCrS 133.320, Avista
CIRCUITO DAS TRlS
FRONTEIRAS
Onao o Brasil, Argentina a Paraguai
sa oncontram na Foz do Iguaçu. Em
ônibus de luxo: Curitiba, Passeio de Trem pela
Serra do Mar, Vila Velha, Caldeirões do Inferno, Cataratas, Puerto Iguazu, Gudad dei Este. Hidrelétrica de Itaipu etc. Regresso por
Maringá e londrina.
7dias. 7 refeições. Saídas: sábados.
4xCrS 29.475, eaCrSl 03.750, Avista

SUL MARAVILHOSO E
FOZ DO IGUAÇU
As maiores atrações turísticas do Sul: as serras
Hotéis categorizados • Cafésda
gaúchas (hospedagem em Gramado), Porto
manhã a moia-ponsflo
o
Vaecatarinenses,
Alegre, as praias gaúchas
Guia acompanhanto
le do itajaf (hospedagem em Blumenau). CoPadrão Solotur do sarviços
nheça o espetáculo das Cataratas, com visitas
a Foz do Iguaçu, Gudad dei Este (Paraguai)
PEÇA O CATALÃO© N? 56
e Puerto Iguazu (Argentina), ônibus de luxo.
COM PROGRAMAÇÃO
14 dias. 14 refeições. Saldas: sábados.
COMPLETA
4xCr$61.200, eeCrS 215.400,Avisto
CENTRO: Quitando, 20/Sli. - Tel.: 221-4499
TUUCA: Saem Peno, 45/Lj. 101 - Tel.: 264-4893
COMCAMNA:
Santa Clara, 70/Sli. - W..- 255-1895
^soletur
' 1 Fm
turismo
a
número
1
Em
IMNUU: Visconde de Piroiá, 351/q. 105 - Tel.: 521-1188
CONSULTE 0 SEU
BAIIA; (Kolibri) Av. OlegárioModeL 451/li. D • Tel.: 399-3542
AGENTE DE VIAGENS NITERÓI: (Contactur) Moreira César, 229/IÒI2 -Tel.: 710-7401
S. Paulo • Campinas • lio - Curitiba • Vitória -1. Horizonte - Salvador • lecife • Fortoleia

Política

Rosane

avisa

BRASÍLIA — A primeira-dama,
Rosane Collor, não vai depor na CPI do
Congresso que apura denúncias de irregularidades na Legião Brasileira de Assistêneia (LBA), entidade da qual é presidente. Lia disse ontem que, pelo
regimento das CPIs, apenas ministros de
estado podem ser convocados a depor.
No seu caso, a autoridade passível de
convocação é a ministra da Ação Social,
Margarida Procópio. a quem a LBA está
subordinada. Ontem à tarde. Margarida
desceu ao gabinete de Rosane c convcrsaram sobre o assunto por mais de uma
hora. Ao final, nenhuma das duas quis
dar entrevista.
Embora venha se esforçando para
dissimular a crise conjugai que enfrenta,
a primeira-dama tem encontrado difieuldade para explicar a ostensiva indiferença do presidente Fernando Collor. Ao
contrário do marido, ela continua apareeendo cm público de aliança no dedo
anular esquerdo. Radiante, bem maquiada e simpática com os assessores e fimcionários da LBA, ela chegou ao gabinete ás 10h30. Sua primeira providência foi
confirmar os compromissos de agenda
até o final do mês, entre os quais, desfiles
beneficentes e a missa de ação de graças
peleis 49 anos da entidade, no próximo
dia 2S. Hoje, ela estará em Maringá
(PR), para lançar a pedra fundamental
do primeiro núcleo do Projeto Minha
Gente naquele estado.

quarta-feira, 14/8/91

e Governo

não
depõe
que
Pela manhã, Rosane recebeu a delepareceu à cerimônia de abertura do seminário sohre os direitos da criança c do
gaçào de atletas portadores de deficicncia que participaram das Olimpíadas Lsadolescente, realizada no Ministério da
Justiça, com as presenças dos ministros
peciais de Verão, realizadas cm
Minneapolis (EUA). Em rápida entrevisJarbas Passarinho, da Justiça, e Alceni
ta após a solenidade, a primeira-dama
Guerra, da Saúde. O ministro da Educalembrou que. na condição de presidente
çào, Carlos Chiarelli, também não aparede uma fundação, pode no máximo ser
ceu. Até poucos momentos antes da aberconvidada a depor e. mesmo nessa hipótura do seminário, alguns integrantes da
tese, não vê razões objetivas para compasegurança pessoal da primeira dama llzerecer. pois, segundo informou, já prestou
ram uma "varredura" no local da reunião,
as informações adicionais solicitadas pedando indícios de que Rosane não faltaria.
Io Tribunal de Contas da União, relatiA cerimônia chegou a ser adiada por 15
vas ao exercício de 1990. E, no caso da
minutos, inutilmente. A representante da
compra irregular de alimentos feita pela
presidente da LBA, Cristina Ururahy,
superintendência da LBA no Rio de Jachegou minutos depois.
neiro, demitiu os diretores responsáveis e
Desde que a crise conjugai entre Colabriu sindicância para respaldar futuras
lor
e
Rosane tornou-se pública, a primeilegais.
providências
ra-dama vem sendo acompanhada de
Os diretores punidos são Nelson MoRosita Malta, e o
perto pela mãe, dona
desto Leal Corrêa Filho, gerente de ProJoão Alvino. "Meus pais vêm a Brapai
gramas, e Antônio Alberto Almeida, gesília periodicamente, ainda mais agora
rente de Administração, responsáveis
que eles têm duas filhas morando aqui",
pela compra de alimentos a preços super- justificou a primeira-dama. A outra irmã
faturados e sem licitação junto à indúsà qual se referiu é Rosânea Malta, casatria Nutrinatum, no período de abril a
da com o deputado federal e primo Vitójulho deste ano. Ao final da sindicância,
rio Malta (PRN-AL). Seu João e o filho
que durará 30 dias, eles serão instados
caçula. João Alvino Filho, passaram a
judicialmente a ressarcir a entidade por
maior parte da tarde conversando com a
perdas e danos. A operação, sustada por
primeira dama. Depois que eles se retiradeterminação de Rosane. custou CrS
ram, dona Rosita permaneceu o resto do
15.2 milhões, dos quais CrS 4.8 milhões
expediente ao lado da filha e acompajá haviam sido pagos.
nhou, inclusive, a audiência que ela teve
Ontem, entretanto, Rosane não comcom a ministra Margarida Procópio.

em

CPI

e

nem
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?
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LBA",
Brasília — Luiz Antônio

Rosane divulgou sua agenda na LBA para os próximos 30 dias e hoje viaja a

Mês ideal para você curtir a Praia de Massaguaçu, uma autêntica praia de pesca oceânica.
Hotel a 25m da praia. Ônibus à porta.
Ampla estrutura de lazer e equipamentos e serviços de praia. Excursões à Ilhabela,
TODOS OS SlGWOSlli
(Jbatuba e São Sebastião.
HOTEL CAPRICÓRNIO Caraguatatuba - SP
I ESTABELECIMENTO VINCULADO À CRASERRA.
Reserva* c Excursões: 221-1573
R. Quitanda, 30 - 13? andar
(Descontos especiais p/sócios)
0 LAZER PARA

FIM DE SEMANA NAS MONTANHAS
ESTABELECIMENTO
Preços promocionais e descontos pfgrupos acima de 5 casais.
Excursões plgraposcom visita á tamosa fábrica de queijos e artesanato, aos VINCULADO A CRASERRA.
,i domingos.
Ampla estrutura de teer (piscina, sauna, vôlei etc.), fazenda própria e leite p/sócio)
„ i HOTEL SÃO TIAGO Reservas e Excursões: 221 -1573
friburgo
R. Quitanda, 30/13? andar

\

? APLICAR

LOTERIA ESPORTIVA
Procuro 6 pessoas que gostem da lot. esportiva e possam
participar de bolão (feito p/análise combinatória), c/cota em
torno de 500 mil p/cada uma. Favor telefonar somente
pessoas c/condições. Não cobro nenhum ágio ou taxa administração. Mantenho sigilo absoluto. Inf.. (021) 238-7186
DOLLAR, CDB, RDB, AÇÕES, CADERNETA DE POUPANÇA.
Em que investir seus cruzados desbloqueados
a partir de 15 de Agosto? Invista na melhor opção:

? ANTECIPAR

? SACAR

CRS

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

Banco

Boavista

NFSTA ESC OI HA, VOC F NEM PREC ISA PFNSAR.

OMMMMraOpPMOUMfmHÇmOp
UNIVERSIDADE SANTA URSULA - USU

Aplicar
| | C ontd di' Depósito fcspec ial Remunerado
IX:.R.

CEPCOP
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

|~| Você também pode APLICAR NA
Poupança Boavista.
BOA

EM PSICANÁLISE
"LATO-SENSU")
(PÓS-GRADUAÇÃO

| | Nas diversas opções de investimento
do Boavista: Fundo Boavista de Aplicação Financeira, CSA-Fundo de Ações,
Cr$ - Fundo de Renda Fixa, Boavista
C orporate, Portfólio Ideal Boavista.
CDB/RDB Boavista, Ações, Ouro, etc.

DURAÇÃO: 05 SEMESTRES
INICIO: AGOSTO/91
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES PELO TELEFONE
(021) 551-5542 - RAMAIS 248 E 139.
DAS 13:00 ÀS 22:00 HORAS.

ouQ Dólar Turismo/Travelers Cheques:
tr.i ótima opção para aplic ar seus Cru/eiros rec ém-convertidos — prepare
sua próxima viagem ao exterior.

Antecipar
depositados no Boavista.
Q NCz$
O Boavista antecipa de uma só vez a
tòtalidade ou parcelas de seus NCzS
depositados no próprio Banco, na forma de empréstimo parcelado.
Q NCz$ depositados no Boavista ou
em outros bancos.
Seus NCz$ facilitam a aprovação de
seu crédito no Boavista.
Basta apresentar o seu extrato'.
| | Crédito Pessoal
Uma boa forma de você utilizar
os seus NCz$ agora.
| | Financiamento de Bens
Você pode obter um financiamento para aquisição de bens
(máquinas, veículos, equipamentos, etc.), com base no saldo de
NCz$.
Q Cheque Especial
• O Boavista concede um limite
de Cheque Especial equivalente
a 50% do seu saldo de NCz$.

Sacar
| | Você também pode sacar os sons Cr$
disponíveis e satisfazer os seus sonhos
de consumo. Mas para quê, se você
tem um Banco que oferece melhores
opções para o seu dinheiroí

Banco

%

Boavista
J Ni/iVh idf,,b '»iJigw idr.ih

iii
.I

*()fX,.)o suieitú«? «íprov.iÇfío do crédito paru NCz$
de/xjsitüdos cm outros bitncos

Universidade Santa Úrsula

t

t>*

/v-^w
Óculo» para leitura, no seu grau,
cristal ou resina, qualquer grau
com lentos de resina orgânica "as
mais leves do mundo".

Ui
<
L

Só990,
Válido com a presença do cliente

m

Óculos bifocal biovis Resina no seu grau
Masculino ou feminino Armação + lentes.

%
1

S5

í»

Armação infantil
à vista,

CREDICARD
modelo Fulvue

wí

i íi.i a ur-nj

.1*1
;mor

CO/GO G4/«?
i.niTíí^

"fwwwF

COM CREDICARD TODO MUNDO QUER V0CÉ

d»
HS
í»

SÓ 8.900,

EM QUALQUER COMPRA
COM O SEU CREDICARD
10% DE DESCONTO
INCLUSIVE NAS
MERCADORIAS
EM PROMOÇÃO
LABORATÓRIO PRÓPRIO
O MAIOR DA
AMÉRICA LATINA
I?
M

Lentes de contato
coloridas Waicon
-38.000, O PAR
JÀ VISTA
até
6.00 dioptrias

frB
ií»
í»

Novas lojas
— Rua Faliciano Sodré 165.
São
Gonçalo
só 990/VISTA
Ilha do Governador — Estrada do GaUão, 2.715 Loja R.
CENTRAL (X ATENDIMENTO: 380-5313 - CENTRO- Ruo
Airw. 210 • Rua Gorapfem D». 56 Ruo Smdor Dantas. 100-A • COPACABANA- Ruo Mljud
44 • Av. Princma luM.
323-H • ILHA OO GOVERNADOR - Ettrodo do GaWóo. 2.713 - loja R • IPANEMA - A*. Viicond* d* Pirajó, 282 B-C • LEBLON - Rua AtauHe d* Polvo, 725-í • SÂO CRISTÓVÃO - Ruo R.corda
Mochodo, 229 • YIJUCA - Proço Som Peto. 07 • MEIIR - Ruo Okn da Crui. 210-A • Ruo frrdwko M-f. I» • BONSUCESSO - Rua Cvdoto d* Moro*. 76 • PENHA - Ruo Romiroi. 80 ••
MADUREIRA - Rua Carolina Mochodo. 476-B - Rua Carolina Mochodo. 422-B • MADUREIRA SHOPPING - Eit. do Parulo, 222 • BANGU - A». C6mqo d* Vgnmloi, 423 • CAMPO GRANDE
- Rua Corond Agostinho,
36 • SAO GONÇALO - Ruo WWono Sodré, 165 • NI Tf RÓI - Rua Sóo Joóo. 57 • ICARAÍ - Rua Lop*s Irwòo. 134 • ALCÂNTARA - Ruo Votando Sood AbuzokJ, 51/105
• CAXIAS - Praça do Emancipado. 108- A». Prtúdotf» K«v»ciy 1628 • SAO JOÃO DE MERIT1 - Rua Auio Tom» Bedron.
27 • N. IGUAÇU - A*. NÜo P«a>rfio, 62 • BARRA MANSA - Rua
Joaquim Uil». 180-B o PETROPOLIS - Ruo do lmp«rodor, 737.
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aceita

indexar

Governo
: BRASÍLIA — O governo cedeu às
pressões do Congresso e aceitou corrigir
os salários até três mínimos por um índice prefixado. Não definiu, porém, se a
correção será mensal, como querem os
políticos, ou mais espaçada. Em setembro, o salário mínimo saltaria para CrS
3Í4 mil — base para o cálculo dos beneficiados —, embora o Congresso ainda
insista num mínimo de CrS 60 mil. O
diretor da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Roberto Pereira da Costa, surpreendeu, ontem, os partidos de oposição, ao informar que os empresários aceitam a
ijidexação até cinco mínimos,
í Um assessor graduado do ministro
da Economia, Marcilio Marques Moreira, telefonou, na manhã de ontem, para
o deputado Paulo Paim (PT-RS) e disse
que o governo aceitava a prefixação. Hoje, Paim deve se reunir com integrantes
da equipe econômica, para saber até onde o governo aceita mudar a atual polítidi salarial. Antes, os líderes partidários
da Câmara dos Deputados se encontram
para discutir o assunto. Na semana passada, Paulo Paim esteve com Marcilio e
explicou detalhadamente a proposta de
prefixação da Comissão de Trabalho da
Câmara.
i Enquanto Paulo Paim comemorava a
reviravolta do governo, que até então

insistia na manutenção da livre negociaçào, o secretário de Política Econômica,
Roberto Macedo, não escondeu o espanda Econoto ao saber que o Ministério"Não
tomei
mia tinha nova proposta.
conhecimento disso", confessou, desapontado. Mais tarde, Macedo se reuniu
Passacom o ministro da Justiça, Jarbas "O
rinho, e com líderes governistas.
governo quer evitar a indexação", insistia o
secretário.
Mecanismo — Pela proposta da
Comissão de Trabalho, que foi aprovada
por unanimidade de votos, o governo
prefixaria mensalmente um índice para a
correção dos salários. Se a inflação, no
final do período, ultrapassasse o valor
previsto, os trabalhadores receberiam a
diferença mês seguinte. Os parlamentares
não limitaram esse mecanismo de correção à faixa de três salários mínimos,
"Essa
como propôs ontem o governo.
discussão das faixas beneficiadas não
preocupa tanto. O mais importante é o
governo aceitar um mecanismo de correção", disse Paulo Paim, apostando na
ampliação do mecanismo a todos os- salários.
Além da correção mensal pela prefixação, a Comissão de Trabalho quer que
o salário mínimo em agosto seja de CrS
60 mil e a partir de setembro tenha men-

Reajuste

de

BRASÍLIA — O Senado aprovou
ontem á noite, sem qualquer emenda, o
projeto de lei que concede reajuste geral
de 20% a todos os servidores públicos,
além de índices diferenciados para várjas categorias com planos de carreira
próprios. O projeto foi remetido ontem
rçiesmo ao presidente Fernando Collor,
para sanção. Com isso. está garantido o
pagamento dos reajustes em folha extra, o que deverá ocorrer até amanhã,
segundo o líder do PRN no Senado,
Ijlcy Maranhão.
¦ A votação do projeto de lei demorou cerca de duas horas, gastas com
protestos dos líderes partidários contra
a pressão exercida sobre o Senado para
cjue nada fosse mudado e se votasse em
regime de urgência, urgentíssima, sem
discussões. O relator da matéria em pienário, senador Cid Sabóya de Carvalho
(PMDB-CE), criticou o projeto, mas
assim mesmo recomendou a rejeição
das sete emendas que haviam sido apresentadas. A votação acabou sendo simbjólica, com os senadores José Paulo
Bisol (PSB-RS) e Pedro Simon
(PMDB-RS) retirando á última hora o
destaque para supressão de dispositivo
que dá poderes ao presidente da República para reajustar o valor de gratificat
(
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\
>

Maranhão: retomar diálogo
ções. De forma unânime, os líderes fizeram um apelo ao governo para retome
as negociações com os servidores, especialmente com os funcionários das instituições de ensino superior.
Ganhos — Com a aprovação do
projeto, os servidores públicos civis e
militares receberão um reajuste geral de

servidor
20% sobre os salários, retroativo a julho. Em várias categorias com carreiras
próprias, os índices serão mais elevados
— de 53% a pouco mais de 200%, caso
dos diplomatas. O projeto fixa que nenhum servidor poderá receber a título
de remuneração mais do que um ministro de Estado e determina teto de CrS
484.933,02 para os salários das carreiras
de diplomata, auditor do Tesouro, Policia Federal p. Policia Civil do Distrito
^
Federal.
Nas tabelas de reajustes diferenciados estão incluídos os servidores do
Ibama, Embratur, Incra, Suframa, Sudam, Sudene, Caixa de Financiamento
Imobiliário da Aeronáutica, Fundação
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho (Fundacentro),
instituições federais de ensino, Tesouro
Nacional, Instituto Brasileiro do Patrimònio Cultural (IBC), Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac), Biblioteca Nacional. Fundação Casa de Rui
Barbosa, Funai, Fundação Cultural
Palmares, Fundação Alexandre de C-usmão, LBA, Fundação Joaquim Nabuco, Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), Ipea e Fundação Escola
Nacional de Administração Pública
(Enap).
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NAÇÃO

BRASILEIRA"

"São invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas..."
(Art. 5? Constituição Federal do Brasil).
O Estado de Rondônia nasceu sob a égide de bravos pioneiros que aceitaram o
desafio de desbravar terras inóspitas, suplantar obstáculos diversos, enfrentar sacrifícios inumeráveis
e semear seus sonhos e esperanças num esforço impar de implantar e consolidar o progresso e a
integração em uma vasta região da fronteira de nossa Pátria.

í

Para desempenhar a patriótica missão de povoar Rondônia e transformar riquezas
naturais em benefícios sociais para milhões de brasileiros, foram convocados cidadãos de bem de
todos os quadrantes do Brasil, notadamente milhares de nordestinos, paulistas, paranaenses,
catarinenses, gaúchos, mineiros e outros tantos patrícios.
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até

salários

salmente aumento real. De acordo com
Paim, o valor justo do mínimo hoje seria
de CrS 156 mil — o necessário para
atender todas as despesas básicas do trabalhor previstas pela Constituição. Para
recompor o mínimo, 1% sobre os CrS
156 mil seria concedido mensalmente aos
trabalhadores — hoje, o aumento seria
de CrS 1.560,00. Em três anos e meio, o
mínimo chegaria ao patamar de USS
300.
Embora as centrais sindicais — Centrai Geral dos Trabalhadores, Central
Única dos Trabalhadores e Força Sindical — concordem com essa política de
prefixação salarial, o Congresso ainda
não fechou posição pela aprovação do
projeto. Como as lideranças dos partidos
deverão começar as negociações só na
próxima semana, a votação deverá ficar
para o fim do mês. Até lá, além de
negociar com o governo, os líderes terão
de se entender. Alguns políticos não
abrem mão da indexação salarial pelo
valor da inflação passada.
O ministro Jarbas Passarinho começou ontem à noite as negociações com as
lideranças partidárias afirmando que o
governo só aceita indexar o mínimo à
inflação passada. A extensão do mecanismo a outros salários será um realimentador da inflação, disse.

20%
a
João Ramid — 9/7/90

JORNAL DO BRASIL

tres

mínimos
Brasília — Gilberto Alves

Ibsen Pinheiro (D) discutiu com os demais líderes da oposição a proposta de indexação

sai

amanh ã

Mudanças
lei estão
mira

de

na

na
Collor

decisão do governo de orientar
A suas lideranças no Senado para
aprovar o projeto de lei do reajuste
dos servidores respeitando as emendas
da Câmara não significa que as mudanças ali feitas venham a ser mantidas. No máximo até amanhã, o Diário
Oficial deverá publicar a lei sancionada pelo presidente Fernando Collor,
só que com vetos aos dez acréscimos
feitos pelos deputados à proposta do
Executivo. O líder do PRN, senador
Ney Maranhão (PE), anunciou que a
disposição do governo é vetar os 10
dispositivos, embora deixando no ar
"poderá haver surpresas". Os veque
tos foram confirmados pelo líder do
bloco governista, senador Marco Maciei (PFL-PE). segundo o qual o Ministério da Economia já tinha pronta a
exposição de motivos a ser assinada

pelo presidente Collor para justificar
os vetos, que são os seguintes:
Ampliação: A antecipação de 20%
deve ser estendida às tabelas de reajustes diferenciados das categorias onde
os 20% já estão incluídos. Também
será aplicada sobre o salário-limite de
CrS 485.933,02; sobre a remuneração
dos inventariantes dos órgãos públicos
extintos; e sobre as gratificações que
substituíram funções de Direção lntermediária.
lnsalubridadc: Muda a forma de
pagamento proposta no projeto original para adicionais de insalubridade,
periculosidade e radiação.
Equivalência: Fixa critérios mais
rígidos para a redistribuição de servidores, vinculando o ato aos graus de
complexidade e responsabilidade, á
correlação de atribuições e à equivalência salarial.
Férias: Muda a proposta de indenização de férias para os servidores exonerados, tornando o cálculo mais favorável ao funcionalismo.
Disponíveis: Determina que o governo reintegre ao trabalho, em 60
dias, os funcionários públicos colocados em disponibilidade.

Mais confusão no PSDB
Silva e do ex-deputado
Em reunião com a
Ronaldo Cezar Coelho,
executiva regional do
PSDB que terminou às
que disputam a prcsidència do partido no Rio.
2h da madrugada de onForam mais de três horas
tem, o deputado Artur da
de discussões acaloradas.
Távoja não conseguiu
Até agora, os tucanos
pacificar os ânimos do
não sabem quando será a
advogado Técio Lins e
Collor presenteado
Em mais um dia sem aliança, o presidente Collor ganhou uma imagem de
Nossa Senhora das Graças da irmã Léa,
que completou 50 anos de clausura no
Santuário da Medalha Milagrosa, na Tijuca, no Rio. O presente foi entregue pela
funcionária do Scnai Carmem Siqueira.

do Rio
sua convenção. Ronaldo,
o atual presidente, acusa
Técio de ter roubado o
livro de atas da executiva
regional. Técio diz que
foi Ronaldo que saiu do
partido de madrugada
com o livro.

Bagunça salarial
O chefe do EM FA, general Antônio
Veneu, classificou de "bagunça salarial"
as atuais disparidades existentes no Rio,
onde funcionários de hospitais ganham
das instituições.
mais que os diretores
Segundo"com
ele, esta "bagunça" deve ser
a colaboração de todos."
extinta

Irmanados num só ideal de desenvolvimento, unidos aos outros brasileiros que
tiveram Rondônia como berço, os migrantes de outras regiões empenharam-se na monumental tarefa
de explorar as riquezas representadas pelas ricas jazidas, a grande variedade de madeiras nobres e a
produção de cacau, café e cereais.
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E Rondônia fez-se uma terra da promissão mercê do ingente trabalho do povo
ordeiro e diligente que a elegeu como opção de vida honesta e digna. Rondônia despontou no cenário
nacional em razão do trabalho honesto da maioria do seu povo.

í

Infelizmente, porém, Rondônia é um Estado com mais de 1.300 km de fronteiras
internacionais, condição que enseja e facilita o narcotráfico oriundo de além-fronteira.
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Tal flagelo social, que não é exclusividade do Estado de Rondônia, atinge
certamente a totalidade da extensa faixa de fronteiras internacionais da Amazônia brasileira, mas
representa a atividade de uma [nfima minoria dos habitantes da região, sendo mais correto afirmar-se
que os meliantes envolvidos com tais crime, na maioria das vezes, nem sempre residem em Rondônia.
Em Rondônia existe, sim, narcotráfico e narcotraficantes, como, de resto, há
incidências de tais flagelos em outros Estados do Brasil e em todos os pafses do mundo, em maior
ou menor grau, especiamente nos países integrantes do Primeiro Mundo. Todavia, generalizar a culpa
de tal delito com o Infamante índice que aponta 93% da população comprometidos, convenhamos, é
uma falácia e um atentado contra a honra de quase um milhão de famílias rondonienses.
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Tachar o Estado de Rondônia de valhacouto do narcotráfico, entre outras
indignidades, configura-se um flagrante desrespeito ao Artigo 5? da Constituição Federal, que
estabelece entre outras garantias, a Inviolabilidade de honra e da imagem das pessoas. E a honra, e a
imagem, e a reputação, e a tradição, e o recato e demais virtudes que caracterizam o povo ordeiro e
trabalhador de Rondônia têm sido levianamente enlameados em praça pública, no Brasil e no
Exterior, pelas acusações generalizadas assacadas indiscriminadamente contra todo o povo
rondoniense.
A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, expressando a vontade e o
pensamento de todos os seus membros, repudia, deplora, condena e contesta o infamante percentual
de 93% de envolvidos com o narcotráfico atribuído ao Estado.
Em nome do povo de Rondônia, a Assembléia Legislativa exige que os órgãos
competentes apurem todas as responsabilidades e apontem todos os realmente envolvidos com o
hediondo crime do narcotráfico, a fim de que a verdade seja restabelecida de uma vez por todas,
mostrando à'Nação Brasileira que Rondônia é uma terra de gente honesta, construída por homens de
caráter, e não uma republiqueta do crime organizado conforme faz supor o desairoso noticiário a
nosso respeito.
Rondônia não é o vilão do narcotráfico, mas sim a vítima mais notória do
recrudescimento desse tipo de delito que tem florescido em razão da ausência dos órgãos
constitucionalmente incumbidos de dar combate aos traficantes nas fronteiras do Brasil.
Que a honra injustamente atingida do povo de Rondônia seja resgatada pelo
pronto restabelecimento da verdade.
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
DEPUTADO SILVERNANI SANTOS
PRESIDENTE

H
Neste segundo semestre a
Fábrica de Artes da
Universidade Santa Úrsula
abre
suas portas das 9 às 9. 0
^¦DEARIES
Serão
28 oficinas e
"Workshops"
para trabalhar
o desenho, a pintura, o volume ePintura(Processo
Experiência)
e a História da Arte
Roberto Tavares
Contemporânea.
Aquarela
M. Verônica
Oficinas do Desenho*
Workshop-Aquarela
A Linguagem do Desenho
Gonçalo
Ivo
Thereza Miranda
Workshop-Pintura
M Carmo Secco
Daniel Senise
Suporte e Matéria
Workshop-Pintura
Lena Bergstein
Carlos Zílio
Desenho da Fig. Humana
Workshop-Pintura
Manoel Fernandes
Cláudio Kuppermann
Principios Básicos nas
Artes Visuais
Oficinas de Volumes e
Anna Bella Geiger
Intervenções Espaciais
Oficinas de Téc. Gráficas
Espaço na Pintura e a Pintura
no Espaço (Teoria e Prática)
Serigrafia - Tiragem llnica
Hilton Berredo
M. Cristina Fernandes
Cerâmica
Xilogravura
Sylvia Goyanna
Sandra Santos
Os Caminhos da Escultura
Introd. Téc. Impressão
Roberto Moriconi
João Atanásio
Iniciação Estética
Aloysio Zaluar
Pintura
André Porto
Pintura
Irene Schmidt

Workshop de Volume
Tunga
Workshop-Reciclagem de Papel
Áurea Amaral
Maquete
Júlio Pessolani
Workshop Sistemas
Reprográficos
Irene Peixoto & Mareia Cabral
Disciplinas Teóricas
Autonomia e Desmaterialização
do Objeto - História da Arte
Mod. Contemporânea
Irene Schmidt
Questões de A. Moderna
Líbia Schenker
0 Fazer da Gravura
Carlos Martins
Do Objeto na Arte
A Arte como Objeto
Líbia Schenker
Aspectos da Sensibilidade
Moderna
Paulo Venáncio

INÍCIO: 19 DE AGOSTO.
Informações e inscrições no
Campus da USU, na Rua
Fernando Ferrari, 75 - Prédio I
Sala 102 - Telefone 551-5542
Ramal 288.
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Nova antecipação: Como o Congresso não pode criar despesas, foi
aprovado dispositivo autorizando o
governo a conceder nova antecipação
salarial aos servidores cm 1" de outubro.
Diretrizes: Obriga o governo a enviar ao Congresso, também em 60
dias, projeto de lei com as diretrizes
para os planos de carreira, observado
o princípio da isonomia entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Revisão: Determina que o governo
faça, em 45 dias, revisão das tabelas de
remuneração dos servidores das instituições federais de ensino. ? Pesquisa:
Exige a mesma revisão de tabelas salariais, só que para o pessoal das instituições federais de pesquisa e num
prazo de 30 dias.
Projeto de lei: Fixa que, em 30 dias,
o governo deve mandar ao Congresso
projeto de lei reformulando as tabelas
de remuneração dos servidores das
instituições que ficaram de fora do
projeto de lei original do governo e.
por isso. é proposto que os reajustes
sejam retroativos a 1" de julho.

STF

suspende

julgamento
Nobel

de

Moura

BRASÍLIA — Uma liminar do ministro José Neri da Silveira, do Supremo
Tribunal Federal (STF), cm favor do ,
deputado Nobel Moura (PTB-RO), levou o presidente da Câmara, deputado
Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), a suspender
a sessão em que se votava o pedido de
suspensão, por 30 dias, do mandato do
parlamentar por falta grave cometida no
plenário. Moura estava sendo julgado
pelos colegas em sessão secreta por ter
desferido, no dia 28 de maio passado, um
soco no rosto da deputada Raquel Candido (sem partido-RO), que o acusara de
ligação com o narcotráfico e exploração
do Icnocínio.
Quando a votação estava começando, lbsen recebeu o telefonema do ministro do STF, que alertou para a nulidade
da punição caso Nobel Moura não tivesse o direito de defesa. Na manhã de
ontem, a Mesa da Câmara havia decidi- ;
do que o deputado não poderia valer-se
de seu advogado, Eri Varela, para defendè-lo, alegando que nas sessões plenárias
apenas parlameniares podem se manifestar. "Esta
decisão do Supremo está errada. Foi uma intromissão indevida", pro- ,
testou o líder do PRN. deputado Cleto ;
Falcão (AL). Para o lider do PT, deputado José"lamentável".
Genoíno (SP), a liminar do
O líder do PDT,
STF foi
consi- ,
deputado Vivaldo Barbosa (RJ),
de José Néri "absurda"e
derou a decisão
disse que "o Supremo não tem o direito
de colocar em plenário as pessoas que
nós não queremos que entrem".
O mandado de segurança impetrado
por Moura junto ao STF provocou reações também contra a Mesa, que"Adecidiu
Mesa
suspender a sessão da Câmara.
se equivocou. O Supremo poderia suspender a nossa decisão mais tarde, mas
não pode intervir agora", contestou o
deputado Aécio Neves (PSDB-MG). O
deputado Luís Roberto Ponte (PMDBRS) aplaudiu a Mesa e o Supremo. Ele
explicou que Néri da Silveira não ordenou a suspensão da sessão, mas advertiu
para a nulidade da votação, caso Nobel
Moura não tivesse o direito de se defender.
|'—' | O relatório da comissão de inquérito da Câmara, apresentado
pelo deputado José Luiz Clerot
(PMDB-PB), conclui que Nobel .Vlou-,
ra cometeu falta grave que justifica a
suspensão por 30 dias, mas não isenta
de culpa Raquel Cândido, a vitima, que
teria feito acusações infundadas. A
presidência da Câmara tomou o cuidado de pedir à Procuradoria Geral da
República que apurasse as acusações
feitas por Raquel. Se elas não forem
comprovadas, a deputada ficará sujeita
à pena de censura escrita ou verbal,
como prevê o artigo 248 do Regimento
Interno.
Mais Nobel Moura na pág. 12
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Política e Governo
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Governo
?
— 0 Ministério da Eco^ BRASÍLIA
nomia já aceita prefixação de salários,
ijias não permitirá que sejam beneficiados trabalhadores que ganham mais de
três salários mínimos. Esse é o limite que
q ministro da Justiça, Jarbas Passarinho,
tptn para negociar a nova lei salarial com
Congresso. Passarinho começou ontem
à noite as negociações com as lideranças
partidárias, afirmando que o governo só
4ceita indexar o salário mínimo à infladão passada. A extensão do mecanismo a
outros salários será um realimentadorda
ihflação, segundo o governo.
A aceitação da prefixação de salários
ihdica que o governo cedeu às pressões
do Congresso. O Ministério da Econotjiia ainda não definiu, porém, se a correyão será mensal, como quer a oposição,
qu mais espaçada. Em setembro, o salárjo mínimo saltaria para CrS 34 mil —
base para o cálculo dos beneficiados —,
rtias o Congresso ainda insiste num minitno de CrS 60 mil. O diretor da Federaçjão das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), Paulo Roberto Pereira da
Çosta, surpreendeu, ontem, os partidos
eje oposição, ao informar que os empresúrios aceitam a indexação até cinco mínimos.
Ontem à tarde, o deputado Paulo

Paim (PT-RS) telefonou para o ministro
Marcílio Marques Moreira para conversar sobre salário mínimo. O ministro o
remeteu a um assessor que, segundo o
deputado, confirmou a prefixação dos
baixos salários. Oficialmente, o secretário Roberto Macedo desmentiu que o
governo vá aceitar a prefixação. O Congresso votará a nova lei salarial na segunda quinzena deste mês.
Hoje, Paim se reunirá com integrantes da equipe econômica para saber até
onde o governo aceita mudar a atual
política salarial. Antes, os líderes partidários se encontram no Congresso para
discutir o assunto. Na semana passada,
Paim esteve com Marcílio e explicou a
proposta de prefixação da Comissão de
Trabalho da Câmara.
Comemoração — Enquanto
Paulo Paim comemorava a reviravolta
do governo, que até ali insistia na livre
negociação, o secretário Roberto Macedo desconversava quando era indagado
sobre a questão. "Não tomei conhecimento disso", dizia. Mais tarde, Macedo
se reuniu com Jarbas Passarinho e com
líderes governistas para discutir o assunto.
Pela proposta da Comissão de Trabalho, aprovada pela unanimidade de seus

Reajuste

de

1 BRASÍLIA — O Senado aprovou
ontem à noite, sem qualquer emenda, o
projeto de lei que concede reajuste geral
de 20% a todos os servidores públicos,
além de índices diferenciados para várias categorias com planos de carreira
próprios. O projeto loi remetido ontem
rfiesmo ao presidente Fernando Collor,
[iara sanção. Com isso. está garantido o
pagamento dos reajustes em folha extj-a, o que deverá ocorrer até amanhã,
segundo o lider do PRN no Senado,
Ney Maranhão.
' A votação do
projeto de lei demorbu cerca de duas horas, gastas com
protestos dos líderes partidários contra
a, pressão exercida sobre o Senado para
que nada fosse mudado e se votasse em
regime de urgência, urgentíssima, sem
discussões. O relator da matéria em pielíário, senador Cid Sabóya de Carvalho
(PMDB-CE), criticou o projeto, mas
assim mesmo recomendou a rejeição
djis sete emendas que haviam sido apresentadas. A votação acabou sendo simhólica, com os senadores José Paulo
Bisol (PSB-RS) c Pedro Simon
(PMDB-RS) retirando à última hora o
destaque para supressão de dispositivo
que dá poderes ao presidente da Repútyica para reajustar o valor de gratifica-

indexar

aceita

20%
a
João Ramid — 9/7/90
mm

'
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Maranhão: retomar diálogo
ções. De forma unânime, os líderes fizeram um apelo ao governo para retome
as negociações com os servidores, especialmente com os funcionários das instituições de ensino superior.
Ganhos — Com a aprovação do
projeto, os servidores públicos civis e
militares receberão um reajuste geral de

20% sobre os salários, retroativo a julho. Em várias categorias com carreiras
próprias, os índices serão mais elevados
— de 53% a pouco mais de 200%, caso
dos diplomatas. O projeto fixa que nenhum servidor poderá receber a título
de remuneração mais do que um ministro de Estado e determina teto de Cr$
484.933,02 para os salários das carreiras
de diplomata, auditor do Tesouro, Policia Federal e Polícia Civil do Distrito
Federal.
Nas tabelas de reajustes diferenciados estão incluídos os servidores do
Ibama, Embratur, Incra, Suframa, Sudam, Sudene, Caixa de Financiamento
Imobiliário da Aeronáutica, Fundação
Jorge Duprat Figueiredo de Segurança
e Medicina do Trabalho (Fundacentro),
instituições federais de ensino, Tesouro
Nacional, Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBC), Instituto Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac), Biblioteca Nacional, Fundação Casa de Rui
Barbosa, Funai, Fundação Cultural
Palmares, Fundação Alexandre de Gusmão, LBA, Fundação Joaquim Nabuco, Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), Ipea e Fundação Escola
Nacional de Administração Pública
(Enap).

"MANIFESTO
À
NAÇÃO

salários

integrantes, o governo prefixaria mensalmente um índice para a correção dos
salários. Os parlamentares não limitaram
essa correção à faixa de três mínimos —
segundo Paulo Paim, o "valor justo" do
salário mínimo hoje seria de CrS 156 mil,
"o necessário
para atender as despesas
básicas previstas na Constituição."
Embora as centrais sindicais — Centrai Geral dos Trabalhadores, Central
Única dos Trabalhadores e Força Sindical — concordem com essa política de
prefixação salarial, o Congresso ainda
não fechou posição pela aprovação do
projeto. Como as lideranças dos partidos
deverão começar as negociações só na
próxima semana, a votação deverá ficar
para o fim do mês. Até lá, além de
negociar com o governo, os líderes terão
de se entender. Alguns políticos não
abrem mão da indexação salarial pelo
valor da inflação passada.
Ao iniciar as negociações com os lideres partidários ontem à noite, o ministro
Jarbas Passarinho apresentou tabelas
"comprovando"
que a indexação não
beneficia os trabalhadores, de um modo
geral. Passarinho está autorizado a discutir a possibilidade de indexação, mas,
por determinação da equipe econômica,
ele terá de trabalhar com o limite de
indexação até o teto de três mínimos.

servidor

BRASILEIRA"

"São invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas..."
(Art. 5? Constituição Federal do Brasil).
O Estado de Rondônia nasceu sob a égide de bravos pioneiros que aceitaram o
desafio de desbravar terras inóspitas, suplantar obstáculos diversos, enfrentar sacrifícios inumeráveis
e semear seus sonhos e esperanças num esforço ímpar de implantar e consolidar o progresso e a
integração em uma vasta região da fronteira de nossa Pátria.
Para desempenhar a patriótica missão de povoar Rondônia e transformar riquezas
naturais em benefícios sociais para milhões de brasileiros, foram convocados cidadãos de bem de
todos os quadrantes do Brasil, notadamente milhares de nordestinos, paulistas, paranaenses,
catarinenses, gaúchos, mineiros e outros tantos patrícios.

JORNAL DO BRASIL

até

três

mínimos
Brasília — Gilberto Alves

Ibsen Pinheiro (D) discutiu com os demais líderes da oposição a proposta de indexação

sai

amanhã

Mudanças
lei estão
mira

de

na

na
Collor

decisão do governo de orientar
A suas lideranças no Senado para
aprovar o projeto de lei do reajuste
dos servidores respeitando as emendas
da Câmara não significa que as mudanças ali feitas venham a ser mantidas. No máximo até amanhã, o Diário
Oficial deverá publicar a lei sancionada pelo presidente Fernando Collor,
só que com vetos aos dez acréscimos
feitos pelos deputados á proposta do
Executivo. O lider do PRN, senador
Ney Maranhão (PE), anunciou que a
disposição do governo é vetar os 10
dispositivos, embora deixando no ar
"poderá haver surpresas". Os veque
tos foram confirmados pelo lider do
bloco governista, senador Marco Maciei (PFL-PE), segundo o qual o Ministério da Economia já tinha pronta a
exposição de motivos a ser assinada

em

pelo presidente Collor para justificar
os velos, que são os seguintes:
Ampliação: A antecipação de 20%
deve ser estendida ás tabelas de reajustes diferenciados das categorias onde
os 20% já estão incluídos. Também
será aplicada sobre o salário-limite de
CrS 485.933,02; sobre a remuneração
dos inventariantes dos órgãos públicos
extintos; e sobre as gratificações que
substituíram funções de Direção Intermediária.
Insalubridade: Muda a forma de
pagamento proposta no projeto original para adicionais de insalubridade,
periculosidade e radiação.
Equivalência: Fixa critérios mais
rígidos para a redistribuição de servidores, vinculando o ato aos graus de
complexidade e responsabilidade, á
correlação de atribuições e à cquivalência salarial.
Férias: Muda a proposta de indenização de férias para os servidores exonerados, tornando o cálculo mais favorável ao funcionalismo.
Nova antecipação: Como o Congresso não pode criar despesas, foi
aprovado dispositivo autorizando o

Mais confusão no PSDB
Em reunião com a
Silva e do ex-deputado
executiva regional do
Ronaldo Cczar Coelho,
PSDB que terminou às
que disputam a presidência do partido no Rio.
2h da madrugada de ontem, o deputado Artur da
Foram mais de três horas
Távola não conseguiu
de discussões acaloradas.
Até agora, os tucanos
pacificar os ânimos do
advogado Técio Lins e
não sabem quando será a
Collor presenteado
Em mais um dia sem aliança, o presidente Collor ganhou uma imagem de
Nossa Senhora das Graças da irmã Léa,
que completou 50 anos de clausura no
Santuário da Medalha Milagrosa, na Tijucá, no Rio. O presente foi entregue pela
funcionária do Senai Carmem Siqueira.

folha

do Rio
sua convenção. Ronaldo,
o atual presidente, acusa
Técio de ter roubado o
livro de atas da executiva
regional. Técio diz que
foi Ronaldo que saiu do
partido de madrugada
com o livro.

Bagunça salarial
O chefe do EMFA, general Antônio
Veneu, classificou de "bagunça salarial"
as atuais disparidades existentes no Rio,
onde funcionários de hospitais ganham
mais que os diretores das instituições.
Segundo ele, esta "bagunça" deve ser
extinta "com a colaboração de todos."

Irmanados num só ideal de desenvolvimento, unidos aos outros brasileiros que
tiveram Rondônia como berço, os migrantes de outras regiões empenharam-se na monumental tarefa
de explorar as riquezas representadas pelas ricas jazidas, a grande variedade de madeiras nobres e a
produção de cacau, café e cereais.
E Rondônia fez-se uma terra da promissão mercê do ingente trabalho do povo
ordeiro e diligente que a elegeu como opção de vida honesta e digna. Rondônia despontou no cenário
nacional em razão do trabalho honesto da maioria do seu povo.
Infelizmente, porém, Rondônia é um Estado com mais de 1.300 km de fronteiras
internacionais, condição que enseja e facilita o narcotráfico oriundo de além-fronteira.
Tal flagelo social, que não é exclusividade do Estado de Rondônia, atinge
certamente a totalidade da extensa faixa
de fronteiras internacionais da Amazônia brasileira, mas
representa a atividade de uma ínfima minoria dos habitantes da região, sendo mais correto afirmar-se
que os meliantes envolvidos com tais crime, na maioria das vezes, nem sempre residem em Rondônia.
Em Rondônia existe, sim, narcotráfico e narcotraficantes, como, de resto, há
incidências de tais flagelos em outros Estados do Brasil e em todos os países do mundo, em maior
ou menor grau, especiamente nos países integrantes do Primeiro Mundo. Todavia, generalizar a culpa
de tal delito com o ínfamante índice que aponta 93% da população comprometidos, convenhamos, é
uma falácia e um atentado contra a honra de quase um milhão de famílias rondonlenses.
Tachar o Estado de Rondônia de valhacouto do narcotráfico, entre outras
indignidades, configura-se um flagrante desrespeito ao Artigo 5? da Constituição Federal, que
estabelece entre outras garantias, a Inviolabilidade de honra e da imagem das pessoas. E a honra, e a
imagem, e a reputação, e a tradição, e o recato e demais virtudes que caracterizam o povo ordeiro e
trabalhador de Rondônia têm sido levianamente enlameados em praça pública, no Brasil e no
Exterior, pelas acusações generalizadas assacadas indiscriminadamente contra todo o povo
rondoniense.
A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, expressando a vontade e o
pensamento de todos os seus membros, repudia, deplora, condena e contesta o infamante percentual
de 93% de envolvidos com o narcotráfico atribuído ao Estado.
Em nome do povo de Rondônia, a Assembléia Legislativa exige que os órgãos
competentes apurem todas as responsabilidades e apontem todos os realmente envolvidos com o
hediondo crime do narcotráfico, a fim de que a verdade seja restabelecida de uma vez por todas,
mostrando à'Nação Brasileira que Rondônia é uma terra de gente honesta, construída por homens de
caráter, e não uma republiqueta do crime organizado conforme faz supor o desairoso noticiário a
nosso respeito.
Rondônia não é o vilão do narcotráfico, mas sim a vítima mais notória do
recrudescimento desse tipo de delito que tem florescido em razão da ausência dos órgãos
constitucionalmente incumbidos de dar combate aos traficantes nas fronteiras do Brasil.
Que a honra injustamente atingida do povo de Rondônia seja resgatada pelo
pronto restabelecimento da verdade.
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Workshop-Pintura
Disciplinas Teóricas
M Carmo Secco
Daniel Senise
Suporte e Matéria
Autonomia
Workshop-Pintura
e Desmaterialização
Lena Bergstein
do Objeto - História da Arte
Carlos Zilio
Desenho da Fig. Humana
Mod. Contemporânea
Workshop-Pintura
Manoel Fernandes
Irene Schmidt
Cláudio Kuppermann
Princípios Básicos nas
Questões de A. Moderna
Artes Visuais
Oficinas de Volumes e
Líbia Schenker
Anna Bella Geiger
Intervenções Espaciais O Fazer da Gravura
Carlos Martins
Oficinas de Téc. Gráficas
Espaço na Pintura e a Pintura Do Objeto na Arte
Serigrafia Tiragem Única
no Espaço (Teoria e Prática)
A Arte como Objeto
M. Cristina Fernandes
Hilton Berredo
Líbia Schenker
Xilogravura
Cerâmica
Aspectos
da Sensibilidade
Sandra Santos
Sylvia Goyanna
Moderna
Introd. Téc. Impressão
Os Caminhos da Escultura
Paulo Venáncio
João Atanásio
Roberto Moricom
Oficina de Pintura
Iniciação Estética
Aloysio Zaluar
Pintura
André Porto
Pintura
Irene Schmidt

INICIO: 19 DE AGOSTO.
Informações e inscrições no
Campus da USU, na Rua
Fernando Ferrari, 75 - Prédio I
Sala 102 - Telefone 551-5542
Ramal 288.
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governo a conceder nova antecipação
salarial aos servidores em I" de outubro.
\
Disponíveis: Determina que o governo reintegre ao trabalho, cm 60
dias, os funcionários públicos colocados em disponibilidade.
Diretrizes: Obriga o governo a enviar ao Congresso, também cm 60
dias, projeto de lei com as diretrizes
para os planos de carreira, observado
o princípio da isonomia entre os poderes Executivo. Legislativo e Judiciário.
Revisão: Determina que o governo
faça, cm 45 dias. revisão das tabelas de
remuneração dos servidores das instituições federais de ensino.
Pesquisa: Exige a mesma revisão de
tabelas salariais, só que para o pessoal
das instituições federais de pesquisa e
num prazo de 30 dias.
Projeto de lei: Fixa que. em 30 dias.
o governo deve mandar ao Congresso
projeto de lei reformulando as tabelas
de remuneração dos servidores das
instituições que ficaram de fora do
projeto de lei original do governo e,
por isso, é proposto que os reajustes
sejam retroativos a Io de julho.

STF

suspende

julgamento
Nobel

de

Moura

BRASÍLIA — Uma liminar do ministro José Neri da Silveira, do Supremo
Tribunal Federal (STF), em favor do
deputado Nobel Moura (PTB-RO), levou o presidente da Câmara, deputado
Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), a suspender
a sessão em que se votava o pedido de
suspensão, por 30 dias, do mandato do
parlamentar por falta grave cometida no
plenário. Moura estava sendo julgado
pelos colegas em sessão secreta por ter
desferido, no dia 28 de maio passado, um
soco no rosto da deputada Raquel Candido (sem partido-RO), que o acusara de
ligação com o narcotráfico e exploração
do lenocínio.
Quando a votação estava começando, Ibsen recebeu o telefonema do ministro do STF, que alertou para a nulidade
da punição caso Nobel Moura não tivesse o direito de defesa. Na manhã de
ontem, a Mesa da Câmara havia decidido que o deputado não poderia valer-se
de seu advogado, Eri Varela, para defendê-lo, alegando que nas sessões plenárias
apenas parlamentares podem se manifestar.
"Esta decisão do Supremo está errada. Foi uma intromissão indevida", protestou o lider do PRN, deputado Cleto
Falcão (AL). Para o líder do PT, deputado José Genoíno (SP), a liminar do
STF foi "lamentável". O líder do PDT,
deputado Vivaldo Barbosa (RJ), considerou a decisão de José Néri "absurda"e
disse que "o Supremo não tem o direito
de colocar em plenário as pessoas que
nós não queremos que entrem".
mandado de segurança impetrado
por Moura junto ao STF provocou reações também contra a Mesa, que"Adecidiu
suspender a sessão da Câmara.
Mesa
se equivocou. O Supremo poderia suspender a nossa decisão mais tarde, mas
não pode intervir agora", contestou o
deputado Aécio Neves (PSDB-MG). O
deputado Luís Roberto Ponte (PMDBRS) aplaudiu a Mesa e o Supremo. Ele
explicou que Néri da Silveira não ordenou a suspensão da sessão, mas advertiu
para a nulidade da votação, caso Nobel
Moura não tivesse o direito de se defender.
I O relatório da comissão de in—' quérito da Câmara, apresentado
pelo deputado José Luiz Clerot
(PMDB-PB), conclui que Nobel Moura cometeu falta grave que justifica a
suspensão por 30 dias, mas não isenta
de culpa Raquel Cândido, a vítima, que
teria feito acusações infundadas. A
presidência da Câmara tomou o cuidado de pedir à Procuradoria Geral da
República que apurasse as acusações
feitas por Raquel. Sc elas não forem
comprovadas, a deputada ficará sujeita
à pena de censura escrita ou verbal,
como prevê o artigo 248 do Regimento
Interno.
Mais Nobel Moura na pág. 12—
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APRESENTAÇÃO DO GERENTE
ESPECIALISTA
0 Banorte tem um Gerente Especialista
para cuidar dos seus cruzados e cruzeiros.
Ele vai atender e orientar você em todas as
operações e aplicações. E você nem
precisa ser cliente Banorte para contar com
mais essa facilidade que só um amiso na
praça pode oferecer. O Gerente
Especialista Banorte está em todas as
agências Banorte, sempre pronto para
esclarecer qualquer dúvida sobre esse
assunto, além de indicar a maneira mais
adequada de aumentar a
rentabilidade do seu dinheiro.

Você não precisa nem se preocupar em ir
até a agência. Você fica tranqüilo e seus
cruzeiros passam a render mais.
CENTRAIS

INFORMAÇÕES:

216-7366
(GRANDE

(LIGAÇÃO

RECIFE)

800-2111

(081)

COM A PALAVRA, O GERENTE
ESPECIALISTA BANORTE
O Gerente Especialista Banorte está
capacitado a dar toda a orientação sobre a
Circular n° 2001, de 6.8.1991, do Banco
Central, e avisa que você pode ficar
tranqüilo, porque a tecnologia do Banorte
fará tudo automaticamente. Seus cruzeiros
estarão creditados numa Conta de
Depósito Especial Remunerado - DER
- a
partir do dia 15 de agosto corrente,
rendendo diariamente, pela variação
da TRD - Taxa Referencial de Juros Diária
- acrescida de
juros proporcionais
de 8% ao ano.
O cálculo do valor da primeira parcela a
liberar tomará por base o saldo atualizado
até 15 de agosto corrente. Saldos iguais ou
inferiores a NCz$ 200.000,00 serão
convertidos e creditados integralmente na
primeira parcela. Saldos acima de
NCzS 200.000,00 serão convertidos em
13 parcelas mensais, tomando por base a
divisão do saldo atualizado,
no dia 15 de cada mês.

DE

GRATUITA

PARA

OUTRAS

PRAÇAS)

36-8181
SÃO

(GRANDE

PAULO)

O GERENTE ESPECIALISTA BANORTE
COMO SEU PARCEIRO DE NEGÓCIOS
Os cruzeiros chegaram, mas os negócios
com cruzados continuam. O seu Gerente
Especialista Banorte está esperando sua
visita em qualquer uma das agências
Banorte, para oferecer-lhe aconselhamento
financeiro nos seus negócios com
cruzados e cruzeiros.
Receitas eficientes com resultados
vantajosos.
O Gerente Especialista Banorte vai
informá-lo sobre qual o procedimento
adequado para que você passe a se
beneficiar de todas as vantagens de fazer
negócios em parceria com o Banorte.
INFORMAÇÃO NA PONTA DA LINHA

800-8774

(011)
(LIGAÇÃO

GRATUITA

PARA

¦TRAVE

ISEU

OUTRAS

PRAÇAS)

COMI

GERENTE

Essa é mais uma das vantagens que
o Banorte lhe oferece.
Para você que deseja saber seu saWo,
esclarecer dúvidas e obter mais
informações, utilize os telefones das
nossas centrais.
As vantagens se ampliam com a Poupança
Qualquer-Dia, o Sistema de Entrega
Eletrônica de Serviços do Banortelig
Empresa e as alternativas de aplicação
oferecidas por um banco privado com
rede eletrônica nacional 100% interligada
via computador.
E você conta também com o atendimento
que somente o seu melhor parceiro de
negócios pode oferecer.
Cruzados e cruzeiros: o Gerente
Especialista Banorte é o seu amigo
em qualquer ocasião.
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ESPECIAUSIA

BANORTE.

Banorte
Banco privado com rede eletrônica nacional.
Um amigo

na

praça
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JB

Richa

diferença entre a reunião de governadores de segundaA feira, em Brasília, e a de outubro de 1987, no
Palácio I aranjeiras, no Rio, é a mesma que existe entre um
pires e um copo.
No encontro desta semana, os governadores propuse„ .ram o pacto da governabilidade com o pires na mão. Com
ptaríssimas exceções, estão de caixa quebrada.
Na reunião anterior, eles escondiam o copo de uísque
quando posaram para a foto do pacto dos cinco anos de
Saraey. Exatamente nessa época começou a política franciscana do é ciando que se recebe.
?
O rebelde de 87 era Fernando Affonso Collor de Mello,
na época com 38 anos. E com o pires na mão.
- O rebelde de hoje chama-se Ciro Ferreira Gomes, 33
anos. Sem pires na mão.
Resta saber se o Ceará terá o destino de Alagoas.
O paraíso
O Rio Grande do Sul tem
uma cidade que justifica o nome.
Chama-se Triunfo. Lá, a
renda per cnpita anual é de
USS 46 mil, mais do que o
dobro da americana (USS 21
mil). São 21 mil habitantes e
USS 1 bilhão de produto bruto.
A revelação é de um esj,udo do professor Luiz Roque
Klcring, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Banho-maria
Se a ex-ministra Zélia Cardoso de Meüo voltar ao governo, numa missão junto à Rio92, como quer o presidente
Collor. haverá uma briga certa.
Será com o ministro do
,Meio Ambiente, José Luizenberger. O caderno Ecologia, do
JB, publicou em 1/7/91 esta de"A
claração de Lutzenberger:
Zélia não tinha a mínima sensibilidude ecológica."
Congelamento
Informação de um diretor
da Fiesp sobre o poder de compra do brasileiro:
Há doze anos, o Brasil fabricava 2 milhões de geladei.ras. Hoje, computado o crescimento populacional, a
produção deveria estar na casa
de 8 milhões. Mas, se houver
uma boa recuperação da economia nesse segundo semestre,
o país produzirá, no máximo,
2,2 milhões de geladeiras.
Q,üi qüeres
•
Entre os telegramas recebidos pelo presidente Collor no
dia de seu aniversário, um o
.sensibilizou mais do que os outros:
"Eu
te saúdo, bastião da
cultura do Brasil. Que Deus te
dê muitos anos de vida."
'iiardoAssinado, Sebastião Berde Souza Prata.
Que vem a ser o ator
Grande Otelo.
E daí?
Pesquisa do Ibope encomendada pela Confederação
Nacional da Indústria apontou
o deputado federal Paulo Oc.távio (PRN-DF), amigo de infância do presidente Collor,
como o empresário mais conhecido em Brasília, com 41%
das indicações de 400 pessoas
entrevistadas.
Este é o tipo de pesquisa
que fora de ano eleitoral só
interessa a seqüestradores.
Catalisador
Juliano Siqueira, líder da
corrente ortodoxa do PCB, pediu desligamento do partido.
Certamente, é para preservar a pureza do seu marxismoIcninismo da poluição democrática que invadiu o PCB depois do 9o Congresso.

Aliás, é a terceira vez que
ele sai do Partidão.
Mãos à enxada
A Texaco, que no mundo inteiro investe USS 780 milhões em projetos ecológicos,
fará sábado um mutirão especiai para limpar as áreas de
circulação do Jardim Botânico
do Rio, cuja recuperação está
financiando.
Participarão do mutirão
mil funcionários da Texaco.
Todos voluntários.
Deve e não nega
O presidente do extinto
Conselho Estadual de Contas,
Cláudio Moacir, mandou oficio ao governador Brizola, informando que determinou providências para devolver o
supermicrocomputador emprestado pela Secretaria de
Economia e Finanças.
Semana passada, o funcionário que tentou apanhar o supermicro foi posto a correr pelos conselheiros. Agora,
Cláudio Moacir pede que seja
feito seguro para o transporte
do aparelho, "face à natureza
frágil do mesmo".
Gira mundo
Sete diretores do Sindicato
dos Metalúrgicos de Volta Redonda, uma das mecas da
CUT, bandearam-se para a
Força Sindical de Luiz Antônio de Medeiros.
João na linha
O ministro João Santana
diz que não foi bem um pito o
que recebeu do presidente Collor.
Foi um desafio para apresentar até dezembro um programa de modernização do sistema ferroviário. Vai
dedicar-se de corpo e alma à
missão.
É ferroviário desde criancinha.
Para inglês ver
O ministro da Saúde, Alceni Guerra, dizia ontem no
Ministério da Justiça que, recentemente, em viagem à Inglaterra, percebeu que os ingleses sonham ter um estatuto de
defesa dos direitos da criança e
do adolescente tão bom quanto o do Brasil.
Ninguém riu.
?
Na verdade, muitas determinações do Estatuto são apenas para inglês ver.
O Artigo 88, por exemplo,
obriga os estados a criar conselhos para cuidar de assuntos ligados a crianças e adolescentes.
No Rio, foram nomeados
nove conselheiros para representar o governo do estado c
mais nove das Organizações
Não-Governamentais.
Mudou o governo, mudaram os conselheiros e até hoje,
quase um ano depois, o conselho não se reuniu.

LANCE-LIVRE
O deputado Eduardo Matias (PDCMA), cm primeiro mandato, emprega
_cm seu gabinete o primo. Milton Carvalho Costa, e a prima, Cássia Carvalho
Costa.
Sc o nível (ins debates na Câmara fosse
.igual ao da sessão secreta de ontem, o
Parlamento e o parlamentarismo estariam salvos.
O ministro Jurb'.s Passarinho, que se
propõe a corrigir distorções salariais, terá que enfrentar um problema sério dentro da própria casa. o Arquivo Nacional.
Lá, um funcionário
de especia"'listas, com três anos dadetabela
trabalho, ganha
cerca de CrS 400 mil. Funcionários de
carreira, com ií?z ânus, ganham CrS 160
mil.
Marquinhos Drumond, filho do banqueiro do jogo de bicho Lukinho Drumond, é candidato a vereador pelo Rio
ano que vem. Tenta o PSDB ou o PL,
tanto faz. Contratará coclhinhas da Playbov para reforçar seu marketing eleitoral.
9 Os sonhos do PDT de ter o ministro
Almir Pazzianotto para disputar a pre-

Política e Governo

feitura de São Paulo em 1992 acabou. O
ministro terá que esperar um ano e meio
para se aposentar do Tribunal Superior
do Trabalho, sua única fonte de renda.
Os psiquiatras cariocas elegem na sexta-feira os seus delegados à Assembléia
Nacional de Psiquiatria que se realizará
em Maceió a 28 de agosto.
A prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, encontra-se hoje pela primeira vez
com o ministro da Economia, Marcilio
Marques Moreira, em Brasília, para tentar a liberação de USS 1,5 bilhão.
O coordenador da Central de Atendimento sobre Cruzados Novos do Banco
Central, André Luiz Manzoni, fala hoje
de Brasília no Encontro com a Imprensa,
às I3h, na Rádio JORNAL DO BRASIL, sobre a liberação da moeda.
O O jornalista Leonardo Fróes faz palestra hoje, às I8h, na Biblioteca Nacional sobre a obra de Fagundes Varela, o
primeiro romântico da literatura brasiieira.
P Por enquanto, o crime compensa no
plenário da Câmara dos Deputados.
Al ar ceio Pontes, com sucursais

propõe
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Brizola

92

que
consulta

sobre

BRASÍLIA — O senador José Richa
(PSDB-PR) apresentou ontem emenda
constitucional antecipando de 7 de setembro de 1993 para 21 de abril de 1992
o plebiscito para escolha do sistema de
governo (presidencialismo ou parlamentarismo). Redigida por um grupo de deputados e senadores parlamentaristas de
vários partidos, que na Constituinte ficou conhecido como Grupo dos 32, a
emenda prevê ainda a escolha da forma
de governo (república ou monarquia) e a
antecipação da revisão constitucional
marcada também para 1993. A Câmara
dos Deputados e o Senado se reuniriam
em sistema unicameral, como na época
da Constituinte, entre os dias 15 de fevereiro e 30 de junho de 1991, prazo que
poderia ser prorrogado por 30 dias, para
fazer as mudanças na Constituição.
Num discurso que recebeu o apoio da
quase totalidade dos senadores presentes
à sessão, José Richa disse que a antecipae da reforma constitução do plebiscito"necessidade
cional deve-se à
de racionalizar o calendário político-eleitoral até o
final de 1994". Ele argumentou que,
mantendo-se a data de 7 de setembro de
1993, o plebiscito irá ocorrer a pouco
mais de um ano da eleição presidencial
— marcada para outubro de 1994 —, o
que poderia levar candidatos presidencialistas a tentarem bombardear o parlamentarismo, caso a proposta saia vencedora do plebiscito.

4Éiá^

Richa: racionalizar o calendário político-eleitoral
"É fácil
perceber que, num clima par o plebiscito", disse o senador José
marcado pelo passionalismo que costu- Richa.
O senador Divaldo Suruagy (PMDBma reger tais campanhas, não haverá
condições de o eleitor decidir e escolher, AL), um dos que apoiaram a emenda de
com a isenção e a tranqüilidade desejá- Richa, lembrou que a única experiência
veis, a forma e o sistema de governo. parlamentarista brasileira, em 1961, exibiu muitas distorções e fracassou por
Para evitar que a consulta popular acabe dois
motivos: a falta de preparo do país
comprometida, não seria solução dilatar
a mudança do sistema de governo e
para
ou
modificar
as
datas
do
mandatos
os
a resistência dos políticos presidencialispleitos. Resta a possibilidade de anteci- tas.
JÓIAS Antigas e Modernas
RELÓGIOS: Rolex, Patek,
Vacheron e Outros
ESTAMOS INTERESSADOS
Se você tem alguma destas
peças e quer saber seu valor
real. nâo deixe de nos consultar. Procurar Sr. GiancarIo Bevenutto.
Tel.: 521-0945

ESTUDE
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Inglês
EM
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parlamentarismo
— 1/7/87
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Luís Antônio Ribeiro —
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hinchílla
De PETRÓPOLIS para o RIQ a mais
especializada empresa do Brasil.
APRENDA NO PRÓPRIO CRIATÔRIO.
Vários NMh
» básico $ mmoMto $ wahçíso
»sunm $ comatsAçio«comum * cmnças
Para pessoas que nio Mm tampo a perdar a nio astio mais a fim da traquantar
escolas. Nada da profundos conhacimantos gramaticais. Cursos práticos.
tesmo também: FRANCÊS e ALEMÃO.
Enviamos via SEDEX p/todo o Brasil,
•v-

Curso»/»
de 9:30 às 17 h.
(021) 982-3818
VOZ, FALA, ORATORIA
INIBIÇÃO, improviso
CULTURA OMAL
Consulta* e Curso*
: Salto com palco a vídeo, RJ.
iMh Prof. SIMON WAJNTRAUB
<0ailSa*S188- 136-8X2)
888-1644 • 9 ás 22 hs. filial SP
Adquira as • fitas K7 com apostilas
MsrcIciosdNidicjJoJmgMtsjio^

LUMIERE
Comércio e Repres. Ltda.
Av. Nilo Peçanha, 1SS t/1106
® (021) 240-0907

diz

Zélia

honraria

PDT

O governador Leonel Brizola afirmou ontem durante o programa Com a
palavra, o governador, da Rádio JORNAL DO BRASIL, que o possível.inZélia
gresso da ex-ministra da Economia.
Cardoso de Mello, no PDT "deve ser um
ato de consciência, de iniciativa própria." Brizola disse que conversou longamente com Zélia no sábado, pelo telelbne, c ela não manifestou intenção de
filiar-se ao partido. Mas ressaltou: "No
dia em que ela manifestar esta intenção,
teremos o maior apreço em considerar a
sua iniciativa e nos sentiremos honrados".
Zélia passou o fim de semana no Rio
e esteve na casa da deputada Márcia
Cibilis Viana. "De nossa parte a ex-ministra tem merecido reconhecimento,
porque foi muito atenciosa conosco e
com os problemas do Rio de Janeiro.
Entretanto, temos de ver até onde nossas
idéias são compatíveis. O PDT não faz
política fixando-sc simplesmente na
questão eleitoral", explicou Brizola.
O governador fez elogios a Zélia Cardoso de Mello. "Ela teve postura humana e admirável", comentou. Segundo
Brizola, a ex-ministra "desperta muita
simpatia e admiração em muita gente de
nosso partido. É mulher de origem modesta e, de repente, ascendeu a uma posição que jamais uma mulher teve oportunidade. E obteve um desempenho muito
honroso para a mulher brasileira, sem
entrar no mérito de suas decisões".

Reeeita Federal confirma concurso
Auditor Fiscal. Prepare-se já.
para anunciou
Fiscal de Posturas, do ISS o do Transportos Estado |à
concurso
Anote ai: Prefeitura
Auditor
Receita Federal acaba de confirmar seu concurso
estuda convocação dejá concurso para ICMS. para
Fiscal. E então? O que você está esperando? Comece a se preparar já. Para sua orientação,paraa Degrau
especiais.
Cultural preparou apostilas básicas (edição limitada) e programou
Informaturmas
intensivas
ções, matrículas e apostilas: Praça Mahatma Gandhi, 2/2° andar * Cinelándia * Tel. 220-5715.

| • Trabalha o abdômen, pernas, braços e peito,
exercitando todos os grupos musculares
simultâneamente.
vai mesmo
Promoção da fábrica:
CrS 39.900,00
perder
Televendas: 224-6055/
252-4364/242-7033
abarriga.
Plantão sábado e domingo:
391-3507/249-4070
O aparelho ideal para
Entregamos a
exercitar-se em casa. Basdomicilio, inclusive
tam 15 minutos diários.
domingo.
Agora você

EDITAL DE CONVOCAÇAO
O SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
convoca as escolas para Assombléia Geral Extraordinária a realizar-se na quinta-feira dia 15/08/91, às 18 30
horas em primeira convocação e em 2*. e última convocação às 19:00 horas com qualquer número de
participantes, no auditório do Colégio Santo Antonio Maria Zaccaria - Rua do Catete, 113 - Catete, quando
serão tratados os assuntos abaixo discriminados:
A) Discussão dos problemas de demissão dos professores;
B) Distribuição p/estudo dos Associados da proposta para os novos Estatutos do Sindicato;
C) Assuntos Gerais.
Enfatizamos a necessidade de seu comparecimento.
Atenciosamente
PAULO KOBLER PINTO LOPES SAMPAIO
PRESIDENTE SINEPE/MRJ

cs)
Sheraton Rio
HOTEL & TOWERS
com 1 a 4 h de aula por dia
Turmas com 10 alunos no m£ximo.
__Turmas esoedais aos sAbados na filial * 3aúiassemanalcõfíiliõrJdé"dtiràçSo* j
IMHMJMANIA
£«0ff| 3Q% (Í0(jO9iRMM'M MM* «umaímmIM «MIA»
& "UTTLE ENGIANO".
Contrc)........ 221-1S63 Ipanema.,... 521-4598
Copacabana 275-8249 Tijuca......... 284-8040Botafogo.... 551-0049 Barra 399-5766

Assinatura Jornal do Brasil
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BRASIL

> Áreas de Comercialização
Rio de Janeiro: Noticiário (021) 585-4566
Classificados (021) 580-4049
São Paulo (011)284-8133
Brasília (061) 223-5888
Classificados por telefone
Rio de Janeiro (021) 580-5522
Outras Praças (021) 800-4613
Avisos Religiosos e Fúnebres
Tcls: (021) 585-4320 (021) 585-4476
;Sy?'

Sucursais

Brasília Setor Comercial Sul (SCS) Quadra I, Bloco K,
Edifício Denasa, 2o andar CEP 70302 - telefone: (061)
223-5888 telex: (061) I 011
São Paulo - Avenida Paulista, 777, 15°-16° andares - CEP
01311 - S. Paulo, SP telefone: (011) 284-8133 (PBX)
telex: (011) 37 516, (011) 37 518
Minas Gerais Av. Afonso Pena, 1 500, 7o andar CEP
30130 - B. Horizonte, MG - telefone: (031) 273-2955 - telex:
(031) I 262
Preços de Venda Avulsa em Banca
Estados
Dia util Domingo
RJ-MG-ES 200.00 300,00
220.00 350,00
SP
AL.PR.SC.SE.RS.BA.DF.GO.MS.MT 350,00 450,00
400,00 500,00
PE
Demais Estados e Entrega Postal 400.00 550,00

Uma das grandes estrelas da rede internacional de maior
prestigio hoteleiro mundial, após outras experiências, entregou
a Manutenção da Saúde dos seus Funcionários e Familiares à
um Sistema Médico que funciona na prática, como uma
extensão da sua área de Benefícios. Trata-se de um Sistema de
Medicina Organizado preferentemente cm serviços próprios,
centrado em Prontuários Médicos tecnicamente perfeitos,
auditoria de qualidade permanente, além de outros critérios
de segurança médica.

yjimgj
Trabalhando pela Saúde

Avenida Brasil, 500 - CEP 20949 - Caixa Postal 23100 - São Cristóvão
Rio de Janeiro - Tel.: (021) 585-4422 • Telex (021) 23 690 (021) 23 262

R. G. do Sul Rua José de Alencar, 207 - s/501 e 502
Menino Deus - CEP 90640 - Porto Alegre, RS - telefones:
33-3588 (Redação),
(0512) 33-3036 (Publicidade),
33-3118 (Administração) - telex: (0512) 1 017
Bahia - Max Center - Av. Antônio Carlos Magalhães, n"
846, Salas 154 a 158 - telefones: (071) 359-9733 (mesa)
359-2979 359-2986
Pernambuco - Rua Aurora, 325. 4o and., s/ - 418/420 - Boa
Vista - Recife - Pernambuco - CEP 50050 telefone: (081)
231-5060-telex: (081) I 247
Paraná Rua Pres. Faria, 51 -conj. 505-Centro-CEP 80039
Curitiba - telefone: (041) 224-8783 telex: 415088
Correspondentes nacionais
Acre, Alagoas, Amazonas, Espirito Santo, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rondônia, Santa
Catarina.
Correspondentes no exterior
Buenos Aires, Paris, Roma, Washington, DC.
Serviços noticiosos
AFP, Tass, Ansa, AP, AP/Dow Joncs, DPA, EFE, Reuters.
Sport Press, UPI.
Serviços especiais
BVRJ, The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, Le Monde, El Pais, L'Express.
Atendimento a Assinantes
Telefone: (021) 585-4183
De segunda a sexta, das 7h às 17h
Sábados, domingos e feriados, das 7h às 1 lh
Exemplares atrasados JB
De segunda a sexta das lOh às 17h
Telefone: (021) S8S4377

CEP 2Q922
(021) 21 558

Novas Assinaturas !
Rio de Janeiro (021) 585-4321
Outras localidades (021) 800-4613 - Discagem Direta Gratuita
Lojas de Classificados
AVENIDA
Av. Rio Branco, 135 Lj. C. Tels.: 231 -1580/232-4373
COPACABANA
Av. N. S. de Copacabana, 610 Lj. C, Tel.: 235-5539
HUMAITÃ
R. Voluntários da Pátria, 445 Lj. D, Tel.: 226-8170
IPANEMA
R. Visconde de Pirajá, 5g0 SI. 221, Tel.: 294-4191
MÉIER
R. Dias da Cruz, 74 Lj. B.Tcl.: 594-1716
NITERÓI
R. da Conceição. 188 L. 126. Tels.: 722-2030/717-9900
TIJUCA
R. General Roca, 801 Lj. B, Tel.: 284-8992
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Executive (Sagunda/Saxta-Faira) ,
Segunda/Domingo
Mensal Trimestral Semoatra! Mensal Trimestral
Sameitral '
Prego
3
Prepo Prepo 2
Prago
Prepo
Prago
Parcelas A vista Parcelas
A vista A viata Parcalaa A vista Parcalas A vista A vista
10.133.00
7.089.00 26.400.00
6400,00 19.200.00 10.311,00 38.400,00 14740.00 4.400,00 13.200.00
RJ-MG-ES
7 798.00 29.040.00
11.147,00 ,
7 .120.00 21.360,00 11.471.00 42.720.00 16.398.00 4.840.00 14 520.00
SP
12.406,00 46.200.00
17.734.00
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
14.178.00 52.800.00
20.267.00 1
12.400,00 37.200,00 19 978.00 74.400.00 28.558.00 8.800.00 26.400.00
PE
'
14.178,00 52.800.00
20 267.00 '
12.600.00 37.800.00 20.300.00 75 600.00 29.019.00 8.800.00 26.400.00
Demais Estados e Entrega Postal
Assinaturas a PREÇOS PROMOCIONAIS.
Cartões de crédito: BRADESCO, NACIONAL, CREDICARD, DINERS,
Consulte o atendimento a assinantes, telefone: (021) 585-4321 ou o seu Agente
OUROCARD, CHASE CARD, PERSONNALITÈ e AMERICAN EXPRESS
A venda de assinaturas novas e renovadas, assim como a entrega dos exemplares, exceto nas cidades do Rio de Janeiro, São 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) 585-4341/580-8243.
EmCrM.OO
Entrega Domiciliar

Cunha

Lima

BRASÍLIA — 0 primeiro governador beneficiado com a rolagem das dividas dos estados com a União, determinada na segunda-feira pelo
presidente Fernando Collor, foi Ronaldo Cunha Lima, da Paraíba, braço direito de Orestes Quércia no comando
>do PMDB. A decisão, que inicia o
processo de saneamento das finanças
¦ 'estaduais
e faz parte da estratégia de
"governabilidade traçada por Collor, foi
"tomada ontem durante encontro de 30
•'minutos entre Cunha Lima e o ministro
da Economia, Marcilio Marques Moreira, no Palácio do Planalto.
Na noite de segunda-feira, em jantar
na casa do presidente da Caixa Econôfnica Federal, Álvaro Mendonça, os 26
governadores que horas antes tinham
J. C. Brasil — 26/4/91
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estado com Collor, no almoço em comemoração aos seus 42 anos, receberam de Marcilio a boa notícia. O presidente, informou o ministro da
Economia, havia determinado que a
rolagem das dívidas dos estados fosse
negociada. Marcílio-acresccntou que os
governadores seriam recebidos em separado, a partir da próxima semana.
Um assessor do ministro explicou
ontem que os governadores haviam se
comprometido em garantir a governabilidade da administração Collor, empenhando-se junto a suas bancadas para a aprovação de projetos prioritários
no Congresso Nacional. Em retribuição, o Planalto permitirá que os estados
paguem o que devem à União dentro de
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dívida

negociada

governador
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governador do Paraná, Roberto
suas capacidades, sem comprometer nar feito pelo secretário da Fazenda
abalou
sc
não
Requião
(PMDB),
Nacional, Luís Fernando Wellisch, os
sociais importantes.
projetos
"Estamos falando a mesma lingua- estados e municípios acumulam uma
com a ameaça de ser expulso de seu
"O dívida
partido, feita pelo ex-governador Oresglobal de US$ 60 bilhões, sogem", comemorou Cunha Lima.
"Eu não saio do partido.
tes
federal.
o
com
mente
Quércia.
governo
ministro aceitou os nossos termos, de
Vou ficar para fazer oposição ao Quérmaneira que possamos reduzir a necesO presidente Collor assegurou que a
cia", sustentou ontem, depois de visita
curto
sidade de pagamento a
prazo", rolagem das dívidas estaduais vai ser
ao deputado Ulysses Guimarães. Na
disse o governador, sem esconder sua feita de forma que levará em consideravéspera, os líderes do partido na Câmasatisfação, ao deixar Planalto acompa- ção os problemas administrativos dos
ra, Genebaldo Correia, e no Senado,
nhado de parlamentares do estado. Se- governadores. A garantia foi dada aos
Humberto Lucena, disseram que a exgundo o governador, a Paraíba tem governadores do Rio Grande do Sul,
uma dívida interna de Cr$ 170 bilhões, Alceu Coilares (PDT), do Paraná, Rode Requião depende apenas da
pulsão
sendo Cr$ 135 bilhões com o Banco do berto Requião, do (PMDB), e de Santa
formalização da Executiva pemedebista.
Brasil.
Catarina, Vilson Kleinubing (PFL), reAlém de garantir que vai continuar na
em audiência pela manhã.
A principal preocupação dos gover- cebidos
"Nossas
briga contra o ex-governador Orestes
propostas de rolagem da dívinadores é renegociar o pagamento das
Quércia, o governador do Paraná disse
antecipou
estudadas",
sendo
dívidas que vencem até o final do ano. da estão
Cunha Lima é do PMDB
que sua meta é moralizar o PMDB.
De acordo com levantamento prelimi- Coilares.

Em sua próxima viagem ,
de negócios à Europa,
cuide dos negócios que nós
cuidamos do prazer.
"Voe
Longe
Você se lembra da campanha
Brasil, A Maior Oferta do Mundo"? Quando
a British Airways ofereceu gratuitamente
todos os assentos de todos os vôos, em
todo o mundo, durante um dia inteiro?
O mundo voltou a viajar. E já nessa ocasião
nós dizíamos: é apenas a primeira oferta de
t,
uma série.

A

Fleury: empréstimo ameaçado
maior

São Paulo rejeita
exigência federal
O governo federal só vai avalizar
empréstimo de US$ 245 milhões para
projetos de educação em São Paulo se o
governador Luiz Antônio Fleury
(PMDB) der garantias em imóveis ao
financiamento. Esta foi uma das condições apresentadas ontem ao secretário
de Fazenda de São Paulo, Frederico
"Ttoazzucchelli,
pelo secretário-adjunto
da Fazenda Nacional, Luis Jorge Oliveira, para o acerto de débitos e crédiaos entre o estado e o governo federal.
..São Paulo foi o primeiro estado a iniciar formalmente as negociações no Ministério da Economia.
Mazzucchelli descartou as duas condições
"junto. apresentadas pelo secretário-adSão Paulo está em dia com o
(ianco Mundial e, além disso, está com
uma política de reforma patrimonial, jus. tificou. O secretário da Fazenda de São
Paulo não soube informar o valor dos
débitos e créditos do estado com o governo federal. Disse, porém, que o estado
está com suas contas em dia. Só em julho
São Paulo obteve um superávit de caixa
de Cr$ 40 bilhões. Segundo ele, a despesa
com pessoal está bem abaixo do limite
constitucional. Pela Constituição, os gastos com pessoal não podem ultrapassar
65% da receita corrente.
- Nesta primeira reunião, Mazzucchelli apenas detalhou as propostas de
São Paulo para o acerto de contas. Ele
' defendeu junto ao secretário-adjunto da
para a
' Fazenda Nacional a proposta
dívida mobiliária elaborada cm conjunto com Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul e Minas Gerais. Juntos, os quatro
. estados detêm títulos no valor global de
¦ Cr$ 2 trilhões. A idéia, conforme seu
relato,
a troca de todos os títulos
' estaduaisprevê outros do governo fedepor
1 ral. Em contrapartida, seria criado um
fundo de amortização da dívida pública
icm cada estado, no qual o governo
depositaria um percentual da arrecada. ção tributária. Segundo ele, a dívida
mobiliária, que no passado foi um dos
de financiamais fortes instrumentos
"só serve hoje
mento do estado,
para
transferir renda do setor
público para o
sistema financeiro privado". Além dis"so,
propôs uma redução de 15% para
5% do percentual de amortização de
títulos públicos pelo estado na data de
seu vencimento.

AGORA, UMA OFERTA
MAIS EXCLUSIVA AINDA.

DUAS NOITES DE LAZER
HOTEL, EM LONDRES;
LUXUOSO
NUM
Chegando a Londres, você é convidado pela British Airways a passar duas noites de relax total. Você pode escolher entre quatro
dos mais luxuosos hotéis de Londres (hotéis
sujeitos a disponibilidade).
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CONHEÇA A BELEZA DO INTERIOR
DA INGLATERRA A BORDO DO
>
VENICE SIMPLON-ORIENT EXPRESS.
A sua viagem continua em grande estilo.
A bordo do legendário Venice SimploriOrient Express, você vai conhecer uma dessas cidades: Bath, Bristol, Salisburry ou
-Leeds,-numa-excursão-de um dia inteirô.
De volta a Londres, você estará descansado
e pronto para continuar sua viagem de neretorgócios pela Europa. Ou mesmo para
nar a São Paulo ou Rio, onde mais uma
agradável surpresa estará lhe esperando.

T
L

UM JANTAR NUM DOS MAIS
EXCLUSIVOS RESTAURANTES DE
SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO.

agora

FENIBA
ASSEMBLÉIA GERAL
Ficam os senhores presidentes de associações
e sindicatos de cabeleireiros e afins convocados pelo presente edital para assembléia geral
à realizar-se no dia 18/08/91 às 18.00 horas
no hotel Maksoud Plaza; sito na Alameda
Campinas, 150, salas Tapajós e Araguaia, para
esclarecimentos sobre a federação nacional de
Institutos de Beleza e afins.
São Paulo, 14 de agosto de 1991.
Hector Ernesto Rodrigues
Secretário Geral
Giovanni Paolucci
Presidente.

amais

REPITA SUA VIAGEM À EUROPA,
E REPITA TAMBÉM O PRAZER.

exclusiva O

IAMBENT JHR.

)

Nesses três dias, a British Airways oferece a
você um automóvel para uso pessoal.
Como você pode ver, viajar pela British
Airways é viajar do jeito que você gosta.
É exatamente isso que faz de nós a companhia aérea favorita do mundo.
Para maiores detalhes sobre essa oferta, consuite seu agente de viagens ou ligue para nosso escritório em São Paulo ou Rio de Jane}ro, ou nossos representantes nas principais
capitais do Brasil.
Apoio:

*

BWTtSH TOUW8T AUTHOWTV

Rua Teixeira Ribeiro, 292 - Bonsucesso
Tel.: 270-3738

k

Se antes de 30 de novembro você viajar novãmente para a Europa, ida e volta, via Londres, na Primeira Classe ou Club World da
British Airways, você e um acompanhante
vão ganhar algo muito especial: três dias e
duas noites num dos mais românticos hotéis do Sudoeste da Inglaterra.

EXPLORE O INTERIOR
DA INGLATERRA DE CARRO
À SUA MANEIRA.

SNNGEREIM

ombientjpffl
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Na volta, a British Airways convida você e
um acompanhante para um inesquecível jantar a dois. Você escolhe o lugar, dentro dè
uma lista dos mais sofisticados restaurantes,
selecionados pela British Airways.

e

BBS
Todos os modelos e capacidades
com entrega imediata.

i

A British Airways quer devolver o prazer às
viagens de negócios. Por isso, quem viajai"
a negócios, de São Paulo ou Rio de Janeirò,
a qualquer destino na Europa via Londres,
ida e volta, na Primeira Classe ou Club World
da British Airways, vai ter uma experiência
inesquecível. E sem nenhum custo. Oferta
válida de 1 ? de agosto até 30 de novembro
*
de 1991.

oferta
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British

Airways

A Companhia Aérea Favorita do Mundo

TURISMO BRITÂNICO,
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? quarta-feira, 14/8/91
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Política e Governo

JORNAL DO BRASIL
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Congresso
BRASÍLIA — O Congresso convocará o secretário de Assuntos
Estratégicos, Pedro Paulo Lenoni,
para explicar à Comissão Mista de
Orçamento o uso de verbas secretas
cm', sua secretaria, denunciado pelo
JORNAL DO BRASIL. Ontem, a
comissão aprovou a proposta de convocação feita pelo senador Eduardo
Suplicy (PT-SP), mas a data ainda
não foi marcada. No final da tarde, a
chofe de gabinete de Suplicy, Edwiges
Cardoso, teve uma surpresa: ao tentar-levantar novas informações sobre
os [gastos da Secretaria de Assuntos
Estratégicos (SAE), descobriu que
elas estavam bloqueadas.
Pouco depois, Edwiges Cardoso

convoca
Leoni
explicar
verba
secreta
para
.....
-*¦
Gilberto
Alves—17/11/90
foi informada
impetradas na Inglaterra por importaA convocação de Leoni foi apro- Turismo. Outro item que chama atenvada por unanimidade pelos mem- ção na listagem são os CrS 2,1 milhões
dores que processam o IBC por despor um funcionário do
bros a a comissão presentes à sessão gastos este ano em pagamento à Comcumprimento de acordos, manutenção
Ministério da
de ontem. Uma lista de gastos da
de representantes no exterior e recolhiBrasileira de Cartuchos. Um
Economia
SAE obtida por assessores do sena- panhia
wfliit!
mentos ao Pasep.
desperdesembolso
mas
modesto,
dor Eduardo Suplicy, na semana pas- ta curiosidade, são os CrSque 9.960,00
O relator ao projeto, deputado
que, por determinação
sada, mostra que este ano foram gasElio Dalla-Vecchia (PDT-PR), pediu
m
do diretor do
tos Cr$ 2,6 milhões com o pagamento pagos à Lady Perfumaria.
informações ao Ministro da
mais
Comissão — Ontem, a Comissão
Departamende condomínios em blocos residenEconomia, Marcílio Marques Moreito do Tesouro
ra, sobre a destinação dos recursos
ciais nas quadras 313, 104 e 204 Sul de Orçamento debateu outro tema polêmico: um projeto de lei enviado pelo
Nacional,
solicitados. O deputado estranhou
em Brasília.
ao Congresso em junho deste
Roberto Guimarães, está suspenso,
o Departamento de Orçamento
Os gastos com empresas aéreas e de governo
ano, solicitando aprovação de um cré- 3ue
desde a última segunda-feira, o acesa
União,
depois de encaminhado o
turismo, somente nos primeiros seis
dito suplementar de CrS 2,7 bilhões projeto, tenha feito uma correção no
so do Congresso Nacional ao Siafi
meses deste ano, leitos em Brasília,
(Sistema Integrado de Administração
para o extinto Instituto Brasileiro do valor inicial, alegando ter solicitado
chegaram a Cr$ 60 milhões, com dezeFinanceira). Por esse sistema, parlaCafé (IBC). A verba seria destinada às erroneamente CrS 990 milhões a mais
nas de empenhos feitos para a HB
mentares e seus assessores tinham
despesas com estoques de café, manu- do que seria necessário para a coberacesso à contabilidade do governo.
Passagens e Turismo e para a Idéias
Leoni: muitas dúvidas
tenção dos imóveis, defesa de ações tura de dívidas com o Pasep.
Tesouro limita
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acesso a dados
A partir desta semana, os parlamentares não poderão mais ter acesso direto,
através de terminais de computador, a
informações detalhadas sobre os gastos do
governo. Para obterem esse tipo de informação terão que fazer solicitação por escrito aos órgãos públicos. A informação é
do diretor-adjunto do Tesouro Nacional,
Álvaro Manoel. Segundo ele, o diretor do
órgão, Roberto Guimarães, e o Secretário
da Fazenda nacional, Luís Fernando Wellish, decidiram que certas informações,
que consideram confidenciais, somente estarão disponíveis, através de computador,
ao administrador do órgão que realiza o
gasto, ao Sistema de Controle Interno de
cada ministério (Cisets) e ao Tribunal de
Contas da União (TCU).
Ao tomar essa decisão, o Tesouro
Nacional não se baseou em qualquer
legislação ou regulamento interno, explicou Álvaro Manoel. Fie disse ainda que
não e necessário qualquer instrumento
legal para restringir o acesso a essas informações. As cifras sobre os gastos do
governo e o nome da empresa a quem
são efetuados pagamentos compõem o
acervo de informações do Sistema Integrado de Admnistraçâo Fiscal (Siafi).
Até a semana passada, em seus gabinetes, todos os parlamentares podiam ter
acesso a esse sistema, até o chamado
"nível 9", em
que são especificados os
pagamentos feitos por órgãos públicos.
A série de reportagens do JORNAL
DO BRASIL denunciando gastos feitos
pela Secretaria de Assuntos Estratégicos
(SAE) motivou a decisão de impor restrições ao uso desse sistema. No Departamento do Tesouro e na Secretaria da
Fazenda Nacional, serão elaboradas
normas de uso desse sistema, com a definicão sobre quem poderá usá-lo. No momento, somente informações globalizadas poderão ser obtidas através do Siafi
por pessoas que não estejam nas três
categorias permitidas pelo Ministério da
Economia, como, por exemplo, o total
de gastos com pagamento de pessoal.

• * <
Brasil
LIDERADO

NÃO

EI
e EUA

discutem

ajuda

tecnológica

SEJA

MAIS

ATACADO

t ."u
I, '-io
I, X a
i. 3 cu

h - *y?
t. 3
«fim»»/-.:.
i,
•j»• ,f
I,

*
«fo
o
L ft?
#
7r.
I

•l ° li
I ü»
t.

o
f»
5 t"
I X C

Se o mercado
está

de varejo

voltando, vai
cruzados

lê

ter

quiser atacar
que

jornal.

ir aos

Ou

com

jornais.

será

que

tudo

o dinheiro

Porque

quem

que

teln

é o contrário?

I, 3? "fc
B, »»
CDa
Z <v>
<. —
^

ANUNCIE EM JORNAL QUE O DINHEIRO VOLTA.

FOLHA DE Sl PAULOJORNAL DO BRASIL O ESTADO DE S. PAULO • O GLOBO • ZERO HORA
JORNAL DO BRASIL

BRASÍLIA —
Uma comissão mista de cientistas do
Brasil c dos Estados
Unidos reúne-se em
setembro para discutir detalhes do
programa de intercâmbio científico e
transferência tecnológica. Para o secrctário de Ciência e
Tecnologia, José
Goldemberg
Goldemberg, este
encontro significa que os dois países confiam
na renovação do acordo tecnológico, apesar
das ameaças e pressões americanas. O comunicado feito anteontem pelo assessor de Ciência e Tecnologia do presidente George Bush,
Allan Bromley, ao vice-presidente brasileiro
Itamar Franco, de que um novo acordo tccnológico depende da aprovação de uma lei de
propriedade industrial que proteja patentes,
não surtiu efeitos. O vice-presidente norte-americano Dan Quayle tinha falado a mesma
coisa na semana passada, mas o governo
brasileiro está convencido de que já fez tudo
o que era possível fazer nesse caso.
"Não adianta
passar pitos. O governo
brasileiro já fez o que deveria, enviando ao
Congresso Nacional projeto de lei sobre propriedade industrial que reflete uma posição
modernizante e, além disso, nada poderemos
fazer", explicou ontem o secretário Goldcmberg. O reconhecimento imediato das patentes, na sua opinião, é o que caracteriza o
código que tramita no Congresso como uma
legislação moderna. Ele reconhece, entretanto, que isso "não satisfaz o desejo de certas
empresas multinacionais, especialmente as do
setor farmacêutico". Citando a opinião de
Dan Quayle, Goldemberg considerou natural
a posição americana: "Ele disse que o Brasil
tem o direito de fazer a legislação que desejar
e os investidores americanos têm o direito de
escolher onde investir. É lógico", comentou.
Desde 1986, o Brasil tem um acordo de
cooperação cientifica com os Estados Unidos
que prevê a aplicação de apenas USS 5 miIhões como cota de cada um dos países para
o intercâmbio de cientistas durante cinco
anos. Até mesmo para o Brasil, segundo
opinião de Goldemberg, essa era uma quantia irrisória. Os dois países estavam interessados em tornar mais abrangente o acordo,
mas os Estados Unidos exigiram, como complementaçâo, que o Brasil se comprometesse
com o reconhecimento das patentes. "Não é
esse o motivo pelo qual o governo brasileiro
mandou ao Congresso uma lei de propriedade industrial, que estava sendo discutida há
um ano. mas o fato é que já foi e c a melhor
possível", avalia o secretário.
Nas primeiras discussões entre a ex-ministra Zélia Cardoso de Mello e a representante comercial dos Estados Unidos, Carla
Hills. no inicio do ano, ficou definido que o
simples envio do código ao Congresso seria
suficiente para a renovação do acordo por
seis meses. O projeto já foi remetido ao
Legislativo e. segundo Goldemberg, apresenta um perfil modernizante, capaz de integrar
o Brasil no mercado internacional.

quarta-feira, 14/8/91

JORNAL DO BRASIL

?

Io caderno

9

?

a
«£«*

yMk
HI
M
I»W\ mm

Wuusli

H
¦V
mm
mm
II

Pai,

«fíid/ilifl

&WMmm
K. IfflEF

Barbie/Ken
Baile ie Máscaras

i? Mão

IWSIHbbi 4
llK» $

/
'¦

f^lipippip'
VEg"

vão

iesblomar

Dona Cabeça ie Batatal
«t*f

9 5
s.
S'ã
«I
1?
"ST• O
x;c jccoc
iS|Ê-o
o

nosso

iiúeiro.

<i1«

m

Skipper
&
Sala ie Estuio
Quarto

Pipoque ira

Talento

®=
f. ®*
'I
10
$
•® XII
?

=! <;
*a
2" O
Si
O *eo
p
O
A

eu

minha

prefiro

parte

Or «o
®
OO 2
51

-

Role tinha io Bebê

Hiiroforça ie Devastação
Comanios em Ação

1aJH|
Galinha Maluca

TJ O
&f
K.%
f?
@© cj
rs ___£
s.g
£ O

HIB
58S<a T3ca
Sm
¦cmc 5c
«'5^
Sf
«ao oo
ai
em

brinaueios

Estrela,
g. 8ÍS
O o
Rip Rock'n Rollers

r.uca Boi

1 ' //xy-yz-

,.>

li
¦s° ?
© ic

¦¦¦•>.
.2" -n§
s s

Mãe :inha

ac .t;05o
C m

8*
nCL 2
EO
S'f
a c
si
51
0 <0

MANUFATURA

DE

BRINQUEDOS

ESTRELA

S.A.

ssj1»
&<*

lõ

?

1" caderno

p

quarta-feira, 14/8/91

JORNAL DO BRASIL
Fundado em 1891
M. I . IH) NASOIMKVIO BRITO — Diretor Presidente
0
MARIA KKCINA DO NASCTMKN IO BRITO — Diretora Lieeutiia
l.l I/. ORLANDO CARNKIKO — Diretor ( fíraulia)

Almoço
o almoço oferecido ao presidente da RepúbliD ca pelos governadores, só se podia esperar o
tradicional pedido de rolagem da dívida, como se
fossem eles os aniversariantes. 0 interesse comum,
ftd èntanto, providenciou um espírito de colaboraS3P,,que foi batizado à sobremesa com o nome de
pacto de governabilidade. Os 26 governadores de
estado presentes em Brasília, querem ter condições
de: realizar boas administrações. Todos, porém,
estão de caixa vazia e abarratados de dívidas.
O conceito de governabilidade não se esgota,
entretanto, no acesso a recursos ou na rolagem dos
débitos com o governo federal. Há hoje preliminares
que não podem mais ser descartadas. A prioridade de
cada um dos governos estaduais deixou de ser o falso
desenvolvimento, que é a dispensa de honrar compromissos financeiros e até aumentar a dívida, a
pretexto de fazer obras, e deixá-la ao sucessor. Assim
tem sido, mas não é mais possível. Que o digam os
governadores com fome de recursos, reunidos no
almoço ao presidente Collor.
Nem o presidente sozinho, nem os governadores dos estados mais bem aquinhoados, no entanto, podem esperar muito de um entendimento que
seja. um disfarce para a habitual carência financeirâ; que não deixa a política brasileira engordar
rtòtínalmente. A administração pública, em qualquer nível, empanzina-se de dívidas que atestam a
disposição de não pagá-las jamais. Nunca se viu
governadores com menos de um semestre de manaátÓ oferecerem um almoço ao presidente e propor«n. um pacto tão generoso como se o interesse
público pairasse soberanamente acima dos pequenos interesses políticos.
.Todos os governadores reunidos numa renúncia coletiva ilí imediatismo do retorno político
(ano que vem haverá a eleição municipal) poderiam implantar o saudável costume de sanear as
finanças estaduais no primeiro ano e atirar-se às
obras no segundo, ao contrário da tradição de
recusar-se a pagar débitos herdados; ou abanA

Preliminar

A

grave crise fiscal que assalta o Brasil, há uma
década, é fruto do imobilismo da política em
relação a um assunto que, no Primeiro Mundo, é
compromisso dos parlamentares com o eleitor: a
vigília sobre os gastos públicos para evitar que o
eic.çsso de gastos em relação à receita leve o
Estado a aumentar a carga fiscal.
«M Enquanto não houver previsibilidade nos gastos do Estado (a União, as suas empresas, a Previdência Social, os estados e os municípios), estarão
fora de controle os fatos reais e psicológicos, que
geram inflação no Brasil. A criação de impostos
implica o repasse dos custos fiscais para os preços.
A emissão ae moeda para cobrir déficits, também.
E. Ò mesmo efeito inflacionário tem o endividamento público, porque a
pressão sobre as taxas de
desestabiliza
os
negocios
juros
privados.
Estancar as fontes primárias dos gastos deve
ser...a preliminar da reforma fiscal, que abrirá
caminho para redefinir o tamanho e as áreas de
atuação ao Estado e a participação do capital
estrangeiro na modernização da economia brasileini, visando à entrada do país no Primeiro Mundo.
Entre os focos de gastos ciue precisam ser atacados
com urgência, estão o fim da estabilidade dos
fürttionarios públicos (para permitir cobrar eficlêftcia de um quadro
permanente e pôr um fim às
intermináveis greves do funcionalismo); a limitação do ensino público (que não pode ser universal,
especialmente nas universidades federais) e a substjtuição do critério de aposentadoria por tempo de
•serviço pelo critério de idade mínima (como é
comum no Primeiro Mundo).
1M" A extensão da
gratuidade do ensino envolve a
redefinição dos encargos entre os municípios, os
estados e a União, que deve vir simultaneamente à
rédistribuição das receitas. A reforma tributária de
Í988
~tàs ficou pela metade: redistribuiu algumas receipara os estados e municípios, mas, ao deixar a
jmaior parte dos encargos com a União, criou
A

Lei

do
anteprojeto do novo Código Nacional de
O Trânsito, que passará no mes que vem pelo
Crivo do presidente da República, representa uma
¦esperança real no
sentido de reverter o caos que
tomou conta do trânsito no país. Aparentemente,
•as-,normas de trânsito, aqui, deixaram de existir.
Avançam-se sinais impunemente, atropela-se im— como se as
punemente, mata-se impunemente
lê'is"só vigorassem fora do asfalto.
O Brasil é hoje um recordista em acidentes de
trânsito, que matam anualmente 30 mil pessoas e
deixam outras 260 mil feridas ou mutiladas. Dez
porcento das mortes registradas no mundo em
acidentes de automóvel ou em atropelamentos
vhvírem no Brasil. Sao números impressionantes,
dao o cjue pensar.
que"'Por
trás das estatísticas esconde-se certamente
o., não cumprimento de algumas normas básicas
que tinham de ser observadas. Ou então leis ruins
ou superadas feitas quando o país não tinha os 16
milhões de veículos que circulam hoje pelas ruas e
estradas. O código de trânsito em vigor, surpreen¦dentemente, enumera casos em
que a carteira de
habilitação ou o veículo devem ser apreendidos.
Entre eles não constam os casos de atropelamentos
—' o que não deixa de ser
quase um modo de
descriminalizá-los.
anteprojeto do código que será examinado
pelo presidente — de autoria do senador Darcy
Ribeiro (PDT-RJ) — é muito mais rigoroso
em
"ele,
•relação aos motoristas faltosos. Por
quem
causar morte perde automaticamente a posse do
seu veículo. Caso seja considerado culpado
pela
Justiça, terá a carteira cassada e o carro será
leiloado, revertendo o dinheiro apurado para instituições de assistência à criança.
r O novo código foi feito com base no
que existe
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Indigesto
donar obras pelo meio e deixar uma dívida maior.
Isto terá que acabar porque a dívida cresceu tanto
que desacreditou esse estilo de governar.
Juntos, os governadores — que voltam a se
encontrar dia 26 em Brasília, "terreno neutro" —
pretendem chegar a um programa mínimo para
uma negociação conjunta com o governo federal.
O pacto, só pode ser de governabilidade, no que
lhes diz respeito, porque, entre o que eles entendem
por isso e o que o presidente quer dizer quando
fala no assunto, a distância é grande. Para estados
endividados, a governabilidade, é verba federal
com prioridade sobre a dívida. Para o governo
central, é o oposto: o pagamento da dívida pelos
estados.
Diz Leonel Brizola que, em 45 anos de vida
pública, nunca viu nada tão desarmado de prevenções no relacionamento entre governadores e o
presidente. Já é um bom começo que a necessidade
predisponha ao entendimento. O governo federal
tem, no entanto, um obstáculo que o impede de
ajudar os estados: a reforma da Constituição, que
amarra com corporativismo e nacionalismo as
mãos da administração pública, depende do Congresso. De mãos atadas, a União não terá como
ajudar os estados. Assim, os governadores deverão
se convencer, à luz das necessidades, de que só eles
podem desamarrar os laços de atraso e libertar a
iniciativa federal para realizar a modernidade.
Entre o governo federal e os governos estaduais
existem em comum os vícios conhecidos do empreguismo e da estabilidade do funcionalismo público, o
critério político acima da exigência de concurso para
ingresso no serviço público, o combate à sonegação
(dentro da reforma fiscal), sem falar nas práticas
aparentadas com a corrupção. A governabilidade é,
antes de tudo, uma questão administrativa com prioridade moral. O resto é a exclusão dos artifícios que
impedem na Constituição Federal, e nas constituições estaduais, o exercício do poder em proveito da
maioria e do bem público.
da

Reforma

novas fontes de despesa para o mesmo imposto.
Nãopodia dar certo.
Ê preciso devolver ao contribuinte a sensação de
que o Estado deixará de ser perdulário e incompetente. Simplificar a teia fiscal que enreda o cidadão e as
empresas é o primeiro passo. O outro é a
própria
reforma do tamanho e das funções do Estado,
passando pelo enxugamento da máquina e do organogrania do Estado, através da privatização de tudo
aquilo que não deva ficar em mão estatal.
Em complemento à abertura de espaços à
atuação do capital privado nacional, é urgente
criar atrativos para o capital estrangeiro inocular
tecnologia e modernidade à economia brasileira.
Com a queda do Muro de Berlim e das barreiras
ideológicas e geográficas, que limitavam a movimentação dos capitais, nenhum país conseguirá
obter recursos externos, que hoje circulam sob a
forma de capital de risco, mantendo uma legislação hostil ao capital estrangeiro, como no Brasil.
Estes são pontos pacíficos para o realinhamento do Brasil com as normas operacionais da
economia de mercado do Primeiro Mundo. Seus
efeitos, entretanto, só serão palatáveis, dentro de
dois a três anos. A curto prazo, portanto, a saída
prática para limitar os gastos públicos é a independência do Banco Central em relação ao Executivo. Ou seja, a proibição expressa para o Banco
Central financiar o Tesouro.
A posição independente do Banco Central, limitando a rolagem das dívidas dos estados — para
forçá-los a seguir a austeridade do governo federai
—, tem contribuído
para unir os governadores nos
pleitos, junto ao governo. A nação espera que a
presente união dos governadores com o presidente
Collor avance na direção de um esforço conjunto,
visando ao equilíbrio fiscal do Estado. Do contrário,
a conta do déficit público e da inflação mais alta será,
mais uma vez, apresentada ao cidadão.
Asfalto
de melhor em matéria de legislação de trânsito no
mundo: privilegia o pedestre, não os automóveis.
Isso significa que favorece a todos, pois, afinal,
todo motorista se transforma em pedestre quando
sai do carro. O tráfego de veículos nas ruas é,
historicamente, uma concessão do pedestre, e não
ao contrário, como parece acontecer no Brasil.
A frase bem-humorada do escritor Abgar Renault — "Cuidado, eles já nos viram", referindo-se
aos motoristas — já deve ter passado pela cabeça
de qualquer brasileiro que preze a sua vida no
momento em que atravessa uma rua, sobretudo se
for no Centro do Rio. Muitos motoristas costumam ver os pedestres como invasores de um espaço que jhes pertence. Ao abrir um sinal, ou mesmo
antes disso, aceleram e arremetem furiosamente o
automóvel ou o ônibus. O fato de existirem pessoas ainda atravessando a rua, para eles, é um
detalhe desprezível.
O novo código vai restaurar o prestígio das
faixas de segurança — que foram criadas para
proteger os pedestres, mas cuja função acabou esquecida. Mesmo na Itália, que não tem o trânsito
mais harmonioso do mundo, não há motorista que
não deixe de frear, mesmo a contragosto, quando
alguém põe o pé numa faixa de segurança, pois
sabe que corre riscos enormes se avançar. Se atropelar alguém, passará o resto da vida trabalhando
só para pagar a indenização.
Para que o novo cógigo pegue, evidentemente,
o sistema de sinalização vertical e horizontal —
que se acha numa situação das mais precárias —
terá de ser recuperado. O preparo da polícia também será outro fator fundamental, pois principalmente a ela caberá fazer com que os motoristas
voltem a dirigir no sentido da lei.

Cartas
INSS
O sorrisso espontâneo, natural,
que exibia o juiz Nestor José do Nascimento ao ser preso porque fraudou
escandalosamente a Previdência Sociai, revela a certeza que ele tem de que
nada lhe acontecerá, mesmo depois de
ler engordado as suas contas bancárias
e aumentado o seu patrimônio pessoal
da pior maneira possível. O magistrado esquece que, enquanto ele e outras
pessoas estão destruindo alegremente
uma organização de grande utilidade
social, a miséria, a fome, a mortalidade infantil, levam muitas pessoas a
chorar por causa de uma situação sociai perversa. (...) José Bocayuva —
Cataguases (MG).
?
Totalizam CrS 27.6 bilhões as
fraudes contra a Previdência praticada
pelas duas principais quadrilhas, a do
juiz Carlos Alberto Meireles e advogado Ilson Escóssia (CrS 21 bilhões) e a
do juiz Nestor José do Nascimento e
advogada Jorgina Maria de Freitas
Fernandes (CrS 6,6 bilhões). As quantias envolvidas são de tal maneira vultosas que me permite uma digressão.
Esses estelionatários, se forem condenados pela Justiça coo esperam os lesados oentribuintes, pegarão no máximo uns oito anos de prisão, com
direito a sursis. por serem réus primários e de bom comportamento. Durante esses oito anos, com aquela quantia
total, o INSS poderá pagar mensalmente o salário minimo de CrS 17 mil
a nada menos que 16.911 aposentados.
Inacreditável, não? Gailherme Beviláqua Araújo — Rio de Janeiro.
?
A propaganda oficial que anuncia
com fanfarras um novo INSS que tira
das filas seus segurados e acaba com a
lentidão no atendimento a aposentados e pensionistas causa-me engulhos.
Viúva há um ano e dois meses, dei
entrada no pedido de pensão no dia
19/7'90, na Av. Presidente Vargas,
418. Desde então, estou nas filas deste
malfadado Instituto, com o protocolo
do processo (n° 21'85635573/9) nas
mãos e ouvindo sempre a mesma resposta ao chegar ao balcão: "Volte daqui a 15 dias".
Gostaria de saber que "Brasil Novo" tão apregoado é este que expõe
seus cidadãos que contribuem para a
Previdência Social durante uma vida
inteira, pensando cm deixar amparada
sua família, a passar por privações que
revoltam e indignam. Quando pensamos nas fortunas gastas com propagandas, elas se tornam ridículas, se
deparamos com o quadro deprimente
da verdadeira face da seguridade nacjonal. Cyrene da Conceição Vieira da
Cunha — Rio de Janeiro.
Tratamento desumano
No dia 7/8 fui com minha tia ao
Unibanco da Rua Cardoso de Moarais 524. para receber os parcos cruzeiros que o INSS lhe paga. Era por volta
de meio-dia e a fila estava grande, com
pessoas bem idosas sentadas pelas soleiras das lojas, porque só deixam entrarde 10 em 10.
Depois de muita espera, apareceu
um grupo de pessoas uniformizadas da
firma Tupi, fizeram uma fila do lado
oposto à dos pensionistas e aposentados. Ao notarem que o tal grupo ia
entrar, houve um pequeno tumulto
por parte daqueles que estavam ali
desde cedo. Veio então um segurança
de dentro do banco, acompanhado de
um Cão (parecia Dobermann) preso
e uma moça que disse:
por
"Só corrente,
vai entrar o pessoal da Tupi, porque estou na hora do meu almoço e
vou abrir mão do almoço para atendelos". Colocou todos para dentro e
abriu um guichê só para eles.
Gostaria de saber do Unibanco I)
por que razão essa funcionária não
almoça para atender a funcionários de
uma firma, e deixa tantos idosos na
fila: 2) se o segurança, dentro de um
estabelecimento bancário, tem autorização de ameaçar pessoas idosas com
um cão feroz, que se soltar das correntes é capaz de matar? Neuza Torres
Gouveia — Rio de Janeiro.
'bastos do Exército
O objetivo desta carta é procurar
retificar informação publicada nesse
jornal no dia 31 '7. na matéria "Quercia supera União em publicidade". Ali
"gastos em
pode-se ler que os
publicidade do Ministério do Exército, totalizaram USS 5.1 milhões em 1990...".
(...) Informo que a notícia não reflete a
verdade dos fatos.
A metodologia adotada pelo instiluto paulista Leda-Nielsen Serviços de
Mídia é baseada na apuração da soma
dos valores atribuídos a cada inserção

publicitária, nos diversos veículos por
ela monitorados. Sabendo-se, por
exemplo, o preço fixado para cada
horário por uma determinada rede de
televisão, para um anúncio de 30 segundo de duração, é fácil, pelo acompanhamento continuo, concluir-se sobre o somatório dos gastos em
publicidade de um certo anunciante
em um determinado período de tempo.
O setor de marketing da Leda-Nielsen
confirmou a este Centro, em l°/8/91,
que tal metodologia foi empregada em
relação à publicidade oriunda do governo federal cm 1990.
Massarani

/V»1Ocorre que o poder público dispõe
de franquia nas diversas emissoras de
televisão. Um certo número de minutos de propaganda institucional pode
ser veiculado gratuitamente a cada
jornada de trabalho. O Ministério do
Exército vem procurando ocupar todo
o tempo que lhe é cedido pelo órgão de
coordenação da presidência da República. Quanto ao rádio, é prática adotada por várias estações divulgar graciosamente spots distribuídos por este
Centro, particularmente os que tenham conotação de serviço de utilidade pública, como os relativos ao serviço militar e aos concursos para
ingresso nas Forças Armadas. (...)
Em função do exposto, julgo que a
empresa tenha errado em seu relato¦rio, (...) c entendeu como gasto o que
deveria ser considerado como valor a
ser pago, caso não houvesse a gratuidade. (...) Gen Bda Nialdo Neves de
Oliveira Bastos, chefe do C Com S Ex
— Brasília.
Disparidade
(...) Sou funcionário público, leio
o Diário Oficial e não consigo entender, por exemplo, como é que decretos
sustam efeitos de leis em nome da
moralidade pública. Demagogia?
(...) Os cargos em comissão no
estado do Rio de Janeiro vão a titulo
de remuneração, em média e ao todo,
de CrS 2.400 a CrS 38.500. que são os
DAI e DAS, respectivamente até os
níveis 6 e 10. Mas existem os PR e VP,
entre outros, que vão de CrS 745 mil a
CrS 1.030.000,00. Só que, na maioria
das vezes, não são ocupados por funcionários capazes da própria repartição. Política?
Pergunto ao governador Brizola:
que tal acabar com essa disparidade
absurda que, infelizmente, ainda persiste no seu atual mandato? Rui Lessa
Fonseca — Rio de Janeiro.
Defesa do quintal
A que ponto chegou o Millôr! Falta de assunto ou de inspiração? Esse
Millôr não pode ser o mesmo dos
tempos em que seu talento era usado
para causas mais nobres e com muito
mais brilhantismo. Hoje, o que se vê
em sua coluna é uma campanha pessoai (...) em defesa — questionável —
de seu "quintal".
Acho até que o ideal é se ter muitas pessoas defendendo muitos "quintais", mas nem todos podem ter o
privilégio de contar com um espaço
num grande jornal como o JB á sua
disposição — e ainda por cima, receber por isso! (...) Luiz Gomes Barcelos
— Rio de Janeiro.
Massarani

-VMLiberação dos preços
O governo, por intermédio de sua
secretária de Economia. Dorotéa Werneck (...), resolveu dar aos empresários
o maior presente do ano — a liberação
dos preços. (...) Mais uma vez o povo
está sendo massacrado, pois os salários estão congelados, enquanto os
preços subiram, só nestes dois meses,
em alguns casos, até 260%.

Enquanto a nossa Dorotéa distribui sorrisos para empresários, o povo
está morrendo com os dentes arreganhados. É lamentável que neste pais
que tem tudo para dar certo, os nossos
governantes continuem rindo da desgraça dos outros. Gilson de Mendonça
— Rio de Janeiro.
Contrasenso
Gostaria que o Ministério da Infra-Estrutura desse uma razão lógica e
inteligente para não encaminhar ás
agências do Banco do Brasil os contracheques dos seus servidores e aposentados.
É um contrasenso obrigar centenas de pessoas, muitas delas idosas e
alquebradas, a ir mensalmente a um
setor do extinto Ministério dos Tranportes, (Praça Marechal Hermes, atrás
da Rodoviária Novo Rio), para apanhar seus contracheques. E o único
ministério que assim procede. O núcleo do Ministério da Infra-Estrutura
no Rio alega que o Banco do Brasil
não recebe os contracheques. Parece
estranho, pois o Banco distribui os
contracheques dos demais ministérios.
Eunicc Medeiros Rangel — Rio de Janeir.
Só assinar
É inacreditável que há quase seis
meses a Secretaria estadual de Educação não assina os diplomas das pessoas que concluíram o curso de Corretor de Imóveis no sindicato da
categoria. Segundo informações do
coordenador do curso. Prof. Paulo Pimenta Gomes, a supervisora cducacional da secretaria de Educação, que
assinava os diplomas, foi transferida
para outra função, não tendo sido
substituída até hoje. Com isso, aqueles
que já se habilitaram nos exames e
concluíram o curso, não podem exercer legalmente a profissão. (...) Sônia
Maria Paiva — Rio de Janeiro.
Uberlândia
Queremos, cm nome da população
uberlandense, agradecer ao JORNAL
DO BRASIL pela matéria publicada
no dia 4/8, tratando do difícil problema gerado pelo crescimento desordenado das cidades brasileiras. Perseguir
um padrão digno de vida para a comunidade é obrigação de toda administração pública. Com uma obstinação tão grande quanto nossas
dificuldades, temos feito dessa busca
uma constante. A fidelidade com que
o tema e nossas palavras foram abordados, bem como o profissionalismo
com que a matéria foi conduzida, merecem nosso agradecimento e nossa
esperança de que outras comunidades
também se alertem quanto ao futuro.
Virgílio Galassi, prefeito de Uberlândia
(MG).
Amparo à pesquisa
A Fundação de Amparo á Pcsquisa do Estado do Rio de Janeiro (Paperj), que foi reestruturada no governo
Moreira Franco, funcionou de forma
exemplar até março de 1991. Ao financiar uma multiplicidade de projetos de
pesquisas nas várias áreas do conhecimento, a Faperj contribuía efetivamente com a pesquisa cientifica e tecnológica desenvolvida no estado.
(...) Infelizmente, após a posse do
governador Leonel Brizola, a Faperj
vem sistematicamente desonrando
seus compromissos ao atrasar o pagamento das bolsas de pesquisa contratadas — fato que jamais ocorreu na
gestão Moreira Franco. É imprescindivel que o atual secretário estadual de
Ciência e Tecnologia atente para este
problema, que ameaça desmantelar
parcela significativa da produção de
conhecimento de nosso estado. André
Augusto Pereira Brandão — Rio de
Janeiro.
?
Manifesto minhas indignação
diante do tratamento que vem sendo
dado aos bolsistas que conduzem trabalho científico com apoio da Faperj.
Essa instituição não vem honrando
seus compromissos, atrasando o repasse de verbas, sem ao menos uma
previsão. O governo do estado do Rio
e a Faperj demonstram assim a despreocupação com o desenvolvimento
cientifico e tecnológico e total desrespeito com a classe dos pesquidores.
Vladir Fernandes — Rio de Janeiro. .
As cartas serão selecionadas para publicação no lodo ou em porta entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legível e endereço que permita confirmação
prévia.
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PMDB

do

inimagiEtão
návcl a lii'pótesc dc que
luma briga inter- 'bm:
!na. como a que
{está sacudindo o
~~
jPMDB, não alej'
ite o projeto da
(Candidatura pre{sideneial do ex%
[governador
Orestcs Quércia, quanto impossível
(antever, a mais dc três anos do prijmeiro turno, como o quadro deverá
kdefinir-se no balanço das lutas pelo
(controle das convenções partidárias e
inos sacolejos da campanha.
| Recomenda-se, portanto, toda
nas projeções sobre futuro
{cautela
¦distante e sujeito aos percalços dc um
jindcstrinçável complexo de circunsitàncias.
; Mas, como não há como escapar
Jda tentação de analisar c avaliar episódios dc indisfarçável gravidade e
jque estão acontecendo agora, visíveis
ia olho nu. o jeito é correr riscos,
{amortecidos pelo cuidado da mais
(isenta imparcialidade.
\ Começemos, pois, pelas prelimiInares. Quércia impôs-se ao PMDB,
ocupando o
com o desemba"raço dc novopartido
dorfo e senhor, como
uma promessa de candidatura viável,
que deslanchava com impulso para
[chegar lá, embalado pela competente
(manipulação publicitária da eleição
!no seu estado — iquando logrou a
íproeza de eleger o então quase desçoinhecido Antonio Flcury Filho — e
Ipela generosidade milionária na ajucia econômica aos candidatos partiidários
'quase dc sua simpatia, em todos
todos os estados.
| O esguicho de esperanças regou
ilegenda ressequida pelo desastre cieiJtoral, batida pelas urnas, rejeitada
jpolo eleitorado, remoendo a Frustra;ção da teimosia suicida da candidatujra do doutor Ulysses Guimarães e
desatinada pela perspectiva cinzenta
ide cinco anos dc oposição.
| .0 ex-governador foi uma injeção
deinimo nas veias da sigla anestesiaIda-pela catástrofe. Ò soro era de boa
jqtmlidade, com a garantia da retajgiúirda paulista guarnecida pela fide:liijlide da criatura ao criador e garanjtidji pela boa fama do governador
! Flcury.
; ,Com sedutor qmbornal de pro¦messas. Quércia invadiu o terreno
ibaldio do partido cm desespero e arjinou sua barraca. Chegou com ares
|de proprietário, o desembaraço do
parente rico que açode á família na
desgraça da falência, paga as contas e
¦ainda promete arcar com as despesas
da casa.
' ~>A entrega do PMDB foi total e
Sejamos
por algum
{entusiasta.
'tempo a legenda justos: com
novo
parecia
Perito na arte da sedução, o
{austral.
•candidato apresentou-se com a banIdçVrola da oposição, apostando no
.insucesso e, pois, na impopularidade
dagoverno de Collor.
Justificava-se a
pela neces'sidade de ocupar o pressa
espaço em branco
Icom a crise que paralisa a esquerda,
japalermada com o desequilíbrio emo,cji)nal do PT e apanhada no contrapé
pela guinada do gòvernador Leonel
íBrizola. buscando na aproximação
:com o presidente Collor de Mello, a
?fórmula mágica para viabilizar os
•seus planos administrativos.
""Contrariar
o compasso aconselhai
experiência
é sempre uma
jdi^pela
O inegável êxito inicial de
javéntura.
¦Quércia e o vigor de sua ofensiva opoIsicionista alertaram ambições recataIdas, mas atentas ao jogo do poder.
O esquema Quércia passou a ser
jboYnbardeado, simultaneamente, pe-

Mareio Moreira Alves *
exércitos alemães ocupa0s ram a França durante o vei ào de 1940 em apenas 40 dias. Os
jvelhos documentários, por vezes
«repetidos nas televisões educativas,
mostram o desespero da derrota.
Imensas filas de automóveis, car{roças, bicicletas, retirantes, camijnhando pelas estradas e sendo me}t r a I h a d o s pelos caças da
\LuftwaJjc.
O governo francês da época,
apesar da surpresa e da derrocada,
de dispersar por porões e
itratou
'por
castelos os principais tesouros
Ido. Louvre. Fez mais: desmontou e
Iguardou em abrigos antiaéreos os
jvitrais das duas niais importantes
catedrais góticas do país: NotreDanie de Paris e Notre-Dame de
Cliartres. Quando começou a batalha de Londres, o governo britâniclVjá havia espalhado pelo interior
q^quadros e as esculturas da National Picture Gallery, da Tate e do
IMuseu Britânico. Veio, finalmente.
Ia vez de Berlim, destruída quartei!raó
por quarteirão pela artilharia
'.soviética,
Mas o busto de Nefertiti.
(cuja misteriosa beleza incendeia a
•imaginação de quem a contempla,
jdesde muitos séculos antes da nosjsa era, já estava em lugar seguro.
Graças à absoluta prioridade
'dada ao seu
patrimônio cultural
pelos governantes europeus enga-
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Q para
los disparos do governo e dos enrustidos competidores cm potencial.
Até aí, tudo correu dentro do csperado. As coisas se complicaram
quando estourou o motim dentro do
partido, com a inconformidade do
governador do Paraná, Roberto Requiào, manifestada da maneira mais
desabrida c corrosiva. A munição utilizada pelo inimigo doméstico provocou um rombo na candidatura dc
difícil reparação. Rcquião, com a língua a cada dia mais solta, acusa o
presidente e candidato do partido da
prática continuada de corrupção.
Ora, isso não é mancha que se limpe
cm tempos de campanha, ou mesmo
nas vésperas.
Acusando o golpe, Quércia acionou a solidariedade do seu PMDB e
ela não lhe foi negada. Ao contrário,
o desagravo foi pronto e entusiasta,
com manifesto dc todos os governadores (noves fora o do Paraná), reunião da Comissão Executiva Nacional, com nota veemente dc apoio ao
presidente, apontando ao dissidente a
porta da rua.
Mas, e agora? Bem, o desfecho
provável no PMDB indica a expulsão
do governador Rcquião, uma vez que
o teimoso se recusa a acolher o conselho de tomar a iniciativa de solicitar o
seu desligamento. Também com toda
a probabilidade, a seção partidária
do Paraná rachará como laranja que
passa do ponto do amadurecimento.
Não é o que importa. Ou o que
basicamente conta.
A conseqüência mais séria, o desdobramento a longo prazo, espicha
sua sombra no futuro, deformando o
projeto ambicioso da candidatura
com a nódoa das denúncias de corrupção. Esse é o tipo de acusação que
não costuma resultar em esforço confiável para apuração e a responsabilização dos responsáveis. Mas. gruda
como visgo e não larga mais a vitima
ou réu.
O PMDB do Q agarrou-se a uma
esperança. Dela ainda não se despregou. Não é o mesmo o vigor dos dedos
crispados para o salto confiante.
Há tempo, muito tempo para a
lenta evolução do partido. Com vagares para a espera.
Daqui por diante, o candidato terá que provar sua viabilidade eleitoral a cada curva do caminho. Dos
seus índices nas pesquisas dependerá,
sempre, a firmeza da solidariedade do
partido.
Afinal, o PMDB já quitou a fatura com Quércia, na exemplar cadeia
da solidariedade.
Campanha, eleição é outro tempo,
com outras exigências. Convém não
esquecer que o PMDB purga a síndrome do malogro do doutor Ulysses. Noutra, não cai.
Em tal cenário, o governador
Fleury Filho delicia-se com situação
das mais confortáveis. Ele é a evidente
alternativa do PMDB para substiuir o
Q, se a troca se impuser como uma
fatalidade. Não precisa mover um dedo. Quanto mais exercitar a mímica da
solidariedade a Quércia, exorcizando a
praga da traição, melhor.
A metamorfose de Fleury-candidato acontecerá independente dele,
com apelo do partido, órfão do Q.
Inclusive, com explicita adesão de
Quércia.
Por isso Fleury deve jurar todo o
dia que não é candidato e que apóia
Quércia com o coração enternecido
'pela
gratidão. E, aqui e acolá, aceitando o pedido encomendado de dcmissão de egressos do governo de
Quércia, por coincidência suspeitados
de súbito enriquecimento.
De Alfredinho em Alfredinho, a
candidatura enche o papo.
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Francisco

jados no maior conflito da história
da humanidade, podemos hoje desfrutar a herança estética, que nos
foi legada pelas gerações passadas.
Fizeram o que tinham de fazer, em
circunstâncias de emergência. Tornaram-se, todos, credores da nossa
gratidão.
O patrimônio artístico brasileiro é modesto em comparação ao
europeu, mas é o que temos. Até
mesmo por ser modesto, deveria
ser preservado com cuidado maior.
Muito do que se criou e se restaurou deve-se a iniciativas individuais: o Masp, o MAM do Rio de
Janeiro, a restauração da Casa
França-Brasil, antiga Alfândega.
O Museu da República ganha vida
nova pela capacidade da sua diretora, Flelena Severo, de mobilizar
apoios na sociedade. A cidade de
Tiradentes foi salva, graças à garra
de Dona Maria do Carmo Nabuco, matriarca de cabelo na venta,
da tradição mineira de Dona Joaquinado Pompéu, de quem descende.
Olinda e Salvador que me perdoem, mas estão na beira dos ribeirões auríferos das Minas Gerais
o que de mais lindo e original foi
capaz de erguer o gênio brasileiro.
Não há nada na América colonial
capaz de comparar-se com a dramaticidade dos profetas nas escadarias da igreja de Congonhas do
Campo ou com a sofrida humanidade das cenas da paixão do Cris-

em

Auschwitz

Dom Lucas Moreira Neves *
verão abrasador de meio-agosto
O parece ainda mais escaldante cm
Auschwitz, o sol calcinando as barracas
e as torres de vigia, as cercas de arame
farpado e o asfalto derretido nas tjCsft
ladas ruas do macabro campo de"cofl;
aindPulW
centração. Mais sufocante
"bunker da fome" ou "da morte",
sim apelidado porque para a treva e a
solidão, o medo e o desespero das suas'
celas eram levados prisioneiros destina'1
dos à morte lenta pela inanição.
É dia 14 de agosto de 1941 e níihíaj
das celas entra o carrasco nazista. ."PjL-,
sioneiro Kolbe?", pergunta. Ao yMq,
uma seringa entre os dedos, do catre, ao
fundo da cela sombria e malcheirosa,
um vulto descarnado, recolhendo a du-'
ras penas a derradeira energia, ergife"ó!
braço no qual Bock, o carrasco, aplfcà
uma injeção de fenol. O trabalhVífè,
arrastar o cadáver para o forno cftíffiá-,
tório a poucos metros termina o sofrdn
mento de frei Maximiliano-Maria,
KMK3
be.
mr. r
Uma história impressionante precedera e, de certo modo, preparara está
morte anunciada.
Raimundo Kolbe nascera, 47 anos
antes, em Zdunska Wola, território polonês então sob dominação russa., Mdn
nino de 11 anos, ele contara à mâeitur
Permitida a reprodução para distribuição
tido, na igreja de São Mateus, em Pagratuita durante a Conferência Mundial do
bianice, onde moravam então, unia ís-'
Meio Ambiente, em 1992.
tranha visão: alguém lhe oferecia, para
escolher, duas coroas, uma de jlj^s
brancas, outra de rosas vermelhas, e,p,lj;.'
num ímpeto, havia escolhido... todas as
duas.
Dr.
Entrando para o noviciado-'^
Alceu,
o
Libertário
Franciscanos Conventuais de
entrevia dr. Alceu: o verdadeiro laço
nal objetivo de que o rumo do governo em 1910, e trocando o nome de RlíN
Cândido Mendes *
entre o regime e a experiência real de
inflete no sentido do Brasil desvalido. mundo pelo de frei Maximiliano-Maria,
mudança de um país, à beira da marEm vão será trocada pelo conta-gotas o adolescente estava certo de reaüzgj;ji
oito anos dc sua morte, a 14 de ginalidade coletiva, supõe a democrapífio, do número de assentamentos ru- visão da coroa branca, pois consagraraA agosto de 1983, os nossos dias
cia participativa e a continuidade dos
rais, avançados pelo Ministério da se a Deus de alma e de corpo. No fundo
evocam, cada vez mais, a oportunidamovimentos sociais, fertilizadores dos
Agricultura. Há um país primordial ho- da consciência ele guardava, porém,
de da lição do dr. Alceu, o Libertário, - partidos. Ao contrário, entretanto, é
je que pulsa e se organiza, de pele nova, uma inarredável certeza: um dia 0'fttjíi1do remate transparente de sua vida.
um cenário de desmobilizarão cívica
á margem dos confrontos oficiais en- tírio haveria de realizar a visão da CôYòíi
"
A democracia não se exaure com a
tre o regime e as organizações do sala- vermelha.
que provoca o governo, ao se identificar
Professo
conquista formal das garantias do refranciscano,
começaram
os
com o programa da ação modernizadoriado. Digam-no, por exemplo, o recenra. A luta prioritária contra a inflação
gime. Pede-lhe que responda á aspitíssimo pacto social de Porto Alegre, a anos romanos de estudos filosóficos c
ração da justiça social. O Libertário é
exacerba, de imediato, o sacrifício poemergente união dos movimentos po- teológicos na Universidade Gregoriana.
De doutorado em filosofia e, depois, em
quem conhece, com o avanço dessas
pular e torna longínqua a percepção de
pulares de moradia ou os novos artesa- teologia. De fundação, com outros «eis
melhorias, o balizamento natural de
suas vantagens. O ideário do neoliberanatos humílimos da solidariedade, bro"Milícia da Imaculada'^seus caminhos e do quanto dependem
lismo atomiza a sua promessa e quebra
tada da marginalização coletiva. colegas, da
— mais do que de condutores portensociação
destinada
a recolher na dc.vnas expectativas de ação solidária dos
Nasceram em revide à centralização
filial
à
Mulher
sem
ção
tosos — de uma iniciativa repartida
pecado orji^il
uma
Cria-se,
nesse
quadro,
governados.
pertinaz da iniciativa presidencial. Ocu- nem outro
algum, inspiraçap
pecado
solidão da coletividade, suscetível de
por toda a coletividade.
os
espaços
abertos
pela passividapam
difundir a Verdade revelada e
chegar à indiferença crescente, senão
de de muitos diante da Presidência-es- para
Como se consolida a Constituição
combater
os erros do tempo. De orde'ao conformismo, com a banalização
petáculo. Nunca foi tão grande a nação sacerdotal e de Ia Missa no álttír
de nossos dias e a ela se conforma esse
exviolência
em
nosso
da
entre
e
entidades
o
distância
quotidiano,
governo
ímpeto transformador do presidente? De
onde, 75 anos antes, a Virgem-Mãe
como a Igreja ou os movimentos muni- aparecera ao
presso na repetição dos seqüestras ou
que forma logra-se fazer do seu prograjudeu convertido Alphóndos linchamentos.
cipalistas, ligados aos olhos-d'água das se Ratisbonne.
ma uma ação realmente solidária em que
ações comunitárias devolvidas ao subSó, na verdade, os movimentos soo Brasil de fundo responda à opção pelos
volta
â
Polônia,
ele
iniciara.-umii
De
"descamisados"?
solo da nossa ação política. O Brasil de atividade transbordante de ensino,4a
ciais podem recuperar este liame entre a
fundo põe-se em movimento silencioso teologia, de formação espiritual dos^jfr
carência social, vivida na sua agudez, e
Os primórdios do governo Collor
a resposta que lhe dê uma ^efetiva ei à margem das promessas e do jogo de vens frades, de expansão da "MilÍGtá ia
são inseparáveis do entranhamento do
imediata ação mobilizadora. À sua fal- contrapontos em que se definiu o ga- Imaculada", mediante a criação do bocontrole da sua constitucionalidade penha-e-perde entre os contendores ofi- letim "Cavaleiro da Imaculada"' De
ta, como estamos vendo, as próprias
Ia vigília e determinação de Aristides
ciais
do regime. Não espera pela pros- criação do grande e populoso conv'êjj({>'
Num
se
desfocam
e
dispersam.
greves
Junqueira no exercício da Procuradoextremo e noutro do sistema político, a
peridade desfechada, a seu tempo que ele intitulara "Niepokalánow' ou.
ria-Geral da República. Confirmando-o
dentro das mecânicas portentosas e ge- "jardim da Imaculada", centro promulsensibilidade ao real concreto da muno cargo, Collor internalizou, cioso, da
néricas da modernização. Alenta-se, sor de uma formidável atividadctle
dança se troca pelo anúncio abstrato da
sua absoluta independência frente aos
sim, a população destituída do correti- evangelização. ur.uà
modernização ou pelas pressões já bunossos Executivos imperiais. Mas a imvo específico das desigualdades já prorocratizadas do nosso aparelho sindiApós seis anos de trabalho mTáálór,
paciência de realizar do presidente,
metidas na Carta Magna desde o Esta- nário no Japão, interrompido por vá-,
cal.
exaurida politicamente a reserva das
Dr. Alceu, ao fim da vida e ao tuto da Terra á plena garantia dos rias permanências na Polônia, frei lylA-,
medidas provisórias, pode seduzi-lo a
sobre a esperança, dizia do cui- direitos sociais do trabalho. O país des- ximiliano voltara definitivamenteMao
falar
tolerar a pressão militar sobre o Condado que deve revestir a retomada da camisado não depende apenas da opção seu país. Explodira, pouco depois,,}»,IJ
gresso, debitando-se á falta de cooperaconfiança tenuíssima dos grupos, à bor- do governo. Garantem-no antes as pro- Guerra Mundial (Io de setembro,,de
no seio
ção do Legislativo a aparição,
1939) e, como resultado, ele e vários
da da marginalização e aos quais se messas da Constituição-menina, a ama"desencando povo, de um apregoado
voltou o governo Collor na sua opção durecer ainda nas suas leis complemen- co-irmãos foram arrastados para" um'
"descamisados". Tantas vezes tares e normas conseqüentes e a fazer campo de concentração. Libertado
to" com a democracia.
pelos
por
machucado, esse inconsciente coletivo da espera, esperança, como nos ensi- uma ano e pouco, é de novo agamdó
Ao fazer-se de voz interposta do
visão
libertários,
dos
nou,
na
e
levado
Gestapo
grandes
primeiro para"dea
pela
profundo da mudança não se conforma
que pensem os desfavorecidos, o precom os assistencialismos fáceis, no pia- Alceu Amoroso Lima.
prisão de Pawiak e depois em trem
sidente protagonizou o clássico discarga para o medonho campo de -conno da cesta básica, da saúde ou moratanciamento que tende a se verificar
dia. Nutre-se do que ê o seu potencial * Secretàrio-geral da Comissão Brasileira centração de Auschwitz (OiwiecimJuuj
entre a restauração plena do regime
De fevereiro a fim de julho de 1941,
de expectativa arraigado a símbolos in- Justiça e Paz, presidente do Conselho Internade representação e o que corre à sua
substituíveis. Entre eles, básico, o da cional de Ciências Sociais (Unesco), membro foram meses de trabalhos forçadosvhufrente como a expectativa bruta de
da Academia Brasileira de Letras milhações, privações de todo gênerob£
exigência da reforma agrária, como simudança do Brasil de fundo. É o que
aos tormentos do dia sucedia a angustia
da noite: a de ouvir obsessivamçftí&,a
cadência alucinante das botas do§ ça?
cereiros nazistas ecoando nos corredoPreto
cair
de
Ouro
pode
res e de vez em quando um niífrttífff
O embaixador Sérgio Rouanet é gritado duas vezes, três vezes. Então
carelli Ltda. Em fevereiro e março
to. Nada, a não ser outra obra do
um intelectual de primeiríssima ca- rangia a chave em alguma das celas e
deste ano, diante do clamor da poAleijadinho, a única que foi sua
do
tegoria. Substituindo Ipojuca Pon- um prisioneiro saía escoltado e merguBrasileiro
o
Instituto
da
arquidesde
o
risco
inteiro,
pulação,
por
paredão do
tes, boa praça, mas inteiramente lhava na noite rumo ao "bunkgf
Patrimônio Cultural mandou fazer
tetura até as esculturas do Frontal,
cjg
fuzilamento ou rumo ao
secretário
ser
arquivistoria,
despreparado
chefiada
uma
para
pelos
dos altares e dos púlpitos: São
fome".
de Cultura, provou que mesmo na
tetos Marco Antonio Galvão e FiaFrancisco de Assis, em Ouro Preto.
Uma noite, entre 28 de julho e-'-í^de
administração pública brasileira agosto, em represália
vio Grilo. Essas investigações consE essa soberba obra-prima foi enpela fuga de^nnj
série
de
Darwin por vezes tem razão: as
uma
tataram
riquecida pelo Mestre Ataíde, que
do bloco 14 A, o comandan^
prisioneiro
espécies evoluem. E acaba de dar te do lager resolveu mandar algun$,para
irregularidades administrativas no
pintou no teto a mais brasileira das
uma demonstração dessa verdade, o bunker. Ressoou, entre outros,'ü fl0
uso e abuso dos dinheiros públicos,
madonas, uma Nossa Senhora mumandando
16.670 e Maximiliano-Maria Kolhaiee
para o Congresso um
lata. cercada por anjos mulatique foram encaminhadas para a
fiscais para as apresentou. Foi então que o prisionCirtí
de
incentivos
da
República
em
BeProcuradoria
projeto
nhos.
atividades culturais, parecido com Francisco Gajowniczek, em prantos!
Em matéria de informação cullo Horizonte. Mas, o que é mais
os que existem nos países civiliza- pediu misericórdia: o bunker da ,/(«(<;,
tural, o presidente Fernando Colimportante, constataram não terem
não!; tinha mulher e filhos que o esjje^
dos.
sido realizadas as obras de consolilor de Mello não é filho de jacaré
ravam em casa. Foi então que avâqçQji
no
entanO
mecenato
privado,
com cobra d'água: Arnon, o pai,
dação do arco cruzeiro da igreja.
Maximiliano-Maria Kolbe: "Sou sacej-i
o
Estado
das
to,
suas
não
desobriga
foi jornalista. O avô Lindolfo ColPortanto, apesar das escoras colodote católico. Não tenho mulher nem
lor, jornalista .também, foi poeta e
cadas, a ameaça de desabamento mais elementares obrigações no filhos e peço tomar o lugar deste prisla-1
campo cultural: é ele quem mantém neiro." Dali sai Gajowniczek
historiador. Não tem ele desculpa
continua.
para;à'
os grandes museus, quem zela pela liberdade e Kolbe para o bunker.
A ladroagem da construtora,
alguma, portanto, para permitir
conservação dos mais importantes
sendo provada, é um caso de poliDuas semanas sem o menor alirnenque São Francisco de Assis vire um
monumentos, quem sustenta e de- to. A fraqueza crescente. O emagWdí?
cia. a ser resolvido na Justiça. A
dia desses notícia de jornal, desa--o
senvolve as grandes bibliotecas na- mento. A sensação de agonia.
ameaça de desaparecimento da
bando. Mas, se não tomar proviAté que, sob o calor abrasadonda-Mitterrand,
cionais.
O
presidente
mais
importante
obra
de
arte
do
dências urgentes, é com essa marca
por exemplo, pretende deixar, co- quele verão de 1941, 14 de agosto,-pura
nosso barroco é um assunto que diz
que o seu governo passará à histómo a principal realização do seu esvaziar a cela e dar lugar para outro
respeito a todos os brasileiros. São
ria da nossa cultura.
emjriáúltimo mandato, uma gigantesca prisioneiro, entra Bock, seringa "16:670!
Francisco de Assis de Ouro Preto
O caso é simples e bem caractete,
na
escuridão
da
masmorra:
biblioteca multimídia, que seria o Kolbe?". E no braço esquelético dç'gnfaz parte da nossa herança como
rístico dos tempos que vivemos.
padrão para todas as que no mun- sioneiro instila as gotas de fenol que lhe
nação.
Em 1984 verificou-se que o arco
do vierem a ser construídas.
A política orçamentária e admirestituem a paz.
cruzeiro de São Francisco de Assis
da
República
tem,
A
tem
Assisti à canonização de São Maxjestanão
do
presidência
nistrativa
governo
estava rachando e precisava ser
no seu orçamento, reservas de con- miliano-Maria Kolbe a poucos metros
belecido, nos seus contingênciarestaurado para que não caísse um
tingência, que servem, entre outras do emocionado Francisco Gajowntók!
mentos de verbas, prioridades. Mas
dia a nave central, com o teto de
Fica para a história a mensagenvcfiie
coisas, para atender a catástrofes.
um laboratório ou mesmo um instiMestre Ataide e tudo. Em dezemevoco
neste 50° aniversário da mortè tlfe
do
de
esperar
direito
o
Temos
pretuto de pesquisas pode, eventualbro de 1987 essa restauração, juntaKolbe: não há maior amor do que dar^
mão
desses
lance
Collor
sidente
que
mente, ser recuperado. A obra de
mente com outras igualmente nevida pelo irmão. Só o amor constrói;. '-)
recursos para salvar São Francisco
arte destruída estará destruída para
"' "
cessárias, foi concedida, sem
de Assis de Ouro Preto. E já.
' Cardeal-arcebispo de Salvador (BA) > ei prisempre. Não há dinheiro ou engelicitação, como de hábito, a uma
* Jornalista e cientista político
nho que possa devolvê-la ao país.
construtora chamada Walter Conmaz do Brasil
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PORTO VLLIIO — Os nove intejgranles cia CPI do Narcotráfico decidi"'rarri
ontem nesta capital, por unanimida1 de,
pedir a cassação do mandato dos
deputados Jabes Rabelo (sem partidoRO), Maurício Caiixto (PTB-RO) e Nobel Moura (PTB-RO) por uso de docu•nienlo falso. Os três teriam utilizado uma
certidão falsificada para divulgar a informação de que a deputada Raquel Cândido (sem partido-RO) esteve presa de
março a novembro de 1973 na penitenciaria estadual Ênio Pinheiro por tráfico
de drogas.
A procuradora de Justiça de Rondonia, Ruth Diníz de Oliveira, e o secretario de Justiça do estado, Manoel Mediei,
garantiram, em depoimento à CPI, que a
deputada Raquel nunca esteve presa por
tráfico c. no período a que se refere a
certidão divulgada pelos parlamentares,
a pcnintenciária nem mesmo existia. O
deputado Maurício Caiixto explicou depois que, no período a que se refere a
certidão, Raquel esteve presa por estelionato. não por tráfico de drogas.

Procurador
reclama
de

omissão
— "O governo esBrasília
tá sendo omisso no com bule
ao narcotráfico de Rondônia, nu
medida em que não libera recursos
à Policia Federal, o orgão competente para coibir este problema."
Foi o que afirmou ontem o Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, no Quartel General
do Exercito, durante a solenidade
de entrega de espadas aos seis gcnerais promovidos pelo presidente
Fernando Collor no dia 31 de juIho. Irmão do general de brigada
José Luiz Junqueira Alvarenga, o
procurador afirmou que para
combatera escalada de traficantes
no estado, o Ministério da Economia deveria estar mais sensível,
concedendo mais verbas à PF.
Segurança é uma obrigação do
Estado. Não adianta termos juizes
e promotores se o número de policiais é insuficiente para o cumprimento deste trabalho", afirmou.
Na opinião de Junqueira, Rondônia poderá cm menos dc um
ano ter uma economia local tão
dependente do narcotráfico,
quanto a da Bolívia com relação
ao comércio generalizado de cocaina. "Espero que isso não ocorra, mas o cenário atual é grave e
poderá ",chegar a ter esta consequcncia disse. Embora reconheça a maciça presença de tralicantes no estado, Junqueira descartou
a intervenção de Rondônia pelo

Brasil

LC
cassação

Narcotráfico
Falsificação — A certidão foi divulgada aos jornalistas que cobrem a
Câmara dos Deputados no dia 28 de
maio deste ano, por Nobel Moura, um
dia depois que ele, acusado de envolvimento no tráfico de drogas, socou a
deputada Raquel Cândido no plenário.
Em seguida, segundo o autor de requerimento de cassação, deputado Robson
Tuma (PL-SP) — que integra a CPI do
Narcotráfico —, os deputados Jabes Rabelo e Maurício Caiixto teriam dado entrevista divulgando o documento falso.
Durante os trabalhos da CPI ontem de
madrugada, o deputado Caiixto, instigado por Raquel, que se referia a ele como
"Barão da Coca" —
aparte
pediu um
"demente,
para chamar sua colega de
mente doentia" e acusá-la de ter-se envolvido com o tráfico de drogas no passado.
A procuradora Ruth Oliveira tambem prestou depoimento à CPI e garantiu que na Justiça de Rondônia não há
registro de prisão de Raquel por tráfico
de drogas. Além disso, no período a que
se refere a data da prisão — 1973 — a
penitenciária não havia sido construída c
o agente penitenciário que assina o docu-

Ministério da Justiça: A intervenção cm si não é profícua."
Mesmo não sendo contrário ao
repasse de equipamentos pelo
Drug Enlbrccment Agengy — a
agência de combate a drogas dos
Estados Unidos — o procuradorgeral disse que o Brasil deve ter
seus equipamentos próprios, adcom recursos do Tesouquiridos
ro. "A ONU mantém convênios
com o Conselho Federal
"Temosde Entorde ter
pccentes", disse.
aparelhos á altura para coibir o
narcotráfico. Policiais em maior
quantidade e bem treinados são
fundamentais para o combate destasdificuldades", afirmou.
Apesar dc reconhecer o empenlio do diretor da Polícia Federal
Romeu Tuma, c do ministro da
Justiça, Jarbas Passarinho, para a
obtenção dc mais recursos para a
PF, Aristides Junqueira avaliou
que a retenção dc verbas pelo govemo, está comprometendo várias
operações de caráter nacional, como a "Selva Livre", destinada à
impjosão de pistas clandestinas
utilizadas por garimpeiros cm Roraima.
A Polícia Federal, ate o inicio
da "Operação Impacto", tinha no
estado de Rondônia aproximada¦
mente 60 homens, responsáveis
pcia guarda de 1.300 quilômetros
de fronteira com a Bolívia. De
acordo com o delegado Sérgio Sakon, um dos policiais brasileiros
mais especializados no combate a
entorpecentes, o tráfico, em Rondônia, baseia-se nas cidades de
Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Caçoai "Trata-se dc uma
região muito grande, onde o narcotráfico é feito por aviões, que
voam cm direção aos portos de
Santos c Rio de Janeiro", comcntou Sakon.
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2? E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO
AUMENTO DE CAPITAL E PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Ficam os Senhores Acionistas convocados para se reunirem, em Assembléia
Geral Extraordinária, em segunda e última convocação, no próximo dia 20
(vinte) de agosto, às quinze horas, na sede social dia' Companhia, à rua da
Ponte, n9 12, na cidade de Sabará, MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:
1) Proposta do Conselho de Administração para aumento do capital social, mediante emissão, por subscrição particular, em dinheiro, de 172.567.394
ações novas, sendo 109.544.400 ações ordinárias e 63.022.994 ações preferenciais, assegurando se aos atuais acionistas o direito de subscrever 12 ações
novas para cada grupo de 100 ações antigas possuídas, ordinárias ou preferenciais, dentro do prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferéncia. O preço de emissão será fixado na data da Assembléia Geral, fundado
¦— em proposta a ser apresentada pelo Conselho de Administração,
com base
nas cotações das ações até aquela data. As sobras das ações não subscritas
serão oferecidas aos acionistas que manifestarem tal interesse no boletim de
subscrição, proporcionalmente às respectivas subscrições sobre total oferecido em cada classe, para a subscrição num prazo adicional de 5 (cinco) dias
úteis a contar da publicação do competente aviso. As eventuais sobras não
subscritas serão vendidas em bolsa, em beneficio da Companhia
2) Proposta do Conselho de Administração para pagamento do dividendo líquido~ relativo ao exercício de 1989, de CrS1.046, por ação ordinária e
preferencial, em 31 de maio de 1991, acrescido da variação do INPC até
31 de julho de 1991
Poderão tomar parte na Assembléia os titulares de ações escriturais que terão
comprovada a qualidade de acionista pela verificação da existência de seu
nome na lista de acionistas fornecida pelo Banco Itaú S/A, instituição financeira depositária, na data da realização da Assembléia. Os senhores acionistas
deverão comparecer à Assembléia com seus documentos de identidade. Os
procuradores de acionistas comprovarão a representação constituída há menos
de 1 (um) ano, na forma da Lei
Belo Horizonte, 9 de agosto de 1991
O Conselho de Administração Raul Machado Horta - Presidente. François
Moyen Vice-Presidente Luiz Carlos Almeida Magalhães Andrade • Secretário. Eliseú Resende - Conselheiro. João Pessoa Ribeiro Fenelon • Conselheiro. Paulo Cézar Castello Branco Chaves de Aragão * Conselheiro
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pede
mento falso sequer havia sido contratado. O agente chama-se Nelson Rui/. Juchern, contratado pela Secretaria de
Justiça em maio de 1990 e empossado na
função um mês depois. Judiem, afirmou
a procuradora, não tinha competência
legal para emitir a certidão utilizada pelos deputados. A CPI pediu também que
a Justiça investigue se procede a informação de que o agente penitenciário cslaria lotado no gabinete do deputado
Maurício Caiixto, em Brasília.
O deputado Robson Tuma, autor do
requerimento que pede a cassação de
Nobel Moura e de outros deputados que
tenham utilizada a certidão falsa, disse
que tomou a decisão depois que ouviu os
depoimentos da procuradora e do secretário de Justiça, mas que já tinha inforinações dc que o documento era falso.
"Eles deveriam no mínimo saber de onde
o documento veio. Tenho certeza que
ninguém falsificaria um documento com
boa fé", observou o deputado, que diz
ter fortes indícios da ligação de Maurício
Caiixto com o agente penitenciário.
Robson Tuma e Maurício Caiixto estão com as relações estremecidas desde
que começou o processo contra Jabes

de

três

deputados
Porto Velho — Fotos de Carlos Mesquita

Rabelo, apontado pela Polícia Federal
como cérebro da quadrilha presa com
554 quilos de cocaína cm São Paulo, no
mês passado. Caiixto mandou publicar
cm seu jornal, O Estado do Norte, uma
fotografia cm que Robson aparece ao
lado de Jabes Rabelo, tirada antes das
notícias de envolvimento do deputado
com o narcotráfico. O pedido de cassação dos deputados rondoniçnses por uso
de documento falso — apontado como
uma estratégia utilizada pela CPI na ausência de provas contundentes que incriminem os parlamentares com o narcotráfico — será encaminhado hoje ao
presidente da Câmara.
| — | Depois do superintendente da Policia Federal Romeu Tuma, da CPI
do Narcotráfico e dos homens da Receita Federal, agora é a vez do ministro da
Justiça visitar Rondônia. Ele recebeu,
anteontem, um convite do governador
Osvaldo Piana, e aceitou. Falta apenas
marcar a data. Passarinho vai se informar in loco da real situação em que se
encontra o tráfico no estado.
Brasilia — Gilberto Alves
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Tática de Jabes foi pedir para ser processado pelo STF
é a favor de
processo
"Imbecil é Vossa Excelência". Jabes,
BRASÍLIA — A Comissão de Consque
tituição e Justiça da Câmara aprovou,
está sendo processado pela quebra do
decoro parlamentar, no caso da falsificapor 40 votos a 12, e duas abstenções, a
licença solicitada pelo Supremo Tribunal
ção da carteira funcional de seu irmão
Federal (STF) para processar o depuAbidiel, acusado de tráfico de cocaína,
tado Jabes Rabelo (sem partido-RO),
aproveitou"Acho
para ironizar a briga entre os
colegas.
que ele (Righi) também
por receptação de carro roubado. O presidente da Câmara, deputado Ibsen Pideveria ser processado".
nheiro (PMDB-RS), marcou para hoje à
A sessão, programada para ser secretarde a sessão plenária para a votação
ta, acabou não sendo, depois que o addecisiva. Este pode se tornar o primeiro
vogado de defesa, Antonio Ponce, pediu
caso na história da Câmara de aprovaque as portas do plenário da Comissão
de
um
de
licença
ção
pedido
para procesfossem abertas ao público. Depois da
sar criminalmente um parlamentar. Em
defesa, onde repetiu que Jabes "está sen1968, a Câmara negou um pedido para
do vítima de uma orquestração" e que
"ele não sabia
processar o deputado Mareio Moreira
que o veículo era roubaAlves por crime de opinião, por haver
do", Ponce orientou seu cliente para que
ofendido as Forças Armadas, segundo os
lesse um estratégico pedido. "O meu demilitares do golpe de 1964.
sejo é ser imediatamente julgado pelo
A licença para processar Jabes pode
Supremo. Peço encarecidamente a todos
significar o rompimento de um corporaos nobres colegas que votem pela concestivismo histórico da Câmara. A tendênsão da licença", leu Jabes.
cia do Legislativo foi sempre proteger
O deputado Vital do Rego (PDTseus integrantes. Isto ocorreu quando o
PB),
que é o relator do processo de casentão deputado e hoje senador Nelson
sação contra Jabes, apoiado pelos coleCarneiro atirou contra o ex-deputado
gas Jurandir Paixão (PMDB-SP) e José
Sotto Mayor, pai do piloto de Fórmula
Maria Eymael (PDC-SP), considerou a
1, Nelson Piquet, ferindo-o gravemente,
estratégia do advogado como "inteligendepois de um desentendimento em plenáte", já que a aprovação da licença era
rio. Atualmente, dormiam sobre a mesa
evidente.
Segundo Jabes Rabelo, "semda presidência da Comissão de Constificar a dúvida da culpa, por
pre
poderia
tuição e Justiça 22 pedidos de licença
isso é melhor o julgamento do Suprecontra 21 deputados. Todos foram agilimo"
zados após as denúncias contra o depuAcusação — A licença da Câmara
tado Jabes Rabelo. Do total, apenas sete
para processar um deputado é exigida
processos são contra parlamentares ainda no exercício do mandato — um redepela Constituição, que garante a imunidade ao parlamentar, com exceção dos
xo do desinteresse da Câmara em julgar
casos de flagrante de crimes inafiançáseus próprios colegas. O deputado João
veis. Jabes está sendo processado pela
Natai (PMDB-GO), presidente da Coreceptação de uma camionete F-1000
missão, garante que, agora, todos os peroubada em 1985. Embora o mérito não
didos terão o mesmo tratamento do caso
estivesse sendo julgado, Ponce fez uma
Jabes. Entre os pedidos que a Câmara
longa exposição sobre o caso. O princitem que julgar, o mais importante é conpai argumento da defesa foram as sucestra a deputada Raquel Cândido (sem
sivas certidões do Detran de Rondônia e
partido-RO), por receptação de combusdo Paraná, onde nada constava sobre a
tível. Todos os outros são por crimes de
adulteração do chassi do carro, constataopinião.
do pela polícia paranaense, em 1986.
Imbecil — A reunião da Comissão
No final, com a coincidência dos peque decidiu pela licença de Jabes teve
didos de Jabes e do relator, deputado
momentos de tumulto, como quando o
Adylson Motta (PDS-RS), para que a
deputado João Natal (PMDB-GO), que
licença fosse concedida, a decisão foi
presidiu a reunião, impediu que o lider
levada para o plenário. Motta lembrou
do PTB, deputado Gastone Righi (SP),
que o caso aconteceu antes do exercício
expusesse sua opinião. Exaltado, Righi
do mandato parlamentar de Jabes e que
"Esse imbecil não tem esse direigritou:
a denúncia não constrange nem o parlato". A réplica de Natal veio na hora:
mentar nem a Câmara.
Comissão

Caiixto foi chamado por Raquel de ' Barão da Coca'
Advogado

denuncia

Num dos mais importantes depoimentos prestados à CPI do Narcotráfico cm Porto Velho, o polêmico advogado João Luccna Leal —
ex-delegado da Polícia Federal c dcfensor dos assassinos do líder seringueiro Chico Mendes — disse anteontem de madrugada nesta capital
que o ex-senador Olavo Pires, assassinado em meio à campanha eleitoral
do ano passado pelo governo dc
Rondônia, foi vítima de um complô
que reúne interesses políticos e econômicos, mas garantiu que o caso
não tem a ver com o narcotráfico.
Lucena, que é advogado assumido
de grandes traficantes, entre os quais
alguns integrantes do Cartel de Medellín presos no Brasil, disse à CPI ter
conseguido localizar na cidade de Jaru, a 300 quilômetros de Porto Velho,
uma testemunha que pode fornecer à
polícia informações que elucidariam
o assassinato.
Medo — Lucena forneceu maiores detalhes sobre o caso em uma
sessão secreta da CPI realizada ontem à tarde. Ele acusou o atual secretário de Segurança de Rondônia —
que foi secretário-adjunto da mesma
pasta na gestão anterior — de incompetência e desinteresse em apurar o
caso. "Já usei de todos os meios possíveis para que a policia estadual me
interpelasse. A cada mês de aniversário da morte do senador dou entrevistas dizendo que sei quem mandou
matá-lo, mas não me procuram",
afirmou o advogado, que pediu à Polícia Federal que assuma as investigaçôes sobre o caso. O deputado Amaido Faria de Sá (PRN-SP) provocou
Lucena para que revelasse o que sabe
•em sessão aberta e ele acabou admitindo que tem medo dos assassinos.
"O
poder econômico manda cm Rondônia", disse.
Ele procurou afastar a versão de
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complô

que a morte de Olavo Pires teria sido
encomendada pelos cartéis da cocaina, explicando que, cm função da
intimidade que desfruta como advoafasta definitivagado de traficantes,"Aqui
mente a hipótese.
não tem traficante para matar ninguém. Os
senhores podem ficar tranqüilos",
disse, dirigindo-se aos deputados que
integram a CPI e que chegaram a
Porto Velho protegidos por um aparato policial que assustou a população — eram cerca de 50 agentes federais e carros de choque da Polícia
Militar. Lucena não poupou nem Raqucl Cândido que, durante todo o
tempo em que permanceu em Porto
Velho, posou de futura mártir, proletizando cm várias ocasiões seu pró"A deputada
prio assassinato.
que
mc desculpe, mas ela mesmo sabe que
está fazendo tempestade em copo
d'agua".
O advogado João Lucena Leal entregou á CPI cópias de depoimentos
de testemunhas para reforçar a acusação que fez contra o prefeito de
Ariqucmes, Ernandes Amorim, dc
envolvimento com o tráfico de dro"O Ernandes Amorim é traficangas.
te e eu tenho provas", disse o advogado durante o depoimento.
Lucena prometeu mas não fez rcvelações sobre o quadro do narcotráfico em Rondônia, evitando confronto com Amorim na CPI. Ele
argumentou que, se isso acontecesse,
os deputados estariam provocando
uma guerra no pegueno auditório do
Hotel Vila Rica. E notório em Rondônia que Lucena e o prefeito de
Ariquemes têm gênio violento. Lucena Leal acumula cm sua folha de
serviços controntos com guerrilheiros
no Araguaia e a prisão de vários
pistoleiros quando de sua passagem
pela Secretaria de Segurança de Rondônia.
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Lucena disse que a morte de Olavo Pires foi um complô
EUA

assinarão

acordo

combater
drogas
para
O Governo americano, através do
pois tanto o Brasil como os EUA
Departamento de Estado, vai assinar estão interessados no radical combate
ao narcotráfico", afirmou Kosovski.
acordo com o Brasil com o objetivo
de ajudar o país a combater o tráfico
De acordo com a presidente do
e consumo de drogas, através do
Confen, que se reuniu ontem durante
Conselho Federal de Entorpecentes
60 minutos com Levitsky no Ministério da Justiça, o diplomata americano
(Confen). Na verdade, trata-se do
desdobramentode um convênio fi- - ele foi embaixador na Bulgária até
nanceiro e tecnológico, assinado en1987 - mostrou-se muito interessado
tre os dois países em 1986. Para ultiao ouvir os principais problemas promar o repasse de recursos e
vocados pelo narcotráfico no Brasil.
equipamentos ao Ministério da JustiMesmo sem revelar as cifras do
ça é que o Secretário-adjunto para acordo, Ester Kosovski afirmou que
assuntos internacionais de narcóti- este convênio com o Departamento
cos, Melvyn Levitsky está em Brasí- de Estado, é oportuno, visto as difilia, numa visita de quatro dias.
culdades financeiras e de equipamenLevitsky participará hoje de uma
tos de que dispõe a Polícia Federal
reunião com representantes do Itapara coibir o consumo e venda de
marati e com a presidente do Confen,
narcóticos no território nacional.
"Estamos integrados
Ester Kosovski, onde serão acertados
por uma causa
os últimos detalhes do convênio. democrática, que trará benefícios às
"Trata-se
de um acordo importante, duas nações", disse Kosovski.
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BRASÍLIA— Uma menina de II
anos, que morava na pequena comunidade de Santa Rita do Weil, município de
$ão Paulo de Olivença, a 100 quilômetros de Tabatinga (AM), c a primeira
vítima fatal da cólera no país neste século. A.M.S. morreu na sexta-feira passada, sem ter recebido qualquer atendimento médico, depois de uma diarréia
que durou 24 horas. A causa da morte só
foi constatada na segunda-feira, depois
que os técnicos de saúde de São Paulo de
Olivença fizeram exames das fezes da
garota. Até ontem, o Ministério da Saúde não sabia explicar como a menina

11

anos

morreu sem qualquer atendimento médico, depois de ter desencadeado no país
uma enorme campanha contra a cólera,
especialmente, no Alto Solimões.
Os primeiros sintomas de doença se
manifestaram em A.M.S. na quinta-feira
passada através de um forte diarréia.
Embora exista na comunidade de Santa
Rita do Weil um pequeno posto de saúde, as primeiras informações indicam
que a família não procurou socorro médico. O secretário de Saúde do Amazonas, Arnaldo Russo, disse ontem que a
Coordcnadoria de Prevenção contra a
Cólera de Tabatinga só foi informada na

de

morre

sexta-feira e, imediatamente, determinou
um exame de fezes antes da menina ser
enterrada. Arnaldo disse também que já
está no município o coordenador do programa de combate à cólera no Alto Solimões, Marcos Lourenço, que vai fazer
um levantamento da situação.
Desinformação — O avô da menina, cujo nome não é do conhecimento
do Ministério da Saúde, está internado no
hospital de São Paulo de Olivença com
sintomas da doença. Até ontem, a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, desconhecia como a menina havia se conta-

no

cólera

minado. Pelas primeiras informações, ela
poderia ter contraído a doença em uma
pequena ilha chamada de Amazonas.
O secretário de Vigilância Sanitária,
Baldur Schubert e o secretário de Saúde
do Amazonas, no entanto, não sabem
explicar onde fica essa ilha. Schubert c
Russo, não sabem também dizer se a
família da menina tinha conhecimento
sobre a onda de cólera. "Como existem
dezenas de casinhas que ficam isoladas,
não podemos descartar a possibilidade
de um total desconhecimento da doença", explicou Russo.
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No mês de julho, o Ministério da
Saúde registrou 10 novos casos de cólera e nos dez primeiros dias desse mês
houve mais quatro, somando um total
de 41 casos este ano. Deste total, apenas
dois não ocorreram no Amazonas, um
foi em São Paulo e o outro no Maio
Grosso. O secretário de Vigilância Sanitária relaciona o aumento da doença
a três fatores: o baixo fluxo de água do
Rio Solimões, a festa de confraternização da independência da Colômbi;:, que
foi realizada em Letícia e sempre atrai
milhares de peruanos, e o aumento dos
casos da doença no Peru.

Apenas para o estado do Amazonas,
o governo federal já desembocou mais de
CrS 1 bilhão para o combate e a prevenção da cólera. Nos últimos quatro meses,
foram gastos CrS 600 milhões, sendo que
CrS 400 milhões foram utilizados na
montagem da operação de coordenadorias de prevenção, com a compra de barcos e equipamentos para os postos de
saúde. O restante foi empregado na distribuição de latrinas entre os moradores do
Alto Solimões. No início desse mês,_ o
governo liberou mais CrS 500 milhões
para a criação de uma segunda coordenadoria no município de Tefé.

Vibrião mostra
verdadeira face
Se antes a previsão catastrófica da
Organização Mundial de Saúde (OMS) de
três milhões de coléricos no país estava
distante, com a morte da menina A.M.S. a
situação começa a se agravar. Com o
de morte registrado no Alto
primeiro caso
Solimões — região mais alertada para o
perigo da doença — o vibrião colérico
mostra sua verdadeira face e revela que o
esquema elaborado pelo Ministério da
Saúde não é incólume.
O atendimento de uma pessoa que
comece a apresentar os sintomas da
doença — diarréia, vômitos e até dores
no corpo — é essencial para a sobreviadequado,
vencia, pois, sem tratamento
"El Tor" mata em 24
o vibrião colérico
horas. A.M.S. ficou sem atendimento
exatamente 24 horas. De nada adiantou
a campanha de esclarecimento e alerta
feita em todos os estados — principalmente nas cidades mais vulneráveis à
epidemia, na fronteira com o Peru, país
exportador da doença da miséria. De nada adiantaram 17 postos instalados às
margens do Amazonas, toneladas de medicamentos (entre soro fisiológico e antibióticos), treinamento de técnicos em laboratório e atendimento hospitalar.
A OMS afirma que a cólera mata I %
e o Brasil ainda está abaixo deste índice,
com seus 41 casos confirmados. O pais
registrava 160 mil casos de diarréia por
dia, principalmente na Região Amazônica, onde o saneamento é precário e a
comunicação, praticamente inexistente.
O ministro da Saúde acredita que esse
número caiu bastante com o alerta. Entretanto. as medidas não foram suficientes para conscientizar as pessoas de que
devem mudar seu comportamento diante
da nova situação e agir diante qualquer
suspeita. Até o final da tarde de ontem, o
Ministério da Saúde não sabia se a morte
havia ocorrido porque a família não procurou um posto de saúde ou se houve
falha no atendimento.
Informação e atendimento são os melhores remédios contra a cólera. Mesmo
assim, no mês passado, na 4a Festa de
Confraternização entre brasileiros, peruanos c colombianos, a população ingeriu
um prato típico peruano, o ceviche, a base
de peixe cru e condenado pelas autoridades sanitárias pois pode transmitir a cólcra. Ontem, o ministério anunciou um óbito por cólera devido a falta de
atendimento. "O sucesso da abordagem
da cólera se deve ao esforço coletivo que o
ministério está coordenando", dizia o secrctário nacional de Vigilância Sanitária
do Ministério da Saúde e presidente da
Comissão nacional de Prevenção da Cólera, Baldur Sclnibert. Basta saber se a falha
foi da comunidade ou das autoridades.
"O
primeiro óbito no pais é um
? sinal de alerta. A população não
deve esquecer que neste período de seca
qualquer diarréia intensa deve ser tratada com reidratação oral", afirmou o
ministro da Saúde; Alceni Guerra, que
irá no próximo sábado para Tabatinga
(AM). O ministério distribuiu 40 milimes de soros para reidratação oral
para a população e na próxima campailha de vacinação distribuiremos ainda
mais. "Qualquer diarréia merece esse
tratamento e a procura de um posto de
saúde. Já tivemos um caso grave de
cólera numa senhora que evacuou mais
de 300 vezes em dois dias, e tomou 80
litros de soro. Esse caso mostra que a
estrutura médica está ai, e a população
deve procurar socorro", disse Alceni.
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Amanhã seus cruzados começam a ser liberados. E vão
direto para uma conta - Depósito Especial Remunerado
DER - em cruzeiros. Isso todo banco vai fazer.
Mas quem tem conta corrente no Itaú tem muito mais.
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E conferir saldo, tirar extrato e verificar
os rendimentos. Eletronicamente.
É rápido e fácil.
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Menina
BRASÍLIA— Uma menina de !1
anos, que morava na pequena comunidade de Santa Rita do Weil, município de
São Paulo de Olivença, a 100 quilômetros de Tabatinga (AM), é a primeira
vítima fatal da cólera no país neste sécuIo. A.M.S. morreu na sexta-feira passada, sem ter recebido qualquer atendimento médico, depois de uma diarréia
que durou 24 horas. A causa da morte só
foi constatada na segunda-feira, depois
que os técnicos de saúde de São Paulo de
Olivença fizeram exames das fezes da
garota. Até ontem, o Ministério da Saúde não sabia explicar como a menina
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anos

morreu sem qualquer atendimento médico, depois de ter desencadeado no país
uma enorme campanha contra a cólera,
especialmente, no Alto Solimões.
Os primeiros sintomas de doença se
manifestaram em A.M.S. na quinta-feira
passada através de um forte diarréia.
Embora exista na comunidade de Santa
Rita do Weil um pequeno posto de saúde, as primeiras informações indicam
que a família não procurou socorro médico. O secretário de Saúde do Amazonas, Arnaldo Russo, disse ontem que a
Coordenadoria de Prevenção contra a
Cólera de Tabatinga só foi informada na
I

morre

de

sexta-feira e, imediatamente, determinou
um exame de fezes antes da menina ser
enterrada. Arnaldo disse também que já
está no município o coordenador do programa de combate á cólera no Alto Solimões, Marcos Lourenço, que vai fazer
um levantamento da situação.
Desinformação — O avô da menina, cujo nome não é do conhecimento
do Ministério da Saúde, está internado no
hospital de São Paulo de Olivença com
sintomas da doença. Até ontem, a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, desconhecia como a menina havia se conta-

2* Edição

cólera

minado. Pelas primeiras informações, ela
poderia ter contraído a doença em uma
pequena ilha chamada de Amazonas.
O secretário de Vigilância Sanitária,
Baldur Schubert e o secretário de Saúde
do Amazonas, no entanto, não sabem
explicar onde fica essa ilha. Schubert e
Russo, não sabem também dizer se a
família da menina tinha conhecimento
sobre a onda de cólera. "Como existem
dezenas de casinhas que ficam isoladas,
não podemos descartar a possibilidade
de um total desconhecimento da doença", explicou Russo.
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Apenas para o estado do Amazonas,
o governo federal já desembolsou mais de
Cr$ l bilhão para o combate e a prevenção da cólera. Nos últimos quatro meses,
foram gastos Cr$ 600 milhões, sendo que
Cr$ 400 milhões foram utilizados na
montagem da operação de coordenadorias de prevenção, com a compra de barcos e equipamentos para os postos de
saúde. O restante foi empregado na distribuição de latrinas entre os moradores do
Alto Solimões. No início desse mês, o
governo liberou mais CrS 500 milhões
para a criação de uma segunda coordenadoria no município de Tefé.

No mês de julho, o Ministério da
Saúde registrou 19 novos casos de cólcra e nos dez primeiros dias desse mês
houve mais quatro, somando um total
de 41 casos este ano. Deste total, apenas
dois não ocorreram 110 Amazonas, um
foi em São Paulo e o outro no Mato
Grosso. O secretário de Vigilância Sanitária relaciona o aumento da doença
a três fatores: o baixo fluxo dc água do
Rio Solimões, a festa de confraternização da independência da Colômbia, que
foi realizada em Letícia e sempre atrai
milhares dc peruanos, e o aumento dos
casos da doença no Peru.

"O
| | sinal primeiro óbito no país é um
dc alerta. A população não
deve esquecer que neste período de
seca qualquer diarréia intensa deve ser
? ' tratada com reidratação oral", afirmou o ministro da Saúde, Alceni
Guerra, que irá no próximo sábado
nu:,para Tabatinga (AM). O ministério
' "distribuiu 40 milhões de soros
para
reidratação oral para a população e na
próxima campanha de vacinação distribuiremos ainda mais. "Qualquer
diarréia merece esse tratamento e a
procura de um posto de saúde. Já tivemos um caso grave de cólera numa
senhora que evacuou mais de 300 vezes
em dois dias, e tomou 80 litros de soro.
Esse caso mostra que a estrutura médica está aí, e a população deve procuf ar socorro", disse Alceni.
Olivença tem
outro doente
• MANAUS — Além de A.M.S e
seu avô, a cólera fez outra vítima em
São Paulo de Olivença, segundo o
bispo da cidade, Dom Alcimar Caldas Magalhães. O terceiro paciente
foi hospitalizado no início da semana
no hospital local, mas o bispo não
soube informar o nome. "Já se tem
certeza de que se trata da doença",
contou Dom Alcimar.
O bispo está preocupado com a
da assistência médica na
precariedade
região. "Para quatro municípios, São
Paulo dc Olivença, Amaturá, Tocantis e Santo Antônio do Içá, existe
apenas um médico. O barco da Fundação Sesp, o único equipado com
assistência médica, está quebrado. A
mesma coisa com o laboratório do
hospital de São Paulo de Olivença",
afirmou Dom Alcimar.
Ele responsabiliza a movimentação de brasileiros e peruanos pela
região da fronteira como a principal
causa da propagação da doença até o
município, distante 250 quilômetros
e 1.100 quilômetros dc Maj- do Peru"Nos
naus.
últimos dias, chegaram
j
; muitas pessoas do interior, com susLi peita da doença", revelou
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Amanhã seus cruzados começam a ser liberados. E vão
direto para uma conta - Depósito Especial Remunerado DER - em cruzeiros. Isso todo banco vai fazer.
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Mas quem tem conta corrente no Itaú tem muito mais.
Tudo muito simples para você.
O Cliente Itaú pode acessar sua conta Depósito
Especial Remunerado eletronicamente, através de sua
conta corrente, seu cartão e sua senha. Usando os
Terminais e Caixas Eletrônicos Itaú, a qualquer hora, ou
indo à agência, o Clienfe Itaú pode consultar, transferir
ou sacar seus cruzeiros depositados na conta DER.
Tudo através de sua conta corrente.
Com seu cartão, o Cliente Itaú também poderá
acompanhar seus cruzados que continuam bloqueados.
E conferir saldo, tirar extrato e verificar
os rendimentos. Eletronicamente.
É rápido e fácil.
Se você ainda tiver dúvidas, ligue para o Disque Itaú.
Itaú. O Banco Eletrônico simplificando a vida de seus
clientes. Em cruzeiros e em cruzados.

Disque Itaú:
Serviço de Atendimento a Clientes
São Paulo: (011) 37-4545
Rio de Janeiro: (021) 276-2488
Outras localidades:
(011) 800-8944 (ligação gratuita).
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Vibrião mostra
verdadeira face
Se antes a previsão catastrófica da
Organização Mundial de Saúde (OMS)
de três milhões de coléricos no país estava distante, com a morte da menina
A.M.S. a situação começa a se agravar.
Com o primeiro caso de morte registrado
no Alto Solimões — região mais alertada
•para o perigo da doença — o vibrião
colérico mostra sua verdadeira face e
revela que o esquema elaborado pelo
Ministério da Saúde não é incólume.
O atendimento de uma pessoa que
comece a apresentar os sintomas da
doença — diarréia, vômitos e até dores
no corpo — é essencial para a sobrevivencia, pois, sem tratamento adequado,
o vibrião colérico "El Tor" mata em 24
horas. A.M.S. ficou sem atendimento
exatamente 24 horas. De nada adiantou
a campanha de esclarecimento e alerta
feita em todos os estados — principalmente nas cidades mais vulneráveis à
epidemia, na fronteira com o Peru, país
exportador da doença clu miséria. De
nada adiantaram 17 postos instalados
ás margens do Amazonas, toneladas de
medicamentos (entre soro fisiológico e
antibióticos), treinamento de técnicos
cm laboratório e atendimento hospitalar.
A OMS afirma que a cólera mata
1% e o Brasil ainda está abaixo deste
índice, com seus 41 casos confirmados.
O país registrava 160 mil casos de diarrcia por dia, principalmente na Região
Amazônica, onde o saneamento é precário e a comunicação, praticamente
inexistente. O ministro da Saúde acredita que esse número caiu bastante com o
alerta. Entretanto, as medidas não foram suficientes para conscientizar as
pessoas de que devem mudar seu comportamento diante da nova situação e
agir diante qualquer suspeita. Até o
final da tarde de ontem, o Ministério da
Saúde não sabia se a morte havia ocorrido porque a família não procurou um
posto de saúde ou se houve falha no
atendimento.
Informação e atendimento são os melhores remédios contra a cólera. Mesmo
assim, no mês passado, na 4a Festa de
Confraternização entre brasileiros, pertianos e colombianos, a população ingeriu um prato típico peruano, o ccviche, a
base de peixe cru e condenado pelas
autoridades sanitárias pois pode transmitir a cólera. Ontem, o ministério anunciou um óbito por cólera devido a falta
' de atendimento. "O sucesso da abordagem da cólera se deve ao esforço coletivo
que o ministério está coordenando", dizia o secretário nacional de Vigilância.
. Sanitária do Ministério da Saúde e presidente da Comissão nacional de Prevcnção da Cólera, Baldur Schubcrt. Basta
saber se a falha foi da comunidade ou das
autoridades.
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, SÃO PAULO — Trcs homens rcalidaram no início da noite de segundafeira o maior assalto a banco cm São
Paulo este ano, de acordo com as
estatísticas da Delegacia de Roubo a
Bancos do Departamento dc InvestiPolícia Civil de
gações Criminais da
Sâo Paulo (Deic). "Foi um dos maiores assaltos que já tivemos", afirmou
Carlos Eduardo Seino, investigador
do Deic. Os ladrões levaram CrS 86
milhões em dinheiro da agência do
Bradesco da Avenida Rangel Pestana,
nô bairro do Brás, na Zona Leste.
| Segundo os funcionários, a agência
fechou as portas no horário normal, ás
lóh.30, e os funcionários já preparavam
|montante de dinheiro movimentado
durante o dia para entregá-lo â transportadora Transvalor. A operação é roiineira e começa geralmente às I7h30.
Por volta das I8h, o carro-forte da
transportadora estacionou em frente â
agência, mas os seguranças do banco
informaram que o dinheiro ainda não
tinha sido preparado. Os guardas da
Transvalor resolveram então recolher o
dinheiro de outras agências da região.
[ Cerca de 40 minutos depois, três
hpmens vestidos com os uniformes da
Transvalor se apresentaram a Celso e
Ejdno, seguranças do banco. Sem desconfiar, eles abriram a porta e foram
rendidos. Os assaltantes portavam dois
revólveres calibre 38 e uma arma automática. Os 11 funcionários que estayám na agência foram presos no cofre.
Ò gerente Marco Antônio Melo contou
apesar do susto, não houve pânique, "Eles
co.
nem mesmo gritaram", afirmou. "Ficamos nervosos, mas não recebemos
nenhuma ameaça."
1 I
: Socorro tardio — Melo disse
também que as mulheres se tranqüilizüram ao perceber que os assaltantes
tiliham trancado apenas as grades da
ante-sala do cofre e não pretendiam
fechar a porta de aço, o que os deixarijt sufocados. Dois funcionários que
estavam na copa tomando café não
foram vistos pelos assaltantes e chamaram a polícia, mas já era tarde —
em apenas cinco minutos, os três homens fugiram levando os CrS 86 milhões, dinheiro suficiente para se comprar 10 automóveis Versailles.
Escossia
400
ouro

Bradesco

roubo

O grande assalto no

de

fraude
A juíza Maria Helena Cisne Cid
descobriu que parte da indenização bilionária do INSS recebida pelo advogado Wilson Escossia da Veiga foi usada
na compra de 400 quilos de ouro, ao
preço de CrS I bilhão 352 milhões, pagos à vista em 3 de maio, poucos dias
antes da decretação do bloqueio dos
bens do advogado. Rastreando as contas de Escossia, a juíza localizou o pagamento de uma taxa de custódia e,
através do Banco Nacional, que íntermediou a compra, ela está tentando
descobrir onde está o ouro.
A juíza também descobriu que pelo
menos 80% dos quase CrS 21 bilhões
depositados na conta 507.1 1 1 do advogado já foram sacados do Banco Nacional, através de cheques nominais. "Dificilmente poder-se-á reaver esse
dinheiro", afirma a iuiza da 14a Vara
Federal do Rio. em um de seus despaehos. Ela descobriu ainda que 41 desses
cheques foram emitidos cm nome do
advogado Wilson Ferreira, companheiro.de escritório de Escossia, e que 20
deles têm data de 6 de março. A soma
dos valores dos cheques, mais duas
transferências diretas para a conta
943.126 de Wilson Ferreira, também no
BáVico Nacional, somam CrS 2,6 bilhões. Por causa disso, a juíza decretou
a indisponibilidade de todos os ativos
financeiros de Wilson Ferreira.
Empregados
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O carro-forte da Transvalor passa peIo Banco às I7h, mas o dinheiro ainda
não estava embalado para transporte. O
motorista segue em frente
para fazer coleta em outras agências

Poucos minutos depois, três homens,
vestidos como seguranças da Transvalor,
são admitidos no banco. Exibindo revólveres 38 e uma arma automática, rendem
todos os funcionários
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Os irmaos
irmãos Balico montarn
0»s
montam guarda sobre o paiol da Fazvnda
em Nova AAtiro}.üh.
fazenda Primavera9
Primavera, vtnNova
urifxii^.
Irmãos

10

Os 11 funcionários da agência são
trancados na ante-sala do cofre e ficam
aliviados quando percebem que os assaitantes fecham apenas a porta gradeada,
por onde podem respirar

Os ladrões — dois negros c um louro
— recolhem todo o dinheiro do cofre e
dos caixas, põem em sacolas e cinco minutos depois saem tranqüilamente pela
porta da frente da agência

Para Oscar Matsuo, chefe dos investigadores do Deic, desde maio, foram registrados cinco casos idênticos, em que os
assaltantes se faziam passar por guardas
da Transvalor. "É muita coincidência",
ironizou Matsuo. As testemunhas estiveram ontem na Delegacia de Roubo a

Banco para prestar depoimento, mas até
o fim da tarde nenhuma das descrições
coincidia com as existentes nos arquivos
da polícia. De acordo com os funcionários da agência, dois assaltantes eram
negros e o terceiro era loiro. Todas as
investigações da polícia deverão se basear
no histórico dos outros cinco casos.

Justiça autoriza
transfusão, se
houver necessidade
horizonte — o juiz
da 8a Vara Criminal desta capiBelo
tal, Carlos Batista Franco, autorizou
a equipe médica da Santa Casa de
Misericórdia de Belo Horizonte a
executar transfusão de sangue na paciente Rosana Gonçalves de Souza
Silva, portadora de gravidez de alto
risco que se recusava a se submeter ao
procedimento por ser adepta da seita
Testemunhas de Jeová. Alegando que
sua religião proíbe o recebimento de
transfusão, Rosana havia sugerido ao
chefe da maternidade, Sinval Pereira
de Oliveira, a assinatura de um documento em que ela eximia de culpa os
que a assistiam no período pré-natal
caso viesse a sofrer alguma complicação por não se sujeitar ao procedimento. O médico não aceitou a proposta e recorreu á Justiça para fazer a
transfusão, caso seja necessário.
O obstetra disse que Rosana, que
está no nono mês de gravidez, sofreu
uma infecção renal há algumas semanas, o que a obrigou a internar-se na
Santa Casa de Misericórdia para tra-

Caixa

dívida

diz

de

tamento. Por isso é considerada paciente paciente de alto risco. Na época, o médico a advertiu que este tipo
de complicação poderia causar anemia, exigindo a realização dc transiusão sangüínea, e também lhe explicou
que o procedimento é usualmente
aplicado em mulheres grávidas que
sofram hemorragia durante o parto
ou a cesariana. Há dez dias. Sinval de
Oliveira foi procurado por Rosana e
representantes da seita Testemunhas
de Jeová que lhe pediram que não
fizesse a transfusão.
O juiz da 8a Vara Criminal condicionou a transfusão à exigência de
que a equipe do hospital justifique à
paciente a necessidade da realização
do procedimento. "Embora respeitando a crença dos responsáveis pela
paciente, tenho por mim que a vida
da mesma se sobrepõe a quaisquer
credos religiosos. Hei por humano,
justo e direito, autorizar a transfusão
de sangue que ora se requer, desde
que os que assim procederem possam,
no futuro, justificar a necessidade",
diz o despacho expedido pelo juiz.
O médico Sinval de Oliveira disse
que a autorização judicial era necessária para que a equipe da Santa
Casa de Misericórdia possa agir com
transparência em casos semelhantes:
"Há médicos
que fazem a transfusão
e não contam ao paciente".

que

com

BRASÍLIA — O presidente da
Caixa Econômica Federal, Álvaro
Mendonça, disse ontem que a instituição "não pagará nem um centavo", dos Cr$ 5,6 bilhões referentes a
953 quilos de ouro recolhidos entre
1980 e 1985 dos garimpeiros de Serra Pelada, sem o devido reembolso.
Em junho de 90, o juiz Novely Silva
Reis, da 7a Vara da Justiça Federal
em Brasília, condenou a Caixa a pagar a diferença. Em abril de 91, o
Tribunal Regional Federal (TRF),
também na capital, negou o recurso
interposto pela instituição e acatou
a decisão de primeira instância, exigindo seu cumprimento imediato.
De acordo com a Consultoria Jurídica da Caixa Econômica, a instituição aguarda o resultado de um
segundo recurso, impetrado no mês
passado junto ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ), contestando a decisão do TRF brasiliense. O presidente
da Caixa afirmou que pretende ir até
o Supremo Tribunal Federal com a
ação, impetrada em 85 pela Cooperativa dos Garimpeiros e Mineradoras de Serra Pelada (Coomigasp), antes de pagar os Cr$ 5,6 bilhões, valor
que cie também contesta.
Os advogados da Caixa afirmam

Jeová

não

paga

garimpeiros
que a instituição não pagará a diferença, mas por outro motivo: nada
deve. "A decisão do juiz é clara: deverá ser paga a diferença, se ela existir. Acontece que ela não existe. Todo
o ouro que nós compramos foi repassado ao Banco Central ou revertido
em obras no próprio garimpo.", explica um assessor. Este mesmo técnico, para quem os garimpeiros estão
apenas "fazendo barulho", acrescenta que a Caixa era apenas intermediária do Banco Central na compra do
metal produzido em Serra Pelada.
De acordo com a decisão do juiz
Novely Silva Reis, a diferença será
apurada "em liquidação por arbitramento", ou seja, o próprio juiz nomeará um perito, a pedido dos garimpeiros, que ficará encarregado de
fazer sindicância nas contas da Caixa
e definir quanto a instituição deve. de
fato. "Esse perito vai fazer a avaliação e vai descobrir que nós não ficamos com nada", afirma o assessor.
Álvaro Mendonça está confiante no
ganho da causa. Segundo o presidente da Caixa, vários advogados de garimpeiros procuraram a instituição,
individualmente, propondo acordos
o que. para ele. significa que ela nàc
está definitivamente perdida.
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CrS 3 bilhões. "Estamos jogando com
paciência e não planejamos nenhuma
ação policial-militar", assegurou o tenente-coronel Walter Pontes, comandante do 6" Batalhão de Polícia Militar dc
Cascavel, considerado um especialista
em negociação com seqüestradores.
Persuasão - Os invasores da Fazenda Primavera - oito, segundo a policia, e 30, de acordo com Laumir - estão
armados com espingardas, revólveres e
pistolas e escondem o rosto sob capuzes.
Na entrada da fazenda eles fizeram uma
barreira com máquinas agrícolas e troncos de árvores. Os antigos vizinhos são
agora reféns: três casais com quatro IIlhos, das famílias Esser, Garcia e Cereda,
empregados dos proprietários. Há um
clima de nervosismo, principalmente cntre as mulheres. Porém, informou o secretário Favetti, não há animosidade entre reféns e invasores.
O coronel Pontes confia que o pai de
Laumir e Laudir, Olivo Balico, possa demover os filhos e fazê-los depor as armas.

CURITIBA — Os irmãos Laumir e
Laudir Balico, que no sábado lideraram
a invasão da Fazenda Primavera, em
Nova Aurora, a 558 quilômetros desta
capital, onde mantêm 10 reféns, garantiram ontem que estão dispostos a lutar
até a morte se a polícia tentar recuperar
o imóvel. O secretário de Segurança, José
Moacir Favetti, negou o uso da força
policial para despejar os invasores e hoje
deve visitar a área, apostando no tempo
como fator de desgaste para os ocupantes da fazenda e na amizade entre eles e
os reféns para garantia da segurança de
todos. Isso não impedirá que os irmãos e
seus companheiros sejam processados
seqüestro e cárcere privado.
por "A
situação está sob controle", disse
Favetti, explicando que o seqüestro de
Nova Aurora não se enquadra nas formas comuns, normalmente de inspiração
econômica, política ou religiosa. O que
os irmãos Balico querem é o reconhecimento de seus direitos sobre 420 alqueires de terra, cuja posse reivin- dicam na
Justiça, ou então uma indenização de
Deputado

estão

contaminados
SÃO PAULO — Um grupo de 75
funcionários do scior de fabricação de
lâmpadas fluorescentes da Philips do
Brasil — localizada em Capuava. na
Grande São Paulo — está contaminado
coitr mercúrio, segundo um exame de
urina realizado pelo serviço médico da
própria empresa, envolvendo os 191 empregados daquela seção. Os exames indicuram uma presença de mercúrio superiór a 50 miligramas por litro de urina. A
legislação da saúde do trabalhador estabelpce 10 miligramas por litro como uma
taxa aceitável; de 10 a 50 miligramas já
indica um estado de alerta e uma presença superior a 50 miligramas demonstra
que o limite tolerável foi ultrapassado.
De acordo com Orlando Wagner Puzonu, médico do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e do centro de Referència da Saúde do Trabalhador do
ABCD. a contaminação apontada pelos
exames não indica que os funcionários já
estejam doentes.
Todos os 191 funcionários da seção
de lâmpadas fluorescentes da Philips devem, a partir de agora, se submeter a
exames clínicos e neuro-psicológicos, segundo Puzone. para verificação de danos
â saúde. A contaminação ocorreu porque
o processo de produção destas lâmpadas
libera partículas de mercúrio metálico
que ficam suspensas no ar e são inaladas
pelos empregados, podendo provocar a
contaminação.
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Olivo e outro filho que não quis participar''
da invasão com os irmãos, Lauri BalictJ," •
não aprovam a estratégia usada para "te-"
clamar terras que, de acordo com 'eles,'
foram tomadas à força da família há'26
anos pela Colonizadora Norte do Paraná,,
pertencente à família do ex-deputado federal José Carlos Martincz, candidato derr.Or.
tado ao governo do Paraná no ano passado. Na época, a Colonizadora estava suh a
direção de Adísio Figueiredo, que jteria
confinado os Balico numa área dc quatro,
alqueires, cercados de arame farpado, onde vivem até hoje.
A família Balico foi vitoriosa emrpVimeira instância no processo de retomaefa"da área - atualmente pertencente ífT2"
proprietários, que a compraram da'oi-"1
ionizadora - e agora aguarda o
mento de recursos na Ia Vara da Justiça"'
Federal em Curitiba. "Essa terra é nóssa", reclama Laumir para justificar"li"
invasão e a manutenção dos reféns. O
secretário espera que Olivo consiga convencer os filhos dc que o Estado • não:
pode interferir no trabalho da Justiçai, wc»
-1j
Pernambuco"

religiosos
é

acusado de
RECIFE — Conhecido por polêmicas intervenções cirúrgicas em que diz incorporar o espírito do médico alemão
Adolf Fritz, o deputado estadual de
Pernambuco e médico Edson Queiroz
está sendo acusado de precipitar a morte
da funcionária pública carioca Yeda
Santos de Oliveira dos Reis, 45 anos,
vitima de um tumor no cerebelo. COm a
promessa de recuperar a paciente, Edson
Queiroz determinou a suspensão do tratamento médico convencional até que
fosse ao Rio de Janeiro para operá-la.
-Bunmte-20 - dias, a família
esperou a
chegada de Edson que nunca apareceu.
A família insistiu na espera pelo
tratamento mediúnico até que a paciente entrou em coma e foi levada ás
pressas para o Hospital da Marinha, no
Rio de Janeiro, onde faleceu no dia 29
de janeiro. Os parentes agora exigem
providências das autoridades de Pernambuco.
A família de Yeda Santos de Oliveira eis não é a primeira a denunciar o
médico Edson Queiroz por charlatanismo. Ele é acusado dc provocar a morte
do funcionário público pernambucano
Cecilio de Lira, em junho de 1989, em
decorrência de uma de suas cirurgias mediúnicas. O Conselho Regional de Medicina por duas vezes recomendou a cassação de seu registro profissional ao
Conselho Federal de Medicina, mas o

tiram minério
MANAUS — O presidente da CPI da
Câmara que investiga ação das missões
religiosas estrangeiras na Amazônia, deputado Átila Lins (PFL— AM), disse ontem
que existem indícios do envolvimento de
missionários na exploração de minérios
com mão-de-obra indígena, quase sempre
mantida sob regime escravo.
O deputado não quis revelar quais das
28 missões estrangeiras que atuam na
Amazônia estariam explorando os recursos minerais da região, mas admitiu que os
indiiios apontam paia o Alto Rio Negiu,
onde mais de 50 missionários atualmente
realizam trabalhos evangelizadores com
Índios. O presidente da CPI garantiu que
vai solicitar à Polícia Federal levantamento completo sobre as atividades das missòes estrangeiras entre índios da região
"não se
para expulsar do país as que
enquadrem na proteção e no respeito à
cultura desses grupos étnicos".
No pedido que encaminhará nas próximas horas à Policia Federal, o presidente da CPI promete indicar as pistas
levantadas sobre o envolvimento dos
missionários com a exploração mineral.
Atila Lins voltou a afirmar que as missòes estrangeiras cumprem um papel preliminar de internacionalização da Amazònia, evangelizando os índios na língua
inglesa e rastreando as potencialidades
minerais de cada região.

Recursos no lixo
O presidente da Companhia Estadual
de Energia Elétrica (CEEE), Ademar
Blum. determinou abertura de sindicância para descobrir quais são os responsáveis por toneladas de equipamentos adquiridos desde a década de 70 que estão
apodrecendo sem uso há 10 anos numa
área da empresa. Os equipamentos são
estimados em USS 60 milhões em valores
históricos, sem atualização. Entre os
equipamentos estão transformadores, radiadores, milhares de aparelhos elétricos,
quilômetros de fios, centenas de bobinas,
milhões de parafusos, vários gabinetes
dentários e 60 antenas parabólicas, muitos deles defasados tecnologicamente.
Hotéis e motéis
A Prefeitura de Vila Velha, município
vizinho a Vitória, passou a exigir que os
motéis da cidade estabeleçam diárias de
24 horas. O autor do projeto — que foi
transformado na Lei municipal n° 2.690
—, vereador Joel Ribeiro, diz que seu
objetivo foi recuperar a finalidade original dos motéis, "que não passam de hotéis à beira de estradas com estacionamento" Ribeiro esclareceu que a
Câmara tem sido procurada com reclainações de turistas recusados nos motéis
por estarem acompanhados dos filhos.
Os donos de motéis prometem recorrer.

.

omissão
CFM decidiu por uma suspensão deji
dias do exercício profissional. Ed«ow
Queiroz recorreu â Justiça e o processo
ainda está tramitando.
Preocupado com a repercussão \lo
episódio, o deputado e médico EdsW"
Queiroz recusou-se a comentar as" cie-"
núncias, limitando-se a distribuir uma
nota por escrito, na qual nega o epigódio: "Esta história, repito, não é varai;
dadeira. Já adotei as providências,
minais necessárias para desmascarai'^
quem pretender macular minha honrai"
Para mim, é mais um ato de intolérân""
cia religiosa e científica." 1 *Apesar das denúncias e do pediderífe'
providências da família de Yeda Réis,
por enquanto, o Cremepe não pretende
tomar nenhuma iniciativa. Os dirigen—
tes do Cremepe pretendem se certifi*-'
car primeiro se a ética médica foi^viw ¦
lada.
''
—Em principio, parece que se ¦trttftf1
de um caso dc polícia, uma vez; (j\ie
nem atendeu a paciente — explica -o"
presidente do Cremepe, Nilo Holaiyla ,
Cavalcanti. A assessoria de comunica-,,
ção da Secretaria de Segurança PúblU.
ca de Pernambuco informou, porénv
que a polícia só pode agir quando -for-,apresentada queixa. Embora tenlw-erv
"
viado carta-dcnúncia aos jornais,
iiaiina
rnília de Yeda ainda não o fez.
moa/\
/ r I t\
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Morte em briga de gangues de rua
esconderijo de Neguinho nas cerj—| ' Um morto e três feridos foi
resultado de uma briga entre canias de Manaus e que o motivo
duas gangues de roa no início da da briga foi por disputa em tomo,,
noite de anteontem na periferia de de pontos de tráfico. O delegad#
Manaus. O morto * José Roberto de Entorpecentes, RosemiroSiqaei:>r„,da Costa Oliveira, de 19 anos - era ra, prevê que a guerra das gangues;
'uchefe da gangue Canibal e gr. antes pode recrudescer, porque elas ju-^
de morrer a facadas, feriu a tiros ram vingança sempre que um inte- ^
três integrantes da gangue adversá- grante é morto. "Isso vem ficando,
ria (Pirata) gr. liderada por um cada vez mais violento e pcrigoscu.L
jovem conhecido apenas por Ne- para a população", disse o deiega-m u o
guinho, responsabilizado direta- do. Os três jovens feridos na briga a
estão fora de perigo no Pronto-So^:*~
mente pelo assassinato de ontem.
policia disse que tinha pistas do corro Municipal. h t-J.?
•ítSTjr:
<1 fllHi

Cultura indígena
Um ano antes da comemoração dos
500 anos da chegada dos europeus na
América, a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) resolve voltar
às origens: está promovendo cursos de
língua guarani e caigangue, ministrados
por professores indígenas. O coordenador dos cursos, professor José Vicente
Tavares dos Santos, disse que o ensino
de línguas nativas demonstra a valorização da pluralidade cultural do Rio
Grande do Sul e marca o inicio das
comemorações dos 500 anos da desçoberta da América, em 1492.

Fraude no ICMS
71
O promotor público de Passo FimdçL
(RS). Sérgio André MalTessoni, apresçjitou denúncia à Justiça local contra dir^g.
res da Bertol S/A Indústria, Comércio
Exportação, tradicional empresa do setor
da soja, por sonegação de ICMS superior.,
a CrS I bilhão. Ã fraude teria sido feita
entre 1988 e 1989, com a participação-ée"
oito diretores e proprietários da Bertol;©.",'
mais dois empresários do setor calçadista
de Novo Hamburgo. Na denúncia, o pro*-motor pede a prisão preventiva dos -em-'
presários calçadistas Antônio Silveim da
Silva e Maria Terezinha da Silva.
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SÃO PAULO — Três homens rcalizáram no inicio da noite cie segunda-feira
o maior assalto a banco em São Paulo
O grande assalto no Brás
este ano, de acordo com as estatísticas da
Delegacia de Roubo a Bancos do Departáluento de Investigações Criminais da
Policia Civil de São Paulo (Deic). "Foi
um dos maiores assaltos que já tivemos",
afirmou Carlos hduardo Seino, investigador do Deic. Os ladrões levaram CrS
SI,2 milhões em dinheiro da agência do
Bradesco da Avenida Rangel Pestana, no
bairro do Brás, na Zona Leste.
Segundo os funcionários, a agência
lephou as portas no horário normal, ás
lfjh.10, e os funcionários já preparavam o
montante de dinheiro movimentado durante o dia para entregá-lo á transportadòra 1'ransvalor. A operação é rotineira
e começa geralmente ás I7h30. Por volta
dás ISh, o carro-forte da transportadora
O carro-forte da Transvalor passa pePoucos minutos depois, três homens,
estacionou em frente á agência, mas os
Io Banco ás 17h, mas o dinheiro
ainda
vestidos como seguranças da Transvalor,
seguranças do banco informaram que o
não estava embalado para transporte. O
são admitidos no banco. Exibindo revóldinheiro ainda não tinha sido preparado.
motorista segue em frente
veres 38 e uma arma automática, rendem
O,s guardas da Transvalor resolveram
para fazer coleta em outras agências
todos os funcionários
então recolher o dinheiro de outras agências da região.
j Cerca de 40 minutos depois, três liomens vestidos com os uniformes da
ffansvalor se apresentaram a Celso e
Edno, seguranças do banco. Sem desconfiar, eles abriram a porta e foram
repelidos. Os assaltantes portavam dois
revólveres calibre 38 e uma arma autonntliea. Os 11 funcionários que estavam
na agência foram presos no cofre. O
gerente Marco Antônio Melo contou
que, apesar do susto, não houve pânico.
"Eles
nem mesmo gritaram", afirmou,
ficámos nervosos, mas não recebemos
nçnhuma ameaça."
Os 11 funcionários da agência são
Os ladrões — dois negros c um louro
trancados na ante-sala do cofre e ficam
— recolhem todo o dinheiro do cofre e
Socorro tardio — Melo disse
aliviados quando percebem que os assaitambém que as mulheres se tranqüilizados caixas, põem em sacolas e cinco mitantes fecham apenas a porta gradeada,
nutos depois saem tranqüilamente pela
ram ao perceber que os assaltantes tionde
por
podem respirar
porta da frente da agência
nham trancado apenas as grades da antesála do cofre e não pretendiam fechar a
porta de aço, o que os deixaria sufocaPara Oscar Matsuo, chefe dos invésaté o fim da tarde nenhuma das descridos. Dois funcionários que estavam na
tigadores do Deic, desde maio, foram
coincidia com as existentes nos arções
copa tomando café não foram vistos peregistrados cinco casos idênticos, em que
quivos da polícia. De acordo com os
los assaltantes e chamaram a policia, mas
os assaltantes se faziam passar por guarfuncionários da agência, dois assaltantes
já,era tarde — em apenas cinco minutos,
das da Transvalor. "É muita coincidêneram
negros c o terceiro era loiro. Todas
ofj três homens fugiram levando os CrS
cia', ironizou Matsuo. As testemunhas
as investigações da polícia deverão se
81,2 milhões, dinheiro suficiente para
e:-tiveram ontem na Delegacia de Roubo
basear no histórico dos outros cinco caedmprar 10 automóveis Versailles.
a Banco para prestar depoimento, mas
sos.
Escossia
400
ouro

comprou

quilos

de

com

fraude
A juíza Maria Helena Cisne Cid
descobriu que parte da indenização bilionária do INSS recebida pelo advogado Wilson Escossia da Veiga foi usada
na compra de 400 quilos de ouro, ao
preço de CrS I bilhão 352 milhões, pagoíj,^ vista em 3 de maio, poucos dias
antes da decretação do bloqueio dos
bens do advogado. Rastreando as contas de Escossia, a juíza localizou o paganiento de uma taxa de custódia e,
através do Banco Nacional, que intermediou a compra, ela está tentando
descobrir onde está o ouro.
"A juiza também descobriu
que pelo
menos 80% dos quase CrS 21 bilhões
depositados na conta 507.111 do advogado já foram sacados do Banco Nacional, através de cheques nominais. "DifieiI(nente poder-se-á reaver esse
dinheiro", afirma a iuiza da 14a Vara
Federal do Rio. em um de seus despaclios. Ela descobriu ainda que 41 desses
cheques forani emitidos em nome do
advogado Wilson Ferreira, companheiro de escritório de Escossia, e que 20
deles têm data de 6 de março. A soma
dos valores dos cheques, mais duas
transferências diretas para a conta
943.126 de Wilson Ferreira, também no
Banco Nacional, somam CrS 2,6 biIhões. Por causa disso, a juíza decretou
a indisponibilidade de todos os ativos
financeiros de Wilson Ferreira.
Empregados
Philips

da
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Justiça autoriza
transfusão, se
houver necessidade
horizonte —o juiz
Belo
da 8a Vara Criminal desta capitai, Carlos Batista Franco, autorizou a equipe médica da Santa Casa
de Misericórdia de Belo Horizonte a
executar transfusão de sangue na
paciente Rosana Gonçalves de Souza Silva, portadora de gravidez de
alto risco que se recusava a se submeter ao procedimento por ser
adepta da seita Testemunhas de Jeová. Alegando que sua religião proíbe
o recebimento de transfusão, Rosana havia sugerido ao chefe da maternidade, Sinval Pereira de Oliveira, a assinatura de um documento
em que ela eximia de culpa os que a
assistiam no período pré-natal caso
viesse a sofrer alguma complicação
por não se sujeitar ao procedimento.
O médico não aceitou a proposta e
recorreu a Justiça para fazer a transfusão, caso seja necessário.
O obstetra disse que Rosana, que
está no nono mês de gravidez, sofreu
uma infecção renal há algumas semanas, o que a obrigou a internar-se
na Santa Casa de Misericórdia para
tratamento. Por isso é considerada
paciente paciente de alto risco. Na

Caixa

estão
dívida

diz

de

^
Irmãos

10

que

não

paga

com

contaminados
BRASÍLIA — O presidente da
SÃO PAULO — Um grupo de 75
funcionários do setor de fabricação de
Caixa Econômica Federal, Álvaro
lâmpadas fluorescentes da Philips do
Mendonça, disse ontem que a instiBrasil — localizada em Capuava, na
tuição não pagará nem um centaGrande Sao Paulo — está contaminado
vo , dos CrS 5,6 bilhões referentes a
com mercúrio, segundo um exame de
953 quilos de ouro recolhidos entre
uriua. realizado pelo serviço médico da
1980 e 1985 dos garimpeiros de Serprópria empresa, envolvendo os 191 emra Pelada, sem o devido reembolso
pregados daquela seção. Os exames indiEm junho de 90, o juiz Novely Silva
curam uma presença de mercúrio supeReis, da 7a Vara da Justiça Federal
nora 50 miligramas por litro de urina. A
em Brasília, condenou a Caixa a
legislaçao da saúde do trabalhador estapagar a diferença. Em abril de 91, o
belece 10 miligramas por litro como uma
Tribunal
Regional Federal (TRF),
taxa aceitável; de 10 a 50 miligramas já
também na capital, negou o recurso
indica um estado de alerta e uma preseninterposto pela instituição c acatou
ça superior a 50 miligramas demonstra
a decisão de primeira instância, exique o limite tolerável foi ultrapassado.
De acordo com Orlando Wagner Puzogindo seu cumprimento imediato.
ne, médico do Sindicato dos MetalúrgiDe acordo com a Consultoria Juco's de Santo André e do centro de Releridica da Caixa Econômica, a instirência da Saúde do Trabalhador do
tuição aguarda o resultado de um
AB.CD. a_contaminação apontada pelos
segundo recurso, impetrado no mês
exames não indica que os funcionários já
estejam doentes.
passado junto ao Superior Tribunal
de Justiça (STJ), contestando a deciI"odos os 191 funcionários da seção
de Jynipadas fluorescentes da Philips desão do TRF brasiliense. O presidente
vem, a partir de agora, se submeter a
da Caixa afirmou que pretende ir até
exames clínicos e neuro-psicológicos. seo Supremo Tribunal Federal com a
gundo Puzone, para verificação de danos
ação,
impetrada em 85 pela Coopeii saúde. A contaminação ocorreu porque
rativa
dos Garimpeiros e Mineradoo processo de produção destas lâmpadas
ras de Serra Pelada (Coomigasp), anlibera partículas de mercúrio metálico
tes de pagar os CrS 5,6 bilhões, valor
que ficam suspensas 110 ar e são inaladas
que ele também contesta.
pelos empregados, podendo provocar a
contaminação.
Os advogados da Caixa afirmam

garimpeiros
que a instituição não pagará a diferença, mas por outro motivo: nada
deve. "A decisão do juiz é clara: deverá ser paga a diferença, se ela existir. Acontece que ela não existe. Todo
o ouro que nós compramos foi repassado ao Banco Central ou revertido
em obras no próprio garimpo.", cxplica um assessor. Este mesmo técnico, para quem os garimpeiros estão
apenas "fazendo barulho", acrescenta que a Caixa era apenas intermediaria do Banco Central na compra do
metal produzido em Serra Pelada.
De acordo com a decisão do
juiz
Novely Silva Reis, a diferença será
"em
apurada
liquidação por arbitramento , ou seja, o próprio juiz nomeará um perito, a
pedido dos garimpeiros, que ficará encarregado de
fazer sindicância nas contas da Caixa
e definir quanto a instituição deve. de
fato. "Esse perito vai fazer a avaliaÇâo e vai descobrir que nós não ficamos com nada", afirma o assessor.
Álvaro Mendonça está confiante no
ganho da causa. Segundo o presidente da Caixa, vários advogados de
garimpeiros procuraram a instituição,
individualmente, propondo acordos
o que, para ele, significa que ela nãc
está definitivamente perdida.
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CURITIBA — Os irmãos Laumir e
Laudir Balico, que no sábado lideraram
a invasão da Fazenda Primavera, em
Nova Aurora, a 558 quilômetros desta
capital, onde mantêm 10 reféns, garantiram ontem que estão dispostos a lutar
até a morte se a policia tentar recuperar
o imóvel. O secretário de Segurança, José
Moacir Favetti, negou o uso da força
policial para despejar os invasores e hoje
deve visitar a área, apostando no tempo
como fator de desgaste para os ocupantes da fazenda e na amizade entre eles e
os reféns para garantia da segurança de
todos. Isso não impedirá que os irmãos e
seus companheiros sejam processados
seqüestro e cárcere privado.
por "A
situação está sob controle", disse
Favetti, explicando que o seqüestro de
Nova Aurora não se enquadra nas formas comuns, normalmente de inspiração
econômica, política ou religiosa. O que
os irmãos Balico querem é o reconhecimento de seus direitos sobre 420 alqueires de terra, cuja posse reivin- dicam na
Justiça, ou então uma indenização de

Jeová

época, o médico a advertiu que este
tipo de complicação poderia causar
anemia, exigindo a realização de
transfusão sangüínea, e também lhe
explicou que o procedimento é
usualmente aplicado em mulheres
grávidas que sofram hemorragia durante o parto ou a cesariana. Há dez
dias, Sinval de Oliveira foi procurado por Rosana e representantes da
seita Testemunhas de Jeová que lhe
pediram que não fizesse a transiusão.
O juiz da 8a Vara Criminal condicionou a transfusão á exigência de
que a equipe do hospital justifique á
paciente a necessidade da realização
do procedimento. "Embora respeitando a crença dos responsáveis pela
paciente, tenho por mim que a vida
da mesma se sobrepõe a quaisquer
credos religiosos. Hei por humano,
justo e direito, autorizar a transfusão de sangue que ora se requer,
desde que os que assim procederem
possam, no futuro, justificar a ncccssidadc". diz o despacho expedido
pelo juiz.
O médico Sinval de Oliveira disse
que a autorização judicial era necessária para que a equipe da Santa
Casa de Misericórdia possa agir com
transparência
"Há médicos cm casos semelhantes:
que fazem a transfusão
e não contam ao paciente".
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guarda sobre o paiol da Fazenda Primavera, em Nora AuriZ

Deputado
Testemunha

jurroit

que

diz

invasão

fazenda

em

fazem

do

CrS 3 bilhões. "Estamos jogando com
paciência e não planejamos nenhuma
ação policial-militar", assegurou o tenente-coronel Walter Pontes, comundante do 6° Batalhão de Polícia Militar de
Cascavel, considerado um especialista
em negociação com seqüestradores.
Persuasão - Os invasores da Fazenda Primavera - oito, segundo a policia, e 30, de acordo com Laumir - estão
armados com espingardas, revólveres e
pistolas e escondem o rosto sob capuzes.
Na entrada da fazenda eles fizeram uma
barreira com máquinas agrícolas e troncos de árvores. Os antigos vizinhos são
agora reféns: três casais com quatro filhos, das famílias Esser, Garcia e Cereda,
empregados dos proprietários. Há um
clima de nervosismo, principalmente entre as mulheres. Porém, informou o secretário Favetti, não há animosidade entre reféns c invasores.
O coronel Pontes confia que o pai de
Laumir e Laudir, Olivo Balico, possa demover os filhos e fazê-los depor as armas.
Médium

e

Paraná
KJ*jüí:
Olivo e outro filho que não quis
da invasão com os irmãos, Lauriparticipar'!'
B;i|j^,
nao aprovam a estratégia usada par;ufç-/.,,J
clamar terras que, de acordo compita,;,,
foram tomadas à força da família liá:.26,anos pela Colonizadora Norte do Paraná,.,:'
pertencente â família do ex-deputado fixksV
ral José Carlos Martinez, candidato derro» '
tado ao governo do Paraná 110 ano passado. Na época, a Colonizadora estava soba"'
direção de Adísio Figueiredo, que fèfia
confinado os Balico numa área de qilüllo"'
alqueires, cercados de arame farpado', oti-"".
de vivem até hoje.
A família Balico foi vitoriosa em."pri-"i
meira instância no processo de retomada 4
da área - atualmente pertencente a-Í2-'
proprietários, que a compraram da'CoJJ"
lonizadora - e agora aguarda o julaw»
mento de recursos 11a Ia Vara da Justiça
Federal em Curitiba. "Essa terra é
sa", reclama Laumir para justilicafiitP"
invasão e a manutenção dos refénsn©^
secretário espera que Olivo consiga convencer os filhos de que o Estado não
pode interferir 110 trabalho da Justiça.
1 >J -JJCJJ0

Pernambuco;

religiosos

tiram minério
MANAUS — O presidente da CPI da
Câmara que investiga ação das missões
religiosas estrangeiras na Amazônia, deputado Atila Lins (PFL — AM), disse ontem
que existem indícios do envolvimento de
missionários na exploração de minérios
com mao-de-obra indígena.
O deputado não quis revelar quais das
28 missões estrangeiras que atuam na
Amazônia estariam explorando os recursos minerais da região, mas admitiu que os
indícios apontam para o Alto Rio Negro,
onde mais de 50 missionários atualmente
realizam trabalhos evangelizadores com
índios. O presidente da CPI garantiu que
vai solicitar â Polícia Federal levantamento completo sobre as atividades das missôes estrangeiras entre índios da região
para expuisar do pais as que "não se
enquadrem na proteção e no respeito à
cultura desses grupos étnicos".
No pedido que encaminhará nas próximas horas à Polícia Federal, o presidente da CPI promete indicar as pistas
levantadas sobre o envolvimento dos
missionários com a exploração mineral.
Atila Lins voltou a afirmar que as missoes estrangeiras cumprem um papel preliminar de internacionalização da Amazônia, evangelizando os índios na língua
inglesa, rastreando as potencialidades
minerais de cada região e assessorando
organismos internacionais num plano de
domínio da área. Ele inclui, por exemplo,
a investida do Senado norte-americano
na cena mundial para tornar o território
ianoniâmi em Roraima em "uma nação
com assento na ONU".

é

acusado
de
RECIFE — Conhecido por polémicas intervenções cirúrgicas em
diz incorporar o espírito do médicoque alemão
Adoll Fritz, o deputado estadual de
Pernambuco e médico Edson
está sendo acusado de precipitar Queiroz
a morte
da funcionária pública carioca Yeda
Santos de Oliveira dos Reis, 45 anos,
vitima de um tumor no cerebelo. COm a
promessa de recuperar a paciente, Edson
Queiroz determinou a suspensão do tratamento médico convencional até que
fosse ao Rio de Janeiro para operá-la.
Durante 20 dias, a família esperou a
chegada de Edson que nunca apareceu.
A família insistiu na espera
tratamento mediúnico até que a pelo
ciente entrou em coma e foi levada paàs
pressas para o Hospital da Marinha, no
Rio de Janeiro, onde faleceu no dia 29
de janeiro. Os parentes agora exigem
providências das autoridades de Pernambuco.
A família de Yeda Santos de Oliveira eis não é a primeira a denunciar o
médico Edson Queiroz por charlatanismo. Ele é acusado de provocar a morte
do funcionário público pernambucano
Cecílbde Lira, em junho de 1989, em
decorrência de uma de suas cirurgias mediúnicas. O Conselho Regional de Medicina por duas vezes recomendou a cassaçâo de seu registro profissional ao
Conselho Federal de Medicina, mas o
CFM decidiu por uma suspensão de 30
dias do exercício profissional. Edson
Queiroz recorreu à Justiça e o processo
ainda está tramitando.
Preocupado com a repercussão do
episódio, o deputado e médico Edson

omissão
Gilberto Alves — 5jp/S8

Queiroz: família acusa ,u r:„
''¦Mílffli
Queiroz recusou-se a comentar as^de-i
núncias, limitando-se a distribuir uirw'^
nota por escrito, na qual nega o epí^õ-"^'
dio: "Esta história, repito, não é ver-; '
dadeira. Já adotei as providências jicú;)
minais necessárias para desmascarar
quem pretender macular minha ho^fa. ^
Para mim, é mais um ato de intolejyji^ '
cia religiosa e cientifica." ,A nnrApesar das denúncias e do pedido,dev'
'
providências da família de Yeda Reis,.
por enquanto, o Cremepe não pretende \
tomar nenhuma iniciativa. Os dirigew •
tes do Cremepe pretendem se certiJ];..;
car primeiro se a ética médica foi viô,-,',
lada.
...
uiuyv
n
—fcm
principio, parece que se tra&j
de um caso de polícia, uma vez iqw&h
nem atendeu a paciente — explica.o '
presidente do Cremepe, Nilo Holanda
Cavalcanti.
uu

Hotéis e motéis
A Prefeitura de Vila Velha, município vizinho a Vitória, passou a exigir que os motéis da cidade estabeleçam diárias de 24 horas. O autor do
projeto — que foi transformado na
Lei municipal n° 2.690 —, vereador
Joel Ribeiro, diz que seu objetivo foi
recuperar a finalidade original dos
motéis, "que não passam de hotéis à
beira de estradas com estacionamento". Ribeiro esclareceu que a Câmara
tem sido procurada com reclamações
de turistas recusados nos motéis
por
estarem acompanhados dos filhos. Os
donos de motéis prometem recorrer.
Fraude no ICMS

Morte em briga de
'V
gangues de rua
Ura
morto e três feridos foi o
esconderijo de Negúinho nas cer« » :r»'n
| |
l~J
resaitadoíde • "*" L~— entre canias de Manaus e que•
o motivo^"'"'h
gangues de roa no da da briga foi por disputa em torno
noite de anteontem na periferia de de pontos de tráfico. O defegadafl,
Manaus. O morto * José Roberto de Entorpecentes, Rosemiro Siquek. ^.
da Costa Oliveira, de 19 anos - era ra, prevê que a guerra das
chefe dà gangue Canibal e gr. antes pode recrudescer, porque ganguesr
elas ju-'1^'
de morrer a facadas, ferio a tiros ram vingança sempre
um inte-*
que
três integrantes da gangoe adversá- grante é morto. "Isso vem ficando'1"' ",
ria (Pirata) gr. liderada por um cada vez mais violento e
j
perigoso
jovem conhecido, apenas por Ne- para a população", disse o delega*- f H
güinho,~ *responsabilizado direta- do. Os três jovens feridos na brigai"-<
sassinato de ontem. A estão fora de perigo no Pronto-So-! yuilf"
que tinha pistas do corro Municipal.

Furto de Imagens

O promotor público de Passo
Fundo (RS), Sérgio André Maffessoni, apresentou denúncia à Justiça local contra diretores da Bertol S/A
Indústria, Comércio e Exportação,
tradicional empresa do setor da soja,
por sonegação de ICMS superior a
CrS 1 bilhão. A fraude teria sido feita
entre 1988 e 1989, com a participação
de oito diretores e proprietários da
Bertol e mais dois empresários do
setor calçadista de Novo Hamburgo.
Na denúncia, o promotor pede a prisão preventiva dos empresários calçadistas Antônio Silveira da Silva e
Maria Terezinha da Silva.

Arbítrio dos olhos

A polícia conseguiu recuperar cinA advogada Rosi Salomão,
co das oito imagens sacras furtadas anos, entrará na Justiça
com repra~;4
em setembro do ano passado da Igre- sentaçào contra a direção
do Foro de
ja de São Francisco de Assis, no dis- Porto Alegre, para obter livre trânsL .
trito de Costa Sena, em Conceição do to no
prédio vestindo calças fuseciumi
Mato Dentro, a 175 quilômetros de vestimenta colante
que marca as curBelo Horizonte, e prender três dos vas do corpo. Há dias,
Rosi foi leva"'
cinco envolvidos no furto. Esculpidas da ao gabinete do diretor para obter"
em madeira e avaliadas em CrS 3 autorização especial após ter sido
milhões, as imagens, do século 18 e de barrada pelos seguranças. O Foro
autoria do Mestre Athayde, foram proibe o ingresso de mulheres vesfitl-'1'
levadas da igreja por quatro irmãos do minissaias, bermudas ou shorti;:;'
mas o critério sobre outras roupas*
Antônio. Armando, Francisco e não
discriminadas em portaria fica' '
José de Souza Aguiar —
vendem
exclusivamente
ao arbítrio dos olhos
que
dos zeloso guardas.
quadros sacros na região.

quarta-feira, 14/8/91
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WASHINGTON — A divulgação
precoce de um memorando do Instituto
Nacional de Saúde (INS) dos Estados
Unidos acendeu mais uma vez a polêmica em torno do pesquisador Robert Gallo, ligado ao INS e aue disputou com o
cientista francês Luc Montagnier a autoria da descoberta do virus da Aids. Segundo o memorando, publicado num
jornal de Chicago, Gallo fez afirmações
erradas numa proposta para patente do
teste de sangue para detectar Aids, que
encaminhou há sete anos às autoridades
americanas.
O memorando anônimo é baseado
numa investigação que está sendo feita
pelo INS sobre possíveis impropriedades
durante a descoberta do virus aa Aids e
sobre o desenvolvimento de um kit de
teste para a Aids pelo laboratório de
Gallo em 1983 e 1984.
O memorando, possivelmente escrito
pela investigadora Suzanne Hadley, do.
INS, lista uma série de ocasiões em que
Gallo teria omitido, negligenciado ou alterado, na proposta de patente, alguns
dos métodos laboratoriais que usou. O
documento não fornece nenhuma evidência de falhas de Gallo e se concentra
em uma série de pontos altamente científicos relacionados à terminologia usada
habitualmente para descrição de desçobertas de laboratório.
Por exemplo, o documento afirma
que Gallo alegou ter multiplicado o vírus
da Aids continuamente durante cinco
meses. Mas, afirma o memorando, a investigação demonstrou que o crescimento dos virus se deu pela metade do tempo
alegado. O memorando também diz que
os vírus H1V usados para desenvolver o
teste foram obtidos de várias amostras
de sangue que continham o vírus. Mas,
afirma o memorando, apenas uma das
amostras continha o vírus.
Os diretores do INS dizem, entretanto, que o memorando é um rascunho não
revisado e não reflete a posição do Departamento de Saúde e Serviços Humaa investinos, que está supervisionando
"Trata-se de uma
gaçaó sobre Gallo.
violação de um processo ainda em andamento", disse John Giggs, um dos responsáveis pela investigação. O advogado
"o
de Gallo, Joseph Onek, afirma que
no
conhecimento
memorando é baseado
equivocado dos fatos ou no conhecimento errado da ciência".
A possibilidade de incorreções no documento de solicitação da patente para o
teste è muito grave, pois os Estados Unidos deram a patente a Robert Gallo e
não a Luc Montagnier, do Instituto Pasteur de Paris — que havia feito a mesma
solicitação aos americanos no ano anterior.
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O.s cientistas Robert Gallo (E) e Luc Montagnier

Cardiologistas
em

colégio

São

SÃO PAULO — Um grupo de dez
cardiologistas clínicos de várias capitais
do pais está criando um colegiado com
funções didáticas nas áreas da prevençào, diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares, a exemplo do ceiebrado American College of Cardiology.
O trabalho se destinará a médicos da
especialidade, clínicos gerais e à populaçào leiga. O Colegiado Cardiovascular. cujo programa e orçamento serão
definidos no final do mês, terá o patrocínio da Bíogalênica (departamento farmacêutico da multinacional de medicamentos Ciba Geigy) e do Fundo de
Aperfeiçoamento e Pesquisa em CarSociedade Paulisdiologia (Funcór) da "Muitos
médicos
ta de Cardiologia.
não tèm acesso às publicações científicas", justifica o presidente da entidade,
o cardiologista José Antonio Ramires.
"Há unidades médicas nas
quais hipertensos são tratados com remédios de 20
anos atrás."
De acordo com Ramires. que ocupa
o cargo de supervisor do Setor de
Doenças Coronarianas do Instituto do
Coração (Incor) da Faculdade de Medi-

de

criam

Paulo

cina da Universidade de Sao Paulo, o
número de cirurgias da especialidade
realizadas no país está aquém do ideal,
embora algumas pudessem ser evitadas
com diagnóstico e tratamento adequado. O diagnóstico da hipertensão, por
exemplo, é atualmente mais amplo,
atingindo pacientes com índices de
a 90 e máxipressão mínima superiores
ma superiores a 150 — anteriormente,
diz o médico, pressão mínima em 90
não era índice limite.
O Colegiado Cardiovascular irá se
dedicar a três grandes temas, segundo
Ramires: hipertensão, doença coronariana e fatores de risco. As atividades
didáticas envolverão cursos, palestras e
material gráfico. O envolvimento coni a
indústria farmacêutica, garante o médico, não significa comprometimento
com a divulgação de seus medicamentos. "Existem remédios, como os betabloqueadorcs (droga que diminui os batimentos cardíacos e reduz a pressão
arterial) que não estão na linha de pro"E,
dução do patrocinador", diz ele.
certamente vamos divulgar os betabloqueadores."

de 15 anos como médico
responsável pela saúde dos cosDepois
monautas que regressavam das viagens
espaciais, o cardiologista soviético
Oleg Atkov, de 42 anos, foi convidado
a integrar uma das missões e investigar
as reações do corpo humano durante
uma longa permanência em gravidade
zero. Em 1982, aceitou a proposta e
passou 237 dias a bordo Saliut 7, a
antiga estação orbital soviética que
acabou caindo em território argentino há dois anos. Na volta da missão. Atkov destacou as alterações
psicológicas e a deterioração do sistema imunológieo como os principais
problemas que decorrem das viagens
espaciais.
"Durante os
primeiros momentos
lá em cima não senti nada especial
porque estávamos muito ocupados
com as manobras da nave. Mas assim
que vi toda a superfície da Terra, fiquei
muito entusiasmado e me dei conta de
que tinha muita sorte", disse.
Ele foi o primeiro clínico do mundo
a viajar no espaço com a missão especifica de estudar a aprimoração de exercícios para manter o sistema cardiovascular e os músculos funcionando bem.
"As
primeiras horas no espaço são
muito agradáveis porque nada pesa,
nem mesmo nosso próprio corpo. Mas
cm seguida tudo muda. O sangue se
concentra na parte superior do corpo, a cabeça dói, há a sensação de
rotação ao fechar os olhos e é impossivel mover a cabeça rapidamente", relatou o médico.
Mas. aos poucos, Atkov se habituou à condições de ausência de gravidade. "De vez em quando me sentia
triste, não deprimido, mas uma sensação de tristeza me invadia, certamente
resultado da situação de clausura e de
privações a que estávamos submetidos
naqueles 10 metros quadrados", contou.
"Éramos três e, de vez em
quando, não estávamos de acordo em algum
assunto. Se dois de nós discutíamos, o
melhor que o outro tinha a fazer era se

reduz

depende
pesticidas

dos
pressões
e o pulgão do trigo e da Indonésia na
Os agricultores só vão parar de usar
Mas lamenagrotóxicos na lavoura quando os conproteção à lavoura de arroz.
ta a falta de apoio: "A natureza tem
sumidores passarem a rejeitar seus promuitas coisas que não conhecemos. A
dutos, exigindo alimentos cultivados orAmazônia tem centenas de milhares de
ganicamente, afirmou ontem o
insetos que podem ajudar no controle
engenheiro agrônomo suíço Hans Hernatural. E melhor gastar dinheiro com a
ren, do Instituto Internacional de Agribiodiversidade do que engenhar novidacultura Tropical, com sede na Nigéria,
des com biotecnologia. Em todos os paina África. Ele defendeu maior pesquisa e
ses, não está sendo gasto o dinheiro neinvestimento no controle biológico ou
cessário cm pesquisa a extensão rural
integrado de pragas, ao participar do 12"
sobre controle biológico e manejo inteCongresso Internacional de Proteção de
Plantas, que reúne mais de dois mil técnigrado de pragas. O lohhy da indústria
agroquímica é muito forte e as soluções
cos e cientistas de 87 países no Hotel
alternativas não dão dinheiro para fazer
Nacional, no Rio.
publicitárias".
grandes campanhas "o
em
trabalha
suíço,
O pesquisador
que
consumidor deve
Na sua opinião,
Benin, citou como exemplo o combate de
um pouco mais pela comida e
pagar
brasileira
mandioca,
na
planta
prágas
economizar com médico. Teríamos mais
que os portugueses levaram para a Afrisaúde, menos poluição e menos gastos
ca no século 16. Há menos de 50 anos.
públicos para despoluir a água". Ele
variedades do Brasil usadas para melhotambém acha que é preciso educar os
rar.a produção africana introduziram na
agricultores, o público em geral e os
de
de
duas
espécies
África ovos ou larvas
políticos, para que "Afaçam leis rigorosas
insetos que se multiplicaram lá por não
indústria agroquisobre agrotoxicos:
enfrentarem predadores, disse Herren.
Ganhou muiser
reduzida.
mica
precisa
brasileiras,
Agora, joaninhas
paraguaias
to, poluiu muito e precisa se reajustar
e bolivianas estão combatendo os insetos
antes que seja tarde. Eu não vou chorar
daninhos.
com isso".
Hans Herren cita também o sucesso
Educação - Na Inglaterra, o Conselho Britânico de Proteção de Lavouras
do Brasil na luta contra a lagarta da soja
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Quarenta milhões de moscas estéreis atravessaram o Atlântico em di
reçãõ à Líbia. A curiosa carga foi
especialmente importada, através da
Organização para Alimentação e
Agricultura das Nações Unidas, para
combater suas irmãs, as moscas-varejeiras-de-olhos-âmbar, que ameaçam
o gado do país.
A migração das moscas é o prímeiro estágio de uma ofensiva biológica de grande escala contra as moscas varejeiras, uma das mais
perigosas pestes do norte da África
que também ameaça seres humanos.
Ás importações, de mais de 11 toneladas, vão continuar pelos próximos
seis meses.
O hábitat primitivo da mosca-varejeira-de-olhos-âmbar — uma espécie diferente da mosca-varejeira-azul
— costumava ser nas Américas. A
fêmea da espécie deposita até 400
ovos em cada três ou quatro dias em
pequenas feridas de animais ou seres
humanos vivos. As larvas perfuram
um caminho em direção ao interior
do corpo, agravando a ferida em
poucos dias. A infestação enfraquece
os animais até a morte.
O parasita apareceu na Líbia pela
primeira vez em 1988. trazido com
um carregamento de gado vindo da
AríTêíica do Sul. Logo, as moscas já
côbriam uma área aproximada de 35
mil quilômetros quadrados. Em 1989.
cerca de 2.000 animais morreram em
conseqüência da infestação. No ano
passado, esse número aumentou para
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já recomendou que o assunto seja ensinado em todas escolas secundárias, para
dar uma visão mais realista e cientifica,
informou o professor holandês Johan
Dekker, da Universidade Agrícola de
Wageningen, primeiro estrangeiro a presidir o conselho. Ao falar sobre resistência a pesticidas, ele defendeu o manejo
integrado de pragas e o uso seletivo de
agrotóxicos. Dekker disse que os países
desenvolvidos devem usar menos pesticidas, mas acha que os mais pobres podem
aumentar a produção com a agroquímica. Na Holanda, o consumo médio de
pesticidas é de 20 quilos por hectare; na
África, é de 200 gramas.
A indústria agroquímica já se adapta
para não perder o mercado. O agrônomo
americano Bill Tweedy, diretor da Divisão Agrícola da Ciba-Geigy, informa que
a empresa procura desenvolver drogas
menos tóxicas, menos persistentes e mais
específicas, utilizáveis cm quantidades
menores para matar só as pragas visadas.
Também investe em pesquisa de agentes
de controle biológico e em engenharia
genética, para introduzir nas plantas genes que desencadeiam processos de defesa. Ele afirma que hoje os computadores
permitem aplicar pesticidas reduzindo ao
mínimo os danos ambientais.
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mais de 12.000. Teme-se que as moscas proliferem para o resto do território africano e que cheguem até a
Europa.
A única arma conhecida para
combater a mosca-varejeira-de-olhos
âmbar é a técnica de insetos estéreis,
em que machos estéreis são jogados
no ar sobre as áreas infestadas. Assim, a cadeia de reprodução é interrompida, pois os machos copulam as
fêmeas com ov os inférteis. As succssivas cópulas com machos esterilizados
provoca a redução da população. Essa técnica foi aplicada com sucesso
nos Estados Unidos e no México.

—
As moscas que a Líbia está importando vêm da única fábrica de moscas estéreis do mundo, sediada no
Méxixo e administrada em conjunto
com os Estados Unidos. Na linha dc
produção, de segurança máxima. 800
assistentes atuam como parteiros para as 25 milhões de moscas que nascem diariamente.
Para transportar essa peculiar carga. a empresa aérea Lufthansa desenvolveu algumas técnicas especiais não
só para assegurar que tudo corresse
bem durante a viagem até a Líbia,
mas também para libertar as moscas
sobre a reeião-alvo.
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A Saliut-7 serviu para estudar a rida no espaço
Atkov assegurou que os soviêti—¦
cos ainda não fizeram nada em rela--*
ção a testes com relações sexuais humanas em órbita e diz que não foi "
informado que esse tipo de experiência
tenha sido feita pelos americanos.
O médico recordou que a Saliut
7 era uma estação incômoda onde"'
durante todo o tempo da missão, o t
maior prazer disponível era receber
as comunicações recebidas por rádio
da Terra. Apesar de tudo, a convivên- •
cia forçada com os dois colegas —
todos já se conheciam antes da viagem
— durante oito meses estreitou os laços
de amizade.
"Após a
primeira noite que passamos em terra, na volta, acordei muito bem disposto e a primeira coisa que
fiz foi perguntar pelos dois colegas",'
contou. Ele explicou que, depois de
tanto tempo convivendo com os dois
amigos, já havia se acostumado à pre-sença e até à respiração dos dois.
"Quando me vi longe deles, senti
que
faltava alguma coisa".
OAtkov considera que é técnicamente possível preparar uma missão
tripulada a Marte para os próximos
anos. Mas pergunta: "Por que temos
que viajar para Marte? Eu não tenho
uma resposta, ainda que, como eientista, considero essa possibilidade muito
interessante. Mas na Terra ainda temos
problemas demais para solucionar."

manter à margem da briga, porque não
se pode simplesmente abrir a porta e
sair até que as coisas voltem ao normal", ressaltou.
Todas as missões espaciais tripuladas realizadas até hoje ocorreram
em torno da Terra ou da Lua, isto
é, os dois corpos celestes mais familiares aos astronautas sempre estiveram
à vista. "É difícil dizer como se sentiriam astronautas diante da visão da
Terra se distanciando cada vez mais,
até se tornar um minúsculo ponto na
janela da nave", comenta Atkov.
Perigos — O problema da deterioração do sistema imunológieo está
entre os mais preocupantes, afirmou
Atkov, não só porque, ao que parece, a
ausência de gravidade produz alteraçôes no organismo mas também porque os astronautas comem alimentos
inativos, isentos de bactérias, o que
desabitua o organismo a funcionar na
presença de microorganismos.
A impossibilidade de tomar sol é
outra coisa que preocupa o médico,
pois os raios solares filtrados pelas
camadas gasosas da atmosfersa são
benéficos e fundamentais para que o
organismo produza a vitamina D, que
tem um função essencial na calcificação. Atkov assinala ainda a ncccssidade de estudos sobre os efeitos da exposição prolongada à radiação cósmica.
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BELO HORIZONTE — Utilizado
ainda de forma modesta nos países em
desenvolvimento, como o Brasil, o método de diagnóstico médico por imagem de ressonância magnética nuclear
flRMN). enfrenta dois obstáculos à sua
popularização: o elevado preço do equique
pamento e o tamanho exagerado, -um—
obriga o paciente a ficar dentro de
túnel, que cobre todo o corpo, ainda
que a parte a ser examinada seja um
braço. Para solucionar estes problemas,
o físico brasileiro Maurílio da Costa
Souza vem desenvolvendo uma pesquisa, sob a supervisão do francês Michel
Sauzade, no Instituto de Eletrônica Fundamcntal da Universidade de Paris II.
que vem conseguindo reduzir dimensões
e custos do aparelho.
Existem atualmente no mundo, três
linhas de construção do aparelho: uma
que usa bobinas convencionais resistivas, outra com bobinas super-condutoras e uma terceira com imãs permanentes. Embora produza uma imagem um
pouco inferior à dos demais aparelhos,
a primeira linha permite a popularização da técnica. Para baratear o custo de
produção, a solução encontrada pelos
pesquisadores foi a de adicionar material ferro-magnético (um tipo de ferro
com propriedades magnéticas mais detinidas).
Definido o material, que além de
reduzir custos, permite também a redução do tamanho, o passo seguinte foi
implementar um programa de cálculo
de campo magnético na presença deste
ferro. "Os cálculos que já existem exigem grande tempo de cálculo e grande
quantidade de memória de um computador", explicou Maurício Souza. Este
processo de cálculo já foi feito e agora
ele está projetando o sistema menor. O
objetivo final do projeto é a obtenção
de um aparelho portátil.
O equipamento atual — o Brasil
importa principalmente dos Estados
Unidos — tem l,70m de comprimento
por 80 centímetros de diâmetro (dimensões internas), sendo que a área útil é
uma esfera de 40 centímetro de diâmelocalizada no centro do aparelho.
tro
"Essas
dimensões fazem com que muitas pessoas se recusem a se submeter
aos exames", afirma o pesquisador brasileiro, que está há três anos em Paris.
Em convênio com a empresa francesa Magnetech. o instituto de pesquisa
está desenvolvendo um protótipo que
reduz as dimensões do aparelho para 80
centímetros de comprimento por 80 cm
de diâmetro. O passo seguinte será um
aparelho ainda menor, realmente portátil. Maurilio Souza fez palestra no departamento de Física da Universidade
Federal de Minas Gerais. Ele veio ao
Brasil também com a missão de negociar um convênio entre as universidades
de Paris 11 e a Universidade Federal de
Juiz de Fora. onde é professor do de""A
parlamento de Engenharia Elétrica.
idéia é que um grupo de professores de
Juiz de Fora faça um treinamento lá e
depois desenvolva projetos de pesquisa
conjuntos", explicou Maurilio Souza.
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GENEBRA — Os Estados Unidos
atacaram ontem duramente as propostas sobre a proteção da atmosfera para
a Rio—92 como "muito intervencionistas, ineficientes, além de estarem ini çohcrMniM n?ifringindo potencialmente a;
cional". A critica dos americanos
esquentou o segundo dia da reunião do
Prepcom, Comitê Preparatório da Conferência (le Desenvolvimento e Meio
Ambiente, que está elaborando os possíveis acordos a serem assinados pelos chefes de Estado no Brasil, em 1992.
O delegado dos EUA, Roberto
Reinstein. descreveu as propostas sobre a
atmosfera como excessivamente centradas sobre a questão das mudanças climána
ticas e o papel do consumo de energia,
"Não
criação do aquecimento terrestre.
há consideração de outras fontes e os
meios de absorção dos gases que causam
o efeito estufa", dando como exemplo o
papel danoso do desmatamento para o
clima terrestre. Reinstein afirmou que o
"o enfoque estreito adotado
pelo secretariado da conferência" acabou interferindo no debate em curso pelo Comitê Intergovernamental do Clima, fora da Unced, que está negociando uma convenção
para interromper as mudanças climáticas.
"Os
países em desenvolvimento tèm
um número muito menor de representantes no Comitê do Clima do que na
Praias

livres

de

da

conferência", disse no corredor um representante latino—americano, justificando a posição dos Estados Unidos
como uma manobra para fugir do ataque destes paises que pregam a tese de
que os industrializados devem assumir
responsabilidade maior pela limpeza do
meio ambiente, na medida em que contribuem mais para sua degradação.
Os Estados Unidos são responsáveis
por 25% das emissões de gás combustiveis fósseis, considerados pelos cientistas "
do 1PCC (Painel Intergovernamental sobre Clima) como a principal causa do
efeito estufa. Há poucos dias. o próprio
secretário-geral da Rio—92, Muwicc
Slrong, colocou ainda mais lenha na fo-'
gueira. reconhecendo que os EUA devoram duas vezes mais energia para 1'abru
car o mesmo produto realizado pelo
Japão.
máxiOs Estados Unidos querem no "com-"
mo a adoção de uma fórmula de
promissos e exame" que possa resul-"''
tar na redução dos gases de efeito estufa
sem fixar limites para o dióxido de carbono — considerado o pior transgressor
(resultado da queima de combustíveis).'
Eles não aceitariam metas para a promoção da eficiência energética, como propõem"A os documentos do Prepcom.
produção e o uso da energia são < >
fontes dos problemas ambientais mais
graves que enfrenta o mundo", afir-"
mou S. Thanakajasingam, da Malásia,que não se deixou convencer pela pró"
posta americana.

Santos

ficam

contaminação

SÃO PAULO — Durante seis anos,
os municípios de Santos e São Vicente,
dois dos mais antigos e movimentados
da costa brasileira, enfrentaram o drama
da poluição de suas praias — o que
ajudou a transformar a região da Baixada Santista em área maldita para os turistas e minguar o comércio voltado para
os visitantes. Embora muito freqüentadas, elas eram impróprias para o banho
por causa da presença de coliformes fecais, vindos da rede de esgoto que acabava na areia.
Hoje, depois de um trabalho que envolveu a prefeitura e as empresas estatais
Sabesp e Cetesb, todas as sete praias
santistas estão liberadas aos banhistas.
No ano passado, essas mesmas praias
ainda recebiam o carimbo Impróprias para banho da Cetesb. A limpeza começou
com a identificação de esgotos clandestinos, em novembro passado. Até agora
foram constatadas 500 ligações irregulares. Outra operação foi a modernização
do sistema de comportas.
As seis comportas dos canais da cidade foram recuperadas e acionadas, permitindo a canalização de todo o esgoto,
que é lançado em alto-mar por um
interceptor oceânico. Segundo o portavoz da prefeitura. Helder Marques de
Souza Coelho, esse sistema de tratamen-

não en-.
to funcionava precariamente e "Agora,
globava os esgotos clandestinos.
todo esgoto, inclusive o clandestino, érepresado e lançado através de um emis.sário submarino em alto-mar", afirmou.
Para se ter uma idéia da eficiência do
sistema, antes da barragem do Canal
Três. por exemplo, a água de Santos tem
140 mil coliformes fecais por 100 ml.
Depois dela, cai para 800 por 100 ml. O
índice da Sabesp para que uma praia seja ,
propícia ao banho de mar é de 1.000)u
.....,
coliformes por 100 ml.
Santos tem...
Mas também o porto de"Mas
isso è •
prejudicado o balneário.
fededa
administração
responsabilidade
ral. Esperamos maior empenho por parte'
dela", diz Helder. Mesmo assim, a prefeitura pediu ajuda à Universidade de
São Paulo, através do Instituto Oceanográfico, para estudar a situação do estuário da cidade, carregado de produtos
químicos. A prefeita Telma de Souza
(PT) contratou os serviços do engenheiro
inglês Paul Lacey. uma das maiores autoridades mundiais no estudo de correntes costeiras. Lacey sugeriu a construção de um quebra-mar, com o qual.
acredita, a poluição do estuário que chega às praias santistas poderá baixar
a zero.
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ÍÉ
PORTO PRÍNCIPE — Uma mullifjf" ílão de 2 mil pessoas cercou onlem o
fffffiarlamento do Haiti na capital, Porto
gr Príncipe, onde o primeiro-ministro, Rcné
SPreval, prestava depoimento, convocado
r por deputados e senadores que ameaçal.» vam aprovar um voto de desconfiança e
»f* derrubar o gabinete. Todos ficaram sitiavi—dos no prédio.
»*& C)s manifestantes, favoráveis ao goSSverno do presidente Jean-Bertrand Aris'%?¦ tide, apedrejaram o Parlamento e amea:;asçãratn os parlamentares com o suplício
— a colocação de um pneu em
^ ao colar
r-fchamas no pescoço — por participarem
"complô Macoute" contra o goJade um
ESverno, numa referência aos odiosos
Xagenlcs de segurança do deposto ditador
Ssjplcan Claude Duvalier. os Ton Tom Max coutes.
A policia tentou afastar os manifestantes
pudes"sem para que os parlamentares
sair mas desistiu diante de sua- fúria.
,
Os ânimos estão exaltados no Haiti há
mais de uma semana com o crescente
antagonismo entre setores do Parlamento e o governo de Aristidc e Preval.
Ontem de manhã, o deputado Josué LaFrance quase foi linchado por manifestantes pró-governamentais que depredaram a sede da Central Autônoma dos
Trabalhadores Haitianos, que havia toniado posição contra o governo.
Também foi depredada a sede da
, i,.,Çonfederação Unidade Democrática,
i; -que apoiou a eleição de Aristide mas
iuideseja ver Preval fora do poder. Diversos
í . parlamentares acusaram os partidários
«•9 'do governo de recorrer aos mesmos mè,todos usados pela ditadura Duvalier pa13» ra se manter no controle do Haiti.
Aristidc. um padre católico muito po«pular que venceu facilmente as eleições
de dezembro, reafirmou na noite de seóJrgutida-leira seu apoio ao primeiro-minisdisse que a
.fjetro Rcné Preval. Ele também
derrubada do gabinete "prejudicaria ne-jjugociações internacionais em curso", nu.;. ma referência a entendimentos com
agências internacionais para obter ajuda
•:- -para esta empobrecida ilha caribenha.
"7.
O maior grupo político haitiano, a
' t
Frente Nacional para a Mudança e a
Democracia, renovou ontem seu apoio
por Aristide mas pediu uma reforma ministcrial com a inclusão dos partidos po, liticos no governo. Aristide irritou a ciasse política porque não incluiu
representantes dos partidos no gabinete
que formou ao tomar posse em fevereiro,
jiu .preferindo intelectuais, católicos e repreÊflsiíntantcs da sociedade civil. Numa entrevista coletiva na segunda-feira, a
Frente pediu á opinião pública "apoio
,.s, para os seus representantes eleitos", nu• • ma tentativa de acabar com as inúmeras
-nl agressões contra parlamentares cometidas nas últimas semanas.
AFP — 11/8/88
Porto

H.
vi
lent apoio popular
Aristide tem

de

tentar
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Maurício Cardoso
Correspondente
BUENOS AIRES — Pedreiros bolivianos, domésticas paraguaias, motoristas uruguaios e agricultores chilenos.
Nos bons tempos em que era uma ilha de
prosperidade cercada de pobreza e estagnação por todos os lados, a Argentina
tornou-se refúgio seguro para os desempregados de todos os seus vizinhos. Hoje,
quando já não é mais uma exceção na
crise econômica que pesa sobre a região,
o país assiste não apenas à retirada dos
antigos imigrantes como também à fuga
de suas melhores cabeças e braços.
A Argentina sempre foi um importante receptor de imigrantes. Em 1914,
por exemplo, 30% de sua população
eram constituídos de estrangeiros, a
maioria italianos e espanhóis. Em 1970,
a maior parte dos 2,2 milhões de estranpaís era originária
geiros radicados no "Sempre
existiu um
dos países limítrofes.
fluxo migratório muito grande entre Paraguai, Bolívia, Chile e Uruguai, de um
lado, e de outro a Argentina", diz a
socióloga Elizabeth Jelin, do Centro de
Estudos do Estado e Sociedade (Cedes).
Este fluxo era determinado pelas cicios econômicos vividos tanto nos países

sorte

na

Argentina

de origem como no de destino. Assim, a
Argentina foi um permanente Eldorado
para bolivianos e paraguaios, enquanto
para chilenos e uruguaios era quase sempre um oásis temporário, uma escala
provisória à espera da recuperação doméstica. A migração criou até especializações profissionais, de tal forma que os
trabalhadores da construção civil estão
fortemente identificados com os bolivianos e a maior parte das empregadas domestiças nas casas de família portenhas
são paraguaias.
Ou eram, já que a crise crônica que
mina a economia argentina há pelo menos 20 anos está afugentando não apenas
os imigrantes como os próprios argentinos. "Que pedreiro boliviano vai tentar a
vida em Buenos Aires se há 10 anos não
se constrói nada na capital?", pergunta
Jelin. Agora assiste-se também a uma
persistente fuga de argentinos para o
exterior em busca de oportunidades.
Neste fenômeno, os primeiros a sair são
os mais preparados profissionalmente.
Na outra margem do rio da Prata, a
emigração é ainda mais séria, e pode ser
considerada como um agravante do problema demográfico uruguaio. Existem
estimativas que indicam que 10% dos
uruguaios estão radicados no exterior. A

partir dos últimos dados oficiais disponíveis, referentes ao período compreendido
entre 1975 e 1985, o Centro Latino-americano dc Economia Humana (Clach), de
Montevidéu, calcula que neste período
entre 152 mil e 122 mil uruguaios deixaram o país para viver no exterior.
Isto significa que 5% dos uruguaios
preferiram o caminho do aeroporto.
Comparando-se como Brasil, isto equivaleria proporcionalmente a transferir
todos os moradores das cidades do Rio
de Janeiro e de Belo Horizonte para o
exterior. "O mais grave é que o êxodo
começa justamente com as pessoas mais
dinâmicas e capacitadas do pais", lamenta-se Jorge Acosta do Clach. Segundo
Acosta, o caminho do uruguaio em busca de oportunidades é do campo para a
cidade do interior, daí para a capital,
Montevidéu, e da capital para o exterior,
sempre.
O outro tipo de desequilíbrio é provocado pela soma do êxodo para o exterior e a baixa taxa de crescimento demográfico. Entre 1975 e 1985, a taxa de
crescimento da população uruguaia foi
de apenas 5,7%. A conseqüência é que o
Uruguai é um país de idosos, onde
65,5% das pessoas têm mais de 20 anos.
Vulcão
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Sendero constrói
trincheira em
favela de Lima
— O Sendero Luminoso
ergueu uma cidadela num bairLIMA
ro pobre da periferia de Lima, de
onde domina pelo terror os moradores das vizinhanças e impõe sua justiça particular, com celas próprias e
penas de 25 chicotadas por adultério
e roubo. A cidadela é praticamente
inexpugnável por terra: sete torres
de vigilância controlam a chegada
das forças de segurança e um cinturão de valas impede a passagem de
veículos policiais. Os senderistas vêm
tentando exportar a estratégia para
outros bairros pobres da capital, o
que levou estudiosos do fenômeno
senderista a alertar as autoridades
para uma eventual asfixia de Lima
pelos terroristas.
Nos últimos 10 dias, os senderistas lançaram uma sangrenta ofensiva
na serra central do Peru, que resultou, segundo cifras divulgadas ontem
pelo comando das Forças Armadas,
em 200 mortos, entre eles 30 soldados
e policiais. Foi durante um choque na
sexta-feira com moradores da favela
de Jorge Felix Raucana, no leste de
Lima, quando tentava executar um
mandado de despejo judicial, que a
policia descobriu a cidadela dos senderistas. O choque durou mais de
quatro horas, mas as autoridades
adiaram o despejo para evitar um
banho de sangue.
O semanário limenho Caretas faz
em seti último número uma demons-tração gráfica do domínio do Sendero Luminoso na favela de Jorge Felix
Raucana. As fotos mostram uma cidadela com muros altos e sete torres
de vigilância. No final das ruelas que
desembocam na cidade murada foram escavadas três valas grandes e
profundas, uma após a outra, para
impedir a passagem de veículos poliDesafiando as autoridades, os
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senderistas se deixaram fotografar
por Caretas, que mostra um grupo
em treinamento, lançando bombas de
fabricação caseira, e outro carregando bandeiras vermelhas com a foice e
o martelo. Não são muitos, uns 300,
mas usam os cerca de 7 mil moradores da favela como bucha de canhão,
afirma a revista.
Em julho, a revista denunciou um
fato insólito: a existência de marchas
de senderistas, com uniformes e bandeiras, no interior de uma prisão de
segurança máxima no leste de Lima,
onde os subversivos ocupam dois pavilhões, considerados por eles como
"zonas libertadas."
Na noite de quarta-feira passada,
um carro-bomba explodiu à entrada
de uma fábrica têxtil numa zona fabril no oeste da capital, cujos donos
eram os proprietários do terreno invadido pelos favelados de Jorge Felix
Raucana. O atentado foi interpretado
pela polícia como uma advertência do
Sendero Luminoso para que os donos
desistissem da ação de despejo, afinal
adiada pela polícia.
A infiltração dos senderistas é evidente nos bairros pobres da periferia
de Lima e se faz mais pela força do
que pelo convencimento dos moradores, estima a polícia. O terror se impõe também aos industriais, a quem
ameaçam de morte, além de extorquir
dinheiro, e em algumas fábricas cm
cujos sindicatos se infiltraram. O general Hector John Caro, chefe da
unidade antiterror, disse que o senderismo penetrou nos organismos do
Estado e quase certamente na polícia
--nacional.
Desde 17 de maio de 1980, quando se lançou à violência política, inicialmente no departamento (estado)
de Ayacucho, os senderistas, da linha
maoista, causaram mais de 23 mil
mortes e, com seus atentados, prejuízos de USS 18 bilhões. Lima é onde
' ocorrem 70% dos atentados terroristas do país, que tem agora 37%
de seu território sob o estado de
emergência.
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BUENOS AIRES — Uma densa nuvem de cinzas cobria uma região de
aproximadamente 500 quilômetros em
torno do vulcão Hudson, que entrou ontem em erupção. O vulcão está situado
nas imediações da cidade chilena de
Puerto Ibafiez, sobre a cordilheira dos
Andes e próxima à fronteira com a Argentina. Com a ação dos ventos que
sopram do sul, a nuvem se deslocou para
a província argentina de Santa Cruz,
cobrindo uma área onde vivem entre 50 e
60 mil pessoas. A fumaça também cobre
uma parte do território chileno, incluindo a cidade de Chile Chico.
O Hudson entrou em atividade às 20h
de segunda- feira, quando os moradores
ouviram uma série de explosões e viram
uma seqüência de relâmpagos sobre o
vulcão. A explosão mais forte produziu
um imenso cogumelo, semelhante ao
provocado pela bomba atômica. A nuvem podia ser vista sobre as cidades de
Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, San
Julian. Pico Truncado, Perito Moreno e
Las Heras, todas em território argentino.
Presumindo tratar-se de material tóxico,
as autoridades de defesa civil recomendaram à população que evitasse sair de
casa. Também foi recomendado cuidado
no consumo de água, que poderia estar
contaminada.
Nas cidades mais próximas do vulcão, a visibilidade era de apenas 25 metros, e em outras havia um forte o cheiro
de enxofre. Um avião do Exército aterrissou na região conduzindo equipes com
mascaras antigás. Também estão lá técnicos encarregados de constatar o grau
de contaminação produzida pela cinza
vulcamca. Equipes médicas percorriam a
área para dar assistência a pessoas afetadas pelas emanações.
Segundo um relato de uma rádio de
Chile Chico, às 10 horas da manhã de
ontem a cidade escureceu, envolta numa
nuvem de cinzas. A escuridão durou
duas horas e o fenômeno voltou a se
repetir no final da tarde. A população
está em pânico e foram suspensas as
aulas e todas as atividades comerciais.
(M.C.)
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Irmão suspeito
Luis Capobianco, irmão do ex-ministro do Interior da Bolívia, Guillermo
Capobianco, se entregou ontem à Polícia
Antinarcóticos para responder a acusações de vinculação com o tráfico de entorpecentes. A emissora local Radio Fides, citando fontes da agência americana
de combate às drogas (DEA), informou
que Luis Capobianco foi filmado e fotografado ao lado de Isaac Echeverria, um
dos mais importantes narcotraficantes
bolivianos, que tem acusações pendentes
na Justiça dos Estados Unidos. O ministro do Interior boliviano, Carlos Saavedra, afirmou
que a rendição de Capobianco "permitirá que continuem as
investigações com estrita aplicação das
leis vigentes". Saavedra não esclareceu
que acusações pesam sobre o irmão do
ex-ministro. Luis Capobianco foi chefe
de arrecadações na cidade de Santa
Cruz, onde morava, durante quase dois
anos da gestão de seu irmão Guillermo.

Anistia coreana
A Coréia do Sul vai libertar 1.032
prisioneiros, entre eles cinco condenados
á prisão perpétua, para assinalar o Dia
da Independência na quarta-feira. Prisioneiros políticos e aqueles condenados
por participação no crime organizado —
como tráfico de drogas, seqüestras e
quadrilhas de assaltantes — estão excluídos da anistia. Quinta-feira a Coréia do
Sul comemora 46 anos de independência
do domínio japonês, que terminou em 15
de agosto de 1945. no final da Segunda
Guerra. Enquanto isso. mais de 4 mil
estudantes que organizam uma manifestaçâo nacional para comemorar a data,
queimaram três carros da policia em Seul
numa série de violentos choques de rua
com a polícia. Apgs um protesto de 600
estudantes norte-coreanos perto da fronteira. as autoridades de Seul permitiram
que dois estudantes sul-coreanos que tinham ido visitar parentes no Norte vollassem á Coréia do Sul.
ftw.-t.-i

Perdão a rebeldes
O governo da Colômbia ofereceu
anistia aos guerrilheiros de esquerda que
depuserem armas. Um decreto presidenciai diz que os rebeldes de todas as organizações esquerdistas que renunciarem à
luta armada e se integrarem à vida civil
da Colômbia receberão perdão por crimes cometidos até o dia 5 de julho,
quando entrou em vigor uma nova
Constiuição. O perdão se aplica a crimes
de rebelião, sedição, conspiração e outros crimes semelhantes, mas exclui casos
de atrocidades, como assassinatos fora
de combate. O governo já havia dado
anistia a quatro organizações guerrilheiras que se pacificaram. O decreto de
ontem aparentemente se aplica a outros
três grupos que continuam em atividade
e. pela primeira vez, se dirige a rebeldes
individualmente, numa tentativa de enfraquecer as organizações. "Os beneficios da anistia serão também garantidos
às pessoas que os solicitarem", diz o
decreto.
V
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GENEBRA — O secretário-geral das
Nações Unidas, Javier Perez de Cuellar,
vai receber hoje a resposta de Israel â
proposta de troca dos 10 reféns ocidentais no Líbano pelos quase 400 prisioneiros libaneses e palestinos no Estado judeu, além de cerca de 20 árabes presos na
Europa. O ponto chave nessa negociação
é o destino de sete soldados iraelenses,
que podem estar presos no Líbano ou ler
sido mortos.
O secretário-geral da ONU acha que,
se resolver o problema dos soldados, o
caminho para a troca e, conseqüentemente, para a paz no Oriente Médio
estará aberto. Perez de Cuellar reuniu-se
segunda-feira com o enviado israelense
Uri Lubrani, que voltou a Jerusalém para conversar com o primeiro-ministro
Yitzhak Shamir. Fontes ligadas ao governo judeu informaram que Shamir decidiu prosseguir os contatos destinados a
concretizar a troca.
Ele acredita que, dentro dc alguns
dias, a situação estará bem mais clara.
Em sua busca de uma solução global
para os problemas do Oriente Médio,
Perez de Cuellar conversou também com
o embaixador iraniano na ONU, Kamal
Kharazzi, pois o governo de Teerã tem
influência junto aos grupos muçulmanos
xiitas que mantém os reféns em seu poder.
"Expliquei a Kharazzi o
que venho
fazendo e pedi que o Irã continue ajudando. Como já afirmei, Teerã tem colaborado muito em todo esse processo,
mesmo antes de receber cm Londres a
carta trazida por McCarthy", esclareceu
o secretário-geral da ONU, referindo-se
_ao.documento que o britânico John McCarthy — libertado há uma semana,
após mais de cinco anos como refém dos
xiitas — foi encarregado de lhe entregar
pessoalmente pelo Jihad (Guerra Santa)
Islâmico.
A libertação de McCarthy, quintafeira passada, bem como a do americano
Edward Tracy e do francês Jerome Leyraud no domingo foram considerados
gestos de boa vontade dos xiitas e ajudam a consolidar a nova imagem que a
Síria e o Irã vêm tentando construir desde a Guerra do Golfo, depois de serem

presos
considerados durante muitos anos como
patrocinadores do terrorismo árajjft,
Tracy, um aventureiro de 63 qnp&que
antes de ser capturado vivia cm Beirute- e
ganhava a vida como vendedor dç !j,vros.
deve deixar hoje o hospital americano de
Weisbaden, na Alemanha, e seguir-viagem para os Estados Unidos, onde-nâo
pisa há 25 anos. Ontem, ele reencontrou
as duas filhas e o hospital confirmou sua
viagem, mas não deu detalhes sobre seu
estado de saúde, que aparentemente é
bom.
A delegação do Departamento de Estado americano que se encontr;^ em
Jerusalém negociando as condiço.e§ de
Israel para participar da conferçflpia de
paz sobre Oriente Médio — convocada
pelos presidentes George Bush e Mikhail
Gorbachev, na cúpula realizada em julho, em Moscou — voltou para Washington sem revelar se conseguiu chegar
a um entendimento. Eles conversaram
com o governo e representantes ^pajestinos.
. .
,
O primeiro-ministro bntarnco;'John
Major, enviou uma carta a seif"COlega
isralense Yitzhak Shamir, pedindo'que
Israel faça um gesto de boa vontade em
favor da paz na região e aceite -a--troca
dos reféns pelos seus prisioneiros. Major,
está em férias na Espanha, escreveu:
que
"O objetivo desta mensagem é dtóer-que
acredito que um gesto do govorfio de
Israel ajudaria muito nas negociaçflíís."
Para os xiitas, o personagertv-fnais
importante a ser libertado é o-iftque
Abdel Karim Obeid, de 32 anos, jíder do
grupo pró-Irã Hizbollah (Parij^ç de
Deus) e símbolo da resistência antij§raelense, seqüestrado em 1989. Orçaram
boatos de que Obeid~podeiia ser solto no
sábado, mas fontes do governo cíé Tel
Aviv desmentiram a informação.»»—
Enquanto as negociações prosseguem
em Genebra, os enfrentamentos militares
continuam. Duas bombas, que aparentemente visavam as forças israele{j$& no
Sul do Líbano, mataram ontem uai^oliciai libanês e feriram um civil nitakleia
dc Kfar Hounch. Em represália^tguerrilheiros do Exército do Sul do teíbano,
financiado por Israel, atacaram «três aldeias da região, ferindo três pessoàs e
destruindo várias casas.

Paris — AP

Parish AP

Capo di Coda Cavallo, Sardenha — Reuter

vês de um iate fundeado no Mar
Tirreno, no oeste da Itália. Lady
Di e o marido, príncipe Charles,
passam férias na Sardenha.
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Sem teto em Paris
Quase 90 famílias dos bairros pobres
de Paris, que tentaram acampar no local
da nova biblioteca nacional da França,
recusaram uma oferta do governo de
alojá-los num hotel, alegando que precisam de moradias permanentes. São quase 400 pessoas, entre elas 250 crianças, a
maioria de origem africana, que há um
mês começaram a acampar em terrenos
baldios da margem esquerda do Sena.
Sua presença no local reservado pelo
presidente François Mitterrand para sua
muito alardeada nova Bibliotheque dc
France os colocou no centro de uma
furiosa disputa entre a prefeitura e o
palácio presidencial. Mês passado a prefeitura, reduto do ex-primeiro-ministro
Jacques Chirac, ordenou que a construção fosse suspensa por estar ameaçando
a vida dos invasores. Os partidários de
Mitterrand alegam que a prefeitura está
usando a questão como pretexto para
irritar o presidente, rival de Chirac.

i—| A princesa Diana de Gales,
— usando uni biquini estampado
com motivos geométricos, se aquece ao sol do Mediterrâneo no con-
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/i/i Vakili Had: ainda livre
Iranianos
matar
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Mohammed Azadi: suspeito

suspeitos

Bakhtiar

PARIS — Roupas ensangüentadas e
passaportes despedaçados que pertenceriam aos iranianos procurados pelo assassinato do ex-primeiro-ministro iraniano Shapour Bakhtiar foram encontrados
no Bois de Bologne, na capital francesa,
na noite em que ele foi morto.
Uma prostituta avisou a polícia que
havia encontrado as roupas no meio do
mato e os policiais acham que os assassinos foram ao bosque depois do crime,
para mudar as roupas e livrar-se dos passaportes.
Ultimo primeiro-ministro do Irã antes da revolução que levou ao poder o
aiatolá Khomeini em 1979, Bakhtiar foi
morto juntamente com um assessor na
noite de 6 de agosto em sua casa em
Suresnes. A polícia já identificou dois
dos assassinos, Ali Vakili Rad, 32 anos,
e Mohamad Azadi. 31. que estavam entre os últimos três visitantes que Bakhtiar recebeu. O governo iraniano nega
qualquer envolvimento no crime.
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A polícia francesa teria cheajij^o a
deter e depois liberou, na quarta:feira
passada, os dois assassinos, quatjçlo o
crime ainda não tinha sido descâbirto.
O cadáver só foi encontrado na -quintafeira. Azadi e Vakili tentaram sair da
França através da fronteira com aSüíça,
usando passaportes turcos falsos.. A> policia suiça deteve os dois ao comprovar
irregularidades no visto de entrada e
entregou-os aos policiais da alfáljdega
francesa. Os franceses, comprando
que os nomes falsos não estavam ji^ista
de terroristas procurados, deixaranunos
livre. Agora, cartazes dos dois estão es""a
palhados por toda a França.
O terceiro suspeito é Farydouji Boyerhmadi, iraniano exilado na França,
uma das poucas pessoas a ter acesso à
casa do assassinado. Ele sumiu clépois
do crime e suspeita-se não só que, era
cúmplice dos assassinos mas também
que estes o teriam eliminado.
\
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PORTO PRÍNCIPE — Uma multidão de 2 mil pessoas cercou ontem o
-'^Parlamento do Haiti na capital, Porto
Príncipe, onde o primeiro-ministro, René
Preval, prestava depoimento, convocado
por deputados e senadores que ameaçaíjv vam aprovar um voto de desconfiança e
derrubar o gabinete. Todos ficaram sitia^.dos no prédio.
Os manifestantes, favoráveis ao go% verno do presidente Jean-Bertrand Aristide, apedrejaram o Parlamento e ameat'.""çaram
os parlamentares com o suplício
.;
do colar — a colocação de um pneu em
no pescoço — por participarem
^.chamas "comP'<j
Maçou te" contra o goíaSÍ&B 11111
numa referência aos odiosos
«verno,
'
„ agentes de segurança do deposto ditador
*-Jean Claude Duvalier, os Ton Tom Ma* coutes.
A polícia tentou afastar os manifes'Jantes
para que os parlamentares pudessem sair mas desistiu diante de sua fúria.
Os ânimos estão exaltados no Haiti há
mais de uma semana com o crescente
antagonismo entre setores do Parlamento e o governo de Aristide e Preval.
Ontem de manhã, o deputado Josué LaFrance quase loi linchado por manifes[antes pró-governamentais que depredaram a sede da Central Autônoma dos
Trabalhadores Haitianos, que havia tomado posição contra o governo.
Também foi depredada a sede da
Confederação Unidade Democrática,
apoiou a eleição de Aristide mas
• que
deseja ver Preval fora do poder. Diversos
'
os partidários
' parlamentaresde acusaram
recorrer aos mesmos médo governo
''todos usados
pela ditadura Duvalier para se manter no controle do Haiti.
Aristide, um padre católico muito popular que venceu facilmente as eleições
ile dezembro, reafirmou na noite de segunda-feira seu apoio ao primeiro-minisdisse que a
Fi o René Preval. Ele também
do gabinete "prejudicaria ne' derrubada internacionais
em curso", nugociaçòes
" ma referência a entendimentos com
agências internacionais para obter ajuda
s' '.pára
esta empobrecida ilha caribenha.
O maior grupo político haitiano, a
"Frente Nacional
para a Mudança e a
Democracia, renovou ontem seu apoio
por Aristide mas pediu uma reforma mi¦í '•' nisterial com a inclusão dos partidos po"'-liticos no governo. Aristide irritou a cias•se política porque não incluiu
representantes dos partidos no gabinete
que formou ao tomar posse em fevereiro,
H?' preferindo intelectuais, católicos e repre' sentantes da sociedade civil.
Numa entrevista coletiva na segunda-feira, a
Frente pediu à opinião pública "apoio
'
para os seus representantes eleitos", numa tentativa de acabar com as inúmeras
""'agressões
contra parlamentares cometidas nas últimas semanas.
!:ir
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Argentina
partir dos últimos dados oficiais disponíveis, referentes ao período compreendido
entre 1975 e 1985, o Centro Latino-americano de Economia Humana (Claeh), de
Montevidéu, calcula que neste período
entre 152 mil e 122 mil uruguaios deixaram o país para viver no exterior.
Isto significa que 5% dos uruguaios
preferiram o caminho do aeroporto.
Comparando-se como Brasil, isto equivaleria proporcionalmente a transferir
todos os moradores das cidades do Rio
de Janeiro e de Belo Horizonte para o
exterior. "O mais grave é que o êxodo
começa justamente com as pessoas mais
dinâmicas e capacitadas do país", lamenta-se Jorge Acosta do Claeh. Segundo
Acosta, o caminho do uruguaio em busca de oportunidades é do campo para a
cidade do interior, daí para a capital,
Montevidéu, e da capital para o exterior,
sempre.
O outro tipo de desequilíbrio é provocado pela soma do êxodo para o exterior e a baixa taxa de crescimento demográfico. Entre 1975 e 1985, a taxa de
crescimento da população uruguaia foi
de apenas 5,7%. A conseqüência é que o
Uruguai é um país de idosos, onde
65,5% das pessoas têm mais de 20 anos.
Vulcão
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trincheira em
favela de Lima
— O Sendero Luminoso
ergueu uma cidadela num bairLIMA
ro pobre da periferia de Lima, de
onde domina pelo terror os moradores das vizinhanças e impõe sua justiça particular, com celas próprias e
penas de 25 chicotadas por adultério
e roubo. A cidadela é praticamente
inexpugnável por terra: sete torres
de vigilância controlam a chegada
das forças de segurança e um cinturão de valas impede a passagem de
veículos policiais. Os senderistas vêm
tentando exportar a estratégia para
outros bairros pobres da capital, o
que levou estudiosos do fenômeno
senderista a alertar as autoridades
para uma eventual asfixia de Lima
pelos terroristas.
Nos últimos 10 dias, os senderistas lançaram uma sangrenta ofensiva
na serra central do Peru, que resultou, segundo cifras divulgadas ontem
pelo comando das Forças Armadas,
em 200 mortos, entre eles 30 soldados
e policiais. Foi durante um choque na
sexta-feira com moradores da favela
de Jorge Felix Raucana, no leste de
Lima, quando tentava executar um
mandado de despejo judicial, que a
polícia descobriu a cidadela dos senderistas. O choque durou mais de
quatro horas, mas as autoridades
adianrrrr o despejo para" evitar um
banho de sangue.
O semanário limenho Caretas faz
em seu último número uma demonstração gráfica do domínio do Sendero Luminoso na favela de Jorge Felix
Raucana. As fotos mostram uma cidadela com muros altos e sete torres
de vigilância. No final das ruelas que
desembocam na cidade murada foram escavadas três valas grandes e
profundas, uma após a outra, para
impedir a passagem de veículos policiais.
Desafiando as autoridades, os
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senderistas se deixaram fotografar
por Caretas, que mostra um grupo
em treinamento, lançando bombas de
fabricação caseira, e outro carregando bandeiras vermelhas com a foice e
o martelo. Não são muitos, uns 300,
mas usam os cerca de 7 mil moradores da favela como bucha de canhão,
afirma a revista.
Em julho, a revista denunciou um
fato insólito: a existência de marchas
de senderistas, com uniformes e bandeiras, no interior de uma prisão de
segurança máxima no leste de Lima,
onde os subversivos ocupam dois pavilhões, considerados por eles como
"zonas libertadas."

Sendero constrói
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Na noite de quarta-feira passada,
um carro-bomba explodiu à entrada
de uma fábrica têxtil numa zona fabril no oeste da capital, cujos donos
eram os proprietários do terreno invadido pelos favelados de Jorge Felix
Raucana. O atentado foi interpretado
pela polícia como uma advertência do
Sendero Luminoso para que os donos
desistissem da ação de despejo, afinal
adiada pela policia.
A infiltração dos senderistas é evidente nos bairros pobres da periferia
de Lima e se faz mais pela força do
que pelo convencimento dos moradores, estirmf a polícia. O terror se impõe também aos industriais, a quem
ameaçam de morte, além de extorquir
dinheiro, e em algumas fábricas cm
cujos sindicatos se infiltraram. O general Hector John Caro chefr H;i_
unidade antiterror, disse que o senderismo penetrou nos organismos do
Estado e quase certamente na polícia
nacÍGnal.
Desde 17 de maio de 1980, qtiando se lançou à violência política, inicialmente no departamento (estado)
de Ayacucho, os senderistas, da linha
maoista, causaram mais de 23 mil
mortes e, com seus atentados, prejuízos de USS 18 bilhões. Lima é onde
ocorrem 70% dos atentados terroristas do pais, que tem agora 37%
de seu território sob o estado de
emergência.

tristidc teni apoio popular
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Perez de Cuellar busca notícias
nolicias dos soldados
soidados de Israel
Israel

diz

hoje

à

ONU

e

argentinos
BUENOS AIRES — Uma densa nuvem de cinzas cobria uma região de
aproximadamente 500 quilômetros em
torno do vulcão Hudson, que entrou ontem em erupção. O vulcão está situado
nas imediações da cidade chilena de
Puerto Ibanez, sobre a cordilheira dos
Andes e próxima à fronteira com a Argentina. Com a ação dos ventos que
sopram do sul, a nuvem se deslocou para
a província argentina de Santa Cruz,
cobrindo uma área onde vivem entre 50 e
60 mil pessoas. A fumaça também cobre
uma parte do território chileno, incluindo a cidade de Chile Chico.
O Hudson entrou em atividade às 20h
de segunda- feira, quando os moradores
ouviram uma série de explosões e viram
uma seqüência de relâmpagos sobre o
vulcão. A explosão mais forte produziu
um imenso cogumelo, semelhante ao
provocado pela bomba atômica. A nuvem podia ser vista sobre as cidades de
Puerto Deseado, Puerto Santa Cruz, San
Julian, Pico Truncado, Perito Moreno e
Las Heras, todas em território argentino.
Presumindo tratar-se de material tóxico,
as autoridades de defesa civil recomendaram à população que evitasse sair de
casa/Também foi recomendado cuidado
no consumo de água, que poderia estar
contaminada.
Nas cidades mais próximas do vulcão, a visibilidade era de apenas 25 metros, e em outras havia um forte o cheiro
de enxofre. Um avião do Exército ater-rósott-na região conduzindo equipes com
mascaras antigás. Também estão lá téo
nicos encarregados de constatar o grau
de contaminação produzida pela cinza
vulcânica. Equipes médicas percorriam a
área para dar assistência a pessoas afetadas pelas emanações.
Segundo um relato de uma rádio de
Chile Chico, às 10 horas da manhã de
ontem a cidade escureceu, envolta numa
nuvem de cinzas. A escuridão durou
duas horas e o fenômeno voltou a se
repetir no final da tarde. A população
está em pânico e foram suspensas as
aulas e todas as atividades comerciais.
(M.C.)

se

aceita
trocar
presos
GENEBRA — O secretário-geral das
considerados durante muitos anoswmo
Nações Unidas, Javier Perez de Cuellar,
patrocinadores do terrorismo árabe;»
vai receber hoje a resposta de Israel à
Tracy, um aventureiro de 63 anos que
antes de ser capturado vivia em Beihite e
proposta de troca dos 10 reféns ocidentais no Líbano pelos quase 400 prisioneiganhava a vida como vendedor de liVros,
ros libaneses e palestinos no Estado ju- deve deixar hoje o hospital ameriçaiio de
deu, além de cerca de 20 árabes presos na
Weisbaden, na Alemanha, e seguir viaEuropa. O ponto chave nessa negociação gem para os Estados Unidos, oade.não
é o destino de sete soldados israelenses,
pisa há 25 anos. Ontem, ele reencontrou
que podem estar presos no Líbano ou ter as duas filhas e o hospital confirnj/jjn sua
sido mortos.
viagem, mas não deu detalhes sobçe, seu
O secretário-geral da ONU acha que, estado de saúde.
A delegação do Departamento fifl Esse resolver o problema dos soldados, o
caminho para a troca e, conseqüente- tado americano que se encontrava, em
mente, para a paz no Oriente Médio Jerusalém negociando as condições de
Israel para participar da conferência de
estará aberto. Perez de Cuellar reuniu-se
segunda-feira com o enviado israelense paz sobre Oriente Médio — convocada
Uri Lubrani, que voltou a Jerusalém pa- pelos presidentes George Bush e Mikhail
ra conversar com o primeiro-ministro Gorbachev, na cúpula realizada chi juYitzhak Shamir. Fontes ligadas ao go- lho, em Moscou — voltou para"Wasverno judeu informaram que Shamir de- hington sem revelar se conseguiu chegar
cidiu prosseguir os contatos destinados a a um entendimento. Eles conversaram
com o governo e representantes paiesticoncretizar a troca.
Ele acredita que, dentro de alguns nos.
Fontes do governo britânico ihfordias, a situação estará bem mais clara.
Em sua busca de uma solução global maram que o primeiro-ministro israelenYitzhak Shamir, prometeu desempepara os problemas do Oriente Médio, se,
Perez de Cuellar conversou também com nhar um papel construtivo na liberação
o embaixador iraniano na ONU, Kamal dos reféns. A promessa foi feita om>resKharazzi, pois o governo de Teerã tem posta a uma carta enviada pelo chefe do
influência junto aos grupos muçulmanos governo britânico, John Major,1uafi seu
xiitas que mantêm os reféns em seu po- colega isralense, pedindo que Isra'el'fKesse um gesto de boa vontade em favor da
der.
"Expliquei a Kharazzi o
paz na região e aceitasse a trocàrdos
venho
¦
que
pelos seus prisioneiros.
fazendo e pedi que o Irã continue aju- reféns
Para
os
xiitas,
o
ihais
personagerii
dando. Como já afirmei, Teerã tem colaa-sei libei tado é o, Xeque
borado muito em todo esse processo, importante
de 32 anos, líder do
mesmo antes de receber em Londres a Abdel Karim Obeid,
pró-Irã Hezbollah (Partido de
carta trazida por McCarthy", esclareceu grupo
e símbolo da resistência antjkraeo secretário-geral da ONU, referindo-se Deus)
Iense,
seqüestrado
em 1989. Circularam
ao documento que o britânico John Mc- boatos de
Obeid
que
poderia ser sq(tp no
—
libertado há uma semana,
Carthy
mas fontes do governo de Tel
após mais de cinco anos como refém dos sábado,
a informação. —«•
xiitas — foi encarregado de lhe entregar AvivDedesmentiram
Damasco, em entrevista exclusiva
pessoalmente pelo Jihad (Guerra Santa) feita por telefone à CNN,
CNN, o líder do
Islâmico.
Comando Geral da Frente Popular para
A libertação de McCarthy, quinta- Libertação da Palestina (FPLP), 'Ahmed
Ahíned
feira passada, bem como a do americano Jibril, disse que três dos sete sofâfdos
soFcfe'dos
Edward Tracy e do francês Jerome Ley- israelenses presos no sul do Líbano estão
raud no domingo foram considerados mortos, três estão vivos, e um "píÈlfvelgestos de boa vontade dos xiitas e aju- mente" morto. Segundo a CNíQvril
dam a consolidar a nova imagem que a teria dito manter relações estreitassem
Síria e o Irã vêm tentando construir des- os captores dos três soldados sobçe^yende a Guerra do Golfo, depois de serem tCS.
&&S&&

Sardenha — Reuter
Capo
CaP° di^ Coda
C'*(,a Cavallo,
Cavall°^a,denh^a

Sem teto em Paris
Quase 90 famílias dos bairros pobres
de Paris, que tentaram acampar no local
da nova biblioteca nacional da França,
recusaram uma oferta do governo de
alojá-los num hotel, alegando que precisam de moradias permanentes. São quase 400 pessoas, entre elas 250 crianças, a
maioria de origem africana, que há um
mês começaram a acampar em terrenos
baldios da margem esquerda do Sena.
Sua presença no local reservado pelo
presidente François Mitterrand para sua
muito alardeada nova Bibliotheque de
France os colocou no centro de uma
furiosa disputa entre a prefeitura e o
palácio presidencial. Mês passado a prefeitura, reduto do ex-primeiro-ministro
Jacques Chirac. ordenou que a construção fosse suspensa por estar ameaçando
a vida dos invasores. Os partidários de
Mitterrand alegam que a prefeitura está
usando a questão como pretexto para
irritar o presidente, rival de Chirac.
Anistia coreana
A Coréia do Sul vai libertar 1.032
prisioneiros, entre eles cinco condenados
à prisão perpétua, para assinalar o Dia
da Independência na quarta-feira. Prisioneiros políticos e aqueles condenados
por participação no crime organizado —
como tráfico de drogas, seqüestros e
quadrilhas de assaltantes — estão excluidos da anistia. Quinta-feira a Coréia do
Sul comemora 46 anos de independência
do domínio japonês, que terminou em 15
de agosto de 1945, no final da Segunda
Guerra. Enquanto isso, mais de 4 mil
estudantes que organizam uma manifestação nacional para comemorar a data,
queimaram três carros da policia em Seul
numa série de violentos choques de rua
com a polícia. Após um protesto de 600
estudantes norte-coreanos perto da fronteira, as autoridades de Seul permitiram
que dois estudantes sul-coreanos que tinham ido visitar parentes no Norte vollassem à Coréia do Sul.

sorte

de origem como no de destino. Assim, a
Argentina foi um permanente Eldorado
para bolivianos e paraguaios, enquanto
para chilenos e uruguaios era quase sempre um oásis temporário, uma escala
provisória á espera da recuperação doméstica. A migração criou até especializações profissionais, de tal forma que os
trabalhadores da construção civil estão
fortemente identificados com os bolivianos e a maior parte das empregadas domésticas nas casas de familia portenhas
são paraguaias.
Ou eram, já que a crise crônica que
mina a economia argentina há pelo menos 20 anos está afugentando não apenas
os imigrantes como os próprios argentinos. "Que pedreiro boliviano vai tentar a
vida em Buenos Aires se há 10 anos não
se constrói nada na capital?", pergunta
Jelin. Agora assiste-se também a uma
persistente fuga de argentinos para o
exterior em busca de oportunidades.
Neste fenômeno, os primeiros a sair são
os mais preparados profissionalmente.
Na outra margem do rio da Prata, a
emigração é ainda mais séria, e pode ser
considerada como um agravante do problema demográfico uruguaio. Existem
estimativas que indicam que 10% dos
uruguaios estão radicados no exterior. A

Maurício Cardoso
Correspondente
BUENOS AIRES — Pedreiros bolivianos, domésticas paraguaias, motoristas uruguaios e agricultores chilenos.
Nos bons tempos em que era uma ilha de
prosperidade cercada de pobreza e estagnação por todos os lados, a Argentina
tornou-se refúgio seguro para os desempregados de todos os seus vizinhos. Hoje,
quando já não é mais uma exceção na
crise econômica que pesa sobre a região,
o país assiste não apenas à retirada dos
antigos imigrantes como também à fuga
de suas melhores cabeças e braços.
A Argentina sempre foi um importante receptor de imigrantes. Em 1914,
por exemplo, 30% de sua população
eram constituídos de estrangeiros, a
maioria italianos e espanhóis. Em 1970,
a maior parte dos 2,2 milhões de estrangeiros radicados no país era originária
dos países limítrofes. "Sempre existiu um
fluxo migratório muito grande entre Paraguai, Bolívia, Chile e Uruguai, de um
lado, e de outro a Argentina", diz a
socióloga Elizabeth Jelin, do Centro de
Estudos do Estado e Sociedade (Cedes).
Este fluxo era determinado pelas cicios econômicos vividos tanto nos países
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Irmão suspeito
Luis Capobianco, irmão do ex-ministro do Interior da Bolívia, Guillermo
Capobianco, se entregou ontem à Polícia
Antinarcóticos para responder a acusações de vinculação com o tráfico de entorpecentes. A emissora local Radio Fides, citando fontes da agência americana
de combate às drogas (DEA), informou
^^ que Luis Capobianco foi filmado e foto^
grafado ao lado de Isaac Echeverria, um
^
dos mais importantes narcotraficantes
bolivianos, que tem acusações pendentes
na Justiça dos Estados Unidos. O ministro do Interior boliviano, Carlos Saavedra,| afirmou que a rendição de Capobianco "permitirá que continuem as
^
investigações
com estrita aplicação das
^^
^
leis vigentes". Saavedra não esclareceu Ali Vakili Had.
Rad: ainda livre
Mohammed Azadi: suspeito
V^OHE
suspetto
acusa?oes pesam sobre o irmão
irmao do
do Vakili
que acusações
JÍIliO
ex-ministro. Luis Capobianco foi chefe
de arrecadações na cidade de Santa
•
Iranianos suspeitos
de
Cruz, onde morava, durante quase dois
anos da gestão de seu irmão Guillermo.
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A princesa Diana de Gales,
usando um biquíni estampado
com motivos geométricos, se aquece ao sol do Mediterrâneo no con|— |

vés de um iate fundeado no Mar
Tirreno, no oeste da Itália. Lady
Di e o marido, príncipe Charles,
passam férias na Sardenha.

Perdão a rebeldes
O governo da Colômbia ofereceu
anistia aos guerrilheiros de esquerda que
depuserem armas. Um decreto presidenciai diz que os rebeldes de todas as organizaçòes esquerdistas que renunciarem à
luta armada e se integrarem à vida civil
da Colômbia receberão perdão por crimes cometidos até o dia 5 de julho,
quando entrou em vigor uma nova
Constiuição. O perdão se aplica a crimes
de rebelião, sedição, conspiração e outros crimes semelhantes, mas exclui casos
de atrocidades, como assassinatos fora
de combate. O governo já havia dado
anistia a quatro organizações guerrilheiras que se pacificaram. O decreto de
ontem aparentemente se aplica a outros
três grupos que continuam em atividade
e, pela primeira vez, se dirige a rebeldes
individualmente, numa tentativa de enfraquecer as organizações. "Os beneficios da anistia serão também garantidos
às pessoas que os solicitarem", diz o
decreto.

matar

Bakhtiar

PARIS — Roupas ensangüentadas e
passaportes despedaçados que pertenceriam aos iranianos procurados pelo assassinato do ex-primeiro-ministro iraniano Shapour Bakhtiar foram encontrados
no Bois de Bologne, na capital francesa,
na noite em que ele foi morto.
Uma prostituta avisou a polícia que
havia encontrado as roupas no meio do
mato e os policiais acham que os assassinos foram ao bosque depois do crime,
para mudar as roupas e livrar-se dos passaportes.
Último primeiro-ministro do Irã antes da revolução que levou ao poder o
aiatolá Khomeini em 1979, Bakhtiar foi
morto juntamente com um assessor na
noite de 6 de agosto em sua casa em
Suresnes. A polícia já identificou dois
dos assassinos, Ali Vakili Rad, 32 anos,
e Mohamad Azadi, 31, que estavam entre os últimos três visitantes que Bakhtiar recebeu. O governo iraniano nega
qualquer envolvimento no crime.

escapam
JL
t/O?
A polícia francesa teria chegado a
deter e depois liberou, na quarta-feira
passada, os dois assassinos, quatro o
crime ainda não tinha sido descoberto.
O cadáver só foi encontrado na 'quintafeira. Azadi e Vakili tentaram ááif- da
França através da fronteira com à Sbíça,
usando passaportes turcos falsos'!^1 policia suíça deteve os dois ao conjpjpvar
irregularidades no visto de entrada e
entregou-os aos policiais da alfândega
francesa. Os franceses, comprovando
que os nomes falsos não estavam na lista
de terroristas procurados, deixarám-nos
livre. Agora, cartazes dos dois estão espalhados por toda a França.
O terceiro suspeito é Farydoun Boyerhmadi, iraniano exilado na França,
uma das poucas pessoas a ter acesso à
casa do assassinado. Ele sumiu idopois
do crime e suspeita-se não só qüfr' era
cúmplice dos assassinos mas tàWbém
que estes o teriam eliminado.

JORNAL DO BRASIL
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Kuwait a emir
CAIRO —0 emir do Kuwait, xeque
Jáber Al Ahmad Al Sabah, revelou que o
presidente do Iraque lhe pediu um terço
do-território kuwaitiano em maio do ano
* passado, três meses antes de ordenar a
invasão do emirado, consumada no dia 2
" de; agosto. Ele rejeitou o pedido mas
'-"•aceitou
o Iraque construísse um
¦ oleoduto que escoar sua
produção pc'""•' trolífera para
através do Kuwait e um aque* duto
para abastecer os kuwaitianos. Sad;
dam também queria construir escolas,
aeroportos e casas ao longo do curso
l^deSsas
"Eu tubulações.
perguntei para que estas casas,
^aeroportos e escolas. Ele me disse que era
y-. para proteger o oleoduto e eu lhe disse
<-> que seríamos perfeitamente capazes de
:-¦> defendê-los. Eu não poderia aceitar prédios com a bandeira iraquiana no nosso
f» território. E a nossa independência?",'
r afirmou Al Sabah em entrevista ao jornal egípcio Al Aliram.
r
O emir contou que Saddam reagiu
| dizendo-lhe que não se preocupasse com
o problema de fronteiras entre os dois
Paises. O presidente iraquiano disse a AI
4.„; Sabah que em três meses ele iria ao Kuwait e não precisava de convite, data ou
mesmo protocolo. "E vocês sabem o que
cie quis dizer com isso. Ele veio, como
disse, mas com seus tanques, aviões e sua
máquina de guerra", acrescentou Al Sabah.
Invasão — A conversa ocorreu durante uma visita do emir a Bagdá cm
maio de 1990. Al Jabah negou que tivesse rejeitado qualquer tipo de ajuda aos
iraquianos, observando que não aceitou
dar um terço de seu território para Saddam. "Eu lhe disse que ninguém poderia
tomar um terço do Kuwait, nem mesmo
eu", acrescentou o emir. Um dos motivos alegados para a invasão do ano passado foi a recusa kuwaitiana de conceder
uma indenização de USS 2,4 bilhões reclamada por Saddam Hussein a pretexto
de que o Kuwait estava se apoderando
de petróleo de um lençol iraquiano que
entrava
' concordouporem seu território. O Kuwait
pagar só USS I bilhão.
"
O ministro do Petróleo do Kuwait,
Hanioud Abdullah Al-Raqba, anunciou
ontem que o fogo em 239 dos 732 poços
de petróleo do emirado incendiados pelos iraquianos já foi apagado e a produÇão de petróleo se encontra em 150 mil
barris diários, menos de 10% da produção de julho do ano passado, que era de
2 milhões de barris por dia. O Kuwait vai
' íavar
100 novos poços até o final de 1991
'rtiàs a retomada
da produção será muito
lenta. Al-Raqba afirmou que até o fim
do ano se chegará a 400 mil barris/dia e,
no final de 1992,800 mil barris/dia.
O ministro visitou ontem o campo
petrolífero de Maqwa, o segundo a ficar
livre dos incêndios desde a retomada do
emirado no final de fevereiro. O primeiro
foi o de Al-Ahamdi, centro nervoso da
indústria petrolífera local. Al-Raqba
.afirmou que 10% dos poços incendiados
,wão poderão mais ser usados. A luta
. contra os incêndios mobiliza empresas
..americanas e canadenses. Atualmente há
" 25 equipes trabalhando, cada uma delas
lra"
baího^ag^ia'!! P°Ç0S'
Burgan, um dos maiores do mundo*
, Em Bagdá, o Iraque denunciou como
um "complô colonialista" o plano francês de centralizar na ONU o dinheiro
obtido com a venda de petróleo iraquiano."

quarta-feira, 14/8/91
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MOSCOU — O primeiro-ministro
soviético, Valentin Pavlov, advertiu a
população para o risco de escassez de
eletricidade e alimentos durante o inverno (de dezembro a março, no hemisfério
Norte), o que poderá provocar uma explosâo inflacionária. Ao justificar a queda na produção agrícola, que obrigará o
a importar grãos, Pavlov disse que
país
"os camponeses
já não. têm confiança nas
autoridades" e sugeriu o envio de produtos industriais ao campo para trocá-los
por grãos.
Apesar dos temores de descontrole
econômico, o gabinete soviético recusou
a proposta do vice-primeiro-ministro,
Vladímir Scherbakov, de congelar os salários. Também afastou a possibilidade
de decretação de estado de emergência
nacional ou de adoção de medidas excepcionaís para assegurar o transporte da
colheita. Em mais de uma hora e meia de
entrevista coletiva, Pavlov não mencio-

inverno

sob
pressão para
'a %%%.v.v„,v>vA.a.wvwa.va..„....Routers
Tchecos rejeitam
líder que prega
socialismo humano
Peter S. Grcen
UPI

— Alexander Dubcek,
herói da Primavera de Praga de
PRAGA
1968, está sendo pressionado a renunciar ao cargo de presidente do Parlamento tcheco em meio a acusações de
que seu apoio ao socialismo radical
cria dificuldades para a transformação
da Tchecoslováquia numa economia
de mercado. Apesar de ser improvável
que Dubcek se afaste do cargo antes
das eleições parlamentares de junho de
1992, essas pressões mostram que está
ficando para trás como coisa do passado a confiança do pais no homem cuja
tentativa de implantar o socialismo
com rosto humano foi esmagada pelos
tanques soviéticos em 21 de agosto de
1968.
Dubcek voltou à cena política em
novembro de 1989, acenando de uma
sacada na praça Wenceslaus, em Praga, para centenas de milhares de manifestantes pró-democracia que numa
semana de protestos pacíficos derrubaram o regime comunista. Dubcek,
um eslovaco que foi um símbolo da
resistência à ocupação soviética, representava também a união entre tchecos
e eslovacos e seu apoio deu enorme
impulso ao movimento pró-democracia.
Agora, no entanto, ele está sendo
atacado, principalmente pela direita.
Seus adversários alegam que por haver
renunciado à direção do partido eslovaco de centro, Público Contra Violência (PCV), ele já não tem o apoio da
maioria para ocupar o cargo mais imbém que seu aberto apoio ao populismo de Vladímir Meciar, o deposto
primeiro-ministro da Eslováquia,
ameaça a frágil união entre checos e
eslovacos.
A política obstrucionista de Me-

Dubcek: ataque da direita
ciar, que constantemente impede qualquer acordo com o governo de Praga,
e sua defesa da manutenção de subsídios para a deficitária indústria pesada
da Eslováquia têm encontrado uma
resposta favorável entre os eleitores
eslovacos, que temem os altos custos
de uma rápida transformação da
Tchecoslováquia numa economia de
mercado.
Os adversários de Dubcek argumentam
que sua proposta de uma
"terceira via"
— ou seja, uma economia que combine capitalismo e sócialismo — serviria apenas para retardar
as reformas de que o pais necessita
urgentemente, reduzindo as chances de
uma recuperação econômica. "É um
absurdo, ele prefere que o Estado e as
cooperativas sejam donos de tudo e
advoga soluções paternalistas", diz
Miroslav Macek, deputado do conservador
Cívico Democrático.
"Ele Partido
quer dividir a riqueza do país, em
vez de aumentá-la. Se não dermos uma
violenta sacudida em nossa economia,
em pouco tempo não haverá mais
Tchecoslováquia nenhuma".
Dubcek demitiu-se do seu cargo no

?
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de

soviético

nou em nenhum momento a perspectiva
de ajuda ocidental.
O primeiro-ministro advertiu também que a União Soviética entrará cm
um vazio de poder, ao menos que o
Kremlin mantenha o controle sobre a
economia nacional depois da assinatura
de um novo Tratado da União. O tratado, que regulará a relação entre as repúblicas e o poder central daqui para frente, descentralizará o controle sobre os
recursos naturais, mas manterá a defesa
nas mãos do Kremlin. O documento, que
está sendo boicotado por cinco repúblicas separatistas soviéticas, substituirá um
outro de 1922.
"Se o
poder (central) acabar, vamos
nos encontrar num completo vácuo",
alertou Pavlov. "Não se pode ter um
verdadeiro poder sobre a economia através de meras declarações. Antes de se
falar de uma forma ou outra de poder, é

Dubcek

riscos

- »•

necessário criar mecanismos que permitam seu exercício", acrescentou. Segundo o primeiro-ministro, em alguns setores da economia, como a produção de
carvão, as repúblicas não têm condições
de tomar decisões importantes sem consultar Moscou.
Pavlov disse que não era "nenhum
segredo" que a produção agrícola deste
ano será bem inferior à abundante colheita do ano passado. O gabinete —
acrescentou — decidiu oferecer como incentivos aos agricultores bens básicos
que escasseiam no mercado, uma tática
aplicada com êxito no ano passado. Paviov não forneceu números, mas segundo
especialistas ocidentais, a produção total
de cereais baixará do nível recorde do
ano passado (218 milhões de toneladas)
para menos de 190 milhões. Isto obrigará
os soviéticos a recorrer a substanciais
importações de trigo.

Refugiados curtem o mar enquanto aguardam repatriarão
Cossiga

renunciar
PCV depois que o partido referendou
um projeto de lei que se aprovado
proibiria todos os ex-dirigentes do
Partido Comunista de ocuparem cargos importantes. Ele foi primeiro-secretário do PC tcheco de janeiro de
1968 até sua expulsão em abril de
1969, que abriu caminho para 21 anos
de comunismo linha-dura. Dubcek
não vê razão para a controvérsia em
torno de suas posições. "Estou sendo
atacado não por ter mudado, mas por
continuar sendo a mesma pessoa que
todos conhecem", disse ele recentemente.
Seus adversários o acusam também
de provocar disputas e brigas internas
no Parlamento, além de atrasar as reformas econômicas e constitucionais.
Em dezembro, quando o Parlamento
vivia um impasse, o presidente Vaclav
Havei levantou-se de sua cama de
doente para pedir que os parlamentares parassem de perder tempo e solicitar poderes extraordinários que lhe
permitissem propor leis e submeter
certas questões a plebiscitos nacionais.
O deputado Macek acha que Dubcek não tem sabido liderar o Parlamento. "Todo discurso seu é a mesma
coisa, e sempre que surge uma oportunidade de mediação ele perde tempo
Iembrando-se de 1968, dizendo que
quis fazer assim ou assado em 1968
mas foi impedido pelos comunistas. É
como um moto perpétuo, sem nenhuma eficácia".
Para Jan Urban, colunista do jornal Lidove Noviny, Dubcek é o único
político eslovaco do primeiro time que
ainda defende a união de tchecos e
eslovacos numa mesma federação, e
por isso deve manter-se no cargo até as
próximas eleições. "Lá fora ninguém
sabe que grande comunista e que fraco
combatente ele era", diz Urban. "Ele
assinou nc protocolos de Moscou (cm—
1968, pondo fim á independência da
Tchecoslováquia), uma rendição total
às pressões soviéticas, e assinou leis
que permitiam a instauração de processos contra aqueles que se opuseram
aos soviéticos", acrescentou. "Não é
de forma alguma um herói".

vai

à

Albânia

discutir
os
refugiados
21
TIRANA — O presidente italiano
A Itália sempre foi um foco de átraFranccsco Cossiga fez uma rápida e ines- ção para os albaneses,
que quando viperada visita a Tirana para conversar viam isolados no regime comunista
mais
com o presidente Ramiz Alia sobre a
fechado da Europa tinham nas imagens
"Não
questão dos refugiados albaneses.
da televisão italiana sua janela para o
vim aqui para protestar, me queixar e resto do mundo. Segundo Cossiga,
aJtámenos ainda fazer ameaças", disse Cos- lia, por razões históricas,
geográficas c
siga a seu colega albanês referindo-se aos políticas,
é o abrigo natural para onde os
45 mil refugiados que desde março atra- albaneses se dirigem cm tempos
difíceis.
vessaram o Adriático cm busca de asilo "Mas a Itália sozinha não
resolver
"Vim como amigo,
pode
na
Itália.
político
e seus problemas", advertiu.
não para passar um sermão, mas para
Segunda-feira esteve em Tirana o
ver de perto a situação", acrescentou.
chanceler italiano Gianni de Michelis,
Após o encontro em Tirana Cossiga
que se comprometeu a fornecer alimento
declarou aos jornalistas que a Itália
para a Albânia nos próximos três meses.
mandou de volta os 17 mil albaneses que
No mesmo dia os primeiros dois aviões
tentaram entrar no país semana passada
italianos chegaram a Tirana levando alipor não ter condição de recebê-los. "Esse
mentos, seguidos por mais três na terçatipo de imigração não resolveria os profeira. De Michelis assinalou que a Albâblemas da Albânia", afirmou. "A Itália
nia só produz um terço dos alimentos de
está despreparada para receber uma tal
e não tem dinheiro para
que necessita
massa de imigrantes, além do que, se
importar. "Três milhões de pessoas estão
permitíssemos que eles ficassem, estariapassando fome e (o país) só tem comida
mos apenas encorajando outros a tentapara três meses", disse o ministro do
remresolvcr seus problemas deixando a
Interior italiano Vinccnzo Scotti.
Albânia, o que obviamente não é uma
Terça-feira uma outra missão italiana
solução".
esteve em Tirana para coordenar operaDe acordo com a televisão albanesa,
conjuntas das Marinhas italiana e
Alia agradeceu a Cossiga a ajuda que çoes
albanesa, coin o objetivo de
tem recebido da Itália e explicou que
a
"esses dolorosos
costa da Albânia e impedir patrulhar
a fuga de
eventos estão relacionanovas levas de refugiados. É a
dos com a difícil situação e com as muvez desde a Segunda Guerra que primeira
danças que ocorrem na Albânia neste
a Albânia permite a presença de forças militares
período de transição".
Quarta-feira milhares de refugiados, ocidentais em seu território. Além disso
em sua maioria jovens desesperados pelo os albaneses permitiram que os militares
espectro da fome e pela falta de perspec- italianos instalem dois centros de distritivas, invadiram alguns navios no porto buição de alimentos em Durazzo e Viode Durazzo e atravessaram o Adriático
ra.
rumo à Itália. Foi a quarta leva de refuO ministro Scotti, que irá à Albânia
giados a percorrer essa rota nos últimos esta semana assinar o acordo
de seguran13 meses e as autoridades italianas fizeram um bloqueio naval para impedir sua ça, justificou a dureza da intervenção
contra os refugiados alegando
entrada no pais.
entre
eles havia "provocadores" da
que
Após violentos choques com a polícia
polícia
política albanesa. Por causa das
no porto de Bari, os albaneses começaram a ser mandados de volta para casa, e catastróficas condições de higiene do esaté ontem mais de 16 mil tinham sido tádio onde se acham os últimos refugiaembarcados de avião ou navio. Cerca de dos, as autoridades temem surtos de epi500 albaneses, no entanto, resistiam à
demias. "A situação sanitária
piora
deportação entrincheirados no porto e
rapidamente", disse um porta-voz do
num velho estádio de futebol de Bari.
Ministério da Saúde italiano.

Pretória — Reuters
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¦rTierre Blanche:
garantias
^ônvite a De Klerk
i.«*M«Brancos de extrema-direita sul-africa^.-•nosxonvidaram o presidente Frederik de
s»-^Klerk a retornar à região de Venters' •dorp, onde militantes racistas entraram
{ em choques com a polícia durante uma
*~^isíta presidencial na semana
passada.
=
;»'Eftou_ convencido de que tal atitude
balizará a situação na comunidade
branca", disse o líder do Movimento de
"RêSístência
Afrikaner, Eugene Tcrre
Blanche, em carta ao presidente sul-africano. Terre Blanche garantiu que os militantes brancos comparecerão desarmados e não atrapalharão uma nova visita
de De Klerk. Os brancos de extrema-direita se opõem âs reformas no sistema
racista promovidas pelo presidente. Na
sexta-feira passada, 2 mil extremistas,
vestidos em uniforme cáqui, impediram
Uni discurso de De Klerk.
Papa em casa
" "
O papa João Paulo II voltará hoje à
sua cidade natal pela primeira vez desde
1979. No segundo dia de sua viagem à
, Polônia, a terceira desde que foi escolhido líder máximo da Igreja católica, o
papa visitará a pequena Wadowice, onde
cie nasceu numa casa simples em 18 de
maio de 1920, filho de um oficial do
Exército. Na última vez que ele visitou
sua terra natal, ao pé dos montes Beskidy, a Polônia ainda estava sob controle
dos comunistas. A programação de João
Paulo II hoje inclui uma nostálgica visita
à igreja onde foi batizado e recebeu a
primeira comunhão. Em seguida, o papa
almoçará junto com antigos amigos de
colégio e seminário. A visita de João
Paulo II á Polônia começou ontem. Ele
estará também em Cracóvia, onde foi
arcebispo por 15 anos.

SEUS

O

CRUZADOS

ECONÔMICO

A partir deste dia 15, seus cruzados estarão sendo
liberados. Mas você não precisa ir até a sua agência do Econômico
para transformá-los em cruzeiros. Se você tem até NCz$ 200
mil, eles serão totalmente convertidos e aplicados automaticamente no
Depósito Especial
Remunerado Econômico. Se tem mais de NCz$ 200
mil, recebe agora 1/13 do valor bloqueado, até o limite de NCz$ 200
mil. O restante será devolvido em 12 parcelas mensais, a
partir de 15 de setembro.
No Depósito Especial Remunerado Econômico, os
cruzeiros ficam à
sua disposição, rendendo 8% de
juros ao ano e corrigidos pela Taxa
Referencial Diária. Agora você sabe
que o Depósito Especial Remunerado Econômico é um excelente investimento, com
a vantagem de poder retirar o dinheiro no dia
que quiser. SABE COMO INVESTIR.
Se você quiser diversificar seus investimentos, o Econômico
tem
outras excelentes opções
para oferecer: CDB Parcelado Econômico,

LIBERADOS,

SABE.
Fundo Econômico Superinvest com resgate automático,
Poupança
Automática Econômico, Poupança Todo Dia Econômico,
Fundo
Econômico de Ações, Fundo de Renda Fixa Econômico
e muito mais.
Basta você falar com o nosso
gerente. Ele sabe qual o melhor pra
'
você. SABE COMO INFORMAR. Para deixar
você sempre bem
informado, o Econômico criou o SABE - Sistema
Atendimento Banco
Econômico. Através dele você tira todas as suas
dúvidas sobre '
cruzados, liberação, investimentos, enfim, sabe tudo
o que precisa
para fazer o seu dinheiro render cada vez mais. Na Grande Salvador você liga 500-4277 e em outras localidades
(071) 800-3766.
A ligação é grátis. Agora
que
você sabe de tudo isso, mostre que você sabe das coisas.

(•}

Continue sendo Econômico.

CCONOMICO
Desde 1834.
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JORNAL DO BRASIL

quarta-feira, 14/8/91
REGISTRO

TEMPO

Sônia D AImeida — 2/8/87

Boa Vi ato
Macapá
"'«»*.
%
?n?
Mo
lula
SloLiiiaV.
* ' w"""W«f
Manaui
a Manaua
•
Bel6m
Belém,'/;' •
f#-'Fortaleza •
Teraslna
Teraalna • Natal •).
V*>t. JoAo Pessoa* •
Hoclfa«
,
!^soioP«Vc'.?.':
(er^í
*sfr. . >J
¦¦>
Macaiô
Macei6«a
Branco ?'*——'
Rio Branco
Po'rto
-^Aracaju*
Porto
/
• *V Aracaiú
% |
Velho
Palmas
t
V-^#|f
ill Velho
Pafmas
Salvador *
£

Cuiab*.
Brasília
Brasilia f
\
$«*¦ Cuiabá
•
"
.t^55^ /
GolAnJa Belo Horizonte
j'1'' Belo Horiionte
Claro Campo
Claro
Grande
.
Campo Guinda
?
Vhdrla
¦ Rmb fl,.&«*,«*.. SAo Paulo » •'* VHftria
OttefS
«fod»Janalro
Curitiba:
Curltlbiv SBf*
Claro a
"<W''
nublado
¦_
\T Jr nublado
FlorlanòpoU»
Nublado
Nublado
||
/•
Chuvas
liU
<^=5 Chuvaa
£'
ocaalonala P«ri«wfefc
Porto'
frrt ocasionais
Alagr*
*WiMiy 'vHffr-.v* •.
X
Nublado
Nublado
jf
? X* p g
com
/""" chuva*
chuvaa 1
Norte
"frr?
,..
|
i <>!'

»

¦'
Vale do Paraíba
Paraiba _
/'
>"'
<^==^*}>
RegiaosC—5
./ \ Região'
mmw
serrana
SOrrana//^
L/^^J5 t
*

litoranea
Baixada litorânea
Baixada 1*T?
^/'Baixada
*««/Baix®da
fluminenso
i nen so

¦

¦
8£

I
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maritimo sob o Estado mantém
/"\ , dominio da massa de ar marítimo
o céu nublado, ainda, com possibilidade de chuvas em algumas
áreas. No decorrer do dia, a tendência é de melhoria gradual do
tempo. Nas zonas serranas existe formação de nevoeiros, diminuindo a visibilidade. Temperatura em ligeira elevação, variando de 14
a 27 graus, embora as madrugadas continuem frias. Ventos do
quadrante este passam de fracos a moderados. Para as próximas
48 horas, a previsão é de céu parcialmente nublado.
nascente 06h18min
poente 17h36min

Sat6lite Goes - 15fi

Morreram: Kazuo Yamada, 78
anos, de insuficiência cardíaca, num hospital de Yokohama, ao sul de Tóquio, Japão.
Um dos poucos regentes japoneses de renome mundial, era o presiaente da Associação Japonesa Gufitav Mahler, compositor pelo qual tinha predileção, responsável
de trabalho.
por seu estilo apaixonado
Nascido em Tóquio, foi aluno do alemão
Josef Rosestock e dirigiu, por 13 anos, a
Orquestra Sinfônica do Japão. Durante a
guerra, assumiu a direção da Orquestra
Sinfônica da rede de televisão NHK. Yamada dirigiu ainda orquestras na Alemãnha, Israel e União Soviética, e até o dia 21
de julho passado, quando precisou ser internado, era o diretor da orquestra de
Kyoto.
Hans Weigel, 83 anos, dp problemas cardíacos, em Viena, na Áustria. Escritor,
crítico e tradutor austríaco, Weigel viveu
na Suíça de 1938 a 1945. Chamado <le
último moicano da Viena intelectual judia
pelo escritor Milo Dor, Weigel foi um
mestre do teatro satírico-crítico. Autor de
várias novelas, comédias e ensaios sobre a
Áustria e sua vida cultural, foi editor de
antologias literárias e tradutor da obra de
Moliére.
Paulo Roberto Teixeira Rocha, 33 anos,
num acidente de automóvel anteontem à
noite, no bairro do Flamengo, Zona Sul do
Rio. Médico nascido no Rio, era chefe de
Operações de Campo da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Como sanitarista e
gastroenterologista do Serviço de Saúde
Pública (Sesp) do governo federal, trabalhou em Abaetetuba (PA), Aymorés (MG)
e em Barra de São João (RJ). De 1987 a
1991 foi diretor do Sesp, época em que deu
início às obras do hospital de Barra de São
João. Casado com Sílvia Mello Teixeira
Rocha, tinha uma filha e foi sepultado no
Cemitério de São João Batista, em Botafog°- .
.
Agraciado: o padre Ricardo
Rezende, de 39 anos, vigário de Rio Maria
(PA) com o título de cidadão honorário de
Belo Horizonte. Mineiro de Carangola, padre Ricardo mora no sul do Pará há 15
anos e foi o coordenador da Pastoral da
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nascente 09h05min
poente 22h17min
Fonte: Observatdrio
Nacional
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Chata
25/8 a 01/09 1a 8/9
preamar
04h41min 1.2m
16h53min 1.1m
baixamar
11li2Gmin23h21min 0.4m
ONDAS
Na orla marítima, tempo
instável passando a bom,
com chuvas esparsas. Céu
encoberto a quase encoberto. Ventos sopram de sudeste a nordeste, com velocidade de 15 a 20 nós. Mar
de este com ondas de 1 m a
1,5 m, em intervalos de 4 a 5
segundos. Visibilidade de
10 a 20 Kms. Temperatura
estável.
PRAIAS
Própria
Angra dos Reis
Praia Brava Própria
Grumari Própria
Recreio Própria

'()
respiratoria
infec^do respiratória
com infecção
O general Ernesto Geisel está
estd'com
Terra da regional Araguaia-Tocantins, entre 1982 e 1988, em substituição ao padre
Josimo Tavares, assassinado em maio de
1986, durante conflito entre posseiros e
grileiros da região. Assumiu a direção nacional da Comissão Pastoral da Terra de
1989 a 1991.
Nomeado:
Ismail Mahomed, o
primeiro juiz negro
da história da África
do Sul. Reconhecido
advogado de Johannesburgo, Mahomed
assumiu ontem suas
funções na província
de Transvaal. Sua designação foi confirmada pelo ministro

da Justiça da África do Sul, Kobie Coetsce.
Asilado: Nestor Guticrrez Carbonell, primeiro solista do Balé Nacional de
Cuba, na Espanha. O bailarino, que voltava de apresentações em Milão e em Roma,
na Itália, disse que precisava visitar um
irmão doente, quando pediu uma escala
em Madrid. De acordo com o diário ma"a
drilenho ABC, Gutierrcz denunciou
constante violação aos direitos humanos
praticada pelo ditador Fidel Castro". Casado e pai de duas filhas, o bailarino chacom
mou-as ao seu encontro na Espanha, "sem
medo de possíveis represálias, mesmo
ter ou saber aonde ficar".

Internado: o general e ex-presidente da República Ernesto GciSCl, 84
anos, devido a uma infecção respiratória,
desde a tarde de segunda-leira, no Prontocor da Lagoa. Geisel está sendo assistido
por seu médico particular e diretor do
Prontocor, Américo Mourão. Segundo ó
médico Eduardo Nagib, um dos intçgrantes da equipe da clinica, o ex-preíjiucnjc
passa bem, mas ainda não existe previsão
de alta. Geisel também está sendo submetido a exames de rotina. Penúltiniq.,presisucessor, o,tamdente da Repúbém general
blica do regime
João Batista de
militar, entre
Figueiredovser o
1974 e 1979,
último militar a
Geisel foi o resocupar o cargo
ponsável pela
de presidente da
distensão politiRepública.ca que fez o seu

NILO BERNARDES

ESOLINA PINHEIRO
(MISSA DE 7» DIA)

LISIA M. CAVALCANTI BERNARDES
Thomaz e Ursula, Pierre e Lili, Monaco e Babi (ausentes), Meira o Noemi, Funke e Christiane,
Jorge e Isabel e respectivas famílias, desolados com a perda do seus fraternais amigos, LISIA E
NILO, convidam para a Missa de 7o Dia que será celebrada às 19 horas do dia 15/8/91,
quinta-feira, na Igreja de S. José da Lagoa.
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A família da Profa MARIA ESOLjNA PINHEIRO convida parentes
e amigos para a Missa de 7o Dia, a ser celebrada no dia 16/08/91,
às 11 horas, na Capela N. S. das Vitórias, na Igreja São Francisco
de Paula, Centro.

EUGENIO RIBEIRO GOMES
(MISSA DE 7° DIA)
Prof.

NILO

Prof.
an
¦Q
Craacanta
Nova
17 a 25/8
9 a 17/8

%
Processada: a alriz argentina
Suzuna Gimencz, acusada de importar ilegalmente um automóvel Mereedez Benz,
aproveitando-se dos benefícios fiscais'concedidos para inválidos em seu pais. Suzana,
também vedete e animadora de televisão, é
ex-mulher do campeão mundial de boxe
Carlos Monzon. O nome da atriz \Wo à
tona depois do testemunho de Josc Stcimberg, também delido pelo mesmo delito. A
investigação que apontou o nome dratriz
começou há alguns meses, quando^ ator
Ricardo Darin foi preso e processaclo peloj
contrabando de carros. Às autoridades)
suspeita da existência de uma quadrilha de1
gente rica e famosa envolvida na importaçáo de carros. Do processo consta, por
exemplo, o registro da existência defuma
agência de automóveis, de propriedade de
Steimberg, um cujos fundos funciona a
oficina de carros de corrida Menefn Competition, cujo dono é um dos fillios do
presidente argentino Carlos Meneni.,,,.,

A fotO
mostra
na frente
uma
fria em formaçãoo no sul
ntina. Ao
,a Argentina.
itoral das
jngo do litoral
Sudoste,
dgiões Sul e5 Sudeste,
ma faixa de nebulosiprovoca chuvas esparsas.
¦mostra
SatfeliteGoes 18h

N o
litoral
do Nor¦deste, o
^HKRh2BvjPU&*^
efeito da circulação do ar
j^F maritimtf ocasiochuvas isoladas,
aumento de nebuloPepino Própria
sidade na Bacia AmazôI
Sáo Conrado Imprópria
nica causa pancadas de
Leblon Imprópria
chuva em algumas áreas.
Ipanema Imprópria
Fotos: IN PE
Copacabana Própria
CAPITAIS
Leme Própria
Tempo mái min
.T?Ü??Ü .Ü^!.Ü!ÍÜ
Própria
Porto Velho par/nublado 30 18 Recite Í.íí!!™.?
Botafogo S/registro
nub/chuvas 27 22
29 15 Aracaju
Rio Branco nublado
Flamengo Prtpria Manaus
nub/chuvas 27 19
nub/chuvas 33 22 Salvada
Magó .'.TRÍÇ™.
32 21 Cuiabá
par/nublado 33 16
Boa Vista nublado
nublado
32 23 Campo Grande par/nublado 28 14
Belém
J.EÍÉ.
nublado
32 27 Goiânia _ par/nublado X 15
Macapá
fílSi?.® .ÍÍÉ
llaipu
Palmas
par/nublado 37 18 Brasília ^ par/nublado 27 15
Própria
25 17
nublado
32 23 Belo Horizonte nublado
SàoLuiz
...Própna Teresma
par/nublado 36 20 Vitória
Fortaleza par/nublado 30 22 Sáo Paulo ^r/nublado M J3
própria
Prop™.... Natal nub/chuvas 28 22 Curitiba
par/nublado 20 09
João Pessoa nub/chuvas 28 21 Florianópolis nub/chuvas 24 15
...lT.P'.?È
Própria
Arraial do Cabo
nub/chuvas 27 20 Porto Alegre par/nublado 27 15
Maceió
Fonte: DNMET-MARA
Buzios Impropria
¦
MUNDO
Ml—
Rio das Ostras Pr6pria
Cidade
Condições m«« min Cidade
Condições mu min
Fonte: Fundação Estadual do Meio
Ambiente
20 12 Madri
Amsterdã nublado
claro 35 20
Boletim de 09 08/91
Atenas
claro 37 28 México
claro 23 12
ESTRADAS
Barcelona claro 29 18 Miami nublado 32 28
Rio - Juiz de Fora (BR 040)
Berlim daro 23 15 Montevideo claro 14 01
Trechos em obras, do Km 64 ao
Bogota nublado 17 03 Moscou claro 22 11
93, ambos os sentidos
Bruxelas nublado 26 09 Nova torque daro 29 21
Rio - Santos (BR 101)
Meia pista no Km 242, em AnBuenos Aires nublado 18 09 Paris nublado 26 12
gra dos Reis. Desvio para vaChicago nublado 28 12 Pequim claro 30 24
riante no Km 524.
Genebra claro 27 16 Roma daro 24 18
Presidont* Dutra (BR 116)
Desvio no Km 318, em Penedo,
Johanesburgo chuvas 16 02 Santiago claro 15 03
Lima nublado 18 14 S3o Francisco nublado 21 14
Serra da Taresópolit (BR
110)
Lisboa claro 35 23 Sidney claro
22 10
Obras de recuperação da pista
Londres nublado 22 13 Tbquio nublado 25 22
entre os Kms 97 e 100.
Los Apgeles nublado 27 21 Washington claro 28 22
Magã - Manilha (BR 116)
Desvio no Km 22. em GuapimiFonte: Aqèncias Internacionais
rim.
Teresópolis - Friburgo (RJ
130)
Santos Dumont(RJ)
Trechos da pista com erosão
GaleSo (RJ)
ubj. Chu visc<>s na madrugada.
no Km 19 e no Km 45.
N6voa umida.
Cumbica
(SP)
Paf/nublado.
•
Friburgo Sumidouro (RJ
140)
Concjonhas (SP)
Ponte estreita no Km 34
Viracopos (SP)
^:
/7?
Tribobó • Manilha (RJ 104)
Bom. Visibilidadeboa;
Contins (BH)
Depressões em vários trechos.
Bom. N6yoai seca &jarde.
Brasilia
Itaborai • Friburgo (RJ 116)
Trechos da pista em obras e
Manaus
Pa fu bjado .V i s i b 1 id a d e ^ boa;
sem acostamento, do Km 49 ao
Fortaleza
Par/nublado...yjsibilidade boa.
63. Ponte estreita no Km 202.
VisibiIjdade boa;
Recife
Meia pista e erosões nos Kms
Par/nubiado.
2526 253
Nublado. Possibilidade def^uyas.
Salvador
-Macaé
Tribobó
(106)
Nublado.N6voaCimidapelam
Curitiba
Ponte estreita em Rio das OsPar/nubl. ^M umida ^la f^
Porto Alegre
tras.
Fonte: Tasa
Fonte: DNER! DER.
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LYSIA

MARIA
BERNARDES

CAVALCANTI

t

•t. Vera, Lúcia, Nair, Edith, Victor e família agradet cem as manifestações de pesar recebidas par
I ocasião de seu falecimento e convidam parada
Missa de 7o Dia que será celebrada na 5a feira, dia
1 5, às 18:30 hs, na Igreja São José da Lagoa.

Eugênio Marcos Cavalcanti e família, Fernando Marcos
Cavalcanti e família, Stella Cavalcanti Walcacer e familia,
Alberto Lang e familia, irmãos, cunhados e sobrinhos, convidam para a Missa de 7° Dia a ser celebrada 5a. feira, dia 15, às
19 horas na Igreja de São José da Lagoa.

LYSIA

E

AUGUSTO DE MOURA COUTINHO
(MISSA DE 7° DIA)
OKUÜl*
»
Coelho,
Mariazinha
Carlos,
Severiano
de
Mello
Lucinda,
José
,f,
Familia, conVÍFernando
Dias
Coutinho
e
Barroso
Coutinho,
|
I dam para a Missa de 7o dia de seu irmão, tio e cunhado a.ser
celebrada dia 15, quinta-feira, às 10:30 hs na Igreja da Ordem"
' • "
TJ^cTCãrmo, Rua 10 de Março - uentro.

NILO

BERNARDES
MARIA

Os filhos Vera, Angela e Marcelo agradecem,
t enternecidos, o apoio recebido dos amigos e
'
convidam para a Missa de 7o Dia a realizar-se
amanhã, 5a - feira, às 19 hs, na Igreja São José da
Lagoa.

MARIA

MIRANDA

,f, Myriam, Carmen, Mario, Apparecida. Vera, Antonio José,
"as
Tf Christina, Sidney, Pedro, Noras. Netos, Bisnetos, todas
I pessoas que tiveram a felicidade de conviver com ela,
convidam para a Missa que farão celebrar por sua alma/W
dia 15/08/91, às 19 horas, na Igreja do Colégio Santo Inácio,"
Rua São Clemente, Botafogo.

CLAUDINA

VILLELA SANTOS
(MISSA DE 7° DIA)

GOMES LOQUES
(EX-EXPEDICIONÁRIO DA FEB)
MISSA DE 7° DIA
ESPOSA, FILHOS, GENRO, NORAS. NETOS E IRMÃOS agradecem aos parentes e amigos as manifestações de carinho recebidas por ocasião do seu falecimento e convidam para a Missa de 7o Dia, que será
celebrada quinta-feira, dia 1 5, às 18:30 horas, na Igreja
de Santa Mônica, à Av. Ataulfo de Paiva 527 — Leblon.
CEL. ORLANDO

JU Nelly Villela Santos, sua irmã, Lucilia F. Villela Santos,
Francisco José Villela
y sua cunhada, seus sobrinhos
I Santos, Marilena Villela Santos Ribeiro, Vera Lúcia Villeia Kottler, Paulo Eduardo Villela Santos, Luis Roberto
Villela Santos, Carlos Henrique Villela Santos e sobrinhos
netos, agradecem as manifestações de pesar e convidam
para a Missa de 7o Dia, que será celebrada na 5a feira, dia
15/08/91, às 11:15 horas no Mosteiro de São Bento.

4-

LYDIA DE FRANÇA
(MISSA DE 30° DIA)

HERCILIA

HERCILIA

4-

BERGALLO
I
Seus netos, Jorge, Angela, Luciana e Helena Bergallo; Fernando
Bruno Bergallo; Marcelo, Adriana, Paula e Gizela Carneiro da Rocha; Cláudio Bergallo de Arruda; Anita e Lilia Bergallo Costa; Maria Cristina, Carlos Heitor, Carlos Alberto e Carlos Eduardo Bergallo
e seus bisnetos, Clara, Antonio, Rodrigo, André, Mariana, Anita,
Cláudia, Fernando, Tarik, Bianca, Laila e Bruno, Convidam para
missa de 7° dia de sua muito querida avó e bisavó HERCILIA,
amanhã, 5* feira, 15 de agosto às 11:30 horas na Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, à Rua 1.° de Março.

HERCILIA

I

BERGALLO
A Diretoria e funcionários da RHEEM Empreendimentos Industriais e Comerciais S.A., sensibilizados comunicam a missa de 7.° dia da progenitora de seu
Diretor-Presidente Fernando T. Bergallo, Dona
HERCILIA BERGALLO, à realizar-se no dia 1 5 de
agosto, 5." feira às 11:30 horas, na Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, à Rua 1 ° de Março s/n.°.

TORRES

*
l

TORRES

Avisos Religiosos
e Fúnebres ^
Para a publicação de §eu
anúncio, mantemos um serviço de atendimento direto
pelos telefones:

BERGALLO
De 2a à 6a das 9:00 às 18:00 hocas

Roberto

e Rosa

Maria

Bergallo

e família;

Fernando

Bergallo e fa-

585-4550/585-4396

mília; Gustavo e Adelaide Bergallo e família; Leila Bergallo e família; Carlos e Gilda Bergallo e família; Lilia Branca Bergallo e família,
Convidam para a missa de 7.° dia de sua querida mãe, sogra, avó
e bisavó HERCILIA, amanhã, 5.a feira, 15 de agosto às 11:30 horas
na Igreja

\

de

Nossa

Senhora

do Carmo,

à Rua

1.°

Após o horário comercial e aos sábados, domingos s feriados
585-4320/585-4476
JORNAL DO BRASIW
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•zxsnfesb
{

i

'/ ia» t\
JORNAL DO BRASIL

quarta-feira, 14/8/91

Esportes/Turfe

Flamengo
Geovani

a

é

atração

do

Vasco

-Dois anos depois,
a. alegria da volta
";;a
São Januário
'¦
"ti'
Ricardo Gonzalcz
11 ¦ ¦ ¦ •
trajetória do meia Geovani é
A uma pequena mostra dc que,
«^(fitando a emoção prevalece sobre a
razão, o sonho de jogar e brilhar na
Europa pode se transformar numa du,rá e difícil realidade. Ainda mais
imqiíando se trata de um fervoroso de.jçpsor das coisas do Brasil. Há três
jçmanas de volta ao Vasco, Geovani
. 4a mostras diárias de ter reencontrado
a alegria de jogar bola. Enquanto se
prepara para reestrear hoje, às 20h30,
em São Januário, contra o América de
Três Rios, após 35 dias fora de jogos
oficiais, ele avalia a volta e o fracasso
na Europa.
"Não há dinheiro
que pague o
convívio dos amigos, da familia. Aqui
trabalhamos duro, mas nos divertimos. Todos querem fazer um contrato
ótimo, encher-se de dinheiro. Mas troco isso pela minha paz." Os dois anos
que passou na na Itália e na Alemanha
deram ao jogador uma invejável solidez financeira,
mas deixaram-no mais
amargo. "Às vezes comprava um carro bonito para me presentear mas não
adiantava, eu não era feliz. Na Europa. os caras saem do treino, trocam de
roupa e vão para casa. Aqui, chamo o
para tomar cerveja e a maioria
' pessoal
vai. Lá, se você não marcar com um
mês
de antecedência, ninguém vai."
' Poucos
amigos — Geovani
não se sentiu perseguido no Bologna
ou,no Karlshue. "Mas meu único amigo era o jogador búlgaro Nikolai
Elief. O técnico do Bologna, Gigi
Manfredi, comemorou quando me
contrataram. Depois, quando eu estava entrando em forma, me colocou no
banco." Em campo, Geovani também
não exibiu na Europa o talento que o
consagrou no Vasco. "Sai do Brasil
.contundido no tornozelo. Com o frio,
ele piorou e fiquei um mês e meio,
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Voltar ao Vasco e ao Brasil deixou Geovani alegre
parado. Além disso, uma coisa é você
jogar num time grande, outra é jogar
noutro que luta para não cair."
Seu estilo clássico não se adaptou
ao jogo corrido da Europa. "Lá não
existe futebol, mas sim uma batalha.
Se você não toca de primeira, está
morto. Os europeus têm seu valor,
mas vai contar os passes errados que
eles dão. A correria é para consertar
esses erros. Só que lá rola muita grana, ninguém critica quem tem dinheiro." Geovani tem lembranças melhores da Alemanha. "Lá já estava
adaptado ao tipo de vida européia.
Terminamos o campeonato em 9o e eu
estava tão bem que, em outubro, o
Bologna queria que eu voltasse, mas aí
não aceitei."
Medo — Apesar de se sentir em
casa no Rio, Geovani anda assustado
com a onda de seqüestras que virou
moda na cidade, e prefere não falar
em dinheiro. "Estou satisfeito com o
que o Vasco me pagará. É ótimo viver
num país sem inflação mas dinheiro

campanha
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desembarca

, -O- Fluminense chegou ontem de ma. nliã ao Rio de Janeiro depois da excur•' são de 27 dias pela Europa. Na bagagem,
%0 vaidoso vice-presidente de futebol
Wajquir Pimentel fez questão de trazer
.até algumas edições dos principais jorJnais fjanceses que elogiam as boas atuaíções do time, especilamente de Bobô.
i'Mais entusiasmado que ele, ainda no
• saguão do aeroporto, o técnico Edinho
,' não iie fez dc rogado. "Nós somos candi'datos ao titulo", afirmou.
i
. Longe de se achar ufanista, Edinho se
disse satisfeito com a nova postura tática
—-do Fluminense. O suficicp.t','
j :menos,
......
'para acreditar no sucesor..do time.
„'.'.QUflJldo o adversário tem a posse de
.boliyips temos dois ou três jogadores em
•cim»? -Nem na Europa está se
jogando
tanta aplicação", garantiu.
jcom
|*cià Apesar do pouco tempo de experiênna nova carreira, o ex-ídolo tricolor
.já fcf fã-clube. "É impressionante a velo•cidade e a eficiência com que o time sai
'de-Um 4-4-2
para um 4-2-4. E não foi
me
contou, eu vi", testemuque
(ninguém

hoje
Evandro Toixeira

na

Renato

feliz

para

Europa

nhou Walquir Pimentel, que já ouviu do
técnico um único pedido. "Ele quer, e já
me indicou, um zagueiro para atuar ao
lado do Sandro", disse.
O pedido se justifica com a dificuldade que os dirigentes estão tendo para
acertar a renovação dos contratos dos
zagueiro Válber e Alexandre Torres, ambos terminados dia 30 de junho. "Com o
Válber nós nem contamos mais", tenta
fazer pressão Walquir Pimentel. O presidente do clube, no entanto, pensa diferente. "Esta semana
nós faremos
mais uma
tentativa para acertar
com ele",
disse, sonhando em
ver o jogador
¦¦
atuando no 3mw„
meio-campo
com Pires,
Renato e Ribamar.
Etlinho

apresenta

não é tudo. Quero é fazer um ótimo
campeonato, estou louco para jogar, e
depois voltar á seleção. Só penso em
seleção. Europa de novo? Só em um
negócio muito bom."
Aos 26 anos, Geovani, que há um
ano se tornou pai, não mudou sua
forma de pensar o pais. "Claro que
você fica com medo de algumas coisas.
Semana passada fui surpreendido por
uma correria de policiais armados no
Jardim Botânico. Não preciso dizer de
quem é a culpa por isso, mas uma das
coisas que a Europa tem de bom é que
não existe lei do Gérson. Lá se traba-,
lha muito e, cçmo aqui, só passa fome
quem quer. É bastante possível ser
feliz no Brasil. É só ser honesto, ser
gente."
Vasco: Carlos Germano. Dedé,
Alê, Jorge Luis e Cássio; Luisinho,
Geovani, William c Bismarck; Edil e
Bebeto. América-TR: Vitor, Zé Roberto, Tito, Elomar e Carlinhos; Simão, Juarez e Renato; Quarentinha,
Edmílson e Mário. Juiz: Antônio Gomes de Oliveira.

quer

ir

o Japaio?no

fim do contratei
Ao desembarcar ontem pela manhã
no Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro, o ponta Renato Gáucho confirmou que jogará pelo Botafogo no Estadual, mas que ao final do ano deverá se
transferir para o Japão, de onde recebeu
menos
pelo
"Agora, fico.duas propostas irrecusáveis.
Mas, depois, acho difícil
continuar no Brasil."
Renato, com distensão muscular,
desfalcará o time na estréia do Estadual.
Para o jogo de domingo, com o Americano, em Niterói, o técnico Ernesto Paulo
tem mais dois problemas. Valdeir e Pir-hrttn fimk'.m «rtZ*
partamento médico e só na sexta-feira
serão reavaliados.
O presidente Emil Pinheiro vai manter contato hoje com o vice-presidente de
futebol do Fluminense, Valquir Pimentel, na tentaiva de contratar Válber ou
Torres. Ernesto pediu o reforço para a
zaga durante a recente excursão ao Japão e á Europa. O dirigente do Botafogo
admite incluir alguns jogadores na negociaçào.

curso

estadual

finalmente

contra

A motivação dos jogadores rubronegros, certos de que o time está em
ascensão depois da conquista da Taça Rio, pode servir de atração para o
Flamengo e América de hoje à noite,
no Maracanã. A partida representa
ainda a estréia do Flamengo no campeonato estadual, com duas rodadas
ac atraso, em sua luta pela reconquista de um título que não consegue
desde 1986 e que passou a ser ponto
de questão de honra para todos no
clube. "A torcida do Flamengo não
suporta mais um ano sem ser campeão estadual", avalia um dirigente.
Na Gávea, Vanderlei Luxemburgo pede dupla paciência à torcida.
Primeiro, para a previsível dificuldade que o time encontrará diante de
um adversário forte na defesa e atento na marcação. "O América está

estréia

América

certinho e vai dar trabalho". Depois,
cerca as
para a irregularidade que —
vinte
últimas atuações do time
minutos de bela exibição se alternam
tantos dc pura mediocricom outros
'isto c
dade.
próprio dc um time
jovem", desculpa Luxemburgo.
No América, o técnico Ivo quer
ver seus jogadores livres do complexo
de inferioridade que atinge o clube
quando enfrenta outros de maior
prestígio. Em conversa com o grupo
ontem pela manhã, disse que é neccssário vencer o Flamengo para rccupcrar os dois pontos perdidos para o
Vasco. "Um bom resultado nos deixará novamente em ótima situação",
comentou.
Para motivar o time, a diretoria
decidiu aumentar para CrS 115 mil o

da Gávea em campo
jovens
Um time sem estrelas, a maioria de
ral-direito. Originalmente meio-campo,
começou no futebol de salão — assim
jogadores formados na Gávea, e ainda
em busca de afirmação. Esse é o Flamencomo Rogério e os reservas Luis Antônio
e Nclio. Rogério Moraes Lourenço, 20
go que inicia hoje contra o América a
caminhada em busca do título estadual
anos, é tido por Vanderlei Luxemburgo
como zagueiro de nível de seleção brasique não conquista desde 1986. Com esleira e substitui o agora titular Júnior
quematização tática marcada pela insisBaiano, contundido.
tência dc Vanderlei Luxemburgo em torná-lo essencialmente competitivo, o
Marcos Corrêa dos Santos, 19 anos, é
Flamengo se escora, no etanto, na cateapontado por Júnior, companheiro de
conseguir
de
Júnior
o
objetigoria
para
meio-campo, como um craque pronto e
vo. Único remanescente de uma época de
acabado. Marquinhos atua com a persoglórias, craque solitário em meio a tantos
nalidade de um veterano, foi lançado por
vive
anos
aos
Júnior
um
dos
37
jovens.
Telêeomo titular ainda juvenil. Marcos
melhores
momentos
da
brilhante
carreiVinícius Pedro Nogueira, 21 anos. o Piá,
ra. "No primeiro ano como profissional,
do prestigio de ter barrado Leonargoza
fui campeão carioca. A garotada vai me
e Nelsinho. mas não conseguiu repelir
ajudar a encerrar a carreira sendo cam- do
as exibições dos tempos de júnior.
peão de novo", confia.
No ataque, Zinho é titular desde
Júnior terá ao seu lado hoje, no Ma1986, ano do último titulo, c começou
racanã, mais sete jogadores — revelados no o
assim como artilheiro Gaúna Gávea — só Gilmar, Wilson Gotardo cho.juvenil,
Mas no goiano Arilson de Paula
e Charles vieram de outros clubes. Fábio Nunes — Paulo Nunes, 19 anos - é
que
dos Santos Azevedo, 20 anos, Fabinho, estão depositadas as maiores esperanças
mostra evolução como improvisado late- de todos no clube.
Os

?

Io caderno

animado
bicho em caso dc vitória. Valmir e
Paulo Sérgio, expulsos na última partida. serão substituídos por Leonardo
e Sain't Clair respectivamente. No
ataque, a dupla Beto c Nando estará
de volta.
Flamengo
Gilmar 1
Fubtnho 2
Gotiwlo 3
Hogório •!
PIA tí
Júnior 5
Charles 8
Murqutnho lü
Paulo Nunes 7
Gaúcho 9
Zinho 11
Técnico:
Vanderlei Luxemburgo

América
Marcelo
Leonardo
Saln't
•1 AntonloClair
Carlos
f» Luis Fernando
5 Daeroco
7 Ricardo
10 Anderson
0 Paulinho
9 Nando
11 Belo
Técnico:
Ivo

Local: Maracanã. Horário: 21 horas.
Clube quer o
'Diabo9
fim do
Os dirigentes
do América iniciaram campanha para acabar com o
apelido de diabo.
O vice de futebol
Gilberto Cardeal
sugere que a concontração do clube. no km 18 da Rio-Petrópolis, conhecida como "Mansão do Diabo', passe a se
chamar 'Palácio dos Rubis'. Ele acredita
que o jejum de 31 anos sem titulo se deve
em parte á devoção ao demônio.
O símbolo do América foi criado na
década de 40, quando o caricaturistij
argentino Mollas, que veio morar no
Brasil, trouxe alguns bonecos que reprer
sentavam as principais equipes de seu
país. Segundo Cardeal, o culto ao diabo
atraí "os maus espíritos" e acaba infuenciando o rendimento do time, "que ás
vezes se deixa envolver por medo oti
temor". Deus salve o América.

Cânter
Resultado — O concurso dos sete
pontos da corrida noturna de segundafeira, que estava acumulado, teve apenas
29 acertadores. Cada um recebeu a
quantia de CrS 755.348,85.
Veissman — O treinador Adail Oliveira confirmou a presença do castanho
Veissman na Copa Associação Nacional
de Proprietários de Cavalos (ANPC)
clássica, em 2.400 metros, principal atração turfistica nacional até o final da
temporada. O craque do Stud São Sebastião do Rio de Janeiro, segundo colocado no GP Brasil, seguiu em boa forma,
descansou e já voltou a galopar normalmente em Friburgo.
Ramirito — Outra grande atração da

Copa ANPC será o alazão Ramirito,
filho de Clackson, de propriedade do
Stud José Adamian. Recuperado da infecção na traquéia, o pensionista dc Artur Araújo voltou aos treinos em ritmo
moderado. O experiente treinador espera
colocá-lo em forma sem precipitação por
que ainda faltam quase dois meses para a
realização da importante prova.
Favorito — O velocista lt's The Day,
segundo colocado para Mate Bueno no
quilômetro internacional, é a grande
atração do próximo final de semana no
Hipódromo da Gávea. Mantido em excelente estado atlético por Eduardo Caramori vai enfrentar companhia desfalcada e dificilmente será derrotado em
corrida normal.

Prêmios — A Comissão de Turfe de
Cidade Jardim premiou os seguintes vencedores da estatística referente ao período
1990/91: Jóqueis: Luiz Duarte (vitórias) e
Gabriel Meneses (eficiência), Treinador :
Selmar Lobo, em ambos. Proprietário e
Criador: Haras Rosa do Sul. Reprodutores
: Henri Le Balafré e Kigrandi. Aprendizes:
Antônio Fagundes.
Doutor Frontin — Entre os grandes
craques cariocas que estarão presentes a
Copa ANPC clássica, em outubro no Hipódroino de Cidade Jardim, apenas Flying
Finn, do Stud Numy, deverá disputar o
GP Doutor Frontin. O alazão recomeça os
treinos no próximo final de semana.

SE O SEU ORÇAMENTO ESTÁ TREMIDO, 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 DOMINGO, SEU ANÚNCIO VAI SE REVELAR NO JB.
.iQKNAi.nonuA.su,
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SERVIÇOS DE TELEMARKETING
Saber com detalhes o custo do sistema e
Para
conduzir este Projeto, a ESAD foi buscar
r;r
a experiência do Professor ANTÔNIO CARLOS
avaliar a relação benefício/custo;
DO VALE, da Fundação Getúlio Vargas, CônsulDefinir os recursos humanos e materiais para
tor em Marketing e Vendas, tendo implantado váa implantação do sistema;
""jilós
"Telemarketing Integrado"
em empresas líTer acesso a informações de cadastros e pes"deres
1
de mercado.
quisa para estruturação do seu mercado.
Este evento, pela sua importância e para que
Com análise de casos práticos, o Professor
os participantes tenham a oportunidade de soluVale irá demonstrar como o Telemarketing deve
cionar todas as suas dúvidas, terá o número de
integrar-se à Mala Direta, ao Telefone, o "clip- ping" e outros recursos para aumentar a venda
participantes limitado a 20 (vinte) pessoas. Assim, pedimos que caso V.Sa . tenha em mente
-com redução do custo, como montar os "scri-pts" de venda, como treinar, reciclar e motivar o
crescer suas vendas através do mecanismo
apresentado, faça sua inscrição o quanto antes.
pessoal.
Faça contato com as coordenadoras, Marisa,
Desta forma o participante do Curso terá
Nadner ou Márcia pelo telefone (021) 221 -7080,
condições de:
telex (21) 38690 ou diretamente na sede da
-II Conhecer perfeitamente as limitações e posESAD, na Rua São José, 40 - 99 andar - Rio de
sibilidades de implantar o Telemarketing;
Janeiro.
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS
; RUA SÃO JOSÉ. 40-9? ANDAR - CEP 20010 - RJ - TÉLEXf21) 38690 - TEL.: (021) 221 -7080
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Telemarketing

Preparar os homens de Marketing e Vendas
para atuarem com uma nova técnica de promoção e vendas é o principal objetivo da direção ao
procurar um novo dimensionamento de colocação do seu produto no mercado consumidor.
O uso do Telemarketing como uma nova arma de venda tem sido adotada com grande eficácia.
Como usá-la, quando, sua abrangência face a
estrutura do mercado da empresa e sua integração com as outras peças do processo são fundamentais ao sucesso.
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NOME:
TELEFONE:
COMO PREENCHER:
COMECE SEMPRE PELO
PRODUTO A SER ANUNCIADO.

. DOC. IDENTIDADE:
COLOQUE UMA LETRA
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Saddam JLpediu
b

um

terço

Pavlov

adverte

ao

Kuwait a emir
CAIRO — 0 emir do Kuwait, xeque
ypaBêr Al Ahmad Al Sabah, revelou que o
^presidente do Iraque lhe pediu um terço
d«4erritório kuwaitiano em maio do ano
¦e passado, três meses antes de ordenar a
.invasão do emirado, consumada no dia 2
a*'» dei agosto. Ele rejeitou o pedido mas
«-aceitou que o Iraque construísse um
oleoduto para escoar sua produção pe" tròlífera através
do Kuwait e um aqueIgauto
'dam para abastecer os kuwaitianos. Sadtambém queria construir escolas,
' aeroportos
e casas ao longo do curso
tubulações.
Llldessas
"Eu
perguntei para que estas casas,
,.ví. aeroportos e escolas. Ele me disse que era
-.-para proteger o oleoduto e eu lhe disse
íUwflue seríamos perfeitamente capazes de
defendê-los. Eu não poderia aceitar préa bandeira iraquiana no nosso
|pdios.com
te:; território. E a nossa independência?",
afirmou Al Sabah em entrevista ao jornal egípcio Al Aliram.
G emir contou que Saddam reagiu
f;
í' dizendo-lhe que não se preocupasse com
; o problema de fronteiras entre os dois
países. O presidente iraquiano disse a Al
^Slfeàh que em três meses ele iria ao Ku' wait e não precisava"E de convite, data ou
vocês sabem o que
mesmo protocolo.
ele quis dizer com isso. Ele veio, como
, disse, mas com seus tanques, aviões e sua
| máquina de guerra", acrescentou Al Sabah.
Invasão — A conversa ocorreu durante uma visita do emir a Bagdá cm
maio de 1990. Al Jabah negou que tivesse rejeitado qualquer tipo de ajuda aos
iraquianos, observando que não aceitou
dar um terço de seu território para Saddam. "Eu lhe disse que ninguém poderia
tbniàr um terço do Kuwait, nem mesmo
eu", acrescentou o emir. Um dos motivos alegados para a invasão do ano passado foi a recusa kuwaitiana de conceder
uma indenização de US$ 2,4 bilhões reclamada por Saddam Hussein a pretexto
de que o Kuwait estava se apoderando
6 lde'petróleo de um lençol iraquiano
que
entrava
seu território. O Kuwait
"cSrtcordouporem
pagar só USS I bilhão.
:
O ministro do Petróleo do Kuwait,
Hárhoud Abdullah Al-Raqba, anunciou
ótítem que o fogo em 239 dos 732 poços
de petróleo do emirado incendiados pelos iraquianos já foi apagado e a produção de petróleo se encontra em 150 mil
barris diários, menos de 10% da produde julho do ano passado, que era de
ção
" ¦ '2 milhões
barris por dia. O Kuwait vai
' ,K(!'díhr 100 de
novos poços até o final de 1991
' "liiífê a retomada da
produção será muito
, jçnta. Al-Raqba afirmou que até o fim
dp ano se chegará a 400 mil barris/dia e,
no final de 1992,800 mil barris/dia.
O ministro visitou ontem o campo
petrolífero de Maqwa, o segundo a ficar
i. livre dos incêndios desde a retomada do
emirado no final de fevereiro. O primeiro
foj;.p de Al-Ahamdi, centro nervoso da
. indústria petrolífera local. Al-Raqba
i:., afirmou que 10% dos poços incendiados
. ,,»ãp poderão mais ser usados. A luta
u-,'.contra os incêndios mobiliza empresas
. .americanas e canadenses. Atualmente há
on 25-equipes trabalhando, cada uma delas
" encarregada de apagar 12
poços. Os traí,, r balhos agora se concentram no campo de
"'"Burgan, um dos maiores do mundo.
r," "'
.'Em Bagdá, o Iraque denunciou como
um'"complô colonialista" o plano fran¦cês de centralizar na ONU o dinheiro
1: obtido com a venda de petróleo iraquiano."
'
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MOSCOU — O primeiro-ministro
soviético, Valentin Pavlov, advertiu a
população para o risco de escassez de
eletricidade e alimentos durante o inverno (de dezembro a março, no hemisfério
Norte), o que poderá provocar uma explosão inflacionária. Ao justificar a queda na produção agrícola, que obrigará o
país a importar grãos, Pavlov disse que
"os
camponeses já não têm confiança nas
autoridades" e sugeriu o envio de produtos industriais ao campo para trocá-los
por grãos.
Apesar dos temores de descontrole
econômico, o gabinete soviético recusou
a proposta do vice-primeiro-ministro,
Vladimir Scherbakov, de congelar os salários. Também afastou a possibilidade
de decretação de estado de emergência
nacional ou de adoção de medidas excepcionais para assegurar o transporte da
colheita. Em mais de uma hora e meia de
entrevista coletiva, Pavlov não mencio-

riscos

inverno

nou em nenhum momento a perspectiva
de ajuda ocidental.
O primeiro-ministro advertiu também que a União Soviética entrará em
um vazio de poder, ao menos que o
Kremlin mantenha o controle sobre a
economia nacional depois da assinatura
de um novo Tratado da União. O tratado, que regulará a relação entre as repúblicas e o poder central daqui para frente, descentralizará o controle sobre os
recursos naturais, mas manterá a defesa
nas mãos do Kremlin. O documento, que
está sendo boicotado por cinco repúblicas separatistas soviéticas, substituirá um
outro de 1922.
"Se o
poder (central) acabar, vamos
nos encontrar num completo vácuo",
alertou Pavlov. "Não se pode ter um
verdadeiro poder sobre a economia através de meras declarações. Antes de se
falar de uma forma ou outra de poder, é

de

soviético
necessário criar mecanismos que permitam seu exercício", acrescentou. Segundo o primeiro-ministro, em alguns setores da economia, como a produção de
carvão, as repúblicas não têm condições
de tomar decisões importantes sem consultar Moscou.
Pavlov disse que não era "nenhum
segredo" que a produção agrícola deste
ano será bem inferior à abundante colheita do ano passado. O gabinete —
acrescentou — decidiu oferecer como incentivos aos agricultores bens básicos
que escasseiam no mercado, uma tática
aplicada com êxito no ano passado. Pavlov não forneceu números, mas segundo
especialistas ocidentais, a produção total
de cereais baixará do nível recorde do
ano passado (218 milhões de toneladas)
para menos de 190 milhões. Isto obrigará
os soviéticos a recorrer a substanciais
importações de trigo.

Refugiados curtem o mar enquanto aguardam repatriação

Cossiga

jr

v

Peter S. Green
UPI
— Alexander Dubcek,
herói da Primavera de Praga de
PRAGA
1968, está sendo pressionado a renunciar ao cargo de presidente do Parlamento tcheco em meio a acusações de
que seu apoio ao socialismo radical
cria dificuldades para a transformação
da Tchecoslováquia numa economia
de mercado. Apesar de ser improvável
que Dubcek se afaste do cargo antes
das eleições parlamentares de junho de
1992, essas pressões mostram que está
ficando para trás como coisa do passado a confiança do país no homem cuja
tentativa de implantar o socialismo
com rosto humano foi esmagada pelos
tanques soviéticos em 21 de agosto de
1968.
Dubcek voltou à cena política em
novembro de 1989, acenando de uma
sacada na praça Wenceslaus, em Praga, para centenas de milhares de manifestantes pró-democracia que numa
semana de protestos pacíficos derrubaram o regime comunista. Dubcek,
um eslovaco que foi um símbolo da
resistência à ocupação soviética, representava também a união entre tchecos
e eslovacos e seu apoio deu enorme
impulso ao movimento pró-democracia.
Agora, no entanto, ele está sendo
atacado, principalmente pela direita.
Seus adversários alegam que por haver
renunciado à direção do partido eslovaco de centro, Público Contra Violência (PCV), ele já não tem o apoio da
maioria para ocupar o cargo mais importante do Parlamento. Alegam também que seu aberto apoio ao populismo de Vladimir Meciar, o deposto
primeiro-ministro da Eslováquia,
ameaça a frágil união entre checos e
eslovacos.
A política obstrucionista de Me-
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para

Dubcek sob
pressão para
Reuters
•
Tchecos rejeitam
líder q ue prega
socialismo humano
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Dubcek: ataque da direita
ciar, que constantemente impede qualquer acordo com o governo de Praga,
e sua defesa da manutenção de subsídios para a deficitária indústria pesada
da Eslováquia têm encontrado uma
resposta favorável entre os eleitores
eslovacos, que temem os altos custos
de uma rápida transformação da
Tchecoslováquia numa economia de
mercado.
Os adversários de Dubcek argumentam que sua proposta de uma
"terceira via" — ou seja, uma economia que combine capitalismo e sócialismo — serviria apenas para retardar
as reformas de que o país necessita
urgentemente, reduzindo as chances de
uma recuperação econômica. "É um
absurdo, ele prefere que o Estado e as
cooperativas sejam donos de tudo e
advoga soluções paternalistas", diz
Miroslav Macek, deputado do conservador Partido Cívico Democrático.
"Ele
quer dividir a riqueza do país, em
vez de aumentá-la. Se não dermos uma
violenta sacudida em nossa economia,
em pouco tempo não haverá mais
Tchecoslováquia nenhuma".
Dubcek demitiu-se do seu cargo no

vai

à

Albânia

renunciar
PCV depois que o partido referendou
um projeto de lei que se aprovado
proibiria todos os ex-dirigentes do
Partido Comunista de ocuparem cargos importantes. Ele foi primeiro-secretário do PC tcheco de janeiro de
1968 até sua expulsão em abril de
1969, que abriu caminho para 21 anos
de comunismo linha-dura. Dubcek
não vê razão para a controvérsia em
torno de suas posições. "Estou sendo
atacado não por ter mudado, mas por
continuar sendo a mesma pessoa que
todos conhecem", disse ele recentemente.
Seus adversários o acusam também
de provocar disputas e brigas internas
no Parlamento, além de atrasar as reformas econômicas e constitucionais.
Em dezembro, quando o Parlamento
vivia um impasse, o presidente Vaclav
Havei levantou-se de sua cama de
doente para pedir que os parlamentares parassem de perder tempo e solicitar poderes extraordinários que lhe
permitissem propor leis e submeter
certas questões a plebiscitos nacionais.
O deputado Macek acha que Dubcek não tem sabido liderar o Parlamento. "Todo discurso seu é a mesma
coisa, e sempre que surge uma oportunidade de mediação ele perde tempo
lembrando-se de 1968, dizendo que
quis fazer assim ou assado em 1968
mas foi impedido pelos comunistas. É
como um moto perpétuo, sem nenhuma eficácia".
Para Jan Urban, colunista do jornal Lidove Noviny, Dubcek é o único
político eslovaco do primeiro time que
ainda defende a união de tchecos e
eslovacos numa mesma federação, e
no
até as
por isso deve manter-se
"Lá foracargo
ninguém
próximas eleições.
sabe que grande comunista e que fraco
combatente ele era", diz Urban. "Ele
assinou os protocolos de Moscou (em
1968, pondo fim à independência da
Tchecoslováquia), uma rendição total
às pressões soviéticas, e assinou leis
que permitiam a instauração de processos contra aqueles que se opuseram
aos soviéticos", acrescentou. "Não é
de forma alguma um herói".

discutir
os refugiados
A Itália sempre foi um foco de atraTIRANA — O presidente italiano
Francesco Cossiga fez uma rápida e ines- ção para os albaneses, que quando viperada visita a Tirana para conversar viam isolados no regime comunista mais
fechado da Europa tinham nas imagens
com o presidente Ramiz Alia sobre
"Nãoa da
televisão italiana sua janela para o
questão dos refugiados albaneses.
vim aqui para protestar, me queixar e resto do mundo. Segundo Cossiga, aJtámenos ainda fazer ameaças", disse Cos- lia, por razões históricas, geográficas e
siga a seu colega albanês referindo-se aos políticas, é o abrigo natural para onde os
45 mil refugiados que desde março atra- albaneses se dirigem em tempos difíceis.
vessaram o Adriático em busca de asilo "Mas a Itália sozinha não pode resolver
"Vim como amigo, e seus
político na Itália.
problemas", advertiu.
não para passar um sermão, mas para
Segunda-feira esteve em Tirana o
ver de perto a situação", acrescentou.
chanceler italiano Gianni de Michelis,
Após o encontro em Tirana Cossiga que se comprometeu a fornecer alimento
declarou aos jornalistas que a Itália para a Albânia nos próximos três meses.
mandou de volta os 17 mil albaneses que No mesmo dia os primeiros dois aviões
tentaram entrar no país semana passada italianos chegaram a Tirana levando ali"Esse mentos, seguidos
por não ter condição de recebê-los.
por mais três na terçatipo de imigração não resolveria os pro- feira. De Michelis assinalou que a Albâ"A
blemas da Albânia", afirmou.
Itália nia só produz um terço dos alimentos de
está despreparada para receber uma tal que necessita e não tem dinheiro para
massa de imigrantes, além do que, se importar. "Três milhões de pessoas estão
permitíssemos que eles ficassem, estaria- passando fome e (o país) só tem comida
mos apenas encorajando outros a tenta- para três meses", disse o ministro do
rem resolver seus problemas deixando a Interior italiano Vincenzo Scotti.
Albânia, o que obviamente não é uma
Terça-feira uma outra missão italiana
solução".
esteve em Tirana para coordenar operaDe acordo com a televisão albanesa, ções conjuntas das Marinhas italiana e
Alia agradeceu a Cossiga a ajuda que albanesa, com o objetivo de
tem recebido da Itália e explicou que costa da Albânia e impedir patrulhar a
a fuga de
"esses dolorosos eventos estão relacionanovas levas de refugiados. È a primeira
dos com a difícil situação e com as mudanças que ocorrem na Albânia neste vez desde a Segunda Guerra que a Albânia permite a presença de forças militares
período de transição".
ocidentais em seu território. Além disso,
Quarta-feira milhares de refugiados, os albaneses
permitiram que os militares
em sua maioria jovens desesperados pelo
espectro da fome e pela falta de perspec- italianos instalem dois centros de distritivas, invadiram alguns navios no porto buição de alimentos em Durazzo e Vlode Durazzo e atravessaram o Adriático ra.
rumo à Itália. Foi a quarta leva de refuO ministro Scotti, qüe irá â Albânia
giados a percorrer essa rota nos últimos esta semana assinar o acordo de seguran13 meses e as autoridades italianas fizea dureza da intervenção
ram um bloqueio naval para impedir sua ça, justificou
contra
os refugiados alegando
policial
entrada no país.
que entre eles havia "provocadores" da
Após violentos choques com a polícia
política albanesa. Por causa das
no porto de Bari, os albaneses começa- policia
ram a ser mandados de volta para casa, e catastróficas condições de higiene do esaté ontem mais de 16 mil tinham sido tádio onde se acham os últimos refugiatemem surtos
embarcados de avião ou navio. Cerca de dos, as autoridades
"A situação sanitária de épi500 albaneses, no entanto, resistiam à demias.
piora
deportação entrincheirados no porto e rapidamente", disse um porta-voz do
num velho estádio de futebol de Bari.
Ministério da Saúde italiano.

Pretória — Reuters
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Vgrre Blanche: garantias
a De Klerk
ffifenvite
u-.írttsí-.Brancos de extrema-direita sul-africatíünosxonvidaram o presidente Frederik de
!«*«itíeík a retornar à região de Venters"»»<sdorp, onde militantes racistas entraram
• erftschoques com a polícia durante uma
^-^ííifta presidencial na semana passada.
r^Esiou convencido de que tal atitude
ÇjfjliWtmalízará a situação na comunidade
disse o líder do Movimento de
PgBrãnca",
"'"^RéSistência
Afrikaner, Eugene Terre
'Blánche,
em carta ao presidente sul-africano. Terre Blanche garantiu que os militantes brancos comparecerão desarmados e não atrapalharão uma nova visita
de De Klerk. Os brancos de extrema-direUa se opõem às reformas no sistema
racista promovidas pelo presidente. Na
sexta-feira passada, 2 mil extremistas,
vestidos em uniforme cáqui, impediram
ürii discurso de De Klerk.
Papa em casa
""""O
papa João Paulo II voltará hoje à
sua cidade natal pela primeira vez desde
1979. No segundo dia de sua viagem à
v. Polônia, a terceira desde que foi escolhido lider máximo da Igreja católica, o
papa visitará a pequena VVadowice, onde
cie nasceu numa casa simples em 18 de
maio de 1920, filho de um oficial do
Exército. Na última vez que ele visitou
sua terra natal, ao pé dos montes Beskidy, a Polônia ainda estava sob controle
dos comunistas. A programação de João
Paulo II hoje inclui uma nostálgica visita
á igreja onde foi batizado e recebeu a
primeira comunhão. Em seguida, o papa
íümoçará junto com antigos amigos de
colégio e seminário. A visita de João
Paulo II à Polpnia começou ontem. Ele
estará também cm Cracóvia, onde foi
arcebispo por 15 anos.

SEUS

O

CRUZADOS

ECONÔMICO

LIBERADOS,

SABE.

A partir deste dia 15, seus cruzados estarão sendo liberados. Mas vo-

Fundo Econômico Superinvest com resgate automático, Poupança

cê não precisa ir até a sua agência do Econômico para trans-

Automática Econômico, Poupança Todo Dia Econômico, Fundo

formá-los em cruzeiros. Se você tem até NCz$ 200 mil, eles serão total-

Econômico de Ações, Fundo de Renda Fixa Econômico e muito mais.

mente convertidos e aplicados automaticamente no Depósito Especial

Basta você falar com o nosso gerente. Ele sabe qual o melhor pra

Remunerado Econômico. Se tem mais de NCzS 200 mil, recebe ago-

você. SABE COMO INFORMAR. Para deixar você sempre bem

ra 1/13 do valor bloqueado, até o limite de NCz$ 200 mil. O restante se-

informado, o Econômico criou o SABE - Sistema Atendimento Banco

rá devolvido em 12 parcelas mensais, a partir de 15 de setembro.

Econômico. Através dele você tira todas as suas dúvidas sobre

No Depósito Especial Remunerado Econômico, os cruzeiros ficam à

cruzados, liberação, investimentos, enfim, sabe tudo o que precisa

sua disposição, rendendo 8% de juros ao ano e corrigidos pela Taxa

para fazer o seu dinheiro render cada vez mais. Na Grande Sal-

Referencial Diária. Agora você sabe que o Depósito Especial Remune-

vador você liga 500-4277 e em outras localidades (071) 800-3766.

rado Econômico é um excelente investimento, com a vantagem de poder retirar o dinheiro no dia que quiser. SABE COMO INVESTIR.

A ligação é grátis. Agora que

Se você quiser diversificar seus investimentos, o Econômico tem
\
outras excelentes opções para oferecer: CDB Parcelado Econômico,

você sabe de tudo isso, mostre que você sabe das coisas.
Continue sendo Econômico.

m
€CONOMICO
Desde 1834.

18

1° caderno

?

?

JORNAL DO BRASIL

quarta-feira, 14/8/91
REGISTRO

TEMPO
Boa Vista1
fir

Macapá
Manaus
•—

1

\»m/¥ r**-"4WSM
Fortalaxa
Fonslaia ••
,/¦"¦"""'
Taraaina*
iraalna • Nata|
Nat.| .
'""*7/
Jolo Panoa<
Pessoa*
JoAo
v33=5^
/«.
f fN<^^"5
«
Raolfa«
*
,/l
Raclfa
•*"**********'*>
MaeaiA
Macald*•
Branoe *»'i '
L Rio Branco
t ¦ .J
$ •"V——'
j**
*
*"«•-»'''¦
-.^A'acaia*
<ii
Porto
• \
Ubil
>— Valho
/
v"ho fÍ,
fliiiiipl
f
W
r^JT38
Salvador *< ¦
C*
I Cuiabt,
V
Brasilia
^
.'Jo
K
* t
.
MB
Goiânia'
WMm
GoiAni*
I
Horlionta.
Balo Horizontal
Balo
Clsro
I Campo G^anda
Granda
,
\?/ CtarO
Paulo
Sio
#J^P^^p|
lia
\M
- M|
Curltlb# fc
Clsroa lgf
¦•
nublsdo
jL Curitiba;
FiorlaoApoll*
..
-rf=^a». Florlan^poll*
Nublsdo V C-J*
-

¦

'
21
Chuwas
oeaslonali
Porto
IL
|§|
%V
IP <
X Alaara
Nublsdo
Nublsdo
^lilllwll
com
Ifniil chuwss
chuvsa
Norte
Norte
J
i>sss^
jjp
fm
fj
rj
<P
' '
./A,....^ /V J|MW3 f\J&t
, ptm Vale do Paraíba
Paraiba
jr
f
•
%W%
/
/Região ">V~—|/iRe'giao»5>
/'
0HBW
L serrana.//'"""'-"'"'''''!.
^^>
Baixada
litorgnea A
I
Bai»ada litorânea
Baixada
%/' Baixada
~>^,
fluminonso
fluminense
^
|l
«^^Litoral
sut
k Litoral »'ul
mant6m
maritimo sob o Estado mantém
da massa de ar marítimo
Ode
Odominio
ron nublado,
nnhlnHn ainda,
ainrla com
rnm possibilidade
nnssihilidade de chuvas em algumas
alaumas
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áreas. No decorrer do dia, a tendência é de melhoria gradual do
tempo. Nas zonas serranas existe formação de nevoeiros, diminuindo a visibilidade. Temperatura em ligeira elevação, variando de 14
a 27 graus, embora as madrugadas continuem frias. Ventos do
quadrante este passam de fracos a moderados. Para as próximas
48 horas, a previsão é de céu parcialmente nublado.
SOL
nascente 06h18min
Salfelile Goes - 15h
poente 17h36min
09h05miri
poente 22h17min
Fonte: Observatório
Nacional

?B
Minguante
Chaia
25/8a 01/09 1a 8/9
preamar
04h41min 1.2m
16h53min 1.1m
baixamar
11h26min 0.4m
23h21min 0.4 m
Na orla maritima, tempo
instivel passando a bom,
com chuvas esparsas. C6u
encoberto a quase encoberto. Ventos sopram de sudeste a nordeste, com velocidade de 15 a 20 n6s. Mar
de este com ondas de 1 m a
1,5 m, em intervalos de 4 a 5
segundos. Visibilidade de
10 a 20 Kms. Temperatura
estevel.

Processada: a atriz argentina
Suzana Gimenez, acusada de importar ilegalmente um automóvel Mcrccdez-Bcnz,
aproveitaticio-se dos benefícios fiscaisvoncedidos para inválidos em seu país. Suzana)
também vedete e animadora de televisão, é
ex-mulher do campeão mundial de boxe
Carlos Monzon. O nome da atriz \Vio à
tona depois do testemunho de Josc*Stcimberg, também detido pelo mesmo delito. A
investigação que apontou o nome chratriz
começou há alguns meses, quando4*) atoí
Ricardo Darin foi preso e processa® pclò
contrabando de carros. Às autoridades
suspeita da existência de uma quadrilha de
gente rica e famosa envolvida na importar
ção de carros. Do processo consta, por
exemplo, o registro da existência defuma
agência de automóveis, de propriedade de
Steimberg, um cujos fundos funciona a
oficina de carros de corrida MeneWCompetition, cujo dono é um dos filfioS do'
presidente argentino Carlos Menem.^,','.'
Jl I
IO

O
respiratdria
0 general Ernesto Geisel está
esta com infecção
infecqao respiratória
Terra da regional Araguaia-Tocantins, entre 1982 e 1988, em substituição ao padre
Josimo Tavares, assassinado em maio de
1986, durante conflito entre posseiros e
grileiros da região. Assumiu a direção nacional da Comissão Pastoral da Terra de
1989a 1991.
^
Nomeado: HHHi.
Ismail Mahomed, o
B
11
primeiro juiz ijegro
da história da África HHHft
do Sul. Reconhecido H^H|H
advogado de Johan"
M -M
ill
1,1111
nesburgo, Mahomed
•£*
.
assumiu ontem suas
funções na província
deTransvaal. Sua designação foi confirmada pelo ministro

da Justiça da África do. Sul, Kobie Coetsee.
Asilado: Nestor Guticrrez Carbonell, primeiro solista do Balé Nacional de
Cuba, na Espanha. O bailarino, que voltava de apresentações em Milão e em Roma,
na Itália, disse que precisava visitar um
irmão doente, quando pediu uma escala
em Madrid. De acordo com o diário ma"a
drilenho ABC, Gutierrez denunciou
humanos
aos
direitos
violação
constante
praticada pelo ditador Fidel Castro". Casado e pai de duas filhas, o bailarino chacom
mou-as ao seu encontro na Espanha, "sem
medo de possíveis represálias, mesmo
ter ou saber aonde ficar".

Internado: o general e éX-presidente da República Ernesto GciSêl, 84
anos, devido a uma infecção respiratória,
desde a tarde de segunda-feira, no Prontocor da Lagoa. Geisel está sendo assistido
diretqr do
por seu médico particular e Segundo
ò
Prontocor, Américo Mourão.
médico Eduardo Nagib, um dos intfigrantes da equipe da clinica, o ex-presidente
prftvisãp
passa bem, mas ainda não existe submetide alta. Geisel também está sendo
do a exames de rotina. Penúltinic).(presisucessor, o,(amdente da Repúbém general
blica do regime
João Batista de
militar, entre
Figueiredç)_ser o
1974 e 1979,
último militar a
Geisel foi o resocupar o cargo
ponsável pela
de presidente da
distensão polítiRepública.ca que fez o seu

NILO BERNARDES

ESOLINA PINHEIRO
(MISSA DE 7» DIA)

MARIA

USIA M. CAVALCANTI BERNARDES
e Ursula, Pierre o Lili, Monaco e Babi (ausentes). Meira e Noemi, Funke e Christiane,
•j*f. Thomaz
Jorge e Isabel
e respectivas famílias, desolados com a perda de seus fraternais amigos, LISIA E
NILO, convidam para a Missa de 7o Dia que será celebrada ás 19 horas do dia 15/8/91,
quinta-feira, na Igreja de S. José da Lagoa.

JL A família da Profa MARIA ES0L|NA PINHEIRO convida parentes
è e amigos para a Missa de 7° Dia, a ser celebrada no dia 16/08/91,
|' ás 11 horas, na Capela N. S. das Vitórias, na Igreja São Francisco
de Paula, Centro.

~
EUGENIO RIBEIRO GOMES
(MISSA DE 7° DIA)

Prof.

NILO

Prof.
ma
Nova
Craseant»
9 a 17/8
17 a 26/8

Sônia D'Almeida — 2/8/87

Morreram: Kazuo Yamada, 78
anos, de insuficiência cardíaca, num hospital de Yokohama, ao sul de Tóquio, Japão.
Um dos poucos regentes japoneses de renome mundial, era o presidente da Associação Japonesa Gustav Mahler, compositor pelo qual tinha predileção, responsável
de trabalho.
por seu estilo apaixonado
Nascido em Tóquio, foi aluno do alemão
Josef Rosestock e dirigiu, por 13 anos, a
Orquestra Sinfônica do Japão. Durante a
guerra, assumiu a direção da Orquestra
Sinfônica da rede de televisão NHK. Yamada dirigiu ainda orquestras na Alemãnha, Israele União Soviética, e até o dia 21
de julho passado, quando precisou ser internado, era o diretor da orquestra de
Kyoto.
Hans Weigel, 83 anos, d? problemas cardíacos, em Viena, na Áustria. Escritor,
crítico e tradutor austríaco, Weigel viveu
na Suíça de 1938 a 1945. Chamado <le
último moicano da Viena intelectual judia
pelo escritor Milo Dor, Weigel foi um
mestre do teatro satírico-crítico. Autor de
várias novelas, comédias e ensaios sobre a
Áustria e sua vida cultural, foi editor de
antologias literárias e tradutor da obra de
Molière.
Paulo Roberto Teixeira Rocha, 33 anos,
num acidente de automóvel anteontem à
noite, no bairro do Flamengo, Zona Sul do
Rio. Médico nascido no Rio, era chefe de
Operações de Campo da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Como sanitarista e
gastroenterologista do Serviço de Saúde
Pública (Sesp) do governo federal, trabalhpu em Abaetetuba (PA), Aymorés (MG)
e em Barra de São João (RJ). De 1987 a
1991 foi diretor do Sesp, época em que deu
início às obras do hospital de Barra de São
João. Casado com Sílvia Mello Teixeira
Rocha, tinha uma filha e foi sepultado no
Cemitério de São João Batista, em Botafogo.
Agraciado: o padre Ricardo
Rezende, de 39 anos, vigário de Rio Maria
(PA) com o título de cidadão honorário de
Belo Horizonte. Mineiro de Caran§ola, padre Ricardo mora no sul do Pará há 15
anos e foi o coordenador da Pastoral da

A foto
mostra
ImJ
uma frente
fria em formação no sul
Argentina. Ao
"^jP* 'a
jngo do litoral das
#¦
'
'
.
jrjjfv'' :35S&&Xy
£•;•.;
agiões Sul e Sudeste,
ma faixa de nebulosiprovoca chuvas esyxJKfl
//^
parsas.
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Satelite Goes - 18h
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Lúcia, Nair, Edith, Victor e família agrada-,,,
cem as manifestações de pesar recebidas por
tVera,
ocasião de seu falecimento e convidam parada
Missa de 7o Dia que será celebrada na 5a feira, di-a1 5, às 18:30 hs, na Igreja São José da Lagoa.

Eugênio Marcos Cavalcanti e família, Fernando Marcos
Cavalcanti e família, Stella Cavalcanti Walcacer e família,
Alberto Lang e família, irmãos, cunhados e sobrinhos, convidam para a Missa de 7° Dia a ser celebrada 5a. feira, dia 15, às
19 horas na Igreja de São José da Lagoa.

LYSIA

E

AUGUSTO DE MOURA C0UTINH0
(MISSA DE 7» DIA)
OBUÜIv
JL, Lucinda, José Carlos, Severiano de Mello Coelho, Mariazirrha .
Coutinho e Família, conVÍ-"
y Barroso Coutinho, Fernando Dias
irmão, tio e cunhado a;ser
dia
de
seu
a
Missa
de
7o
dam
I
para
celebrada dia 15, quinta-feira, às 10:30 hs na Igreja da Ordem"-'
3o do Garmo, Rua 10 de Março - Centro.

NILO

BERNARDES

No
litoral
do Nordeste, o
efeito da oirculação do ar
marítimo ocasio'
^ na chuvas isoladas
P O aumento de nebulosidade na Bacia Amazô
nica causa pancadas de
chuva em algumas áreas.
;NPE
Fotos:
Fotos; INPE

AngradosReis Pr6pria
Praia Brava Pr6pria
Grumari Propria
Recreio Propria
Barra Prbpria
Pepino Pr6pria
S3o Conrado Impr6pria
Leblon Imprdpria
Ipanema Impropria
Copacabana Prbprja
CAPITAIS
Tempo mtemin
Leme Pr6P^
Tampo mii min
Urea Propria
nub/chuvas 27 29
Porto Velho par/nublado 30 18 Recife
Botafogo .í!®.1.™
nub/ciluvas 27 22
29 15 Aracaju
Rio Branco nublado
Flamengo Própria Manaus
nub/chuvas 33 22 Salvadoí nub/chuvas 71 19
Magè !WÍE'.?
Boa Vista nublado
32 21 Cuiabá
par/nublado 33 16
Niterói Impr^ria
32 23 Campo Grande par/nublado 28 14
nublado
Piralininga Própria Macapá
32 27 Goiânia par/nuWado 32 15
nublado
Itaipu Própria
Palmas
par/nublado 37 18 Brasília ^ par/nublado 27 15
Itaooatjara Própria
nublado
32 23 Belo Horizonte nublado
SáoLuiz
Maricá Própria
nub/chuvas 26^22
Teresina
par/nublado 35 20 Vitória
llauna Própria
Fortaleza
par/nublado 30 22 Sáo Paulo çar/nuWado 24 13
Jaconó Própria ^ata| nub/diuvas 28 22 Curitiba
par/nublado 20
Araruama
João Pessoa nub/chuvas 28 21 Florianópolis nub/chuvas 24 15
Impfftpfia
Própria
Arraial do Cabo
nub/chuvas 27 20 Porto Alegre par/nublado 27 15
Macéio
Fonte: DNMET-MARA
Buzios Impr6pria
MUNDO
Rio das Ostras Prbpria
CWade Cc^«^™,mln Cidade Condições mu min
Fonte; Fundação Estadual do Meio
Ambiente
Amsterdã nublado
20 12 Madri claro
Boletim de 09/08/91
Atenas
claro 37 28 México claro 23 12
ESTRADAS
Barcelona claro 29 18 Miami nublado
32 28
Rio • Juiz d« Fora (BR 040)
Berlim claro 23 15 Montevid6u claro 14 01
Trechos em obras, do Km 64 ao
Bogota nublado 17 03 Moscou claro 22 11
93. ambos os sentidos.
Bruxelas nublado 26 09 Nova lorque daro <S21
Rio - Santos (BR 101)
Meia pista no Km 242, em AnBuenos Aires nublado 18 09 Paris nublado
26 12
gra dos Reis. Desvio para vaChicago nublado 28 12 Pequim daro
riante no Km 524.
_ ...i®.....?!
Genebra
daro
Preeidsnts Dutra (BR 116)
27 16 Roma
daro 24 18
Desvio no Km 318, em Penedo,
Johanesburgo chuvas
16 02 Santiago daro 15 03
ambos os sentidos.
nu^'^
1® 14 SSoFrandsco nublado 21 14
Lima
Ssrra da Tsrssópolis (BR
116)
35 23 Sidney
Lisboa
daro
claro 22 10
Obras de recuperação da pista
nublado
22 13 Tbquio
Londres
nublado 25 22
entre os K.1?.?..?.?.® 100.
Los Angeles nublado 27 21 Washington claro 28 22
Magé - Manilha (BR 116)
Desvio no Km 22, em GuapimiFonte: AQéncias Internacionais
rim.
Tsrssópolis - Friburgo (RJ
130)
Santos Durnont(RJ)
Trechos da pista com erosão
GaleSo (RJ)
no Km 19 e no Km 45.
Cumbica (SP)
Friburgo - Sumidouro (RJ
148)
Concjonhas (SP) Par/nublado. N6voa umida.
Ponte e st rei ta no Km 34
Par/nubj. N6yoa[.uwda^la manhfi^
Viracopos
(SP)
TH bobó - Msnilha (RJ 104)
Visibilidade boa
Confins
(BH)
Bom;
Depressões em vários trechos.
Brasilia
Itsborsf - Friburgo (RJ 116)
Trechos da pista em obras e
Manaus
sem acostamento, do Km 49 ao
Fortaleza
I??®:.......
63. Ponte estreita no Km 202.
Recife
Mela pista e erosões nos Kms
252e253.
Nublado. Possibilidade de cnuvas.
Salvador
Tribobó - Mscsé (106)
Curitiba
Ponte estreita em Rio das OsPortoAlegre Par/nubl. ^Mumidapela
trás.
Fonte: Tasa
Fonts: DNER! DER.

MARIA LYDIA DE FRANÇA MIRANDA;
(MISSA DE 30° DIA)

JL Os filhos Vera, Angela e Marcelo agradecem,
I enternecidos, o apoio recebido dos amigõs~è
I convidam para a Missa de 7o Dia a realizar-se
amanhã, 5a - feira, às 19 hs, na Igreja São José da
Lagoa.

,f« Myriam. Carmen, Mario, Apparecida. Vera, Antonio Jose,
Christina, Sidney. Pedro, Noras, Netos, Bisnetos, todas"'às"
I pessoas que tiveram a felicidade de conviver com ela',
convidam para a Missa que farão celebrar por sua alma,'JWô"J
dia 15/08/91, às 19 horas, na Igreja do Colégio Santo Inácio,"'
Rua São Clemente. Botafogo.

CLAUDINA

MARIA

VILLELA SANTOS
(MISSA DE 7» DIA)

GOMES LOQUES
(EX-EXPEDICIONÁRIO DA FEB)
MISSA DE 7° DIA
ESPOSA, FILHOS. GENRO. NORAS. NETOS E IRMÃOS agradecem aos parentes e amigos as manifestações de carinho recebidas por ocasião do seu falecimento e convidam para a Missa de 7o Dia, que será
celebrada quinta-feira, dia 1 5, às 18:30 horas, na Igreja
de Santa Mônica, à Av. Ataulfo de Paiva 527 — Leblon.
CEL. ORLANDO

Villela Santos, sua irmã, Lucilia F. Villela Santos,
sua cunhada, seus sobrinhos Francisco José Villela
Santos, Marilena Villela Santos Ribeiro, Vera Lúcia VilÉNelly
leia Kottler, Paulo Eduardo Villela Santos, Luis Roberto
Villela Santos, Carlos Henrique Villela Santos e sobrinhos
netos, agradecem as manifestações de pesar e convidam
para a Missa de 7o Dia, que será celebrada na 5a feira, dia
15/08/91, às 11:15 horas no Mosteiro de São Bento.

HERCIUA
GALLO
^^MHelena
Bergallo;BB^^l
Seus netos, Jorge, Angela, Luciana e Helena Bergallo;
Fernando
Bruno Bergallo; Marcelo, Adriana, Paula e Gizela Carneiro da Rocha; Cláudio Bergallo de Arruda; Anita e Lilia Bergallo Costa; Maria Cristina, Carlos Heitor, Carlos Alberto e Carlos Eduardo Bergallo
eseus bisnetos, Clara, Antonio, Rodrigo, André, Mariana, Anita,
Cláudia, Fernando, Tarik, Bianca, Laila e Bruno, Convidam para
missa de 7° dia de sua muito querida avó e bisavó HERCILIA,
amanhã, 5* feira, 15 de agosto às 11:30 horas na Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, à Rua 1.° de Março.

TORRES

BERGALLO
A Diretoria e funcionários da RHEEM Empreendimentos Industriais e Comerciais S.A., sensibilizados comunicam a missa de 7.° dia da progenitora de seu
Diretor-Presidente Fernando T. Bergallo, Dona
HERCILIA BERGALLO, à realizar-se no dia 15 de
agosto, 5" feira às 11:30 horas, na Igreja de Nossa
Senhora do Carmo, à Rua 1.° de Março s/n ?.
7
\

4*

HERCILIA

T

TORRES

Avisos Religiosas
*
e Fúnebres
Para a publicação de §eu
anúncio, mantemos um serviço de atendimento direto
pelos telefones:

1
i
\
^

BERGALL0
De 2» à 6» das 9:00 às 18:00 bocas

Roberto

e Rosa

Maria

Bergallo e família;

Fernando Bergallo

mília; Gustavo e Adelaide Bergallo e família;

e fa-

lia; Carlos e Gilda Bergallo e família; Lilia Branca Bergallo e família,
Convidam para a missa de 7.° dia de sua querida mãe, sogra, avó
e bisavó HERCILIA, amanhã, 5.a feira, 15 de agosto às 11:30 horas
na Igreja de Nossa

Senhora do Carmo,

585-4550/585-4396

Leila Bergallo e famí-

à Rua 1.°

Após o horário comercial e aos sábaJ
dos,domingoseferiados
585-4320/585-4476
JORNAL DO BRASII^~|

de Março.
Mini
r

Esportes/Turfe

JORNAL DO BRASIL

quarta-feira, 14/8/91

Flamengo
Geovani

a

é

atração

do

Vasco

Dois anos depois,

hoje
Evandro Teixeira

.à,alegria da volta
7'â'São Januário
TI f'!T /
¦ m;1- Ricardo Gonzalcz
**
1
"'"A trajetória do meia Geovani é
"A uma pequena mostra de que,
quando a emoção prevalece sobre a
, razão, o sonho de jogar e brilhar na
Europa pode se transformar numa du,„(rfj„p difícil realidade. Ainda mais
'0M|1ràgndo se trata de um fervoroso de.Jçpsor das coisas do Brasil. Há três
^emanas de volta ao Vasco, Geovani
;..„4á.mostras diárias de ter reencontrado
a..alegria de jogar bola. Enquanto se
prepara para reestrear hoje, as 20h30,
em São Januário, contra o América de
Três Rios, após 35 dias fora de jogos
oficiais, ele avalia a volta e o fracasso
na Europa.
"Não há dinheiro
que pague o
convívio dos amigos, da família. Aqui
" trabalhamos duro, mas nos divertimos. Todos querem fazer um contrato
' ótimo, encher-se de dinheiro. Mas tro^ co isso pela minha paz." Os dois anos
que passou na na Itália e na Alemanha
¦deram ao jogador uma invejável soli¦;dcz financejra, mas deixaram-no mais
amargo. "Às vezes comprava um car-• ro bonito
para me presentear mas não
adiantava, eu não era feliz. Na Europa, os caras saem do treino, trocam de
" roupa
e vão para casa. Aqui, chamo o
"'
tomar cerveja e a maioria
pessoal
" 'Váj. Lá, para
se você não marcar com um
de antecedência, ninguém vai."
" mês
""Poucos
amigos — Geovani
não se sentiu perseguido no Bologna
ou,no Karlshue. "Mas meu único amigo era o jogador búlgaro Nikolai
Elief. O técnico do Bologna, Gigi
.Manfredi, comemorou quando me
Depois, quando eu esta~ contrataram.
viTentrando em forma, me colocou no
banco." Em campo, Geovani também
não exibiu na Europa o talento que o
consagrou no Vasco. "Sai do Brasil
"fópundido
no tornozelo. Com o frio,
ele piorou e fiquei um mês e meio.

\Fluminense
i
icom

sua

parado. Além disso, uma coisa é você
jogar num time grande, outra c jogar
noutro que luta para não cair."
Seu estilo clássico não se adaptou
ao jogo corrido da Europa. "Lá não
existe futebol, mas sim uma batalha.
Se você não toca de primeira, está
morto. Os europeus têm seu valor,
mas vai contar os passes errados que
eles dão. A correria é para consertar
esses erros. Só que lá rola muita grana, ninguém critica quem tem dinheiro." Geovani tem lembranças melhores da Alemanha. "Lá já estava
adaptado ao tipo de vida européia.
Terminamos o campeonato em 9o e eu
estava tão bem que, em outubro, o
Bologna queria que eu voltasse, mas aí
não aceitei."
Medo — Apesar de se sentir em
casa no Rio, Geovani anda assustado
com a onda de seqüestras que virou
moda na cidade, e prefere não falar
em dinheiro. "Estou satisfeito com o
que o Vasco me pagará. É ótimo viver
num país sem inflação mas dinheiro

desembarca

campanha

, --O. Fluminense chegou ontem de maI nhà: ao Rio de Janeiro depois da excurí são de 27 dias pela Europa. Na bagagem,
Io vaidoso vice-presidente de futebol
.Walquir Pimentel fez questão de trazer
.iate algumas edições dos principais jorj nais franceses que elogiam as boas atuações do time, especilamente de Bobó.
/Mais entusiasmado que ele, ainda no
fsaguão do aeroporto, o técnico Edinho
„ínão'Se fez de rogado. "Nós somos candi?datos ao titulo", afirmou.
, '-Longe de se achar ufanista, Edinho se
disse «satisfeito
'do Fluminense. com a nova postura tática
O suficiente, pelo menos,
ípara acreditar no suceso do time.
"Quando o adversário
tem a posse de
Jbolí^nps temos dois ou três jogadores em
fciniftf 'Nem na Europa está se jogando
tanta aplicação", garantiu.
jcom
Apesando pouco_tcmpo dexxperiêno ex-idolo tricolor
jeiá na nova carreira,
ijá Ç^fã-clube. "É impressionante a velo«cidade e a eficiência com que o time sai
'de -um 4-4-2
para um 4-2-4. E não foi
Jninguém que me contou, eu vi", testemu-

ESAD

na

nhou Walquir Pimentel, que já ouviu do
técnico um único pedido. "Ele quer, e já
me indicou, um zagueiro para atuar ao
lado do Sandro", disse.
O pedido se justifica com a dificuldade que os dirigentes estão tendo para
acertar a renovação dos contratos dos
zagueiro Válber e Alexandre Torres, ambos terminados dia 30 de junho. "Com o
Válber nós nem contamos mais", tenta
fazer pressão Walquir Pimentel. O presidente do clube, no entanto, pensa diferente. "Esta semana
nós faremos
mais uma
tentativa para acertar
com ele",
disse, so- IF* T \
v 1
nhando em
ver ojogador
atuando no
meio-campo
com Pires,
Renato e Ribamar. Edinho

quer

ir

o Japão

para

Europa

apresenta

não é tudo. Quero é fazer um ótimo
campeonato, estou louco para jogar, e
depois voltar â seleção. Só penso em
seleção. Europa de novo? Só em um
negócio muito bom."
Aos 26 anos, Geovani, que há um
ano se tornou pai, não mudou sua
forma de pensar o país. "Claro que
você fica com medo cie algumas coisas.
Semana passada fui surpreendido por
uma correria de policiais armados no
Jardim Botânico. Não preciso dizer de
quem é a culpa por isso, mas uma das
coisas que a Europa tem de bom é que
não existe lei do Gérson. Lá se traba-,
lha muito e, como aqui, só passa fome
quem quer. É bastante possível ser
feliz no Brasil. É só ser honesto, ser
gente."
Vasco: Carlos Germano, Dedé,
Alê, Jorge Luís e Cássio; Luisinho,
Geovani, William e Bismarck; Edil e
Bebeto. América-TR: Vítor, Zé Roberto, -Tito, Elomar e Carlinhos; Simão, Juarez e Renato; Quarentinha,
Edmílson e Mário. Juiz: Antônio Gomes de Oliveira.

Renato

feliz

no

fim do contrato
Ao desembarcar ontem pela manhã
no Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro, o ponta Renato Gáucho confirmou que jogará pelo Botafogo no Estadual, mas que ao final do ano deverá se
transferir para o Japão, de onde recebeu
menos duas propostas irrecusáveis.
pelo
"Agora,
fico. Mas, depois, acho difícil
continuar no Brasil."
Renato, com distensão muscular,
desfalcará o time na estréia do Estadual.
Para o jogo de domingo, com o Americano, em Niterói, o técnico Ernesto Paulo
tem mais dois problemas. Valdeir e Pichette também estão entregues ao deepartamento médico e só na sexta-feira
serão reavaliados.
O presidente Emil Pinheiro vai manter contato hoje com o vice-presidente de
futebol do Fluminense, Valquir Pimentel, na tentaiva de contratar Válber ou
Torres. Ernesto pediu o reforço para a
zaga durante a recente excursão ao Japão e á Europa. O dirigente do Botafogo
admite incluir alguns jogadores na negociação.
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estadual

contra

A motivação dos jogadores rubronegros, certos de que o time está em
ascensão depois da conquista da Taça Rio, pode servir de atração para o
Flamengo e América de hoje à noite,
no Maracanã. A partida representa
ainda a estréia do Flamengo no campeonato estadual, com duas rodadas
de atraso, em sua luta pela reconquista de um título que não consegue
desde 1986 e que passou a ser ponto
de questão de honra para todos no
clube. "A torcida do Flamengo não
suçorta mais um ano sem ser campeão estadual", avalia um dirigente.
Na Gávea, Vanderlei Luxemburgo pede dupla paciência à torcida.
Primeiro, para a previsível dificuldade que o time encontrará diante de
um adversário forte na defesa e atento na marcação. "O América está

Voltar ao Vasco e ao Brasil deixou Geovani alegre

estréia

finalmente

América

Flamengo
Gilmar 1
Fablnho 2
Gotarrio 3
Rogério 4
Piá 6
Júnior 5
Charles 8
Marquinho 10
Paulo Nune8 7
Gaúcho 9
Zinho 11
Técnico:
Vanderlei Luxemburgo

América
Marcelo
Leonardo
Sain't Clair
Antonio Carlos
Luis Fernando
Dacroco
Ricardo
10 Anderson
Paulinho
Nando
11 Boto
Técnico:
Ivo

Local: Maracanã. Horário: 21 horas.
Clube quer o
'Diabo'
fim do

Os

I
Os dirigentes
do América iniciaram campanha para acabar com o
apelido de diabo.
O vice de futebol
Gilberto Cardeal
sugere que a concentração do clube, no km 18 da Rio-Petrópolis, conheci:
da como 'Mansão do Diabo', passe a se
chamar 'Palácio dos Rubis'. Ele acredita
que o jejum de 31 anos sem título se deve
em parte à devoção ao demônio.
:
O símbolo do América foi criado ná
década de 40, quando o caricaturist^
argentino Mollas, que veio morar "no
Brasil, trouxe alguns bonecos que repret
sentavam as principais equipes de seu
pais. Segundo Cardeal, o culto ao diabo
atrai "os maus espíritos" e acaba infuenciando o rendimento do time, "que às
vezes se deixa envolver por medo oii
temor". Deus salve o América.

Cânter
Resultado — O concurso dos sete
pontos da corrida noturna de segundafeira, que estava acumulado, teve apenas
29 acertadores. Cada um recebeu a
quantia de CrS 755.348,85.
Veissman — O treinador Adail Oliveira confirmou a presença do castanho
Veissman na Copa Associação Nacional
de Proprietários de Cavalos (ANPC)
clássica, em 2.400 metros, principal atração turfistica nacional até o final da
temporada. O craque do Stud São Sebastião do Rio de Janeiro, segundo colocado no GP Brasil, seguiu em boa forma,
descansou e já voltou a galopar normalmente em Friburgo.
Ramirito — Outra grande atração da

Copa ANPC será o alazão Ramirito,
filho de Clackson, de propriedade do
Stud José Adamian. Recuperado da infecção na traquéia, o pensionista de Artur Araújo voltou aos treinos em ritmo
moderado. O experiente treinador espera
colocá-lo em forma sem precipitação por
que ainda faltam quase dois meses para a
realização da importante prova.
Favorito — O velocista It's The Day,
segundo colocado para Mate Bueno no
quilômetro internacional, é a grande
atração do próximo final de semana no
Hipódromo da Gávea. Mantido em excelente estado atlético por Eduardo Caramori vai enfrentar companhia desfalcada e dificilmente será derrotado em
corrida normal.

Prêmios — A Comissão de Turfe de
Cidade Jardim premiou os seguintes vencedores da estatística referente ao período
1990/91: Jóqueis: Luiz Duarte (vitórias) e
Gabriel Meneses (eficiência), Treinador :
Selmar Lobo, em ambos. Proprietário e
Criador: Haras Rosa do Sul. Reprodutores
: Henri Le Balafré e Kigrandi. Aprendizes;
Antônio Fagundes.
!•
Doutor Frontin — Entre os grandes
craques cariocas que estarão presentes a
Copa ANPC clássica, em outubro no Hi¦pódromo de Cidade Jardim, apenas
Flying
Finn, do Stud Numy, deverá disputar o
GP Doutor Frontin. O alazão recomeça os
treinos no próximo final de semana.

SE O SEU ORÇAMENTO ESTÁ TREMI DO, ESCURO, DESFOCADO E QUASE CORTANDO SUA CABECA
PREENCHA O CUPOM ABAIXO E LEVE AO SHOPPING OU LOJA JB MAIS PERTO DE VOCÊ VOCÊ TEM
ATE 3 LINHAS DE GRAÇA PARA ANUNCIAR PRODUTOS DE CASA E DE USO PESSOAL. E NO DOMINGO, SEU ANÚNCIO VAI SE REVELAR NO JB.
jornal do brasil

•aar

8j

de

RIO DE JANEIRO, DAS 09:00 às 17:30 h

idrXv I
--<E
xw 1

Ou
o r»

:V
IMPLANTAÇÃO

E

Se

o

seu filme

está

queimado,

AGOSTO/91
recorte

este cupom

LOJA

e classifiquesperto.

RECEPCIONISTA

12757

SEÇÃO

J

- s"'í5 ;•

GERÊNCIA

DE

SERVIÇOS

DE TELEMARKETING
para
Saber com detalhes o custo do sistema e
conduzir
este
Projeto,
a ESAD foi buscar
sr.
a experiência do Professor ANTÔNIO CARLOS
avaliar a relação benefício/custo;
DO VALE, da Fundação Getúlio Vargas, Cônsuln Definir os recursos humanos e materiais para
tor em Marketing e Vendas, tendo implantado váa implantação do sistema;
°3os
"Telemari<eting Integrado"
em empresas líTer acesso a informações de cadastros e
pesderes de mercado.
quisa para estruturação do seu mercado.
Este evento, pela sua importância e para que
Com análise de casos práticos, o Professor
os participantes tenham a oportunidade de soluVale irá demonstrar como o Telemarketing deve
cionar todas as suas dúvidas, terá o número de
integrar-se à Mala Direta, ao Telefone, o "clip-H>ing" e outros recursos para aumentar a venda
participantes limitado a 20 (vinte) pessoas. As"scrisim, pedimos que caso V.Sa . tenha em mente
*oom redução do custo, como montar
'•Pts" de venda, como treinar, reciclar e os
crescer
suas vendas através do mecanismo
motivar o
apresentado, faça sua inscrição o quanto antes.
pessoal.
Faça contato com as coordenadoras, Marisa,
Desta forma o participante do Curso terá
Nadner ou Márcia pelo telefone (021) 221-7080,
condições de:
telex (21) 38690 ou diretamente na sede da
Conhecer perfeitamente as limitações e posESAD, na Rua São José, 40 - 98 andar - Rio de
sibilidades de implantar o Telemarketing;
Janeiro.
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS
RUÁ SÃO JOSÉ, 40-9? ANDAR ¦ CEP 20010 - Rj - TEI.FX (211 38690 - TF.l : (021) 221 -7080
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Telemarketing

Preparar os homens de Marketing e Vendas
para atuarem com uma nova técnica de promoção e vendas é o principal objetivo da direção ao
procurar um novo dimensionamento de colocação do seu produto no mercado consumidor.
O uso do Telemarketing como uma nova arma de venda tem sido adotada com grande eficácia.
Como usá-la, quando, sua abrangência face a
estrutura do mercado da empresa e sua integração com as outras peças do processo são fundamentais ao sucesso.

?

animado
biclm em caso de vitória. Valmir e
Paulo Sérgio, expulsos na última partida, serão substituídos por Leonardo!
e Sain't Clair respectivamente. Nq
ataque, a dupla Beto e Nando estará
de volta.

certinho e vai dar trabalho". Depois,
para a irregularidade que cerca as
últimas atuações do time — vinte
minutos de bela exibição se alternam
com outros tantos de pura mediocridade. 'isto é próprio de um time
jovem", desculpa Luxemburgo.
No América, o técnico Ivo quer
ver seus jogadores livres do complexo
de inferioridade que atinge o clube
quando enfrenta outros de maior
prestígio. Eni conversa com o grupo
ontem pela manhã, disse que é necessário vencer o Flamengo para recuperar os dois pontos perdidos para o
Vasco. "Um bom resultado nos deixará novamente em ótima situação",
comentou.
Para motivar o time, a diretoria
decidiu aumentar para Cr$ 115 mil o

jovens da Gávea em campo
Um time sem estrelas, a maioria de ral-direito. Originalmente meio-campo,
jogadores formados na Gávea, e ainda começou no futebol de salão — assim
em busca de afirmação. Esse é o Flamen- como Rogério e os reservas Luís Antônio
go que inicia hoje contra o América a e Nélio. Rogério Moraes Lourenço, 20
caminhada em busca do título estadual anos, é tido por Vanderlei Luxemburgo
que não conquista desde 1986. Com es- como zagueiro de nível de seleção brasiquematização tática marcada pela insis- leira e substitui o agora titular Júnior
tência de Vanderlei Luxemburgo em tor- Baiano, contundido.
ná-lo essencialmente competitivo, o
Marcos Corrêa dos Santos, 19 anos, ê
Flamengo se escora, no etanto, nã cateapontado
Júnior,
de
goria de Júnior para conseguir o objeti- meio-campo,porcomo um companheiro
craque pronto e
vo. Único remanescente de uma época de
acabado. Marquinhos atua com a persoglórias, craque solitário em meio a tantos nalidade de um veterano, foi lançado
por
jovens, Júnior vive aos 37 anos um dos Telê como titular ainda
juvenil. Marcos
melhores
momentos da brilhante carrei- Vinícius
"No
Pedro Nogueira, 21 anos, o Piá,
ra.
primeiro ano como profissional,
fui campeão carioca. A garotada vai me goza do prestigio de-ter barrado Leonarajudar a encerrar a carreira sendo cam- do e Nelsinho, mas não conseguiu repetir
as exibições dos tempos de júnior.
peão de novo", confia.
No ataque, Zinho é titular desde
Júnior terá ao seu lado hoje, no Maracanã, mais sete jogadores — revelados 1986, o ano do último título, e começou
no juvenil, assim como artilheiro Gaúna Gávea — só Gilmar, Wilson Gotardo cho.
Mas no
Arilson de Paula
e Charles vieram de outros clubes. Fábio Nunes — Paulogoiano
Nunes, 19 anos - é que
dos Santos Azevedo, 20 anos, Fabinho, estão depositadas as maiores esperanças
mostra evolução como improvisado late- de todos no clube.
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Flamengo
Geovani

é

a

do

atração

Vasco

-bois

hoje
Evandro Teixeira

anos depois,
a alegria da volta
<a
ir São Januário
Ricardo Gonzalez
A trajetória do meia Geovani é WÊÊÊ
A uma pequena mostra de que,
-quando a emoção prevalece sobre a
-•razão, o sonho de jogar e brilhar na
Europa pode se transformar numa du'• Fa e difícil realidade. Ainda mais
¦".quando se trata de um fervoroso defensor das coisas do Brasil. Há três
—semanas de volta ao Vasco, Geovani
dá mostras diárias de ter reencontrado
' 'alegria de
jogar bola. Enquanto se
reestrear hoje, às 20h30,
iffópara
para
•"ájrSão Januário, contra o América de
'
fS Rios, após 35 dias fora de jogos
IMMH »'
oficiais, ele avalia a volta e o fracasso
ilii
^fl&fèuropa.
dinheiro que pague o Voltar ao Vasco e ao Brasil deixou Geovani alegre
p ; ;."Não há amigos,
da família. Aqui
i|Ls«OJivivio dos
;!:;ttabalhamos duro, mas nos divertinão é tudo. Quero é fazer um ótimo
parado. Além disso, uma coisa é você
t iMtmas. Todos querem fazer um contrato
campeonato, estou louco para jogar, e
jogar num time grande, outra é jogar
*w#imo, encher-se de dinheiro. Mas troJ
depois voltar à seleção. Só penso em
noutro que luta para não cair."
ísè^sso pela minha paz." Os dois anos
seleção. Europa de novo? Só em um
*••• aaf
Alemanha
não
se
adaptou
e
na
clássico
na
na
Itália
Seu
estilo
passou
|
negócio muito bom."
"Lá
não
ao jogo corrido da Europa.
deram ao jogador uma invejável soliAos 26 anos, Geovani, que há um
mas deixaram-no mais existe futebol, mas sim uma batalha.
rJ d&. financejra,
"Às
¦
ano
se tornou pai, não mudou sua
um
carvezes
comprava
está
toca
de
Se você não
j amargo.
primeira,
forma de pensar o país. "Claro que
morto. Os europeus têm seu valor,
'r ro bonito para me presentear mas não
você fica com medo de algumas coisas.
adiantava, eu não era feliz. Na Euromas vai contar os passes errados que
Semana passada fui surpreendido por
de
trocam
saem
do
treino,
os
caras
consertar
é
eles dão. A correria para
pa,
uma correria de policiais armados no
j.Lrqupa e vão para casa. Aqui, chamo o esses erros. Só que lá rola muita graJardim Botânico. Não preciso dizer de
: pessoal para tomar cerveja e a maioria
na, ninguém critica quem tem dinheiquem è a culpa por isso, mas uma das
vai. Lá, se você não marcar com um
melhoro." Geovani tem lembranças
coisas
"Lá
que a Europa tem de bom é que
mês de antecedência, ninguém vai."
res da Alemanha.
já estava
não existe lei do Gérson. Lá se traba-,
í . .-Poucos amigos — Geovani
adaptado ao tipo de vida européia.
lha muito e, como aqui, só passa fome
" tlüü se sentiu perseguido no Bologna
Terminamos o campeonato em 9o e eu
"J dlrno Karlshue. "Mas meu único amiquem
quer. É bastante possível ser
estava tão bem que, em outubro, o
feliz no Brasil. É só ser honesto, ser
búlgaro
Nikolai
0
aí
mas
voltasse,
eu
Bologna
j°8ador
Í?$=$'era
queria que
r
gente."
tlief. O técnico do Bologna, Gigi
não aceitei."
Vasco: Carlos Germano, Dedé,
Manfredi, comemorou quando me
—
Apesar de se sentir em
Medo
Alê, Jorge Luís e Cássio; Luisinho,
contrataram. Depois, quando eu estacasa no Rio, Geovani anda assustado
Geovani, William e Bismarck; Edil e
-.Vjl çntrandn em forma, me colocou no
Bebeto. América-TR: Vítor, Zé Rocom a onda de seqüestras que virou
banco." Em campo, Geovani também
berto, Tito, Elomar e Carlinhos; Simoda na cidade, e prefere não falar
não exibiu na Europa o talento que o
"Estou satisfeito com o
"Saí
Juarez e Renato; Quarentinha,
mão,
em
dinheiro.
Vasco.
do Brasil
consagrou no
'contundido no tornozelo. Com o frio,
Edmílson e Mário. Juiz: Antônio Goo Vasco me pagará. É ótimo viver
que
'ele-piorou
mes de Oliveira.
e fiquei um mês e meio, num país sem inflação mas dinheiro

Fluminense

desembarca

Renato

sua campanha na Europa
fom
< O Fluminense chegou ontem de manhou Walquir Pimentel, que já ouviu do
hã ao Rio de Janeiro depois da excurtécnico um único pedido. "Ele quer, e já
Europa.
Na
27
bagagem,
ã($\le' dias pela
me indicou, um zagueiro para atuar ao
vaidoso vice-presidente de futebol
lado do Sandro", disse.
alquir Pimentel fez questão de trazei
'ittíTálgumas
O pedido se justifica com a dificuldaedições dos principais jorde
que os dirigentes estão tendo para
que elogiam as boas atuapnrtT&nceses
acertar a renovação dos contratos dos
¦ções jjo time, especilamente de Bobô.
zagueiro Válber e Alexandre Torres, amÍMais entusiasmado que ele, ainda no
o técnico Edinho. bos terminados dia 30 de junho. "Com o
{saguão do aeroporto, "Nós
somos candiVálber nós nem contamos mais", tenta
|nào se fez de rogado.
datoVao título", afirmou.
fazer pressão Walquir Pimentel. O preLonge de se achar ufanista, Edinho se
sidente do clube, no entanto, pensa didis&ftatisfeito com a nova postura tática
ferente. "Esta semana
;do'Filtminense. O suficiente, pelo menos,
nós faremos
acreditar no suceso do time.
jpara
**Quando o adversário tem a
mais uma
de
posse
tentativa patemos dois ou três jogadores em
jbcrfcrnós
ra acertar
fima.. Nem na Europa está se jogando
com ele",
jcom tanta aplicação", garantiu.
disse, soIk j
nhando em
i Apesar do pouco tempo de experiên'cia na
ver
o
jogador
nova carreira, o ex-ídolo tricolor
"É impressionante a veloatuando no
já fóz lã-clube.
meio-campo
e a eficiência com que o time sai
com Pires,
le iim 4-4-2 para um 4-2-4. E não foi
Renato e Riíinguém que me contou, eu vi", testemubamar.
Editiho
Iádátíê'
l
ESAD

quer

feliz

apresenta

para

o Japão

ir
no

fim do contrato
Ao desembarcar ontem pela manhã
no Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro, o ponta Renato Gáucho confirmou que jogará pelo Botafogo no Estadual, mas que ao final do ano deverá se
transferir para o Japão, de onde recebeu
menos duas
irrecusáveis.
pelo
"Agora, fico. Mas,propostas
depois, acho difícil
continuar no Brasil."
Renato, com distensão muscular,
desfalcará o time na estréia do Estadual.
Para o jogo de domingo, com o Americano, em Niterói, o técnico Ernesto Paulo
tem mais dois problemas. Valdeir e Pichette também estão entregues ao deepartamento médico e só na sexta-feira
serão reavaliados.
O presidente Emil Pinheiro vai manter contato hoje com o vice-presidente de
futebol do Fluminense, Valquir Pimen| ei, na tentaiva de contratar Válber õu
Torres. Ernesto pediu o reforço para a
zaga durante a recente excursão ao Japão e à Europa. O dirigente do Botafogo
admite incluir alguns jogadores na negoI ciação.

curso

estadual

quarta-feira, 14/8/91

?

estréia

finalmente

A motivação dos jogadores rubro-negros, certos de que o time está em ascensão depois da conquista da Taça Rio,
pode servir de atraçao para o Flamengo
e América de hoje à noite, no Maracanã.
A partida representa ainda a estréia do
Flamengo no campeonato estadual, com
duas rodadas de atraso, em sua luta pela
reconquista de um título que não consegue desde 1986 e que passou a ser ponto
de questão de honra para todos no clube.
"A torcida do Flamengo não suporta
mais um ano sem ser campeão estadual",
avalia um dirigente.
Na Gávea, Vanderlei Luxemburgo
pede dupla paciência à torcida. Primeiro,
para a previsível dificuldade que o time
encontrará diante de um adversário forte
na defesa e atento na marcação. "O
América está certinho e vai dar traba-

?
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lho". Depois, para a irregularidade que
cerca as últimas atuações do time —
vinte minutos de bela exibição se alternam com outros tantos de pura médiocridade. "Isto é próprio de um time jovem", desculpa Luxemburgo.
No América, o técnico Ivo quer ver
seus jogadores livres do complexo de
inferioridade que atinge o clube quando
enfrenta outros de maior prestígio. Em
conversa com o grupo ontem pela manhã, disse que é necessário vencer o Fiamengo para recuperar os dois pontos
"Um bom resulperdidos para o Vasco.
tado nos deixará novamente cm ótima
situação", comentou.
Para motivar o time, a diretoria decidiu aumentar para CrS 115 mil o bicho
em caso de vitória. Valmir e Paulo Sérgio, expulsos na última partida, serão
substituídos por Leonardo e Sain't Clair

respectivamente. No ataque, a dupla Bc-t
;.
to e Nando estará de volta.
Suspensão — Em decisão unâni-J
me, o Tribunal da Federação do Rio,:
suspendeu o presidente do Flamengo,.
Márcio Braga, por 40 dias, por ofensas
ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira.'
Flamengo América
Marcelo
Oilmar 1
Leonardo
Fablnho 2
Saln't
Clalr
Gotardo 3
Antonio Carlos
Rogo ri o 4
Luis Fernando
Piá 6
Dacroce
Júnior 5
Ricardo
Charles 8
10
Anderaon
Marquinho 10
Paulinho
Paulo Nunes 7
Nando
Gaúcho 9
Zinho 11 11 Beto
Técnico: Técnico:
Vanderlei Luxem- Ivo
burgo
Local: Maracanã. Horário: 21 horas.
Clube quer o
'Diabo9
fim do

da Gávea em campo
jovens
Um time sem estrelas, a maioria de ral-direito. Originalmente meio-campo,
jogadores formados na Gávea, e ainda começou no futebol de salão — assim
em busca de afirmação. Esse é o Flamen- como Rogério e os reservas Luís Antônio
go que inicia hoje contra o América a e Nélio. Rogério Moraes Lourenço, 20
caminhada em busca do título estadual anos, é tidò por Vanderlei Luxemburgo
que não conquista desde 1986. Com es- como zagueiro de nível de seleção brasiquematização tática marcada pela insis- leira e substitui o agora titular Júnior
tência de Vanderlei Luxemburgo em tor- Baiano, contundido.
ná-lo essencialmente competitivo, o
Marcos Corrêa dos Santos, 19 anos, é
Flamengo se escora, no etanto, na cate- apontado
por Júnior, companheiro de
goria de Júnior para conseguir o objeti- meio-campo, como um craque pronto e
vo. Único remanescente de uma época de acabado. Marquinhos atua com a
persoglórias, craque solitário em meio a tantos nalidade de um veterano, foi lançado por
jovens, Júnior vive aos 37 anos um dos Telê como titular ainda juvenil. Marcos
melhores momentos da brilhante carrei- Vinícius Pedro Nogueira, 21 anos, o Piá,
ra. "No primeiro ano como profissional,
do prestígio de ter barrado Leonarfui campeão carioca. A garotada vai me goza
do e Nelsinho, mas não conseguiu repetir
ajudar a encerrar a carreira sendo cam- as exibições dos tempos de
júnior.
peão de novo", confia.
No
ataque,
Zinho
é
titular
desde
Júnior terá ao seu lado hoje, no Ma- 1986, o ano do último título, e começou
—
revelados no
racanã, mais sete jogadçres
assim como artilheiro Gaúna Gávea — só Gilmar,1' Wilson Gotardo cho.juvenil,
Mas no goiano Arílson de Paula
e Charles vieram de outros clubes. Fábio Nunes — Paulo Nunes, 19 ahos - é que
dos Santos Azevedo, 20 anos, Fabinho, estão depositadas as maiores esperanças
mostra evolução como improvisado late- de todos no clube.

Os dirigentes
do América iniciaram campanha para acabar com o
apelido de diabo.
O vice de futebol
Gilberto Cardeal
sugere que a concentração do clube, no km 18 da Rio-Petrópolis, conheci-1
da como 'Mansão do Diabo', passe a se j
chamar 'Palácio dos Rubis'. Ele acredita';
que o jejum de 31 anos sem titulo se deve,
em parte à devoção ao demônio.
O símbolo do América foi criado na '
década de 40, quando o caricaturista'
argentino Mollas, que veio morar no!
Brasil, trouxe alguns bonecos que repre- ]
sentavam as principais equipes de seu.
Segundo Cardeal, o culto ao diabo,
pais. "os
maus espíritos" e acaba infuenatrai
ciando o rendimento do time, "que às <
vezes se deixa envolver por medo ou':
temor". Deus salve o América. >

Cânter
Resultado — O concurso dos sete
pontos da corrida noturna de segundafeira, que estava acumulado, teve apenas
29 acertadores. Cada um recebeu a
quantia de CrS 755.348,85.
Veissman — O treinador Adail Oliveira confirmou a presença do castanho
Veissman na Copa Associação Nacional
de Proprietários de Cavalos (ANPC)
clássica, em 2.400 metros, principal atração turfistica nacional até o final da
temporada. O craque do Stud São Sebastião do Rio de Janeiro, segundo colocado no GP Brasil, seguiu em boa forma,
descansou e já voltou a galopar normalmente em Friburgo.
Ramirito — Outra grande atração da

Prêmios — A Comissão de Turfe de
Cidade Jardim premiou os seguintes ven-1
.cedores da estatística referente ao periodo i
1990/91: Jóqueis: Luiz Duarte (vitórias) e:
Gabriel Meneses (eficiência), Treinador :j
Selmar Lobo, em ambos. Proprietário e;:
Criador: Haras Rosa do Sul. Reprodutores'
: Henri Le Balafrê e Kigrandi. Aprendizes:
Antônio Fagundes.
Doutor Frontin — Entre os grandes
craques cariocas que estarão presentes á;
Copa ANPC clássica, em outubro no Hi-!
pódromo de Cidade Jardim, apenas Flying!
Finn, do Stud Numy, deverá disputar oi
GP Doutor Frontin. O alazão recomeça os •
treinos no próximo fmal de semana.
i

Os

Copa ANPC será o alazão Ramirito,
filho de Clackson, de propriedade do
Stud José Adamian. Recuperado, da infecção na traquéia, o pensionista de Artur Araújo voltou aos treinos em ritmo
moderado. O experiente treinador espera
colocá-lo em forma sem precipitação por
que ainda faltam quase dois meses para a
realização da importante prova.
Favorito — O velocista lt's The Day,
segundo colocado para Mate Bueno no
quilômetro internacional, é a grande
atração do próximo final de semana no
Hipódromo da Gávea. Mantido em excelente estado atlético por Eduardo Caramori vai enfrentar companhia desfalcada e dificilmente será derrotado em
corrida normal.

:W
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SE O SEU ORÇAMENTO ESTÁ TREMIDO, 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 DOMINjornal do brasil
GO, SEU ANÚNCIO VAI SE REVELAR NO JB.
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Telemarketing
¦6J«
RIO DE JANEIRO, DAS 09:00 às 17:30 h
D
o i o-

Preparar os homens de Marketing e Vendas
para atuarem com uma nova técnica de promoção e vendas é o principal objetivo da direção ao
procurar um novo dimensionamento de colocação do seu produto no mercado consumidor.
O uso do Telemarketing como uma nova arma de venda tem sido adotada com grande eficácia.
Como usá-le, quando, sua abrangência face a
estrutura do mercado da empresa e sua integração com as outras peças do processo são fundamentais ao sucesso.
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IMPLANTAÇÃO

E

GERÊNCIA

DE

TELEMARKETING
Saber com detalhes o custo do sistema e
Para conduzir este Projeto, a ESAD foi buscar
avaliar a relação beneffcio/custo;
experiência do Professor ANTÔNIO CARLOS
Definir os recursos humanos e materiais para
DO VALE, da Fundação Getúlio Vargas, Cônsultor em Marketing e Vendas, tendo implantado váa implantação do sistema;
„^ios "Telemarketing Integrado" em empresas IfTer acesso a informações de cadastros e pesderes de mercado.
quisa para estruturação do seu mercado.
Este evento, pela sua importância e para que
Com análise de casos práticos, o Professor
os participantes tenham a oportunidade de soluVale irá demonstrar como o Telemarketing deve
cionar todas as suas dúvidas, terá o número de
integrar-se à Mala Direta, ao Telefone, o "cliplimitado a 20 (vinte) pessoas. Asparticipantes
ping" e outros recursos para aumentar a venda
sim, pedimos que caso V.Sa . tenha em mente
com redução do custo, como montar os "scricrescer suas vendas através do mecanismo
pts" de venda, como treinar, reciclar e motivar o
apresentado, faça sua inscrição o quanto antes.
pessoal.
Faça contato com as coordenadoras, Marisa,
Desta forma o participante do Curso terá
Nadner
ou Márcia pelo telefone (021) 221-7080,
condições de:
telex (21) 38690 ou diretamente na sede da
¦ Conhecer perfeitamente as limitações e posESAD, na Rua São José, 40 - 9» andar - Rio de
Janeiro.
sibilidades de implantar o Telemarketing;
SERVIÇOS

DE

DATA DE PUBLICAgAO
DATA DE EMISSAO
.
| y.
————
'
•
" •
• •_
j
NOME:.
TELEFONE:.
COMO PREENCHER:
COMECE SEMPRE PELO
PRODUTO A SER ANUNCIADO.

DOC. IDENTIDADE:.
COLOQUE UMA LETRA
EM CADA QUADRADINHO,
DEIXANDO UM ESPAÇO
ENTRE AS PALAVRAS.

NÃO ESQUEÇA O PREÇO
E POR ÚLTIMO Ò TELEFONE
OU ENDEREÇO.

CLASSIFICADOSPERTO

JB

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS
RUA SÃO JOSF, 40-9° ANDAR - CEP 20010 - R.l • TFLFX (21) 38690 • TF.l : (021) 221-7080
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HAVANA - Uma medalha de
nrita e outn de bronze alem de
' boas colocacoes na final embora
fnm Hn r>AHin Prirntn n'nncitivn
f
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da natagao brasile.ra, ontem,
expresstvo
resultado
mats
Pan.
O
:
foi o segundo lugar do revezamento 4x200m livre, com Gusta;

;
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'
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u" «'
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nos Estados Unidos, onde quer g W^
MMIWM
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, é on l0
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no doping
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P.ontem o
W
f
com 54s89
brasileiro dd prova, iTSSe
ca,^Foi
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prinierro'ca. r-mtr*.
,Jj,^
so so dc doping nos Jogos Pan-Aniqncanem precisou repetir seu melhor
Pan-Anvincanos
,'»?•"'*
V"
( -temp0 para subir no podio. Na
remadot
nos dc Havana — o exame do remador
Jp£.
mexicano
(rente dele, com a medalha de
Jose Gomez, medalha de oumexicano Josc
ro
sabado passado,
dçu
ro no dois com, sábado
ficou 0 americano Mike
passado,' ,d?u
*
laboratl
responsavel pelo laboratóS,mM&
positivo.
SBNPPii^' ^
^erriU) com 54s60.
positivo. O responsável
foi
controlc antidoping, que -foi
dc controle
rio rio de
bras eiro
9%^
montado
^
orova o brasileiro
Na mesma prova.o
cspfdlalfe.
instrument™ e espécílálfsmontado com instrumentos
é
tas do México, Espanha e Cub;\
considerado o melhor que jamais existiu, fez o comunicado por telefone ao
chefe da delegação mexicana, AiJ&mo
Aguilar, que se reuniu com outros.integrantes da delegação para estudar o
caso.
Jose Gomez, segundo fontes :da~delegação mexicana, tomou um medicamento para gripe que contém substância proibida pela comissão médioa do
Comitê Olímpico Internacional (COI).
A punição para esses casos c a descliíssificação e perda automática da^ medalha. Jose Gomez ganhou o ouro reniaii:,
pan dmenCana'COm Anthony
irmao.
do do com seu irmão.
Anthony Neste superou o recorde pan-americano nos 200 m
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Outra esperan?a de medalhas do BraNão
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em
mericano.
acontecer.
de natação.
que pretende
nata?ao. Seja no Pan-americano ou acontecer.
prova
.(P.C.V)
nos
nada
igual".(f.C.tO
nadaigual
-sil tambem cai 11a agua hoje. E Rogeele panamericano.
Aguiar, Paula Marsiglia e Isabelle no
no Campeonato Mundial. Ontem, ele
panamericano.
Olimpicos de Barcelonos Jogos Olímpicos
'rio Romero, finalista olimpico e re——
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Vieira representam 0 Pais.
depO'is
vem^ para
na, ano que vem,
p^ra depois
———————
abandonar
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abandonar a natação.
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Brasil hoje
na
TV
Suis
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Brasil
Suas maiores adversárias
Provas de hoje e os recordes
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Otávio Marco Moreira e Rodolfo
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Educativa
distancia
distância
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M°rdra'
meio-medio ligeiro, enLucas França, meio-médio
Mundial
Mundial lSFranga,
Pan-Americano
Sul-Americano Pan-Americano
19h10..
19h10 Tempo de Esporte (boletim)
(bolet.m) didi Wilson e Lorraine Perkins;'
June- NATAQAO
Miguel Jiineo
perkin^i Cjüe
0
frenta
NATAÇÃO
porto-riquenho
P°rto-riquenho
qLlc
48s42
Matt
Matt
frenla
50s54Jim
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Jim
Alberto
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mascuhno
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Emmanuel
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100m costas,
costas,
ESGRIMA
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Emmanuel Nascimento; lOOm
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Koschewitz e Paula Lazzarini.
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1m57s30 Martin
4x100m
Martin Koschewitz
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....
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Rick
2m02s26 Rogério
Rogerio 1m59s34 Rick
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.....
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Medalha irritado
Medalha
culpa a imprensa
Quadro de medalhas
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culpa
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selegao fez ontem
onlem
Sabre—masculino
Suro
1
(masculino)
(mascuhno)
nela
1
Tobago
13° Trinidad Tobago
6° Antomo Loiola (Bra)
OuroCuba
manha
ainasio
looliz-.do
hi
localizado
locall?ado
na
manhã,
no
a
manha,
ginásio
gmasio
200m livre
livre
pe pela
Prata
EUA
82kg
Prata
4
5
Dominicana
14° Rep. Dominicana
Jackson
Pan-Americana,
deu
(EUA)
Ouro
Kevin
da
Vila
entrada
2m02a06
.
Bronze
Jacob
Lisa
|l,i
(EUA)
Lisa
(EUA) 2m02s06 entrada
Q
,
Bronze
Canada
4
Guatemala
15° Guatemala
Orlando Hernandez (Cub) Ouro
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Williams
nao
LONDRES - Nigel Mansell não
lidepassou ainda Ayrton Senna na lidefora da pista,
mas,^fora_da
rança
ranga do Mundial, mas,
pista,
Ultrapassou ontem o brasileiro na
corrida pela renovação de contratos
para 1992 —a equipe Williams, junto
com a Renault,' anunciou oficialmenir.c
Patrese
.te que Mansell e Riccardo Patrese
continuarão pilotando seus carros na
temporada.
próxima
p'roxima temporada.
renova?ao dos contratos de
A renovação
de
Mansell e Patrese fecha, teoricamente, as portas da Williams a Ayrton
Ayrton
Senna e põe fim a um namoro que
desde
nao ée consumadcsde o0 ano passado não
consumadai
do no altar. O0 comunicado oficial dá
,do
tambem a hipótese
hipotese de
de
equipe encerra também

seguro
Mansell. agora mais seguro
Mansell,

renova

contrato

de

Mansell

e

Patrese

j

Emerson
Mansell abandonar as pistas por uma
uma
====^=^^=^^ters
Reuters 12/07/91
12/07/91
apOSta na
Emerson aposta
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S9H^
T
também
ar- ^
tambem lucrativa, porém,
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em
92
ein^
Rio
Indy
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riscada, carreira no golfe profissional
profissional Corrida
CiOlTldSl
pelas
pCldS
lnay
americano.
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Após quatro ailbs
SÃO PAULO
"Sou um
de negociações, a prova brasiíSíftTde
grande credor da contivagas ficou
Fórmula Indy poderá começafá; se
nuidade, e estou certo de que Nigel e
transformar em realidade hoje, ao meiotao duro
duro 1U£US
mám
Riccardo, que trabalharam tão
reuniao que Emerson Fittipaldi
na reunião
dia,
mais difícil
dificil
dia,
o prefeito Marcelo Alencar^no
com
terão
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terá
nós
nesta
para
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Revezamento
Paulo César Vasconcellos
HAVANA —
1 Uma medalha de
1
prata e outra de
I bronze, além de P?j
boas colocações na
¦ final, embora fora
•91
do pódio, foram o HAVANA
no
ontem,
brasileira,
' saldo da natação
segundo dia de provas no Pan. O resultado mais expressivo foi o segundo lugar
do revezamento 4x200m livre, com Gus. tavo Borges, Emmanuel Nascimento,
Teófilo Ferreira e Cassiano Leal. Eles
: estabeleceram novo recorde sul-americano, com 7m28s83, superando a marca de
7m29s30,
se mantinha há 11 anos e
'pertencia que
à equipe brasileira que foi
Olímpicos de Moscou,
' bronze nos Jogos
em 1980 (o recorde mundial é dos EUA,
; com 7ml2s51).
Na disputa individual, o amazonense
! Eduardo Piccinini ficou com o bronze
A prova
| nos lOOm borboleta, com 55s00.
! foi vencida pelo campeão mundial e
i olímpico, Anthony Nesty, do Suriname.
Piccinini, 18 anos, que há um mês treina
, na Flórida, Estados Unidos, onde quer
estudar Economia, é recordista brasileiro
i da prova, com 54s89.0 recorde mundial
da distância, 52s84, é do americano Pa-

JORNAL DO BRASIL
—

Esportes

do

recorde

com

é

Brasil

prata
Havana — AP
*'
Tf"*****

blo Morales. Esta foi a única modalidade
em que a medalha de ouro não foi para
um nadador dos Estados Unidos.
Também nos lOOm borboleta, o brasileiro Emmanuel Nascimento ficou em
sétimo, com 56sl7. Nos 400m medley,
Renato Ramalho foi o sexto colocado,
com 4m31s88.0 vencedor foi o americano Alex K.ostich, com 4m23s96.0 recorde pan-americano desta prova continua
em poder do brasileiro Ricardo Prado,
com 4m21s43, marcados em 1983, na
Venezuela.
No feminino, o dia também foi bom
para a natação do Brasil. Paoletti Filippini, com 2m05s26, foi a quarta classificada nos 200m livre, modalidade vencida
pela americana Lisa Jacob, com
2m02s06. Glycia Lofego, com 2m43s01,
nos 200m peito, ficou em quinto. A campeã foi a americana Dorsey Tierney, nova recordista pan-americana, com
2m28s69. Dorsey quebrara o recorde pela manhã, nas eliminatórias, ao fazer
2m32s33, e voltou a melhorar a marca na
final.
Anteontem, o revezamento 4x200m
livre, feminino do Brasil — Paoletti Filippini, Beatriz Lages, Viviane Motti e
Daniela Ishimaru — não foi ao pódio
mas bateu o recorde sul-americano da
prova, com 8m30s25.0 recorde mundial
é das alemaes, com 7m55s47.

'
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Três casos de
doping no PanPara satisfação do presidente da Qnganização Desportiva Pan-Americana,
Mario Vazquez Rana, foram registrados, até o momento, apenas três casos
de doping nos XI Jogos Pan-A\pepcanos. Destes, dois já foram revelados: o
remador mexicano Jose AntonÍQvGomez e a atleta canadense^ Georgette
Rick. O terceiro caso confirmado.tià.o
"Os médi-,
teve seu nome divulgado —
cos trabalham com números, não com
Rana.
nomes", esclareceul»Un«
utilizp(i)n\im
mexicano
O remador
medicamento que inclui, entre.seus
componentes, pseudoefedrina —incluída na lista de estimulantes divulgada
Olímpico Intern^ci^il
pelo Comitê
"Passei mal na véspera da com(COl).
do?
petição e procurei o serviço médico
Jogos para tratar da amigdalite, flue
sentia. Lá, me receitaram Flan.a^ Como a dor não melhorasse, ingeri algumas pastilhas de Advil", tentou esclarer
cer Gomez, que afirmou desconliçcer
que as pastilhas contivessem qualquer
substância proibida. —-
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Anthony Neste superou o recorde pan-americano nos 200 m

Silvia Poli opta*
de novo

Borges,
Gustavo Borges, medalha de pra|
ta nos 200m livre, volta hoje à piscina
para nadar os lOOm livre, mais uma
' vez com chances de subir no pódio
pan-americano. Recordista brasileiro
t da prova, com 50s77, Pirulito, como é
chamado, devido a seus 2,03m, pode
"superar a marca sul-americana, há
quase seis anos em poder do venezuelano Alberto Mestre, com 50s46. Na
mesma prova, com chances reduzi, das, nada Emmanuel Nascimento.
' Outra esperança de medalhas do BraI sil também cai na água hoje. É Rogério Romero, finalista olímpico e re-

a esperança

Provas de hoje e os recordes
Mundial
Sul-Americano Pan-Americano
48s42 Matt
50s54 Jim
50s46 Alberto
100m livre
Biondi (EUA)
Bom (EUA)
Mestre (Ven)
masculino
1m00s59 Ina
Silvia
1m01s86
Cristiane
1m04s87
100m costas
Kleber (Ale)
Poli (CRc)
Santos (Bra)
feminino
1m57s30 Martin
Rick
1m59s34
Rogério
200m costas 2m02s26
Zubero (Esp)
Carey
(EUA)
Romero
(Bra)
masculino
3m40s57
3m45s52
4x100m livre 3m56s29
Alemanha
Unidos
Estados
Brasil
feminino
4m03s85 Janet
Cynthia
4m10s56
Patrícia
4m19s65
400m livre
Evans (EUA)
Woodhead (EUA)
Amorim (Bra)
feminino
- '* ' -

nos

Água

cordista sul-americano dos 200m
costas, com 2m02s26.
No feminino, as brasileiras não
têm possibilidades de medalhas individuais. Ana Catarina Azevedo e Fabíola Molina nadam os 1 OOm costas,
prova de que a recordista sul-amencana, Cristiane Santos, foi afastada,
por não ter conseguido índice para o
Pan. Nos 400m livre, competem Beatriz Lages e Viviane Motti. O Brasil
pode fazer melhor no 4x1 OOm livre,
com possível quebra de recorde sul-americano. Paoletti Filippini, Paula
Aguiar, Paula Marsiglia e Isabelle
Vieira representam o País.

olhos

dos

americanos

dono dos lOOm borboleta mosO trou ontem que ainda ficará
durante muito tempo com o certificado de propriedade da prova. O suririamês Anthony Nesty continua sendo
a água nos olhos da equipe americana
de natação. Seja no Pan-americano ou
no Campeonato Mundial. Ontem, ele

foi o único a desafinar e obrigar os
organizadores a tocareem o hino do
seu pais ao invés do Salve América,
cuja execução é tão constante que o
disco vai terminar arranhado no final
da competição.
A superioridade de Nesty sobre os
demais adversários é tão acentuada e
ficou evidente ainda no treinamento
da manhã. À tarde, ele só fez confirmar que é o melhor nadador desta
prova. Um especialista. Sabia que iria
acontecer. Não esperava era o recorde
panamericano.

Brasil hoje
BOXE
.
Lucas França, meio-medio ligeiro, en*
frenta o porto-riquenho Miguel Jimenez.
ESGRIMA
Preliminar de espadas por equipes,
com Márcia da Silva Leonelli, Márcia
Koschewitz e Paula Lazzarini.
HÓQUEI
Brasil x Chile
TAEKWON DO
Categoria até 83 kg, com Fábio Goulart.
PATINAÇÃO
Nos 300, 5.000 e 10.000 metros, com

Otávio Marco Moreira e Rodolfo Nakakubo.
NATAÇÃO
lOOm livre, com Gustavo Borges e
Emmanuel Nascimento; lOOm costas,
com Ana Catarina Azevedo e Fabíola
Molina; 200m costas, com Rogério
Romero; 4x1 OOm livre, com Paolette
Filipini, Paula Aguiar, Paula Marsiglia e Isabelle Vieira e 400m livres,
com Beatriz Lages e Viviane Motti.
VÔLEI
Brasil x Porto Rico (masculino) e Brasil x Estados Unidos (feminino).

Nesty venceu
como quis os
lOOm borboleta

O domínio não transforma Nesty
numa estrela inatingível. Ele mantém
uma postura de distância, embora faça
questão de mostrar que tem perfeita
noção da fama que possui. Quando
um jornalista brasileiro se aproxima
dele pode ser surpreendido. Ao invés
da natação, Nesty prefere falar sobre
futebol. É louco pelo que rola no Maracanã, Morumbi, Beira-Rio, e Mineirão da vida. Ficou vidrado no time de
Falcão—acreditem! E, especialmente,
no gol marcado
por Branco com a
Argentina. 'Foi uma beleza. Nunca vi
nada igual".(ÁC. V)

Na TV
Educativa
19h10.. Tempo de Esporte (boletim)
Globo
13h00 Globo Esporte (boletim)
Manchete
12h25 Manchete Esportiva (boletim)
Bandeirantes
12h30 Esporte Total (boletim)
15h00 Jornal do Pan (boletim)
15h30 Vôlei feminino (Brasil x EUA)
20h30 Jornal do Pan (boletim)
OhOO Jornal do Pan (boletim)

pelos 100 costas
A costarriquenha Silvia Poli,
grande estrela dos Jogos Pan-Americanos de Indianápo^ts, em
1987, com três medalhas de ouro,
nos lOOm e 200m livre e lOOm
costas, estréia hoje na piscina de
Havana. Ela não poderá repetir o
feito de quatro anos atrás.. Desta
vez, a polivalente Silvia se concentrará apenas nos lOOm costas,
prova em que pretende competir
nos Jogos Olímpicos de Barcelbna, ano que vem, para depois
abandonar a natação. !r
, .ll/MO
Suas maiores adversar^.,na
distância serão as americanas Jodi Wilson e Lorraine Perkins, que
este ano registram tempos melhores que os dela. A nadadora dá
Costa Rica sabe das dificuldades;
"Não vim
pensando no ouro.
Meu objetivo é melhorar minhas
marcas e se conseguir isso certamente ganharei uma med^Jha,
¦ <—¦
não importa qual."
Basquete vence

Resultados
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Williams
LONDRES — Nigel Mansell não
. passou ainda Ayrton Senna na liderança do Mundial, mas, fora da pista,
; ultrapassou ontem o brasileiro na
corrida pela renovação de contratos
—a equipe Williams, junto
para 1992
com a Renault, anunciou oficialmente que Mansell e Riccardo Patrese
•continuarão
pilotando seus carros na
temporada.
próxima
¦ A renovação dos contratos de
Mansell e Patrese fecha, teoricamente, as portas da Williams a Ayrton
Senna e pôe fim a um namoro que
..desde o ano passado não é consumado no altar. O comunicado oficial da
equipe encerra também a hipótese de

renova

Mansell abandonar as pistas por uma
também lucrativa, porém, menos arriscada, carreira no golfe profissional
americano.
"Sou um
grande credor da continuidade, e estou certo de que Nigel e
Riccardo, que trabalharam tão duro
para nós nesta temporada, terão capacidade de alcançar ainda algo mais
no próximo ano", disse Frank Williams.
Mansell, que correu pela equipe
inglesa de 1985 a 1988, regressou à
Williams nesta temporada, após dois
anos na Ferrari. Patrese está na Williams desde 1987.
Bp

Mansell, agora mais seguro

Patrese continua na equipe

60km
-Ouro J.-Colay (QJA) 1h31mü1
Praia O. Toms (Cub) 1h32m31
Bronze J. Bolland (EUA) 1h32m31
9* Cláudia Carceroni (Bra) 1h33m56
(feminino)
170km
Ouro R. Marchan (Ven) 3h49m57
Praia H. Rodrlguez (Cub) 3h49m57
Bronze W. Magalhães (Bra) 3h49m57
(masculino)

48kg
Ouro
A. Martlnez (Cub)
Prata
J- Sabino (Dom)
Bronze T. Vanni (EUA)
52kg
Ouro Carlos Varela (Cub)
Prata Bernard Olvera (Mex)
Bronze Larry Jones (EUA)
57kg
Ouro Brad Penrith (EUA)
Praia Alejandro Puerto (Cub)
Bronze Roberto Dawson (Can)
62kg
Ouro
J. Smith (EUA)
Prata
A. Nieves (Pur)
Bronze L. Reinoso (Cub)

Argentina facit
Prata
Bronze

68kg
Ouro Townsend Saunders (EUA)
Prata Daniel Navarette (Arg)
Bronze
Jose A. Diaz (Ven)
74kg
Ouro Kenneth Monday (EUA)
Prata Fellpsz Guzman (Mex)
Bronze Alberto Rodriguez (Cub)
6° Antônio Loiola (Bra)
82kg
OuroT. Kevin Jackson (EUA)
Prata Orlando Hernandez (Cub)
Bronze
David Hohl (Can)
6° Roberto Leitão (Bra)
90kg
Ouro Roberto Limonla (Cub)
Prata Christopher Campbell (EUA)
Bronze Gregory Edgelow (Can)
llOkg
Ouro Mark Coleman (EUA)
Prata John Matlle (Can)
Bronze Angel Anaya (Cub)
130kg
Ouro Bruce Baumgartner (EUA)
Prata Andrew Borodow (Can)
Bronze Domingo Mesa (Cub)

4x200m livra
Ouro EUA
7m23s39
Prata Brasil 7m28s83
Bronze Porto Rico 7m29s86
400m quatro estilos
Ouro Alex Kostlch (EUA) 4m23s96
Prata Jody Braden (EUA) 4m26s25
Bronze Jasen Pratt (Can) 4m26s31
6o Renato Ramalho (Bra) 4m31s88
lOOm borboleta
53s45
Ouro A. Nesty (Sur)
Prata Mike Merrill (EUA) 54s60
Bronze E. Piccinini (Bra)
55s00
(masculino)
2OOm livre
Ouro Lisa Jacob (EUA) 2m02s06
Prata Barbara Metz (EUA) 2m02s92
Bronze K. Paton (Can) 2m04s73
4* Paolette Filippini (Bra) 2m05s26
200m peito
Ouro D. Tierney (EUA) 2m28s69
Prata C. Dubois (Can) 2m33s62
Bronze ..L. A. Flood (Can) 2m34s08
5* Glycia Lotego (Bra) .2m43s01
(feminino)
? novos recordes pan-americanos

FUTEBOL
Cuba 1x0 Honduras
EUA2x1 México
Ouro

contrato

de

México
Cuba

EUA

Mansell

e

Diante de um adversário desfalcado
de seus principais jogadores — Campana " Mfintpnpgrn, qnp não vieram a
Cuba —, a seleção brasileira masculina
de basquete não teve dificuldade de
vencer a Argentina por 95 a 64 (37 a 25
no primeiro tempo), ontem à noite, e
manter a esperança de lutar peltrqjrtnto
lugar no Pan-Americano. Agora, os
brasileiros voltam a jogar na seictfcfeira, contra a Venezuela, de quem perderam na decisão do último Campeonato
Sul-Americano. ,
Foi um jogo sem graça. A seleção
argentina é uma das mais fracas doutorneio e tem como mérito o fato, <Je, ter
derrotado Cuba, que tirou o Brasil* da
disputa de uma medalha. Com- sua
equipe completa, o Brasil se pô.dOté
dar seu show particular para as .poucas
pessoas que assistiram ao jogo, através
de arremessos precisos de Paulinho"VilIas Boas e Mareei, enterradas dePipocà
e Evandro. Na preliminar, a Venezuela
venceu o Uruguai por 85 a 79. . liK 1II'[JV.)
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confirmação de Mansell e PaA trese na Williams restringe de
forma súbita a dança das cadeiras
— que prometia ser bastante animada — entre os pilotos para a
temporada de 92. Com esta decisão,
fica praticamente certa a permanência de Senna na McLaren e, em
menor escala, a de Alain Prost na
Ferrari, apesar do fogo cerrado que
o francês vem. enfrentando na equi•
pe italiana. É pouco provável que
Frank Williams tenha renovado com
seus dois pilotos sem antes ter ouvido
uma reposta de Senna, o piloto mais
cobiçado do mercado — por razões
óbvias — e cujo interesse pelo passe a
Renault em momento algum escon•
deu.
Definidos os pilotos na Williams, a
única opção de Senna fora da McLa•
ren seria a Ferrari, numa troca pouco
provável, principalmente após a recente demonstração de força dada pela dupla McLaren/Honda, que colo-

"PÍquet^

o mais prejudicado,
cou quatro carros na pista para testes,
está desenvolvendo suspensão inteligente e diferentes tipos de câmbios
semi-automáticos. Tudo isto supervi•
sionado por 40 técnicos, na pista. O
resultado foi fulminante: Senna dominou os treinos e a corrida na Hungria
e a McLarten conseguiu reverter um
panorama que parecia irremediavlemente favorável à Williams. Mais do
que isso, mostrou a Senna o gás disponivel para o futuro.
Resta a Prost a possibilidade de
sair da Ferrari para ser o piloto
francês no esquema ambicioso pre-

deve ficar na Benetton
visto para 92 pelo consórcio Ligier/
Renault Esta hipótese mexerá bastante com o mercado de pilotos e
poderá abrir frentes interessantes para
Nélson Piquet, aparentemente, o mais
prejudicado com a decisão de Frank
Williams. Insatisfeito na Benetton, Piquet chegou a anunciar negociações
com a Williams e há quem aposte que
ele já esteve negociando com a diretoria da Ferrari. Tem contra si o fato de
ter declarado, certa ocasião, que os
carros da equipe eram inseguros e que
o comendador Enzo Ferrari estava

Indy no Rio em 92
SÃO PAULO — Após quatro*anos
de negociações, a prova brasileira de
Fórmula Indy poderá começar a- se
transformar em realidade hoje, áo nieiodia, na reunião que Émerson Fittipafdi
Alencar, tio
terá com o prefeito Marcelo
"Conseguimos rePalácio Guanabara.
solver 95% dos problemas e desta vez a
prova desencanta", aposta o piloto, que
chegou ontem dos Estados Unidos para
participar do lançamento do Saáb/ciiíro
que a GM importará para revendelr no
Brasil.
Segundo Émerson, o maior obstáculo
para a realização da prova começou a'ser
removido quando a Cart conseg'úíU:èste
"Alpeano fazer uma prova na Austrália;
sar de todas as ameaças do Berriíe Ecclestone e Jean-Marie Balestre a.Ay^rália fez a Indy e continua no calendatip.da
Fórmula 1", comparou. Além disso, comenta-se que a Interpro, firma que representa a Foca no Brasil e promove os
GPs de Fórmula 1 do Brasil, Portugal e
Hungria, poderia ser a organizadora da
corrida no Rio de Janeiro, numa composição entre as entidades rivais do automobilismo mundial. O custo da reforma
do autódromo de Jacarepaguá. para a
construção de um circuito oval ^e.uma
milha (1.609 metros) foi orçado pela prefeitura em USS 2,5 milhões."
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feminino
Paulo César Vasconcellos
HAVANA —
Trcs-jogos, unia
vitória esperada
M
íftfüàs derrotas
etíH^ecutivas.
Fof o suficiente m
• Q1
para que o técni- UAI/AMA
ca .Wadson Lima "MVMWH 31
.,se irritasse com a seleção feminina de
vôlei. Acabou a paciência com a apa' tia de Cilene, a inconstância de Ana
McfSéi- e a pouca criatividade de Fer, tiancíá. Ele não sabe como resolver os
problemas mas sabe, porém, que o
jogo de hoje contra os Estados Unidtfc' é fundamental para terminar a
"fâsé
de classificação em terceiro lugar, o que garantiria enfrentar o segundo colocado na semifinal e não o
líder."A rodada é complementada por
Argbntina x Peru e Cuba x Canadá.
yju ii Qi.Wadson dos últimos dias é bem
difdrente do que desembarcou em
Havana há uma semana. Na chegada, era um técnico otimista e confian-

te na equipe segunda colocada num
torneio amistoso disputado em Hong
Kong, quando o Brasil perdeu para a
China e derrotou Estados Unidos e
União Soviética. As derrotas para o
Peru (3 a 2) e, principalmente, para
Cuba (3 a 0), tiraram o humor do
técnico. Durante o jogo contra as
cubanas, ele perdeu a paciência inúmeras vezes. A falta de determinação
é uma das características que mais
irrita Wadson. "O time não sabe fechar um set. Temos que superar esta
barreira."
Diante das duas derrotas, Wadson
mudou seus planos. Antes de começar os Jogos, ele achava possível ser o
primeiro do grupo. Agora tudo o que
espera é o terceiro lugar nesta fase de
classificação para enfrentar o Peru na
semifinal — ele acredita na vitória^le
Cuba sobre o Peru, o que daria às
donas da casa o primeiro lugar. O
jogo será Apesar das críticas, o técnico confirmou o mesmo time, com
Fernanda, Ida, Tina, Ana Flávia, CiIene e Ana Moser.

Classificação
'
V
O SG SP P
6
1.
CUBA
9
6 '
9
. 3
2.
PERU
3
4
3. BRAS 11EUA
4
' 4.
4
3
2
6. CANADA
4
0
3
6. ARGENTINA
0
passam á semifinal. Jogam o primeiro contra o quarto
^Os quatro primeiros
• "e
o segundo contra o terceiro. Os vencedores fazem a final.

Masculino
Dòs adversários da fase inicial do
torneio de vôlei masculino do Pan, a
seleção brasileira enfrenta hoje o mais
fápjlí-A equipe de Porto Rico è formada
por.jogadores não muito altos (a média
de altura é de l,95m) e apresenta deficiências em todos os fundamentos. As
três vitórias já asseguradas — Argentina,
Estados Unidos e Canadá — dão ao
Brasil a liderança, ao lado da também
invjçtp Cuba, e são suficientes para garantir a presença da equipe nas semifinais.''O primeiro lugar do grupo será
decidido amanhã, caso os favoritos vençdm hoje, quando será realizado o conÍYóVito dos líderes. Complementam a ro. dada de hoje Cuba x Estados Unidos e
Çiyjjjdá x Argentina.
Os três últimos jogos disputados serviram para que o técnico brasileiro Jose'Carvalho
fosse aos poucos corrinilHo

tem

jogo fácil
gindo pequenos defeitos na equipe. As
vitórias o deixaram mais satisfeito e lhe
permitiram observar o rendimento de
Carlão como atacante de meio - posição
na qual não atuava há dois anos. Josenildo gostou da performance do jogador e
está cada vez mais convencido de que
agiu certo. "Ele é muito bom nesta função. No decorrer dos jogos ainda vai
subir de produção."
O técnico brasileiro acha que as atuaçôes de Carlão como atacante de meio
neste Pan-Americano o deixarão em condições de chegar em melhor fase no SulAmericano, que será disputado em setembro, em São Paulo. E esta competição, classificatória para os Jogos de
Barcelona e onde o Brasil terá apenas a
Argentina como adversário mais forte,
que conta com a prioridade do treinador.
(P.C.V.)
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título da Copa do Mundo c o vice
da Liga Mundial (encerrada dias
antes do Pan).
"Em Indianápolis, o nível estava'
muito mais alto , afirma Despaigne, recordando o Pan de quatro
anos atrás, quando Cuba perdeu o
ouro para os Estados Unidos. "Foi
uma competição com nível técnicoi >
muito mejhor. Exigiu mais das
equipes". E por esta razão que Despaigne não tem dúvidas em afirmar
será entre cubanos e
que a final "Não
brasileiros:
existem outros times em condições de disputar o ouro. O Brasil não está com o mesmo
time da Liga Mundial, afinal, ganhou o reforço do Carlão e está
mais treinado".
Com 25 anos, Despaigne é o
maior ídolo de esportes de quadra,
em Cuba. Por isso foi o escolhido
para entrar no Estádio Pan-Americano com a tocha, no dia da festa
de abertura. A homenagem deixou
emocionado este atacante, de>"
l,95m, que os cubanos insistem em
afirmar ser melhor que o italiano
Zorzi: "Fiquei honrado e emocionado com a homenagem. Acho que
foi um reconhecimento ao meu tra-,
balho. Senti também que as pessoas
ficaram felizes. Isso me alegrou ainda mais". (P.C.V.)

Fragilidade das
equipes do vôlei
irrita o cubano

9H%¦ <<

ai &J

Jraco nível dos jogos está deixando Despaigne irritado

Despaigne

de

principal estrela da competiA ção masculina de vôlei deste
Pan-Americano está decepcionada
com o nível dos jogos de sua modalidade. O cubano Joel Despaigne
lamenta o fato de que muitas equi—
pes não vieram com times fortes
os Estados Unidos têm outra equipe que está se preparando para a
Norceca (campeonato que reúne os
países da America do Norte, Centrai e do Caribe), da mesma forma
que o Canadá —, e acredita que
não exista outra alternativa: a aisputa pela medalha de ouro está entre o Brasil e a seleção de seu país.
O baixo nível técnico do vôlei
masculino exibido neste Pan desgostou Despaigne. Ele queria uma
competição mais disputada, onde a
seleção de Cuba fosse mais exigida.
Até agora, em nenhuma das partidas que jogaram (Porto Rico, Canadá e Argentina), os cubanos tiveram que mostrar seu poderio — de
um currículo que inclui um vice
campeonato mundial (conquistado
em outubro de 90, no Brasil), o

13/06/91
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do Pan

H
Hoyama

Luta pela prata
O boxe brasileiro pode garantir hoje
uma medalha de prata na categoria médio. Com o bronze garantido, Luoas
França, 23 anos, entra na sala Kid Chocolate para enfrentar o portorriquenho
Miguel Jimenez, precisando mostrar cm
três assaltos que tem condições de chegar
á final. Confiança não falta a Lucas. Ele
aerdita que tem condições de derrotar o
lutador de Porto Rico. "Ele não é tão
rápido e acho que posso vencê-lo com
minha agilidade." Até agora, Lucas já
lutou 45 vezes e perdeu sete. Ele já viu
Jimenez vencer e não ficou impressionado: "É possível vencê-lo".

festeja

O nissei de ouro, como o chamam os
amigos, não podia imaginar que passaria momentos tão angustiantes pela
conquista da medalha de ouro na categoria individual de tênis de mesa. Hugo
Hoyama chegou às 23h à sala de exame
antidoping do ginásio Ramiro Valdez
Daussa. E, apesar de beber cerveja e
muita água mineral, só conseguiu dar
material para o exame quando o dia já
amanhecia. Mesmo assim, não perdeu a
"Foi a comemoração mais difepose.
rente da minha vida", disse, ainda emocionado com a vitória sobre Cláudio
Kano e pelo fato de ter se consagrado
como único brasileiro a conquistar três
medalhas de ouro no Pan-Americano.
Hugo Hoyama disputa o Pan pela
segunda vez — ganhou a medalha de
ouro por equipes em Indianápolis.
Quando chegou a Havana, não imaginava que pudesse voltar com tantas
medalhas, muito menos que disputaria
a final de simples com outro brasileiro.
"Eu e o Cláudio
já nos conhecemos
muito bem. Um sabe o estilo do outro.
Por isso, foi um jogo muito disputado.
Com o Cláudio não se pode bobear",
disse o campeão;

p|[p!j||ilj8psjji^

Oyama lembrou a dificuldade para vencer Cláudio Kano
Festa nas ruas
Havana viveu ontem uma madrugada de festa. Milhares de famílias se
converteram em anfitriãs das delegaçôes de 39 países e abriram as portas
de suas casas oferecendo bebidas e
um pouco de comida. As ruas acabaram fechadas, com os atletas e os
cidadãos cubanos fazendo festa ao
som de ritmos afro-caribenhos, até o
sol raiar.

medalhas
vôo
das
wrimeiro
h por r."
Tem um nissei que conquistou três ajudou o Brasil a subir na classificamedalhas de ouro, um decatleta que
ção geral e também a valorizar ainda
'niOfa nos Estados Unidos e uma mumais o tênis de mesa. O esporte sai
_ lher.que comemora vitórias e títulos
desta competição com status e a cer..fipiTLçambalhotas. O melhor do Brateza de que poderá fazer ainda fazer
..isil .nestes jogos Pan-Americanos até
muito mais. O mesmo se pode dizer
agora sai de Havana hoje às 21 horas
de Luisa Parente. A estrela solitária
da ginástica, que ganhou o ouro
(22h, hora de Brasília) numa viagem
êscala
em
São
Paulo
e
na barra assimétrica e salto sobre o
pousando
"definitivamente
no Rio de Janeiro. O
cavalo, desabrochou nestes jogos.
vôoleva o nissei Hugo Hoyama,
que
_ Ao mesmo tempo regressam no
>'por«4rês vezes subiu no lugar mais
vôo, atletas que passaram praticaalto-do pódio nas competições de
mente desapercebidos pçla competitçflis 'de mesa, o ironman Pedro Ferção. É o caso dos jogadores de bolireira da Silva e o sorriso protegido
che. Ninguém tomou conhecimento
por aparelho de Paula, a armadora
de seus resultados, ninguém soube
da seleção brasileira feminina de basquem eram seus principais adversáquete. O avião da Varig estará levanrios. Quem sabe em companhias tão
do atletas que colocaram o pais nas
ilustres, eles não conseguiram resulas do New York Times, do
v
tados melhores nas próximas compeGramma. jornal oficial do partico cotições? (P.C.F.)
munista, e receberam cumprimentos e
tiraram fotos ao lado do comandante
1
Fidel Castro.
ví*ãra
As medalhas que chegam
muitos atletas que estarão
Eaporto
E»port«
Ouro Prata Bronx*
Bronx* Total
.neste.vôo, a volta ao Brasil significa o
Arcoeflecha
0
0
00
recomeço do trabalho para competiAtletismo
2
2 10
10
ões futuras. É o caso de Robson
Basquete feminino
1
feminino
1
tSetáno, medalha de ouro nos lOOm
Boliche
0
0
00
. e^QP.m. Ele passa pela alfândega do
0
! Canoagem
0
00
: Ciclismo
0
,,,aeroporto internacional amanhã, e
11
Gindstica
0
nO ídia seguinte já estará na pista do
0
22
11
Handebol
1
estádio Célio de Barros, pensando no
Hipismo
0
12
Campeonato Mundial, no final deste
: Jud6
12
12 5
88
.mês,em Tóquio. De folga desde
Nado sincronizado
0
0
00
—
sua última corrida foi
sexta-feira
Remo
0
2
2
2
j£jC
•
¦ na quinta-feira —, ele aproveitou paTdnisdemesa
1212 66
Tdnlsdemesa
pSzfnmii' I
Tiro
15
15
66
ra conhecer os pontos turísticos de
Levantamento de peso
0
3
33
Havana, afinal, ninguém é de ferro, e
Luta
0
0
00
também passeou por Varadero, a
Esgrima
0
0
00
praia cartão-postal do país.
latismo
5
17
7
'"Foi para este lugar que muitos
atletas foram após o término das suas
/1|
competições. O basquete feminino —
campeão pan-americano no domingo
—.• passou os últimos dois dias mergulhando, tomando suco, água de coco e tirando fotografias em Varadero.
Merecido descanso para quem chegou em Havana desacreditado e venceu.— pela terceira vez na história da
competição — o torneio feminino de
^^
basquete.
Isolado no primeiro escalão dos
rriedalhistas de ouro. Huho Hoyama

sai

bronze

liMai,
'

O ciclista brasileiro Wandertey Magalhães conquistou
ontem a medalha de bronze na
estrada individual. O ouro,
após 170 quilômetros, ficou
com Robinson Marchand, da
Venezuela, e a prata com o
cubano Heribetío-Rodriguez^

hoje

dá Soleada
HótIuei
A equipe brasileira de hóquei sobre
patins, considerada uma das favoritas a
medalha de ouro, estreou bem nos Jogôs
Pan-Americanos ao golear Cuba por 12
a 2. Nos outros jogos, os EUA venceram
a Colômbia por 2 a 0 e a Argentina o
Chile por 4 a 1. No torneio masculino de
hóquei sobre a grama, Canadá e Argentina disputam a medalha de ouro amanhã. México e EUA decidem o bronze na
. preliminar.

de

Cuba
Camp eãs terão

I

Ao lado dos que
levaram medalha
de ouro, estão
atletas que não
foram ao pódio

-

festa no interior
SÃO PAULO — A seleção brasileira feminina de basquete que conquistou a medalha de ouro nos Jogos
Pan-Americanos em Havana será recebida com festa em São Paulo. Ao
contrário do que aconteceu há dois
meses, quando a equipe chegou sem
despertar maior interesse, apesar de
ganhar, invicta, o Sul-Americano, na
Colômbia, agora
há
uma
grande
mobilização de torcidas nas cidades de Piracicaba e Sorocaba, onde ficam o BCN e
a Consteca/Sedox, clubes que reúnem
a base da seleção.
Para algumas remanescentes do time medalha de ouro há 21 anos, 'éfm
Cali, a conquista em Havana tambéln
serve para uma reflexão sobre o fuTuro do basquete. "Seria bom que essa
medalha levasse os dirigentes a sentarem para conversar, pensando primeiro na sobrevivência do basquete",
alertou a técnica Laís Helena Aranha,
uma das jogadoras do time que venceu Cuba na final do Pan de Cali, em
1971.
Para ela, a conquista foi resultado
do amadurecimento da geração de
Paula, Hortência e Marta. Mas advertiu que é preciso aproveitar a euforia da conquista para atrair novos
e a formação de oupatrocinadores "Não
tras equipes.
podemos continuar vivendo só com dois times fortes
para não acontecer um hiato de renovação tão grande como da nossa geração para a delas", alertou.
"É
preciso aproveitar essa alegria
para fazer alguma coisa a mais pelo
basquete", concorda Norminha, outra titular do time bi-campeão He
1971. Lembrando que já fez crítiÉls
ao trabalho da seleção, Norminha fez
"Prevaleceuro
questão de elogiar.
bom trabalho feito pela Maria Helena
e a união do grupo", avaliou.
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prata
Piccinini, que há um mês treina
nos Estados Unidos, onde quer
estudar Economia, é recordista
brasileiro da prova, com 54s89 e
nem precisou repetir seu melhor
tempo para subir no pódio. Na
frente dele, com a medalha de
prata, ficou o americano Mike
Merrill, com 54s60.
Na mesma prova, o brasileiro
Emmanuel Nascimento ficou em
sétimo, com 56sl7. Nos 400m medley, Ricardo Ramalho foi o sexto, com 4m31s88. O vencedor foi
o americano Alex Kostich, com
4m23s96. Paoletti Filippini, com
2m05s26, foi a quarta nos 200m
livre feminino, modalidade vencida pela americana Lisa Jacob,
com 2m02s06. Glycia Lofego,
com 2m43s01, nos 200m peito,
ficou em quinto. A campeã foi a
americana Dorsey Tierney, nova
recordista pan-americana, com
2m28s69.

Paulo César Vasconcellos
havana — Uma medalha de
e outra de bronze, além de
' prata
boas colocações na final, embora
fora do pódio, foram o positivo
da natação brasileira, ontem, no
Pan. O resultado mais expressivo
foi o segundo lugar do revezamento 4x200m livre, com Gustavo Borges, Emmanuel Nascimen¦ to, Teófilo Ferreira e Cassiano
Leal. Eles estabeleceram novo recorde sul-americano, superando
uma marca que se mantinha há
11 anos e que pertencia à equipe
brasileira que foi bronze nos Jogos Olímpicos de Moscou, em
1980. Na disputa individual, o
amazonense Eduardo Piccinini ficou com o bronze nos lOOm bor, boleta, com 55s00.
Piccinini surpreendeu, na prova vencida pelo favorito absoluto
e campeão mundial e olímpico,
Anthony Nesty, do Suriname.
Borges,

de

novo

Gustavo Borges, medalha de prata nos 200m livre, volta hoje à piscina
para nadar os I00m livre, mais uma
vez com chances de subir no pódio
pan-americano. Recordista brasileiro
da prova, com 50s77, Pirulilo, como é
chamado, devido a seus 2.03m, pode
superar a marca sul-americana, há
quase seis anos em poder do venezuelano Alberto Mestre, com 50s46. Na
mesma prova, com chances reduzidas, nada Emmanuel Nascimento.
Outra esperança de medalhas do Brasil também cai na água hoje. É Rogério Romero. finalista olímpico e re-

cordista sul-americano dos 200m
costas, com 2m02s26.
No feminino, as brasileiras não
têm possibilidades de medalhas individuais. Ana Catarina Azevedo e Fabiola Molina nadam os lOOm costas,
prova de que a recordista sul-americana, Cristiane Santos, foi afastada,
por não ter conseguido índice para o
Pan. Nos 400m livre, competem Beatriz Lages e Viviane Motti. O Brasil
pode fazer melhor no 4x1 OOm livre,
com possível quebra de recorde sul-americano. Paoletti Filippini, Paula
Aguiar, Paula Marsiglia e Isabelle
Vieira representam o País.

Sul-Americano Pan-Americano Mundial
100m livre
50s46 Alberto
50s54 Jim 48s42 Matt
masculino
Mestre (Ven)
Born (EUA) Biondi (EUA)
100mcostas
1mO4s07 Cristiane1m01s86 Silvia 1m00s59 Ina
feminino Santos (Bra)
Poll (CRc) Kleber (Ale)
200m costas
2m02s26 Rogerio 1m59s34 Rick 1m57s30 Martin
masculino
Romero (Bra)
Carey (EUA) Zubero (Esp)
4x100m livre
3m56s29 3m45s52 3m40s57
feminino Brasil Estados Unidos Alemanha
400m livre
4m19s65 Patricia 4m 10s56 Cynthia 4m03s85 Janet
feminino Amorim (Bra)
Woodhead (EUA) Evans (EUA)

57
101
29
18
14
11
11

1

56
70
45
29
29
14
16
19
5
4
3
1
4
4
2
1
1
1

1
1
1
1

Williams
LONDRES - Nigel Mansell não
passou ainda Ayrton Senna na liderança do Mundial, mas. fora da pista,
Ultrapassou ontem o brasileiro na
corrida pela renovação de contratos
para 1992 — a equipe Williams, junto
com a Renault, anunciou oficialmente que Mansell e Riccardo Patrese
continuarão pilotando seus carros na
próxima temporada.
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Àntíumy Neste superou o recordepan-americano nõí^fX^n

226
277
89
62
58
28
29
30
11
7
5
3
2
9
5
3
2
2
2
1
1
1
1

renova

A renovação dos contratos de
Mansell e Patrese fecha, teoricamente, as portas da Williams a Ayrton
Senna e põe fim a um namoro que
desde o ano passado não é consumado no altar. O comunicado oficial da
equipe encerra também a hipótese de

Mansell abandonar as pistas por uma
também lucrativa, porém, menos arriscada, carreira no golfe profissional
americano.
"Sou
um grande credor da continuidade, e estou certo de que Nigel e
Riccardo, que trabalharam tão duro
para nós nesta temporada, terão capacidade de alcançar ainda algo mais
no próximo ano", disse Frank Williams.
Mansell, que correu pela equipe
inglesa de 1985 a 1988, regressou à
Williams nesta temporada, após dois
anos na Ferrari. Patrese está na Williams desde 1987

Mansell, agora mais seguro

Patrese conti nua na equipe

Foi registrado ontem o primeiro'caso de doping nos Jogos Pán-An\grícanos de Havana — o exame do remador
mexicano Jose Gome/, medalha de ouro no dois com. sábado passado, deu
positivo. O responsável pelo lalxiratório de controle antidoping, que foi
montado com instrumentos e espécialfstas do México. Espanha e Cuba ,e« é
considerado o melhor que jamais existiu, fez o comunicado por telefone ao
chefe da delegação mexicana, Áijtpnio
Aguilar, que se reuniu com outros inlegrantes da delegação para estudar o
caso.
Jose Gomez, segundo fontes .da delegação mexicana, tomou um medicamento para gripe que contém stibstância proibida pela comissão médica do
Comitê Olímpico Internacional (C0I).
A punição para esses casos é a desclassilicação e perda automática da medalha. Jose Gomez ganhou o ouro remando com seu irmão.
I
Silvia Poli opta-

Agua

nos

olhos

dos

americanos

dono dos lOOm borboleta mosO trou ontem que ainda ficará
durante muito tempo com o certificado de propriedade da prova. O surinamês Anthony Nesty continua sendo
a água nos olhos da equipe americana
de natação. Seja no Pan-americano ou
no Campeonato Mundial. Ontem, ele

A superioridade de Nesty sobre os
demais adversários é tão acentuada e
ficou evidente ainda no treinamento
da manhã. À tarde, ele só fez confirmar que é o melhor nadador desta
prova. Um especialista. Sabia que iria
acontecer. Não esperava era o recorde
panamericano.

O domínio não transforma Nesty
numa estrela inatingível. Ele mantém
unia postura de distância, embora faça
questão de mostrar que tem perfeita
noção da fama que possui. Quando
11111 jornalista brasileiro se aproxima
dele pode ser surpreendido. Ao invés
da natação, Nesty prefere falar sobre
futebol. E louco pelo que rola no Maracanà, Morumbi, Beira-Rio. e Mineirão da vida. Ficou vidrado no time de
Falcão —acreditem! E, especialmente,
no gol marcado por Branco com a
Argentina. 'Foi uma beleza. Nunca vi
nada igual".(/).C. I7)

Brasil hoje
BOXE
Lucas França, meio-médio ligeiro, enfrenta o porto-riquenho Miguel Jimenez.
ESGRIMA
Preliminar de espadas por equipes,
com Márcia da Silva Leonelli, Márcia
Koschewitz e Paula Lazzarini.
HÓQUEI
Brasil x Chile
TAEKWON DO
Categoria até 83 kg, com Fábio Goulart.
PATINAÇÃO
Nos 300, 5.000 e 10.000 metros, com

Otávio Marco Moreira e Rodolfo Nakakubo.
NATAÇÃO
lOOm livre, com Gustavo Borges e
Emmanuel Nascimento; lOOm costas,
com Ana Catarina Azevedo e Fabiola
Molina; 200m costas, com Rogério
Romero; 4x1 OOm livre, com Paolette
Filipini, Paula Aguiar. Paula Marsiglia e Isabelle Vieira e 400m livres,
com Beatriz Laces e Viviane Motti.
VÔLEI
Brasil x Porto Rico (masculino) e Brasil x Estados Unidos (feminino).

IMa TV
Educativa
19h10.. Tempo de Esporte (boletim)
Globo
13h00 Globo Esporte (boletim)
Manchete
12h25 Manchete Esportiva (boletim)
Bandeirantes
12h30 Esporte Total (boletim)
15h00 Jornal do Pan (boletim)
15h30 Vôlei feminino (Brasil x EUA)
20h30 Jornal do Pan (boletim)
OhOO Jornal do Pan (boletim)

Nesty venceu
como quis os
1 OOm borboleta

foi o único a desafinar e obrigar os
organizadores a tocareem o hino do
seu país ao invés do Salve América,
cuja execução é tão constante que o
disco vai terminar arranhado no final
da competição.

pelos 100 costas
A costarriquenha Silvia- Poli.
grande estrela dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, em
19S7. com três medalhas de ouro,
nos lOOm e 200m livre e lOOm
costas, estréia hoje na piscina de
Havana. Ela não poderá repetir o
feito de quatro anos atrás. Desta
vez, a polivalente Silvia se.,concentrará apenas nos lOOm costas,
prova em que pretende competir
nos Jogos Olímpicos de Barcelo11a. ano que vem, para depois
abandonar a natação.
Suas maiores adversárias na
distância serão as americanas ,íodi Wilson e Lorraine Perkinx,'que
este ano registram tempos melhores que os dela. A nadadora da
Costa Rica sabe das dificuldades:
"Não
vim pensando no ouro.
Meu objetivo é melhorar minhas
marcas e se conseguir isso certamente ganharei uma medalha,
não importa qual."
l?
Medalha irritado
culpa a imprensa

prataI bronze I total

113
106
15
15
15
3
2
2
2
2
1
1
1

I"*™*

Resultados

Quadro de medalhas

1o Cuba
2° EUA
3o Canadá
40 México
5o Brasil
6o Colômbia
7o Venezuela
8o Argentina
9o Porto Rico
10" Jamaica
11° Chile
12° Suriname
13" Trinidad Tobago
14° Rep. Dominicana
1S° Guatemala
16° Nicarágua
17° Equador
18° Bahamas
19° Peru
20° Uruguai
21° Panamá
22° Haiti
23° Ilhas Virgens

-„

a esperança

Provas de hoje e os recordes
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Remador mexicano
»« 1
é o 1° no cloping

CICLISMO
60km
Ouro J. Golay (EUA) 1h31m21
Praia O. Toms (Cub) 1h32m31
Bronze J. Bolland (EUA) 1h32m31
9" Cláudia Carceroni (Bra) 1h33m56
(feminino)
170km
Ouro R. Marchan (Ven) 3h49m57
Prata H. Rodriguez (Cub) 3h49m57
Bronze W. Magalhães (Bra) 3h49m57
(masculino)
Sabre — masculino
Ouro
Praia
Bronze

Cuba
EUA
Canada

48kg
Ouro
A. Martinez (Cub)
Prata
J. Sabino (Dom)
Bronze
T Vanni (EUA)
52kg
Ouro Carlos Varela (Cub)
Prata Bernard Olvera (Mex)
Bronze Larry Jones (EUA)

57kg
Ouro Brad Penrilh (EUA)
Prata Alejandro Puerlo (Cub)
Bronze Roberto Dawson (Can)
62kg
Ouro
J. Smith (EUA)
Prata
a. Nieves (Pur)
Bronze
L. Reinoso (Cub)
68kg
Ouro Townsend Saunders (EUA)
Prata Daniel Navarette (Arg)
Bronze Jose A. Diaz (Ven)
74kg
Ouro.
Kenneth Monday (EUA)
Prata Felipez Guzman (Mex)
Bronze Alberto Rodriguez (Cub)
6o Antônio Loiola (Bra)
82kg
Ouro Kevin Jackson (EUA)
Prata Orlando Hernandez (Cub)
Bronze David Hohl (Can)
6° Roberto Leitão (Bra)
90kg
Ouro Roberto Limonta (Cub)
Prala Christopher Campbell (EUA)
Bronze Gregory Edgelow (Can)
110kg
Ouro
Mark Coleman (EUA)
Prata...
John Matile (Can)
Bronze Angel Anaya (Cub)

contrato

de

130kg
Ouro Bruce Baumgartner (EUA)
Prata Andrew Borodow (Can)
Bronze Domingo Mesa (Cub)
NATAÇÃO
400m quatro estilos
Ouro Alex Kostich (EUA) 4m23s96
Prata Jody Braden (EUA) 4m26s25
Bronze Jasen Pratt (Can) 4m26s31
6o Renato Ramalho (Bra) 4m31s88
10Om borboleta
Ouro A. Nesty (Sur)
53s45
Prata Mike Merrill (EUA) 54s60
Bronze E. Piccinini (Bra) SSsOO
(masculino)
200m livre
Ouro Lisa Jacob (EUA) 2m02s06
Prata Barbara Metz (EUA) 2m02s92
Bronze K. Paton (Can) 2m04s73
4" Paolette Filippini (Bra) 2m05s26
200m peito
Ouro D. Tierney (EUA)
2m28s69
Prata C. Dubois (Can) 2m33s62
Bronze L. A. Flood (Can) 2m34s08
5" Glycia Lofego (Bra) 2m43s01
(feminino)
* novos recordes pan-americanos

Mansell

e

Reuters 12/07/91
#
Corrida
vagas
mais

pelas

ficou
difícil

confirmação de Mansell e PaA trese nu Williams restringe de
forma súbita a dança das cadeiras
— que prometia ser bastante uni
mada — entre os pilotos para a
temporada de 92. Com esta decisão,
lica praticamente certa a permanên
cia de Senna na McLaren e. em
menor escala, a de Alain Prosl na
Ferrari, apesar do fogo cerrado que
o francês vem. enfrentando na equi
pe italiana. É pouco provável que
Frank Williams tenha renovado com
seus dois pilotos sem antes ter ouvido
uma reposta de Senna. o piloto mais
cobiçado do mercado
por ratões
óbvias - e cujo interesse pelo passe a
Renault em momento algum escon
deu.
De/In idos os pilotos na Williams, a
única opção de Senna fora da McLa¦
ren seria a Ferrari, numa troca pouco
provável principalmente após a recente demonstração de força dada pe
Ia dupla McLaren Honda, qut colo

Piquei, o mais prejudicado,
cou quatro carros na pista para testes,
está desenvolvendo suspensão inteli
gente e diferentes tipos de câmbios
semi-automáticos Tudo isto supervi
sionado poi 40 técnicos, na pista O
resultado foi fulminante: Senna domi
nou os treinos e a corrida na Hungria
e a McLarten conseguiu reverter um
panorama que parecia irremediavle•
mente favorável a Williams. Mais do
que isso. mostrou a Senna o gás disponível para o futuro.
Resta a Prost a possibilidade de
sair da Ferrari para ser o piloto
francês no esquema ambicioso pre-

deve ficar na Benetton
visto para 92 pelo consórcio Ligier'
Renault. Esta hipótese mexerá bastante com o mercado de pilotos e
poderá abrir frentes interessantes para
Nélson Piquei aparentemente, o mais
prejudicado com a decisão de Frank
Williams. Insatisfeito na Benetton. Piquet chegou a anunciar negociações
com a Williams e há quem aposte que
ele já esteve negociando com a diretoria da Ferrari. Tem contra si o fato de
ter declarado, certa ocasião, que os
carros da equipe eram inseguros e que
o comendador Enzo Ferrari estava
gagá.

Quarenta e oito horas depois da surpreendente derrota para Cuba e do conseqüente empurrão para fora do pódio,
o técnico da seleção brasileira de basquete masculino. José Medalha, continua irritado. Não com os jogadores,
como se poderia pensar, mas sim-.com a
imprensa. Ele acha que todos osjOrnalistas só querem ver o lado negativç^das
coisas — como se no momento por que
passa o time houvesse alguma coisa de
positivo.
O treino que a seleção fez ontem
pela manhã, no ginásio localizado na
entrada da Vila Pan-Americana, deu
bem a idéia de como Medalha está, Ele
ficou durante 40 minutos parado, no
centro da quadra, olhando os jogadores
arremessarem. Nada falou. Só no final
mostrou um pouco de humor, quandp o
time passou a arremessar bolas do meio
da quadra. A sua permanência no cai-go
está condicionada a uma série de fato..
res.
.

Patrese
Emerson aposta na
Indy no Rio em 92
SÃO PAULO — Após quatro anos
de negociações, a prova brasiíHIrá :de
Fórmula Indy poderá começar a se
transformar em realidade hoje, ao meiodia, na reunião que Emerson Fittipaldi
terá com o prefeito Marcelo Alencar, no
Palácio Guanabara. "Conseguimos resolver 95% dos problemas e desttrvez a
prova desencanta", aposta o piloto, que
chegou ontem dos Estados Unidos para
participar do lançamento do Saab„carro
que a GM importará para revender, no
Brasil.
(oi
Segundo Emerson, o maior obstáculo
para a realização da prova começòu a ser
removido quando a Cart conseguiu estfc
ano fazer uma prova na AustráliivfApesar de todas as ameaças do Bernie Ecclestone e Jean-Marie Balestre a Áustrália fez a Indy e continua no calendário da
Fórmula 1" comparou. Além disso: eomenta-se que a Interpro, firma que representa a Foca no Brasil e promove os
GPs de Fórmula 1 do Brasil, Portugal e
Hungria, poderia ser a organizador? da
corrida no Rio de Janeiro, numa composição entre as entidades rivais do'automobilismo mundial. O custo da réfóhna
do autódromo de Jacarepaguá para a
construção de um circuito oval de uma
milha (1.609 metros) foi orçado pela prefeitura em USS 2.5 milhões."
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Paulo César Vasconcellos
HAVANA —
Uma
medalha de
'
prata c outra de
, bronze, além de n#i
boas colocações na
linal, embora fora
do pódio, foram o HAVANA* 91
saldo da natação brasileira, ontem, no
segundo dia de provas no Pan. O resultado mais expressivo foi o segundo lugar
do revezamento 4x200m livre, com Gustavo Borges, Emmanuel Nascimento,
Teófilo Ferreira e Cassiano Leal. Cies
estabeleceram novo recorde sul-americano, com 7m28s83, superando a marca de
¦ 7m29s30, que se mantinha há 11 anos e
'pertencia à equipe brasileira
que foi
bronze nos Jogos Olímpicos de Moscou,
cm 1980 (o recorde mundial é dos EUA,
com 7ml2s5l).
Na disputa individual, o amazonense
I Eduardo Piccinini ficou com o bronze
nos lOOm borboleta, com 55sOO. A prova
foi vencida pelo campeão mundial e
i olímpico, Anthony Nesty, do Suriname.
Piccinini, 18 anos, que há um mês treina
. na Flórida, Estados Unidos, onde quer
estudar Economia, é recordista brasileiro
i da prova, com 54sS9.0 recorde mundial
da distância, 52s84, é do americano PaBorges,

blo Morales. Esta foi a única modalidade
em que a medalha de ouro não foi para
um nadador dos Estados Unidos.
Também nos lOOm borboleta, o brasileiro Emmanuel Nascimento ficou em
sétimo, com 56sl7. Nos 400m rnedley,
Renato Ramalho foi o sexto colocado,
com 4m31s88.0 vencedor foi o amerieano Alex Kostich, com 4m23s96.0 recorde pan-americano desta prova continua
em poder do brasileiro Ricardo Prado,
com 4m21s43, marcados cm 1983, na
Venezuela.
No feminino, o dia também foi bom
para a natação do Brasil. Paolctti Filippini, com 2m05s26, foi a quarta classificada nos 200m livre, modalidade vencida
pela americana Lisa Jacob, com
2m02s06. Glycia Lofego, com 2m43sOI,
nos 200m peito, ficou em quinto. A campeã foi a americana Dorsey Tierney, nova recordista pan-americana, com
2m28s69. Dorsey quebrara o recorde peIa manhã, nas eliminatórias, ao fazer
2m32s33, e voltou a melhorar a marca na
final..
Anteontem, o revezamento 4x200m
livre, feminino do Brasil — Paoletti Filippini. Beatriz Lages, Viviane Motti e
Daniela Ishimaru — não foi ao pódio
mas bateu o recorde sul-americano da
prova, com 8m30s25.0 recorde mundial
é das alemaes, com 7m55s47.

Havana — AP

doping 110 Pan
Para satisfação do presidente da Qrr
ganização Desportiva Pan-Aniericana,
Mario Vazquez Rana, foram registrados, até o momento, apenas três"casos
de doping nos XI Jogos Pan-Americanos. Destes, dois já foram revelados: o
remador mexicano Jose Antonia.Goniez c a atleta canadense Gcórgette
Rick. O terceiro caso confirmada .ruio
teve seu nome divulgado — "Os inédicos trabalham com números, não com
nomes", esclareceu Rana.
O remador mexicano utilizpl),,um
medicamento que inclui, entre seus
componentes, pseudoelcdrina — incluída na lista de estimulantes divulgada
Olímpico Internacional
pelo Comitê
"Passei mal na véspera da com(COI).
petição e procurei o serviço médico dos
Jogos para tratar da amigdalite que
sentia. Lá, me receitaram Flanax, Como a dor não melhorasse, ingeri algumas pastilhas de Advil", tentou csclarecer Gomez, que afirmou desconhecer
que as pastilhas contivessem qualquer
substância proibida.

Ãntiiony Neste superou o recorde pan-americano nos 200 m

de novo a esperança

Gustavo Borges, medalha de prata nos 200m livre, volta hoje à piscina
para nadar os lOOm livre, mais uma
vez com chances de subir no pódio
pan-americano. Recordista brasileiro
da prova, com 50s77, Pirulito, como é
chamado, devido a seus 2,03m, pode
superar a marca sul-americana, há
quase seis anos em poder do venezuclano Alberto Mestre, com 50s46. Na
mesma prova, com chances reduzidas, nada Emmanuel Nascimento.
Outra esperança de medalhas do Bra: sil também cai na água hoje. É Rogé. rio Romero, finalista olímpico e re-

cordista sul-americano dos 200m
costas, com 2m02s26.
No feminino, as brasileiras nào
têm possibilidades de medalhas individuais. Ana Catarina Azevedo e Fabíola Molina nadam os lOOm costas,
prova de que a recordista sul-americana, Cristiane Santos, foi afastada,
por não ter conseguido índice para o
Pan. Nos 400m livre, competem Beatriz Lages e Viviane Motti. O Brasil
pode fazer melhor no 4x1 OOm livre,
com possível quebra de recorde sul-americano. Paoletti Filippini, Paula
Aguiar, Paula Marsiglia e Isabelle
Vieira representam o País.

Provas de hoje e os recordes
Sul-Americano Pan-Americano Mundial
100m livre 50s46 Alberto 50s54Jim 48s42Matt
masculino Mestre (Ven) Born (EUA) Biondi (EUA)
100m costas 1m04s87 Cristiane 1m01s86 Silvia 1m00s59lna
feminino Santos (Bra) Poll (CRc) Kleber (Ale)
200m costas 2m02s26 Rogerio 1m59s34Rick 1m57s30 Martin
masculino Romero (Bra) Carey (EUA) Zubero (Esp)
4x100m livre 3m56s29 3m45s52 3m40s57
Estados
feminino Brasil
Unidos Alemanha
400m livre 4m19s65 Patricia 4m10s56 Cynthia 4m03s85 Janet
feminino Amorim (Bra) Woodhead (EUA) Evans (EUA)
• -

ouroI

Silvia Poli opta
Água

olhos

dos

americanos

dono dos lOOm borboleta mosO trou ontem que ainda ficará
durante muito tempo com o certificado de propriedade da prova. O surinarnès Anthony Nesty continua sendo
a água nos olhos da equipe americana
de natação. Seja no Pan-americano ou
no Campeonato Mundial. Ontem, ele

foi o único a desafinar e obrigar os
organizadores a tocarcem o hino do
seu país ao invés do Salve América,
cuja execução é tão constante que o
disco vai terminar arranhado no final
da competição.
A superioridade de Nesty sobre os
demais adversários é tão acentuada e
ficou evidente ainda no treinamento
da manhã. À tarde, ele só fez confirmar que é o melhor nadador desta
prova. Um especialista. Sabia que iria
acontecer. Não esperava era o recorde
panamericano.

O domínio não transforma Nesty
numa estrela inatingível. Ele mantém
uma postura de distância, embora faça
questão de mostrar que tem perfeita
noção da fama que possui. Quando
um jornalista brasileiro se aproxima
dele pode ser surpreendido. Ao invés
da natação, Nesty prefere falar sobre
futebol. E louco pelo que rola no Maracanã, Morumbi, Beira-Rio, e Mineirão da vida. Ficou vidrado no time de
Falcão — acreditem! E, especialmente,
no gol marcado por Branco com a
Argentina. 'Foi uma beleza. Nunca vi
nada igual".(P.C.

Brasil hoje
BOXE
Lucas França, meio-médio ligeiro, enfrenta o porto-riquenho Miguel Jimenez.
ESGRIMA
Preliminar de espadas por equipes,
com Márcia da Silva Leonelli, Márcia
Koschewitz e Paula Lazzarini.
HÓQUEI
Brasil x Chile
TAEKWON DO
Categoria até 83 kg, com Fábio Goulart.
PATINAÇÃO
Nos 300, 5.000 e 10.000 metros, com

Otávio Marco Moreira e Rodolfo Nakakubo.
NATAÇÃO
lOOm livre, com Gustavo Borges e
Emmanuel Nascimento; lOOm costas,
com Ana Catarina Azevedo e Fabíola
Molina; 200m costas, com Rogério
Romero; 4x1 OOm livre, com Paolette
Filipini, Paula Aguiar, Paula Marsiglia e Isabelle Vieira e 400m livres,
com Beatriz Lages e Viviane Motti.
VÔLEI
Brasil x Porto Rico (masculino) e Brasil x Estados Unidos (feminino).

Na TV
Educativa
19h10.. Tempo de Esporte (boletim)
Globo
13h00 Globo Esporte (boletim)
Manchete
12h25 Manchete Esportiva (boletim)
Bandeirantes
12h30 Esporte Total (boletim)
15h00 Jornal do Pan (boletim)
15h30 Vôlei feminino (Brasil x EUA)
20h30 Jornal do Pan (boletim)
OhOO Jornal do Pan (boletim)

Nesty venceu
como quis os
lOOm borboleta

prataI bronzeI totalI

57
56
r..Cuba 116
229
28s"_
74
2° EUA 108 "103"""
16
31
47
94
.3° Canada
63
4° Mexico 15 18
30 "* '™6o"
15
15
30*
5° Brasii
12
14
29
6° Colombia
11
16
29 '
7° Venezuela
19
30
8° Argentina
4
9° Porto Rico
""11"
4
7"
...10° Jamaica
...irchiie
1
J.ZI.1ZZZX IZIZIZIY
11
1
3
....121?uri.name _
1
2
....1.i??..T.r.!P.i?.3?..Ii3!!39.9.
4
9
,,..!£.fiSR;.!?.9.l3.'.1?.'.?.?.'].?.
4
5
2
3
1.1
2
....17°.Ejuadqr.
1
2
18°. .B a h a m a
2"
...19°.Peru
1"
...20°.yrug.uai.
.
1"
...2r.Pana.rna
.
l"
.22° Haiti
1
23° llhas Virgens
1

Williams

nos

renova

LONDRES — Nigel Mansell não
• passou ainda Ayrton Senna na liderança do Mundial, mas, fora da pista,
ultrapassou ontem o brasileiro na
corrida pela renovação de contratos
para 1992 — a equipe Williams, junto
com a Renault, anunciou oficialmente que Mansell e Riccardo Patrese
continuarão pilotando seus carros na
próxima temporada.
A renovação dos contratos de
Mansell e Patrese fecha, teoricamente, as portas da Williams a Ayrton
Senna e põe fim a um namoro que
desde o ano passado não é consumado no altar. O comunicado oficial da
equipe encerra também a hipótese de

Mansell abandonar as pistas por uma
também lucrativa, porém, menos arriscada, carreira no golfe profissional
americano.
"Sou
um grande credor da continuidade, e estou certo de que Nigel e
Riccardo, que trabalharam tão duro
para nós nesta temporada, terão capacidade de alcançar ainda algo mais
no próximo ano", disse Frank Williams.
Mansell, que correu pela equipe
inglesa de 1985 a 1988, regressou à
Williams nesta temporada, após dois
anos na Ferrari. Patrese está na Williams desde 1987.

Mansell, agora mais seguro

Patrese continua na equipe

CICLISMO
60km
Ouro J. Golay (EUA) 1h31m21
Prata O. Toms (Cub) 1h32m31
Bronze J. Bolland (EUA) 1h32m31
9* Cláudia Carceroni (Bra) 1h33m56
(feminino)
170km
Ouro R. Marchan (Ven) 3h49m57
Prata H. Rodriguez (Cub) 3h49m57
Bronze W. Magalhães (Bra) 3h49m57
(masculino)
LUTA
48kg
Ouro
A. Martinez (Cub)
Prata
J. Sabino (Dom)
Bronze
T. Vanni (EUA)
52kg
Ouro Carlos Varela (Cub)
Prata Bernard Olvera (Mex)
Bronze Larry Jones (EUA)
57kg
Ouro Brad Penrith (EUA)
Prata
Alejandro Puerto (Cub)
Bronze Roberto Dawson (Can)
62kg
Ouro
J. Smith (EUA)
Prata
A. Nieves (Pur)
Bronze
L. Reinoso (Cub)

68kg
Ouro Townsend Saunders (EUA)
Prata Daniel Navarette (Arg)
Bronze Jose A. Diaz (Ven)
74kg
Ouro Kenneth Monday (EUA)
Prata Felipez Guzman (Mex)
Bronze Alberto Rodriguez (Cub)
6° Antônio Loiola (Bra)
82kg
Ouro Kevin Jackson (EUA)
Prata Orlando Hernandez (Cub)
Bronze
David Hohl (Can)
6° Roberto Leitão (Bra)
90kg
Ouro Roberto limonta (Cub)
Prata Christopher Campbell (EUA)
Bronze Gregory Edgelow (Can)
HOkg
Ouro Mark Coleman (EUA)
Prata
John Matile (Can)
Bronze Angel Anaya (Cub)
130kg
Ouro Bruce Baumgartner (EUA)
Prata Andrew Borodow (Can)
Bronze Domingo Mesa (Cub)

Prata
......México
Bronze
Cuba
NATAÇÃO
4x200m livre
Ouro EUA 7m23s39
Prata Brasil 7m28s83
Bronze Porto Rico 7m29s86
400m quatro estilos
Ouro Alex Kostich (EUA) 4m23s96
Prata Jody Braden (EUA) 4m26s25
Bronze Jasen Pratt (Can) 4m26s31
6o Renato Ramalho (Bra) 4m31s88
lOOm borboleta
Ouro A. Nesty (Sur)
53s45
Prata Mike Merrill (EUA) 54s60
Bronze E. Piccinini (Bra) 55s00
(masculino)
200m livre
Ouro Lisa Jacob (EUA) 2m02s06
Prata Barbara Metz (EUA) 2m02s92
Bronze K. Paton (Can) 2m04s73
4* Paolette Filippini (Bra) 2m05s26
200m peito
Ouro D. Tierney (EUA)
2m28s69
Prata C. Dubois (Can) 2m33s62
Bronze L. A. Flood (Can) 2m34s08
5' Glycia Lofego (Bra) 2m43s01
(feminino)
? novos recordes pan-americanos

FUTEBOL
Cubai xOHonduras
EUA2x 1 México
Ouro
EUA

contrato

de

I
Mansell

e

Reuters 12/07/91
Corrida
vagas
mais

pelas

ficou
difícil

confirmação de Mansell e PaA trese na Williams restringe de
forma súbita a dança das cadeiras
— que prometia ser bastante ani•
mada — entre os pilotos para a
temporada de 92. Com esta decisão,
fica praticamente certa a permanência de Senna na McLaren e, em
menor escala, a de Alain Prost na
Ferrari, apesar do fogo cerrado que
o francês vem> enfrentando na equi•
pe italiana. É pouco provável que
Frank Williams tenha renovado com
seus dois pilotos sem antes ter ouvido
uma reposta de Senna, o piloto mais
cobiçado do mercado — por razões
óbvias — e cujo interesse pelo passe a
Renault em momento algum escondeu.
Definidos os pilotos na Williams, a
única opção de Senna fora da McLaren seria a Ferrari, numa troca pouco
provável principalmente após a recente demonstração de força dada peIa dupla McLaren/Honda, que colo-

pelos 100 costas
A costarriquenha Silvia Poli.
grande estrela dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolts, em
1987, com três medalhas de ouro.
nos lOOm e 200m livre e lOOm
costas, estréia hoje na piscina de
Havana. Ela não poderá repetir o
feito de quatro anos atrás. Desta
vez, a polivalente Silvia se concentrará apenas nos lOOm costas,
prova em que pretende competir
nos Jogos Olímpicos de Barcelona, ano que vem, para depois
abandonar a natação.
Suas maiores adversárias, ha
distância serão as americanas Jodi Wilson e Lorraine Perkins, que
este ano registram tempos melhores que os dela. A nadadora da
Costa Rica sabe das dificuldades;
"Não
vim pensando no ouro.
Meu objetivo é melhorar minhas
marcas e se conseguir isso certamente ganharei uma medalha,
não importa qual."
Basquete vence

Resultados

Quadro de medalhas

Três casos de

. _i j>

1iquet, o mais
prejudicado,
cou quatro carros na pista para testes,
está desenvolvendo suspensão inteligente e diferentes tipos de câmbios
semi-automáticos. Tudo isto supervisionado por 40 técnicos, na pista. O
resultado foi fulminante: Senna dominou os treinos e a corrida na Hungria
e a McLarten conseguiu reverter um
panorama que parecia irremcdiavlemente favorável à Williams. Mais do
que isso, mostrou a Senna o gás disponivel para o futuro.
Resta a Prost a possibilidade de
sair da Ferrari para ser o piloto
francês no esquema ambicioso pre-

I

deve ficar na Benetton
visto para 92 pelo consórcio Ligier/
Renault Esta hipótese mexerá bastante com o mercado de pilotos e
poderá abrir frentes interessantes para
Nélson Piquet, aparentemente, o mais
prejudicado com a decisão de Frank
Williams. Insatisfeito na Benetton, Piquet chegou a anunciar negociações
com a Williams e. há quem aposte que
ele já esteve negociando com a diretoria da Ferrari. Tem contra si o fato de
ter declarado, certa ocasião, que os
carros da equipe eram inseguros e que
o comendador Enzo Ferrari estava
gagá.

Argí
çentina fácil
Diante de um adversário desfalcado
de seus principais jogadores — Campana e Montenegro, que não vieram a
Cuba —, a seleção brasileira masculina
de basquete não teve dificuldade de
vencer a Argentina por 95 a 64 (37 a 25
no primeiro tempo), ontem à noite, e
manter a esperança de lutar pelo~quinto
lugar no Pan-Americano. Agora, os
brasileiros voltam a jogar na sexta-íeira, contra a Venezuela, de quem perderam na decisão do último Campeonato
Sul-Americano.
Foi um jogo sem graça. A seleção
argentina é uma das mais fracas do tórr
neio e tem como mérito o fato. de ter
derrotado Cuba, que tirou o Brasil' da
disputa de uma medalha. Com sua
equipe completa, o Brasil se pode: até
dar seu sliow particular para as poucas
pessoas que assistiram ao jogo, através
de arremessos precisos de Paulinho VilIas Boas e Mareei, enterradas de Pipoca
e Evandro. Na preliminar, a Venezuela
venceu o Uruguai por 85 a 79. (P.C: V)
»i 117.
1 k 11»r * ,

Patrese
*
Emerson aposta há
Indy no Rio em 92
r::M
SÃO PAULO — Após quatro anos
de negociações, a prova brasileira de
Fórmula Indy poderá começar a se
transformar em realidade hoje, ao meiodia, na reunião que Emerson Fíttipaldi
terá com o prefeito Marcelo Alencar, no
Palácio Guanabara. "Conseguimos, resolver 95% dos problemas e desta vez a
prova desencanta", aposta o piloto, que
chegou ontem dos Estados Unidos para
participar do lançamento do Saab/cítrro
que a GM importará para revender no
Brasil.
Segundo Emerson, o maior obstáculo
para a realização da prova começou a ser
removido quando a Cart consegúiü êste
ano fazer uma prova na Austrália: "A'pesar de todas as ameaças do Bernie Ecclestone e Jean-Marie Balestre a.Ayffrália fez a Indy e continua no calendánç» da
Fórmula I", comparou. Além disso, comenta-se que a Interpro, firma que representa a Foca no Brasil e promove os
GPs de Fórmula l do Brasil, Portugül e
Hungria, poderia ser a organizadora da
corrida no Rio de Janeiro, numa çomposição entre as entidades rivais do automobilismo mundial. O custo da reforma
do autódromo de Jacarepaguá para a
construção de um circuito oval /de,uma
milha (1.609 metros) foi orçado pela prefeitura em USS 2,5 milhões."
j
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com

decisivo

Vôlei
feminino

HAVANA —
Três jogos, uma
vitória esperada
tfdtíàs derrotas
CÒ h s"ec u t i v a s.
Foi' o suficiente
HAVANA-91
5E£
se irritasse com a seleção feminina de
vôlei. Acabou a paciência com a apatia de Cilcne, a inconstância de Ana
MtíSér c a pouca criatividade de Fermincíà. Ele não sabe como resolver os
problemas mas sabe, porém, que o
jogo de hoje contra os Estados Uni' dtts' é fundamental para terminar a
fase de classificação em terceiro lugar, o que garantiria enfrentar o segundo colocado na semifinal e não o
líder.-A rodada é complementada por
Argbntina x Peru e Cuba x Canadá.
¦,j i.CX.Wadson dos últimos dias é bem
diforente do que desembarcou em
Havana há uma semana. Na chegada, era um técnico otimista e confian-
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'raco nível
OJ'raco
nCvel dos jogos está
estd deixando Despaigne irritado

semifinal. Jogam o primeiro contra o quarto
,Qs quatro primeiros passamOs à vencedores
fazem a final.
e o segundo contra o terceiro.
m/v «
Masculino
Dòs adversários da fase inicial do
torneio de vôlei masculino do Pan, a
seleção brasileira enfrenta hoje o mais
lacj|.; A equipe de Porto Rico é formada
por jogadores não muito altos (a média
de altura é de l,95m) e apresenta deficiências cm todos os fundamentos. As
tiês vitórias já asseguradas — Argentina,
Estados Unidos e Canadá — dão ao
Brasil a liderança, ao lado da também
invjçta Cuba, e são suficientes para garantir a presença da equipe nas semifinais.''O primeiro lugar do grupo será
decidido amanhã, caso os favoritos vençdm hoje, quando será realizado o confíòtiro dos lideres. Complementam a rodada de hoje Cuba x Eslados Unidos e
Çjmadá x Argentina.
Os três últimos jogos disputados serviram para que o técnico brasileiro Jose'Carvalho
fosse aos poucos corririilclo

jogo fácil
gindo pequenos defeitos na equipe. As
vitórias o deixaram mais satisfeito e lhe
permitiram observar o rendimento de
Carlão como atacante de meio - posição
na qual não atuava há dois anos. Josenildo gostou da performance do jogador e
está cada vez mais convencido de que
agiu certo. "Ele é muito bom nesta função. No decorrer dos jogos ainda vai
subir de produção."
O técnico brasileiro acha que as atuaçòes de Carlão como atacante de meio
neste Pan-Americano o deixarão em condições de chegar em melhor fase no SulAmericano, que será disjmtado em setembro, em São Paulo. E esta competição, classificatória para os Jogos de
Barcelona e onde o Brasil terá apenas a
Argentina como adversário mais forte,
que conta com a prioridade do treinador.
(P.C.V.)

1
ill IH."
Classifica^ao
SG SP
1. CUBA
BRASIL
3. EUA
4. ARGENTINA
0
'M,1C i', -1 5.¦ CANADA
PORTO RICO
'\<h
Jogam o primeiro contra o quarto e
>JÍ*aD5 quatro primeiros passam á semifinal.
j cpntra o terceiro. Os vencedores fazem a final.

Tem um nissei que conquistou três
medalhas de ouro, um decatleta que
niora nos Estados Unidos e uma mulher que comemora vitórias e títulos
..cmcambalhotas. O melhor do Brasil .nestes jogos Pan-Americanos até
agora sai de Havana hoje às 21 horas
(22h, hora de Brasília) numa viagem
'cçtyff
escala em São Paulo e pousando
"'definitivamente
no Rio de Janeiro. O
vôo leva o nissei Hugo Hoyama, que
<por'4rês vezes subiu no lugar mais
alto do pódio nas competições de
tênis de mesa, o ironman Pedro Ferreira da Silva e o sorriso protegido
por aparelho de Paula, a armadora
da seleção brasileira feminina de basquete. O avião da Varig estará levan_do atletas que colocaram o país nas
pífias do New York Times, do
Gramma. jornal oficial do partico comunista, e receberam cumprimentos e
tiraram fotos ao lado do comandante
Fidel Castro.
Para muitos atletas que estarão
neste.vôo, a volta ao Brasil significa o
recomeço do trabalho para competiçòes futuras. É o caso de Robson
Çaçtano, medalha de ouro nos lOOm
ç„2Ò0m. Ele passa pela alfândega do
aeroporto internacional amanhã, e
no dia seguinte já estará na pista do
estádio Célio de Barros, pensando no
Campeonato Mundial, no final deste
mês, em Tóquio. De folga desde
sexta-feira — sua última corrida foi
na quinta-feira —, ele aproveitou para conhecer os pontos turísticos de
Havana, afinal, ninguém é de ferro, e
também passeou por Varadero, a
praia cartão-postal do país.
'' Foi para este lugar que muitos
atletas foram após o término das suas
competições. O basquete feminino —
campeão pan-americano no domingo
— passou os últimos dois dias mergulhando, tomando suco, água de coco e tirando fotografias cm Varadero.
Merecido descanso para quem chegou ém Havana desacreditado e venceu— pela terceira vez na história da
competição — o torneio feminino de
basquete.
Isolado no primeiro escalão dos
níedalhistas de ouro, Huho Hoyama

21

UA

A principal estrela da competi*X ção masculina de vôlei deste
Pan-Americano está decepcionada
com o nível dos jogos de sua modalidade. O cubano Joel Despaigne
lamenta o fato de que muitas equipes não vieram com times fortes —
os Estados Unidos têm outra equipe que está se preparando para a
Norceca (campeonato que reúne os
países da America do Norte, Centrai e do Caribe), da mesma forma
que o Canadá —, e acredita que
não exista outra alternativa: a aisputa pela medalha de ouro está entre o Brasil e a seleção de seu país.
O baixo nível técnico do vôlei
masculino exibido neste Pan desgostou Despaigne. Ele queria uma
competição mais disputada, onde a
seleção de Cuba fosse mais exigida.
Até agora, em nenhuma das partidas que jogaram (Porto Rico, Canadá e Argentina), os cubanos tiveram que mostrar seu poderio — de
um currículo que inclui um vice
campeonato mundial (conquistado
em outubro de 90, no Brasil), o

título da Copa do Mundo c o vice
da Liga Mundial (encerrada dias
antes do Pan).
"Em Indianápolis,
o nível estava
muito mais alto ', afirma Despaigne, recordando o Pan de quatro
anos atrás, quando Cuba perdeu o
ouro para os Estados Unidos. "Foi
uma competição com nível técnico
muito mejhor. Exigiu mais das
equipes". E por esta razão que Despaigne não tem dúvidas em afirmar
será entre cubanos e
que a final "Não
brasileiros:
existem outros times em condições de disputar o ouro. O Brasil não está com o mesmo
time da Liga Mundial, afinal, ganhou o reforço do Carlão e está
mais treinado".
Com 25 anos, Despaigne é o
maior ídolo de esportes de quadra
em Cuba. Por isso foi o escolhido
para entrar no Estádio Pan-Americano com a tocha, no dia da festa
de abertura. A homenagem deixou
emocionado este atacante, de
l,95m, que os cubanos insistem em
afirmar ser melhor que o italiano
Zorzi: "Fiquei honrado e emocionado com a homenagem. Acho que
foi um reconhecimento ao meu trabalho. Senti também que as pessoas
ficaram felizes. Isso me alegrou ainda mais". (P.C. V.)
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Primeiro
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Despaigne

de

irrita o cubano

Classificação
3

decepção

Fragilidade das
equipes do vôlei
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1 CUDA

E

1° caderno

jogo

faz

te na equipe segunda colocada num
torneio amistoso disputado em Hong
Kong, quando o Brasil perdeu para a
China e derrotou Estados Unidos e
União Soviética. As derrotas para o
Peru (3 a 2) e, principalmente, para
Cuba (3 a 0), tiraram o humor do
técnico. Durante o jogo contra as
cubanas, ele perdeu a paciência inúmeras vezes. A falta de determinação
é uma das características que mais
irrita Wadson. "O time não sabe fechar um set. Temos que superar esta
barreira."
Diante das duas derrotas, Wadson
mudou seus planos. Antes de começar os Jogos, ele achava possível ser o
primeiro do grupo. Agora tudo o que
espera é o terceiro lugar nesta fase de
classificação para enfrentar o Peru na
semifinal — ele acredita na vitória de
Cuba sobre o Peru, o que daria ás
donas da casa o primeiro lugar. O
jogo será Apesar das críticas, o técnico confirmou o mesmo time, com
Fernanda, Ida, Tina, Ana Flávia, CiIene e Ana Moser.

Paulo César Vasco ncellos

os

?

vôo

P
6
6
5
4
3
o segundo

Diário

Hoyama

Luta

festeja

O nissei de ouro, como o chamam os
amigos, não podia imaginar que passaria momentos tão angustiantes pela
conquista da medalha de ouro na categoria individual de tênis de mesa. Hugo
Hoyama chegou ás 23h á sala de exame
antidoping do ginásio Ramiro Valdez
Daussa. E, apesar de beber cerveja e
muita água mineral, só conseguiu dar
material para o exame quando o dia já
amanhecia. Mesmo assim, não perdeu a
"Foi a comemoração mais difepose.
rente da minha vida", disse, ainda emocionado com a vitória sobre Cláudio
Kano e pelo fato de ter se consagrado
como único brasileiro a conquistar três
medalhas de ouro no Pan-Americano.
Hugo Hoyama disputa o Pan pela
segunda vez — ganhou a medalha de
ouro por equipes em Indianápolis.
Quando chegou a Havana, não imaginava que pudesse voltar com tantas
medalhas, muito menos que disputaria
a final de simples com outro brasileiro.
"Eu e o Cláudio
já nos conhecemos
muito bem. Um sabe o estilo do outro.
Por isso. foi um jogo muito disputado.
Com o Cláudio não se pode bobear",
disse o campeão.

das

ajudou o Brasil a subir na classificação geral e também a valorizar ainda
mais o tênis de mesa. O esporte sai
desta competição com status e a certeza de que poderá fazer ainda fazer
muito mais. O mesmo se pode dizer
de Luisa Parente. A estrela solitária
da ginástica, que ganhou o ouro
na barra assimétrica e salto sobre o
cavalo, desabrochou nestes jogos.
_ Ao mesmo tempo regressam no
vôo, atletas que passaram praticamente desapercebidos pçla competição. É o caso dos jogadores de boliche. Ninguém tomou conhecimento
de seus resultados, ninguém soube
quem eram seus principais adversários. Quem sabe em companhias tão
ilustres, eles não conseguiram resultados melhores nas próximas competições? (P.C.V.)

do Pan

...
¦; V.V. .V.V.V.V.V.V.V.
Cláudio Kano
veneer Cldudio
Oyama lembrou a dificuldade para vencer
Festa nas ruas
Havana viveu ontem uma madrugada de festa. Milhares de famílias se
converteram cm anfitriãs das delegações de 39 países e abriram as portas
de suas casas oferecendo bebidas e
um pouco de comida. As ruas acabaram fechadas, com os atletas e os
cidadãos cubanos fazendo festa ao
som de ritmos afro-caribenhos, até o
sol raiar.

medalhas

sai

Mais
¦ * bronze
O ciclista brasileiro Wanderley Magalhães conquistou
ontem a mçdafha de bronze na
estrada individual. O ouro,
após 170 q uilômetros, ficou
com Robinson Marchand, da
Venezuela, e a prata com o
cubano Heriberto Rodriguez.

hoje

pela prata
O boxe brasileiro pode garantir hoje
uma medalha de prata na categoria médio. Com o bronze garantido, Luoas
França, 23 anos, entra na sala Kid Chocolate para enfrentar o portorriquenho
Miguel Jimenez, precisando mostrar em
três assaltos que tem condições de chegar
à final. Confiança não falta a Lucas. Ele
aerdita que tem condições de derrotar o
lutador de Porto Rico. "Ele não é tão
rápido e acho que posso vencê-lo com
minha agilidade." Até agora. Lucas já
lutou 45 vezes e perdeu sete. Ele já viu
Jimenez vencer e não ficou impressionado: "É possível vencc-lo".
I
Hóquei dá goleada
A equipe brasileira de hóquei sobre
patins, considerada uma das favoritas a
medalha de ouro, estreou bem nos Jogos
Pan-Americanos ao golear Cuba por 12
a 2. Nos outros jogos, os EUA venceram
a Colômbia por 2 a 0 e a Argentina o
Chile por 4 a 1. No torneio masculino de
hóquei sobre a grama, Canadá e Argentina disputam a medalha de ouro amanhã. México e EUA decidem o bronze na
preliminar.

de

Cuba
Campeãs terão

no interior
SAO PAULO — A seleção brasileira feminina de basquete que conquistou a medalha de ouro nos Jogos
^C)
J
Pan-Americanos em Havana será re/(o
cebida com festa em São Paulo. Ao
X
contrário do que aconteceu há dois
meses, quando a equipe chegou sem
despertar maior interesse, apesar de
ganhar, invicta, o Sul-Americano, na
ff
In
_ Mi
>
n
Colômbia, agora
há
uma
grande
mobilização de torcidas nas cidades de Piracicaba e Sorocaba, onde ficam o BCN e
a Consteca/Sedox, clubes que reúnem
a base da seleção.
As medalhas que chegam
Para algumas remanescentes do tiEsporte
Ouro Prata Bronze Total
me medalha de ouro há 21 anos, ém
Arco e flecha
0
0
Cali, a conquista em Havana também
Atletismo
2
10
serve para uma reflexão sobre o futu1
Basquete feminino
ro do basquete. "Seria bom que essa
JFZFif'
Boliche
0
0
medalha levasse os dirigentes a sentaCanoagem
0
0
Ciclismo
0
rem para conversar, pensando primei11
Ginástica
0
2
ro na sobrevivência do basquete",
1
Handebol
1
alertou a técnica Laís Helena Aranha,
Ao lado dos que
Hipismo
0
12
uma das jogadoras do time que venJudô
12
8
ceu Cuba na final do Pan de Cali, em
levaram medalha
Nado sincronizado
0
0
1971.
Remo
0
2
£jf
de ouro, estão
Tênis de mesa
12 6
Para ela, a conquista foi resultado
Tiro
15
6
do
amadurecimento da geração de
não
atletas
que
Levantamento de peso
0
3
Paula,
Hortência e Marta. Mas adLuta
0
0
vertiu que é preciso aproveitar a eufoforam ao pódio
Esgrima
0
0
ria da conquista para atrair novos
latismo
5
7
e a formação de oupatrocinadores "Não
tras equipes.
podemos conti/=
nuar vivendo só com dois times fortes
para não acontecer um hiato de renovação tão grande como da nossa ge1C
ração para a delas", alertou.
"É
preciso aproveitar essa alegria
para fazer alguma coisa a mais pelo
basquete", concorda Norminha, outra titular do time bi-campeão ^e
1971. Lembrando que já fez crítiõls
ao trabalho da seleção, Norminha fez
"Prevaleceu^
questão de elogiar.
bom trabalho feito pela Maria Helena
e a união do grupo", avaliou.
esta
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Vôlei
feminino
Paulo César Vasconcellos
L-i
HAVANA —'
T/ès^ jogos, uma
vftótia esperada
e ciüàs derrotas
consecutivas.
Foi o suficiente J W^' ''
para que o técni•
co- Wadson Lima HAVANA 91
se irritasse com a seleção feminina de
vôlei: Acabou a paciência com a apatia ue Cilene, a inconstância de Ana
Mòsér e a pouca criatividade de Fernanda. Ele não sabe como resolver os
problemas mas sabe, porém, que o
;de hoje contra os Estados Unijógo
dô£'é" fundamental para terminar a
fase de classificação em terceiro lugar;-o que garantiria enfrentar o segUridó colocado na semifinal e não o
ndéY:'.'À rodada é complementada por
Argentina x Peru e Cuba x Canadá.
O Wadson dos últimos dias é bem
'diferente
do que desembarcou em
Hayaha há uma semana. Na chegada,.era um técnico otimista e confian-

te na equipe segunda colocada num
torneio amistoso disputado em Hong
Kong, quando o Brasil perdeu
para a
China e derrotou Estados Unidos
e
União Soviética. As derrotas para o
Peru (3 a 2) e, principalmente, para
Cuba (3 a 0), tiraram o humor do
técnico. Durante o jogo contra as
cubanas, ele perdeu a paciência inúmeras vezes. À falta de determinação
é uma das características que mais
irrita Wadson. "O time não sabe fechar um set. Temos que superar esta
barreira."
Diante das duas derrotas, Wadson
mudou seus planos. Antes de começar os Jogos, ele achava possível ser o
primeiro do grupo. Agora tudo o que
espera é o terceiro lugar nesta fase de
classificação para enfrentar o Peru na
semifinal — ele acredita na vitória de
Cuba sobre o Peru, o que daria às
donas da casa o primeiro lugar. O
jogo será Apesar das críticas, o técnico confirmou o mesmo time, com
Fernanda, Ida, Tina, Ana Flávia, CiIene e Ana Moser.

Classificação
——
J
V
D
V CUBA
PERU
3
~i
3 BRASH
3
. nvj j.' 4 EUA
1
2
5. CANADA 3^_
1
2
6. ARGENTINA 3
Q
3
w»» huoiiu pimionua paa&diu ct semmnai. jogam o prl
segundo
contra
o
terceiro.
Os
vencedores
fazem a final.
,Uiu j°.0
;
.••ni 11

SG
4
3
Q

SP —g~
P 1
1 1"'
.J'
T~
:
6 ~4~.
i
6 ~~7"
4
9

l.J
Masculino

tem

.- -Dos adversários da fase inicial do
torneio de vôlei masculino do Pan, a
seleção brasileira enfrenta hoje o mais
fácil.'A equipe de Porto Rico
•porjogadores não muito altos é formada
(a média
tlc.altura é de l,95m) e apresenta deliem ,odos os fundamentos. As
fSWft?
tres vitórias já asseguradas — Argentina,
Estados Unidos e Canadá — dão ao
Brasil a liderança, ao lado da
"invicta Cuba, e são suficientes também
para garantir a presença da equipe nas semifinais. O primeiro lugar do grupo será
"ddtíidiüo
amanhã, caso os favoritos vençam hoje, quando será realizado o coni/ÇOMíldos líderes. Complementam a rodada.de hoje Cuba x Estados Unidos e
Canadá x Argentina.
'' Os três últimos
jogos disputados serviram para que o técnico brasileiro Josenildo; Carvalho fosse aos poucos corri-

1
,2.
34.
- ~5.
""ft

CUBA
BRASIL
EUA
ARGENTINA
CANADA
PORTO RICO

J

jogo fácil
gjndo pequenos defeitos na equipe. As
vitórias o deixaram mais satisfeito e lhe
permitiram observar o rendimento de
Carlão como atacante de meio - posição
na qual não atuava há dois anos. Josenildo gostou da performance do jogador e
está cada vez mais convencido de que
agiu certo. "Ele é muito bom nesta função. No decorrer dos jogos ainda vai
subir de produção."
__ O técnico brasileiro acha que as atuações de Carlão como atacante de meio
neste Pan-Americano o deixarão em condições de chegar em melhor fase no SulAmericano, que será disputado em setembro, em São Paulo. E esta competição, classificatória para os Jogos de
Barcelona e onde o Brasil terá apenas a
Argentina como adversário mais forte,
que conta com a prioridade do treinador
tp.c.y.)

I

sg | sp"j i»
6
6

3_

• íJ i
? Contra o terceiro. Os vencedores fazem a final.
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;
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decisivo
faz

quarta-feira, 14/8/91
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jogo
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decepção

de

Fragilidade das
equipes do vôlei
irrita o cubano

^

principal estrela da competiA ção masculina de vôlei deste
Pan-Americano está decepcionada
com o nível dos jogos de sua modalidade. O cubano Joel Despaigne
lamenta o fato de que muitas equipes não vieram com times fortes —
os Estados Unidos têm outra equipe que está se preparando para a
Norceca (campeonato que reúne os
da America do Norte, Cenpaíses
m
trai e do Caribe), da mesma forma
m
que o Canadá —, e acredita que
não exista outra alternativa: a disputa pela medalha de ouro está entre o Brasil e a seleção de seu país.
O baixo nível técnico do vôlei
masculino exibido neste Pan desgostou Despaigne. Ele queria uma
competição mais disputada, onde a
seleção de Cuba fosse mais exigida.
Até agora, em nenhuma das partidas que jogaram (Porto Rico, Canadá e Argentina), os cubanos tiveram que mostrar seu poderio — de
%)E
%je
JKmmtM. um currículo que inclui um vice
JF
mmmmmm»»¦. <roe<»«*raaii9HtmV9*W9KiHfS8ES388n88$IS9Çgjjg3B9S98Kj| campeonato mundial
OJraco nível dos jogos está deixando Despaigne irritado
(conquistado
em outubro de 90, no Brasil), o
——————
Diário

vôo
Wrimetro
das
• j >1
Tem um nissei que conquistou três ajudou o Brasil a
subir na nlncsifim.
classificamedalhas de ouro, um decatleta que
e também a valorizar ainda
ção
geral
rriprp nos Estados Unidos e uma mumais o tênis de mesa. O esporte sai
lher que comemora vitórias e títulos
desta competição com status e a cercom cambalhotas. O melhor do Brateza de que poderá fazer ainda fazer
Sil"fíèfctes jogos Pan-Americanos até
muito mais. O mesmo se pode dizer
âgdía sai de Havana hoje às 21 horas
de Luisa Parente. A estrela solitária
(22h, hora de Brasília) numa viagem
da ginástica, que ganhou o ouro
. •comv/sscala em São Paulo e pousando
na barra assimétrica e salto sobre o
definitivamente no Rio de Janeiro. O
cavalo, desabrochou nestes jogos.
.yòo-leva o nissei Hugo Hoyama, que
, Ao mesmo tempo regressam no
por-três vezes subiu no lugar mais
vôo, atletas que passaram pratica;..âJfPji,do pódio nas competições de
mente desapercebidos pela competi, tçniSude mesa, o ironman Pedro FerÉ o caso dos jogadores de bolição.
rèira da Silva e o sorriso protegido
che. Ninguém tomou conhecimento
aparelho
de
Paula, a armadora
por
de seus resultados, ninguém soube
da seleção brasileira feminina de baseram seus principais adversáquem
O
avião
da Varig estará levanjgjjetç,
rios. Quem sabe em companhias tão
d<t?íietas que colocaram o país nas
ilustres, eles não conseguiram resuljaáginas do New York Times, do tados
melhores nas próximas compeGramma, jornal oficial do partico cotições? (P.C. V.)
munista, e receberam cumprimentos e
tiíáíám fotos ao lado do comandante
F(dél Castro.
Para muitos atletas que estarão
rçftStéyôo,
Esporte
"íecòffieço a volta ao Brasil significa o
Ouro Prata Bronze Total
do trabalho para competiArco e flecha
o
Atletismo
10
çoèsTuturas. É o caso de Robson
Basquete feminino
•)
Caetano, medalha de ouro nos lOOm
Boliche
0
é 200m. Ele passa pela alfândega do
"áeropiorto
Canoagem
0
internacional amanhã, e
Ciclismo
1
Ginástica
2
^no dia seguinte já estará na pista do
,,#4$p Célio de Barros, pensando no
Handebol
f
Hipismo
2
. Campeonato Mundial, no final deste
rráêsriem Tóquio. De folga desde
ÍUÍ6-.
10
Nado
sincronizado
O
r sexta-feira — sua última corrida foi
Pólo
aquático
.
na quinta-feira —, ele aproveitou paRemo
2 |
Tênis
de mesa
12 6
/a conhecer os pontos turísticos de
Tiro
c
, Havida, afinal, ninguém é de ferro, e
Levantamento de peso
i
também passeou por Varadero, a
Luta
0
Esgrima
0
praia cartão-postal do país.
latismo
517
Foi para este lugar que muitos
atletas foram após o término das suas
^competições. O basquete feminino C
_ campeão pan-americano no domingo
—„ passou os últimos dois dias mergulhando, tomando suco, água de coco e tirando fotografias em Varadero.
Merecido descanso para quem cheem Havana desacreditado e ven' gou —
céu
pela terceira vez na história da
competição — o torneio feminino de
~ basquete.
Isolado no primeiro escalão dos
medalhistas de ouro, Huho Hoyama

?
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Despaigne

Hoje no Pan

" " - ,V' .>»\.w>W(«W(WlW\v.w/v...v.v. ...; ÁV.SW..,w,
3555S52SB
Uyama lembrou a dificuldade
para vencer Cláudio Kano
Goleada do hóquei
A equipe brasileira de hóquei sobre
patins, considerada uma das favoritas á
medalha de ouro, estreou bem nos Jogos Pan-Americanos ao golear Cuba
por 12 a 2. Nos outros jogos, os EUA
venceram a Colômbia por 2 a 0 e a
Argentina o Chile por 4 a 1. No torneio
masculino de hóquei sobre a grama,
Canadá e Argentina disputam a medalha de ouro amanhã. México e EUA
decidem o bronze na preliminar.

medalhas

sai

Luta pela
prata
O boxe brasileiro pode garantir hoje
uma medalha de prata na categoria médio. Com o bronze garantido, Lucas
França, 23 anos, enfrenta o portorriquenho Miguel Jimenez, cheio de confiança.
Ele aerdita que tem condições de derrotar o lutador de Porto Rico. "Ele não é
tão rápido e acho que posso vencê-lo
com minha agilidade." Até agora, Lucas
já lutou 45 vezes e perdeu sete. Ele já viu
Jimenez vencer e não ficou impressionado: "É possível vencê-lo".

hoje

de

BOXE
2'h30 semifinals
(categorias 48kg, 60kg, 71kg e 90kg)
ESGRIMA
18,100 espada, final por equlpes (feminina)
HOQUEI
WMO Barbados x Trinidad, fern!'
17^00 Cuba x Jamaica, fem.
Venezuela x Jamaica, masc"*
22h00 chile x Cuba, masc.
NATACAO
19h00 400m livre, final feminina
100m livre, final masculina
19h50 100m costas, final feminina
20^10
200m costas, final masculina
20,130
revezamento 4x100m livre
(final feminina)
TAEKWOIM DO
16h00 preliminar e final masc.
(58 e 63kg)
TtNIS
9h30 Copa das Napoes, elim. masc.
15h00 .Copa das Na^oes, elim. fem.
VdLEI
10h0° Argentina x Peru, fem.
12h00 Brasil x P. Rico, masc.
15h30 Brasil x EUA, fem.
17h30 Canada x Argentina, masc.
19^30 Cuba x Canada, fem.
21h30 Cuba x EUA, masc.
patiimaqAo
9,130 10.000m mascullnos, final
9h30 5.000m femininos, final
9,130 300m femininos, final
9h3° 300m masculinos, final
18h00
Cuba x Colombia
19h00 Argentina x EUA
20h00 Brasil x Chile

Cuba
Campeãs terão

if

Ao lado dos que
levaram medalha
de ouro, estão
atletas que não
foram ao pódio

I

/Li
^

21

título da Copa do Mundo e o vice
da Liga Mundial (encerrada dias
antes do Pan).
'
"Em
Indianápolis, o nivel estava
muito mais alto , afirma Despaigne, recordando o Pan de quatro
anos atrás, quando Cuba perdeu o
ouro para os Estados Unidos. "Foi
uma competição com nível técnico,,
mujto mejhor. Exigiu mais das
equipes'\ E por esta razão que Des- .
paigne não tem dúvidas em afirmar,,
será entre cubanos e
que a final "Não
brasileiros:
existem outros times em condições de disputar o ouro. O Brasil não está com o mesmo
time da Liga Mundial, afinal, ganhou o retorço do Carlão e está
mais treinado".
Com 25 anos, Despaigne é o
maior ídolo de esportes de quadra
em Cuba. Por isso foi o escolhido
para entrar no Estádio Pan-Americano com a tocha, no dia da festa
de abertura. A homenagem deixou
emocionado este atacante, de
l,95m, que os cubanos insistem cm
afirmar ser melhor que o italiano
Zorzi: "Fiquei honrado e emocionado com a homenagem. Acho que
foi um reconhecimento ao meu trabalho. Senti também que as pessoas
ficaram felizes. Isso me alegrou ainda mais". (P.C. V.)
,u
|

festeja

O nissei de ouro, como o chamam os
amigos, não podia imaginar que passaria momentos tão angustiantes pela
conquista da medalha de ouro na categoria individual de tênis de mesa. Hugo
Hoyama chegou ás 23h à sala de exame
antidoping do ginásio Ramiro Valdez
Daussa. E, apesar de beber cerveja e
muita água mineral, só conseguiu dar
material para o exame quando o dia já
amanhecia. Mesmo assim, não perdeu a
"Foi a
comemoração mais difepose.
rente da minha vida", disse, ainda emocionado com a vitória sobre Cláudio
Kano e pelo fato de ter se consagrado
como único brasileiro a conquistar três
medalhas de ouro no Pan-Americano.
Hugo Hoyama disputa o Pan pela
segunda vez — ganhou a medalha de
ouro ppr equipes em Indianápolis.
Quando chegou a Havana, não imaginava que pudesse voltar com tantas
medalhas, muito menos que disputaria
a final de simples com outro brasileiro.
"Eu e
o Cláudio já nos conhecemos
muito bem. Um sabe o estilo do outro.
Por isso, foi um jogo muito disputado.
Com o Cláudio não se pode bobear",
disse o campeão.

E

Io caderno
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do Pan

Hoyama

?

festa no interior
SÃO PAULO — A seleção brasileira feminina de basquete
que conquistou a medalha de ouro nos Jogos
Pan-Americanos em Havana será recebida com festa em São Paulo. Ao
contrário do que aconteceu há dois
meses, quando a equipe chegou sem
despertar maior interesse, apesar de
ganhar, invicta, o Sul-Americano, na
Colômbia, agora
há
uma
grande
mobilização de torcidas nas cidades de Piracicaba e Sorocaba, onde ficam o BCN e
a Consteca/Sedox, clubes que reúnem
a base da seleção.
Para algumas remanescentes do time medalha de ouro há 21 anos, em
Cali, a conquista em Havana também
serve para uma reflexão sobre o futuro do basquete. "Seria bom que essa
medalha levasse os dirigentes a sentarem para conversar, pensando primeiro na sobrevivência do basquete'',
alertou a técnica Laís Helena Aranha!
uma das jogadoras do time que venceu Cuba na final do Pan de Cali, em
1971.
*
Para ela, a conquista foi resultado
do amadurecimento da geração de
Paula, Hortência e Marta. Mas advertiu que é preciso aproveitar a euforia da conquista para atrair novos
e a formação de oupatrocinadores "Não
tras equipes.
podemos continuar vivendo só com dois times fortes
para não acontecer um hiato de renovação tão grande como da nossa
geração para a delas", alertou.
«,
"É
preciso aproveitar essa alegria
para fazer alguma coisa a mais pelo
basquete", concorda Norminha, oütra titular do time bi-campeão de
1971. Lembrando que já fez críticasao trabalho da seleção, Norminha fez
questão de elogiar. "Prevaleceu o
bom trabalho feito pela Maria Helena
e a união do grupo", avaliou.

Brasil

iguala

o

Paulo César Vasconcellos
HAVANA —
Os iatistas confirmaram sua tradição de bons resulta d o s
em
competições internacionais e contri- UAI/AMA. õf
i
buiram para que o ¦¦«wniifi
Brasil igualasse ontem o seu recorde de
60 medalhas no Pan, obtido nos Jogos de
Indianápolis, em 1987. Um dos esportes
com mais títulos mundiais conquistados
e o segundo em medalhas em ouro no
torneio (perde apenas do atletismo), o
iatismo do Brasil ganhou mais seis medalhas, ontem, no último dia de regatas.
Desta vez foram quatro de prata e duas
de bronze. Na véspera. Peter Tanscheidt
gynhara o ouro no laser.
Ontem, as medalhas de prata foram
para Marion Schell (na classe laser femi-

nina), Bernardo Arndt (470 masculino),
Christoph Bergmnann (finn) e Antonio
Paes Leme e Luís Marcelo Maia (snipe),
enquanto Cláudia Swan e Mônica Schell
(na 470 feminina) e Cláudio Bieckarck,
Gunnar Ficker e Marcelo Batista (lightining) ficaram com as de bronze. Assim,
de todas as categorias em disputa no Pan
o Brasil só deixou de ganhar medalha na
prancha a vela — Christina Mattoso
Maia e Marcus Gevaerd terminaram em
quarto lugar na classificação geral.
Foi com naturalidade que a delegação de iatismo recebeu a conquista das
sete medalhas. Para alguns, o último dia
de competições foi o mais emocionante,
caso de Christoph Bergmann, que entrou
na raia com chance de conseguir até a de
ouro. "Foi uma regata emocionante. Fiz
um percurso calculado e de olho nos
meus principais adversários e consegui
superar o mexicano", exultava Bergmann, que havia tido problemas em to-

das as regatas anteriores, mas ontem correu sem incidentes e venceu a regata.
"Vou comemorar muito esta medalha
de prata."
Quem estava disposta também a festejar intensamente sua conquista era Marion Schell. "Valeu a pena abandonar
temporariamente os estudos (ela cursa
farmácia e bioquímica, na Universidade
de São Paulo). Estou feliz por mim e
também por minha irmã (Mônica), que
ganhou na 470."
A marina — Quem está no centro
de Havana e se desloca até a Marina
Hemingway, onde foram realizadas as
competições de iatismo, tem a a portunidade de conhecer um dos locais mais
bonitos da cidade. A beleza não é apenas
do conjunto de casas que se transformou
rio centro para turistas — era lá que os
milionários americanos e europeus ficavam na época de Fulgêncio Batista, o
ditador deposto pela revolução de Fidel

seu

recorde

de

Castro, Che Guevara e Camilo Cienfuegos — com dinheiro. As residências são
alugadas e, mal comparando, é como se
fosse um apart-hotel, só que formado
única c exclusivamente por casas.
Para chegar atá a Marina, distante
quase 25 quilômetros do centro, o turista
passa por uma das partes mais bonitas de
Havana, setor das embaixadas e mansões. São casas de muro baixo, com
enormes quintais, que durante o dia ficam de janelas abertas. A residência que
mais chama atenção é a embaixada da
União Soviética, uma mansão cinematográfica que ostenta a bandeira do país.
A Marina, um local exclusivo e muito
bem cuidado, leva o nome do escritor
Ernest Hemingway, que morou ali. É
ideal para se pescar — uma das paixões
do autor de O Velho e o Mar — e, no fim
de tarde, o melhor programa é ficar admirando a imensidão azul do mar, outro
dos hábitos do escritor.

medalhas

Acima das

Vela, tradição

expectativas
¦| O Brasil já superou as expectativas em Havana. Depois de
bater seu recorde de medalhas de
ouro — ganhou 15, contra 14 de
lndianápolis/67 e São Paulo/63 —,
os brasileiros estão perto de vencer
um novo desafio: ultrapassar o totai
de medalhas ganhas num mesmo
Pan. Com as 60 obtidas até ontem,
já igualaram seu melhor resultado,
que foi em Indianápolis. E tudo
fadica que o Brasil voltará de Havana ostentando a melhor campanha
em Pan, porque ainda tem boa possibiüdade de conseguir medalhas no
vôlei, boxe, natação e hóquei.

de vitórias
Tradicionalmente, o iatismo brasileiro consegue se destacar nos Jogos
Pan-Americanos. É o segundo esporte
— só perde para o atletismo —
que'
mais medalhas conquistou, com 18 de>
ouro, 13 de prata e oito de bronze. Os
melhores resultados técnicos aconteceram em Porto da Cruz, Venezuela, em
1983, quando terminou a última regata empatado no número de medalhas
de ouro, quatro, com a forte equipe
americana.
U
Naquela aportunidade, após conse-'*
guir o primeiro lugar, por antecipação,
nas classes lighiting (com Cláudio Biekarck, Ralph Bergcre Gunnar Ficker) e
Laser (Pedro Bulhões, o Chorão), oBrasil ainda conquistou o ouro na soling (Torben Grael, Daniel Adler e Ro-.
naldo Senftt) e 470 (José Luís Ribeiro).
Ao todo, os brasileiros retornaram '
com seis medalhas (prata na Star, com >
Peter Ficker, e bronze na snipe, com •
Paulo Santos). Um resultado bem supe-v
rior ao conseguido nos Jogos de Porto
Rico, em 1979, cujo saldo foi de ouro
na classe lightning, prata na soling c
bronze na snipe.
No último Pan-Americano, índianápolis/87, pela primeira vez a vela bra-ai
sileira llcou sem medalha de ouro. Na
última c decisiva regata, disputada no
Lago Michigan, os fortes ventos e as
chuvas intensas alteraram várias posiçòes e prejudicaram o Brasil. Mesmo
assim, conquistou uma de prata e quatro de bronze.
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TELEVISOR COLORIDO TVC C. 2035
WINNER-20" SHARP
Recepção em VHF/UHF. Memória programável
ide 111 canais. Bivoltagem automática
(90/240) V. Tecla music/voice
À vista 186,340/
OU'1 +3de 63.187,
TOTAL = 252.748,

Mil

PHILIPS tcvliSiiiPWSt

||

iffr

CD JX3X MICRO SYSTEM COM CD - SHARP
Twincam. Sistema exclusivo de duplo deck
ir™ com auto reverse Equalizador gráfico. Caixas
acústicas digiturba Caixas de ressonância
com 7.400 cc.
À vista 502.970/
OU'1 + 3de 168.897,
TOTAL = 675.588,

MIDI SYSTEM MYSTÈRE AS 9300 - PHILIPS
120 W (PMPO). Equalizador gráfico de
3 bandas. Sintonizador FM estéreo/AM.
Entrada para CD plsyer. Duplo deck.
Caixas acústicas bass reflex de 2 vias.
Avista 171.270/
OU -1 + 3 de 58.077,
TOTAL = 232.308,

TELEVISOR COLORIDO PHILIPS 14" Gl 1310
Controle remoto com 25 funções. Memória
programável até 18 canais. Recepção
VHF/UHF. Bivoltagem automática. (110/220 V).
À vista 188,900/
OU'1 + 3de 64,055,
TOTAL = 256.220,

i,

^PHILIPS

TELEVISOR COLORIDO PHILIPS 20" GL 1340.
Controle remoto com 25 funções. Sintonia
eletrônica VHF/UHF. Informações na tela.
Bivoltagem automática (110/220 V).
À vista 228,900/
OU *1 + 3 de 77,619,
TOTAL = 310.476,
PHILIPS 7"

¦

.

CO - X17X • MICRO SYSTEM COM CD • SHARP
Toca-discos digital a laser incorporado
APMS - Programação de até 20 faixas do CD
TWINCAM (Sistema exclusivo de duplo deck
c/auto reverse) • Sintonia digital de AM e FM
com 30 memórias • Equalizador gráfico
X-Bass • Sistema de reforço dos tons graves
Controle remoto • Caixas acústicas
• Potência: 360 Watts (PMPO)
Iit destacará
Alimentação AC 110-127/220-240V.
SP
Jjf
Avista 499.470/
no
melhor
imagem,
som
e
OU'1 + 3de 167.722,
Quem pensa
TOTAL = 670.888,
pensa na W. Shock em primeiro lugar.

TVC 102 CR 10" SEMP TOSHIBA
TV em cores. Automática de 10" com
'Vcontrole
HF/UHF.remoto. Sintonia automática em
Avista 194.900/
OU '1 + 3de 66.090,
TOTAL = 264.360,

CD - X10X • MICRO SySTEM COM CD (Preto) •
SHARP
Toca-discos laser incorporado • APMS Programação de até 20 faixas do CO
TWINCAM - Sistema exclusivo de duplo
deck • Auto-reverse • 2 faixas de onda;
AM/FM • Equalizador gráfico • X-BASS Sistema de reforço dos tons graves • Relógio
digital com funções Timer e Sleep • Controle
remoto • Caixas acústicas destacáveis
Potência 200 Watts (PMPO)
Alimentação: AC 110-127/220-240V.
À vista 409.800/
OU'1 + 3de 137.610,
.TOTAL = 550.440,
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TELEVISOR COLORIDO PHILIPS 14 GL 1010.
Informações na tela. Suspensor de ruídos.
Bivoltagem aulomãtica (110/220 V).
Seleção de canais preferenciais
Avista 161.900,
OU'•1 + 3 de 55.985,
TOTAL = 223.940,

RADIO RELOGIO DIGITAL ELETRÔNICO.
-RR 7100-TOSHIBA
Rádio AM/FM. Programável. Absoluta
precisão mesmo na falta de luz. Desperta
com música ou alarme. Função snooze.
Funciona em 110/220 V AC.
À vista 25.900,
OU'1 + 3 de 9.124,
TOTAL = 36.496,

RADIO-RELOGIO ELETR0NIC.0 DIGITAL
AJ 3180-PHILIPS
Relógio com mostrador digital importado.
AM/FM. Alarme repetitivo. Função slumber.
Â prova de falta de energia
Avista 16.900,
OU ••1 +3 de 5.953,
TOTAL = 23.812,

TS 20B VS/CR 20" SEMP TOSHIBA
TV em cores de 20" com controle remoto.
Com signal OFF (Após 15 min. de ausência de
sinal desliga e TV Automaticamente.)
Avista 212.410,
OU'1 + 3 de 72.028,
TOTAL = 288.112,
PHILIPS

MEGA - DRIVE
Videogame de última geração. Acompanha
dois joysticks e um cartucho. Altíssima
definição de imagem. 16 bits de memória,
efeito tridimensional.
Avista 192.900,
OU'1 + 3de65.412,
TOTAL = 261.648,

CD ¦ X99X - MICRO SYSTEM COM DUPLO CD
•SHARP
• Duplo toca-discos digital a laser
incorporado • APMS - Programação de até
24 faixas dos CDs • Duplo deck com auto
reverse • Sintonia digital de AM e FM com 30
memórias • Equalizador gráfico • X-Bass Sistema de reforço dos tons graves • Controle
remoto • Caixas acústicas destacáveis •
Potência 240 Watts (PMPO) • Alimentação AC
110-127/220-240V.
Á vista 433.700,
OU'1 + 3 de 145.636,
TOTAL = 582.544,

AGENDA ELETRÔNICA ZQ-5300 M - SHARP
• Visor com 16 dígitos de capacidade
e 8 linhas, ou 12 dígitos e 4 linhas. Principais
funções: relógio, alarme, calendário, agenda
de nomes e telefones, agenda de
compromisso, calculadora, hora mundial
de 212 cidades, gerenciamento de despesas
e lista de tarefas. Pode armazenar até
aproximandamente 1550 nomes e telefones
ou até 970 compromissos.
Á vista 108.260,
OU'1 +3de 38.139,
TOTAL = 152.556,

COMPACT DISC PLAYER CD 610 - PHILIPS
Programação de até 20 faixas. Compatível
com CD de 3". Display FTD. Controle Remoto.
A vista 126.600,
M
OU'1 +3 de 44.601,
WALKMAN JC-515-SHARP
Toca-fitas AM/FM estéreo. Auto reverse. TOTAL = 178.404,
Equalizador Gráfico
Á vista 44.900,
wmm
OU'1 + 3de 15.818,
JEmmZSL
TOTAL = 63.272,
PH/LCO
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PHILIPS

MICRO SYSTEM TOSHIBA MOUSE RT SX 28
4 faixas de ondas FM/MW/SW1/SW2 stereo.
Bom beat. Eliminador de ruídos.
Equalizador
gráfico. Mix-Mixagem tipo "Karaokè".
Tomada auxiliar para CD, toca discos e tape
deck. 22 W (PMPO).
Á vista 73.300,
OU'1 + 3de 25.823,
TOTAL = 103.292,

I
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170 quilômetros
O ciclista brasileiro Wanderley Magalhães conquistou ontem a medalha de
bronze na estrada individual. O ouro.
após 170 quilômetros, llcou com Robinson Marchand, da Venezuela, e a prata 1
com o cubano Heriberto Rodriguez.
Vanderlei Magalhães ficou frustrado .¦
com a colocação. "Tive problemas durante a prova. Primeiro, quebrou o câm-,|
bio da bicicleta. Depois, tive que trocar
um pneu. Isso me prejudicou muito".
Não fossem os problemas, Vanderlei
acha que poderia até lugar pela medalha
de ouro. "Basta ver a diferença entre o
meu tempo e o tempo dos outros competidnrrs. No final, meti sprini foi prejudi- cado pelo esforço que precisei fazer.01
Além disso, os outros líderes não qili^e- •
ram revezar comigo, o que é comum
neste tipo de prova, e minha situação'11
ficou pior ainda".
JU
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MIDI SYSTEM SKYHAWK AS 9400 - PHILIPS
Toca-discos. Entrada para CD. Sintonia digital
e 20 memórias FM/AM. Duplo cassete deck.
Controle Remoto.
Ã vista 199.900,
OU '1 + 3de 67.786,
TOTAL = 271.144,
VEGA LASER STEREO SYSTEM PHILCO
MOD. PRDT - 400 CD
160 Watts PMPO. Sistema Integrado completo.
Sintonia Digital com 24 memórias. CONTROLE
REMOTO TOTAL. TOCA-DISCOS DIGITAL
A LASER, (compatível com CD de 3 e 5
polegadas. Duplo Toca-Fitas. Equalizador
Gráfico Tradicional tipo BELT-DRIVE.
À vista 287.900,
OU'1 + 3de 97.626,
TOTAL = 390.504,
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.
Avista 85.700,
OU'1 +3de 30.192,
TOTAL =120768,

VIDEOCASSETE IMPORTADO VCR - 750 SEMP-TOSHIBA
Videocassete importado do Japão de
2 cabeças. Controle remoto com 28.funções.
Sintonia automática em VHF e UHF. É o mais
completo de sua categoria.
Avista 189.380,
OU'1 + 3de 64.218,
TOTAL = 256.872,

CD X9H MICRO SYSTEM COM CD • SHARP
Duplo deck, equalizador gráfico, controle
remoto, caixas acústicas destacáveis, potência
240 Watts.
À vista 353.140,
OU'1 + 3de 118.584,
TOTAL = 474.336,
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Guimarães volta com bronze
|Á
. ui < j
Pólo-aquático é
CAMCORDER VL-C6S0 V - SHARP
VHS C • Compacta. Visor eletrônico, zoom 8X
com velocidade variável. Sistema automática
CAMCORDER VL-4100 • SHARP
de busca indexada. Obturador de alta
• Viewfinder colorido - Visor de cristal
líquido colorido • Formato VHS • Jet zoom velocidade 1/100.
12x, zoom com velocidade variável • Sistema Avista 609.460,
de gravação totalmente automático •
Inserção para música com locução •
OU'1 + 3 de 204.656,
Obturador de alta velocidade - (1/100 - 1/500 TOTAL = 818.624,
-1/2000-1/10000).
Cat's eye ¦ iluminação mínima: 2 lux.
À vista 737.450,
gjgg
OU'1+3 de 247.635,
FITA DE VÍDEO
TOTAL = 990.540,
tASF T120 - EQ
fSSSi
fSSm A vista 1.960,

WALKMAN CCE PS 77.X.
CAIXA ACÚSTICA CL-250 - CCE SISTEMA
Sadio AM/FM Estéreo. Toca-fita; com avanço
BASS REFLEX
Equalizador gráfico com 3 bandas.
m O"Par"
Acompanha headphone estereo
À vista 28.000,
Â vista 23.900,
OU'1 +3 de 9.864,
OU'1 +3 de 8.419,
TOTAL = 39.456,
TOTAL = 33676,
H
TRAZENDO O FUTURO ATÉ VOCÊ.
RIO: BOTAFOGO - Shopping Rio Sul - Loja D25 - 4? Piso - Tel.: (021) 541-9344 • TIJUCA - Praça Saens Pena - Shopping 45 - Loja 113 - Tels.: (021) 284-7888 e 234-8655 •
BARRA - BarraShopping - Loja 227 B/C - Tcl.: (021) 325-9855 - Nível América • PETRÓPOLIS- Shopping Bahaus- Rua João Pessoa, 88 - Loja 10- Tel.: (0242)
43-7425 • SALVADOR: Shopping
Barra - Av. Centenário, 2.992 -1? Piso -122/123 - Tels.: (071) 237-5333 e 237-6894 • Shopping Iguatemi - Av. Tancredo Neves, 148-3? 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) 326-9191 e 325-1711.
3
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Ano
Ouro Prota Bronze Total
>. (Local)
1951 (B Aires) 11 -2 ' &S:
1959 (Chicago)
1963 (Sao Paulo)
15
1967 (Winnipeg)
•
4 ¦ y1971 (Cdli)
.
3 m**
3trtm
'• 1975 (Mexico) 12 „ (San Juan) i
1979
i
3'
1983 (Caracas) 41 .5 •-i*?;'
1987 (Indianapolis) -1 4
5
1991 (Havana) 1
2
7*' {'*
Tolais 18
13 8
39
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Bronze depois de
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As medalhas

=o

bronze de novo
r?;
A equipe
de pólo-aquático do Brasil
cumpriu o
prometido e
repetiu, on'
• .MM i.
tem, em Havana, a medalha de bronze
conquistada
nos Jogos
Pan-Americanos de índiaFernando Rocha
nápolis, disputados há quatro anos. Òs
brasileiros ficaram com o terceiro lugar na competição ao vencerem a
seleção do Canadá por 7 a 6. A ,
vitória foi obtida na prorrogação,
depois de empate em seis gols no
tempo normal. As parciais da partida foram de 0/1, l/l, 2/2, 3/2 e 1/0.
Os gols que garantiram a medalha e
o segundo bronze consecutivo para o
Brasil na modalidade foram marcados por Chiappini (1), Rocha (2),
Joazeiro (1) e Polidoro (3). Pelo Canadá, marcaram McDonald (1),
Bourne (2), Laionde (1) e Legget (2)..

Rio de Janeiro — Quarla-feira, 14 de agosto de 1991
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Tabiita
Fator foi congelado a
partir de 03 de julho
cm
Fonte: Banco Central.

1,9428
São

TR
TR
TRD
Var.mes ate 13.08
Var.mes ate 14.08
Acumu ate 14.08

%
11,95
0,522415
4,617958
5,164497
74,511515

•

09.08

Após 60 dias de negociação, a
Brahma formalizou, ontem, sua decisão de instalar uma nova fábrica de
cerveja em Jacareí, São Paulo. O governador Luiz Antônio Fleury cuidou pessoalmente do assunto e em
função disso acabou criando uma lei
que beneficiará não só a Brahma como todos os novos investimentos no
estado. A cervejaria será a primeira a
usufruir dos benefícios, que incluem
um financiamento de 5% do investimento total da fábrica, ou seja, USS
7,5 milhões, a serem pagos em três
anos com base na TR, sem juros,
através do Banespa, além do financiamento de 40% do ICMS gerado
durante os três primeiros anos de
funcionamento.
"Ano
passado fizemos uma pesquisa para saber onde deveríamos
instalar novas fábricas e o primero

411,00
408.00 J
,
12.08

concede

Janice Menezes

Polar
Cr$
Paralelo

an-ron

Fleury

Paulo

13.08

Comercial
366,48

09.08
12.08
13.08
Fonte: Banco Central e Andima
Mercado
CDB
540%a.a.
Ibovespa
16.240 (-3,0%)
IBV
65.210 (-2,8%)

incentivos

conquista
de

USS

7,5 milhões

lugar indicado foi São Paulo. Tinhamos mais duas alternativas. Rio e
Mato Grosso, mas acabou ganhando
São Paulo, pois aliou os incentivos do
governo com a logística da localização", diz Mareei Telles, presidente da
Brahma. Ele admite que a negociação
com o governo do Rio começou atrasada, por culpa da própria Brahma,
quando as conversas com São Paulo
já estavam muito adiantadas. Ele revela, no entanto, que o Rio não será
esquecido, pois consta dos planos da
empresa intalar uma fábrica no estado nos próximos três anos.
A nova fábrica de Jacareí virá
atender a pretensão da Brahma de se
tornar a número um em São Paulo,
ultrapassando a arqui-rival Antarctica. Hoje, segundo Telles, existe uma
&

Liberati

(jj

\

e

leva

Brahma
nova

fábrica

demanda reprimida porque a empresa não tem capacidade para atender a
todos os pontos-de-venda. Inclusive,
30% do abastecimento paulista são
realizados por fábricas de outras regiões. Com um investimento de USS
200 milhões — USS 150 milhões em
Jacareí e USS 50 milhões na fábrica
de Guarulhos — o grupo duplicará
sua capacidade de produção, saltando para um bilhão de garrafas por
ano em Jacareí e 400 milhões de garrafas por ano cm Guarulhos. Os dois
projetos, além de contarem com o
incentivo do governo paulista também terão financiamento de 50% do
total investido do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES).
"A
nossa política é de reinvestir
todo lucro", ressalta Telles, justificando a postura do Banco Garantia,
que desde que assumiu o controle da
Brahma, há um ano e meio, vem

Inflacao
IGPM/FGV

%

Maio
7,48
Junho
8,48
Julho
13,22
Acumulado no ano
121,33
Em 12 meses
341,90
INPC/IBGE

%

Marpo
11,79
Abril
5,01
Maio
6,68
Acumulado no ano
82,07
Em 12 meses
367,69
FIPE/tPC
%
Maio
5,76
Junho
9,78
Julho
11,30
Acumulado/ano
117,18
Em 12 meses
337,80
DIEESE/ICV
Maio
Junho
Julho
Acumulado/ano
Em 12 meses

%

8,93
11,30
13,29
142,24
397,95

INDICADORES
BTN
Cr$ 126,8621
Cr$ 220,2384 *
UPC
CrS 2.716,59
(3o trimestre)
TaxaAnbid
499,34
IBA/CNBV
nd
* atualizado
pela TR acumulada
Ouro

Cr$
4.650.00

4.600,00
4.633,00
.,09.08
Fonte: BM&F

12.08

13.08

Salário Mínimo
Junho
CrS 17.000,00
Julho
Cr$ 17.000,00
Agosto
Cr$ 17.000,00
Abono Salarial
Junho
6.131,68
Julho
6.131,68
Agosto
3.000,00
+ abono móvel a ser fixado
Caderneta
Maio dia 01.05
9,47%
- 9,53%
Junho dia 01.06
Julho dia 01.07
9,9470%
10,60%
Agosto dia 01.08
IBV

Opção
por Lages também visa exportação
A estratégia da Brahma ao abrir
fábrica cm Lages, Santa Catarina,
i
B
s
V
S
C
A
D
A ^ mjrwBk,
não é de apenas abastecer o mercado
do Sul do país. A intenção também
^<7
de entrar firme em um negócio ainda
Hl"*
"
pouco explorado pela empresa: cx^ JpiB
portação. A nova fábrica, que deverá
*<m
m
ser inaugurada no final de 1993, será
\ ft
a ponte para a venda de cerveja Brah1
If
ma na Argentina, Uruguai, Chile e
"
Paraguai. Já exportamos para Ar'
gentina e mesmo com um volume
Htm
j
pequeno somos a número um no ranm '-*.¦>(*
4:
king das cervejas importadas", infor>K~,
* \ ,
ma Magim Rodrigues, diretor de
marketimg da Brahma.
A nova fábrica consumirá investimentos de USS 150 milhões e produzirá 500 milhões de garrafas de cerveja por ano. Deste volume, 10% serão
Rodrigues: investimento de USS 150 milhões em Lages
dirigidos para a exportação. Só para
a Argentina, as vendas saltarão das
Para a Brahma, foi uma grande
atuais 70 mil caixas por mês para 200
bém teve problemas com a legalizavitória ter conseguido acertar a instamil caixas. A Brahma hoje vende pação. Finalmente, o governador Willação de uma fábrica em Lages. A
ra o mercado argentino somente em
son Kleinubing resolveu tomar a
negociação para essa nova fábrica se
embalagens de lata e passará também
frente do assunto e não só concedeu
a fornecer em garrafas one uw." Não
transformou em uma verdadeira novários incentivos à empresa como deu
nos empenhamos em vender para o
vela, conforme conta Rodrigues. Há
um novo terreno para a Brahma que
mercado externo porque existe falta
três anos, a empresa comprou um
desengavetou o projeto." O governado produto até mesmo para as venterreno nesta cidade, mas teve prodor de Santa Catarina costuma dizer
das internas. Mas, agora, com as exblemas com grupos de ecologistas,
que sua intenção é que os grupos
pansões, tornou-se possível entrar em
lucrem bastante, pois assim o estado
que contestavam o projeto e então
outros países", justifica Rodrigues.
decidiu por outra área, mas que tamarrecada mais", comenta Rodrigues.

Empresa

para Jacareí
mantendo a estratégia de tornar a
empresa mais ofensiva. A partir disso, a primeira providência foi encomendar uma pesquisa a uma cônsultoria, a McKinsey, para saber
exatamente onde a sua marca tinha a
preferência do consumidor, mas não
a liderança de mercado.
Esse levantamento teve como base
a população de cada cidade, tamanho
das fábricas e o custo do transporte.
A conclusão foi que em São Paulo a
preferência era grande mas não havia
capacidade para atender a demanda.
No Sul, a indicação ficou para a localização de uma fábrica cm Lages;
Santa Catarina, que também necessitava de um aumento na produção.
Com essa pesquisa, a Brahma fez seii
planejamento para os próximos cinco
anos, quando serão investidos USS
500 milhões, já incluindo as fábricas
de Jacareí, Lages e a do Rio de Janeiro, que ainda está no papel.
"Quero
destacar o apoio dos go^
vernadores de São Paulo e Santa Catarina nas negociações para a instalação das novas fábricas. Desde o
momento que o governador Fleury
resolveu se envolver pessoalmente no
assunto tudo foi mais rápido", comenta o presidente da Brahma. Ele
também não poupa elogios ao Governador de Santa Catarina, Vilson
Kleinubing: " Há mais de três anos
tentávamos abrir uma fábrica em Lages e não conseguíamos e em apenas
algumas horas, em um almoço, que
Kleinubing trouxe ao Rio todo seu
secretariado, todos os problemas foram solucionados. Fiquei impressio-.
nado com seu dinamismo", frisa.
A Brahma tem hoje 51,3% do
mercado total de cervejas, sendo
37,9% com a marca Brahma e 13,3%
com a Skol. Os planos da empresa,
que já ostenta o título da número um,
é não ser destronada e, mais que isso,
continuar investindo em novas fábricas e manter a estratégia de um grupo
mais transparente e usando o marketing como uma de suas principais
armas.

investe

A Brahma decidiu seguir a trilha
do tema qualidade traz competitividade e investir pesado no treinamento
de seu pessoal. Junto com seus revendedores, a empresa acaba de criar o
Instituto Brahma Skol de Desenvolvimento Empresarial, que promoverá
diversos cursos de profissionalização
para as 30 mil pessoas envolvidas na
distribuição de seu produto em todo
país. Com um investimento de USS
500 mil neste ano e USS 1 milhão no
ano que vem, a companhia pretende
com a nova política uniformizar sua
presença nos pontos de venda nas
diversas regiões. "Cada ponto de
venda ou cada distribuidor age de
forma diferente. Queremos mostrar
um serviço homogêneo", informa
Magim Rodrigues, diretor de marketing da Brahma.
O centro de treinamento funcionará no antigo prédio da sede da
empresa, na Marques de Sapucaí, e
terá 7 mil vagas por ano. O Instituto,
já batizado pelos executivos da Brahma como a universidade da empresa,
funcionará de forma diferente das escolas tradicionais: os alunos não freqüentarão salas de aula mas recebe-

em

cursos

rão apostilas, e as provas também
serão feitas em casa. Todo o acompanhamento dos alunos será feito por
professores e os dados de cada um
armazenados no computador.
Um dos primeiros cursos a entrar
nessa prática será o de sucessão em-.,
presarial. Segundo Rodrigues, um
dos principais problemas com os distribuidores da Brahma é a sucessão
nessas empresas, que acaba criando
grandes problemas. E a decisão foi
esclarecer os futuros donos sobre a.
gerência desse tipo de negócio, uma
rotina que incluirá inclusive viagens
ao exterior para saber como funciona
esse setor no mercado internacional.
"O sucesso
de nosso negócio está
muito relacionado com os distribuídores e a intenção é torná-los ainda mais'
eficientes", frisa o diretor de marketing
da Brahma. No total, a empresa trabalha com 900 revendedores e todos deverão passar por essa prova de fogo da
profissionalização. Os cursos também
abordarão temas como marketing em-,
presarial, gerência administrativa, política de recursos humanos e outros
que envolvem o negócio de vender
cerveja e refrigerante.

(em pontos)
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9,1986%
11,8048%
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Agosto ,GP | 'CPMj
Anual 4,4060
Semestral
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NAO SE COMPRA
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' Controle automático de tonalidade
» Zoom automático; reduz até 50% e amplia até 200%
» Cópias monocromáticas em até 5 côres.
' Reprodução de cópias heüojiráficas com fundo'branco, absolutamente limpas.
» Cópias em vegetal, cartolina ou transparência do
tamanho memorando até o A3 (297mm x 420mm)
» Seletor programável de cópias continuas de 01 a 99.
' Cópias de livros abertos (2 cópias separadas ou
2 páginas lado a lado). E muito mais.
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INTERNACIONAL

venda

aprova

Justiça

USS 1,4 bilhão por rotas e
Delta Air Lines paga
.
r
no valor de USS 6(W milhões, pagando
300 pessoas que lotaram a sala da Corte,
NOVA IORQUE — A Justiça ametambém USS 305 milhões por 45% do
presiricuna aprovou ontem a aquisição de em Manhattan, e saudado pelos
"Temos
a
capital da mais antiga companhia aérea
várií\s„linhas da Pan American World dentes das duas companhias.
dos EUA. Uma das mais importantes
satisfação de anunciar que o acordo foi
Airways e de 45% de seu capital pela
linhas da Pan Am, a que ligava Nova
Delta Airlines, que investiu no negócio aprovado. A Pan Am sobrevive e experiIorque a Londres, já tinha sido vendida à
mentará tempos felizes com o nosso noUSS 1,4 bilhão. Com isso, a mais antiga
vo parceiro", disse emocionado o chairUnited Airlines há meses. Esta mesma
companhia aérea dos Estados Unidos,
man da Pan Am, Thomas G. Plaskett. Já
empresa, que havia tentado obter acordo
fundada em 1027, deixará de voar para a
da Delta, ao
Ronald Allen, presidente "Este
semelhante ao obtido ontem, em conjunEuropa — onde se encontrava solidaé um dia
lado de Plaskett. afirmou:
to com TWA e American Airlines, retimente implantada desde o final da II
emocionante. Estamos ansiosos para torou, ao longo das três horas de audiênGuerra Mundial — e para o Pacífico,
car adiante os serviços [da Pan Am]".
mantendo apenas suas linhas para a
cia, as objeções que tinha ao acordo e
América Latina e duas rotas dentro dos
Pelas linhas européias da Pan Am e também a sua oferta.
No final da sessão, a qual também
EUA, de Miami para Nova Iorque e de
suas prolongaçòcs até África e Ásia, a
Miami para Los Angeles.
Delta Air Lines pagará USS 416 milhões, estiveram presentes representantes de
valor que inclui ainda as pontes aéreas credores da empresa, do governo c de
Aprovado pelo juiz de Falências Corentre Nova Iorque, Washington e Bos- outras partes"Ainteressadas, o juiz Blacksnclius Blackshcar, o acordo foi seguido
maior parte das objeções
ton. Além disso, a Delta assume dividas hear disse:
de uma salva de palmas pelas mais de
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Tapie
Bolsa

argentina

índice já subiu
40% e dólar não
atrai interesse
Maurício Cardoso
Correspondente
aires — Com a
Buenos
bolsa em alta e o dólar cm
baixa, o Plano Cavallo está recebeirdo a melhor resposta dos mercados quatro meses depois de seu
lançamento. Apenas em agosto a
bolsa subiu 40% e na segunda-feira registrou um movimento reeorde de USS 26,8 milhões. Enquanto
iíjj.Q, o dólar e as taxas de juros
dos depósitos a prazo fixo, tradicionais opções de investimento e
especulação do mercado, continuam em absoluta calma.
O movimento de alta da bolsa,
iniciado em agosto, foi confirmado nesta semana. Na segunda-feira o índice geral da bolsa subiu
5,7% e o das ações mais vendidas
chegou a 8,7%. Enquanto isso o
total de vendas bateu o recorde do
periodo em que está em vigência o
plano de convertibilidade do austrai. Em sua euforia, os operadores tentam mil explicações para o
fenômeno que não consideram
mais uma das circunstanciais febres da bolsa.
,, Para os operadores, a primeira
indicação da euforia reinante e o
de-tima implícita aprovação ao
plano econômico. Depois de muito hesitar, os investidores internos
estariam finalmente se decidindo a
deixar o dólar e as aplicações de
pYítzo fixo para ingressarem na
bolsa. Apesar de tradicionalmente
mais confiáveis, as duas opções de
toda a vida dos argentinos tiveram
um fraco desempenho desde que

45% do capital
•
i . Eu
r-..
D.,m
venda da Pan
aprovo aA.x
foi retirada.
Am para a Delta." Logo após, o advogado que representa o comitê de credores
da Pan Am, Leon Marcus, qualificou a
"É a melhor de todas
proposta da Delta:
e atenderá todos os interesses, os anteriores e posteriores â petição [de concordata]." O acordo também prevê a reorganização da empresa, que vem operando
sob concordata, até 1" de dezembro.
Para a Pan Am, a decisão, por deixáIa praticamente apenas com as suas liilhas para a América Latina, pode representar um retorno (talvez melancólico) às
suas origens. Ela começou a operar, em
1927, com um vôo de serviço postal entre
Key West (Flórida) e Havana, em Cuba.

de

vende 45%

Renúncia aos 84
Aos 84 anos, Clark Clifford, ex-secretário de Defesa dos EUA e presidente do First American Bankshares,
considerado o braço executivo do BCCl no país, renunciou ontem devido às
denúncias de que o banco que presidia
era secretamente controlado pelo BCCL O presidente do banco cm Washington, Robert Altmam, também renunciou. Ainda ontem, a imprensa da
capital publicou denúncias de que vários deputados e senadores do Partido
Democrata receberam doações do First
American no valor total de USS 36 mil.
Cada um teria recebido entre USS I mil
c USS 2 mil.

TRANSFORME

a
EM

participação
PARIS — O empresário francês Bernard Tapie vendeu 45% de sua participação na Ádidas, mas continua como acionista majoritário com 55% do capital da
firma especializada em artigos esportivos. O grupo britânico Pentland passa a
ser o segundo maior acionista, com
20,05% do capital, e um grupo financeiro, formado pelo Credit Lyonnais, AGE
e Banco Worms, que emprestou dinheiro
a Tapie para comprar a Adidas, assume
19,95% do capital.
As mudanças na composição acionária da Adidas vão continuar. Nos próximos meses, o grupo financeiro cederá
cerca de 5% do capital ao grupo inglês
Pentland, que elevará sua participação
na empresa para 25,05%, e outros 5%

Bolsas

de
Recorde de
Fechamento '
PontosRecorde
alta em 91 baixa em 91
(indices') |
Fechamento Pontos
Recorde de
Recorde de
baixa em 91
alta em 91

sua

Golpe

é

USS

de

2,5

TÓQUIO — O Banco Toyo Shinkin,
50° instituição financeira japonesa, sofreu um golpe no valor de USS 2.5 billiões, segundo informou seu presidente,
Sadahiko Takaba. O golpe foi realizado
por Tomomi Maekavva, de 58 anos, que
era gerente de uma filial do banco no
centro de Osaka, e Nui Inque, de 61
anos, proprietária de um luxuoso restaurante no bairro Minami, também cm
Osaka, que estão presos.
A exemplo dos escândalos ocorridos
em julho com os bancos Fuji c Saitama.
o novo golpe foi dado através da emissão
de falsos certificados de depósitos, utilizados como garantia para a obtenção de
empréstimos de outras instituições. Esses
escândalos financeiros têm também provocado quedas na Bolsa de Tóquio, que
está pressionando o governo japonês a
convocar uma sessão extraordinária no
Parlamento para revisar a legislação das
atividades financeiras.

E
SEUS

aos gestores da empresa que já detêm 5%
e ficarão, assim, com 10% da sociedade.
Essas operações permitirão a Bernard
Tapie — mais conhecido na França por
presidir o time de futebol Olímpico de
Marselha — pagar aos seus credores parcela importante da divida de USS 217
milhões contraída para comprar a Adidas, há cerca de um ano.
A empresa de artigos esportivos teve
um prejuízo de 130 milhões de marcos
(76 milhões de dólares) em 1989, mas
recuperou-se em 1990, quando registrou
lucro de 30 milhões de marcos (17 milhòes de dólares). A nova transação foi
anunciada ontem por um porta-voz do
grupo Tapie.

banco

em

creditados

no Depósito

Especial

+15,5

1.644,72

4.052,70
(l?ang'seng)
Fontes: Reuter e AP Dow Jones
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Tesouro 5,37% 7,40%
"C.D.
C. Paper 5,65% 7,80%.
Eurod6lar 5,69% 8,06%
Libor# 5 3/4% n.d.
Fontes: The' Wall Street Journal
(818191) e Financial Times (10/8/91)
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Ontem
19,55

Anterior
19,65
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tipo Brent para entrega em setembro

efetua

transferências para conta corrente e para as apli-

toda comodidade, sem sair de casa.

8% ao ano ¦ Isenção de IOF e IR ¦ Liquidez diária.

Disque

No Banco Real, você tem mais. Disque Real. Você

22 horas, o seu

telefona e tem todas as informações sobre seus

por telefone.

BANCO

4-.979r.1f.

ID
APLICADOS.

¦ Rendimentos diários com base na T.R.D. mais

Manaus: 233-7325
Porto Alegre: 22-8990
Recife: 224-6736
Ribeirão Preto: 627-2255

1,712,76

IEJ
ID
DESBLOQUEADOS

cações com as melhores taxas de mercado. Com

Brasília: 224-5799
Campinas: 32-5199
Curitiba: 225-7325
Goiânia: 241-8711

2.054,08

Ouro (USS/onça-troy)
Ontem 1 Anterior]

Londres

' em dólares por '
Fonto: Ele(Londres);
tonelada; " em centavos do dólar por libra
peso. cotado em Nova Iorque

Remunerado, com estas vantagens:

Aracaju: 224-7007
Araraquara: 22-4052
Belém: 241-5263
Belo Horizonte: 273-7325

2.601,7

+18,66

M OGdcIS (cotação/dólar)

O novo escândalo tem características
idênticas aos ocorridos em julho, que
levaram à cadeia alguns altos funcionários dos Bancos Fuji e Tokai, por emissão de certificados de garantia sobre depósitos inexistentes. Mas as dimensões
do novo golpe são tamanhas que o governo solicitou às demais instituições financeiras do país que socorram o Banco
Toyo Shinkin, uma espécie de caixa de
poupança regional com uma estrutura
cooperativa, cuja sobrevivência agora está em jogo.
Os certificados falsos emitidos superam folgadamente os depósitos reais do
banco que, segundo fontes bancárias,
possui USS 2,3 bilhões, geridos em nome
de 446 associações de crédito locais.
Apesar disso, o Ministério das Finanças
divulgou um comunicado garantindo aos
correntistas seus depósitos e juros a que
têm direito.

BEM
BE

2.584,9

fpTx-30)

bilhões

Você já sabe que, amanhã, seus cruzados desbloserão

(FTSE)

japonês

0 ID
CRUZADOS

CRUZEIROS

27,146,91 22.176,17
[Nikkei) 22.872,00 -113.67
3.008,72 +7,38 3,035,33 2,470,30
(I?ow'jones)

Adidas

na

Mini PC da IBM
A IBM anunciou ontem que lançará
até o final do ano um pequeno computador pessoal de 2,8 quilos, movido a
baterias, que poderá se comunicar com
grandes computadores via telefone celular ou rádio, enviar fax e até Ser usado
como telefone. O 9075 PCRadio foi projetado para pessoas que fazem trabalho
externo, estando portanto distantes de
uma central de dados que necessitam
contatar para enviar ou obter informações. A empresa citou como exemplo o
caso dos policiais, que poderão checar
placas ou fichas criminais sem sair de
seus carros.

INDICADORES

dispara

foi colocado cm marcha o Plano
Cavallo, no dia Io de abril.
Câmbio fraco — O estado
de euforia da bolsa contrasta com
a desolação da Rua San Martin,
endereço das maiores casas de
câmbio da capital argentina. Muitas casas fecharam desde o início
do mal denominado plano de dolarização da economia, por aboslulta falta de clientes e as que sobreviveram tiveram de reduzir o
ágio dos preços de compra e venda que lhes garante sua margem
de lucro. "Estamos trabalhando
apenas para sobreviver", diz um
cambista de uma das mais importantes agências da San Martin.
Com o compromisso de garantir o
preço do dólar a 10 mil austrais, o
Banco Central teve de sair a comprar divisas para impedir que seu
preço caísse abaixo de 9.900 austrais. Enquanto isso as taxas de
juros estão sendo pactadas a 16%
por ano no mercado financeiro.
Os operadores acreditam que o
resultado das primeiras eleições
para governadores, realizadas domingo e que favoreceram o governo federal, também foi recebido
positivamente pelos mercados.
Além disso, advertem, a chegada
massiva de capitais do exterior,
atraídos pelo excelente retorno
proporcionado pelas ações argentinas, que em 12 dias subiram
40%. Com a taxa de câmbio garantida por lei, como estipula o
plano de convertibilidade, esta
passa a ser a rentabilidade de investimentas em dólar, e portanto
única no mundo. Já se notavam,
no entanto, sinais de preocupação
a respeito de até quando duraria a
onda de alta e o que se espera
depois.
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Rio de Janeiro: 204-2332
Salvador: 247-8011
Santos: 35-5522
São José dos Campos: 21 -2022

Real.

Das 8 às
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São José do Rio Preto: 32-8766
São Paulo: 251-0011
Uberlândia: 235-3711
Vitória: 223-4922
Outras localidades: (011) 800-1847
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Econômico

az já bastante tempo que se fala em estimular a micro e
P
pequena empresa. Os governos federal, estaduais e municipais vira e mexe anunciam programas de estimulo aos
microemprcsários. Pois o empresário Antônio Carlos Vidigal, da Coca-Cola Rio, resolveu averiguar se a coisa era
séria. Ou seja, foi verificar quanto custa e o que o cidadão
precisa fazer para abrir sua microemprcsa no Rio.
O resultado é desanimador.
Eis os custos de abertura da firma:
taxa para arquivamento de contrato social
Cr$ 25 mil
xerox e autenticações
Cr$ 5 mil
carimbos do ISS, CGC e ICMS
Cr$ 10 mil
taxa de alvará de localização (40 Unifs)
CrS 260 mil
taxa de expediente do Corpo de Bombeiro
CrS 5 mil
compra de extintor de incêndio — 10 litros
CrS 40 mil
livros fiscais, comerciais e trabalhistas Cr$ 80 mil
despesas extras
Cr$ 30 mil
Só aí já foram CrS 455 mil, mas ainda não acabou.
O microemprcsário precisa ainda das seguintes providências burocráticas: arquivamento do contrato social; busca previa; inscrição no CGC (federal), no ICMS (estadual) e
no ISS (municipal); alvará de localização; autenticação dos
livros fiscais, comerciais e trabalhistas; laudo de exigência do
Corpo de Bombeiros, registro no DNER.
Como não conseguirá fazer isso sozinho, porque não
pode deixar seu negócio, o microemprcsário precisa contratar um despachante. Pelo que vai pagar mais CrS 200 mil. Já
são, portanto, CrS 655 mil.
Aí estará tudo pronto. Exceto a contabilidade e os
registros que devem ser feitos naqueles livros todos. Não dá
para fazer sem o auxílio de um contador, que cobra dois
salários mínimos, ou, hoje, Cr$ 48 mil. Todo mcs.
Responda o leitor, sinceramente: acha que um cidadão
que já tem um negocinho informal, sem registro e sem nota,
deve registrar sua microemprcsa?
Inflação
O preço dos 49 produtos
da cesta básica subiu 4,2% na
última semana, em Porto Alegre. Nos últimos 30 dias, o preço já aumentou 19,1%. São 49
produtos, que agora custam
CrS 74 mil.
Sacada
Do presidente do Uruguai,
Luis Alberto Lacalle, animado
com as perspectivas do Mercosul, o mercado comum entre
Brasil, Argentina e Uruguai:
— O novo nome do nacionalismo é desenvolvimento.
Pirataria
Mercado comum é uma
coisa boa, mas é preciso tomar
cuidado com os espertinhos.
Por exemplo: empresas uruguaias e argentinas registraram
como suas marcas tradicionais
de calçados fabricados no Rio
Grande do Sul. Com a derrubada das tarifas, a indústria
gaúcha, naturalmente, pretende vender seus produtos na Ar~gentina~e~ncrUruguai.
Mas estão sendo informados de que
terão de comprar o direito de
usar suas próprias marcas.
A denúncia é do presidente da Associação Brasileira das
Indústrias de Calçados, Horst
Volk. Para ele, o governo brasileiro deve exigir proteção às
marcas brasileiras antes da vigência plena do Mercado Comum do Sul, o Mercosul.
Na verdade, todos os paises interessados deveriam se
colocar de acordo quanto às
marcas. Mesmo porque devem
haver espertinhos brasileiros

que registraram marcas argentinas e uruguaias. Ou alguém
duvida?
Toma lá, dá cá
Os argentinos andaram reclamando das importações de
trigo que o Brasil fez dos Estados Unidos, a preços subsidiados, conforme a denúncia.
Pois no último fim de semana, em Buenos Aires, o ministro brasileiro da Agricultura, Antônio Cabrera, reclamou
das importações argentinas de
leite em pó da Comunidade
Européia, a preços subsidiados.
Ou seja, os dois países precisam se entender, se é que o
Mercosul é para valer.
Mas quem não faz?
Do presidente da Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos, Jacy Mendonça:
— Não tenho vergonha
em dizer que faço lobby. Me
dedico seriamente a isso.
Presente de turco
O polêmico empresário
Lawrence Pih, do Moinho Pacífico, conhecido por atitudes e
declarações na contramão do
comportamento médio da iniciativa privada, esteve bem
próximo de arrumar uma briga
quando da saída de Ibrahim
Eris do Banco Central. Ele pretendia anunciar à imprensa que
estava enviando um presente
para Ibrahim, uma passagem
de navio para a Turquia, só de
ida e de terceira classe.
No ato, Pih ia exibir a passagem. Mas foi dissuadido pelos amigos, que acharam a briga inútil.

Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais

Bancos
•

tentam

Hoje

é último

Quem tem acima de CzS 200 mil retidos pelo Banco Central, fora, portanto, do
limite máximo autorizado para saque integral do dinheiro bloqueado, tem hoje uma
última oportunidade para reduzir o saldo
em cruzados novos e atingir o valor para o
desbloqueio total. Para isso, o investidor
pode fazer transferência de titularidade ou
utilizar os cruzados para pagamento de
prestação de casa própria, mesmo que
ainda não tenha recebido o carnè.
O chefe do Departamento de Normas
do Banco Central, Sérgio Darcy, explicou que o prazo para a compensação de
cheques em cruzados novos termina
amanhã. Por essa razão, a transferência
de titularidade ou o pagamento de prestação tem que ser efetuado hoje, para dar
tempo de o cheque entrar na compensação. Para fazer a transferência de titularidade, o detentor dos cruzados novos
tem que preencher um cheque no valor a
ser transferido e escrever no verso a destinação do pagamento. O mesmo procedimento deve ser adotado para o pagamento de prestação da casa própria. Os
mutuários que não receberam o carnê
podem procurar o agente financeiro e
pedir o cálculo da prestação.
Se o detentor de cruzados novos tem,
por exemplo, CrS 220 mil na conta, o que
o impediria de sacar os cruzados integralmente, tendo que se submeter á regra
de liberação mensal de 1/13, ele pode
transferir esta diferença para atingir o
Caixa

dia

para

transferências

limite. O BC alerta, porém, que a transferência de titularidade só pode ser feita
para pagamento de um compromisso que
possa ser efetuado com essa moeda. Outro alerta de Sérgio Darcy é que o dinheiro a ser transferido não pode ser depositado em outra conta. Deve ser
transferido através de cheque nominativo.
Os cruzados podem ser utilizados para pagamento de prestação de casa própria; de bens móveis e imóveis da União,
dos estados e municípios; de impostos
federais, estaduais e municipais vencidos
até 31 de dezembro de 1991; ou de dividas vencidas junto ao Banco Central, a
instituições financeiras públicas federais,
ao INSS e FGTS.
Sérgio Darcy chama a atenção para o
fato de que a correção dos saldos em
cruzados novos é diária. Portanto, quem
tem CrS 200 mil no dia 14, no dia 15,
data da liberação, já terá um saldo acima
deste valor, perdendo direito ao saque
integral. Por essa razão, o investidor deve fazer as contas hoje de qual será o seu
saldo amanhã.
Outro alerta do Banco Central é que
os cruzados novos liberados a partir de
amanhã não irão diretamente para a
conta do investidor. Esses recursos serão
aplicados no Deposito Especial Remunerado (DER), que rende TRD mais juros
de 8% ao ano. Para que o dinheiro seja
depositado na conta corrente, o detentor

lança

BRASÍLIA —
A Caixa Econômica Federal (CEF)
passa a comercializar, a partir do
próximo dia 15, o |l Wm Mi
CDB Azul Pre-i
miável, através do"
qual os aplicadores concorrerão 4 M
aos sorteios da Álvaro Mendonça
Loteria Federal. O objetivo, segundo
o presidente da Caixa, Álvaro Mendonça, é aproveitar a liberação dos
cruzados para "ganhar mercado".
Ele fez questão de frisar que o novo
produto não tem a função de manter
os cruzados novos convertidos na
CEF. A Caixa será responsável
25% do dinheiro liberado no dia por
15
(NCz$ 112,5 bilhões, a preços de ju-

Instituto Brasileiro de Mercado dç Capitais

Jornal
Macae

do

Brasil

dos cruzados tem que fazer a comunicação ao seu banco. "Se o investidor passar
um cheque sem comunicar ao banco que
quer que o seu dinheiro seja depositado
em conta, o documento será devolvido
caso não tenha fundos", informa Darcy.
Se o depositante encerrou sua conta
no banco onde tinha os cruzados depositados, não precisa se preocupar. A conta
encerrada, íjgçundo Darcy, é em cruzeiros. A conta' em cruzados continua valendo, e basta o cliente procurar o banco
para sacar o dinheiro. Quem tem abaixo
de CzS 5 mil terá os recursos depositados
automaticamente em conta, ficando dispensado da obrigação de comunicar a
sua instituição financeira a destinação
que pretende dar ao dinheiro. Ao retirar
o dinheiro, o detentor dos cruzados novos tem que dar baixa na operação.
Quem tinha cruzados novos depositados em várias contas em bancos diferentes receberá até CrS 200 mil em cada
conta caso o saldo esteja dentro deste
limite. Caso contrário, receberá o correspondente a 1/13 de cada conta. Se o
dinheiro estiver depositado em várias
contas em um mesmo banco, o cliente
terá que sacar sobre o valor da soma das
contas. Ou seja, se tiver até CrS 200 mil
em cada uma, só poderá sacar o correspondente a 1/13 da soma total. Caso esta
soma totalize até CrS 200 mil, ele poderá
desbloquear todas as suas contas.

CDB

premiável dia 15
nho). Dos 3,6 milhões de contas em trai tem esse número." O
presidente
cruzados da instituição, cerca de 40% da Caixa afirma
a instituição estêm saldos inferiores a NCz$ 200 mil. tará em situação que
confortável na data
Mendonça afirmou estar tranqüi- da liberação,
justamente por apresenlo em relação à conversão da primei- tar um
perfil massificado de contas
ra parcela de cruzados e tiega que a em cruzados
novos.
Caixa apresente deficiência de recoO CDB Azul Premiável prefixado,
lhimento de cruzados novos. Mas, de à disposição dos investidores
a partir
acordo com levantamentos do Banco do
dia 15 em todas as agênpróximo
Central, a CEF deixou de repassar cias da Caixa, terá limite mínimo
de
mais de NCz$ 1,4 trilhão de cruzados aplicação de Cr$ 50 mil. O rendimento
ao BC. "A melhor prova disso é o dependerá do volume aplicado.
fato de termos lançado na semana mero do certificado concorrerá O núa uma
passada o Plano Empresário. Se nós extração da Loteria Federal, sempre
não tivéssemos dinheiro, não teria- aos sábados,
previamente estabelecida
mos condições de financiar habita- no comprovante
de aplicação. Os prêções", contestou Mendonça. E com- mios variam de CrS 5 milhões
(4o prê"Eu
pletou, taxativamente:
sugiro a mio) a CrS 12,5 milhões (Io prêmio).
vocês (jornalistas) que procurem sa- As
aplicações, feitas a partir
ber quanto a CEF vem doando em de primeiras
concorrerão ao conquinta-feira,
recursos ao mercado. O Banco Cen- curso de 29 de setembro.

Mercado secundário1mantém operaçõesO inicio da liberação dos cruzadosnovos, amanha, não está afetando o movimento no mercado secundário da moeda. E o que garante o gerente da Corretora Astro Imóveis, Alfredo Martins,
que tem comprado e vendido cerca Je
NCzS 100 milhões por dia, desde que-o
Banco Central voltou a permitir a trans-',
ferência de titularidade dos cruzados no»,
vos bloqueados para pagamento de im-.,
postos e dívidas junto ao Sistema
Financeiro de Habitação (SFH). Segffri-"
do ele. o deságio nas operações tem oscflado entre 20% e 35%, de acordo com a
volume. O giro de cruzados novos, nó"
mercado secundário, está estimado em'
NCzS 2 bilhões/dia.
A maior parte dos investidores inte-1
ressados em vender os seus cruzados novos é de pessoas físicas. "E nem mesmo a"
decisão de o governo antecipar a liberação do dinheiro diminuiu o volume de',
negócios. E que as pessoas têm consciência de que vale a pena vender os cruzados
com deságio de 30%, pois podem obter
ganhos ainda maiores do que a remunieração que terão ao longo das parcelas"
que serão liberadas. Para confirmar isto,"
basta ver que o dinheiro retido não com;,
pra, hoje, a metade de produtos que •
comprava em março do ano passado. Os
preços dispararam e a inflação continua •
em alta", comenta Alfredo Martins.
Os corretores e advogados que trabalham na intermediação de cruzados novos no mercado secundário dizem que o
ganho médio nas operações está girando'
em torno de 3% do volume de recursos"
negociados. Outros 2% vão para o caixa
!
do banco onde os recursos foram desblo"O nosso
mercado está bani., ;
queados.
Mas poderia ser bem melhor caso os
;
gerentes de bancos. não realizassem as r -j'
operações, para embolsar os ganhos. E .•
eles acabam levando vantagens, porque
possuem um amplo cadastro de interes-" '
sados em comprar e vender cruzados",:
frisa um advogado. ¦¦¦"
<j
Para que possa vender os seus cruza-'
dos, o interessado tem que apresentar,
aos intermediadores das operações, um
cheque no valor da operação — expresso
'
em cruzados novos —, um extrato do dia
da conta comprovando a existência do
dinheiro, CPF e identidade. O cheque
deve ser nonimal ao próprio vendedor,
mas endossado no verso para permitir
que a instituição financeira que recebê-lo
j
possa utilizar os recursos.

SUPRIMENTOS
Consulte-nos para comprar
todo material de consumo
para maquinas de calcular e
de escrever; fax, micros, e impressoras de todas as marcas

DA CONF0TARIA COLOMBO.

DIMERJ
DIMERi-223-1343

VOCÊ VAI GOSTAR TANTO

EXPERIMENTE
O CAFÉ DA MANHÃ

QUE VAI VOLTAR RARA

TODAS

PROGRAMA
Administração de Caixa e Tesouraria • Atuação Estrutural de uma
•
Tesouraria Administração do Capital de Giro • Produtos Financeiros
Ativos em Tesouraria » Política de Eliminação de Hiatos e Minimização
do Risco • Posicionamento: Pré-Pós; Inflação; Posicionamento e Spread
(OCOS SIMULADOS INTERCRUPAIS
Casos dinâmicos, discutidos a viva-voz • Influência de um Banco
Central no mercado • Empresas versus Empresas • Bancos versus
Empresas • Bancos versus Bancos.
REAUZAÇÂO
28 a 29 de agosto de 1991, em horário integral, das 09:00 às
18:00 horas, 4? e 5? feira.
INFORMAÇÕES E RESERVAS
Centro de Formação e Treinamento do IBMEC, à Av. Rio Branco, 108 2? andar. Telefones: 242-6646; 242-6653; 232-1614 e 224-3117 Rio de Janeiro

cruzados

de taxas
já chega a TRD mais juros de 33% por prazo de 60 dias
oferta para TRD mais 30%. O Banco
José
J°sé Sobrinho, do Banco Pontual. Os
Banco
0«
annlknn Lazaro
I iV/nm
Nilion Hnritn
analisou
de Mellod-.Brandão, pre-f
Pontual, por sua vez, oferece TRD mais CDBs
sidente do Conselho de Administração.'"
taxas
diferenciadas
que
pagam
SÃO PAU33%, com prazo de aplicação de 60 dias.
Vamos trabalhar apenas no vácuo desnão devem ser oferecidos para os clientes
LO — As oferNão será surpresa se as ofertas auses produtos que estão sendo oferecidos e >
tas de compra
mentarem ainda mais hoje, véspera da que não tenham cruzados bloqueados. É
com muita naturalidade."
dos US$ 2 biliberação da primeira parcela dos cruza- um produto exclusivo para quem vai
Além disso, o Bradesco não está emi-'
lhões em cruzados novos que foram bloqueados em receber dinheiro de volta.
1
tindo qualquer orientação sobre
dos novos que
qual a
março do ano passado pelo Plano Collor
—
melhor
10
Bradesco
aplicação
O
maior
banco
retornam amapara o dinheiro a ser
privaí. O objetivo dos banZaca Feitosa — 30/3/88 do nacional, o Bradesdevolvido. "Nosso cliente já está sufinhã para a ecocos é o de captar os crucientemente orientado sobre o
co, está enviando mala
nomia estão crescendo cada vez mais á zados que ficariam aplique fazer'
direta para toda sua com seu dinheiro", garantiu Brandão.
medida que se aproxima o dia da devo- cados no DER,
que
clientela com cruzados
lução. Os bancos estão oferecendo
Existe muita polêmica entre os esj
obriga a instituição a
novos a receber amaCDBs diferenciados, pagando taxas direcionar recursos
do mercado financeiro so- •
pecialistas
1^1
pamaiores que a variação da TRD mais
nhã. A instituição tem
bre se é melhor deixar o dinheiro no ¦
ra crédito rural, títulos
DER, garantindo liquidez diária, oii8% de juros ao ano oferecidos como
depósitos em cruzados
públicos e depósito
rentabilidade pelo Depósito Especial
escolher outra aplicação que renda.,
calculados em NCz$ 1,3
compulsório no Banco
Remunerado (DER), para ficar com o
mais, ainda que obrigue prazo maior "
trilhão. O banco, poCentral. O cliente
dinheiro que volta para a eocnomia. O aceitar a proposta que
de carência. Natlian Blanche, presidenrém, ainda não está ofegaBanco Nacional abriu a semana oferete da Associação Nacional do Ouro
recendo CDBs a taxas
nha mais rentabilidade,
cendo aplicações em CDBs diferenciamas perde a liquidez
(Anoro), por exemplo, é daqueles que
mais vantajosas que a
i
W&m
dos pelo prazo de 90 dias com remune- diária oferecida
:
considera melhor retirar o dinheiro
TRD mais 8% de juros
pela
paração de TRD mais 12% de juros. Logo
DER. "Estamos procuda DER. "Nós estamos
ra aproveitar a elevação das taxas de
depois, o Banerj entrou no leilão au"Acho
rando oferecer CDBs a
tranqüilos em relação a
difícil deixar o dinheiro
juros.
mentando a proposta para TRD mais
taxas mais atraentes pa- 1M esse
—
de
aplicado
devoem
processo
algo
que me paga menos,
18%. Ontem, o Banco Safra elevou a
ra a clientela", afirma Sobrinho: disputa
lução dos cruzados",
mesmo que a liquidez seja melhor."
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Um bom dia começa com um bom café da manhã:
o buffet da Confeitaria Colombo. Uma mesa repleta de
produtos deliciosos fabricados com a tradição
de 96 anos da Confeitaria Colombo. Quem experimenta
nosso café da manhã, quer voltar para o buffet
na hora do lanche.
Café da manhã (somente no Centro): de 8 às 10 h.
Lanche: a partir das 16 h.

WwmMiK)
Centro: Rua Gonçalves Dias, 32
Copacabana: Av. Nossa Sra. de Copacabana,
890
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Carlos Stegematin

Obras esião paradas desde o estouro do caso Nahas

Bolsa
Venda

de

do

A nova sede da Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro, com obras parali"sadas desde
julho de 1989,
estourou o Caso Nahas, poderáquando
finalmente ser finalizada. As negociações
para concretizar o prédio — que abri•' • gará o maior
pregão da América La- tina, com 1.600
m2 — estão bem
adiantadas, mas falta ainda o arre^'j mate final da operação. A João Fortes Engenharia, envolvida na cons' Iruçào desde o início, deverá
financiar o restante da obra. Cerca de
. US$ 50 milhões ainda deverão ser
, investidos, que serão somados aos
quase US$ 50 milhões já desem•' 'bolsados.
"Estamos
tentando achar uma
saída para o prédio há muitos meses.
Mas ainda nao está nada acertado",
¦ -afirmou o
presidente da BVRJ, Francisco de Souza Dantas, desmentindo
•: .9 assinatura de um contrato para os
: próximos dias. Na João Fortes, o
. assunto também está sendo tratado
com cautela. Um alto executivo da
;, 'construtora,
entretanto, confirma a
existência de negociações para con-

mais
na

O novo pregão ficará no subsolo e terá 1.600
m2

negocia

sede

nove andares

>"r."

Lloyds

Rio

FLORIANÓPOLIS — Um novo
banco privado começa a operar em
Santa Catarina a partir de setembro,
associando um capital inicial de USS
8.5 milhões do governo do estado e
"Será
grandes empresários locais.
uma instituição estratégica, para
aplicar recursos de Santa Catarina
110 próprio estado," explicou Jngo
Greuel, ex-presidente do Banco do
Estado de Santa Catarina (Besc) e
ex-proprietário da Cetil. maior birô
privado de informática do país.
Greuel, também um ex-executivo
com 17 anos de Banco do Brasil,
está dividindo com Said Miguel, que
foi por duas vezes diretor de operações do Banco do Brasil e ex-presidente do Besc. a tarefa de criação da
nova instituição financeira.
"O banco nascerá
adaptado às
novas regras do mercado financeiro,
com estrutura funcional enxuta e
completamente informatizado," garantiu Said. O capital de USS 8,5
milhões representa o mínimo exigido pelo Banco Central para a criação de uma nova instituição financeira, e terá a participação do
governo do estado através da Santinvest (outra financeira, criada no
final da década de 70), com USS 1
milhão, e o restante dividido entre
empresários. "É um grupo que representa 90% do PIB catarinense",
assegura Greuel, citando os proprietários de empresas como Cônsul,
Tupy, Hansen, Weg, Cevai, Hering,
Teka, Cremmer, Perdigão, Sadia,
Batistela, Eliane, Cecrisa, entre outras. "Há 20 principais investidores,
mas nenhum deles participará com
capital acima de USS 800 mil, caso
contrário ficam impedidos de operar
com o banco, por norma do BC,"
observou Greuel.
Câmbio — Num estado exportador por excelência, o novo banco
investirá pesado em operações de
câmbio, que, segundo Said Miguel,
tem alta rentabilidade. "Mas teremos outras linhas de crédito, como
hoi-money, operações de capital de

para a João Fortes pode viabilizar a construção
cluir o empreendimento. Ao que tudo
tudo
ocuquase um andar inteiro para os ocucaixa das corretoras e também no da
d:
indica, do total de 15 andares previspantes (uma corretora e escritório de
bolsa. Mas em junho de 1989, quantos, a João Fortes ficaria com nove,
advocacia) do prédio atual, utilizando o megainvestidor Naji Nahas nodeixando os seis restantes para uso da
do os quatro restantes para seu uso.
cauteou o mercado de ações deixando
Bolsa de Valores.
Esta divisão não chega a preocupar de cobrir um cheque no valor de
os corretores do Rio ou os dirigentes
NCz$ 39 milhões — levando junto
Corretores cariocas, empenhados
da BVRJ. O importante, como enfaem acompanhar o caso de perto nos
para a lona nove instituições finantizou um corretor carioca, é que a
ceiras —, o caixa da BVRJ ficou
últimos anos, lembram porém, que
obra será finalmente concluída e não
zerado da noite para o dia. E a única
ainda falta o aval definitivo da Prefeihaverá novos desembolsos dos corresaída foi desativar as obras. Desde
tura do Rio de Janeiro. Isto porque o
tores.
então, os operários apenas retiraram
prédio foi aprovado para uso exclusivo da BVRJ e de corretoras, impedinEsta não é a primeira tentativa de os equipamentos e a futura sede pasdo vendas para terceiros. A principal
sou a ser apenas um esqueleto.
chegar a uma solução definitiva para
mudança a ser feita agora é conseguir
um projeto que acabou marcado coVárias soluções foram estudadas
o aval da Prefeitura para tornar o
mo um verdadeiro elefante branco. A
concretizar o empreendimento:
para
empreendimento condominial, ou seidéia inicial imaginava um prédio de
um pool de bancos, envolprimeiro
25 andares, do estilo de outros espija, que possa ter andares negociados
vendo o Multiplic, o Bradesco e o
para empresas ou grupos interessados
gões do centro do Rio, como o viziBozano, Simonsen, faria o financiana localização privilegiada da Praça
nho erguido junto á Faculdade Cánmento; depois, fundações de previXV. Sem este sinal verde, todo o
dido Mendes, na Rua da Assembléia,
dência privada é que entrariam com o
esforço de negociação pode não dar
10. A Prefeitura acabou embargando
dinheiro e seria fechada uma operacerto.
o projeto, porque ali é considerada
ção de lease-back, alugando por váárea tombada pelo Patrimônio HisSem desembolso — A intenrios anos os andares para a bolsa.
tório: o máximo permitito foram 13
ção da João Fortes é vender os nove
Mas o que emperrou as negociaandares,
com outros dois subterrâandares, que seriam recebidos em troções foi sempre a exigência inicial de
neos. onde ficará o
ca do financiamento do restante do
pregão.
vincular as obras ao uso exclusivo da
Nahas — As oDras
iam bem, enpréfiio. E a Bolsa terá que deixar
Bolsa.
quanto o dinheiro entrava rápido no

em

tem

1

mês

giro para comércio, indústria e agricultura, crédito ao consumidor, e
estamos avaliando também um projeto de carteira de leasing, acresceutou. Os dois executivos ressaltam,
priorizãrá as
porém, que o banco"Não
vamos ser
grandes operações.
um banco varejão, inclusive para
não concorrermos com o Besc",
lembrou Said.
Pelo cronograma, até setembro
estará cumprido o roteiro que inclui
a realização da assembléia do Conselho de Administração da Santinvest para destinar recursos para o
novo banco, a captação de recursos
entre os empresários e a formação
do processo de registro junto ao
Banco Central. A empresa de consultoria Request, de São Paulo, foi
contratada para um estudo de viabilidade socioeconômica, determinando qual e em que volume será necessária a captação de novos recursos
(além do capital inicial) e em que
quadros infiacionários as operações
serão viáveis. O banco, que provavelmente será registrado como Banco Catarinense de Crédito ou Banco
Catarinense de Produção, nascerá
com uma sede em Florianópolis e
quatro agências, nas cidades mais
importantes do estado — Joinville.
Blumenau, Criciúma e Chapecó. A
estrutura da direção também será
enxuta, com três a cinco executivos,
incluindo o presidente, e o Conselho
de Administração terá no máximo
oito membros.
Greuel e Said Miguel são os nomes mais cotados para a presidência
executiva, pela experiência no setor
e trânsito junto ao Banco Central e
demais instituições. O empresário
blumenauense Júlio Zadrosny, da
Artex, deverá presidir o conselho,
inclusive por ser o atual presidente
da Santinvest.
Já a Santinvest, criada especificamente para captar recursos para a
construção de uma siderúrgica em
Imbituba (Sidersul), no final da década de 70, permanecerá existindo
como representante do governo no
capital do novo banco.

capta

recursos

Europa

SÃO PAULO — 0 Lloyds Bank,
um
dos maiores credores ingleses do
^
Brasil, realizou lançamento de USS
. 100 milhões de commercialpapers em
. seu próprio nome, no mercado de
. capitais europeu. O dinheiro será destinado
empréstimo a empresas
"nacionaispara
e multinacionais, que necessitam de recursos financiados
por
prazo mais longo. No caso do
Lloyds, o financiamento pode chegar
à até 4,5 anos, para pagamento, ou
seja, um período de amortização um
ano e meio maior do que aquele que
vinha sendo feito até agora no país,
ém operações semelhantes.
"Sentimos
interesse das empresas
brasileiras
por esses recursos pela
niaior flexibilização nos prazos de
amortização", conta Antônio Carlos
da Silva Prado, gerente de produtos
da área internacional do Lloyds. "Estimamos que em dois ou três meses já
teremos emprestado todos os USS
100 milhões captados no mercado europeu." Antes dessa emissão, o
Lloyds havia montado operações de
> .lançamento para terceiros num total
¦, ae US$ 50 milhões. Sentindo a de. manda crescente por recursos de praí...zos maiores entre as empresas instaladas no Brasil, o Lloyds, que
mantém 16 agências em todo o
país,
se decidiu por organizar uma emissão
..própria.
Motivação — O interesse das
empresas por recursos desse tipo se
'
divide em três grupos de motivação
distintos,
segundo Silva Prado. O pri^'
meiro
é
composto
por companhias
'
.que querem alongar o seu perfil de
,v«pdividamento, fugindo dos venciu mentos de curto prazo. Outras empresas pretendem utilizar o dinheiro
: para cumprir investimentos anterior"mente programados. Outro fator é a
-• falta de linhas de financiamento
para
"importações
brasileiras.
' ' "A
maioria dos países cortou as
. linhas de financiamento para empre, sas brasileiras que querem importar
,' maquinário e equipamentos de produção. Através dessas linhas, ela viabiliza a operação", explica Silva Pra¦do. "Também empresas
^multinacionais viabilizam aportes de
ícapital através desse papel". O commrcial paper tem sido um dos principais instrumentos para captação de
recursos externos do Brasil, desde o
"surgimento de
problemas para o país
com a sua divida externa. Hoje, até
mesmo alguns bancos pequenos já
conseguiram realizar operações de
lançamento de commercial papers, como o Banco Pontual, que captou
USS 30 milhões no mercado americano, há um mês. "Nós já emprestamos
metade des es recursos. É um ótimo
produto", afirma José Baia Sobrinho. presir nte do Banco Pontual.
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QUEM TEM CRUZADOS TEM CHEQUE VERDE
Agora em todas as nossas agências, você recebe
o Cheque Verde com base nos seus cruzados
bloqueados. E com Cheque Verde você saca,
deposita e tira extrato eletronicamente nas
agências da linha Verde. Utiliza o Banco
24 Horas, tem acesso a uma rede de cerca de
seis mil pontos de atendimento em todo o
país
- através das agências
dos bancos estaduais e
recebe ainda um crédito rotativo
para suprir
as suas eventuais necessidades.

MUITO

valem

muito

e agilidade.

E,
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naturalmente,

QUEM TEM CRUZADOS TEM CRÉDITO
LIBERADO
Se você tem cruzados bloqueados,

também tem
crédito livre, através do Crediverde ou
em Desconto
de Nota Promissória.
E mais. A exigência do aval será dispensada.
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BRASÍLIA — O Ministério da Economia vai antecipar para o próximo dia
I" de setembro as metas do programa de
redução do Imposto de Importação, previsto para terminar em 1994, para forçar
as indústrias nacionais a reduzirem seus
preços. A decisão foi tomada pelo ministi o Marcílio Marques Moreira por causa
do abuso de preços verificado desde o
início do descongelaniento imposto pelo
Plano CoIJor II. Alguns setores, como
eletroeletrônicos, que hoje têm alíquotas
fixadas cm 55%, poderão cair imediatamente para 30%. Assessores do ministro
Marcílio Marques Moreira discutiam
ontem à tarde se as metas dos próximos
três anos devem ser antecipadas de uma
vez ou se os intervalos seriam reduzidos
de 12 meses para apenas 6 meses.
A importação de automóveis, que
hoje recebe uma taxa de 60%, poderá
cair com rapidez, assim como tratores
agrícolas (40%). O setor que deve ser
mais atingido é a indústria farmacêutica,
hoje taxada em 22,8% em média. Essa
alíquota poderá ser reduzida para cerca'
de 12% imediatamente, meta antes estabelecida apenas para 1994. O desaparecimento de vários remédios, à espera de
um aumento, foi a gota d'água para que
o setor farmacêutico se tornasse um dos
mais atingidos pela antecipação. Alguns
alimentos, que vêm pressionando a inflaçào, também poderão ter Imposto de
Importação reduzido.
Supermercado
PORTO ALEGRE — Os produtos
com preços liberados continuam apresentando tendência altista e a previsão
para agosto é de que os aumentos se
mantenham nos mesmos patamares da
inflação de julho. A expectativa foi manifestada ontem pelo presidente da Associação Brasileira de Supermercados
(Abras), Levy Nogueira, acrescentando
que o comportamento dos preços nos
supermercados, até o final do ano. vai
depender do consumo: "Se houver demanda, haverá também explosão de pre' ços."
Nogueira, que veio abrir a 10" C011venção Gaúcha de Supermercados, tem
uma solução singela para evitar aumen-
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O anúncio da antecipação das metas
de queda do Imposto de Importação será
feito na semana que vem, junto com a
abertura oficial da renegociação das dívidas dos governos estaduais com o governo federal. Em princípio, o Ministério
fará a divulgação das medidas separado
do anúncio de medidas monetárias pelo
Banco Central. Entre os estudos do Banco Central, incluem-se novos apertos no
crédito. Marcílio não quer caracterizar
as medidas como um novo pacote, mas
alguns assessores do ministro já defendem a adoção simultânea das decisões,
para causar impacto na população, rcfletindo nas expectativas inflacionárias. Pelo menos um assessor sugeriu que se
adotasse alguma medida de maior impacto, mas se excluía a possibilidade de
um novo congelamento de preços.
"Temos de anunciar
alguma coisa
para reverter as expectativas inflacionárias que vêm se criando nas últimas semanas", disse um assessor do ministro.
Há receio de que a expectativa dos agentes econômicos de que o governo não
tem saída imediata a não ser um novo
pacote possa provocar remarcações de
preços preventivas por parte do comércio. A indústria vem sendo controlada
pelas câmaras setoriais e poucos setores
desobedeceram os acordos firmados com
a Secretaria Nacional de Economia. O
comércio, no entanto, está sem controle.
espera altas
tos: "A única forma de contenção será
não comprar, evitar euforia e continuar
acreditando na poupança. Do contrário,
havendo aquecimento no consumo, as
empresas vão aproveitar também para
recuperar as suas margens de lucro." Se
os consumidores decidirem seguir a
orientação do presidente da Abras, mantendo as vendas dos supermercados nos
níveis atuais, elas deverão crescer apenas
3,5% ao mês. As vendas fecharam o
primeiro semestre com queda de 19,6%
em relação ao mesmo periodo do ano
passado. O sinal mais forte de aquecimento foi notado em julho, quando o
movimento teve crescimento real de
3.5% sobre o mês anterior.

Há desabastecimento em todas as lojas e os salários dos funcionários atrasam

CB
•

tem

Prateleiras

poucas
vazias

Carina Caldas
Balcões refrigerados desligados, totalmcnte vazios. Prateleiras oferecendo
apenas alguns produtos. Só uma caixa
registradora operando e os outros poucos funcionários de braços cruzados,
por falta de clientes e de trabalho. Esse
é o quadro da filial do CB na Rua de
Santana, no Centro, que dá dimensão
das sérias dificuldades que a rede de
supermercado enfrenta para solucionar
a crise financeira em que está mergulhada há mais de um ano.
Funcionários das filiais contam que
os salários, nos últimos meses, vêm sendo pagos com atraso de cerca de uma
semana. Além disso, no mês passado,
foi cortada a alimentação oferecida aos
empregados nas lojas. Mas Alexandre
Velloso, da diretoria do CB, garantiu
que, até a próxima sexta-feira, a empresa pagará os atrasados aos funcionários. Sobre as prateleiras vazias, Velloso

mercadorias

mostram que crise ainda continua
explicou: "estamos saldando as dívidas concretos. Tanto que o desabastccimencom os fornecedores. Mas isso não sigto é registrado, em diferentes graus, em
nifica ter mercadoria na loja no dia
todas as filiais da rede.
seguinte. Os fornecedores estão analiOs pedidos de falência, por parte de
sando a situação da empresa". A dififornecedores, se sucedem. Por conta
culdade em comprar produtos também
disso, esse ano, as ações da rede de
explica, segundo Velloso, o corte na
supermercado já foram suspensas do
alimentação dos funcionários, preparapregão da Bolsa de Valores do Rio oito
da pela própria empresa.
vezes, em função de mais 20 pedidos. A
Opção - Especialistas já chegaram
última suspensão foi decretada em 25
a receitar ao grupo CB o caminho da
de junho e até agora os negócios com os
concordata. Mas a direção do grupo
papéis do CB não foram retomados.
optou pela venda de parte do patriniôSegundo o departamento de operanio para saldar dívidas junto aos fomeçôes da Bolsa, as explicações que o
cedores e, assim, tentar normalizar, em
grupo vem dando não são satisfatórias,
médio prazo, o abastecimento das lojas.
pois minimizam suas dificuldades fiSó nos últimos cinco meses, negociou
nanceiras. E os papéis só voltarão ao
10 lojas com a rede de supermercados
pregão quando os últimos pedidos de
Rainha e vendeu a concessionária Gafalência, feitos pelas indústrias Pom
tão (GM) à Transportadora Fabiu's. E
Pom e Café Mirasol, forem retirados.
continua estudando propostas sobre
Até
agora, o grupo vem respondendo
outros imóveis. Mas esse processo de
desimobilizaçào de patrimônio, por en- aos pedidos negociando a quitação das
quanto, não está trazendo resultados dívidas.

sustar leilão
\
BRASÍLIA — O governo reajusta
amanhã o preço de intervenção no;mcrcado para a carne importada da Europa.
O quilo de traseiro de boi 110 atacado,
fixado 11a semana passada em CrS; 849.
ficará entre CrS 930 e CrS 950. O.novo
preço será definido hoje. Com o reajuste
do preço da carne importada técnicos, da
Companhia Nacional de Abastecimento
(CNA) afirmam que o produto nãÒjserá
levado a leilão este mês. já que o preço de
mercado gira em torno de CrS 8Q0 o
quilo, bastante abaixo do preço de intervençft 0.
;
A correção do preço de intervenção é
obrigatória, de acordo com a Portaria
Interminislerial 657, do dia 10 de julho,
que dita os critérios para cálculos de
preços para comercialização de estoques
públicos. O preço de intervenção foi estabelecido pela média dos últimos 60
meses, e a partir de amanhã sai do cálculo o mês de junho de 19X6 para ingressar
junho último. Como os preços mensais
são corrigidos pela inflação acumulada,
o quilo de carne importada terá um aumento superior a 10% para ser leiloada.
O índice para correção dos preços reais
da carne é o IPCA (índice de Preços ao
Consumidor no Atacado), mas com a
greve do IBGE a CNA adotou a partir
de junho o IGP-M, que atingiu 13,22%
no mês passado.
"Ao considerarmos a correção
para
CrS 930 ou CrS 940 o preço de intervenção vai se distanciar do preço de mercado e não há perspectiva de um leilão a
curto prazo", disse um técnico do setor
de carnes da CNA. Ele acha que os
preços da carne podem cair no varejo
devido à retração do consumo com os
aumentos abusivos praticados pelos pecuaristas após a liberação. Existe ainda
uma perspectiva de aumento de oferta, já
que os prouutores de carne aproveitam a
alta e a seca nas pastagens para vender o
gado antes que perca peso.
Segundo a CNA, o governo, ¦ com
apenas 100 mil toneladas de carné im"fazer
portada, não tem condições de
preço", já que o consumo anual 110 firasil
c superior a 3,5 milhões de toneladas. O
preço de intervenção, fixado em CrS
11a semana passada, não era praticado
desde agosto de 1986.

Preços

sobem

9,30%

no

em

Rio"

uma

semana
Os preços 110 varejo do Rio aumentaram 9,30% na primeira semana de ágosto, se comparados com os preços médios
praticados no mês de julho. O número é
da GPC Consultores Associados, com
base em coleta de 400 produtos por dia,
em 60 pontos de venda na capital, e que
apontam para este mês uma taxa superior aos 12.5% que a GPC captou no
més passado, para a inflação a nível de
consumidor. E mais: confirma a disparada dos preços da carne c dos derivados
do leite, no início deste mês.
As contas da GPC foram fechadas
ontem, indicando aumento
aumcnio médio
medio de
tic
RT^ ^
^—B-p—ontem.
RDE
SUPER,
preços de 9,6% para os alimentos, entre
os dias Io e 7 de agosto. Os preços da
carne bovina no Rio subiram 20,3%, se
comparados com os que foram praticados em julho. No charque, por exemplo,
o reajuste médio no periodo foi de
66,7%. No caso dos derivados do leite,
apenas nos preços do queijo a granel a
pesquisa mostrou uma alta de 57%.' A
manteiga extra, no mesmo periodo, ficou
21% mais cara.
Previsões — "Os Índices de preços
devem apontar uma inflação entre
13,5% e 14,5% no varejo, em agosto",
prevê o economista Gil Pace, que antes
VERDE
de montar a consultoria trabalhava na
extinta Secretaria Especial de Abastecimento e Preços. "Os preços ainda não
estão subindo exageradarnente, mas a
situação é dramática, por não exiçtir
uma luz no fim do túnel", completa.
Na pesquisa da GPC no mercado
OUS
VERDE.
carioca foram registrados reajustes de
preços, na primeira semana de agostQ,- de
22,6% nos achocolatados e chocolate em
pó, de 18,2% no sorvete, 16% no óleo de
soja e 12,4% no iogurte. No pescado,'os
aumentos médios foram de 16% e entre
os enlatados (como milho verde, ervilha
disso, oferecem segurança, tranqüilidade, tradição, crédito,
e extrato de tomate) os reajustes ficaram
entre os 9% e os 11 % nesses mesmos Sete
o# quem
nosso
você
Estado.
e
o
isso
é
dias, comparados com o mês de julho.
com
ganha
Mas, se para a alimentação no domicilio esses aumentos pressionaram oDrçamento, comer fora de casa ficou bfcm
mais caro, segundo os dados da GPC
para os primeiros sete dias de agosto. Os
preços, em média, ficaram 22% mais
altos. Somente o preço de um café'da
manhã aumentou 50,6% — e apenas o
cafezinho teve um reajuste de 19,5%.'As
LIBEROU, APLICOU, GANHOU
contas de refeições em restaurantes ericareceram 14,5%. Nos lanches, os preços
O Banerj tem o que há de mais completo para você
ficaram 29,5% acima dos praticados em
julho. Mas não por conta de pressòes~do
lucrar com seus cruzeiros e cruzados liberados.
hambúrguer: segundo a pesquisa- da
Tem Rendaverde Super, que rende a TR + 21%
GPC Consultores, os preços caíram
0.2% na primeira semana do mês. ' "
um
de
90
dias.
de juros ao ano, por
período
BANERJ
Tem Caderneta Banerj, CDB/RDB, BCA - Banerj
Condomínio de Ações, Conta Verde de Aplicações
Financeiras - FAF e FIXBANERJ - Fundo de
Renda Fixa. O Banerj tem sempre uma boa opção
de investimento para fazer o seu dinheiro crescer.

Os aumentos
de agosto (%)
Queijo a granel 57,1
Came bovina
22,3
Achocolatados 22,6
Sorvete
18,2
Pescado
16,3
Material escolar 14,6
>v
. ;
Pnnfo; fZPC*
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Boletlm Oflclal da Bolsa de Valorem do Rio de Janeiro
Resumo das Operações
Mercados Quantidade Valor (Cr8) N.Neg
AVista
1.434.751.316 3.480.131.541,45 1.928
Apoes
1.393.753.765 3.436.964.370,89 1.872
. Direitos
4.324.200 279.854,42 18
Recibos
28.053.351 13.762.316,14 32
Certificados.
Debèntures..
Obrigações..
6
8.620.000
29.125.000,00
Ex. Opções..
5
4.975.472,00
880.000
Termo
5
880.000
4.975.472,00
- Integral
Pro-Rata
1.494
81.930.000 537.965.600,00
Opções
1.494
81.930.000 537.965.600,00
De Compra...
De Venda ....
Futuro
3.427
1.517.561.316 4.023.072.613,45
Geral
Indicadores do Pregão
Abt

Min

IBV
Max

Med

Geral
67.103 84.968 67.103 66.276
GoVornamenlal 83.907 80.029 83.907 80.876
Privado
46.905 45.811 46.914 46.185
Bens De Consumo 114.868 111.632 114.868 113.351
Comercio 54.434 50.451 55.762 64,567
Finanças 59.459 57.585 59.862 58.739
Mineração 102.925 100.859 103.187 101.451
Potfoleo 85.242 78.636 85.242 79.780
Química EPelr 43.873 42.572 44.659 44.192
Serviços 35.406 33.686 35.418 33,950
Sld:E Melai 43.181 41.510 43.237 41.967

Ult

Min

Max

Ult

65.210 72.226 70.223 72.226 70 496
80.698 223.238 213,885 223.238 215.278
46.209 57.172 55.540 57.229 56.029
113.757 14.513 14.313 14.603 14.603
51.911 43.324 40.154 44.381 41.316
58.878 78.482 76.263 78.482 77.228
100.859 225.923 215.087 226.101 218.548
80.006 192.992 180.885 192.992 180 885
42.572 67.139 65.033 68.359 65.033
33.899 41.822 39.962 41.831 40.168
42.883 57.146 55.342 57.335 55.766

m
f$$

iteòlu^o deis fiid^

Dia
anterior

H&
um mês

Há
um ano

Geral(ibv)
65.210 -2,8 67.103
Governamental
80.698 -3,8 83.907
Privado
46.209 -1,4 46.905
Geral(ipbv)
70.496 -2,3 72.226
Governamental
215.278 -3,5 223.238
Privado
56.029 -1,9 57.172

58.547
67.610
45.104
64.845
170.679
53.905

11.448
11.941
9.412
15.001
37.635
12.777

índices

Pontas Osc %

M ercado à viste ? lote
Ofertas
Osc. Compra Venda
*
Proços por mil ações
¦ Ama4eo Remi PN
Arthur Lango PP
1!
B Progresso PN EON
t,Banerj
Barierj PN
4.91
102.044 200
. Baneso PN
700 000 80.00
PN
201.100 200.01
, Barbara
Benetto PB
BoIpratoPN
Belprato PP
Brumadinho PN
Casa Masson PP
PP....
' Cbv-Ind.Mecattic
Cemig ON
Cemig PN
7.30
86.000 500
7.50
17.270.000
». ComigPP
60000 320,00
Clbran PP
44 00
5.100000
,_Climax BN
3005800 37.01
Clima* BN -R
•.CortoottaPN
0.75
3 000 000
•Corrêa Ribeiro PN
450.000 000
0.75
Czarlna PN
Eberle PN
B~Ferro Ligas PN
Fertlbras PN
Fertisul PP
63600 216,00
FlbamON
FKxim OP
Flbam PN
Finam Cl
Hercules PP
Inepar PN
B.Duarte ON
—- jJ.B.DuartePN
Lojas Hering PN
tf Mnnneamann ON-O... 6 810400 415.00
2.040600 93,01
Mannesmann ON
Monnesmann PN-O.... 2.135800 230.01
2.283.600 41,00
Mannesmann PN
7.00
Mullor PN
5150000 -JOMJJyJíUatJQki,-,
—290*»Multitel PN
100.000 40,00
Perdigão PN
Perdigão Alim.PN
Pers.Columbia PN
Pérsico PN
37,00
Pottenatl PN
Prometa l PP
14,00
Pronor AN
Pfonor PA
65,00
Prbpaso PP
Rio Guahyba PN
^Rlosulense PN
Salgema AN
1461.900 226.00
1 Sharp AN
"Sharp
874700 226.00
BN
' Sharp PA
>00 000 255,00
50.000 255,00
Informahca BN
' Sid
Intormahca
AN
Sid
- SkI Informatica PA
11300000 400,00
PA
' Sondotecnica
Sondotecnica PB
111.200000 182,00
Taurus
TelebrasPN
ON
53.200 2780.00
' Telebras
PN
75.244 200 2870,00
TelebrasPN-R
1.967.400 1700,00
Transbrasil PP
56.465 300
I Ucar Carbon ON

5.10
80.01
200,01
65.00
0.78

4.90
80,00
200,01
65,00
0.71

4,95
80,01
200,01
65,00
0.73

7.50 6,82 7.30
7.50 7.30 7.32
320.00 320.00 320,00
44.00 40.00 40,08
37.01 37.01 37,01
0.75 0,75 0.75
0.75 0.75 0.75
216,00

216,00

5,56- 7.30
3.43- 7.31
EST 320.00
38.00
37.01
76,00
34,00
216,04

216,00

5,50
140,00

60,00
60,00
7.50
5.10 185.95
80,00 114.30
220,00 10832
675.00
70,00
0,80 200,71
50,00
210,00
6.70
7.49 554.71
7.50 557.50
256.00
44,00 211.83
39,99
0.75 576.92
169,00
0.79
80.00

244.35

5.80
5.80

0,90
0.68

419,99 400,00 407,10
95.00 90,00 91,24
250,00 230.00 246,76
41.04 41.00 41.02
7.00 6,50 6,51
. . 7Qm .
40.00 40,00 40,00
37,00
14,00
65.00

33,00
14,00
60,00

35.26
14,00
62,50

230.00
230.00
255.00
255,00
400.00

225,00
225.00
255.00
255,00
390.00

228,63
229,54
255,00
255.00
395.58

5,482.32-

182,00 170,00 181,98
2780,00 2600,00 2659,73
3050.00 2800,00 2897,13
1700,00 1600,00 1667,64

1.10
13,818,45-

iZlvi
"Zivl PN
PP
Preços por ação
600 50.00 50.00 4100 48,50
Aceslta PN
/^conorte AN
1200 8,00 8.00 800 8,00
"Aconorte
BN
'AconorteON
.AcosVIlIaresPN-G-....
14 200
Adubos Trevo PP
¦Aeroioto
ON
Aerofoto PN
4.06 4.06 4,06
AgroceresPN 3 000
4,06
AlbarusOP
200 000 600,00 600,00 600,00 600,00
Alpargatas ON E~
Alpargatas PN EAntarctica ON
Anlarctica PN
Aracruz BN
3 200 970,00 970.00 950.00 962.50
Aracruz ON
Artox PN
Azevedo PN
B.Amazônia ON-G-..
B America Sul PN
180.600
B Bandeirantes PP
B Brasil ON
61500 110.00 125.00 103,00 108,10
BBrasJlPN
337 600 128.00 131.00 120 00 125.54
B Economico ON EE-....
U.Economico PP E100
B.Merc.Brasil PN
B.Nordeste ON
BiNordeste PN
0.70 0.70 0.70 0.70
16500
B.Real ON
B Real PN
200000 24,00 24.00 24.00 24,00
Banespa ON
2.34 2.45 2.00 2.32
Banespa PN
14 868 700
Belgo Mineira ON 47.100 119.00 119.00 107.00 114,26
Belgo Mineira PN
BtcCatoiPB
BiobraaPA
Bozano Sim.Cia OP
, Bozano Sim Cia PP
Bradesco ON E126.200
8.00 830 800 809
Bradesco PN E8.10 8.50 8.10 8.27
279 800
. Bradesco inv.PN E- 16 900 15,00 15.00 15 00 1500
187 100 46.99 47.00 45 00 46,30
Bruhma PN
BrahmaNovON
BrahmaNovPN 4 100 44 00 44.00 44.00 44.00
Brasmotor PP E600 51.00 51.00 51 00 51.00
118 000 46.50 46.50 46.50 46.50
Brasoeroia AN -GCacique Cale PN
Caemi Mineraca PP
1,40 1.40 1.40 1.40
paHatPP
3100
Camacarl PN -G-..
Cat Leopoldina AN
220 2.40 2.20 2.23
528 100
Ceim OP
500 670.00 670 00 670.00 670.00
CcrjON
Cevai ON
Cevai PN

E1
m
QUEM

4,65
4.91
2.91
8,04- 70,00
5,21-- 200,01
320,00
8.33 60,00
65,00
2.82 0.75

I.L
Ano

70.00
391.00 415,00 523,68 9
22
93,01
230.01 238.00 642,58 95
41.00
412.02 2
7,00
—Z0.DQ. 7900285.71
12062 14
40.00
106,00
200,00 235.00
350.00
37.00
9
36.00 39,00 952,97
200,00
14.00 17,00 274,50
1
13,00 17.00 121,87
2
65,00
250,00
512,00
30 00
226,00 280,00 879.34
4
226,00 280,00 956.41
3
255.00 280.00 1020,00
944.44
1
1
261,00
250,00
449,00 1318,60
5
160,00
16000
177.00 311,01
5
2610.00 2900,00 1284,89
6
2855,00 2939,00 949,87 91
1530,00 1700,00 - 18
210.00
28.00 2950 793.96 11
5.00
7.05 7.60
7,00
41.00
8,00
5,00
6,00
0.55
0.50
0.50
4.10

0.518.48-

3.749,21

4.151.78EST
0.06
1.68-

0429-

50,00 296,29
1012.31
159,50
679.01
520,51
363,63
74,00
56,00
5000,00
9000.00
950,00 1000,00 404,07
780,00
0,27
0,32
7.00
4.90
5,60
1.35 204.95
1.25
40,00
106.00 110,00 487.44
125.01 128,00 454.16
6,00
9,50 597,48
38.00
0,51
364.58
0.75
28.00
26.50 97.95
2.06
2.31
2,34 528.47
108,00 125.00 549,16
75,00
•
0.33
6,30
50.00
44,00
8.00 410.45
8.00
8.50 419.15
624.73
45.00 46.99 563.74
72.00
43.00 44.00 117.96
51,00 158.77
494.13
44.00
37,00
200.00 230.00
1.40 1.60 958.90
2,20
2.20 2.40 364,37
604.00
147,25
20.00
110
1.40 1.90

APLICOU

NO

2
1
2
1
1
4
4
24
56
1
1
1
121
10

6
17
4
13
1
1
1
1
8
1

DE VALORES

DO

RIO

DE JANEIRO
Ofortas
Mercado de Opções
Osc. Compra Venda
I.L N°
%
Ano Nag.
Operações
Propode Prfimio % Valor N°do
Chapoco Avicol PN
C6d. Titulos Tipo DBS Series Exarc. Quant Olt MGx. MIn. M6d. Valor Total Nog
60.00
Cica PN
400 000 38,00 38,00 38.00 38,00
38,00 447,05
Clm Itau PN
ELET Eletrobras BN CHE 9,50 5770 000 4,89 5,00 4,20 4,61 26 610 300,00 4,946 32
4.10 280.00
3.50
3,50
3,50 7,903,50
15 000 3,50
Cofap PP
ELET Eletrobras ON CHF 10,00 790 000 4,00 4,00 3.99 3,99 3.159 000.00 0,587 7
50,00 386,79
1.900 41,00 41.00 41,00 41.00
Confab PN
ELET Eletrobras BN CHJ 12,00 1470.000 2,21 2,60 2,00 2,17 3.199 400.00 0,595 16
1,00
Const Botor BN E~
ELET Eletrobras BN CJI 15,50 14080.000 4,80 5,00 4,30 4.72 66 467 800,00 12,355 146
2,60- 114,00 115,00
518 000 115,00 120,00 113,50
Coyene AN
ELET Eletrobras BN CJM 16,50 2600 000 3,26 3,41 3,26 3,31 8 624 000,00 1,603 4
10,00
VALE Vale Rio Doce PP -E CHH 160,00 50.000 43,00 43,00 43,00 43.00 2 150000.00 0,400 1
Docas ON
5,20
Docas PN
VALE Vale Rio Doce PP -E CHK 180,00 2980 000 24,00 29,50 22,00 24.01 71.565000.00 13.303 87
0,08
0,10
Dovo PP
VALE Vale Rio Doce PP -E CHM 200,00 28340.000 10.00 11.50 6,50 8,86 251.273400.00 46.708 795
6,139,80
Duratox PP
VALE Vale Rio Doce PP -E CHP 230.00 16070.000 1,50 2,50 1,40 1,77 28.573 400.00 5,311 253
2.00
2,00
2,00
VALE Vale Rio Doce PP -E CHR 240,00 4920.000 0.76 1,66 0,50 0,73 3.631.700,00 0.675 54
2,00 1190,47
2,00
2400
Elebra PP
33.575900 14,03 14,39 13,55 14,02 0.29- 14,03 14,29 746,93
Elotrobras BN
VALE Vale Rio Doce PP -E CHS 250,00 2430 000 0,50 0,80 0,30 0,50 1.235.700,00 0,230 34
7,00
Eluma PN
VALE Vale Rio Doce PP -E CHT 260,00 300 000 0,30 0,30 0,10 0,22 68.000,00 0,013 3
14,50 18.00
Embraor PN
VALE Vale Rio Doce PP -€ CHU 270,00 70.000 0,10 0,10 0,10 0,10 7.000.00 0,001 2
1.16
Enxuta PN
VALE Vale Rio Doce PP -E CJG 240,00 1470.000 39.00 50.00 39,00 41.49 60.990.700,00 11,337 41
81,63
3,90
Ericsson ON
VALE Vale Rio Doce PP -E CJM 300,00 590.000 17,00 20,00 17,00 17,64 10.410.200,00 1,935 19
3,85
Ericsson OP
3,90
Ericsson PN
-4,00
Ericsson PP
Posições em 12/08191
31,94 ^4,09- 28,80 31,99
32,00
Estrela PN-GPreço de Quant. em Aberto
N° deposições
60,00
PP
Cód
Tituloa
Flcap
Tipo DBSSérie Exercício Totaia Cobertas
1,95
Fino r Cl
BB B.Brasil PN — CHA 80,00 50 50
137
1,00
Fiset Refloros Cl-E
BB B.Brasil PN — CHF 100.00 50
137 1717
0,32
0,39 333.33
6
5,560,41
Fnv*Ve<culos PN
CMIG
Cemlg
PN
—
CHF
5,80
65.000
65
000
17,50
Gordau PN
ELET Eletrobras BN — CHE 9.50 50.J20 41 ISO 111 63 773
0,30
Glassllle PN
ELET
Elelrobras BN — CHF 10,00 13.720 11.600 42 29 1406
1406
20,00
Gurgul Motores ON
ELET Elelrobras BN — CHG 10.50 1.100 1.100
1406
8,30
112,01
2
7.56
Motores
PN
Gurgol
ELET
Elelrobras
BN
—
CHJ
12,00
28.090
19
110
75
65
1406
60,00
Gurgel Part.PN
ELET Elelrobras BN -- CHM 7.75 3.650 700 18 10 14 06
ELET Elelrobras BN — CJL 15,50 27.450 23030 73 44 1406
18,00
lochpe PN
ELET
Elelrobras BN — CJM 16,50 1.800 1.800
14 06
3,10
Ipiranga Pet PN
ELET Ele"°t"0S BN -C- CHF 15,50 100 100
000
•mi an
3,65 0U1.™
Ipiranga PetPP E3,15
i9
PETR
Pelrobras
PP
—
CJN
2.200.00
20
20
1609
76
3,95
Ipiranga Ref PPE~
PETR Pelrobras PP — CJO 2.400,00 10 10
160976
7,50 15,00
Itap PN
TLBR
Telebras
PN
—
CHM
1.980,00
14.100
14.100
316466
39,50
Itaubanco PN ETLBR Telebras PN — CHO 2.140,00 10.000 10.000
316466
TLBR Telebras PN — CHT 2.460,00 25.000
316466
1
EST
365,23
Kepler Weber PN -G-....
TLBR
Telebras PN — CJM 3.200,00 1.450 1.450
3164 66
470,00
Klabin PN
TLBR Telebras PN — CJN 3.400,00 58.700 58.700
3I64 66
30.00
TLBR Telebras PN -- CJW 5.000.00 10.000 10000
316466
La Fonte Fech PN
1,55
1,70
VALE Vale Rio Doce PP -E CHH 160.00 6.990 6.560 30 32 208 36
Lam Nac.Metais PN
8.15
8,90 348,06 10
9,00 8.15 8.65 3,22
VALE Vale Rio Doce PP -E CHK 180,00 24 420 15.980 110 108 208 36
8,15
283 000
Llght ON
4I4'28
2
0.58
0,58
058
0,58
VALE Vale Rio Doce PP -E CHM 200,00 35.300
0,58
3000 000
Limasa PP
25.230 258 194 208 36
491,93
3
VALE
Vale Rio Doce PP -E CHP 230.00 57.045 16.065 441 222 208 36
8.300 3099,99 309959 2900.00 2902.41 0.07
Loj Americanas ON
- 2700.00
VALE Vale Rio Doce PP -E CHR 240.00 34.925 11.070 240 156 20836
LoI.Amerlcanas PN
VALE Vale Rio Doce PP ~E CHS 250.00 26
8 068 254 131 208 36
0,80
0,89 oaj./a
2->
0,87 333Magnesila PA
VALE Vale Rio Doce PP -E CHT 260.00 965
8.510 3.590 66 34 208 36
0,27
0,25
Maio Gallo PP
VALE
Vale
Rio
Doce
PP
-E
CHU
270,00
900
330 12 14 208 36
3,00
Mangels PN -GVALE Vale Rio Doce PP -E CJG 240,00 150 40
208 36
- 1010,00 1390,00
Marcopolo BN-GVALE
Vale
Rio
Doce
PP
-E
CJI
260,00
40
20
208 36
,
'
0,40
0,45
»
200.000 0,41 0.41 0,41 0,41 2,50
Marvln PN
VALE Vale Rio Doce PP -E CJM 300.00 210 170
11 208.36
35,00
Maxlon PN
Totals por veno Imento
1239.66
i
200 000 6,00 6,00 6,00 6,00 6,25Mendes Jr PA
1336,36
Ago 414,335 249.803 1.672 1.071
7,20
150.800 7,20 7.49 7.20 7,35 0,68Mendes Jr PB
330,00 562.10
OUT
95.2401.766
96 1.138
67
20.500 330,00 350,00 320,00 337.26
Mosbla PN
TOTAL99.630
514.165 345.043
250,00
Metal Levo PP
2,45
2,89 749,28
640000 2,46 2,89 2,30 2,63 5,06Mineracao Amap PN....
485,71
1.000 340,00 340,00 340,00 340,00 3.03
Moinho Santist PP
Quantidades efetivas em 12/00191
3,00
Monteiro Aranh PP
135
1.40
Montreal PN -G1.454300 1,35 1,40 1,35 1,37 3,52Exerc. Variação
(A) (B)lnver B/A) Encerramento
1,65
MoloradioPN
Compra Von da Docum. Compra Venda do dia efetiva
CM THulos Tipo S6rie Totais No Dia
3350 39,90
Nacional ON
ELET Eletrobras BN CHE 6.920 200 2,89 3.760 6.920 0 3.160
50 3.610!
33,50 39,40
Nacional PN
ELET Eletrobras BN CHF 2.400
0,00 1.100 2.300 0 1.300 100 400 1.40023,50
Nakata PN -GELET
Eletrobras
BN
CHJ
4.160
80
1,92
1.190
3.020
2.970
1.140
30
0,59
Olvebra HN
0,00
20 20ELET Eletrobras BN CHM
J
I
0,39
Olvebra PN -R
ELET Eletrobras BN CJL 16.760 2.990 17.84 3.440 3.240 0 13.220 13.420 12.970
70,00
Orlon PN-GELET Eletrobras BN CJM 1.800
0,00
1.800 1.800
1.800
2,60
Oxileno AN
TLBR
Telebras PN CHM
0,00
1.000 1.000ww
a
7.10
630
330,1VALE
Papel Slmao PN
Vale Rio Doce PP CHK 390 60 15.38 260 80
130 310
110
2,00
Para Minas PN -GVALE Vale Rio Doce PP CHM 15.760 9.000 57,10 9.480 13.970 0 6 290 1.800
1.320
1
]
1.15
Paraibuna PN
VALE Vale Rio Doce PP CHP 18.040 6.380 35,36 9.340 13.180 50 8.700 4.860
1.850
4,15
41033 65
4,05 4,13
4,15 4,25
Paranapanema PN
1.40
VALE Vale Rio Doce PP CHR 10.720 3.820 35,63 9.700 9.290 0 1.020 1.430
Paulista F.Luz OP
4.450456.70
1000 24,00
1
24,00 24,00
Peixe PN
VALE Vale Rio Doce PP CHS 4.870 1.180 24.22 4.130 4.550
840 420
2.530830,00
830,00 837,99
500 830,00
Petrobras ON
3
VALE
Vale
Rio
Doce
PP
CHT
3.960
400
10,10
3.950
1.970
10
1.990
1.5601360,00 1450,00 -jr®
100 1360,00 1360,00 1360,00 1360,00
Petrobras PN
VALE Vale Rio Doce PP CJG 200 80 40,00 80 80
120 120
120
4J
81000 1530,00 1595,95 1500,00 1525,55 5,23- 1530,00 1540,00
Petrobras PP
VALE Vale Rio Doce PP CJI 20
0,00
20 20
20
5,75 417*92
5,10
5,90 5,00 533 4,86
30.300
Petroouisa PP
7
5,10
VALE
Vale
Rio
Doce
PP
CJM
190
20
10,52
20
20
170
170
170
Pirelli ON
2230 25,00
Total 86.190 24.210 46.450 58.620 50 39.750 27.580 1.470 3.820
25,00
Pirelli PN
14,00
Pirelli Pneus ON
Pirelli Pneus PN
9,79
8.18
Exercidos
Pollalden PN
12,40
Pollpropileno PN
2,50
Preço de Volume % Valor N. de
Cód
Tituloa Tipo DBS aérie Exercicio Qtde (CR$) Total
Neg
Racimec PP E3,90
Randon PN
— CHE
11
ELET Elolrobras
0.55
BN
0,55 0,55 035
800 0,55
9,50
1.420
13
5.298
490.000,00
46,31
Refripar PN
3
8
0,45 0,50
—
ELET Elelrobras
0,50 0,50 0,50
14.080000 0,50
BN
Retrlpar PN -R
CHF
10,00 100 1.000.000.00 3,43
1
14,30 16,30
— CHM
Rheem PP
ELET Elelrobras
BN
7,75
100
775.000.00
2,66
1
130,00
Ripasa PN
—
TLBR
Telebras
PN
CHM
1.980.00
7.000
13.860.000.00
47.58
1
128.00
Ripasa PP
TOTAL
8.620
29.125.000,00
6
7.400 2,44
2,45 565,13
2,44
2.44 2,44
Sadia Concordi PN
1.000 480,00 480,00 480,00 480,00 4,00500,00 522,89
Samitrl ON
Fundos
de
Investimentos
1.000 270,00 270,00 270,00 270,00 EST
Samitri PN
404,06
300,00
1.000 000
0,65 740,74
0,60
0,60 0,60 0,60
0,60
Sergen PP
6,30
6,30
6,30 6,30
6,30
93.400
Sld.Guaira PN ;
572,72
Fundos Mútuos de Ações ? (Renda Variável) í
10U 10,80 10,80 1030 1030
Slfco PN
939,13
10,80
315.300 1310,00 1350,00 1290,00 1328.95
Souza Cruz ON
1280,00 1399,99 445,12 14
Sultepa PP -G-...
2,60
VI. da Cota Rentab. Acum. Patr. Líquido
Supergasbras ON -G-...
Denominação
4,00
5,00
OBS
Cr» No Môs No Ano Cr»
4,20 368,60 24
Supergasbras PN
3,91Banerj BCA (RJ)
5
1,369200 -4,85 298,48 2.844.904 663
Suzano PP
1500,00
Banespa Acoes (SP)
5
14.761682 379.81 1 763 824 612
Banorllnvesl (PE)
2
7,033576 1,51 124.45 131.686.204
1,00
Tam-Trans Aer.PN
Boavista CSA (RJ)
5
115.365403 0,24 276.68 962.042.266
Tecel.S.Jose ON -G*....
650,00
Boavlsta FBA (RJ)
5
13,299427
-3,12 215,89 573.731.142
Teka Tecelagem PN....
0,32
0,40
Boston Sodril (SP)
Teka Tecelagem PN -R 9000 000
5
132,681434 -4,88 293,23 930.594 649
0.37 0,37
0,37
0.37 0,37
1
Bozano Slmonsen I (RJ)
4,25 335 3,95
Telei j ON
320400 4,00
4
4,25 868,13 10
3.85
91,169509
-1,55 415,63 639.496.154'
Bozano Simonsen-Cart. (RJ)
Telorj PN
6.600 3,50 3,51
4,00 943.54
3,50 3,51
3,50
4
2
25,568909 -3,61 257,69 797.180.755
Telesp PN
5.620.000 16,30 17.50 1630 17,40
Bozano Simonsen-Fundo (RJ)
16,00 17.30 1356,19
6
4
108.969126 -3.12 189.30 279.176.784
Texteis Barber PN
Chase Flexpar (RJ)
2.50
3
494,684819 -1,13 397,13 3.854.451.853 „
Têxtil Karston PN
1000 24,00 24.00 24.00 24.00
23,00 586,36
436,36
1
Chase
Select
3
140,716400
2.21 312,39 534.478.608
(RJ)
Têxtil KarstenPP
1.000 24,00 24.00 24,00 24,00
1
Economico (RJ)
5
4,084341 2,38 311,36 2.259.580.3B9
Tibras AN
40,00 60,00
Fundo
BBM
(RJ)
5
59,151000
175.037.974
Tibras PB
80.00 177,38
1
F.M.A.C.M. (RJ)
3
10,791650 -3.78 308,49 904.445.456
Garanlia(RJ)
5
817,721549
4,03
389,75
424.177.087
Unibanco AN
17,00
Itau-Capital Market (SP)
Unlpar AN -G5
142,132647 -1,85 323,23 20.483.162.019
3,20
Itau-llauacoes (SP)
UnlparBN-G5
3,60
204,330743 -4,87 378,39 3.618.325.321
3,45
6,003,41
3,47
414,16
87
Montrealbank Segurld. (RJ)
UniparON-G5
19,403037 -0,53 402,46 313.642.284
Montrealbank (RJ)
5
68,224061 -1,01 380,13 1.127.336.230
VacchiPN-G--E
0,25
Monlreelbank-Brascan (RJ)
5
921,923757
-0.B4 339,03 1.286,338.684
...
Vale
Rio
Doce
ON
800
190,00
190,00
190,00
190,00
820.94
EST
170.00
—Vale Rio OoccOP —£
Multlpllc Ativo (SP)
5
37.821.825741 1,90 559,38 114,089.802
3.200—-175,00 180,00 175,00 176,88 4,33 171,00 175,00 -74833Muítiplic (SP)
5 13.031.042150 -1,92 329,86 1.390.423.260'
Vale Rio Doce PN -E...
19000 190,00 196,01 190,00 194,90 2,92- 185,00 193,00 606,39 11
Prime (RJ)
Valo Rio Doce PP-E.... 7.224.200 197,99 204,00 196,00 199,53 4,24- 197,00 198,00 604,03 275
5
7,710374 1,70 381,37 427.365.538
Primus (RJ)
Varig PN
5
25400 31,01 31,55 31,00 31,28
9.079.648080 6.195.951 .
4,27- 31,50 33,00 410,49 7
1100,00 533,69
Saíra
Vid.S.Marina-GOP
500 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00
(RJ)
5
22,183261 -3.16 358,47 1.061.605.336
1
Vilojack BN
189.900 0.45
0,47 0,45 0.46
0.45 0.54 164,28 3
2.22
Fundos de Aplicação Financeira
7,50 7.10 7,29 3,19I White Martins ON EG-.. 2.855.600 7.25
7,25 729
VI. da Cota Rantab. Acum. Patr. Uquido
Empresas em situapSo especial
Denomlnap£o OBS Cr#
No Mfia No Ano CrS
AzulCEF(RJ)
5,160856
3,06 65,07 234.294.157.523
-Aliperti PP
......
goo
Banerj
(RJ)
266.103300
3.18
59.94
33.644.754.601
-EngesaPA 107.000 1,10
1,05 ......
1,05 16,67 ' 1,09 1750,00 *2
Banespa (RJ)
21.89B248 2,99 108.18 231.100.277.079
-VerolmePN1,10
o,53
BMC
(RJ)
2.139.500112
3.00
62,75
4.82B.375.603
Celulose Irani OP
......
65.00
Boston Cash (SP)
184.811900 3.48 60,99 23.091.379.801'
ChaseS.
Savings
1426.127.100
1821
Total
B
(RJ)
15.433.039962 1,89 57,84 17.809.270.172
Credibanco (SP)
70,312748 3,02 108.37 4.506 850.048
Economlco (RJ)
200,194116 9,06 56,71 37.425.133.108
Fator F.A.F. (RJ)
70.808,817444 3.48 41.62 108.607.825
Fundo Oaucho (RS)
1.643,011428 3.61 64,30 14.408.593.126 .
Garantla
(RJ)
1.615.976818
3.04 61.59 5.485.307.803,
MercadodvistdafraQan
;
Itau Eletronico (SP)
288.375.519000 3.00 61.48 303.062.816,271
Montrealbank
(RJ)
1.071167 3,46 60.77 2.482.542.694
N. da
Rrepo % valor
Multiplic (SP)
72,804446 2,37 52,09 15.054.454
Titulos Tipo DBS
Quantidada MAdio Valor (CrS) Total Neg
Renda Mais (PE)
748.240429 2,80 56,84 3.001.917.235
Safra(SP)
23.514424 3,42 108,95 45.882.381.031
Fundos de Investimento ? Capital Estrangeiro
Pre^oa por mil acta*
Barbara
PN 25 101,00 2.52
1
VI. da Cota Olt. distr. Patr. Uquido.
Mannesmann
ON 108 205,00 22,14 0,002 4
OBS Cr$
Denominação
Cr*
em Cr$
Mannesmann
PN 80 115,00 9,20 0,001 2
20.978.162,500214
980.989.226
Boavista
5
Brazllian
(RJ)
Telobras
ON 231 1.397,40 322,80 0,036 5
15,345965 60.930.294
Brazil Conversion Fund (RJ...
Telebras
PN 231 1.462,14 337,75 0,038 8
146,254405 8.815.886.023
151 1.035.03 156,29 0,018 2
Brazllian Invest. (RJ)
Telebras
PN -R
11.485,625595 14.220.662.389
Brazilian Invest.ONE (RJ)
ON 120 12,95 1.54
3
Ucar Carbon
723,683902 9.007.979B.Simonsen Inc.Area F.(RJ)...
Preborn por Agio
1465,115107 3.810.904.131'
Chase Brazil (RJ)
AdubosTrevo
PP 80 0,28 22.40 0 003 1
573,072670 1.012.783.535
Chase (RJ)
Alpargatas
ON E127 65.00 8.255,00 0,932 2
24504,34885 47.096.727.616
Emgf - Brasil Fundo (RJ)
B.Brasil
ON 109 97,98 10.680.32 1.206 5
3.759,043163 9.634.812.861 .
Emif Brasil (RJ)
B.Brasil
PN 291 73.52 21.394,35 2,415 7
723,047333 33.645.227.010.
ol
Brazil
Equity
Fund
(RJ)
B.Nordeste
PN ¦
60 0,50 30.00 0,003 1
60,582189 1.981.808.286
Genesis Brazil (RJ)
Belgo Mineira
ON 91 94,72 8.620.00 0,973 2
23.691,635400 1.160.285.004
Infinity Brasil (RJ)
Belgo Mineira
PN 33 40,00 1.320.00 0,149 2
59.681,881732
16.710.926.884
Montrealbank
(RJ)
Bradesco
ON E40 8,29 331,60 0,037 1
Muítiplic (SP)
37.821,825741 114.089.802
Bradesco
PN E167 6,52 1.090,50 0,123 4
Quantum
Brasil
71.806.436400
13.297.366.008'
(RJ)
Bradesco Inv
PN E83 9,39 780,00 0,088 2
1,24309 30.944.016
Swiss Qerman Braz.lnv.(RJ)..
Brahma
PN 34 23.50 799,00 0,090 1
Temf
Brasil
799,467601
4.516.926.817
PN 66 22,00 1.452,00 0,164 1
(RJ)
Brahma Nov
Cat.Leopoldina AN -G68 1.10 74,80 0,008 1
Fundos de Incentivos/DL 1.376
Conlab
PN 60 32.00 1.920,00 0,217 1
Copene
AN 87 110,00 9.570,00 1.080 2
Valor da Cota
Patr. Uq.
Duralex
PP 34 4,90 166,60 0,019 1
Denominação
Ob> N° de Cotas Cr$
Cr$
Light
ON 90 8,00 720,00 0.081 1
Finam
128.874.737.280 0.56
72.987.558.102
Moinho Santista
PP 78 310,00 24.180,00 2,730 1
Finor
39.713 380.712 4,51
Montreal
PN -G179.304.461.693
20 0,70 14.00 0,002 1
Fiset Pesca
114.221.638,173400 5.29
Paranapanema
PN 59 2,06 121,90 0,014 2
604.672.000
Petrobras
ON 59 768,64 45.350,00 5,120 2
5.475.533,711400 11,93
65.324.000
Petrobras
PN 74 1.064,86 7B.800.00 8,896 2
Fiset Turismo
5.249.026,101200
1,31
6.925000
Potrobras
PP 424 1.161,49 492.472,95 55.600 9
Pirelli
ON 22 12.50 275,00 0,031 1
Fundos PAIT
Pirelli
PN 13 13,00 169.00 0,019 1
Valor da Cota Rentab.Uitimos
Patrimonio Uq.
Sadla Concordia.... PN 88 2,35 206.80 0.023 1
Denominação
Obs
Cr*
Cr*
Trinta Dias
SouzaCruz
ON 152 927,50 140.980.00 15,916 2
Boavista
Pait
5
7.582.559530
4.287.082
(RJ)
Supergasbras PN -G50 2.00 100,00 0,011 1
3
BVRJ-Elite (RJ)
2.990992
152.212.354
Telerl
ON 106 1.97 209.10 0,024 2
15,050572
5
Montrealbank (RJ)
Teleri
PN 99 1,75 173.25 0,020 2
64.516.355
Textil Karsten
PN 48 24.00 1.152,00 0.130 1
Fundos Renda Fixa
unlpar
BN -G72 1,70 122,40 0,014 2
Vale Rio Doce
OP -E
50 170,00 8.500,00 0.960 1
Vale Rio Doce
PN -E
112 190.57 21.344.00 2,410 2
VI. da Cota Rentab. Acum. Patr. Uquido
Vale Rio Doce
PP -E
20
130.01 2.600.20 0,294 1
Denominap3o
OBS Cr*
No Mfia No Ano Cr*
White Martin3 ON EG204
4,40
899,60
0,102
7
Azul
Fix
Empresarial
(RJ)
1,515344 4.09 51,53 722.595.549
Tolal
4.216
885.749.01
101
Azul Fix (RJ)
1,554180 3,34 55.84 2.084.302.869
Banespa Investimento (SP)
17,680850 3.36 108,83 681.761.845
Bemge Empresarial (MG)
298,224370 12,36 121,39 154.708 928
Boston Corp I (SP)
37.971,352000 3.65 141.69 12.836.997.381
Mercado à Termo;
Bozano.Simonsen PJII (RJ)
62,788825 2,22 109.22 21.260.080
Chase Empresarial (RJ)
4.155,404202 2,74 139.09 6.742.985.174
Operações
Chase Flexinvest (RJ)
26,002947 2.23 120,49 9.904.529.840
Credibanco (SP)
162,178992 3,00 62,18 94.505.330
Valor % valor
Cotações
Economlco Fundo P.Jur.(SP)
1,403146 11.00 40.31 203.527.254
Títulos
Tipo DBS Prazo Quantidade Última Máxima Mínima
Total
Nog
(CRt)
Economico (SP)
4.672868 10,39 131.56 423.091.200
Investmais Empresarial(PE)
669,352761 2.89 91.35 12.430 668
Preços por ações
Investmais (PE)
326,891681 2.51 98.65 9.391.450
Supergasbras
030 600 000 4,82 4,82 4.81 4,81 2.888 400.00 58.053 2
PN
Itau Money Empresarial(SP)
143,759072 3.38 1.634.680.923
Mendes Jr
030 200 000 6,96 6.96 6.96 6.96 1.392.000.00 27.977 1
PA
Itau Money Market (SP)
31.194254 3,23 127,11 10.320 932.221
Mendes Jr
030
80 000 8.68 8,69 8.68 8,68 695.072.00 13.970 2
PB
Montreal Cond. (RJ)
1,671123 3.79 120.44 696.174.872
Total
880 000
4.975.472.00
5
Montrealbank Emp. (RJ)
1.830863 3.94 123.30 413.868.078
Multiplic (SP)
755.175114 2.80 151,15 1.042.349
Valor diário dos contratos a vencer
Quantidades a vencer
Prime (RJ)
3.419.887000
3.53 75,18 2.391.380
Data C6d Titulos
Primus (RJ)
Tipo Quantidade
Data Valor
Data Valor
18.322,997854 768.283
Satra Corporate (SP)
115,137773
3.89
138.26 22.121.222.349
15/08/91 MEND MENDESJR
PB 80
Safra Personal (SP)
15/08/91 6.301.166.80 30/08/91 2.299.160.00
30.628629 3,69 123,97 6.411.672.450
15/08/91 SGAS SUPERGASBRAS PN 1.020.000 000
19/08/91 3.134.475.00 02/09/91 7.438.545.00
19/08/91 PMA PARANAPANEMA PN 500.000 21/08/91 941.880.00 04/09/91 11.289.700.00
Todas as informações constantes dessa relação sào de responsabilidade exclusiva dos administradores dos
19/08/91 WHMT WHITE MARTINS ON 80.000 22/08/91 22.480.060.00 05/09/91 5.675.250,00
fundos.
21/08/91 ARCZ ARACRUZ
BN 1.000 26/08/91 16.663.055.00 06/09/91 2.058.500.00
02)Posicào em 05/08/91
05)Posicào em 09/08/91
04)Posicão em 08/08/91
06)Posicão em 12/08/91
22/08/91 BB B.BRASIL
ON 220.000 29/08/91 3.043.800.00 09/09/91 2.548.050,00
22/08/91 UNIP UNIPAR
03)Posicào em 06/08/91
BN 200 000
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Noticiário da BVRJ
Concrctex está fora do
pregão desde o dia 12
Os negócios com as ações da Concrctex (COT) estão suspensos na Bolsa di
Valores do Rio de Janeiro desde a segunda-feira passada, no aguardo dc maiores
esclarecimentos sobre a oferta
dc
. compra de ações da empresa. pública
A referida oferta está sendo feita por
• ordem e conta da São Geraldo Empreendimentos e Participações Ltda. e foi autorizada na assembléia geral extraordinária
de 29 de julho.
Atlântica CTVM faz pedido
de admissão à Bolsa do Rio
A Superintendência Geral da Bolsa dc
Valores do Rio de Janeiro divulgou, de
acordo com o artigo 26 da Resolução
1.656/89 do Conselho Monetário Nacional, o pedido de admissão, coino sociedade corretora membro, formulado pela
Atlântica Corretora de Titulos e Valores
Mobiliários Ltda.. Qualquer membro da
Bolsa do Rio pode apresentar impugnaçâo ao pedido, até o dia 2.1 de agosto
próximo, desde que o faça por escrito e
fundamentadamente ao conselho
de administração.
A Atlântica CTVM Ltda. tem sede na
Avenida Presidente Wilson, 231, 2" andar
(parte) e seus administradores são Gustavo Adolfo Bailly e Antônio Carlos Borges
Camanho.
Bolsa orienta investidores
para o vencimento de opções
Na próxima segunda-feira, dia 19,
acontecerá na Bolsa dc Valores do Rio de
Janeiro o vencimento dos mercados de
opções de compra e venda do mês de
agosto. Com o objetivo de informar as
datas limites para os diversos procedimentos, a entidade divulga abaixo o calendário específico para este vencimento:
Mercado de Opções Vencimento: Agosto/91
V-3 14.08.91 4" Feira
V-2 15.08.91 5* Feira
V-1 16.08.91 6* Feira
Feira
V-3 — Último dia para substituição dc
cobertura por margem.
V-2 — Ultimo dia para pedidos de cnccrramento de posição de um mesmo comitente em corretoras diferentes, desde
a
compra tenha sido realizada até V-5. que
V-l — Último dia para pedido dc Iransferência dc posições para correção de comitentes.
— para séries com vencimento em agosto, apenas serão permitidas operações destinadas a encerramento de posições (até as
I2h).
Último dia para exercício de opções de
compra (até as I2h).
dia para exercício de opções de venda
Observações:
1) O encerramento de posição entre corretoras diferentes somente é permitido após
a liquidação financeira da posição compradora.
2) A compra de opções associada ao bloqueio de posição lançadora será efetuada,
necessariamente, pelae mesma corretora
que realizar o bloqueio. A compra, obrigatoriamente, deverá anteceder o bloqueio.

BOLSA DE VALORES
3) Poderão ser negociadas normalmente
S/A CCTM, até 15/08/91)
Juarez Alves da Silva (Patente S A
nestes pregões as séries de opções para
outros vencimentos.
CVM, até 16/08/91)
Carlos Alberto Gtiidi da Silva. Gilberto
4) Para os exercícios realizados em D:
D—dia para compra dos títulos que serão dc Almeida Gonçalves e Ronei Filgueiras
utilizados para liquidação das posições
Frigério (Garantia S/A CTVM. até 21/08/'
exercidas,
91)
—Último
Carlos Alberto Oliveira Souza
D+l
dia para depósito dos ti(Norsul
tulos para a liquidação normal das posiCCVM Ltda., até 21/08/91)
ções exercidas.
Alterada forma dc
As corretoras que desejarem utilizar os
negociação dc ações
títulos provenientes dos exercícios solicitados em D como cobertura de termo ou
As ações das empresas abaixo relacioopções ou garantia dc termo devem entrar
nadas passam a ser negociadas da seguinte
na custódia com o Pedido de Bloqueio/
forma a partir do pregão de hoje:
Desbloqueio.
Banco Sudamcris (BFI) — ações nominaD-f 2 —as corretoras que desejarem recetivas ex/dividendo (CrS 0,20 por ação).
ber os títulos provenientes dos exercícios
CBV-Indústria Mecânica (CBV) — último
solicitados em D devem entrar na custódia
dia para negociar ações ao portador.
com o Pedido dc Retirada de Titulos.
Celm (CEL) — último dia para negociar
Atenção: As posições titulares exercidas
ações ao portador.
cm D poderão ser especificadas em D c
Lojas Americanas (LAME) — ações escriD+1, para cobertura de opções, garantia
turais cx bonificação em ações preferende termo ou objeto de termo.
ciais/desdobramento no tipo (bonificação
Maiores informações poderão ser obtidas
dc 15% e desdobramento dc 1.000%).
telefone
271-1900
ou DDM 4400
Panvel (PAN) — ações escriturais cx/divipelo
(Mesa de operações).
dendo (CrS 0,09 por ação).
CLC divulga parecer
do mercado de opções
Exercício de direitos
A Câmara de Liquidação e Custódia
Goyana já converteu
S/A divulga ao mercado, atendendo â leas ações ao portador
gislaçáo cm vigor, o parecer dc Walter
lleuer Auditores Independentes, relativo ás
Dc acordo com a AGE dc 13 dc maio deste
operações feitas no mercado de opções, no
ano, a Goyana (GOY) iniciou cm 1° dc julho
a conversão das ações ao portador para
período de 2 a 8 dc agosto:
Aos administradores da Câmara dc Liqui- apassado
forma nominativa.
dação e Custódia S/A
Norma:
Examinamos os relatórios diários referenAs ações ao portador deixaram de ser negociates ás operações realizadas com valores das em 09/08/91,
em virtude da conversão das
mobiliários de liquidação futura, emitidos mesmas em nominativas.
Câmara
dc
Liquidação
e Custódia
pela
Panvel vai pagar um
S/A, ocorridas no periodo dc 2 a 8 de
agosto de 1991, visando o cumprimento
dividendo intermediário
das determinações contidas nas Instruções
Os conselheiros da Panvel (PAN) estiveram
n°s 36/84, 77/88, 120/90 c 144/91 c Delibe- reunidos
quando aprovaram a distribuiração n° 100/91 da Comissão de Valores çào dc umontem,
intermediário no valor de
Mobiliários (CVM). Nossos exames fo- CrS 0.09 pordividendo
balanço semestral
ram efetuados consoante ás normas de de 30 dc ação, relativo ao
passado. O direito será pago
auditoria geralmente aceitas, aplicáveis através do junho
Bradesco.
nas circunstâncias, c, conseqüentemente,
incluíram indagações e discussões com os Norma:
Ações escriturais: a partir dc 14/08/91 cx/diviadministradores da CLC sobre o cumpri- dendo.
mento das referidas normas regulamenta- Observação: a codificação da negociação no
res, complementadas por testes seletivos
nos relatórios de Movimentação Diária mercado á vista c PAN-ONEG- c PAN-PNEGdas Operaçõcs-MDO, emitidos pela CâCredireal do Sul está
mara de Liquidação c Custódia S/A.
No decorrer de nossos exames, efetuapagando CrS 200/ação
dos na extensão descrita no parágrafo anConforme deliberado
RCA do último
terior. não foram constatadas exceções ao dia 12, o Credireal do Sulpela (DCGS) creditou
cumprimento das normas emitidas pela ontem o dividendo número 107, no valor de CrS
Comissão de Valores Mobiliários-CVM.
200 por ação, relativo ao primeiro semestre de
1991.
Taxas dc aplicação das
Norma:
margens de garantia
Ações nominativas: a partir dc 14 08/91 cx/dividendo.
São as seguintes as cinco últimas taxas
Observação: a codificação da negociação no
de remuneração das margens de garantia
mercado á vista é BCGSONE".
depositadas na Câmara de Liquidação e
Custódia S/A: dia 13 —15.23%; dia 12
—15,01%: dia 9—4,96%; dia 8 —14,73%
Assembléia a realizar com norma
e dia 7—14.7%.
Corretoras registram novos
Belgo Mineira propõe
operadores para o pregão
subscrição e dividendo
A Bolsa do Rio recebeu pedido dc
Na próxima terça-feira, a Belgo Mineira
registro dc operador das sociedades corre(BOLG) estará realizando assembléia geral extoras abaixo. Os pedidos podem ser imtraordinária, em segunda convocação, para
pugnados por qualquer corretora, por cs- apreciar o aumento do capital social através da
crito e fundamentadamente, até a data
subscrição pública de 109.544.400 ações ordinálimite indicada.
rias e 63.022.994 preferenciais. Será assegurado
Operador de Pregão Sênior:
acionistas o direito de subscrever 12 ações
Gilberto de Souza Prado (Cotibra S/A aos
novas para cada grupo de 100 já possuídas,
CCTM. até 15/08/91)
ou preferenciais.
Carlos Heins Gustavo Guilherme ordinárias
A assembléia também vai deliberar sobre o
Koschky Filho (Senso CCVM S/A, até pagamento de dividendo liquido
relativo ao
15/08/91)
social dc 1989, no valor dc CrS 1,046
Sérgio Valentim Mendes (Fator S'A exercício
por ação, cm 31 dc maio, acrescido da variação
CVC, até 15/08/91)
até 31 de julho de 1991.
Luiz Otávio Moreira da Silva (Cotibra do INPC
A reunião será realizada na Rua da Ponte,

Qtde Vol.
em Cr$ (mil)
Lote Padrão
5.702.398 <mil>
11.293.561
261
Concordatárias
394
334
Direitos e Recibos
57.520 386„
Fundos DL.1376e Cert.Privat
1.937
511
Exercício de opções de compra
165 490 430 960
Mercado a Termo
6 833 88 568
Opções de Compra
3.349.552 1 569531
Fracionário
! 049
Código do BDI não Cadastrado
155.800 79 309
7°!al(leral
9.184.186 13.422^821
índice Bovespa Médio
16.267
índice Bovespa Fechamento
16.240 (-3 o0/)
índice Bovespa Máximo
16.778 '
índice Bovespa Mínimo
15 995
Das 57 ações do Bovespa, 12 subiram, 32 caíram, quatro permaneceram estáveis e nove não foram negociadas.
OscIlações dq. Mercado Oscilações do Bovespa
Osc.
F*ch,
Oac.
(1) (CríFech.
<%) (Cr* mil
mil
Altsa açõas)
Milorn
„
Maiores
Atoa
dj,„hí
rirem
pn
nn
oerv»
™
Barretlo ppb
25.0
750.00 Belgo Mineira on li
"m
,
2S°' P"0l"°" 8 6
r"
Tecnosolo
,8.7
pn
0.95 Mola. Leve pp 8o
270M
Sm™>"
*>.00 Bras.l pn
4 9 ^
Maiores Baixai
1.25
Acositapn
70
4300 ' unapn ,0 07 '00.00
Elebra pp
, 45
P" op 9
20 7
g,0
,
000,00
Bescpnb
15.4
115 Vidf.Smarina
Magnesita pna
14.4
0.65 Estrolann 64 1 45000
32 0Q
Estrela pn £ 8

¦ AcesitaPN
ACOsV"IPN
Adubos Trovo PP C15
Adubos Trovo PN
Agrocores PN
Alt'aru!i0f'
Alpargatas PN
Amadoo Rossi PN •
America Sul ON 19,
Amor,ca Sul PN 19 ,
Anlarclic Pb PNA
Aqualec PP C09
Aracruí PNB
Am"PN
Av,pal0N
Azovodo PN
¦ Bamonnd Adm ON
Bamerind S03 PN
Bandeirantes PP CO/
Bancspa ON
BanospaPN
Bannsul ON'
Bapí.staSlIPPED
Baptista Sll PN
Baiietlo PP8*
Belgo Mineir ON
Belgo Minei! PN
BOKPNB ...
Bic Cdloi PPB
Bradesco ON
Bradesco PN
Bradesco Inv ON
Bradesco InvPN
Brahma PWNT
B,'lhmdPN
B,asil0N
B,asllPN
Brasilit C09
Brasilit PN
Brasmotor OP ED
Brasmolor PP LD

3 700
'27°°
1,0 700
,8 600
Hzgoo
™
644 300
4 000 000
J0200
805 600
48 800
,,39.000
90 ,00
9 350 900
2^5.000
90.,00
,00 000
aXJ.000
,0 000
1864 700
60 807,400
6 437 800
9 100
400
20S00
674 200
132 000
150COD
8 978 000
6 110 000
1964 4C0
4 749 400
4 OCO
,29 800
735 300
50CÜ00
73 600
fi-4''»
20 000
1 100
5 4»
213 903

Abt- Min.

Mód.

43,00 43,00
'35.0° 135.00
0.55 0.55
0,40 0.40
4,60 4.60
¦"0.00 4,0,00
45.00 45.00
M.00 50.00
J.M J.m
,.30 ,.30
50.00 48.00
2.20 2,20
950.00 950.00
0.33 0 29
1.85 ,.65
6.50 6.20
,0.20 , 0.20
7.70 7.70
40.0 40.01
2,50 2.15
2.35 2 25
216.00 216.00
35,00 35,00
35.00 35.00
750.00 750,00
, 06.00 , 05.00
76.00 76.00
1.15 1.15
0,39 0.33
4,00 4 01
8.30 8 00
8.50 8.10
15,00 15 00
, 5.00 , 500
46.51 45,00
45,40 4540
105.00 100.00
120.00 , 20CO
200.00 200.00
25,00 25 00
,00 CO ICC 00
51.00 5.-.00

43.00
, 3696
055
0.4O
4.60
4,0,00
46.68
50.00
2,46
1.33
49.84
2.20
955.55
0.30
1.85
6,37
10.20
7.70
40.0 ,
2.22
2,33
216.00
35,00
35.00
750.00
106.00
76,00
,.,6
0,35
4 CO
8.15
8 25
15.00
15,46
46.21
4540
104.92
,25,3
200.00
25.00
, 00 00

PO RIO DE JANEIRO
12, Sabará ("MG), com início às |5h.
Coldex Fripor tem nova
Norma:
Noticiário tía ampiresas
Ações escriturais: a partir de 21/08/91 cx divípolítica para dividendos
dendo/subscriçáo.
Cm resposta á solicitação da Bovcspa sobre '¦
Observações: I- Fica cancelada a Norma publimatéria veiculada na revista Exame, de 7 de
ABC Xtal e Sete Cravos
cada no BOLSA HOJE) número 143, de í0'07'
agosto, a Coldex 1-"rigor (CLDXt esclareceu que 1
vão criar a ABC Autrônica
91.
o seu acionista controlador estabeleceu recente- i
A ABC Xlal (ABCX) comunica que foram
2- A codificação da negociação no mercado à
mente uma nova política para o pagamenio de ;
concluídos os entendimentos com a empresa
dividendos.
_
vista é BBLGONE-E c BELGPNE-E.
Sete
Cravos Participações Ltda. para a constituição da
Segundo a empresa, o objetivo da nova
ABC Autrônica S/A. A nova companhia, que
Assembléia à realizar
política c distribuir, a titulo dc dividendos,J&preceberá tecnologia contratada com a Magncli
do patrimônio líquido da Coldex Frigor anutiN*
Marclli Spa, terá como objetivo a participação no
mente, a serem corrigidos monetariamente pelo
lei. Borda do Campo
mercado de eletrônica embarcada, tendo como
mesmo indice dc correção do balanço ou cadêfc*
elege os conselheiros
neta de poupança. ,.*/ ;
produto principal o módulo eletrônico dc comanA eleição dos integrantes dos conselhos dc
do do Sistema de Injeção Eletrônica.
Os dividendos serão pagos semestralmente',1
administração e fiscal será o assunto da assemA participação da ABC Xtal na sociedade a
sendo no mínimo 30% do lucro liquido e máxibléia geral extraordinária que a Telefônica Borser constituída será de 50% do capital social,
mo de 60%. Caso os limites percentuais estípuda do Campo (TBC) realizará na próxima screpresentado por ações ordinárias. Os aportes sclados signifiquem um valor maior ou menorque
ás
rào
feitos pela transferência de ativos, como má5% do patrimônio liquido, haverá compensação
gunda-feira, I7h, na Avenida Portugal, 375,
6o andar. Santo André (SP).
equipamentos,
móveis c utensílios, hoje
no exercício secuinte
quinas,
integrados na Divisão dc Circuitos Híbridos, a ser
Barbará vai entregar
Telebrás quer alterar as
também transferida para a nova empresa.
as ações subscritas
escrituras de debentures
Segundo a ABC Xtal, a decisão de investir
neste ramo dc negócios reside na convergência das
Com o objetivo de alterar as escrituras das
Serão registradas hoje na posição dos acio-'
tecnologias de circuitos híbridos dominada
Ia e 2* emissões de debentures e seus aditamennistas da Barbará (BARB) as ações provenientes
tos. a Telebrás (TLBR) estará realizando AGli
do aumento do capital social para CrS
pela ABC Xtal c dc produtos da área automotiva
de domínio da Magneti Marclli—, devendo a
às 17h30 do dia 22 de agosto, na sede social—
13.030.400 mil, aprovado e homologado pelas
mesma ser levada á aprovação da assembléia geral
Setor de Autarquias Sul, quadra 6, bloco E, 2o
AGLs de 13/05/91 c 08/08/91, respectivamente..
de acionistas.
andar, Brasília.íDF).
As referidas ações terão a forma escriturai. , •
Metalúrgica Norte Minas
modifica seu estatuto social
Posição do capital da
Os acionistas da Metalúrgica Norte de MiPetrobrás em i2/08/91
nas (MNM) vão estar reunidos em assembléia
A Pctrobrás (PETR) enviou à BVRJ a posição dc seu capital social em açotís*"
geral extraordinária, em segunda convocação,
ordinárias
e preferenciais na semana de 5 a 9 de agosto:
''H
no dia 23 de agosto, às 15h, na Avenida Osmani
'
Capital em ações ordinárias
Barbosa, 937, Montes Claros (MG), para eleger
Acionista
Posição anterior
um integrante c o presidente do conselho de
Posição finai
União Federal
administração; alterar o estatuto social, elevan475.290.799
475.29" 7.99.
Estados, municípios e
do de dois para quatro o número de diretores; e
entidades de direito
efetuar outras modificações no estatuto.
público
26.219.093
6.219.053,':
Demais
82.460.336
82.460,336-'
' Capitaiacionistas
Assembléia realizada
em ações prefererenciais
Forma Posição anterior
Convertidas
Posição er?v'
Mimo decide em AGE
no período
12/08/91
cancelar as debentures
Nominativas
63.806.036
13.927
63.819.963,"
Portador
358.580.933
358.567.005'
Em assembléia geral extraordinária na scgunda-feira passada, os acionistas da Mimo
(MIMO) resolveram aprovar as decisões tomadas em 30 dc julho pelo conselho de administraDemonstrações financeiras recebidas pela Bolsa do Rio^
çáo, relativas ao cancelamento de debéntures.
Artex homologa
A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro divulga a relacao das empresas que enviaram suas demonstrações financeiras c
seu novo capital
120891
Durante a AGE da Artex (ARTX), realizada no último dia 12, foi homologado o aumento
do capital social para CrS 9.406.977.401.75, efetuado através dc subscrição de ações e aprovado
pela RCA dc 22 de maio passado.
As ações subscritas e integralizadas participarâo integralmente dc todas as vantagens que
vierem a ser distribuídas no presente exercício
social.
Observação: fica liberada a negociação das
ações oriundas dessa subscrição e deixam de ser
negociados recibos de subscrição.

Máx. Fech. Osc.
%
43,00 43,00 -21.8
, 39.00 139.00 +0.7
0.55 0.55
0.40 0ilO /
4,75 4.75 .,,0
4,0.00 410,00 47.00 46.50 .3,3
50.00 50.00
2,(8
1.15 1,33 ,2.3
50.00 50 00 +20
2.20 2.20 «4
960.00 960.00 - 0.8
0 33 0 30 -3 2
,.85 ,.85 - 7^5
6.5, 6.5, , 0.20 , 0.20 7.70 7 70 +,3
40.01 4o'ot -2.4
J.50 2.20 .10.2
2.36 2 30 -15
216.00 216 00 35,00 35.00 /
35,00 35.00 ÍM.CO 75000 - 25,0
114.50 114.50 -8.9
76 00 76,00
1.15 1,15 -15.4
011 0 34 -2.8
4,00 4.00 1.2
8,30 8.CO -4.7
6 50 8 10 -3,6
15 00 15 00 , 6,00 1600 +65
47.00 45,50 -3,1
45.40 45 40 -U
106,00 103 00 -1.9
130.00 127,00 - 49
200.00 200,00 /
25.00 25.00 /
100 00 100.C» •
51.00 M.00 19

Brasmolor ON ED
2600 30.00 90.00 90,00 90,00 90,00 -10,0
Brasmotor PN ED
109000 50.00 50.00 50.00 50.00 50,00 -1.9
Brinq Mimo PP *C04
82.800 230.00 230,00 230.00 230,00 230,00 -4.1
Brumadinho PN
150.510000 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 +8,4
¦ Cacique PN
12200 25.10 25.10 25.10 25.10 25.10 -7.0
-45:400 240.00 209.00 210.35 240.00
Cacmi Metal PP CCS
209.00 -9.1
Callat PP C03
268 400 1,40 1.40
1.44 1.50 1.40 -6,6
Casa Anglo OP C06
500 940,00 940.00 940,00 940,00 9*10,00 -1,0
Casa Anglo PP C08
11.300 896,00 880,00 880,44 900,00 880,00 -2,2
Cemig PN *
561.856 200 7,.10 7.30 7.33 7.50 7.40 -3.2
Cesp PN
100 10,60 10.60 10,60
10.60
Cevai PN
600.000 1,80 1.75 1.79 10.60
1,80 1.75 -5.4
Chapeco PN
100 000 0.68 0.68 0,68 0,68 0,68
Ctca PN
20.000 53.50 53,50 53.50 53,50 53.50 -0.9
Cim Gaúcho ON
800 16.80 16,80 16,80 16,80 16.80
Cim Gaúcho PN
5900 6.80 8.80 8.80 8,80 8.80
Ciqume Petr PNA*
2971.700 120,00 120,00 120,00 120.00 120,00
Cofap PP
5.571.500 3.40 3.30 3.38 3,50 3.50 -2.7
Const A lind PP
125900 6.50 6.50 6.50 6,50 6.50
Copene PNA
587.000 118,00 111,00 113.25 118,00 114.99 -2.5
Corbetta PN *
1.076 200.000
0.65 0.69 0.70 0.65 -7.1
Cosigua PN ..
15 500
6.00 6,00 6,00 6,00 -4,4
Credito Nac PN INT
4 020 000 4.50 4.35 4.35 4.80 4.35 -10.3
Czanna PN'
35000000 0.79 0.79 0.79 0.79
0.79 -7.0
DF Vasconc PN
3 000 7.00 7,00 7.00 7.00 7.00
D H B PN
125.000 2.79 2,79 2.80 2,80 2.80 /
Docas PN
110.000 5.00 5.00 5.00 5,00 5,00 Dova PP
5000000 0.10 0.10 0.10 0.10 0,10 »
Duratex OP 116
3000 9,00 9.00 9.00 9,00 9.00 ^
Duratex PP 116
510.000 9,62 9,61 9.69 9,80 9,80 -2.0
Eberle PN *
792.111300 1.75 1.70 1.78 1.90 1.85 +2.7
Economico PP C09
424 000 7.95 7.95 7.96 8,00 8,00
[ renomico PN EB
46 900 5.00 5.00 5.00 5,00 5,00 /
úitüra PPC31
3.200 1,20 1.20 1.20 1.20 1.20 -19.4
Eietrobras PNB INT
13950.100 14,00 13.70 13.98 14,31 14,05 -0.7
Lnn-raco PN ED
100 000 180,00 180.00 180.00 180,00 180,00 =
i. mbraer PN
9 000 16,00 16,00 16.00 16.00 16.00 ^
'-gemix PN
20.000 4,50 4.50 4,50 4.50 4.50
L icsson OP
138 500 3.90 3.90 3.90 3,90 3,90 Ericsson PP
126 600 3,95 3.95 3.95 3,95 3.95 -3.6
üriesson PN
000 000 3.80 3.70 3.78 3.80 3.70 -5.1
Estrela PN
102.800 -2,00 32.00 32.00 32.00 32.00 -5.8
Uiurnlt ON
9 200 51.50 51.50 53.46 56.00 51,50 /
n c N V PN ES
19.724.900 0.38 0.32 0.33 0,38 0,33 -5.7
Fab C Ronaux PN
13.400 38,00 38,00 38.00 38.00 38.00 Fator PP C04
10,000 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 /
Fech Brasil OP C70
390.000 57.00 57.00 57.00 57.00 57.00 Ferro Bras OP
100 30.00 30.00 30.00 30,00 30.00 Ferro Bras PP
100 50.00 50.00 50.00 50,00 50.00 *2.0
Ferro Ligas PN *
14.719.700 80.00 80.00 80.12 81,00 81.00 -2.4
Fertibras PN *
100 000 38.00 38.00 38.00 38.00 38,00 -*-8.5
Fertiza PN
46 300 10.00 10,00 10.00 10.00 10.00
Fibam PP *
3700 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 ^
Fibam PN'
5.740 200 6.15 6.15 6.15 6,15 6.:5 Ftcap PP
3 000 57.00 57.00 57.00 57,00 57,00 -2.5
Foria Taurus PN *
000.000 i 175,00 175.00 175,00 175.00 175,00 -5.4
Fras-le PNA
2.272 000 3,80 3.80 3.80 3.80 3,80 -5.0
Frigobras ON
177 900 1,30 1.30 1.30 1,30 1.30 /
Gazoia PP *
100 000 5,00 5.00 5,00 5.00 5,00 Glassltte PN
150.000 0.40 0,40 0.40 0,40 0.40 /
Granoleo PN
100 3.80 3,80 3.00 3,80 3.80 /
Gurgel Motor PN
24000 8.00 8.00 8.00 8.00 8,00 -4.7
Hercules PP *C45
175000 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 +9.0
lap PN.
50C 5.70 5,70 5.70 5,70 5.70 -6,0
Inepar PN
200 00C 56.00 56.00 56,00 56.00 56 00 - 1.8
Invicta PP *C05
000 000 260.00 260.00 260.00 260,00 260.00 lochpePN ....
67 000 21.10 21.00 21.09 21.10 21.00 Ipiranga Rcf PP C09
839.100 3.65 3.65 3.65 3.65 3.65 <3.9
Itaubanco PN
238 200 39,00 38,50 38.94 39.00 39.00
Itausa ON
100 120.00 120.00 120.00 120,00 120.00 Itausa PN
163 30C 115,00 100,00 111.21 115,00 100.00 -9.0
Itautec PN
496 10C 0.45 0.44 0.45 0.45 0.44 -2.2
9 J B Duarte ON *
550.000 00Í
1,00 0.95 1.00 1.00 0.95 -5.0
J B Duarte PN '
200 000 100 0.70 0.65 0.70 0.70 0.65 -7 1
I Kam Schbe ON *
400 15.00 15.00 15.00 15.00 15,00 /
Kaiii Sehbe PN'
17.00C 10.00 10.00 10.00 10.00 10,00 /
Karsten PN
200000 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 /
Kepler Weber PN
1000T: 1.45 145 1.45 U5 1.45

Empress

do Periodo
HflHii!?
Alpargalas
30 06 91
2" Trim
Marlso1
300691
2° Trim
Ma,iso1
300691 Semeslre
Mannesman!!
30 06 91
2° Trim
Mannesmann
30 06 91 Semoslic"
Persianas Columbia
31.0391
1° Trim
Sadok'n
31.03.91
I* Turn
Tam 31 0391
I'Turn

De acordo com a mstrufio CVM 064/87 Quantidadi.- •(
de
(Cr$ 1000)
Patrim&nio
Recoita
lucro Lucre P/ A?6«s
Liquido 1000A?4os (1000) - *
Uqiiida
64 840 103 51 609.689 (9.074.608) (4 661.721 1.946521-''
8 236972
1.190 885 9 231,67
11.767 677 11 338.368
68 101 52751 129000 i
20 576852 (2 974 808) (15 2974?)
87 785 544 3 7 943 853 (5 209 354) (26 78827) 194 464 '
1323 194
626014
(180 571) (2.180.81) 82800 r
508 256
360264
(267.648) (4866,33) 55000
2 088 865
2 060 598
1 812 415 2 875,99 630189-" U

PERFI L/Mineração Participações
Razão social —CMP — Cia. Mineração e Participações
Nome de pregão — Mineração Participações
Código BVRJ-CMP
C.G.C. — 29.116.951/0001-02
Data do registro na BVRJ — 11/07/1986
Tipo das ações —ON.PN, DB
Atividade principal — empresas de administração e participação
Endereço da sede — Avenida Rio Branco, 181/32" andar, telefone
(021) 210-1223, Cep 20040, Rio de Janeiro(RJ)
Atendimento a acionistas — Rua Sete de Setembro, 99 - subsolo
telefone (021) 276-2489, Cep 20010, Rio de Janeiro(RJ)
Presidente do conselho — Olavo Egydio Monteiro Carvalho
Diretor de relações com o mercado — Antonio Dias Leite Neto
Composição do capital — 1,3 milhão de ações ordinárias e 673 milhões
dc ações preferenciais

BOLSA DE VALORES
Qtd. Abt. Min. Mèd.

Resumo das Operações

Mercado à vista
TltU'°S
Qtd

14/8/91
quarta-feira,
'•"*—r- irviMin urrui—i mim mm..mm o Negócios e Finanças

DE

SÃO

PAULO
Abt. Min. Mèd.

Foch. Osc.
%
Klabin OP C33
17 100 700,00 700,00 700,00 700,00 700.00 /
Klabin PP C33
64.100 450,00 450.00 450,00 450,00 450,00
Klabin PN
74.100 450,00 440,00 440,05 450 00 450,00 *2.2
¦ lacesa PP
16.000
2.90
2,90
2.90
2.90 2.90 -3.3
Lam Nacional PN
80 000
1.52
1.52
1.52
1.52
1 52 - 1.3
-Larfc Maqs PN
— 5.200
6.75 6,76
6.75 6.75
6.75 - Llx Da Cunha PN....
790.000
2,90
2.90 2,96
3,00 3,00 f 1,6
Lojas Hering PN **
100 000 75.00 75.00 75,00 75,00 7500
Renner
Lojas
PN
7.900 47,00 47,00 47.00 47.00 17.00 »0f
Lum's PP 'C09 ....
100 36,00 36,00 36,00 36.00 36.CO /
Lum s PN •
100 36.00 36,00 36.00 36,00 36.00 + 9,0
Luxma PP C23
514 200
0.40
0.40
0.41
0.42 0.41 +2.5
¦ Magnesita PNA .... 100 0,65 0,65 0.65 0,65 0.65 -14.4
Magnosita PPA C05 2.050 000 0,90 0.90 0.90 0.91 0,90 -1.0
MatoGallo PP 3.050.100 0.25 0.23 0.25 0.25 0.25 -3.8
Manah PN 329.200
830.000370,00
1,15370.00
1.15 370,00
1.15 370,00
1,15 1.15 -2.5
Manasa PN
370.00 -5.1
Mangels Indl PN .. 24.000 3,05 3.05 3.05 3,05 3.05 -1.6
Mannesmann ON 25.601700 420.00 400,00 403.93 420,00 400,00 -4.7
Mannesmann PN 3.980.800 244,99 230.00 245.00 245.00 230.00 -12.8
Marvin PN
200 000 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 -2.7
MendesJrPPA 900 6.00 6.00 6.00 6,00 6.00 MendesJrPPB 3.000 7.20 7.20 7,20 7.20 7.20 Merc Invest PN
200 8,00 4,50 6,25 8,00 4,50 -11.7
Merc S Paulo PN ED 31.000 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 -6,6
Mesbla PN 29.500 330,00 320,00 323.22 330.00 320,00 -3.0
Mot Barbara PN 37.500 212,00 212.00 212.00 212.00 212.00 Met Duque PP C07 50.000 3,35 3,35 3.35 3,35 3.35 -4.2
Metal Leve PP C46 1.0OO 270.00 270.00 270.00 270.00 270.00 + 8.0
Moinho Sant OP C07 100 480,00 480.00 480,00 480.00 480,00 -2.0
Moinho Sant PP C07 1 100 340.00 340.00 340,00 340.00 340.00 MontAranhaPP 1.000.000 2,60 2.50 2.54 2.60 2.50 -3,8
MullerPN* 2.100 000 6.75 6.75 6.93 6,94 6.94 -0.1
Nacional PN 400 35.10 35.10 35.10 35,10 35.10 -10,2
Nakata pN 20.000 23.00 23.00 23.50 23.50 23,50 ^
Olvebra PN 1.000 0.49 0.49 0,49 0.49 0,49 -2.0
0rnioxPP 45 000 15,00 15,00 15,00 15,00 15.00
1.300.000 0.78 0.78 0,78 0.79 0.78 +4,0
Oxiteno PNA 3.220.000 2.65 2.55 2,57 2,65 2.55 -3.7
Papel Simao PN 1.025.000 7,10 6.79 6.91 7.10 6,80 -4,3
Para Deminas PN 1600 2.00 2.00 2,00 2.00 2.00 ' 2.400 000 1,25 1.25 1,25 1,25 1.25 -10.7
ParalbunaPN
Paranapanema PN 112 862.100 4,20 4,00 4,10 4.30 4,13 -5.0
Paul F Lu2 OP C07
4.057.500 1.50 1.49 1.50 1.50 1.49 -2.6
Paul F LuzON
... 20.000 1,45 1.45 1.45 1.45 1.45 -20.7
34 556.300 112.00 105.00 109.73 112.00 107.01 -5.3
Perdigao PN
Potrobras PP C59
2 408.600 1.550.00 1.480.00 1.520,34 1.570.00 1.535,00 -2.2
Pelrobras ON ,200 830.00 830.00 830,00 630,00 830,00 -3.6
Pettenali PN' 45 540 000 38.00 35,99 36,08 40,00 40,00 + 5.2
p"olliON 50.000 26,00 25.00 25,00 25.00 25,00 +8,6
PireHi PN 50.000 26.00 26.00 26,00 26,00 26,00+13.0
Pirelli Pneu ON ,4 000 14,00 14.00 14,00 14,00 14,00 -0.3
Polialden PN 2026.400 13.00 13.x 13.00 13,00 13,00 -1.5
166 100 000 7.08 7.0a 7 14 7.25 7.25 +2.1
Progrosso PN
Pronor PPA" 50.000 000 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 -3.7
Racimec PP.. 30,000 3,35 3.35 3.40 3.40 3,40 *
Roal 0N 8.300 26.60 26.50 26.50 26,50 26,50 -1.8
Real PN
176 600 24,00 24.00 24.00 24.00 24,00 •Real Cons ON 200 33.50 33.50 33.50 33,50 33,50
Real Cons PND 200 24,50 24,50 24.50 24,50 24.50 Real Cons PNE 1.500 26,50 26.50 26.50 26.50 26.50 + 0.9
Roal Cons PNF 1 100 29,50 29.50 29.50 29.50 29.50 Real De Inv ON 15.000 45,00 45.00 45.00 45,00 45.00 +4,6
Real Oe Inv PN 22.600 39.00 39.00 40.12 40.70 40.70 + 0.0
RecrusulPN 19400 37.80 37,80 37.30 37.80 37.80 /
Relripar PN.... 900 0,50 0.50 0.50 0.50 0.50 Ripasa PP C30 504 700 130.00 120.00 129,98 130.00 130.00 +0.0
RodovianaPN 400 000 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 /
Sadia Concor PN 12 353 400 2.45 2.37 2,45 2 45 2.37 -3.6
Samilri ON 49200 490,00 490.00 490.00 490,00 490,00 -2.0
^nul'IPN 25100 290.00 289,00 289.00 290.00 289.00 -3,6
100 000 , 30.00 , 30.00 , 30.00 130,00 130.00 + 8.3
Sansuy PP
,194 100 30.00 30 00 30,07 30.35 30.35 +1.1
ScMosser PP
Scopus PN'
5 000 360.00 360.00 360.00 360,00 360,00
Sharp PNA' 139 900 250 CO 250,00 250,00 250.00 250,00 -13.4
Sharp PNB- 20.100 400 225.00 225.00 225.00 225,00 225,00 -10,0
Si&ra PNC* 13 000 000 100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 •*
Sid Informal PNB- 256 000 350 00 350 CO 35C.M 350.00 350,00 /
Sid Informal PPA* 2 027 000 399,00 399.00 359 51 4,0.00 400,00 Máx.

Capital social — CrS 1,8 bilhões
(dad°S rC1Írados do IAN rcfcr«nt« às AGO./E de-,
25O04r<9naC,OnárÍO
Ações ordinárias (1.000)
„ "
- Cia. de Mineração e Participação 1.229.894
(90,64%)"'
Outros
127.001 ( 9,36%.)"
M
Ações preferenciais (1.000)
CMA - Cia. de Mineração c Participação
267.14S (39,69%)"'
Outros
405.957 (-r
Últimos direitos distribuídos
AG0: 29'04/8S; inicio: 14.°6/88; CrS 3,835026
por lote".'
deY000d°
"*'~m • ***
SSSSiâSSfíffiíSlS?"
.'

Fech. O^c.;
%: i
Sid Aconorte PNA .... 31 100 9,00 9.00 9,00 9,00 9,00 -10.0
Sid Aconorte PNB 11400 5,00 5,00 5,00 5,00 5.00" /
Sid Guaira PN 50000 6,80 6.80 6,80 6,80 6.80
Sid.Riogrand PN 78000 13,00 13.00 13,00 13,00 13.00. -3.7"
S,teoON_
400 25.01 25.01 25.01 25.01 25.01+19.0
Sifco PN 435900 11.00 11.00 11.00 11,00 11,00
SimescPN 4.200 OCO 44,00 44,00 -16,43 50,00 50,00+14,81
Solornco PN .. 1.0OO 70,00 70,00 70.00 70.00 70.00' 4&-'
SouzaCruzON 13000 1.300.00 1.290.00 1 304,38 1.310.00 1.300,00 -t.5
Staroup PN' 10O.0OO 170,00 170.00 170,00 170,00 170.00
SudamerisON 77.700 11,00 11.00 11,01 11.10 11,10 -1T.2
Sultepa PP 10.000 2.70 2.70 2,70 2.70 2.70*^22.7
Supergasbros PN 160 000 4.50 4.00 4,38 4,50 4.00 -ll'l*
SuzanoPP 2000 1.450,00 1.450.00 1.450.00 1 450.00 1.450,00' 3.4
¦ Tecnosolo PN
1900 1.00 0,95 0,98
1.00 0.95 .+ 18,7
Teka PN
1 081700 0,34 0.32 0,34 0.35 0.32 " Telebrás ON
3 8,7,00 2 700.0 , 2700.00 2 70, 33 2 760.00 2 700.00 -10.2
Tolebras PN 'INT .. , 555 220400 3 080.00 2.640.00 2.934.90 3.080.00 2 925,00' -4.2
Telerj ON INT
900 3,95 3.95 3,95 3,95 3.95' +$6;
Telerj PN INT
7.900 3.85 3,85 3.85 3.85 3,85 -1.2
Telesp ON INT
5200 13.00 13.00 13.00 13.00 13,00' -7„£
Telesp PN INT
16.307.500 17.50 ,6.00 , 6.8, ,7.50 , 6.00 -8,5
Trafo PN *EBS
7.365.100 170.00 170,00 170.00 175.00 175,00 Í 9.3
Transbrasil PP*C37
100 211.00 211.00 2,1.00 211,00 211.00-'-4.3
Trombinl PP *
3059400 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 -2,9
Trufana PN
400.000 3,50 3.50 3,50 3,50 3.50 +0.0
Tupy ON
89.500 5.50 5.50 5.50 5,50 5,50+13.4"
Ucar Carbon ON
2000.000 28.00 27.00 27.99 28.00 27.99 j,4
UnibancoON ...
7800 18.00 18.00 18.00 18.00 18,00
Unibanco PNA
197 800 15.00 15.00 16.52 17.00 16,50+10.0,
Unibanco PNB
100 15.50 15,50 15.50 15.55 15.55 +7.£
Unipar PNB
7.934 100 3,60 3.45 3.50 3.60 3.54 *' -1,6*
Vale R Doce OP C09
40.000 175.00 176,00 175.00 175,00 175.00 '-T.8J
Vale R Doce PP C09
4.048 300 203,00 194.00 198.39 204,00 198.00 -2,4
Vale R. Doce PN 191
14.200 198.00 190.00 195,01 198.00 190.00 '-3,0°
Varga Freios PN
800 17.00 17,00 17,00 17.00 17.00
Vang PN
561200 31.00 31.00 31.11 32,50 32.50
Vidr Smarina OP C08
10.000 1.000,00 1.000.00 1.000.00 1.000,00 1.000.00 '9.0
Vigor PN
15000 8.20 8.20 8,20 8.20 8.20, J-3i5
Vctec PN *..
4.450000 5.00 5.00 5,00 5,00 5.00 "--lá
Wombley PP C07
20.000 1.65 1.65 1,65 1,65 1.65 -29
Whit Martins ON ED
3.307.400 7.31 7.01 7.30 7.40 7.25 ^3
Concordatárias
AlipafflPP
4.000 9.10
9.10 9.10 9,10 9.10 ^.l
Engesa PPA C02
, 70 000 1.00 0.99 1.00 1,00 1.00 -Ki;i
Herins Brlnq PN
5.000 3.40 3.40 3,40 3.40 3,40 +«6
Madoirll PN'
7.000 110.00 110.00 110.00 110,00 110,00 +"5*7
QuimialnosPPB200.000 160,00 160.00 160.00 160.00 160.00 ' -V
¦Trol0N*
200 1M0 15.00 15.00 15.00 15.00
1,01 ™'
200 6.50 6.50 6.50 6.50 6 50
Us.nCPinfoPP 8,00 0.60
0.60 0.65 0.85 0,85.'-./
Min.

Mèd.

Máx.

Termo 30 dias
¦
Banospa PN
2600000 2.66 2.62 2.66 2.68 2.66" [f.O
B,asllPN .
60000 , 47 ,2 , 47.12 , 47.,2 , 47.,2 147.12' >0
Klabin OP C33
17.000 819,00 819,00 819,00 819.00 619,00- "0,0
Klabin PP C33
4.000 526.50 526,50 526.50 526.50 526,50 - .ftO
Klabin PN
,5.750 5,4,80 514,80 514,80 514.80 514,60* ' 00
Papel Simao PN
600000 8,07 8,07 6.07 6.07 8,07.. ao
Petrobras PP CS9
12 000 1.790.10 1 785.21 1.787.25 1.790,10 1 785.2l" "$0
B Samitri PN
25 000 336,11 336,11 336.11 336.11 336,11' -"go
Tolobras PN'INT
500.000 3.395.96 3 395.96 3 395.96 3.395,96 3.395,96," ojo
J^lJniparPNB^^^^^^MOO00^^^1^4J0^^0<104^r_50
Opções de compra
Título
P.taarc.
Qtda. Aba. Min. Mu. Med. UIL Oac—
PETPP
1550.00 1252.000 99,36 30.00 99.96 57.89 60,01 -39,5
Ago
PETPP
Out
2000.00 300 000 270,00 250,00 302,00 287.81 300,00 • '-M
PM A PN
Ago
5.60 47200 000 0.02 0.02 0,03 0.02 0,02 "-55J
•60,0
PM A PN
4.40 145900.000 0,10 0.08 0,15 0.11 0.08
Ago
PMA PN
Ago
'•>
1000.000
5.00
0,05
0.05
0.05
0.05
0,05
PM A PN
7 00 6500.000 0 40 040 0.Õ0 0.45 0.50 '57j/
Out
TELPN
4400.00 11000 000 210,00 190,00
Out
-285
266,00
207.82
286.00
TELPN
Out
3000.00 2000 000 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 •18,6
TELPN
3200,00 23000.000 900,00 880,00 900,00 884,00 880,00 •2AA
Out
TELPN
434.000.000 550.00 390.00 560,00 458.61 460.00 -28.6 %
Ago
2460.00
TEL PN
Ago
269000.000 840,00 710,00 860,00 788,18 800.00 -17,0 *
2140,00
TELPN
Ago
2620.00 766 000.000 450,00 260 00 500,00 346,04
•37,5 ¦"£
300,00 '•U7
TEL PN
1500.00 1000 000 1450.00 1450,Q0 1450,00 1450 93 1450.00
Ago
TELPN
3800.CO 47MOOOOO 750,00 560,00 750.00 661.81 620,00 •>«2 ^
Out
TEL PN
5000,00 140000.00 360,00 270.00 380,00 323 20 305,00 •^9,7
Out
TEL PN
1980,00 48000 000 1010,00 870.00 1010,00 926.56 930.00 'W#
Ago

8
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Bradesco
lucra
Cr$
28,2
'
. SAO PAULO
Iho de Administração do Bradesco. 0
Depósitos — O Bradesco encerrou
jfiyf
lucro alcançado pela instituição no pri- o semestre com um total de CrS 500 biO Banco Brameiro semestre foi 24% superior em terIhões cm depósitos à vista, o que represenj desco S/A anunmos reais na comparação com o resulta- tou evolução real de 15%. O volume de
cibu ontem lucro
h
'.liquido
do do mesmo período do ano passado.
empréstimos concedidos pela instituição
de CrS
Também o patrimônio líquido cresceu,
>28,2 bilhões no
também cresceu no
U
semestre,
encerrando o exercício totalizando CrS chegando a apresentarprimeiro
evolução
real de
primeiro semestre i i
M >
437,1 bilhões (+22% reais em relação aos
11,8%. Apesar de todos os problemas en, do ano, resultado
»primeiros seis meses de 1990), o que repre.,que representou ¦
sentou lucro de CrS 0,671 por ação. Os frentados pela economia brasileira, o Braretomo sobre
jÈÈ
dividendos distribuídos pelo Bradesco re- desço manteve seus planos de investimento
"Teno primeiro semestre. Foram investidos
presentam CrS 8,7 bilhões no total.
LAzaro Bramtão
Lasaro
Brandao
; [ 0 desempenho pomos uma nave grande, que vira devagar, USS 110 milhões assim divididos: US5 70
; dç.ser considerado ótimo, levando-se em
mas com segurança", comentou Brandão milhões em imobilizações e USS 40 mi!|consideração que a situação do sistema
ao analisar o bom desempenho do banco.
Ihões para capitalização da agência do
"Houve vários fatores
..financeiro não tem sido das mais fáceis.
positivos para chcBradesco em Nova Iorque. Para o segun¦ '"O resultado foi compatível com o atual
garmos a esse resultado. O comportamenmomento econômico", analisou Lázaro
do
semestre, a instituição pretende investir
to das inadimplências, por exemplo, foi
de Mello Brandão, presidente do Consemais USS 70 milhões em imobilizações.
muito bom."

Ajuda na Celma
Os 1.570 empregados da Celma, esta;,talobterque está sendo privatizada, poderão
financiamento para a compra de
ações
;, será junto ao BNDES. O financiamento
repassado pelo Banerj, que limitou o
prazo máximo para a compra de títulos
até o dia 28 deste mês. Os funcionários
.poderão comprar até 10% do capital
total, ao preço de CrS 24,03
¦ 1.000 ações, com desconto por lote de
de 70%, em
relaçao ao preço mínimo estabelecido
;,para o leilão do dia 22 de outubro, na
' Bolsa do Rio. quando serão
oferecidas
:1 açòes equivalentes a cerca de 77% do
• capital.
; Acesita à venda
, O BNDES deu, ontem, o primeiro
; passo para a privatização da Acesita
j.1 (Aços Especiais Itabira). O consórcio liderado pelo Banco Icatu, com a partici: pação do First Boston e do Jaakko
; Póyry. assinou contrato com a institui; ção se comprometendo a apresentar num
prazo de 130 dias a avaliação econômi; cò-financeira da siderúrgica, bem como a
; montagem do processo de desestatiza; ção. O banco assinou ainda acordo com
;* a Maxima Corretora de Commoditics e
; Paulo Abib Engenharia, que ganharam a
licitação para fazer a segunda avaliação
da. Acesita.

Valor da Usiminas
A Usiminas pode ser privatizada por
até USS 10 bilhões, preço cinco vezes
maior do que o mínimo arbitrado pelo
governo. A hipótese foi admitida pelo
economista Maurício Borges Lemos, do
Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar) da Universidade l-ederal de Minas Gerais (UFMG),
um dos defensores de um modelo de
desestatização alternativo ao modelo de
privatização das estatais proposto pelo
BNDES. Ele ressalta, no entanto, que
este valor pode ser alcançado porque as
moedas (todos os títulos da dívida pública e cruzados) permitidas para a comercialização da estatal "não valem nada, é
dinheiro bichado". Segundo Borges, o
risco para quem comprar a estatal trocando títulos da dívida pública é praticamente inexistente. Na verdade, diz ele,
quem fizer esse negócio estará se livrando dos riscos, já que ter ação da Usiminas, por menos que eia possa valer, é
melhor do que ler estes títulos que não
têm poder de mercado. O economista
aponta como um dos maiores problemas
deste modelo justamente a admissão de
tais moedas, que, em alguns casos, como
o dos DFAs, tiveram deságio arbitrado
pelo governo em 25%, enquanto o aplicado pelo mercado internacional é de, no
mínimo, 70%.

'Ourovivo'

etcoiHA

bilhões no
10
semestre
"Queremos continuar
——————mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm—————————
Ootuiio Viianova
os ajustes no se"
gundo semestre, mas mantendo nosso piado dolar
no de investimento", disse Brandão. Outra
41^
área de atuação que vai ganhar atenção do
Bradesco no próximo semestre será a atividade agrícola. "O plantio começa agora,
de modo que o setor agrícola terá uma
alocação ponderável de recursos", planeja.
A área de câmbio será outra atividade
importante na estratégia de atuação do
banco. Brandão garantiu, ainda, que o
sistema financeiro está trabalhando, hoje,
com muito cuidado, sem fugir dos parâmetros básicos de segurança. "Aliás, o que
não dá segurança para trabalhar é a inflação alta. É por isso que preferimos a
estabilidade econômica, dessa forma trabalhamos com muito mais consistência e
os resultados aparecem."

chega ao mercado

O Banco do Brasil começa boje a
comercializar um w»o produto no Rio,
São Paolo e Brasília, já batizado
de Ourovho. Trata-se das barras de
ouro circalares, com peso de 5, 10 e
20 gramas, embaladas e lacradas com
invólocros plásticos e com certificado
de garantia e de recompra pelo próprío BB. O preço de cada barra será
determinado peia cotação do ouro no
dia da compra, mais comissão fixa a
titulo de remuneração do banco. A
mesma regra é válida para o caso do
investidor querer vender sua barra no*

Abamec
A Associação Brasileira dos Analistas de
Mercado de Capitais
(Abamec) vai enviar documento à Comissão de
Valores Mobiliários
(CVM) sugerindo a criação da obrigação de pagamento de um dividendo mínimo para as
pessoas detentoras de
ações preferenciais. A sugestão é que se conceda a
esse papel o direito de vo-
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vãmente ao BB. Inicialmente, as barras de ouro serãp vendidas nas agitacias Centro, Leblon, Candelária, Ilha
do Governador e Tijuca, no Rio; Centro e Avenida Paulista, em São Paulo;
e Central, em BrssBia. O objetivo do
BB è permitir o acesso do pequeno
potipador ao mercado de ouro, que
boje só è possível através da aquisição
de caraês. Mensalmente o poupador
paga uma quantia, que, ao finai do
prazo, lhe permite a compra de lingote
de ouro.

dá sugestões à CVM
to parcial para determi- vai) e Associação
nadas decisões das com- Nacional das Corretoras
panhias abertas. Essa foi (Ancor). "A comunidade
a conclusão de seminário do setor está interessada
realizado ontem pela em levantar dados e levar
Abamec com represen- sugestões para aperfeitantes de várias entida- çoar o Plano Diretor do
des com interesse no Mercado de Capitais da
mercado acionário, co- CVM", analisou Mario
mo a Associação Brasi- Sérgio Cardim, diretor
leira das Companhias da Abamec. As sugesAbertas (Abrasca), As- tões, segundo ele, pretensociação das Distribui- dem aumentar o atrativo
doras de Valores (Ade- das ações preferenciais.

O dólar continua em sua escalada de
alta. Ontem, a moeda no paralelo deu
um novo salto e fechou cm CrS 406
para compra e a CrS 411 para venda,
com um ágio de 12% — o maior dos
últimos seis meses — em relação à cotação comercial, que fechou a CrS 366,45
para compra e a CrS 366,48para venda.
Não há mais dúvida no mercado de que
está ocorrendo um movimento especulativo, provocado peta expectativa dos
cruzados.
Se a moeda subir muito, porém, a
tendência será o público deixar o dinheiro aplicado em outros ativos, já que
não valerá a pena empatar o cruzado
liberado em um ativo que passa por um
momento de forte especulação. O ouro
também fechou cm alta, sendo negociado a CrS 4.650. Foram fechados 17.745
contratos no valor de CrS 20,6 bilhões.
Atento a esta movimentação e também á elevação do índice de inflação, o
Banco Central elevou as taxas de juros.
Deixou que o mercado formasse as taxas e doou dinheiro duas vezes a
18,07% ea 18,15%. O BC fez ainda um
leilão de 130 milhões de BBCs de 28
dias, com valor financeiro de CrS 114
bilhões, a uma taxa de 20.20%, rcllexo
do aperto monetário. O CDB subiu
fortemente, com papéis sendo negociados a 540% ao ano, o que representa
uma taxa efetiva de 16,73% ao mês. As
taxas do CD1 bateram cm 20,60% ao
mes, fechando em 19,5%.

BOLSAS
índices caem 3%
mas volume sobe
O afastamento dos investidores institucionais e estrangeiros dos negócios
com ações, fez com que as bolsas de
valores voltassem a operarem baixa pelo
terceiro dia consecutivo. No Rio, o IBV
fechou em 65.210 pontos, com queda de
2,8%. Em São Paulo, o índice Bovespa
cedeu 3%, ficando ajustado cm 16.240
pontos. O volume de negócios, entretanto, subiu ligeiramente, totalizando CrS
4,02 bilhões no Rio e CrS 13,42 bilhões
na bolsa paulista.
O gerente da área de bolsa do Banco
Omega, Bruno Pena, explicou que a retração dos investidores institucionais e
estrangeiros deu-se por conta da disputa
entre comprados e vendidos no mercado
futuro de índices, cujo vencimento está
marcado para hoje. "Acredito que, a
partir de amanhã, esses aplicadores devem começar a voltar gradativamente ás
bolsas, até porque o vencimento de opções, na segunda-feira, está praticamente
definido", comentou o analista. A recuperação das bolsas, no entanto, não devera significar um processo continuo de
alta, como ocorreu nos últimos meses,
acredita Pena. Segundo ele, o mercado
ainda está receoso quanto à disparada da
inflação e à suspensão do leilão de privatização da Usiminas, marcado para o
próximo mês.
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• Negócios e Finanças

McDonald's
GM
#

Produzido

importa
na

Suécia,

Carlos Pereira de Souza
SÃO PAULO — Ilá 40 anos sem
importar veículos, a General Motors do
Brasil retoma esse tipo de negócio em
grande estilo: o Saab 9000 C'D Turbo,
um automóvel bastante luxuoso, de deíjign clássico, considerado um dos carros
mais seguros do mundo cm sua classe.
Seu preço de venda no mercado nacional
é de USS 110.000 (CrS 40 milhões), já
incluído o Imposto de Importação.
A GM brasileira está trazendo o Saab
(
9000,
que é produzido na Suécia, porque
á matriz americana, a General Motors
Corporation, detém 50% do capital acioriário da empresa sueca Saab Automobile, além do direito de ter o presidente
executivo. David Herman, o atual presidente, veio a São Paulo especialmente
para a festa de lançamento do carro, que
poderá ser exportado para a América do
Sul.
Herman, ao lado do novo presidente
da General Motors do Brasil, Richard
Wagoner, disse acreditar no sucesso do
Saab 9000 CD Turbo no mercado brasileiro: "Nosso veículo traz muita tecnologi.a avançada c uma grande preocupação
com a segurança". André Beer, o vicepresidente da GM, por sua vez, não tem
dúvidas de que o modelo sueco disputará
mercado com outros importados como
Citroen XM, Alfa Romeo 164, BMW e
Volvo, que já são vendidos no mercado
brasileiro na faixa de USS 110.000 (CrS
40 milhões) a USS 130.000 (CrS 47 milliÒes).
O primeiro lote de 20 automóveis
Saab já chegou ao Brasil e outros 30
estão a caminho, sendo transportados
por navio. Beer explicou que, inicialmente. a GM fará um teste de mercado para,
depois, estabelecer as quantidades que
importará nos próximos anos. Ele não
tem dúvida, porém, de que existe mercado potencial para um carro do nível do
Saab 9000: "Fizemos estudos junto a
pessoas de classe A e acreditamos que,
por ano, existe mercado para a venda de
5.000 a 10.000 veículos de luxo no Brasil . Segundo Beer. essa classe de veiculo
não prejudica os carros nacionais de luxo, que estão em outra faixa de preço e
também de categoria. No Brasil o modeIo será vendido exclusivamente por duas
concessionárias autorizadas Chevrolet,
ambas de São Paulo, a Itororó e a Checar.
' A Saab Automobile produz, em média, por ano, 100.000 veículos, dos quais
exporta 30.000 para os Estados Unidos,
•30.000 para países
da Escandinávia,
30.000 para a Europa, e os 10.000 restantes para o Japão, a Austrália e demais
países da Ásia.

Fax

Festa

O primeiro ano cia Coritcl — resultado da associação entre a americana Conishare, uma das 15 maiores
èmpresas independentes de informa(ica do mundo, e a Andersen Cônsuliing — apresentou um desempenho
acima do previsto: faturamento de
USS 1.3 milhão. O responsável por
esta performance foi o software Commander, lançado para assessorar eme executivos na tomada de
presários "O
desempenho das vendas
decisões.
foi uma excelente surpresa para a
Comshare . afirma Gerry O Brien,
diretor de operações da empresa, responsavel pela América Latina e Europa.
Para 0'Brien, o resultado da Cori(el mostrou que os executivos brasileiros estão seguindo a tendência
mundial 110 uso da informática como
importante ferramenta para decisões
estratégicas. "O sucesso de vendas do
Commander deve-se ao alto nível de

foi

n
no

Uein
pensa
ser difícil
conciliar a
vida de marido da
maior estreia de todos os temdo
pos
basqueteJosé Oliva
boi brasi
leiro, a super- Hortência, à de
empresário bem-sucedido na
área de diversões noturnas,
shows e eventos nào conhece
José Victor Oliva. Após participar da alegria de Hortência peia conquista da medalha de ouro
nos Jogos Pan-Americanos e abraçá-la na quadra, domingo,
em Havana, Oliva, dono da
boate Gallery, de Sâo Paulo,
não perdeu tempo. Assim que
conseguiu, tomou um avião e
voltou à capitai paulista, a tempo de dar os últimos retoques na
festa de lançamento do carro
sueco Saab 9000 CD Turbo, or-

USS 110 mil
São Paulo — José Carlos Brasil

Gallery

gantzada pela empresa que
criou, há um ano, a Banco de
Eventos.
Pela luxuosa festa, que começou com um almoço na Gallery e terminou com uma noite
de gala no Jóquei Clube de São
Paulo, para a qual foram convidadas 1.500 pessoas, Oliva recebeu USS 150.000 (CrS 54,6
milhões), o bastante para comprar um carro Saab e, de quebra, um Vcrsailles, lançado recentemente pela Ford. A festa
de lançamento do Vcrsailles, no
Museu de Escultura, em São
Paulo, também foi organizada
pela Banco de Eventos, há 10
dias. Perguntado se com a intensa atividade da nova empresa, estaria vendendo a Gallery,
ele responde rapidamente: "Âo
contrário, estou abrindo três
novas boates." Amanhã, Oliva
dá uma parada nos negócios e
volta a ser o marido da estrela
do basquete, que volta ao Brasil.
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Commander

Contei a faturar 1,3
conhecimento do executivo brasileiro
em relação às novas tecnologias. E o
Commander, com apenas três anos
de existência, é o que há de mais
moderno para o auxilio de executivos
cm suas decisões gerenciais", diz o
diretor.
Líder mundial no segmento de
EIS (Executive Information System),
com 55% do mercado mundial, a
Comshare esta com projetos promissores para o Brasil. "Temos uma visão otimista do mercado brasileiro,
onde há vários setores com grande
potencial para o nosso produto. O
setor público, por exemplo, como
precisa de modernização, poderá usar
o Commander como arma dc desenvolvimento". analisa 0'Brien. Ele
acredita que com as mudanças na
política nacional de informática, os
microcomputadores estarão mais
acessíveis aos brasileiros, o que elevará a demanda de softwares pelas empresas.
Usando a estratégia de associação
com empresas locais, a Comshare en-

m

CHASE

milhão de dólares
viou dois funcionários americanos
para um acompanhamento permanente das atividades da Coritel. "Participamos do investimento com treinamentos, material promocional,
suporte técnico e comercial", conta
0'Brien. Com dois centros de operação (nos Estados Unidos e na Europa) e 1.200 funcionário, a Comshare
obteve um faturamento de USS 140
milhões no ano passado. Deste montante, cerca de 15% são destinados a
pesquisas e ao desenvolvimento de
softwares.
O crescimento das vendas do Commander e as perspectivas de abocanhar
35% do mercado brasileiro no próximo ano fizeram com que a Coritel
destinasse USS 100 mil para investimentos na empresa. "Estamos comprando novos equipamentos, contratando pessoal e enviando a Londres
funcionários para treinamento na
Comshare inglesa", afirma Lucian Cohen, gerente de operações da Coritel.

FLEXINVEST

AGOSTO
FUNDO

DE RENDA

FIXA

Nairo Alméri
HORIZONTE — DefenBELO
der com requinte e luxo importantes executivos e personalidades,
que poderiam servir de alvo para a
crescente indústria de sequestros.
Com essas características, nasce a primeira swat da iniciativa privada, a
Minasforte-Prosegur, através do serviço Minasforte Executive Protection. A empresa garante àqueles que
a contratarem um serviço turn key:
agenda, escritório montado, secretária, intérprete, agentes de segurança
especializados e armados para ações
de defesa e combate.
O presidente da Minasforte S/A,
Francisco Guilherme Gonçalves, não
revela detalhes sobre a carteira de
contratos para o serviço lançado pela
Minasforte-Prosegur, uma joint-venture de sua empresa com a Prosegur
Incorporated, com sede em Delaware
(EUA). Entretanto, informa-se que a
opção de segurança oferecida pela
Minasforte (maior transportador de
valores do pais) e a Prosegur (empresa criada em 1984, pela Juncadella
Transportes, maior empresa do ramo
na Argentina) tem um custo de USS
350 por cada turno dc oito horas, que
poderá variar de acordo com a exigência do cliente. Nos Estados Unidos, o custo médio seria dc USS 125 a
hora, informa a empresa.
Limusines — Além dos agentes fortemente armados e treinados
para qualquer tipo de ação (motoristas também trabalham armados e
com treinamento em direção ofensiva
e defensiva), a Minasforte-Prosegur,
que pretende inaugurar a segunda fase nos mercados de São Paulo e do
Rio de Janeiro, colocará à disposição
de seus clientes um sistema variado de
transportes de luxo, desde Furgolines, liousines até Mercedes Benz. Todos os veículos estarão equipados
com ar condicionado, monitores de
TV, videocassete, frigobar, etc. Esses
veículos, com um sistema de comunicação ligado diretamente à central da
Minasforte-Prosegur, permitirão aos
clientes a solicitação de qualquer tipo
de serviço, sem alterar o itinerário.
Com investimento inicial de USS
1 milhão, a empresa oferecerá, ainda,
aos seus clientes serviços de apoio
para embarque e desembarque nos
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turistas
Para re- m
verter a que- r
da no númein
ro de turistas
no país, a
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Embratur
assinou um
IP
acordo, ontem, no Rio iQ|
de Janeiro,
com o American ExItoruildo Itosii
press, companhias aéreas nacionais e
estrangeiras, no valor de USS 1.5
milhão, para promover a imagem
brasileira no exterior através de
eventos internacionais. "Queremos recuperar o turismo brasileiro
que está no fundo do poço. No
ano passado, visitaram o Brasil
1,07 milhão de turistas, o que representou uma queda de quase
50% em relação a 1986. com dois
milhões de pessoas, e uma perda
de USS 900 milhões", afirma Ronaldo Monte Rosa, presidente da
Embratur.
Segundo Monte Rosa, a Embratur fará 18 eventos, entre feiras e
encontros comerciais, durante este
segundo semestre e o primeiro trimestre dc 1992. "Queremos colocar
o Brasil de novo nas prateleiras do
turismo internacional. Para isso,
promoveremos encontros comerciais de 100 empresários brasileiros
ligados ao turismo com 400 empresários estrangeiros do mesmo setor", comenta. O primeiro evento
será em Buenos Aires, na Argentina, dirigido exclusivamente para
profissionais da indústria de turismo, com uma ação de marketing de
modo a facilitar as negociações entre os empresários. A primeira feira
será em Quito, no Equador, no final
de setembro, que reunirá empresas
com volume de vendas superiores a
USS 100 mil.
Com a verba destinada para a
promoção — USS 500 mil do governo, USS 500 mil do American
Express, USS 200 mil das companhias aéreas e USS 200 mil de
operadores de turismos —. a Embratur distribuirá nos eventos
material de promoção (posters.
vídeos e revistas sobre ecologia)
para divulgação do Brasil. Na
agenda de eventos estão a França, Taiwan, Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, Espanha, Itália e
Alemanha
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de empresários

seqüestro

aeroportos, reservas de hotéis, restaurantes e teatros, e uma infra-estrutura
completa de escritório (secretárias,
telefone, telex, fax, xerox), além dacontratação de serviços extras como
intérpretes, estonógrafos, etc. A Minasforte-Prosegur, dentro dc sua especialidade principal, fará também a
guarda de valores.
Associação — Em novembro
de 1984, a Minasforte e a Juncadelíá
celebraram uma troca de ações, dando a cada uma o direito de 42% no'
capital da outra. Na época, as duas •
empresas formavam uma frota con- •
junta de 900 caminhões blindados,
com filiais e escritórios nos EUA,'
Argentina, Brasil. Chile, Paraguai, "
Peru e Uruguai. Francisco Guilherme
e Amadeo Francisco Juncadella, dois
anos antes, já haviam celebrado on-'
tro acordo de sociedade, criando a
Prosegur Inc., que tinha sede em De-,
lawarec filial em Nova Iorque, com o
objetivo de transportar valores entre ,
as Américas do Norte e do Sul.
Fundada em 1934, a Juncadella já
atuava no Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, através da subsidiária Prósegur. A partir de 1984, as duas empresas celebravam a sociedade para ,
juntas operarem em todos os niunicipios de Minas, Rio, Goiás, Espirito'
Santo, Distrito Federal e dos dois!'
estados do Sul. Na época, segundo
Francisco Guilherme, as duas empre--'
sas tinham igual tamanho e patriniô-. ••
nio, o que possibilitava unia troca
simples de mesmo número de ações.
Europeus — Na nota distribuida agora, anunciando o novo serviço
da Minasforte-Prosegur — "primeira'
empresa brasileira especializada em
exercer a atividade de segurança pcs:
soai privada de acordo com a Porta-,
ria 214, de 23/05/1991, do Ministério'
da Justiça" — a joint-venture exibe,
um perfil bem mais evoluído, destacando que na Prosegur Inc participa,
também a Group Four, uma empresa
européia. O conglomerado Prosegur,.
presente nas três Américas, Europa e
Ásia, tem uma frota de dois mil veí-.
culos de segurança e emprega nove
mil pessoas.
O grupo Minasforte, desde 1970'
atuando 110 mercado de transporte de
valores e segurança, participa de 30%
dos contratos e receita do mercado.
Atuando cm 13 estados e empregan-..,
do seis mil pessoas (cinco mil empre'-;.
gos diretos), a Minasforte opera unia:!,
frota própria de 800 caminhões blin-; ¦
dados e tem em sua carteira de clien- '.
tes o Banco do Brasil, Itaú, Uniban¦
co. Real, Nacional e Bradesco.
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atrair mais

pela Simão com alta tecnologia japonesa
Concorrência — Segundo ele, o
temolnwn dr um prnHntn m fy„
,vuesi/mento üo mercado brasileiro de fax
ccnção." Ele explica que, normalmente, as
tem sido extremamente rápido : "Desde
indústria detentoras de alta tecnologia só
que foi introduzido no país, na década de
liberam a tranferência para outras empre80, o aumento do consumo tem sido de
sas quando o produto já se estabilizou no
100% ao ano, em média." Calfat acommercado. Dessa maneira, elas garantem a
exportação dos seus produtos. No caso do
panha essa movimentação desde o começo. Afinal, a Papel Simão é a única inacordo firmado com a Papel Simão, a
dústria a produzir esse tipo de papel no
Kanzaki aceitou a proposta de Calfat,
país. O objetivo principal da empresa,
para entrar no promissor mercado da
através desse acordo com os japoneses, é
América Latina, via o grupo Papel Simão.
aumentar a sua participação no mercado
Ele não revela os números que amarraram
nacional. Apesar de ser a única empresa
o acordo. Só diz que a empresa japonesa
brasileira no ramo, ela enfrenta forte
receberá royalties.
concorrência dos papéis importados —
Outro aspecto inédito nessa associaprincipalmente dos Estados Unidos e do
é que a Papel Simão é o único parceição
Japão — que estão com 40% do mercaro
da
Kanzaki em que a empresa japonedo no país. "Vamos mudar esse quadro",
sa nào tem participação direta. A
garante o presidente da Papel Simão, que japonesa sempre optou pela construção
já investiu USS 500 mil, este ano, em
de fábricas próprias — tem unidades insuma campanha publicitária criada pela
taladas nos Estados Unidos, Alemanha e
Standard, Ogilvy & Mather Publicidade
Japão. A principal vantagem desse acorpara anunciar o Termocopy High Defido, segundo Calfat, é que a Papel Simão
nition.
terá acesso simultâneo a todas as inovaRaul Calfat comemora o acordo fircriadas pelos japoneses da Kanzaki.
ções
"É
"Estaremos
mado com a japonesa Kanzaki Paper:
sempre com o que há de
a primeira vez que a Kanzaki fornece
melhor em tecnologia de ponta."

Minasforte vai
atuar na proteção

da Antarctica
SÃO PAULO — Uma pesquisa
realizada no primeiro semestre do
ano, encomendada pela rede de fast
ftíod McDonald's, indicou o guaraná Antarctica como o segundo refrigerante preferido pelo consumidor brasileiro, depois da
Coca-Cola. Como o McDona!d's
leva a sério seu consumidor, o resultado da pesquisa foi a inclusão
do refrigerante Antarctica como
uma opção à Coca-Cola nas 36
lojas da rede em São Paulo e Região Sul. A conquista do ponto de
venda pela Antarctica dá um fim a
exclusividade dos refrigerantes da
Coca-Cola na rede McDonald's.
A agressiva campanha de marketing da Antarctica mostrou a
McDonald's, através da divulgação
de pesquisas, o grande número de
consumdiores do seu guaraná, permitindo a abertura desse espaço. A
meta da Antarctica de aumentar a
sua participação no mercado, que
hoje é de 10,5%, ganha um importante impulso. Para se ter uma idéia
do consumo de refrigerante na rede
McDonald's, de janeiro a junho
deste ano, foram vendidas nas 29
lojas instaladas no estado de São
Paulo 3,05 milhões de unidades de
copos 500 ml e 7,51 milhões de
unidades de 300 mi. Vale lembrar
ainda que 7% das vendas da CocaCola no mundo são realizadas através da McDonald's.
Crescimento — Considerada a maior rede de fast food do
mundo, a McDonald's desembarcou no Brasil em 1979, iniciando as
suas atividades no Rio de Janeiro.
São 68 lojas distribuídas no pais, e
36 unidades são administradas pela
Restco Comércio de Alimentos e 32
pela Realço Comércio de Alimentos. A McDonald's Corporation é a
sócia principal de ambas as empresas através da McDonald's Comércio de Alimentos Ltda. O faturamento nacional da rede no ano
passado foi de USS 130 milhões.
Neste segundo semestre, a Restco abrirá mais três lojas McDonald's em São Paulo: no dia 18
próximo, na capital; dia 2 de setembro, em Guarulhos; e no dia 4 de
setembro, em Sorocaba, no novo
shopping da cidade. O investimento
médio para a implantação de uma
nova loja é de cerca de USS 1 milhão. Se for aberto pelo sistema de
franquia, metade desse valor é desembolsado pelo franqueado.
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O Saab 9000 traz grande preocupação com a segurança

Produto é lançado
SÃO PAULO — O grupo Papel Simil o S;A acaba de lançar no iiienado
nacional um novo tipo de papel para uso
em aparelhos de lac-símile, o Termocopy
High Definition. Esse novo produto —
considerado um dos mais avançados do
mundo na linha de papéis para fax, devido a sua alta definição
de imagem — é
resultado do acordo de transferência de
tecnologia firmado, em 1989, entre a empresa e a japonesa Kanzaki Paper, lider
mundial na fabricação de papéis para
fax, com faturamento anual de USS 1.4
bilhão. Com investimento total de USS
12.5 milhões — entre importação de maquinário e adaptação da nova tecnologia
japonesa na linha de produção — a Papel Simào pretende, até 1995, ocupar
90% do mercado nacional de papéis para
fax (atualmente a empresa tem 60%).
Esse produto representa 6,5% do faturamento global da empresa (USS 467 milliões no ano passado). Até 1995, a intenção é ultrapassar os 15% "Estamos
investindo num dos setores mais promissores do pais', diz Raul Calfat, presidente da Papel Simão.
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Karla Terra
O número de passageiros que fazem cruzeiros marítimos em todo o
mundo vem aumentando cerca de
10% ao ano. Esse crescimento é esperado agora para a América Latina,
um mercado que há dez anos se mantém estável. Para o próximo verão o
grupo Libra, a empresa Costa Crociere e o grupo Agaxtur se associaram
para oferecer dois navios, o Enrico e
o Eugênio Costa, com capacidade para 750 e 1.100 passageiros, respectivamente. Para atrair o turista, as três
empresas gastarão cerca de USS 1
milhão cm publicidade.
O capitão Gio Bancalari, representante do Costa para o Brasil, acredita que esse mercado no país ainda é
muito pequeno face a falta de marketing. "A partir de uma diária de USS
150, pode-se fazer um cruzeiro com a
passagem, seis refeições, boate, piseinas, jogos, e pernoite, tudo incluído",
explica. Segundo ele ainda existe na
América Latina os velhos tabus de
"enjoa, enque um passeio de navio
gorda, é coisa para idosos, tem espaço limitado e gera monotonia, além
de ser muito caro". Nos EUA, compara, os cruzeiros são conhecidos como "o melhor produto turístico em
relação ao preço cobrado".
Ocupação — "No Brasil ainda é
muito difícil lotar um navio", diz o
presidente da Agaxtur, A Ido Leone.

Costa

se

excursões
Mesmo tendo garantido nos últimos
anos uma lotação de 90%, Leone
explica que muito precisa ser feito
para garantir essa ocupação. Em trãjetos como o Caribe, 50% dos passageiros já são clientes cativos, repetem
a mesma viagem todo ano e paíá
outras rotas cerca de 30% dos turis.tas são os mesmos. "Existem grupos
formados que se encontram uma véz
por ano nesses passeios", diz Leo'ne.:'
O custo operacional de um navio ;è
ainda muito alto. Bancalari expjiçá
que, sem contabilizar investimeotqs
com publicidade e operações terrestres
como a comercialização, um navtò
consome por dia cerca de USS 100 mil.
Esse custo agora será pago, através dó
fretamento, pelo grupo Libra. A co,mercialização fica por conta da Aga^
tur e os navios são da Costa e chegam
ao país, segundo Bancalari, prontofc
para viajar. Essa é a primeira associa^
ção do gênero feita"Temos
pelos grupos e visa
ratear os custos.
uma boa exr
pcctativa e acreditamos que o brasiléiro vai mudar sua mentalidade em relação aos cruzeiros", diz Leone.
Para essa temporada o Eugênio
Costa fará viagens entre o Brasil e 'aá
Europa, a partir de USS 1.130; para
Argentina a partir de USS 1.240 e
para o Caribe, por USS 4.990. Ò
Enrico Costa fará passeios tambéili
ecópara a Amazônia, com roteiros "Télógicos, a partir de USS 1.580.
mos que aproveitar o momento da
Eco-92 e mostrar esse pontencial flue
o Brasil tem", comenta Leone. -

Cruzeiros Costa
VERÃO 91 92

Bancalari: publicidade terá verba de USS 1 milhão
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Estudo mostra evolução e tendência das grifes

só no Brasil como no mundo. Nos países desenvolvidos, a
descoberta das vantagens estratégicas das marcas próprias —
fortalecimento da imagem da empresa, redução dos custos,
SÃO PAULO — Nos últimos 10 anos, as marcas ganha- já que não há negociação com os fornecedores do produto
ram um novo status para as empresas brasileiras. De simples final — aconteceu há cerca de 15 anos. Atualmente, nos
símbolo gráfico, a marca passou a ser encarada como princi- Estados Unidos, as marcas
próprias no setor de confecções
pai canal de comunicação com o consumidor. Por isso, tanto correspondem a 20,4% do faturamento — cerca de US$ 22
o comércio varejista quanto a indústria se renderam à força
— do mercado total.
da imagem das marcas ao ponto de modificarem os seus bilhões
Preço baixo — As primeiras marcas do varejo (as
conceitos de venda. As fábricas começaram a investir na
dislribuição direta de seus produtos — Alpargatas, Ellus, marcas próprias) surgiram no tlnal do século passado, nos
Zoomp —, reduzindo a dependência em relação ao varejo e Estados Unidos. Em 1818, a loja de departamento Brooks
quebrando tf exclusividade na distribuição. E a reação do Brothers foi a primeira a lançar no mercado norte-americano
marcas próprias de roupas. A Macy's, a maior rede de lojas
varejo foi quase que instantânea.
de
departamento dos EUA, aderiu à moda em 1858 e a
Apostando na experiência do contato direto com o conem 1886. No Brasil, a primeira empresa a lançar mão
Sears,
o
do
sumidor (ninguém sabe melhor o que ele quer
que
lojista), as grandes lojas de departamento criaram as chama- desse tipo de produto foi a própria Sears. Assim que desemdas marcas próprias — lançadas pelas redes de varejo, como barcou, em 1958, a Seárs trouxe na bagagem o know-liow da
a Alternativa da Mesbla e a Jinglcr's da C & A. Os dois lados matriz, que espalhou a sua estratégia pelo mundo afora.
da moeda querem a mesma coisa: conquistar, através das Todos os produtos vendidos nas lojas Sears do país (ao todo
foram instaladas 12 lojas, em São Paulo, Rio de Janeiro,
marcas, a confiança do consumidor. Afinal, uma marca nada
Belo Horizonte e Brasília) levavam marcas próprias.
mais é do que aquilo que o consumidor pensa a respeito do
Quando foram criadas, as marcas próprias surgiram
produto e da empresa.
como
alternativa de preço baixo. Nos últimos anos, ganha—
Estudo
Em 1981, existiam no país apenas 50 marcas
força que se destacaram a ponto de obter
tamanha
ram
próprias (em todos os segmentos, de confecção a alimentos).
Este ano, o estudo A Revolução das Marcas, feito pela qualidade suficiente para concorrer em preço com as marcas
"Mas o consumidor ainda relaciona as marcas
empresa de consultoria Gouvêa de Souza & MH, revelou conhecidas.
se
que existem 950 marcas próprias apenas nas gôndolas dos próprias com preços baixos. Com o tempo, isso vai
supermercados. A precursora dessa prática foi a rede de modificando a partir da sofisticação dos produtos", comenta
supermercados Paes Mendonça, em 1969. Até hoje, a ernpre- Gouvêa. Atualmente, as empresas varejistas estão apostando
sa possui cerca de 50 itens que levam a sua marca. "Isso é no posicionamento de suas marcas próprias como as princireflexo de um mercado mais competitivo, consumidores mais
pais das suas linhas de produtos.
exigentes e um varejo mais profissionalizado", analisa MarIsso ocorre não só nas lojas de departamento, como
também nas de alimentos.
cos Gouvêa, dono da emNa Inglaterra, a participresa e responsável pelo
trabalho.
pação no setor de alimentos cresceu quase 10% de
O estudo, que demo1980 até o fim da década,
rou um ano para ser elaborado — foram ouvidos
quando superou os 30%.
De acordo com o es1.600 consumidores em
tudo A Revolução das
São Paulo e no Rio de
Marcas, a maior tendênJaneiro —, acaba de ser
cia para a década de 90
concluído. Vai direto paraamesa dos 110 clientes
parece ser a ausência de
uma grande tendência
da empresa de consultoúnica. Marcas próprias
ria (entre indústria, codo varejo e distribuição
"J!
'/
mércio, agências de prodireta da indústria ao
paganda) no início desta
,
consumidor serão os
semana. A marca regis"m
/.
"*
trada do estudo é a análiprincipais movimentos
estratégicos das empresas
f
"x
se profunda que faz das
L
I
is J f
características e tendênque apostam na segmentação do mercado através
cias desse elo de ligação
TgiT
das marcas.
|
com o consumidor, não
Andréa Assef

Personagem da Coíap é a nova coqueluche da TV

Anúncio
obtém

da

boa

Cofap

TV

repercussão

Pilotando um carrinho de trombada
num parque de diversões, o cachorro
basset, astro principal d;i campanha publicilária da Cofap. criada pela W/Brasil,
dá um shovv no volante. Enquanto seus
companheiros de pista — seis cães, entre
cies um pastor alemão, um boxer e um
chip dog — cometem as maiores barbeiragens, o basset. impassível, dirige seu
carrinho sem chocar-se com ninguém.
Esse novo filme, no ar desde a semana
passada, é o último de uma trilogia que
trouxe de volta a simpática figura do
basset. Com verba publicitária de USS 5
milhões (a mesma do ano passado), a
W Brasil aposta novamente no charme
do cachorrinho para anunciar as vantagens dos amortecedores Cofap.
"O sucesso foi tão
grande que decidimos continuar com o mesmo personagem em situações variadas", explica
Washington Olivetto, dono da W/Brasil.
Ele conta que a campanha da Cofap do
ano passado foi escolhida pelo publicitário Donald Gun, de Chicago — que faz
uma pesquisa mundial sobre os filmes
publicitários —. como a melhor na categoria de produtos para automóveis. Nesse novo filme, uma equipe de 15 pessoas
passou três dias num parque de diversões, em Santo André, na região do ABC
paulista, para obter as cenas. Ó treinamento ficou por conta de Jairo Motta,

um professor de psicologia que há nove
anos treina animais para filmagens. Geralmente, em todos os filmes da campanha da Cofap são dois cachorros que
interpretam o esperto personagem — Cebolinha e Gibi se revezam no comando
do carrinho de trombada.
Colocar os animais dirigindo os carrinhos não foi tarefa fácil. Os brinquedos
sofreram várias adaptações. Os bancos
foram rebaixados e alargados, para que
os cachorros (todos de capacete e cinto
de segurança) pudessem ficar sentados.
Nos carros, foi instalado um sistema de
controle remoto que orientava as manobras dos barbeiros e do superpiloto, o
basset da Cofap.
Segundo Rui Lindemberg, da equipe
de criação dos filmes da Cofap, a campanha pretende fazer uma conexão entre o
basset e o amortecedor. No primeiro filme, no início de 90, o cachorrinho aparece deitado de barriga para cima, com os
olhos esbugalhados, na frente do carro
da família. Os amortecedores não estão
bons. Não são Cofap. Por isso, ele ameao
ça morrer atropelado a deixar
"Esse pessoal
foi um
da casa sair com o carro.
filme didático para mostrar que o basset.
que parece um amortecedor, protege a
família, assim como os amortecedores
Cofap."(A.A.)
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Marcas

próprias
uando farejou o potencial das marcas próprias,
> no início da déeada de 80, a Mesbla deu uma
de 180 graus. Em 1985, a empresa lançou
sua primeira marca exclusiva, a Tucano, linha de
roupas para pessoas entre 25 e 35 anos» Nessa época,
a Mesbla nâo tinha ainda uma imagem de lanç adora
de moda. Ao contrário, passava a idéia de uma loja
de departamentos que só oferecia produtos populares, de marcas diversas. Foi preciso um enorme esforÇO de marketing, que consumiu cerca de USS 600 mil
por ano, para consolidar a nova imagem. De 1985 a
1989, a Mesbla lançou oito marcas exclusivas, eBtre
elas a Mr & Mrs. Baby (para bebês até um ano),
Alternativa (linha esportiva) e Daniel Hecbter (marca
francesa, licenciada pela Mesbla). Essa opção da
empresa pela segmentação das marcas próprias deu
resultados.
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Atualmente, o vestuário significa 40% do faturamento da Mesbla Lojas de Departamentos (que no
ano passado foi de USS 2,7 milhões) e ocupa mais de
50% do seu espaço físico. Desde 1990, a Mesbla vem
adotando um processo de implantar butiques dentro
de suas lojas. Cada uma das etiquetas exclusivas
ocupa um espaço arquitetônico especialmente planejado para seu público. Atualmente, grandes marcas
como Letfs e Artex estão desenvolvendo produtos
com exclusividade para a rede. "Essa virada foi
extremamente positiva para a empresa", garante José
Padilha, diretor da Mesbla. "Trabalhar com marcas
próprias é muito bom. O marketing é feito em cima
dos produtos e não dos preços da concorrência. Isso
acaba com a guerra de preços."

Massa italiana
A Pierrot Gourmand Comestíveis lança no mercado brasileiro as massas
Cuido de Nápoli, de origem italiana,
comercializadas paralelamente no mercado americano. Entre os 70 tipos de
massas, destaca-se o macarrão gigante,
de 2 metro de comprimento por 30
milímetros de largura.

"*¦***
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Mini rotulador
Um pequeno rotulador eletrônico, que
impressão de rótulos de variapermite
dos -estilos de letras e cores de filas, é a
novidade que a Brother Interamericana
trouxe do Japão para o mercado brasileiro. O P-Touch 111 tem 49 teclas, 52
caracteres e 89 símbolos, além de memória de quatro fases. Informações pelo telefone (011) 223-2211.
Novo termostato
A Fligor S/A ln- com tecnologia
dústria de Válvu- alemã, são indicaIas e Componen- dos para controle
t es
para rígido da tempeRefrigeração, de ratura em íreezers
São Paulo, está e refrigeradores
lançando um no- domésticos, bebevo produto: o douros, refresTermostato Fli- queiras, entre ougor Doméstico — t r o s
TFD. Fabricados equipamentos.
Marketing na TV
Pela primeira vez desde sua inauguração, o hipermercado Bon Marche, da
Ilha do Governador, investe cm publicidade, com um filme institucional na
televisão. Criado pela Giovanni Comunicações, o comercial de 30 segundos
visa a aumentar em 10% o número de
clientes. O investimento na campanha é
de USS 70 mil.
Sem corrosão
O uso de técnicas mais modernas para
prevenir a corrosão será o tema do 16"
Congresso Brasileiro de Corrosão, que
se realizará de 17 a 20 de setembro, no
Centro de Convenções do Hotel Glória, no Rio. Paralela ao Congresso, será
aberta a Expocor 91, exposição industrial de empresas ligadas ao combate e
controle da corrosão.
Correção
O JORNAL DO BRASIL errou ao
- publicar,na-Prateleira.do último sába^.
do, o telefone da Ice Pet Food. firma de
comida congelada para cães e gatos. O
número correto é 541-3313 ou 2947104.
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Carta de ex-mulher de contraventor,

O contraventor Aniz Abrahào David,
Anísio da Beija-Flor, c um dos priticipais suspeitos de mandar assassinar sua
ex-mulher Eliana Müller David, de 44
anos. e o namorado dela, Hercílio Cabral
Ferreira. 27. segunda-feira à noite, em
frente à casa dos dois. na Rua Rodrigues
Alves, em Nilópolis (Baixada Fluminense). A polícia também está apurando a
participação no crime de Dauro Freitas
Miiller de Campos, de 74 anos, e seu
filho Raul Santos Miiller de Campos, de
46, respectivamente pai e irmão de Eliana. Dauro e Raul, indiciados ontem pelo
delegado, trabalham para Anísio, sempre
foram contra o romance e já haviam
ameaçado de morte os dois. Hercílio era
ex-empregado do bicheiro.
As ameaças de morte estão registradas na 57aDP. A primeira foi feita em 14
de dezembro do ano passado, por Dauro. e a outra, em IS de janeiro deste ano,
por Raul. Além disso, a policia está se
baseando na carta-denúncia escrita por
Eliana no dia 15 de junho e deixada com
a família de Hercílio Cabral para ser
divulgada, caso as ameaças de morte que
unham recebendo fossem cumpridas.
Sem comentar a acusação de ser o manclame do crime. Anísio foi lacônico: "Foi
um crime brutal, estou muito abalado,
isto é crime entre bandidos. Não há a
menor dúvida disso."
Na carta, entre outras coisas. Eliana
aponta o ex-marido como um dos envolvidos no caso de Misaque José Marques
e Luís Carlos Jatobá. Em 9 de janeiro de
1981, Misaque e Jatobá, este filho do
locutor Luis Jatobá, já morto, foram
seqüestrados cm Piratininga. Niterói. Os
corpos dos dois nunca apareceram. A
carta, que também denuncia o envolvimento de Anísio no tráfico de tóxicos,
será entregue pela família da morta hoje,
ás 9h. ao governador Leonel Brizola. no
Palácio Guanabara, cm Laranjeiras.
"Ela sabia
que algo de ruim ia acontecer
aos dois e escreveu a carta ás pressas",
contou Irinéia Cabral Ferreira, de 22
anos. irmã de Hercílio.
O crime foi' cometido na noite de
segunda-feira, quando Hercílio fazia aniversário. Ele. seus sete irmãos e Eliana
fa/iam uma festa com muito churrasco e
cerveja, na casa em que moram juntos,
que tem sala, quatro quartos,_copa, cozinlia c banheiro. Eram 22h30, quando
Hercílio decidiu levar seu Chevctte, que
estava estacionado na entrada da vila.
para um posto de gasolina próximo. "Ele
sempre fazia isso. não deixava o carro
dormir na rua", comentou Irinéia.
_ Eliana resolveu acompanhá-lo.
Quando os dois se aproximavam do carro, Hercilio encontrou um amigo e briticou com ele. "Quem vai ser eleito, o
Carlilo ou o Pi.xinguinhaT'. teria pergunlado. referindo-se ao irmão de criação de
Eliana. Carlito. que é gerente de pontos
de jogo de bicho de Anísio e se candidatará a vereador em 1992. Carlilo também
mora na Rua Rodrigues Alves, onde é
muito conhecido. Pi.xinguinha é o apelido
do menino Marcos André Santos Koster,
de 15 anos, muito querido por todos na
rua c que eslava próximo ao amigo de
lercilio.
No momento em que eles conversavam. um homem branco, alto. magro, de
bigode e cabelos grisalhos, que vestia
calça jeans e camisa amarela, aproximou-se e deu dois tiros na cabeça de
Hercilio. Em seguida, disparou mais
duas vezes, atingindo Eliana na cabeça e
no peito. Pi.xinguinlm, que testemunhou
o crime, recebeu um tiro no olho esquerdo. caiu e fingiu-se de morto. Com o
depoimento de Pi.xinguinha, que está internado no Hospital Souza Aguiar (Centro do Rio), a policia mandou fazer o
retrato falado do assassino e do amigo de
Hercilio, que. segundo o garoto, fugiu
com o criminoso. O amigo, segundo Pi.xinguinlia, é branco, alto. louro e com
cabelo comprido.
O sargento da Marinha Fernando
Antônio de Jesus, que também mora na
Rua Rodrigues Alves, levou Pi.xinguinha
e Hercilio para o Posto de Assistência
Médica (PAM) de Nilópolis. Eliana
morreu na hora. Hercilio também morreu antes de chegar ao posto e, devido á
gravidade do seu ferimento, o menino foi
transferido para o Hospital Souza
Aguiar. Ele passa bem. Pi.xinguinha contou que Hercílio também estava armado,
mas não leve tempo dc reagir. Segundo
ele, um rapaz chamado Flávio, que estava num Chevctte verde, roubou a arma,
que caiu no chão. No local do crime, a
policia encontrou apenas duas cápsulas
de revólver calibre 38.
Os irmãos de Hercilio contaram que
Anísio não se conformava com o romanee. iniciado em outubro do ano passado,
de sua ex-mulher com um funcionário
seu — Hercilio trabalhava em São João
de Meriti, anotando o resultado de corridas de cavalo e foi despedido em setembro. Irinéia disse que a família de Eliana
também não aprovava o seu namoro
com Hercilio. bem mais pobre do que
cia. Atualmente, os dois vendiam peixe
na feira. Os puis dela. comentou Irinéia.
perderam muitas vantagens que tiveram
enquanto Eliana foi casada com Anísio.
Mais morte de
Eliana na pá». 5

novo

morta na segunda-feira,

Rua Moraes Cardoso
w

4- Hercilio estava
armado, mas nao
teve tempo de rea-

Rua Alaide de Souza Belem
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Jaime, irmão dc Hercilio. atirou-se sobre o caixão
Anísio

vai

enterro
irmão

e

a

com
filho

Eliana dos Santos Miiller de Campos
foi enterrada 110 Jardim da Saudade, cm
Sulacap. ás 11 h30 dc ontem, depois dc 30
minutos de velório. O corpo chegou á
capela A ás 11 h. segundo empregados da
administração do cemitério. Anísio
acompanhou o enterro, ao lado do filho
Anderson Miiller. do irmão Farid Abrahão David (ex-prefeito de Nilópolis). do
cantor Neguinho da Beija-Flor e do pai
dc Eliana. Dauro Freitas Miiller dc
Campos, além dc parentes e amigos. 110
total de 40 pessoas.
Farid porvidenciou o enterro, pelo
qual pagou CrS 3.MI7 de aluguel da capeIa e comprou por CrS 48.142 o jazigo da
Horus Empreendiniento. Eliana está enterrada no Jardim da Crucificaçào. lote
4.4r> I do setor VI. No atestado de óbito
consta que ela morreu de fratura de cránio com lesão e hemorragia cerebral por
projétil de arma de fogo.
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tráfico de tóxicos e assassinatos

A carta
"Rio dc Janeiro, 15 6 1991. Venho,
ele a levasse a qualquer lugar.
(apontados) por tudo que houve em
"Hercílio trabalhava nas corridas
casa.
por meio desta, lazer várias declarações minha
"Paulo Crespo, Maurício e Marinho
e afirmações de minha vida caso, aconem São João de Meriti, onde Duna
teça alguma covardia com relação á de Teresópolis e Xuea de Ramos, amigo
Ratinha, sócia de Anisio. comandava o
minha pessoa, Eliana Santos Miiller de particular de Luizinho Drumond. pega- jogo de bicho. Eu e o Hercílio começaCampos. ex-Aniz. Abrahão David. e ram Misaque e Jatobá na praia, levanmos a ter 11111 relacionamento mais forte
também á pessoa de Hercilio Cabral do em seguida para minha casa 1111111
do que eles pensavam; para que não
carro preto, que pertencia a Paulinho
Ferreira, meu atual marido.
ficasse chato, cheguei para Tingo e lalei.
"1963. Eu tinha 16 anos.
Crespo; eu vi os dois na mala do carro e
Ela então respondeu-me: 'Não tem 11aCheguei á cidade de Nilópolis. eo- o mais moreno, Misaque. como depois da a ver, por vocês eu morro.' Três dias
meçando uma vida conjugai com Aniz eu soube, pediu-me um copo com água,
depois, todos 11a Rua Rodrigues Alves
disseram que não mereciam água... já sabiam; mais três dias. Seu Müller
Abrahão David: éramos humildes. Ani- cies
'Não
precisa dar nada a ele, são ladrões (meu pai), ligava para a apuração de
sio, como é chamado por todos, não
vivia uma vida muito tranqüila, nem e pilantras', Paulo Crespo lalou. Não
bicho em São João, mandando parar
tampouco tão honrosa como ele pró- falei para ninguém o que vi. e só estou
Hercílio 110 trabalho.
"Mesmo assim, ficamos
falando agora para mostrar que Anísio
diz:
prio "—
juntos: eu
sabia
de
tudo
o
aconteceu,
embora
que
Vendi muita bala 110 trem!
tinha que pagar meu carro, não linhatenha dito o contrário.
Passei muita fome!
mos dinheiro. Seu Müller devolveu o
"Foram seis meses de sofrimento, a
Nunca fui um traficante!
carnê atrasado, deixando-nos com mais
tudo me calei, mesmo não aprovando o
"— Nunca usei
qualquer tipo de tóxiproblemas. A família do Hercílio nos
tinham feito.
que
co!
deu
a tnaior força e compreendeu que
"Miriam
Irineu Mesquita e seu ir"— Nunca matei ninguém!
realmente era coisa séria.
"Com 16 anos, enrolei muita maço- mão. vendedores dc milho
"Eu e Hercilio não ticozido
praia, assistiram ««««»«« """""""
nlia. para que ele e eu tivéssemos uma a tudo e11aforam
nliamos
dinheiro, nem tamas
sobrevivência, e vendíamos: todos na testemunhas contraprincipais
trabalho,
todos virapouco
Anísio
"Mariel
Rua Odetc Braga c em Nilópolis sabem e os seqüestradores. Foram
ram as costas para nós. pois
do nosso passado. Falecido João Coeficaram com medo de nosso
procurados 11a época por
foi morto
II10. grande matador da cidade, sempre advogados
relacionamento atingir a
de Anísio, que
quis e fazia de tudo para dar um fim em ofereceram dinheiro aos
poupança deles.
pela cúpula
Anísio. Naquela época, e como sempre, dois
Carlito. filho de Tingo.
não houvesse
para
que
a política imperava e comandava; e reconhecimento. Os
eu estava na casa
quando
poli'Anísio'
Anísio tinha grandes garantias, como ciais que foram reconhecideles, chegou a propor-me
cu também: dois anos ficamos nessa dos foram Orlando Ceguique cu e Hercílio matasseestava lá"
vida. Foi ai que tivemos que sair de nho. Bizoea. Marins e Vítor
mos o senhor Lael, gerente
Nilópolis e ir para Piedade, morando na Macaco. Eles nada tiveram
da apuração de Paracambi.
casa de um motorista chamado Gagui- com o crime. Foram recoEu chamaria Lael e Hercinho. Ficamos lá morando, na Rua Ana nhecidos erradamente. Até hoje o crime
lio. Carlito c mais uma 11111llicr qualquer, que Carlilo escolheria,
abafado, o dinheiro venceu.
Quintão: logo em seguida, Anísio ficou ficou"Xuea,
logo em seguida, morreu, matariam. E sumiríamos com o cadátrabalhando como guarda-costas da
banca de bicho de Sapurito, outro e Seu menos um. Mariel também foi morto ver. Lael tem muitas jóias. Carlilo falou
Ângelo, que mais tarde veio a casar com pela cúpula do jogo do bicho. Anísio que tínhamos que apanhar todas as
uma irmã dc criação de Anisio (Diná). sabe de tudo. pois na hora ele estava jóias do mesmo, depois dividiríamos;
Seu Ângelo era capitalista da banca, 11111 presente c 11111 repórter o viu e ficou
Hercilio e cu não aceitamos esse jogo;
foi bem pago.
deles. Foi então que. um dia. Anísio calado,
Lael morrendo, Seu Müller ficaria no
"As pois
matanças continuaram c o po- comando c ele (Carlilo)
tomou 110 peito a frente do jogo do
passaria a coder
do
dinheiro
aumentava
cada
dia
bicho.
mandar, como era o seu ideal. Tingo,
c
anos
mais.
eu
cansei
Os
"Trabalhei muito, lodo o tempo ao
passavam
disto tudo. embora nunca tenha sido Maria. Mihinlio, Carlinlios de Japeri e
mais outras pessoas sabiam desse plano.
lado dele; nunca abri minha boca para uma mulher boba.
"Separei-me, fui atingida
falar o que sabia, pois as verdades deles
por todos, Seu Müller eu não tenho certeza, mas
não passavam de mentiras. Apesar das levei flagrante forjado, porte de arma também acho que sim. Começou a caça
mentiras que viviam, me beneficiavam (as armas realmente eram minhas) e fui contra nós. Desde dezembro sofremos
também, nunca aprovei certos tipos dc perseguida. Se disserem que eu sou vipressões.
"No dia 13 de dezembro de 90. um
coisas que faziam; minha vida foi me- ciada, é mentira; se disserem que eu já
canalha
chamado Genilson pegou o
verdade:
usei
tóxico,
não
era
casada
com
ele.
casei
loi com meu
é
lhorando.
e peguei uma criança para criar, chama- marido, Aniz Abrahão David, que carro de Seu Müller para sair; como eu
se hoje Anísio Müller David. um ano aprendi o que era tóxico. Depois da queria falar com ele. chamei-o e ele se
depois, dei á luz um filho, chamado minha separação, quase voltei à vida de negou a falar comigo, pois tinha sido
Anderson Müller David.
20 anos atrás, quando o co- proibido por Seu Müller de falar co"Tudo foi mudando; es___
nlieci. Fiquei arrasada e so- nosco.
"Logo em seguida. Seu Miiller, artou fazendo vários resuzinlia. meu ex-marido deumado,
Hercílio de morte, di"Pegaram
mos. pois. se contasse mi111c 11a separação 320.000,00 zendo ameaçou
ele abrisse o olho com ele, fez
nlia vida toda. faria 11111
que
(trezentos e vinte mil cruza11111 escândalo na Rua
Alves
livro, onde saberia bem
Misaque e
-dos novos). tudo-está-ciB- e eu disse as verdades Rodrigues
narrar minha hisióriu. Tive
que ele precisava
Jatobá. Eu
cartório, assinado pelo juiz. ouvir, não calei. No dia 30 dc dezembro
meus momentos bons; semminha advogada chama-se de 90. meu irmão Raul Santos Müller
vida
de
pre fui uma mulher
vi os dois
Sandra Maria Cruz, tam- de Campos também ameaçou Hercílio
aberta, todos conheciam o
bem traiu-me. todos esta- de morte, dizendo ser Hercílio bola da
na mala
meu gênio, mas também savam na corrida do ouro.
ve: e em voz alta. para que todos escubiam de minhas bondades;
do carro"
Paguei um preço muito alto lassem. Passou pela Rua Rodrigues Alnunca atrasei ninguém e o
por ser e.x-mulher de Aniz ves várias vezes em companhia dc Roque via. sempre guardei paAbrahão David.
naldào e Ribeiro,
trabalham na
ra mim. Meu relaciona"Perdi meus filhos; tu- apuração de Lael. que
mento com o meu marido
"Carlito. Carrinha. Carlinlios de Jaestava bem mal. Perante todos, nós éra- do eles fizeram para que meus filhos
mos muitos felizes, mas no fundo não me olhassem e me condenassem. Co- peri c Bira (o índio), irmão de A'ando
era assim: cu achava que tinha que ficar nhccer qualquer pessoa eu nunca pode- (PM), que trabalha no bicho, sabiam do
ria. Pensava eu: 'Eles podem fazer co- plano contra Lael. Tudo isso foi planesendo a mulher que sempre fui para ele.
c
outras
migo o mesmo que fizeram com jado pelas pessoas citadas. Sempre, fui
pois poderia ficar sendo falada
muitos.' Nunca pensei em vingança, uma pessoa que sabia de todos os juros
coisas mais.
"Sempre fiquei ao lado dele, sempre mas eles são diferentes.
c nunca falei, pois não achava justo
"O motivo
sabendo que o mesmo estava errado;
que está me levando a para mim passar como X-9, traidora.
nunca concordando com as mandançus, escrever esta carta chama-se Hercilio Estou sendo traída por eles. prejudicacriticava o poder do dinheiro, mal sa- Cabral Ferreira, o homem com quem da, c minha vida e a de Hercilio estão
bendo que o próprio dinheiro mais tar- estou vivendo e que amo acima de correndo riscos. Por essa razão, estou
falando tudo que sei. Três dias depois,
de (hoje) tentaria acabar comigo, como qualquer coisa na vida.
"E111 setembro de 1990. meu
estão pretendendo fazer. Em 1980. repai. fomos â 57" DP, Nilópolis. Orientados
Dauro Freitas Miiller de Campos, clia- por pessoas, fizemos a ocorrência. Desolvi mudar definitivamente de Nilópolis. pois houve uma assalto em minha
mou-nie para cu ficar em sua casa; tetive Gilmar tomou ciência. Foi marcasa em Piratininga, causando-me sé- comecei a trabalhar espiritualmente cada data intimando os dois c tudo
rios problemas.
para sua mulher, Albertina Bouças Ga- ficou por isso mesmo e não comparece"As
briel, e foi aí que o tormento c a malda- ram em nossa frente na data marcada.
pessoas que foram seqüestraVários carros ficaram nos seguindo, dia
das e mortas 11a verdade não foram os de começaram.
"Hercílio freqüentava a mesma ca- e noite, durante dois meses, Hercilio
culpados. Misaque e Jatobá, como loram pessoas ligadas ao Cabo Júlio, por sa. como amigo da família. Tingo. como também vendia roupas, os fregueses,
Albertina é chamada, sempre andou na amedrontados, sumiram, tudo ficou
problemas de tóxicos, e não tinham
vidas limpas, foram responsabilizados garupa da moto de Flercílio, para que pior. sem dinheiro."

TEATRO CACILDA
TeL: 265-9933

de Hercílio
O enterro de Hercílio Cabral Ferreira
foi marcado pelo desespero e revolta dos
irmãos e amigos. As 13h, quando o caixáo já estava na sepultura 5335. da quadra 24. do Cemitério de Olinda, o irmão
Jaime Cabral Ferreira, inconformado, atirou-se sobre ele. "Malditos, assassinos,
mataram meu irmão. Ele era uni cara
bom", berrava.
Outra irmã. Irinéia Cabral Ferreira,
desmaiou. Os amigos pepassou mal e "Esses
diam justiça.
bicheiros mandam
em Nilópolis. Nunca são punidos, fazem
que bem entendem", dizia Paulo Ribeiro Mendes, de 22 anos. amigo da família.
Ao seu lado. lima mulher teve ataque
epilétieo. A correria foi geral. "DesenroIa a língua dela", gritou uma senhora.
"Calma, calma, não adianta desespero.
Jes já mataram nosso amigo", reclamou
uma jovem
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BECKER
quarta à sábado 21h.
domingo 20h.

AO
PROFESSOR NILO BATISTA,
DIGNÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO
DA JUSTIÇA E POLÍCIA CIVIL
Há um ano José dos Santos Durães
foi assassinado no interior do Túnel
Rebouças, nesta cidade, quando ia
para seu trabalho. EmboraoSr Odir
de Oliveira Silva, indiciado, mandante do crime, |á tenha sido pronunciado pelo M M. Juiz Dr índio Brasileiro da Rocha, do 2° Tribunal do Júri
há meses, o mandado de prisão preventiva. expedido contra o mesmo
ainda não loi executado, permanecendo o réu em liberdade alé hoje
Apelamos a V Exa que lem demonstrado grande empenho em
combater a impunidade e a violência em nossa cidade, no sentido dè
que a ordem de prisão contra o criminoso venha a ser efetivamente
cumprida, para que o réu. Odir de
Oliveira Silva, regularmente julgado,
responda pela irreparável gravidade do seu procedimento
A família de
José dos Santos Durães.
K
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"0
tem

direito

a

dúvidas"

prefeito
Sirnone Raiz

¦ Quando se inscreveu no concurso nacional Rio-Orla, para reformar as praias
da Zona Sul, o engenheiro Sérgio Moreira Dias, 44 anos, tinha um objetivo principal: melhorar a qualidade de vida dos
cariocas. Sua idéia foi aprovada pela comissão julgadora da prefeitura mas, vencedor do concurso que envolveu participantes de todos os estados, ele se vê
agora obrigado a aceitar uma série de
modificações no projeto inicial, em meio
a um fogo cruzado de críticas. Segundo
ele, a decisão do ex-governador Moreira
Franco, que antes de deixar o cargo tombou os canteiros centrais da orla, foi um
dos principais motivos que levaram às
polêmicas mudanças. A execução de
meu projeto inicial dependia das modificações que seriam feitas nos canteiros. O
tombamento estragou, por exemplo, o
projetos que imaginei para reurbanizar o
Leme", lamenta o engenheiro, que prefere não criticar as autoridades municipais
pelo "Não
que considera um problema politiestou chateado, tenho sido
co.
consultado e feito questão de colaborar
no que é preciso, mas sei que existem
coisas que fogem a meu alcançe", comenta ele. Casado e pai de duas meninas
— esperando para hoje o nascimento do
terceiro filho —•, Sérgio continua defendendo projeto e conceitos iniciais. "Tudo
que liz foi exclusivamente em benefício
da população", afirma.

Você imaginava que seu projeto causaria
tanta polêmica?
Não, não esperava, talvez até por inexperiência com projetos públicos. Tenho experiência com empreendimentos menores e
particulares, como projetos de lazer e shopping centers. Esta é minha especialidade.
Mus considero a polêmica sempre salutar.
Além de me proporcionar a chance de concretizar uma idéia antiga, o Rio-Orla foi
muito importante para o Rio, porque colocou em pauta importantes discussões sobre a
qualidade de vida dos cidadãos.
O Rio-Orla foi realmente uma prioridade
ou uma medida política, para causar boa
impressão aos participantes da Rio-92?
- 0 concurso aconteceu antes de o presidente Collor anunciar que o Rio sediaria a
conferência internacional. A arrecadação da
prefeitura é muito maior que o investimento
previsto para o Rio-Orla. Este não pesa
tanto, a ponto de se ter uma discussão a esse
nível. Não posso comentar sobre gestões
orçamentárias do município. Fiz a minha
parte, que foi orçar o projeto. Através dele
tive a oportunidade de interferir num setor
que sempre considerei prioridade: a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Nesse
aspecto, tenho certeza de que meu projeto é
prioritário. Procurei criar o máximo de
áreas de lazer e espaços para a circulação de
pedestres. Nessa cidade sempre se pecou
pela falta de consideração aos pedestres, em
prol dos automóveis. Isto é um erro grave,
que tentei sanar quando imaginei o Rio-Orla. Entretanto, coube e cabe às autoridades
avaliar o que é ou não prioridade para a
da orla de Copacabana. Eles seriam a mecidade em determinado momento. A particilhor maneira de eliminar o que ficava junto
ao calçadão da areia, sem prejudicar o fluxo
pação e opinião da população são também
do trânsito. Com o tombamento, isto não
essenciais, por isso dei tanta importância a
foi mais possível, apesar de terem mantido
elas na elaboração do projeto. Trabalhei
ali
o projeto da ciclovia. O estacionamento
ouvi
muitas
opiniões.
nas
ruas,
muito
junto à praia favorecia muito o comércio
O tombamento dos canteiros centrais preirregular, por isso o eliminei. Agora a prefeijudicou muito seu projeto?
tura será obrigada a estudar outras alternaMinha critica em relação a isso
tivas para o parqueamento dos
é sobre a questão política. Foi sem
A ciclovia é carros, como a criação de espaços
dúvida um ato político, mas até o
do bairro.
apenas um nasEmruas internas
compreendo. 0 calçadão não deique mais o tombamento dos
xa de ser um patrimônio público, broche na canteiros centrais prejudicou seu
mas questiono sua utilidade. Por roupa do projeto?
O Leme foi o bairro mais preproblemas políticos, meu projeto Rio-Orla.
foi e está sendo modificado, mas
judicado. Ali era prevista a interlidentro das contingências. Concor- É um acesgação do canteiro central com o
do com as alternativas encontra- sório im~ calçadão da praia, para a criação
de um grande bolsão de lazer,
das para superar esse obstáculo.
com a ciclovia, muito verde e uma
Obras importantes deixarão de ser portante,
feitas, como a construção de esta- mas não série de outros espaços. Reduzi as
faixas de asfalto à metade, por
cionamentos no canteiro central uma
prioridade.

das. Ele está muito pressionado, há muita
gente querendo atacá-lo com críticas ao projeto. Não estou chateado com o prefeito
nem com as pessoas que são contra a ciclovia. Ela é apenas um broche na roupagem
do projeto, cuja ausência não interfere em
seu conceito geral. Tem um custo mínimo,
de 5% do total de investimento no Rio-Orla.
Ainda assim, se a prefeitura conseguir superar obstáculos jurídicos, pode até adotar a
idéia do patrocínio da ciclovia por fabricantes de bicicleta ou empresas privadas. A lei
proíbe publicidade na orla, e esse é o único
empecilho na busca do patrocínio. Em Maceió, a ciclovia é financiada por empresas,
como a Coca-Cola, que em contrapartida
instalaram discretos letreiros em painéis usados na marcação de distâncias. Será que isso
agride tanto a paisagem?
Quanto se investirá de fato no projeto, após
tantas modificações? O Rio-Orla é de fato
auto-sustentável, como afirma o prefeito
Marcello Alencar? De que forma?
O primeiro orçamento foi de USS 26
milhões (hoje, cerca de CrS 9,5 bilhões) e
não acredito que tenha sofrido muitas alterações. Se o projeto será ou não auto-sus'
tentável, isso vai depender da visão que a
prefeitura tiver dele. Se o encarar de forma
''
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empresarial, sem dúvida que sim. Quando
§
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for regularizada a situação dos 220 quiosques previstos em toda a orla, estes certamente deverão contribuir com impostos ou
aluguéis, que a médio prazo poderão cobrir
I
W
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os gastos com o projeto. Outra alternativa é
|
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a realização de licitações para fornecimento
de alimentos. Entretanto, é preciso ficar ciaro que um dos principais objetivos é por fim
ao comércio ambulante e camelôs nos calçadões. Isso seria mais fácil com a construção
considerar que uma pista seria suficiente
hábito salutar que todos deveriam seguir.
dos estacionamentos nos canteiros centrais.
entrar
e
oo
motoristas
Ela
não
é prioritária, mas é um detalhe
que precisam
para
Houve alguma tentativa da prefeitura de
Esta
foi
também
uma
forma
sair do bairro.
importante. Eu vejo a bicicleta, antes de
de beneficiar a população, impedindo que o
cancelar o tombamento?
tudo, como um transporte alternativo, que
Leme viesse a ser transformado num bairro
contribui para a preservação ambiental, pois
Não tenho certeza, mas acho que sim.
de passagem, como previa um projeto antié uma forma de substituição do automóvel.
Creio
que não foi possível ou então se prefego, de construção de um túnel na Pedra do
Quanto ao problema do trânsito, ao contráriu evitar mais polêmicas. Tenho certeza de
Leme, que o ligaria â Urca. Ali o estacionario do que muitos imaginam, sua construção
mento seria também construído em recortes
não reduz os espaços para a circulação de
que todos respeitam muito o trabalho do
no canteiro central, que agora continuarão
veículos. Com exceção do Leme, a
paisagista Burle Marx, inclusive
eu.
Entretanto, procurei questiosem utilidade. Poderia dizer que o Leme
Avenida Atlântica continuará com
Trabalhei
nar a validade de canteiros tão
transformou-se numa cruz que tenho sido
o mesmo número de faixas que muito nas
obrigado a carregar. Pelo menos mantivegrandes. Quase não são usados
sempre teve. Ipanema e Leblon
pela população para passeios e só
também não terão faixas de asfalto ruas, ouvi
ram a ciclovia.
Qual a real importância do projeto da ciclosuprimidas. O problema, nesses muitas opi- contribuem para concentrações de
camelôs, mendigos e ambulantes.
via? Ela é uma prioridade dentro do projeto?
bairros, existe também com relação niões. Os
Sobre a questão da ciclovia, o futuro irá
Quando fiz o projeto, não sabia
às áreas de estacionamento.
Como você encara a indecisão do bairros têm que não poderia utilizar os canteiresponder melhor do que eu. Tenho uma
certeza visionária de que daqui a alguns
prefeito quanto á construção da ci- particulari- ros centrais. Mas se já houvesse
dades e fo- esse empecilho, talvez tivesse imaanos ninguém terá mais dúvidas quanto a
clovia?
Não o critico por isso. Antes de ram funda- ginado o Rio-Orla como está sensua importância. Nos países do mundo inser uma autoridade, ele é um ser mentais as do feito agora. Ele continua sendo
teiro, cidadãos transitam de bicicleta pelas
humano, e por isso sujeito a dúvi- dicas da muito bom para a cidade.
ruas com a maior civilidade, exemplo de
população.
1W ¦MX

Pela

Linha Vermelha
*0s comerciantes e moradores da Rua
Bela, em São Cristóvão, recebem hoje, às
11 li, a visita do governador Leonel BrizolaV que irá até os canteiros da Linha
Vermelha assinar decreto que suspende a
cçbrança de 1CMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) a
contar de maio — data em que foram
iniciadas as obras — e concede linha de
no Banerj aos comercrédjto especial "Vamos
cercar de beneciantes.da área.
fíci.os compensatórios os comerciantes da
Rua, Bela. Vamos congelar os tributos e
conceder facilidades, para que eles paguem depois que estiverem concluídas as
obras da Linha Vermelha", afirmou o
governador. Ele anunciou para breve, em
acordo com o prefeito Marcello Alencar,
um pacote de medidas para facilitar a
vida dos comerciantes e moradores, que
se sentem prejudicados pelas obras. Sobre 9 pagamento da construção, o goveriyçjòr, .afirmou que seus técnicos estão
em,condições de demonstrar a inviabilidá<,lç,
dó sistema clássico de pedágio,
"que está
sendo abandonado nos países
ri«isr., Outra hipótese descartada por
Brizola é a cobrança de uma taxa de
melhoria à população da Ilha. O governo
.do estado estuda a possibilidade de embutir uma taxa na tarifa de embarque do
'Aeroporto
Internacional.
Linha Vermelha II
- --A alfabetização chegou à Linha Vermelha.
' IIIUJ JUCerca de 50 operários da Carioca
Engenharia começaram ontem a freqíientar as aulas na escola aberta pela
construtora no canteiro central de obras,
na Favela da Maré, ao lado do Ciep
onde o presidente Collor e o governador
Leonel Brizola deram inicio às obras da
via expressa, em junho. Sempre às I8h.
depois do encerramento da jornada de
trabalho, o curso é parte do programa de
relações humanas da empresa. O grande
número de operários inscritos, porém,
surpreendeu os organizadores.
'iM -><¦

!Corte de árvore
mt Aassessoria de comunicação
da Carioca Engenharia íb;
fof,ma que o corte dos eucaliptos,
longo da Avenida Brigadeiro
„
Trompowsky, no Fundão, não foi
realizado por operários da empre»3j-Na verdade, aquele trecho das
"ü obras da Linha Vermelha é de resI 'potisabílfdade da construtora CB'PO.' Segundo a Carioca, mesmo
-"tíí)'construção da Usina de Lixo
" "do
Caju, quando necessitou de torãs de eucalipto para fazer estacas, a empresa foi buscar a madeira em Friburgo.
V

Cidade
Alaor Filho
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Jogo sem risco de perder dinheiro
"seis
¦ Ele é uma lotcca de um ho- BRASIL, ele procura
pes- preencher manualmente seus vomem só. O gerente de vendas imo- soas que gostem de loteria espor- lantes, já tendo marcado até três
bliárias Sérgio Alexandre Tardin tiva e possam participar de um mil cartões por semana. Ele joga
publica anúncios em jornais pro- holâo com cota em torno de CrS em grupos há muito tempo, mas
curando pessoas que queiram for- 500 mil". A análise combinatória, há quatro anos passou a jogar
mar botões de loteria esportiva que diminui bastante o custo das sozinho, porque o valor dos prêjunto com ele. Jogando pelo siste- apostas e o número de volantes mios, diz, caiu muito. Agora que
ma de análise combinatória, Sér- usados, não é novidade. Ela é ofe- os prêmios subiram novamente,
gio já ganhou mais de vinte vezes. rccida por muitas empresas que com cota de cerca de CrS 500 mil
Ele diz organizar os jogos sem Uns anunciam nas casas lotéricas ofer- por pessoa, ele vê poucos riscos de
lucrativos, simplesmente porque tas de jogos por computador. A erro. "Um
grupo de seis pessoas
acredita, como a maioria dos jo- novidade é que o gerente imobivezes por mês
quatro
jogue
que
que usa um método infa- liário não cobra nada por seus
gadores,
"Meu
e errar dois",
vai
acertar
2
jogos
serviços,
e
também
não
é
lível.
gosta de
prazer ganhar junto
com as pessoas" diz. Nos anún- usar computador ou qualquer ti- afirma Sérgio (Antônio José
cios que publica no JORNAL DO po de máquina. Sérgio prefere Mendes)

Ilha projeta santuario da Virgem
onde o bispo e os padres da Ilha celebraMuitos devotos emocionaram-se até
ram missa campal. O pároco José Egon
as lágrimas ao se despedirem ontem, na
Ilha do Governador, da imagem peregriGebert falou entusiasmado da nova igrena de Nossa Senhora de Fátima. Mas
ja que os devotos, sobretudo da colônia
portuguesa, prometem construir até 13
para os que acreditam nas aparições da
Virgem na Cova da Iria, em Portugal,
de maio de 1992, quando a primeira
haverá uma recordação: o bispo auxiliar
aparição da Virgem completa 75 anos. O
dom José Carlos de Lima Vaz lançou a
santuário projetado em concreto e vidro
pedra fundamental de um novo santuáterá oito faces. O monumento anexo, em
rio e de um monumento de 25 metros de
forma de campanário, terá uma estátua
altura, dedicados à Senhora de Fátima,
de
Nossa Senhora de Fátima, em concreque serão construídos no final da Rua
to e revestida de pastilhas de pedra-saAmàncio Pereira, no Jardim Guanabara.
bão. Segundo o padre Gebert. a santa
A cerimônia ocorreu à noite, após uma
ficará com a mão esquerda apontando
velas
de
os
fiéis
organizaque
procissão
ram com a imagem desde a Igreja de São
para o Corcovado e a direita abençoanJosé Operário até o futuro santuário.
do os romeiros
>

IITUrbanitários
Empolgados com o sucesso do Brasil
nos Jogos Pan-Americanos, em Cuba.
funcionários da CEG, Light, Cedae e
Furnas uniram-se para realizar a Primeira Olimpíada dos Urbanitários. com inicio previsto para o próximo dia 25. no
Estádio Célio de Barros, com provas de
atletismo. O coordenador-geral da comissão organizadora, Paulo César Morcira. anunciou que cerca de 50 mil urbanitários participarão da olimpíada, que
além de esportes tradicionais, como futeboi, natação e judô, contará também
com sinuca, xadrez e dama. As provas
serão realizadas também nas sedes esportivas dos clubes Municipal e América, na
Tijuca e Andarai. e na Associação Atlética da Light

Lotes e moradia
O secretário estadual de Urbanizaçâo, Habitação c Assentamentos Humanos, Fernando Lopes, anunciou que pretende relançar o programa Cada família
um lote, desenvolvido durante o primeiro,
governo de Leonel Brizola. O objetivo do
programa é atender à necessidade de moradia das populações carentes. O governo ao estado, para coiaoorar numa soiução para o problema habitacional, deve,
segundo Fernando Lopes, criar facilidades para que a população disponha de
lotes-

Disque-Moreira
O governador Leonel Brizola reiterou
ontem a disposição de criar o DisqueMoreira, serviço por telefone para receber denúncias de irregularidades cometidas no governo Moreira Franco. Segundo Brizola, as denúncias também
poderão ser feitas por cartas, que serão
analisadas por uma comissão. De início,
segundo o governador, as cartas e teletonemas não poderão ser anônimos, mas
esta idéia não está descartada, porque
segundo Brizola, "alguns terão que se
manter no anonimato até mesmo para
defender suas vidas". Brizola acrescentou: "A rigor, não seria necessário o
Disque-Moreira, porque já temos grande
quantidade de irregularidades de casos
de dilapidação, já perfeitamente identificados, aos quais estamos dando processamento. Mas, como esse pessoal remanescente do PMDB nos ameaçou de estar
adotando esse processo contra nós, não
temos outro caminho se não complcmentar as nossas averiguações". Segundo ele,
"quem faz malversação do dinheiro
público, comete crime". O governador informou ainda que a Secretaria de Polícia
Civil dispõe de um telefone para denúncias de pessoas ameaçadas de seqüestras,
vitimas de violência, e para pistas que
levem à identificação de criminosos.

^

Apoio ao pobre
O governador Leonel Brizola defendeu ontem a dinamizaçâo dos serviços da
Fundação Leão XIII. Segundo ele, é necessário que a entidade seja reformulada
"para
prestar um serviço que corresponda às suas despesas". Brizola, que demitiu em junho funcionários da Fundação
Leão XIII contratados irregularmente
durante o governo Moreira Franco, comentou que ao assumir a administração
pública do estado encontrou-a em estado
caótico e submersa no "vício e na desmoralização" Segundo ele, um estudo será
feito para revitalizar a fundação, responsável pelo recolhimento de mendigos e
assistência social à população carente.

Origens do samba
Os moradores do bairro de Oswaldo
Cruz, onde foi fundada a Portela, resolveram homenagear a Velha Guarda da
escola, organizando amanhã um percurso histórico, que repetirá o trajeto que os'
velhos sambistas faziam no início do século: às 18h, os grupos musicais Suíngue.
Carioca e Prazer embarcam no antepe-,
núltimo vagão do trem da Central doBrasil e vão tocando sambas até Oswaldo Cruz, onde desembarcarão para fazer"
o restante do caminho a pé. Paulo da'
Portela e seus companheiros faziam a
mesma viagem, no mesmo vagão, quando o samba ainda era considerado umacontravenção e sequer era tolerado pelas
autoridades.
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Construído no Governo de
Gomes Freire
Início: 1744 - conclusão: 1750
Estilo Romano, com 42 arcos
duplos, para conduzir água
canalizada do Rio Carioca
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ENTREVISTA/Sérgio Moreira Dias

"O
tem

direito

prefeito
Simone Ruiz
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¦ Quando se inscreveu no concurso naw: •
cional Rio-Orla, para reformar as praias
da Zona Sul, o engenheiro Sérgio Moreira Dias, 44 anos, tinha um objetivo principal: melhorar a qualidade de vida dos
cariocas. Sua idéia foi aprovada pela comissão julgadora da prefeitura mas, vencedor do concurso que envolveu participantes de todos os estados, ele se vê
agora obrigado a aceitar uma série de
modificações no projeto inicial, em meio
a um fogo cruzado de criticas. Segundo
ele, a decisão do ex-governador Moreira
Franco, que antes de deixar o cargo tombou os canteiros centrais da orla, foi um
dos principais motivos que levaram às
polêmicas mudanças. A execução de
meu projeto inicial dependia das moditlcações que seriam feitas nos canteiros. O
tombamento estragou, por exemplo, o
projetos que imaginei para reurbanizar o
Leme", lamenta o engenheiro, queprefere não criticar as autoridades municipais
pelo "Não
que considera um problema politi- .¦ft*.'.
estou chateado, tenho sido
co.
consultado e feito questão de colaborar
no que é preciso, mas sei que existem
coisas que fogem a meu alcançe", comenta ele. Casado e pai de duas meninas
— esperando para hoje o nascimento do s.
*'
terceiro filho —, Sérgio continua defen"Tudo
dendo projeto e conceitos iniciais.
que fiz foi exclusivamente em benefício
III
da população", afirma.
:v,.v«

Você imaginava que seu projeto causaria
tanta polêmica?
Não, não esperava, talvez até por inexperíência com projetos públicos. Tenho experiência com empreendimentos menores e
particulares, como projetos de lazer e shopping centcrs. Esta é minha especialidade.
Mas considero a polêmica sempre salutar.
Além de me proporcionar a chance de concrctizar uma idéia antiga, o Rio-Orla foi
muito importante para o Rio, porque colocou em pauta importantes discussões sobre a
qualidade de vida dos cidadãos.
O Rio-Orla foi realmente uma prioridade
ou uma medida política, para causar boa
impressão aos participantes da Rio-92?
O concurso aconteceu antes de o presidente Collor anunciar que o Rio sediaria a
conferência internacional. A arrecadação da
prefeitura é muito maior que o investimento
previsto para o Rio-Orla. Este não pesa
tanto, a ponto de se ter uma discussão a esse
nível. Não posso comentar sobre gestões
orçamentárias do município. Fiz a minha
parte, que foi orçar o projeto. Através dele
tive a oportunidade de interferir num setor
que sempre considerei prioridade: a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Nesse
aspecto, tenho certeza de que meu projeto é
prioritário. Procurei criar o máximo de
áreas de lazer e espaços para a circulação de
pedestres. Nessa cidade sempre se pecou
pela falta de consideração aos pedestres, em
prol dos automóveis. Isto é um erro grave,
que tentei sanar quando imaginei o Rio-Orla. Entretanto, coube e cabe às autoridades
avaliar o que é ou não prioridade para a
da oria de Copacabana. Eles seriam a mecidade em determinado momento. A particilhor maneira de eliminar o que ficava junto
ao calçadão da areia, sem prejudicar o fluxo
pação e opinião da população são também
do trânsito. Com o tombamento, isto não
essenciais, por isso dei tanta importância a
foi mais possível, apesar de terem mantido
elas na elaboração do projeto. Trabalhei
ali o projeto da ciclovia. O estacionamento
muito nas ruas, ouvi muitas opiniões.
junto à praia favorecia muito o comércio
O tombamento dos canteiros centrais preirregular, por isso o eliminei. Agora a prefeiseu
muito
projeto?
judicou
tura será obrigada a estudar outras alternaMinha critica em relação a isso
tivas para o parqueamento dos
é sobre a questão política. Foi sem
A ciclovia é carros, como a criação de espaços
nas ruas internas do bairro.
dúvida um ato político, mas até o
apenas um
Em que mais o tombamento dos
compreendo. O calçadão não deicanteiros centrais prejudicou seu
xa de ser um patrimônio público, broche na
mas questiono sua utilidade. Por roupa do projeto?
O Leme foi o bairro mais preproblemas políticos, meu projeto Rio-Orla.
foi e está sendo modificado, mas
judicado. Ali era prevista a interlidentro das contingências. Concor- Ê um acesgaçâo do canteiro central com o
calçadão da praia, para a criação
do com as alternativas encontra- sório imde um grande bolsão de lazer,
das para superar esse obstáculo.
com a ciclovia, muito verde e uma
Obras importantes deixarão de ser portante,
série de outros espaços. Reduzi as
feitas, como a construção de esta- mas não
faixas de asfalto à metade, por
cionamentos no canteiro central uma
prioridade.

Linha Vermelha II
" A'alfabetizaçâo chegou à Linha Verníefha'.'Cerca
de 50 operários da Cario.
.¦.fftM'1 Mf
ca.Engcnharia começaram ontem a freqüentar as aulas na escola aberta pela
construtora no canteiro central de
otiras.na Favela da Maré, ao lado do
Ctcp onde o presidente Collor e o govérnàdor Leonel Brizola deram início
às obras da via expressa, em junho.
Sempre às 18h, depois do encerramento
da jornada de trabalho, o curso é parte
do.?$i;tígrama de relações humanas da
emprçsa. O grande número de operários inscritos, porém, surpreendeu os
organizadores.

Gorte de árvore
^ h Aasscssoria de comunicação
,!T. !yÍ. da Carioca Engenharia iodos eucaliptos,
1ue 0
V
. ao longo da Avenida Brigadeiro
Trompowsky, no Fundão, não foi
i.realiíado por operários da emprcsa. Na verdade, aquele trecho das
- Tobrasda Linha Vermelhaéderesda construtora CB" ponsabilidade
PO.' Segundo a Carioca, mesmo
na construção da Usina de Lixo
do Caju, quando necessitou de toras-de eucalipto para fazer estacas, a empresa foi basear a madei"" ra cm Friburgo.

dúvidas"

das. Ele está muito pressionado, há muita
gente querendo atacá-lo com criticas ao projeto. Não estou chateado com o prefeito
nem com as pessoas que são contra a ciclovia. Ela é apenas um broche na roupagem
do projeto, cuja ausência não interfere em
seu conceito geral. Tem um custo mínimo,
de 5% do total de investimento no Rio-Orla.
Ainda assim, se a prefeitura conseguir superar obstáculos jurídicos, pode até adotar a
idéia do patrocínio da ciclovia por fabricantes de bicicleta ou empresas privadas. A lei
proíbe publicidade na orla, e esse é o único
empecilho na busca do patrocínio. Em Maceió, a ciclovia é financiada por empresas,
como a Coca-Cola, que em contrapartida
instalaram discretos lctreiros cm painéis usados na marcação de distâncias. Será que isso
agride tanto a paisagem?
— Quanto se investirá de fato no projeto,
após tantas modificações? O Rio-Orla é de
fato auto-sustentável, como afirma o prefeito
Marcello Alencar? De que forma?
O primeiro orçamento foi de US$ 26
milhões (hoje, cerca de CrS 9,5 bilhões) e
não acredito que tenha sofrido muitas alterações. Se o projeto será ou não auto-sustentável, isso vai depender da visão que a
prefeitura tiver dele. Se o encarar de forma
empresarial, sem dúvida que sim. Quando
for regularizada a situação dos 220 quios_ ^7I /•',
*£-*..
ques previstos em toda a orla, estes certamente deverão contribuir com impostos ou
Mmmm
i
aluguéis, que a médio prazo poderão cobrir
os gastos com o projeto. Outra alternativa é
W*—7"^
|
>'- I
?
a realização de licitações para fornecimento
V^/A®.
; .7
de alimentos. Entretanto, é preciso ficar ciaro que um dos principais objetivos é por fim
ao comércio ambulante e camelôs nos calçadões. Isso seria mais fácil com a construção
hábito salutar que todos deveriam seguir.
considerar que uma pista seria suficiente
dos estacionamentos nos canteiros centrais.
e
Ela não é prioritária, mas é um detalhe
para 00 motoristas que precisam entrar
Houve alguma tentativa da prefeitura de
importante. Eu vejo a bicicleta, antes de
sair do bairro. Esta foi também uma forma
cancelar o tombamento?
tudo, como um transporte alternativo, que
de beneficiar a população, impedindo que o
contribui para a preservação ambiental, pois
Leme viesse a ser transformado num bairro
Não tenho certeza, mas acho que sim.
ê uma forma de substituição do automóvel.
de passagem, como previa um projeto antiCreio
que não foi possível ou então se prefeQuanto ao problema do trânsito, ao contrágo, de construção de um túnel na Pedra do
riu
evitar
mais polêmicas. Tenho certeza de
estacionaAli
o
imaginam,
sua
construção
ligaria
à
Urca.
rio do que muitos
Leme, que o
que todos respeitam muito o trabalho do
não reduz os espaços para a circulação de
mento seria também construído em recortes
paisagista Burle Marx, inclusive
veículos. Com exceção do Leme, a
no canteiro central, que agora continuarão
eu. Entretanto, procurei questioAvenida Atlântica continuará com
sem utilidade. Poderia dizer que o Leme
Trabalhei
nar a validade de canteiros tão
o mesmo número de faixas que muito nas
transformou-se numa cruz que tenho sido
grandes. Quase não são usados
sempre teve. Ipanema e Leblon
obrigado a carregar. Pelo menos mantivepela população para passeios e só
também não terão faixas de asfalto ruas, ouvi
ram a ciclovia.
Qual a real importância do projeto da ciclosuprimidas. O problema, nesses muitas opi- contribuem para concentrações de
camelôs, mendigos e ambulantes.
bairros, existe também com relação niões. Os
via? Ela é uma prioridade dentro do projeto?
fiz o projeto, não sabia
Sobre a questão da ciclovia, o futuro irá
às áreas de estacionamento.
bairros têm Quando
Como você encara a indecisão do
que não poderia utilizar os canteiresponder melhor do que eu. Tenho uma
ros centrais. Mas se já houvesse
certeza visionária de que daqui a alguns
prefeito quanto à construção da ci- particularie
dades
esse
empecilho, talvez tivesse imafoa
clovia?
dúvidas
terá
mais
ninguém
anos
quanto
Não o critico por isso. Antes de ram funda- ginado o Rio-Orla como está sensua importância. Nos países do mundo inser uma autoridade, ele é um ser mentais as do feito agora. Ele continua sendo
teiro, cidadãos transitam de bicicleta pelas
humano, e por isso sujeito a dúvi- dicas da muito bom para a cidade.
ruas com a maior civilidade, exemplo de
população,

Pela

Linha Vermelha
X)s'cbmerciantes e moradores da Rua
Bçl^, em São Cristóvão, recebem hoje, às
Ijk a^yisita do governador Leonel Brizofa,.que 'rá até os canteiros da Linha
Vcrmeljia assinar decreto que suspende a
cobrança de 1CMS (Imposto sobre Circiilaçãp, de Mercadorias e Serviços) a
contar, de maio — data em que foram
iniciadas as obras — e concede linha de
no Banerj aos comercrédito,i especial "Vamos
cercar de benedantes da área.
ficios compensatórios os comerciantes da
Rua Bela. Vamos congelar os tributos e
conceder facilidades, para que eles paguem depois que estiverem concluídas as
obras da Linha Vermelha", afirmou o
governador. Ele anunciou para breve, em
açojdo.pom o prefeito Marcello Alencar,
um, pacote de medidas para facilitar a
vjqp ,(fos comerciantes e moradores, que
sç^pntem prejudicados pelas obras. Sobj;e,çi,pagamento da construção, o govern.a<jpr.•afirmou que seus técnicos estão
eni.CQUíiições de demonstrar a inviabilidade do sistema clássico de pedágio,
"que está sendo abandonado nos
países
rioos". Outra hipótese descartada por
Brizola é a cobrança de uma taxa de
melhoria à população da Ilha. O governo
do estado estuda a possibilidade de embutir .uma taxa na tarifa de embarque do
Aeroporto Internacional.
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Cidade

Lotes e moradia
Disque-Moreira
O secretário estadual de UrbanizaO governador Leonel Brizola reiterou
ontem a disposição de criar o Disque- ção, Habitação e Assentamentos Humános, Fernando
recc- nos,
fernanao Lopes, anunciou que pretelelone para receservigo por telefone
Moreira, serviço
pro¬
Ctuia família
rclan^ar o0 programa Cada
tende relançar
cometi- tende
ber denúncias
denuncias de irregularidades cometifamilia
Moreira Franrn Segiin- um
Hik nr» gnvernn
das_no
um lote,
lote. desenvolvido durante o0 primeiro
gQiernoJVloreiraJ-'ranco^Segunprimeiro
objctivo do
dp
tambcm governo
denuncias também
do Brizola, as denúncias
governo de Leonel Brizola. O0 objetivo
nioserao programa
programa ée atender áa necessidade de mopoderão
poderao ser feitas por cartas, que serão
comissao. De início,
inicio, radia
radia das populações
analisadas por uma comissão.
populates carentes. O0 gover"segundo
no dò
teiefo- no
do estado, para colaborar numa sulusegundo o0 governador,
govemaaor, as cartas e teiefonemas
não poderão ser anônimos, mas ção para o problema habitacional, deve,
nc:
segundo Fernando Lopes, criar facilidaesta
descartada, porque
est idéia não está"alguns
des para que a população disponha dç
terão que sc
segundo Brizola,
lotesno anonimato até mesmo para
manter
mi
defender
suas vidas". Brizola acrescen"A
rigor, não seria necessário o
tou:
Disque-Moreira, porque já temos grande
(0
quantidade de irregularidades de casos
de dilapidação, já perfeitamente identificados, aos quais estamos dando processamento. Mas, como esse pessoal remanescente do PMDB nos ameaçou de estar
nos, não
nao
^
adotando esse processo contra nós,
I
nao complemencomplemenI ft47?ft/Al
temos outro caminho se não
avcriguafoes". Segundo ele,
ele,
f^Ci
tar as nossas averiguações".
"quem
"quern faz malversação
malversafao do dinheiro púpuinblico, comete crime". O0 governador in/!Ew
""
formou ainda que a Secretaria
Sccretaria de Polícia
Policia
"
[
denimcKOZ.
dispoe de um telefone para denúnCivil dispõe
ij ¦
ameagadas de seqüestras,
sequestros,
cias de pessoas ameaçadas
^Aa"
violencia, e para pistas que
vitimas de violência,
que
V V Vv Vy^\\'
•
-*
identificagao de criminosos.
criminosos.
,
ra^loreira,levem àa identificação
Alaor Filho

Jogo sem risco de perder dinheiro
"seis
pes- preencher manualmente seus vo¦ Ele é uma loteca de um ho- BRASIL, ele procura
mem só. O gerente de vendas imo- soas que gostem de loteria espor- lantes, já tendo marcado até três
bliárias Sérgio Alexandre Tardin tiva e possam participar de um mil cartões por semana. Ele joga
publica anúncios em jornais pro- bolão com cota em torno de CrS em grupos há muito tempo, mas
curando pessoas que queiram for- 500 mil". A análise combinatória, há quatro anos passou a jogar
mar botões de loteria esportiva que diminui bastante o custo das sozinho, porque o valor dos prêjunto com ele. Jogando pelo siste- apostas e o número de volantes mios, diz, caiu muito. Agora que
ma de análise combinatória, Sér- usados, não é novidade. Ela é ofe- os prêmios subiram novamente,
gio já ganhou mais de vinte vezes. recida por muitas empresas que com cota de cerca de CrS 500 mil
Ele diz organizar os jogos sem fins anunciam nas casas lotéricas ofer- por pessoa, ele vê poucos riscos de
lucrativos, simplesmente porque tas de jogos por computador. A erro. "Um grupo de seis pessoas
acredita, como a maioria dos jo- novidade é que o gerente imobique jogue quatro vezes por mês
que usa um método infa- liário não cobra nada por seus vai acertar 2
gadores,
"Meu
jogos e errar dois",
lível.
prazer é ganhar junto serviços, e também não gosta de
Sérgio.
afirma
(Antônio José
ticomputador
ou
com as pessoas", diz. Nos anún- usar
qualquer
cios que publica no JORNAL DO po de máquina. Sérgio prefere Mendes)

Ilha projeta santuário da Virgem
onde o bispo e os padres da Ilha celebraMuitos devotos emocionaram-se até
ram missa campal. O pároco José Egon
as lágrimas ao se despedirem ontem, na
Gebert falou entusiasmado da nova igreilha do Governador, da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Mas
ja que os devotos, sobretudo da colônia
portuguesa, prometem construir até 13
para os que acreditam nas aparições da
de maio de 1992, quando a primeira
Virgem na Cova da Iria, em Portugal,
haverá uma recordação: o bispo auxiliar
aparição da Virgem completa 75 anos. O
dom José Carlos de Lima Vaz lançou a
santuário projetado em concreto e vidro
pedra fundamental de um novo santuáterá oito faces. O monumento anexo, em
rio e de um monumento de 25 metros de
forma de campanário, terá uma estátua
altura, dedicados à Senhora de Fátima,
de
Nossa Senhora de Fátima, em concreque serão construídos no final da Rua
to
e revestida de pastilhas de pedra-saAmâncio Pereira, no Jardim Guanabara.
bão. Segundo o padre Gebert. a santa
A cerimônia ocorreu à noite, após uma
ficará com a mão esquerda apontando
procissão de velas que os fiéis organizaram com a imagem desde a Igreja de São
para o Corcovado e a direita abençoanJosé Operário até o futuro santuário,
do os romeiros

PT não obstrui
Fracassou a tática do PT de paralisar os trabalhos da Assembléia até que
o presidente José Nader coloque em
pauta projeto que elimina o pagamento
de jetons por sessões extraordinárias.
Mesmo obstruindo a votação durante a
tarde, o partido não conseguiu impedir
uma extraordinária, no início da noite.
Sem orientação da liderança, a bancada
do PDT deu quorum à votação que
manteve vetos do governo a projeto
sobre pagamento do magistério. O resultado, no entanto, pode ser anulado.
O deputado Carlos Correia, presidente
da Comissão de Justiça, disse que a
convocação " foi arbitrária"

Apoio ao pobre
O governador Leonel Brizola defendeu ontem a dinamização dos serviços da
Fundação Leão XIII. Segundo ele, é necessário que a entidade seja reformulada
"para
prestar um serviço que corresponda às suas despesas". Brizola, que demitiu em junho funcionários da Fundação
Leão XIII contratados irregularmente
durante o governo Moreira Franco, comentou que ao assumir a administração
pública do estado encontrou-a em estado
caótico e submersa no "vício e na desmoralização". Segundo ele, um estudo será
feito para revitalizar a fundação, responsável pelo recolhimento de mendigos e
assistência social à população carente.

Origens do samba
Os moradores do bairro de Oswaldo
Cruz, onde foi fundada a Portela, resolveram homenagear a Velha Guarda da
escola, organizando amanhã um percurso histórico, que repetirá o trajeto que os
velhos sambistas faziam no início do século: às 18h, os grupos musicais Suíngue
Carioca e Prazer embarcam no antepe- ¦
núltimo vagão do trem da Central do:
Brasil e vão tocando sambas até Oswal?1do Cruz, onde desembarcarão para fazer
o restante do caminho a pé. Paulo da'
Portela e seus companheiros faziam a,,*
mesma viagem, no mesmo vagão, quan- .
do o samba ainda era considerado uma"
contravenção e sequer era tolerado pelas
autoridades.
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Buraco
atninLeonel Brizola anunO governador
govcrmidor Lconel
ontcm. durante o programa Com na
ciou ontem,
Jornal
Radio Jornal
t>o\rnw<lor, da Rádio
[nalami
palavra o governador,
Copaale o final do ano Copado Brasil, que até
subtcrracabana ganhara
ganhará uma garagem subterráde/embro. preiiea.
iica. Entre novembro ec dezembro,
preconcluidas as obras que
viu ele,
ele. estarão
estarao concluídas
que
metro sob aa
transformarão
transformarao a galeria do metrô
estacionacm estacionaSilvcira em
Rua Xavier da Silveira
carros.
mento,
capacidadc para 72 carros.
mcnto, com capacidade
extensão da Linha 1
No projeto de extensao
no
ate Ipanema, elaborado no
do metrô
metro até
seria
governo Moreira Franco, a galeria seria
estagao
utilizada como passagem para a estação
obras
Cantagalo. Entretanto, todas as obras
jCantagalo.
amcaga áa
foram
forum paralisadas. Diante da ameaça
niuitos prédios,
estabilidade
cstabilidade de muitos
govcrprcdios, o goversoluno foi obrigado a encontrar uma soluburaco.
buraco.
o
ção
gao para
orgaesta orçaA construção
construgao da garagem está
cm US$
USS 33
metro em
tecnicos do metrô
da pelos técnicos
seria
milhões, a mesma quantia que seria
milhoes,
para aterrar as duas galerias. Segastaparaatcrrarasduasgalerias.segasta
atersera feito um ater.gundo
gundo o governador, será
Praga
ro parcial da parte aberta na Praça
laje
construida uma laje
Eugênio Jardim e construída
Eugenio
Xaintermediária
inlcrmediaria na "Vamos
galeria sob a Rua Xalaje
construir a laje
Silvcira.
vier da Silveira.
como
intermediária
inlcrmediaria na galeria aberta, como
•ho
no projeto original, ce aproveitar para
para
A
utilizar o local como estacionamento. A
isso
garagem poderia ser maior, mas isso
comcnexigiria mais investimentos", comcntou.
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No ano passado — o Rio registrou
\
480
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gros aumentaram sua participagao de
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para 82% e os adolescentes entre
v
75%
15 e 17 anos,
il
que em 90 representavam
trabalhará

OOnovointegrantedaequipequecoornovo integrante da equipe que coorEducação
denará
denara o Programa Especial de Educagao
criador
(Cieps)
(Cicps) ée o professor Paulo Freire, criador
seu
alfabetizagao que leva o seu
rnetodo de alfabetização
do método
foi
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Cartas
Guardador
Em sua edição de 23/7, o caderno
Cidade noticiou a niorle de cinco assaltantcs do Canecão, em conseqüência de um confronto com a Policia Civil. Entre os mortos figura o
nome de Rogério Gomes, em cujo
poder foi encontrada uma carteira
de guardador autônomo. A bem da
verdade, esse cidadão requereu inscrição no Sindicato dos Guardadores de Automóveis no Município do
Rio de Janeiro, dia 28 de setembro
de 1987, mas a partir de janeiro do
ano seguinte deixou de recolher a
contribuição devida, sendo por isso
eliminado, nessa data, do seu quadro social. Pedro Canuto Bastos,
presidente do Sindicato dos Guardadores de Automóveis.
Passarela
O caderno Cidade de 26/7 publicou matéria segundo a qual técnicos
do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e empresários da
região discutiram a necessidade de
construir passarelas na Avenida das
Américas, como forma de evitar os
freqüentes atropelamentos ali registrados. Argumenta Lúcio Costa (autor do projeto de urbanização da
Barra) que, "com passarelas ou sem
elas, as pessoas vão continuar atravessando as ruas no meio dos carros". Francamente, com esse argumento o ilustre urbanista mais
parece demonstrar mentalidade de
um terceiro-mundista. No Primeiro Mundo, o pedestre sempre tem
preferência e todo direito sobre os
veículos. Um bom urbanista tem
obrigação de prever passagens para
pedestres. Foi o que Lúcio Costa
não levou em conta ao traçar o piano da Barra (...).
As passarelas podem ser práticas
e elegantes, como se vê no Aterro do
Flamengo, ou feiosas, como são as
da Avenida Brasil. O que não pode é
estudantes, clientes dos shoppings,
doentes que procuram hospitais,
operários e moradores da Barra e do
Recreio dos Bandeirantes arriscarem a vida sempre que têm de atravessar a Avenida das Américas.
Qualquer coisa precisa ser feita, e já.
Com a palavra e a ação, o presidente
da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas, senhor
João Otávio Brizola. Alfredo Rainho
Neves, Barra da Tijuca.
Microônibus
O caderno Cidade de 23/7 apresentou reportagem sobre a oportuna
volta dos microônibus à Urca. É assim que se faz em todo o mundo,
onde as ruas são pequenas e estreitas. Inexplicavelmente, porém, os
microônibus da linha 407, que serviam tão bem Santa Teresa, sumiram, para dar lugar a outros, de
porte demasiado grande para as curvas e ladeiras desse bairro. Se, como
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está dito na reportagem, a preferència por este ou aquele tipo de condu"baseia-se
em pedidos
ção coletiva
da comunidade e nos atrativos comerdas e turísticos da região", os
moradores de Santa Teresa têm mais
motivos que nenhum outro bairro
carioca para considerar inexplicável
a retirada dos simpáticos microônibus. Avigdor Meroz, Santa Teresa.
Amendoeira
Há mais de três anos vinha pedindo à Fundação Parques e Jardins
para livrar da erva-de-passarinho a
amendoeira que fica em frente ao n°
189 da Rua Frederico Eyer, Gávea.
Oportunamente, a FPJ mandou um
funcionário, que, no entanto, achou
a empreitada de difícil execução, por
ficar a árvore no início de uma ladeira. Mas, ponderando melhor, concordou que podia pedir a ajuda da
Light e aí o problema seria resolvido. Só que nunca ninguém mais
apareceu. Voltei à carga diversas vezes, até que, um dia, um tal doutor
Gérson, da FPJ, mandou dizer que
meu pedido estava na escala de serviços de maio. Só não esclareceu de
que ano. Resultado: a bela amendoeira está morta. Roberto Bergallo,
Gávea.
Dom Hélder
Inauguram-se praças e monumentos a Cazuza, a Pepê, a John
Lennon, Vinícius de Moraes vira rua
e vai por aí. Tudo bem. Um pouco
de pedra, cimento e ferro para ajudar a firmar história não faz mal a
ninguém. Mas, enquanto isso, o
maior benfeitor da população carente do Rio de Janeiro é mantido em
silêncio: Dom Hélder Câmara.
Os beneficiários da Cruzada São
Sebastião ainda lembram dele? E os
primos pobres das encostas e morros, só sabem queimar pneus e fechar ruas quando precisam reivindicar e são expulsos dos conjuntos
residenciais? Se não é ferir a modéstia de Dom Hélder, a colocação de
um simples busto numa praça pública seria bem justa para perpetuar a
memória desse apóstolo da caridade. Fábio Bezerra Lima, Três Rios
(RJ).
Ônibus
Para os que moramos na Fonte
da Saudade e precisamos de ônibus
para ir para o Centro, passando por
Botafogo e Flamengo, só nos resta a
linha 157. O drama é que às vezes
precisamos esperar até uma hora
por um ônibus dessa linha, mas, oh,
desventura!, tantas vezes ele passa
ao largo. Telefonamos para a empresa (Mosa), mas que adianta? Por
que a SMTU não abre concorrência
para que outras empresas explorem
o trajeto Central—Leblon, via Lagoa? Lêda Miiller, Fonte de Saúdade. -

Cursos
Astrologia
A astróloga Donna Cunningham
dirige sexta-feira, às 20h, no Marina Palacc (Av. Delfim Moreira, 630,
Leblon), um seminário sobre astrologia em que destacará a influência do
planeta Plutão nas crises humanas,
relações entre os florais de Bach e os
astros, e mapas astrais para crianças e
adolescentes. O curso termina no domingo. Preço: CrS 45 mil (incluindo refeições). Informações: 205-3398.
Cinema
A Casa de Artes de I
Laranjeiras (Rua Rumania, 44, Laranjeiras)
abriu inscrições para o R
|
curso de formação de 1E3
atores em cinema, teatro e televisão
que começa no dia 21 e vai até 26 do
próximo mês. Aulas às quartas e
quintas-feiras, das 19h às 23h. Inserição de CrS 5 mil e taxa de CrS 30 mil.
Informações: 225-2384.
Contos
Curso de Contos de Fadas será
dado a partir do próximo dia 19 na
Casa do Cosme Velho (Rua Cosme
Velho, 343), sob orientação de Martha Pires Ferreira e com abordagem
junguiana. O curso será dado em
quatro aulas, das 20h às 21h30. Preçò: CrS 10 mil. Informações: 2253540.
Dança
Por CrS 12 mil mensais, a Casa (Rua Gonçalves Crespo, 63, Tijuca) está oferecendo
cursos de Dança e Teaa
Si
tro para crianças, adolescentes e
adultos, além de outros sobre Artes
Plásticas. Aulas à tarde e à noite.
Informações: 256-6985.
Fotografia
Fotografia contemporânea: desenVolvimento é o titulo do curso que as
professoras Paula Trope e Ruth Lifschits começam hoje na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (Rua
Jardim Botânico, 414). Aulas ás terçás e quintas-feiras, das 19h às 21h30.
Informações: 226-9624.
Medicina
O Instituto Brasileiro de Medicina
de Reabilitação (Praia de Botafogo,

Assinatura

158) já aceita inscrições para cursos
de pós-gradução na área de Saúde, que começarão no dia 14 de seternbro e durarão 13 meses. A ênfase
será nas disciplinas pedagógicas e na
pesquisa científica. Preço: CrS 31 mil.
Informações: 552-8090.
Moda
Os diretores da Gorin Auditoria e Contabilidade estarão no
Centro Cultural Cândido Mendes, de Ipanema (Rua Joana Angélica, 63/6°) dias
19, 20 e 21 próximos para começar
a ministrar o seminário intitulado O
que você precisa saber para abrir e
manter uma confecção de moda organizada. Aulas das 16h30 às 18h. Preço: CrS 15 mil. Informações: 2677141.
Orientação
Estão abertas as inscriçõesa para
a jornada intitulada Profissão: um
olhar sobre o desejo destinada especialmente a jovens, na Rua Cesário
Alvim, 15, Botafogo. A jornada será
no próximo sábado, das lOh às 16h, e
contará com a orientação da orientadora Márcia Modesto e a ajuda de
uma equipe de nove psicoterapeutas. Preço: CrS 8 mil. Informações:
286-9665.
Psicologia
A psicóloga Siene P
Coppola inicia no dia
29 curso de Teoria Reichiana, que será dado
na Clínica Animus'
(Rua Benevenuto Berna, 129, Tijuca).
Do curso fazem parte aulas sobre
os principais conceitos de sexualidade, técnicas terapêuticas e prevenção
de neuroses. As aulas serão às quintas-feiras, das 20h às 2lh30, durante
dois meses. Mensalidade: CrS 8 mil.
Informações: 254-7524.
Teatro
Na Obra O Sol (Rua Corcovado,
213, Jardim Botânico), começa dia 20
curso de teatro para crianças e adolescentes, sob a coordenação do autor
e diretor teatral Raul de Orofino. O
curso terá a duração de dois meses,
com aulas às terças e quintas-feiras,
das 9h às 11 h, e às quartas, das 15h30
às 18h. Preço: CrS 15 mil. Informações: 228-0307.
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O Ministério da Educação decidiu não
repassar à Secretaria de Educação do estado uma verba de CrS 2,6 bilhões — deveria ser repassada em duas parcelas —,
porque a ex-secretária, Fátima Cunha,
não prestou contas do convênio de CrS
220 milhões firmado em dezembro e que
venceu em Io de março último. A suspensão da verba prejudicará seis projetos importantes da secretaria, todos eles de treinamento de professores de pré-escolar e de
adultos de municípios carentes.
"Não existe
qualquer documento
prestando contas do convênio. Eu sei
que foram repassadas verbas para outras
instituições e estou atrás dessas instituições como um Sherlock Holmes", disse a
secretária, Maria Yedda Linhares. Segundo ela, o MEC deu mais um mês de
prazo à secretaria para achar a documentação, mas até agora nada e o prazo
está se esgotando. "Os documentos de
outros convênios eu consegui achar. Havia papel espalhado por vários locais; um
deles encontrei na Secretaria de Fazenda", contou Maria Yedda Linhares.
Entre os projetos da secretaria que
dependem da verba está o de treinamento de 2.500 professores de alfabetização e
do pré-escolar dos municípios de Duque
de Caxias, Nova Iguaçu, Trajano de Morais, Belford Roxo, Santa Maria Madalena e São Gonçalo. "Esse projeto atende
a escolas que têm os índices mais elevados de reprovação nas séries iniciais",
afirmou a secretária.

âUlbulciütC
Para organizar a distribuição dos tade. "Vamos definir pontos c
camelôs pela cidade, a Secretaria Mu- remanejar os camelôs para as ruas
nicipal de Fazenda está anuncian- transversais, seguindo as normas da
do a definição dos pontos de atuação
lei l.222/88", afirmou.
dos ambulantes nos diversos bairros
A lei municipal 1.222 regula o
até o fim do ano, para começar a comércio ambulante
na cidade. Ela
cadastrar todos eles. O comércio dos diz,
exemplo, que a distância
por
camelôs no Rio está totalmente de- entre as barracas
deve ser de pelo
sorganizado, segundo o presidente da menos 20 metros;
que as calçadas
Subcomissão Regional de Licencia- ocupadas
precisam medir no minimento e Fiscalização da 3a Inspetoria mo 3 metros e
que os camelôs não
(responsável por Botafogo, Urca, Ca- podem se instalar em frente a bantete, Flamengo, Glória, Laranjeiras e cos, museus, prédios tombados,
Cosme Velho), Alfredo Iglesias. Ele pontos de ônibus e saídas de metrô.
disse que todos os camelôs estão em Nada disso, porém, é respeitado.
situação irregular porque desde 89 a Em frente ao Banco Nacional, na
secretaria não renova as licenças, que esquina das ruas Correia Dutra e do
Catete, havia ontem oito barracas.
valem por um ano.
Ontem, com a ajuda de represenAlfredo Iglesias explicou que o catantes de associações de moradores, dastramento dos camelôs vai comeintegrantes da subcomissão marca- çar quando terminar o mapeamento
ram 85 pontos nas ruas da Glória e nos diversos bairros, trabalho que esdo Catete, que entrarão no mapea- tá sendo feito pelas 19 inspetorias
mento da secretaria. Hoje, eles farão regionais e que deve terminar até o
o mesmo nas vias transversais do fim do ano. Os deficientes físicos,
Catete e da Glória e amanhã repe- idosos, pais de família com grande
tem o serviço em Laranjeiras. Igle- número de menores e ex-presidiários
sias estima que haja no trecho da terão preferência. Vai pesar também
Glória ao Largo do Machado apro- a antigüidade no comércio ambulante
ximadamente mil ambulantes, nú- e a escolha de áreas próximas à resimero que ele pretende reduzir à me- dência do inscrito.

opõe

e Fortes

O seminário O papel das empresas
na Rio-92, realizado no Centro Empresarial Rio, em Botafogo, foi marcado por acalorada discussão entre o
deputado Carlos Mine (PT) e o empresário Márcio Fortes, em um painel
presidido de manhã por Luiz Thcmudo, secretário-executivo do Grupo de
Trabalho Nacional para a conlercncia da ONU. A questão dominaria
toda a tarde os debates com 90 participantes. O prefeito Marcello Alencar
abriu o seminário, falando sobre a
importância cultural da Rio-92 para
todos os setores da sociedade.
A discussão começou quando
Carlos Mine falou em oportunismo
"dos
que de súbito se transformaram
em ecologistas natos" um ano antes
da conferência da ONU no Rio.
"Nossa
preocupação é questionar' o
que de fato os empresários podem
fazer pelo meio ambiente e não apenas a venda de uma imagem positiva
sem qualquer melhoria relacionada
com as tecnologias sujas e os próprios
trabalhadores", disse o deputado.
Márcio Fortes, representante do
Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, rebateu
a briga ideológica entre empresáriosquee
ecologistas é coisa do passado: "Não
podemos discutir mais o ser ou não
ser ecologista. Hoje a defesa da saúde
do planeta é uma causa comum e não
há mais tempo a perder. O grande
negócio é convergir todos os setores
da sociedade para uma mudança de
atitude conjunta."
Mine contra-atacou anunciando
para dentro de dois meses uma nova
cena suja (campanha em outdoors denunciando as empresas mais poluidoras), com a Cedae já ameaçada de
figurar na lista devido ao rompimento do emissário submarino de Ipanema. Mas ressaltou que a companhia
Ingá de metais mudou seu comportamento ambiental.
A tarde, o painel Oportunidades
para o Rio em 1992 foi conduzido por
Edgar Rocha, presidente do Instituto
de Planejamento do Rio (Iplan-Rio),
que substituiu o secretário estadual
de Meio Ambiente, Roberto D'Ávila.
A terceira mesa, que debateu as oportunidades de negócios e marketing na
Rio-92, foi presidida por João Augusto Fortes, segundo o qual se discutiu a ética do marketing e a mudança de atitude de empresas e cidadãos
em relação à ecologia.
"Foi um debate
que promete render frutos para que a Rio-92 seja a
tomada de uma nova consciência empresarial, que deve propagar-se além
do evento", disse João Augusto Fortes,
que ainda pretende promover através
do Pró-Rio, conselho que preside, um
novo evento com empresários para que
a discussão não se dilua.
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Cartas
Guardador
Em sua edição de 23/7, o eadcrno
Cidade noticiou a morte de cinco assaltantes do Canecão, em conseqüência de um confronto com a Polícia Civil. Entre os mortos figura o.
nome de Rogério Gomes, em cujo
poder foi encontrada uma carteira
de guardador autônomo. A bem da
verdade, esse cidadão requereu inscrição no Sindicato dos Guardadores de Automóveis no Município do
Rio de Janeiro, dia 28 de setembro
de 1987, mas a partir de janeiro do
ano seguinte deixou de recolher a
contribuição devida, sendo por isso
eliminado, nessa data, do seu quadro social. Pedro Canuto Bastos,
presidente do Sindicato dos Guardadores de Automóveis.
Passarela
O caderno Cidade de 26/7 publicou matéria segundo a qual técnicos
do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e empresários da
região discutiram a necessidade de
construir passarelas na Avenida das
Américas, como forma de evitar os
freqüentes atropelamentos ali registrados. Argumenta Lúcio Costa (autor do projeto de urbanização da
Barra) que, "com passarelas ou sem
elas, as pessoas vão continuar atravessando as ruas no meio dos carros". Francamente, com esse argumento o ilustre urbanista mais
parece demonstrar mentalidade de
um terceiro-mundista. No Primeiro Mundo, o pedestre sempre tem
preferência e todo direito sobre os
veículos. Um bom urbanista tem
obrigação de prever passagens para
pedestres, foi o que Lúcio Costa
não levou em conta ao traçar o piano da Barra (...).
As passarelas podem ser práticas
e elegantes, como se vê no Aterro do
Flamengo, ou feiosas, como são as
da Avenida Brasil. O que não pode é
estudantes, clientes dos shoppings,
doentes que procuram hospitais,
operários e moradores da Barra e do
Recreio dos Bandeirantes arriscarem a vida sempre que têm de atravessar a Avenida das Américas.
Qualquer coisa precisa ser feita, e já.
Com a palavra e a ação, o presidente
da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas, senhor
João Otávio Brizola. Alfredo Rainho
Neves, Barra da Tijuca.
Microônibus
O caderno Cidade de 23/7 apresentou reportagem sobre a oportuna
volta dos microônibus à Urca. É assim que se faz em todo o mundo,
onde as ruas são pequenas e estreitas. Inexplicavelmente, porém, os
microônibus da linha 407, que serviam tão bem Santa Teresa, sumiram, para dar lugar a outros, de
porte demasiado grande para as curvas e ladeiras desse bairro. Se, como

está dito na reportagem, a preferência por este ou aquele tipo de condu"baseia-se em
çào coletiva
pedidos
da comunidade e nos atrativos comerciqis e turísticos da região", os
moradores de Santa Teresa têm mais
motivos que nenhum outro bairro
carioca para considerar inexplicável
a retirada dos simpáticos microônibus. Avigdor Meroz, Santa Teresa.
Amendoeira
Há mais de três anos vinha pedindo á Fundação Parques e Jardins
para livrar da erva-de-passarinho a
amendoeira que fica em frente ao n°
189 da Rua Frederico Eyer, Gávea.
Oportunamente, a FPJ mandou um
funcionário, que, no entanto, achou
a empreitada de difícil execução, por
ficar a árvore no início de uma ladeira. Mas, ponderando melhor, concordou que podia pedir a ajuda da
Light e aí o problema seria resolvido. Só que nunca ninguém mais
apareceu. Voltei à carga diversas vezes, até que, um dia, um tal doutor
Gérson, da FPJ, mandou dizer que
meu pedido estava na escala de serviços de maio. Só não esclareceu de
que ano. Resultado: a bela amendoeira está morta. Roberto Bergallo,
Gávea.
Dom Hélder
Inauguram-se praças e monumentos a Cazuza, a Pepê, a John
Lennon, Vinícius de Moraes vira rua
e vai por aí. Tudo bem. Um pouco
de pedra, cimento e ferro para ajudar a firmar história não faz mal a
ninguém. Mas, enquanto isso, o
maior benfeitor da população carente do Rio de Janeiro é mantido em
silêncio: Dom Hélder Câmara.
Os beneficiários da Cruzada São
Sebastião ainda lembram dele? E os
primos pobres das encostas e morros, só sabem queimar pneus e fechar ruas quando precisam reivindicar e são expulsos dos conjuntos
residenciais? Se não é ferir a modéstia de Dom Hélder, a colocação de
um simples busto numa praça pública seria bem justa para perpetuar a
memória desse apóstolo da caridade. Fábio Bezerra Lima, Três Rios
(RJ).
Ônibus
Para os que moramos na Fonte
da Saudade e precisamos de ônibus
para ir para o Centro, passando por
Botafogo e Flamengo, só nos resta a
linha 157. O drama é que às vezes
precisamos esperar até uma hora
por um ônibus dessa linha, mas, oh,
desventura!, tantas vezes ele passa
ao largo. Telefonamos para a empresa (Mosa), mas que adianta? Por
que a SMTU não abre concorrência
para que outras empresas explorem
o trajeto Central—Leblon, via Lagoa? Leda Miiller, Fonte de Saúdade.

Cursos
Astrologia
A astróloga Donna Cunningham
dirige sexta-feira, às 20h, no Marina Palace (Av. Delfim Moreira, 630,
Leblon), um seminário sobre astrologia em que destacará a influência do
planeta Plutão nas crises humanas,
relações entre os florais de Bach e os
astros, e mapas astrais para crianças e
adolescentes. O curso termina no domingo. Preço: CrS 45 mil (incluiudo refeições). Informações: 205-3398.
Cinema
A Casa de Artes de I
Laranjeiras (Rua Ru-1 .jL.
mânia, 44, Laranjeiras) I
abriu inscrições para o R
]prI
curso de formação de
atores em cinema, teatro e televisão
que começa no dia 21 e vai até 26 do
próximo mês Aulas às quartas e
quintas-feiras, das 19h às 23h. Inserição de CrS 5 mil e taxa de CrS 30 mil
Informações. 225-2384.
Contos
Curso de Contos de Fadas será
dado a partir do próximo dia 19 na
Casa do Cosme Velho (Rua Cosme
Velho, 343), sob orientação de Martha Pires Ferreira e com abordagem
jünguiana. O curso será dado em
quatro aulas, das 20h às 21h30. Preço: CrS 10 mil. Informações: 2253540.
Dança
Por CrS 12 mil men
sais, a Casa (Rua Gon
çalves Crespo, 63, Tiju- |
ca) está oferecendo
cursos de Dança e Tea- 0
tro para crianças, adolescentes e
adultos, além de outros sobre Artes
Plásticas. Aulas à tarde e à noite.
Informações: 256-6985.
fotografia
Fotografia contemporânea: desenvolvimento é o título do curso que as
professoras Paula Trope e Ruth Lifsçhits começam hoje na Escola de Ar
tes Visuais do Parque Lage (Rua
Jardim Botânico, 414). Aulas ás terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30.
Informações. 226-9624.
Medicina
O Instituto Brasileiro de Medicina
de Reabilitação (Praia de Botafogo,

158) já aceita inscrições para cursos
de pós-gradução na área de Saúde, que começarão no dia 14 de setembro e durarão 13 meses. A ênfase
será nas disciplinas pedagógicas e na
pesquisa científica. Preço: CrS 31 mil.
Informações: 552-8090.
Moda
Os diretores da Gorin Auditoria e Contabilidade estarão no
Centro Cultural Cândido Mendes, de Ipanema (Rua Joana Angélica, 63/6°) dias
19, 20 e 21 próximos para começar
a ministrar o seminário intitulado O
que você precisa saber para abrir e
manter uma confecção de moda organizada. Aulas das 16h30 às 18h. Preço: CrS 15 mil. Informações: 2677141.
Orientação
Estão abertas as inscriçõesa para
a jornada intitulada Profissão: um
olliar sobre o desejo destinada especialmente a jovens, na Rua Cesário
Alvim, 15, Botafogo. A jornada será
no próximo sábado, das lOh às 16h, e
contará com a orientação da orientadora Márcia Modesto e a ajuda de
uma equipe de nove psicoterapeutas. Preço: CrS 8 mil. Informações:
286-9665.
Psicologia
A psicóloga Siene I
Coppola inicia no dia
29 curso de Teoria Reichiana, que será dado
na Clínica Animus' *
(Rua Benevenuto Berna, 129, Tijuca).
Do curso fazem parte aulas sobre
os principais conceitos de sexualidade, técnicas terapêuticas e prevenção
de neuroses. As aulas serão às quintas-feiras, das 20h às 21h30, durante
dois meses. Mensalidade: CrS 8 mil.
Informações: 254-7524.
Teatro
Na Obra O Sol (Rua Corcovado,
213, Jardim Botânico), começa dia 20
curso de teatro para crianças e adolescentes, sob a coordenação do autor
e diretor teatral Raul de Orofino. O
curso terá a duração de dois meses,
com aulas às terças e quintas-feiras,
das 9h às 11 h, e ás quartas, das 15h30
às 18h. Preço CrS 15 mil. Informações: 228-0307.
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O Ministério da Educação decidiu não
repassar à Secretaria de Educação do estado uma verba de CrS 2,6 bilhões — deveria ser repassada em duas parcelas —,
porque a ex-secretária, Fátima Cunha,
não prestou contas do convênio de CrS
220 milhões firmado em dezembro e que
venceu em 1° de março último. A suspensão da verba prejudicará seis projetos importantes da secretaria, todos eles de treinamento de professores de pré-escolar e de
adultos de municípios carentes.
"Não existe
qualquer documento
prestando contas do convênio. Eu sei
que foram repassadas verbas para outras
instituições e estou atrás dessas instituições como um Sherlock Holmes", disse a
secretária, Maria Yedda Linhares. Segundo ela, o MEC deu mais um mês de
prazo à secretaria para achar a documentação, mas até agora nada e o prazo
está se esgotando. "Os documentos de
outros convênios eu consegui achar. Havia papel espalhado por vários locais; um
deles encontrei na Secretaria de Fazenda", contou Maria Yedda Linhares.
Entre os projetos da secretaria que
dependem da verba está o de treinamento de 2.500 professores de alfabetizaçâo e
do pré-escolar dos municípios de Duque
de Caxias, Nova Iguaçu, Trajano de Morais, Belford Roxo, Santa Maria Madalena e São Gonçalo. "Esse projeto atende
a escolas que têm os índices mais elevados de reprovação nas séries iniciais",
afirmou a secretária.

comércio

Para organizar a distribuição dos
camelôs pela cidade, a Secretaria Municipal de Fazenda está anunciando a definição dos pontos de atuação
dos ambulantes nos diversos bairros
até o fim do ano, para começar a
cadastrar todos eles. O comércio dos
camelôs no Rio está totalmente desorganizado, segundo o presidente da
Subcomissão Regional de Licenciamento e Fiscalização da 3a Inspetoria
(responsável por Botafogo, Urca, Catete, Flamengo, Glória, Laranjeiras e
Cosme Velho), Alfredo Iglesias. Ele
disse que todos os camelôs estão em
situação irregular porque desde 89 a
secretaria não renova as licenças, que
valem por um ano.
Ontem, com a ajuda de representantes de associações de moradores,
integrantes da subcomissão marcaram 85 pontos nas ruas da Glória e
do Catete, que entrarão no mapeamento da secretaria. Hoje, eles farão
o mesmo nas vias transversais do
Catete e da Glória e amanhã repetem o serviço em Laranjeiras. Iglesias estima que haja no trecho da
Glória ao Largo do Machado aproximadamente mil ambulantes, número que ele pretende reduzir à me-

ambulante
tade. "Vamos definir pontos e
remanejar os camelôs para as ruas
transversais, seguindo as normas da
lei 1.222/88", afirmou.
A lei municipal 1.222 regula o
comércio ambulante na cidade. Ela
diz, por exemplo, que a distância
entre as barracas deve ser de pelo
menos 20 metros; que as calçadas
ocupadas precisam medir no minimo 3 metros e que os camelôs não
podem se instalar em frente a bancos, museus, prédios tombados,
pontos de ônibus e saídas de metrô.
Nada disso, porém, é respeitado.
Em frente ao Banco Nacional, na
esquina das ruas Correia Dutra e do
Catete, havia ontem oito barracas.
Alfredo Iglesias explicou que o cadastramento dos camelôs vai começar quando terminar o mapeamento
nos diversos bairros, trabalho que está sendo feito pelas 19 inspetorias
regionais e que deve terminar até o
fim do ano. Os deficientes físicos,
idosos, pais de família com grande
número de menores e ex-presidiários
terão preferência. Vai pesar também
a antigüidade no comércio ambulante
e a escolha de áreas próximas à residência do inscrito.
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para a Rio-92
O Rioccntro terá ares de primeiro
mundo na Rio-92. A reunião de presidentes, primeiros-ministros e delegações da ONU se realizará no auditório
do Pavilhão de Congressos, que poderá ser adaptado nos moldes da sala de
reuniões plenárias da ONU, em Nova
Iorque. Um minishopping com agência de turismo, uma locadora de carros, uma livraria, uma banca, entre
outras lojas, serão construídos no Pavilhão Central.
Haverá três heliportos em frente
ao Pavilhão de Congressos, para encurtar o caminho dos chefes de estado
que se reunirão no auditório. Todas
essas modificações foram anunciadas
durante a visita ao Riocentro da missão da ONU, integrada pelo diretor
de segurança das Nações Unidas, Richard Ward, e por Godofredo Figueiroa, representante do grupo que organiza a Rio-92 em Nova Iorque.
Os visitantes foram aconipariliados por João Leite, arquiteto cônsultor da presidência, que trabalha no
GTN nos preparativos do Riocentro,
por Waldir Figueiredo, autor do projeto original do centro de convenções
e por alguns representantes da coordenação de segurança do GTN. Richard Ward analisou meticulosamente
os três pavilhões que compõem o
complexo do Riocentro e, ao final da
visita, considerou-o satisfatório: "Este
lugar é gigantesco. O que não falta é
espaço e a disposição do Pavilhão
Central é boa para um controle rigoroso de segurança", declarou.
Entretanto, dados mais precisos
sobre quantos seguranças a ONU trará ao Rio e como será a coordenação
com as polícias brasileiras (deverão
incluir até agentes das Forças Armadas e da Polícia Federal) ainda serão
definidos. Toda a área ocupada pela
ONU terá portais magnéticos para a
detecção de metais e o controle sérá
feito por rádios.
Os outros pavilhões do Riocentro
têm também destino certo durante os
12 dias da conferência: o segundo andar do Pavilhão de Congressos, uma
área de 600m2, será o QG da Presidência da República; os SOOm2 que serão
ocupados pelas ONGs (organizações
não-governamentais) ficarão no Pavilhão de Exposições, onde se realiza a
Feira da Providência. Essa área (total
de 20.416m2) será ocupada também
pelas delegações dos países participantes da conferência, que terão escritórios com a dimensão de 12m:.
Algumas embaixadas requisitaram
áreas maiores ao GTN. Segundo João
Leite, a área máxima por delegação é
de 50m2 e a montagem dos estandes
que ocupem além dos I2m- será paga
pelos preços de custo da montagem. A
licitação para escolha das empresas
que deverão ocupar as lojas do minishopping deverá ser feita ainda este
ano.
Brasil vai pagar
pela organização
O ministro Carlos Garcia, secretário-exccutivo da Rio-92;
anunciou ontem na Casa da Rio92, que as despesas do Governo
Federal com a Conferência da
ONU, que serão definidos até 0\
dia 31 de agosto, vão entrar na
linha especial de crédito, (a
Constituição não prevê este tipo
de gastos) para serem submetidos
à aprovação do Congresso Nacional. Pelo menos um número já
é certo: o pagamento de U§S
2.300 mil á ONU pelas 600 pes- .
soas da Organização, transporte
de equipamentos e materiais. O
Governo brasileiro paga as diárias (US$ 104) dos funcionários
da ONU e suas passagens.
Carlos Garcia abriu a reunião
da missão da ONU com os coor-;
denadores do GTN, e aproveitou''
para anunciar algumas novidades'
nos preparativos para a Confe-1'
rência. Uma delas é a ligação do
sistema central de computação da
Conferência à rede da ONU, em
Nova Iorque. O objetivo é poupar a vinda de tradutores, que
trabalharão via computador, em
Nova Iorque, retornando a tradução ao Brasil, numa das cinco
línguas num prazo de 24h. Assim
toda a documentação produzida
será recebida pelos participantes
no dia seguinte. Com o evento
também serão contratadas temporariamente cerca de 1.500 pessoas, entre recepcionistas e mororistas e guias turísticos que
deverão ser preparados por um
curso especialmente feito peía
Embratur. A utilização de papel
reciclado para a impressão das 30
toneladas de documentos previstos, ainda está sem definição:
"Não
encontramos ainda papéis
com qualidade para serem impressos em xerox", disse Garcia.
Outros detalhes também foram
acertados: são cerca de dez os helicópteros que serão sedidos pela
Marinha, Exército e Aeronáutica
para o transporte das delegações.
Eles farão a ponte aérea entre o
Forte de Copacabana e o Riocentro. Garcia também acredita que a
simulação da recepção dos participantes da Conferência no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, deverá acontecer no
fim-de-ano e no Carnaval, quando
as reformas internas do Aeroporto
deverão ser concluídas.
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Nilo

morte
de
quer
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0 secretário de Polícia Civil, Nilo
Batista, informou ontem à noite que
QUEM E QUEM NA CARTA
determinou ao diretor do DepartaJoão Coelho é João Toco
gus bicheiros, entre eles Vicente
mento de Policia da Baixada, delega1—
de Vela, um dos mais cruéis Bellet, na Barra da Tijuca, para fido Hélio Luz, uma investigação rigocar com os pontos. Depondo na polimatadores de Baixada Fluminense.
rosa para apurar tudo sobre a morte
cia, acusados dos crimes, eles disseEx-informante da polícia e policial,
vivia de assassinatos por encomen- ram que eram inocente e que
de Eliana Miiller David e Hercüio
da, até que uma de suas vitimas so- banqueiros de bicho é que estavam
Cabral Ferreira, segunda-feira, em
breviveu e o denunciou. Preso e pro- matando.
Nilópolis. Nilo disse que não deseja
cessado, ele não suportou e morreu
sobre
dúvidas
que pairem quaisquer
de infarto.
— Orlando Ceguinho é o polio trabalho da polícia, tanto na identiciai
Orlando Borges que, juntaficação dos assassinos como na apuSeu Ângelo, "capitalista da mente com com seu colega Vitor
ração das denúncias da carta de Elia2—
Vidal Filho, o Vitor Macaco, foi
banca", é o banqueiro Ângelo
"Quero Hélio Luz
em cima do
ne.
Maria Longa, o Tio Patinhas, que acusado de envolvimento no caso
foi dono dos maiores pontos de bicho Misaque-Jatobá. Ambos foram abfato. não deixando escapar nada",
solvidos. Outro policial, Edlr Maafirmou Nilo, logo depois de conver- da Zona Sul. Morreu há pouco mais
rins, o Bizoca, foi condenado, assim
de dois anos, de infarto, e deixou
sar com o delegado, pelo telefone.
como os detetives Douglas Peixoto
O secretário determinou que a po- seus pontos para Maninho, o banValdemiro Garcia, filho de
Siqueira e Andrelino Pinheiro.
lícia localize e investigue cada um dos queiro
Valdemir Garcia, o Miro do Salgueinomes citados na carta cm que a ro.
Miriam Irineu Mesquita, tesvitima faz acusações ao ex-marido.
6 temunha do seqüestro de MisaMuitos são policiais. O delegado
Paulo Crespo, detetive, ligaque e Jatobá, na Praia de PiratininAriobar Pontes, da 57a DP (Nilópo- 3—
do a grupos de extermínio, traga, tem hoje vida nova, com um
lis), que deveria investigar o caso, foi balhou em várias delegacias de Nite- companheiro e um filho.
transferido pelo secretário. A remo- rói, São Gonçalo e Baixada
— Tingo é Albertina Bouças Gaçâo já estava decidida há alguns dias Fluminense.
briel, mulher de Dauro Freitas
e foi publicada no Boletim de Serviço
Miiller de Campos, pai de Eliana.
A — Xaca, de Ramos, é o detetive
da Secretaria, que circulou ontem.
^ Edson Lopes, ligado aos também
Era ela quem andava na garupa do
Para seu lugar foi nomeado o delegacompanheiro de Eliana, Hercilio, fapoliciais Francisco e Sebastião Sando Othon Farinha, da 50a DP (Itatoro, irmãos, e Francisco Queiroz, o
to que despertava ciúmes. Era mâe
Chiquinho,
todos já mortos, que vide Carlito, que chegou a tramar a
há
dois
meses
os
guaí), que
prendeu
de extorsões praticadas, prinmorte de um gerente de Jogo de
autores do assassinato do prefeito da viam
cipalmente, contra banqueiros de
bicho em Paracambi, o Lael, para
cidade, Abeilard Goulart.
bicho. Os quatro tentaram matar alficar com os pontos.
Sérgio Moraes

Eliana

horas

sob

'Anísio'

Os

campeões

da impunidade
Embora envolvidos, direta ou tn- cercado por um grupo de soldados da
.diretamente, cm dezenas de homicí- PM. Com o desaparecimento do bidios e seqüestros não esclarecidos, os cheiro José Batista da Costa, o China
banqueiros de bicho do Rio nunca da Saúde, em setembro de 1981, a
foram condenados por nenhum crime guerra do bicho acirrou-sc e teve ininos últimos 20 anos. Desde cio uma seqüência de crimes até hoje
^Violento,
•ò inicio da década de 70, eles sào insolúveis.
Em outubro daquele ano, o ex-popersonagens assíduos dos noticiários
ípoliciais. quase sempre acusados de licial Mariel Mariscot de Matos foi
terem mandado matar alguém. A im- assassinado á porta da fortaleza de
fpunidade se estende, ainda, a seus Raul Capitão, no Centro. Junto com
^herdeiros:
*Maninho. Valdemir Paes Garcia, o Wilson Cardoso de Castro, o Wilson
filho do bicheiro Miro, até Chuchu, e Marcos Aurélio Correia de
«hoje continua cm liberdade, apesar de Melo, o Marquinhos, filho de Raul
Jter atingido com um tiro o estudante Capitão, Mariel pretendia se estabeleCarlos Gustavo Santos Pinto Morei- cer na contravenção, tomando os
'ra. o Grelha, que ficou paralitico, em
pontos dc China. Em outubro de
1985, Wilson Chuchu foi assassinado.
f)9S8.
O mesmo aconteceu, três anos decaso
mais
recente,
O
ocorrido
em
I
pois. com Marquinhos, que tinha enmovem bro do ano passado, teve como
tre seus aliados o detetive da Polícia
.protagonista Kátia Sueli Correia de
Civil Osman Pereira Leite, morto ano
[Melo, filha do contravcntor Raul Ca'pilão. Junto com o companheiro, o
passado.
Os principais crimes contra líderes
¦éx-soldado da PM Gilson Silva Sande escolas de samba no Rio também
*tos. ela foi acusada dc matar a emnâo foram esclarecidos, apesar dos
pregada doméstica Maria da Glória
¦Silva Santos, de 26 anos. O crime
indícios que levavam ao envolvimento da contravenção. A Mangueira,
;òcorreu no próprio apartamento de
•jK-átia. na Tijuca, onde a empregada
uma das escolas mais tradicionais,
.foi estrangulada. O corpo foi encon
perdeu dois presidentes em menos de
um ano: o primeiro, em outubro de
ifrado no mesmo dia. na Barra de
'Guaratiba.
Kátia Sueli, indiciada pe1988. quando Carlos Dória foi fuzila,ío assassinato, não está presa
do ao chegar a casa; o segundo ocor
A disputa dc pontos do jogo resreu 10 meses depois e a vítima foi o
•ponde
maior
irmão de Carlos, Elisio Dória. Em
dos
crimes
pela
parte
ligados ao bicho. Em 1972. o banoutubro de 1989, era seqüestrado o
queira Carlos Martins Teixeira, o
presidente da Caprichosos de Pilares.
¦Carlinhos Maracanã, foi acusado dc
Antônio Mayr, ainda desaparecido.
•mandar matar o bicheiro conhecido
Até mesmo um detetive que comentaCandonga.
Mesmo
assim,
ele
ra
ter elucidado os crimes da Manjeomo
[destilou com a Portela, no carnaval gueira apareceu morto na mala de
daquele ano, e o que é pior estava um carro
i

o

Empresária conta que sofreu torturas de seus
nheiro, o carro parou por causa do
A empresária Maria Luzia Curi
Albuquerque, que conseguiu fugir do equipamento anti-roubo e ela foi reticativeiro dez horas após ter sido se- rada da mala para explicar como aqüestrada, segunda-feira, disse ontem cioná-lo novamente. Os seqüestradoter escapado por uma janela no bar- res então a amarraram e lhe
raco onde era mantida como refém — colocaram uma venda nos olhos, volprovavelmente na Favela do Pica- tando pela Avenida Brasil, na direção
Pau, no Cachambi —, aproveitando Zona Norte-Centro.
O carro parou de novo em Bonsua distração dos seqüestradores. Muito tensa, ela chorou várias vezes du- cesso e ela foi obrigada a desligar de
rante a entrevista coletiva, lembrando novo o equipamento. Maria Luzia seque chegou a apanhar, e revelou que guiu de olhos vendados, mas ao ser
retirada, minutos mais tarde, a venda
os três homens que a seqüestraram
caiu
e ela percebeu que estava numa
em casa, no bairro da Ribeira, na
"Fui
favela.
arrastada pelos seqüesIlha do Governador, só queriam, de
tradores
até
um
barraco. Eu gritava
início, levá-la para garantir a saída da
e na favela havia
socorro
muito
por
segreilha no Santana equipado com
olhando,
mas ninguém
muita
gente
do contra roubo.
"Esse
Maria
Luzia lemnada",
contou.
fez
é
bom
diz
que
pessoal que
ficar na mão de bandido está mentin- brou ter sido maltratada pelos seqüestradores. Um deles chegou a bater sua
do. É horrível", disse Maria Luzia,
entre soluços. Ela contou com deta- cabeça contra a parede, para que ela
lhes a trajetória do seqüestro, desde o desse informações sobre a família.
momento em que foi levada de casa, "Eles falaram o nome de meu pai (o
às 13h35, na mala do carro. Na Ave- empresário Merhy Curi, presidente da
nida Brasil, altura da Casa do Mari- Concessionária Sodinava, onde ela
Filho

turamentos líquidos do jogo do bicho,
Anisio se diz dono de uma fábrica de
fibras de vidro, duas construtoras e uma
gráfica. E uma espécie de benfeitor para
o povo de Nilópolis e para a Escola de
Samba Beija-Flor. A polêmica sobre sua
personalidade "Sou
pode se resumir na dupla
religiosidade.
católico e espirita",
diz. Anísio foi preso pela primeira vez em
69, quando se apresentou ao Dops de
Niterói, perseguido pela onda repressiva
do AI-5. No carnaval de 77 esteve novamente preso — por pouco não viu sua
escola comemorar o bicampeonato —,
suspeito da morte do banqueiro Euclides
Pannar. o China Cabeça Branca. No inicio da década dc 80, Anisio foi enquadrado em vários processos por contravenção, depois de indiciado como mandante
do seqüestro de Misaque e Jatobá.
Caso Jatobá não
foi esclarecido
Em 7 de janeiro de 1981, a casa do
contraventor Aniz Abraão David, o Anisio, em Piratininga, Niterói, foi invadida
por ladrões, que roubaram dinheiro,
jóias, roupas e uma bicicleta. Dois dias
depois, o pintor de paredes Misaque José
Marques e o publicitário Luís Carlos
Jatobá eram seqüestrados quando tomavam cerveja á beira-mar. Eram suspeitos
do assalto, investigado por policiais amigos do banqueiro do bicho. O seqüestro
foi presenciado por uma vendedora de
milho e um empregado de trailer.
O inquérito policial, conduzido pelo
delegado Arnaldo Campana, apontou
Anisio como mandante do crime e os
detetives Edir Marins, Douglas Peixoto
de Siqueira e Andrelino Pinheiro como
executores. Anisio foi absolvido e os policiais condenados, em 1985, a quatro
anos de prisão, pena que prescreveu sem
que os trés fossem para a cadeia. Edir foi
morto a tiros em 1986. Andrelino está
sem função policial, respondendo a inquérito administrativo. Douglas está lotado na delegacia de Duas Barras. Os
ladrões que roubaram a casa de Anisio
foram presos, ainda em 1981, mas Misaque e Jatobá nunca mais apareceram.

o

de

empresário

Antônio Carlos Ferreira Batista, de
22 anos, filho do empresário Antônio
Magalhães Batista, de 52, foi seqüestrado às 20h40 de segunda-feira, em frente
de sua casa na Rua Roberto Veiga, em
Barra do Pirai (Médio Vale do Paraíba).
O empresário é sócio da TransBarra,
empresa de transporte de carga, e do
posto de gasolina São Francisco de Pauia, onde o filho era gerente.
O seqüestro ocorreu quando Antônio
Carlos chegava a casa. Ele abriu a porta
da garagem para estacionar seu Verona
cinza, EQ 8810, quando um Gol preto
parou e três homens armados o renderam. A mãe do rapaz, Branca de Jesus
Batista, abriu a porta e pediu para ser
levada junto com o filho, mas os seqüestradores recusaram, alegando que só pretendiam levar Antônio até o posto de
gasolina, para lhes dar dinheiro.
Os pais de Antônio Carlos se recusaram
ontem a receber a imprensa. O advogado
Augusto César, de 36 anos, amigo da
família, disse que a intenção é manter a
policia e a imprensa afastadas do caso.
Ele não informou se houve pedido de
resgate.
O seqüestro foi assistido pelo vigia
José Barbosa, de 54 anos, que trabalha
no Solar da Chácara (Avenida Amaral
Peixoto, 788), em frente à casa de Antônio Carlos. O vigia contou ao síndico do
Pai

vem

Classificados JB

levado

prédio, Édison Vilarinho Pinto, de 39
anos, que, ao perceber que se tratava de
um seqüestro, apagou as luzes. Viu então
quando os homens saltaram do Gol e
renderam o filho do empresário.
Segundo o vigia, quando a mãe de
Antônio Carlos apareceu, os seqüestradores disseram que soltariam seu filho
depois de pegarem "um dinheiro no posto". A mãe chegou a entrar no Gol, na
tentativa de acompanhar o rapaz, mas
foi jogada para fora do carro pelos seqüestradores. O Gol tinha placa do Rio
de Janeiro, com o número 9435.
Avisados do seqüestro, policiais da
85a DP e do 10° Batalhão da Polícia
Militar (Barra do Piraí) fizeram um cerco
na cidade, mas não conseguiram interceptar os seqüestradores. A 85a DP ainda
não conseguiu ouvir o depoimento dos
pais de Antônio Carlos. Policiais estiveram na casa deles cinco vezes ontem, mas
não foram recebidos, segundo o detetive
José Carlos. Parentes informam ã polícia
e à imprensa que os pais do jovem seqüestrado estão muito nervosos e não
têm condições de receber ninguém.
Ainda de acordo com o frentista, Antônio Carlos acabou voltando ao posto
depois das 20h: "Depois, fiquei sabendo
que ele me procurou em um barzinho
perto do posto, onde costumávamos tomar cerveja", contou.

sepultar

Apenas o pai. o industrial Domingos
Loricchio, 58 anos. e o advogado José
Roberto Hatje acompanharam o sepullamento, ontem, no cemitério do Catumbi, de Alberto Loricchio. de 21 anos, um
dos acusados da tentativa de seqüestro
da apresentadora Xuxa e da paquita Leticia Spiller. A pedido da família, o caixão foi colocado sob o de seu irmão
Douglas, de 18 anos. também envolvido
no caso e morto em troca de tiros com a
policia, há uma semana.
Após tratar da liberação do corpo no

é

Loricchio

IML, o pai dos rapazes disse duvidar da
versão de que Alberto teria confessado o
seqüestro. O industrial assegurou que um
médico do IML lhe informou que o filho
não poderia ter dito nada, quando era
socorrido na ambulância. "O caso está
nebuloso", disse. Ele contou que os fillios vieram passear e comprar equipamentos eletrônicos, pois pretendiam
montar uma oficina e garantiu nâo ter
observado nada de estranho no Chevette
dos dois. em São Paulo.
5
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seqüestradores
ocupa a vice-presidência) e disseram
que sabiam tudo sobre a minha vida",
comentou. "Um rapaz me encarou c
fez ameaças, dizendo não ter medo
que eu o reconhecesse. Ele dizia que
era menor dc idade e que nada poderia lhe acontecer", lembrou.
Maria Luzia acredita que conse"A casa
guiu fugir por volta das 23h.
ficou em silêncio e achei que eles
estavam dormindo. Fui em direção
ao banheiro e vi uma janela. Pulei em
cima de uma laje, depois num telhado
e saí numa vicia. Pedi ajuda para um
moço, que disse que não podia me
ajudar. Fiquei desesperada e um menino falou para eu arregaçar a saia e
correr reto por uma rua, que eu sairia
da favela. Acho que corri uns três
quilômetros e meio e cheguei a um
conjunto residencial", disse. Maria
Luzia entrou num dos apartamentos,
de onde ligou para a família. Os policiais da Divisão Anti-Scqüestro chegaram cerca dc 20 minutos depois e a
levaram para casa.
Polícia liberta
rapaz no Rocha
Genilson Rodrigues da Silva, de 20
anos - neto do proprietário da fábrica de
molas Tigre, Nilo Jacinto da Silva - seqüestrado quinta-feira, na porta de uma
loja na Rua 23 de Agosto, cm Ramos, foi
libertado pela policia. Às 21 h30 de segunda-feira, após denúncia anônima, 20
policiais da 26" DP (Todos os Santos)
chegaram ao cativeiro, no Rocha, onde
Genilson era vigiado por quatro homens,
sendo um deles, menor. Todos foram
presos. Houve troca de tiros e um dos
seqüestradores saiu ferido ao tentar escapar do cerco pulando do segundo andar
da casa. Ele fraturou os pés e foi medicado no Hospital Salgado Filho.
Foram presos o menor AJS, 17 anos,
Carlos Frederico de Souza, o Cacá, de 20
anos, André Alcione de Souza, também
de 20 anos e Renato Pereira da Silva, de
33 anos. De acordo com o delegado Reginaldo Guilherme da Silva outro envolvido na quadrilha, identificado por
Amarildo, está foragido. "Todos eram
procurados por assalto a banco e por
serem ligados ao traficante Dani do Jacarezinho", disse. Não foi divulgado o valor do resgate, que não chegou a ser
pago.
Com o líder do grupo, Cacá, os policiais encontraram uma câmera fotográfica Polaroid, uma fotografia de Genilson
algemado, no cativeiro - seria usada como prova de vida para a família - e um
bilhete
para o avô onde se lia:
"Vovó, do rapaz
pelo amor de Deus, estou morrendo de saudades. Se vocês gostam de
mim. mandem logo esse dinheiro. Estou
sendo bem-tratado. Não coloquem policia. Acreditem em mim, é só dar o dinheiro que eles me soltam. Só dependo
de vocês, senão eu morro. Beijos, eu amo
todos vocês. Espero que também me
amem. Colaborem"
Na delegacia, ao lado do tio Jonas, Genilson contou ter sido levado por três
homens, na quinta-feira, quando estava
em frente a uma das lojas de seu avô, em
Ramos. Sob testemunho dos seus funcionários, o rapaz foi jogado dentro de um
carro que não identificou e teve de ficar
de cabeça baixa até chegar ao cativeiro,
no Rocha. "Fiquei o tempo todo trancado num quarto escuro. Só ouvia vozes"

FUNDAÇÃO
DAS PIONEIRAS
4Vé
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esclarecida
R.T,
Fasanello

¦

Justiça
jamais condenou
. Apontado como um dos integrantes
Misaque e Jatobá, a 2S Vara Criminal de
da cúpula da contravenção no Rio e
Niterói o absolveu, decisão confirmada
acusado, em várias ocasiões, de envolvipela 3a Câmara Criminal, em 1985.
inento com grupos de extermínios e com
Além do envolvimento em crimes,
tráfico de tóxicos, Aniz Abrahào David
Aniz Abrahào tem fama de conquistapode se considerar um vitorioso na Justidor. Depois de se separar de Eliana.
çjij Nos 15 proccssos q cjuc respondeu
namorou belas mulheres, entre elas a
por contravenção e no processo em que
modelo Cláudia Egyto. Há cerca de trés
foi indiciado como mandante do sequesanos casou-se com a modelo Fabiola de
trp e desaparecimento de Misaque José
Oliveira. De acordo com Jair Leite PereiMarques e Luis Carlos Jatobá, foi absolra. a carta de Eliana. na qual ela confirvido. As outras acusações se perderam
nia a participação de Anisio no seqüestro
nas investigações criminais, por falta de
dos dois rapazes, não mudará a decisão
provas.
da Justiça. Sobre a morte do ex-policial
fjj% Anísio é hoje um homem livre, como
Mariel Mariscot de Matos, que na carta
qUalquer cidadão comum, segundo seu
Eliana afirma foi decidida pela cúpula da
advogado, Jair Leite Pereira* Nenhum
contravenção e que Anísio sabia disso,
dos processos a que respondeu pode ser
Leite Pereira garante que saber de um
reaberto. Leite Pereira informou que todôs os prazos para recursos estão esgotacrime não significa sua autoria.
dos. No caso de maior repercussão, o de
Considerado um dos três maiores fa-
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Maria Luzia criticou os que saem do cárcere e elogiam os seqüestradores: "aquilo é horrível
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Cidade

QUEM É QUEM NA CARTA
João Coelho é João Toco
gus bicheiros, entre eles Vicente
Bellet, na Barra da Tijuca, para fide Vela, um doB mais cruéis
car com os pontos. Depondo na polimatadores de Baixada Fluminense.
cia, acusados dos crimes, eles disseEx-informante da policia e policial,
ram que eram inocente e que
vivia de assassinatos por encomenbanqueiros de bicho é que estavam
da, até que uma de suas vítimas somatando.
breviveu e o denunciou. Preso e processado, ele não suportou e morreu
— Orlando Ceguinho é o polide infarto.
ciai Orlando Borges que, juntamente com com seu colega Vítor
Seu Ângelo, "capitalista da
2—
Vidal Filho, o Vitor Macaco, foi
banca", é o banqueiro Ângelo
acusado de envolvimento no caso
Maria Longa, o Tio Patinhas, que
Misaque-Jatobá. Ambos foram abfoi dono dos maiores pontos de bicho
solvidos. Outro policial, Edir Mada Zona Sul. Morreu há pouco mais
rins, o Bisoca, foi condenado, assim
de dois anos, de infarto, e deixou
como os detetives Douglas Peixoto
seus pontos para Maninho, o banSiqueira e Andrelino Pinheiro.
queiro Valdemiro Garcia, filho de
Valdemir Garcia, o Miro do Salgueiro.
• Miriam Irineu Mesquita, tes6 temunha do seqüestro de MisaPaulo Crespo, detetive, ligaque e Jatobá, na Praia de Piratinindo a grupos de extermínio, traga, tem hoje vida nova, com um
companheiro e um filho.
balhou em várias delegacias de Niterói, São Gonçalo e Baixada
Fluminense.
— Tingo é Albertina Bouças Gabriel, mulher de Dauro Freitas
Xuca, de Ramos, é o detetive
Müller de Campos, pai de Eliana.
Era ela quem andava na garupa do
Edson Lopes, ligado aos também
companheiro de Eliana, Hercilio, fapoliciais Francisco e Sebastião Santo que despertava ciúmes. Era mãe
toro, irmãos, e Francisco Queiroz, o
de Carlito, que chegou a tramar a
Chiquinho, todos já mortos, que vimorte de um gerente de Jogo de
viam de extorsfies praticadas, prinbicho em Paracambi, o Lael, para
cipalmente, contra banqueiros de
ficar com os pontos.
bicho. Os quatro tentaram matar alSérgio Moraes

¦

Marlene

viaja
Matos

exige

A apresentadora de televisão Maria das Graças Meneghel, a Xuxa,
disse ontem, em rápida entrevista no
Teatro Fênix, no Jardim Botânico,
antes de começar a gravar o Xou da
Xuxa que vai ao ar no dia 19, que não
de resgate caso seja
quer pagamento
seqüestrada. "Se o seqüestro um dia
acontecer, vou perder as coisas que
são mais importantes para mim: a
espontaneidade, a alegria e a força",
afirmou.
Ela contou que ficou muito assustada com o que aconteceu no dia 7,
quando os irmãos Alberto e Douglas
Loricchio, que supostamente tentariam seqüestrá-la, trocaram tiros com
a polícia perto do teatro. Douglas e
um PM morreram e Alberto, ferido,
morreria depois no hospital. Na gravação do programa, com lágrimas
nos olhos, ela falou do ocorrido e
disse que todos foram vítimas de
agressão. "Eu não sei onde isso vai
parar, mas conto com sua energia

Oliveira (E),apos namorar a modelo Cláudia Egyto

Alcir Cavalcanti

O pai de Alberto — Domingos Loricchio (D) — e o advogado José Roberto Hatje assistiram ao enterro

Xuxa

I"1

para

Argentina

explicação e se diz

para sair dessa", pediu a seu público
infantil.
A secretária da apresentadora,
Marlene Mattos, exigiu uma explicasobre o
realmente aconteceu.
ção
"Isso não que ficar assim. Estou
pode
cansada de achismos", disse. Ela informou que Xuxa e sua equipe viajam
quinta-feira para Buenos Aires, mas
que isso nada tem a ver com a supôsta tentativa de seqüestro. Xuxa grava
toda sexta e sábado, em Buenos Aires, um programa semelhante ao da
Rede Globo que vai ao ar diariamente em uma TV argentina.
Ela costuma viajar na quinta e
voltar no domingo. Desta vez, porém, é possível que prolongue sua
permanência por um ou dois dias,
porque pretende comprar o apartamento que aluga há meses em um
bairro elegante de Buenos Aires. E
Marlene não afasta a possibilidade de
Xuxa deixar o Brasil, porque se sente
ameaçada pela violência.
Enterro — Só o pai, o industrial

'Anísio'
Justiça

condenou

jamais
Apontado como um dos integrantes
Misacjue e Jatobá, a 2* Vara Criminal de
da cupula da contravenção no Rio e
Niterói o absolveu, decisão confirmada
acurado, em várias ocasiões, de envolvipela 3a Câmara Criminal, em 198S.
mento com grupos de extermínios e com
Além do envolvimento em crimes,
tráfico de tóxicos, Aniz Abrahão David
Aniz Abrahão tem fama de conquistador. Depois de se separar de Eliana,
pode.-se considerar um vitorioso na Justiça!"Nos 15 processos a que respondeu
namorou belas mulheres, entre elas a
modelo Cláudia Egyto. Há cerca de três
pot^epntravenção e no processo em que
foiSjrídiciado como mandante do seqüesanos casou-se com a modelo Fabíola de
trtfe. desaparecimento de Misaque José
Oliveira. De acordo com Jair Leite PereiMárques e Luís Carlos Jatobá, foi absolra, a carta de Eliana, na qual ela confirvidH.' As outras acusações se perderam
ma a participação de Anísio no seqüestro
nas investigações criminais, por falta de
dos dois rapazes, não mudará a decisão
PW.
da Justiça. Sobre a morte do ex-policiàl
Mariel Mariscot de Matos, que na carta
?4uisio é hoje um homem livre, como
qualquer cidadão comum, segundo seu
Eliana afirma foi decidida pela cúpula da
advógado, Jair Leite Pereira. Nenhum
contravenção
e que Anísio sabia disso.
doSÍprocessos a que respondeu pode ser
Leite Pereira garante que saber de um
rcifoeho. Leite Pereira informou que tocrime não significa sua autoria.
dos'ôS prazos para recursos estão esgotados.'No caso de maior repercussão, o de
Considerado um dos três maiores faO

turamentos líquidos do jogo do bicho,
Anísio se diz dono de uma fábrica de
fibras de_ vidro, duas construtoras e uma
gráfica. É uma espécie de benfeitor para
o povo de Nilópolis e para a Escola de
Samba Beija-Flor. A polêmica sobre sua
personalidade pode se resumir na dupla
religiosidade. '"Sou católico e espírita",
diz. Anísio foi preso pela primeira vez em
69, quando se apresentou ao Dops de
Niterói, perseguido pela onda repressiva
do AI-5. No carnaval de 77 esteve novamente preso — por pouco não viu sua
escola comemorar o bicampeonato —,
suspeito da morte do banqueiro Euclides
Pannar, o China Cabeça Branca. No início da década de 80, Anísio foi enquadrado em vários processos por contravenção, depois de indiciado como mandante
do seqüestro de Misaque e Jatobá.
Caso Jatobá não

Os

campeões

da impunidade
cercado por um grupo de soldados da
envolvidos,
direta
ou
ino jgmbora
diijçtamente, em dezenas de homici- PM. Com o desaparecimento do bidj&s.e seqüestras não esclarecidos, os cheiro José Batista da Costa, o China
banqueiros de bicho do Rio nunca da Saúde, em setembro de 1981, a
fofftm condenados por nenhum crime guerra do bicho acirrou-se e teve iníviolento, nos últimos 20 anos. Desde cio uma seqüência de crimes até hoje
insolúveis.
osinicio da década de 70, eles são
Em outubro daquele ano, o ex-popçE&onagens assíduos dos noticiários
licial Mariel Mariscot de Matos foi
pojiçiais, quase sempre acusados de
tejgm mandado matar alguém. A im- assassinado à porta da fortaleza de
Raul Capitão, no Centro. Junto com
pynidade se estende, ainda, a seus
Wilson Cardoso de Castro, o Wilson
herdeiros: Valdemir Paes Garcia, o
Chuchu, e Marcos Aurélio Correia de
Mfijlinho, filho do bicheiro Miro, até
Melo, o Marquinhos, filho de Raul
hgjçjcontinua em liberdade, apesar de
Capitão, Mariel pretendia se estabelet^rfitingído com um tiro o estudante
:íos Gustavo Santos Pinto Morei- cer na contravenção, tomando os
rà,tQ Grelha, que ficou paralítico, em
pontos de China. Em outubro de
1985, Wilson Chuchu foi assassinado.
19 8S.
O
mesmo aconteceu, três anos de.£) caso mais recente, ocorrido em
pois, com Marquinhos, que tinha ennovembro do ano passado, teve como
tre seus aliados o detetive da Polícia
protagonista Kitia Sueli Correia de
Civil
Osman Pereira Leite, morto ano
contraventor
Raul
Cafilha
do
Melo,
passado.
com
o
companheiro,
o
Junto
pilão.
Os principais crimes contra líderes
extBoldado da PM Gilson Silva Sande escolas de samba no Rio também
tos^ ela foi acusada de matar a emnão foram esclarecidos, apesar dos
pregada doméstica Maria da Glória
indícios que levavam ao envolvimenSilva Santos, de 26 anos. O crime
to da contravenção. A Mangueira,
ocorreu no próprio apartamento de
uma das escolas mais tradicionais,
Kitia, na Tijuca, onde a empregada
foi estrangulada. O corpo foi enconperdeu dois presidentes em menos de
um ano: o primeiro, em outubro de
trado no mesmo dia, na Barra de
1988, quando Carlos Dória foi fuzilaGuaratiba. Kátia Sueli, indiciada pelo'assassinato, não está presa.
do ao chegar a casa; o segundo ocorreu 10 meses depois e a vitima foi o
À disputa de pontos do jogo resirmão de Carlos, Elisio Dória. Em
po;ide pela maior parte dos crimes
ligados ao bicho. Em 1972, o banoutubro de 1989, era seqüestrado o
queiro Carlos Martins Teixeira, o
presidente da Caprichosos de Pilares,
Carimbos Maracanã, foi acusado de
Antônio Mayr, ainda desaparecido.
Até mesmo um detetive que comentanídndar matar o bicheiro conhecido
como Candonga. Mesmo assim, ele
ra ter elucidado os crimes da Mandesfilou com a Portela, no carnaval
gucira apareceu morto na mala de
daijuele ano, e o que é pior' estava
um carro

foi esclarecido
Em 7 de janeiro de 1981, a casa do
contraventor Aniz Abraão David, o Anlsio, em Piratininga, Niterói, foi invadida
por ladrões, que roubaram dinheiro,
jóias, roupas e uma bicicleta. Dois dias
depois, o pintor de paredes Misaque José
Marques e o publicitário Luís Carlos
Jatobá eram seqüestrados quando tomavam cerveja á beira-mar. Eram suspeitos
do assalto, investigado por policiais amigos do banqueiro do bicho. O seqüestro
foi presenciado por uma vendedora de
milho e um empregado de trailer.
O inquérito policial, conduzido pelo
delegado Arnaldo Campana, apontou
Anísio como mandante do crime e os
detetives Edir Marins, Douglas Peixoto
de Siqueira e Andrelino Pinheiro como
executores. Anísio foi absolvido e os policiais condenados, em 1985, a quatro
anos de prisão, pena que prescreveu sem
que os três fossem para a cadeia. Edir foi
morto a tiros em 1986. Andrelino está
sem função policial, respondendo a inquérito administrativo. Douglas está lotado na delegacia de Duas Barras. Os
ladrões que roubaram a casa de Anísio
foram presos, ainda em 1981, mas Misaque e Jatobá nunca mais apareceram.

5

reaberto

pode
0 promotor Hisashi Kataoka, que
acompanhou o processo sobre o seqüestro'/do pintor de paredes Misaque José
Marques e e do publicitário Luis Carlos
Jatçbá, em 1981, disse que o caso poderá
scr|reaberto com base nas denúncias feitas.em carta pela ex-mulher de Anísio,
assassinada segunda-feira. O processo,
na época, foi desmembrado para a apuração do homicídio de Misaque e Jatobá,
cujos corpos nunca apareceram.
JQ secretário de Polícia Civil, Nilo
Batista, informou ontem á noite que determinou ao diretor do Departamento de
Policia da Baixada, delegado Hélio Luz,
uma? investigação rigorosa para apurar
tudb! sobre a morte de Eliana Müller e
Hercílio Cabral Ferreira. Nilo disse que
não'deseja que pairem quaisquer dúvidas
sobre o trabalho da polícia, tanto na
identificação dos assassinos como na
das denúncias da carta de Eliaapuíaçào
ne.; "Quero Hélio Luz em cima do fato,
nào^deixando escapar nada", afirmou
Nilo, logo depois de falar com o delegado, pelo telefone.
O secretário determinou que a polícia
lopalize e investigue os nomes citados na
carta deixada por Eliana. O delegado
Ariobar Pontes, da 57a DP (Nilópolis),
que deveria investigar o caso, foi transferido pelo secretário. A remoção já estava
dééicfida há dias e foi publicada no Boletini''de Serviço da Secretaria, que circuloli óntem. Para seu lugar foi nomeado o
dèlegado Othon Farinha, da 50a DP (Itagiiüi).

o

Engenheira conta como fugiu
A engenheira Maria Luzia Albuquer- dos, mas ao ser retirada, minutos mais
e ela percebeu que
que, que conseguiu fugir do cativeiro dez tarde, a venda caiu "Fui
arrastada pelos
horas após ter sido seqüestrada, segun- estava numa favela.
da-feira, disse ontem ter escapado por seqüestradores até um barraco. Eu gritauma janela no barraco onde era mantida va muito por socorro e na favela havia
como refém — provavelmente na Favela muita gente olhando, mas ninguém fez
do Pica-Pau, no Cachambi —, aprovei- nada", contou. Maria Luzia lembrou
tando a distração dos seqüestradores. que um dos seqüestradores chegou a baMuito tensa, ela chorou várias vezes du- ter sua cabeça contra a parede, para que
desse informações sobre a família.
rante a entrevista coletiva, lembrando ela
"Eles falaram o nome de meu
pai (o
que chegou a apanhar, e revelou que os
três homens que a seqüestraram em casa, empresário Merhy Curi, presidente da
ocuno bairro da Ribeira, na Ilha do Gover- Concessionária Sodinava, onde ela "Um
nador, só queriam, de início, levá-la para pa a vice-presidcncia)", comentou.
garantir a saída da ilha no Santana equi- rapaz me encarou e fez ameaças, dizendo
não ter medo que eu o reconhecesse. Ele
com segredo contra roubo.
pado"Esse
pessoal que diz que é bom ficar dizia que era menor de idade e que nada
na mão de bandido está mentindo", disse poderia lhe acontecer", lembrou.
Maria Luzia acredita que conseguiu
Maria Luzia, entre soluços. Ela contou
com detalhes a trajetória do seqüestro, fugir por volta das 23h. "A casa ficou em
desde o momento em que foi levada de silêncio e achei que eles estavam dormincasa, às 13h35, na mala do carro. Na do. Fui em direção ao banheiro e vi uma
Avenida Brasil, altura da Casa do Mari- janela. Pulei em cima de uma laje, depois
nheiro, o carro parou por causa do equi- num telhado e sai numa viela. Acho que
pamento anti-roubo e ela foi retirada da corri uns três quilômetros e meio e chemala para explicar como acioná-lo nova- guei a um conjunto residencial", disse.
mente. Os seqüestradores então a amar- Maria Luzia entrou num dos apartamenraram e lhe colocaram uma venda nos tos, de onde ligou para a família. Os
olhos, voltando pela Avenida Brasil, na policiais da Divisão Anti-Seqüestro chedireção Zona Norte-Centro.
garam cerca de 20 minutos depois e a
Maria Luzia seguiu de olhos venda- levaram para casa.
Filho de empresário é levado
Antônio Carlos Ferreira Batista, de tendiam levar Antônio até o posto de
22 anos, filho do empresário Antônio
gasolina, para lhes dar dinheiro.
Magalhães Batista, de 52, foi seqüestraO seqüestro foi assistido pelo vigia
do às 20h40 de segunda-feira, em frente José Barbosa, de 54 anos, que trabalha
de sua casa na Rua Roberto Veiga, em no Solar da Chácara, em frente à casa da
Barra do Piraí (Médio Vale do Paraíba).
vítima. Ele contou que ao perceber que
O empresário é sócio da TransBarra, se tratava de um seqüestro, apagou as
empresa de transporte de carga, e do luzes. Viu então quando os homens salposto de gasolina São Francisco de Pau- taram do Gol e renderam o filho do
la, onde o filho era gerente.
empresário. Segundo o vigia, quando a
O seqüestro ocorreu quando Antônio mãe de Antônio apareceu, os seqüestrasoltariam seu filho
Carlos chegava a casa. Ele abriu a porta dores disseram que"um
dinheiro no posda garagem para estacionar seu Verona depois de pegarem
no Gol, na
a
entrar
mãe
chegou
to".
A
cinza, EQ 8810, quando um Gol preto
tentativa de acompanhar o rapaz, mas
o
rendee
três
homens
armados
parou
foi jogada para fora do carro pelos seram. A mãe do rapaz. Branca de Jesus
O Gol tinha placa do Rio
qüestradores.
Batista, abriu a porta e pediu para ser de Janeiro, com o número 9435. Avisada,
levada junto com o filho, mas os seqües- a polícia montou um cerco à cidade, mas
tradores recusaram, alegando que só prenão interceptou os seqüestradores.

"cheia

de achismos9

Domingos Loricchio, de 58 anos, e o
advogado José Roberto Hatje acompanharam o enterro, ontem, no Cemitério do Catumbi, de Alberto Loricchio, de 21 anos, um dos acusados da
tentativa de seqüestro da apresentadora Xuxa e da paquita Letícia Spiller. A
pedido da família, o caixão de Alberto
foi colocado sob o de seu irmão Douglas, de 18 anos, também envolvido no
caso e morto em troca de tiros com a
polícia, há uma semana.
Após tratar da liberação do corpo
no IML, o pai dos rapazes disse duvidar da versão de que Alberto teria
confessado o seqüestro. O industrial
assegurou que um médico do IML
lhe informou que o filho não poderia
ter dito nada, quando era socorrido
na ambulância. "O caso está nebuloso", disse. Ele contou que os filhos
vieram passear e comprar equipamentos eletrônicos, pois pretendiam
montar uma oficina e garantiu não
ter observado nada de estranho no
Chevette dos dois, em São Paulo.
Polícia
rapaz no Rocha
Genilson Rodrigues da Silva, de 20
anos - neto do proprietário da fábrica de
molas Tigre, Nilo Jacinto da Silva - seqüestrado quinta-feira, na porta de uma
loja na Rua 23 de Agosto, em Ramos, foi
libertado pela policia. Às 21 h30 de segunda-feira, após denúneia-aflônimarSOpoliciais da 26a DP (Todos os Santos)
chegaram ao cativeiro, no Rocha, onde
Genilson era vigiado por quatro homens,
sendo um deles, menor. Todos foram
presos. Houve troca de tiros e um dos
seqüestradores saiu ferido ao tentar escapar do cerco pulando do segundo andar
da casa. Ele fraturou os pés e foi medicado no Hospital Salgado Filho.
Foram presos o menor AJS, 17 anos,
Carlos Frederico de Souza, o Cacá, de 20
anos, André Alcione de Souza, também
de 20 anos e Renato Pereira da Silva, de
33 anos. De acordo com o delegado Reginaldo Guilherme da Silva outro envolvido na quadrilha, identificado por
Amarildo, está foragido. "Todos eram.
procurados,por assalto a banco e por
serem ligados ao traficante Dani do Jacarezinho", disse. Não foi divulgado o valor do resgate, que não chegou a ser
pago.
Com o líder do grupo, Cacà, os policiais encontraram uma câmera fotográfica Polaroid, uma fotografia de Genilson
algemado, no cativeiro - seria usada como prova de vida para a família - e um
bilhete do rapaz para o avô onde se lia:
"Vovô,
pelo amor de Deus, estou morrendo de saudades. Se vocês gostam de
mim, mandem logo esse dinheiro. Estou
sendo bem-tratado. Não coloquem policia. Acreditem em mim, é só dar o dinheiro que eles me soltam. Só dependo
de vocês, senão eu morro. Beijos, eu amo
todos vocês. Espero que também me
amem. Colaborem".
Na delegacia, ao lado do tio Jonas, Genilson contou ter sido levado por três
homens, na quinta-feira, quando estava
em frente a uma das lojas de seu avô, em
Ramos. Sob testemunho dos seus funcionários, o rapaz foi jogado dentro de um
carro que não identificou e teve de ficar
de cabeça baixa até chegar ao cativeiro,
no Rocha. "Fiquei o tempo todo tranca-.
do num quarto escuro. Só ouvia vozes"
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ÓRGÃO: FNS/Coordenadoria Regional no Rio de Janeiro. OBJETO:
Aquisição de Equipamentos Hospitalar. DATA: 29/8/91. HORÁRIO:
10:00 horas. LOCAL DE REALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES: Rua Melo e
Souza n° 142 — S. Cristóvão/RJ.
Vanderlei Corrêa
Pres. Comissão de Licitação
FNS/Coord./Reg./RJ.
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da
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Dentista de Collor lidera grupo
que pretende criar fazendas marinhas para evitar a pesca predatória em Angra
estão desaparecendo. As oito espécies
to da Baia da Ilha Grande, um pescaPara acabar com a progressiva redo de Angra dos Reis, qualidade
Sandra Chaves
mais importantes — xcrelete, espada,
dor poderá estar recebendo, mensalFaissol serve
duçào do número de peixes na região,
que deverá ser preservada se fómente, de cinco a 10 salários
galo, manjuba, sardinha, tainha, caA preservação do mar é mais imrem adotadas as medidas propostíts
o
Instituto
do
Eco-Dcsenvolvimento
valinha e xaréu —, que antes eram
mínimos, com a venda dos mexilhões
suas
ostras
portante que a conservação da florespelo
grupo que almoçou no sábado.
da
Baía
da
Ilha
Grande
quer instalar
abundantes na enseada da Ilha da
e ostras aos restaurantes e mercados.
Olímpio Faissol cultiva em viveiros
ta amazônica. Com base nesse princífazendas
vários
marinhas
em
locais; a
"A falta
Gipóia. estão também sumindo",
separados as ostras nativas da Baia
de peixes gerou um cmpio, e alarmado com a redução
a convidados
LBA planeja pôr em funcionamento
alertou Olímpio Faissol. A casa dele
da Ilha Grande. Em viveiros armadrástica da piscosidade em uma das
pobrecimento progressivo dos 6 mil
No primeiro encontro do gruum núcleo de criação de camarões na
fica numa das extremidades da Ilha
dos a poucos metros do cais que dá
baías mais ricas em peixes do litoral
pescadores de Angra dos Reis que
que pretende salvar a Baía da
po
da
Gipóia.
onde
estão
instaladas
Ilha
da
Vigia
Grande, em Mangaratiacesso a sua casa, na Ilha da JQJjá
utilizam a técnica do cerco para capfluminense, a da Ilha Grande, o denIlha Grande do desequilíbrio ecolópequenas fazendas marinhas de mexitista do presidente Fernando Collor,
ba. de sua propriedade; e a Universiturar o pescado. Com essa técnica,
póia, crescem outras espécies de osgico, as pessoas saborearam, sábaIhões e ostras.
tras e mexilhões. Em nove meses,
retiram-se da água, por ano, de 60
Olímpio Faissol. resolveu tomar prodade Federal Rural do Rio de Janeiro
do, um almoço que teve ostras fresdisse Arthur Oliveira, os molusco;;
vidéncias. Por isso, ele lidera um grumil a 80 mil toneladas de peixes ovaO objetivo do grupo é instalar na
tem uma estação de biologia marinha
cas como entrada e peixe assado,
atingem um bom tamanho para a
dos, o que significa que milhões de
região pequenas fazendas marinhas
po. formado por representantes do
em ltacuruçá, distrito de Mangaratiacompanhado de arroz de brócolis
venda.
Instituto do Eco-Dcsenvolvimento da
criação
dos
deixarão
moluscos
e.
com
de
nascer
ano.
peixes
para
com polvo, como prato principal.
por
ba. onde pesquisa doenças do pesca"As
Isso é um dos fatores da queda da
isso, melhorar a vida dos pescadores,
Baia da Ilha Grande, das prefeituras
Além de remover periodicamenostras são da criação do doutor
do. As prefeituras de Angra dos Reis
de Angra dos Reis c Mangaratiba e
te
os
prejudicada pela diminuição da pispiscosidade da Baía da Ilha Grande",
Olímpio
Faissol,
parasitos das ostras e mexiautorizou
aque
e Mangaratiba darão ajuda financeida Legião Brasileira de Assistência
cosidade. Assim, será evitada a pesca
assegurou o dentista Olímpio Faislhões, os pescadores que trabalham
em
homenagem
aos
conpanhá-las,
ra. Moradores da região estão distrinas fazendas marinhas de Olímpio
sol.
(LBA) e o reitor da Universidade Ruviciados", explicou o biólogo Arpredatória, criando-se alternativas de
buindo adesivos coloridos de uma
aumento dos rendimentos dos pescaral do Rio de Janeiro, Hugo Rezende,
Faissol confeccionam os viveiros,
thur Nogueira de Oliveira. O
Durante I985, eram capturadas,
campanha
contra
o
lixo
no
salvar
dores,
da
trabalharão
degradação
na
confecção
jogado
ambiental
biólogo
que lembram lanternas japonesas.
orienta a criação de ostras e
em média, 88 toneladas de peixe em
para
que
mar c a prefeitura de Angra marcou
Por isso, são chamados lamentas.
dos viveiros usados nas fazendas maaquele trecho do litoral. A primeira
mexilhões do dentista na Ilha da
cada cerco. Em I989, informou o bió"A
diferença é que. no Japão, esses
rinhas. Em nove meses, explicou o
reunião foi realizada sábado na casa
Gipóia, cm Angra dos Reis.
logo Arthur Nogueira de Oliveira, a
para sábado um campeonato de recoviveiros
biólogo Arthur Nogueira de Oliveira,
do dentista, na Ilha da Gipóia.
têm 10 divisões e nós estaO
foram
e
o
fundo
ihimento
de
lixo
capda
Baía
de
do
média caiu 75%, passando para 22
peixe
polvo
"Os
do Instituto do Eco-Descnvolvimenmos fazendo com cinco", contou.'o
turados na região e serviram de
Angra dos Reis.
toneladas.
peixes da Baia da Ilha Grande
amostra da excelência do pescabiólogo.
r"ii
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IMPORTANTE:
TODOS ESSES PRODUTOS
CONTAM COM:
•GARANTIA
•ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE FÁBRICA
•MANUAIS
X EM PORTUGUÊS .
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CD
CD
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SHARP
• TWINCAM (Sistema exclusivo
exdusivo de duplo deck
H
deck
SHARP
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Duplo
- SHARP
toca-discos digital a laser incorporado
incorporado « S
CAMCORDER VL-4100
Os
Us moradores
motadores de Angra estilO
VL-4100-SHARP
•
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distribuindo adesivos
c/auto reverse) • Sintonia
adeSlVOS dil
Sinton/a digital de AM e FM
dii
Fm CAMCORDER
• APMS -• Programação
Programaijao de até
ate 24 faixas dos CDs
CDs « M
liquiao
colorido • Visor de cristal liquido
• X-Bass
memonas • Equalizador gráfico
H ¦§ com
30 memórias
X-Bass * Viewfinder
grafico
campanha
contra
lançamento
"S|
• com
o
de
lixo
no
mar
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.
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zoomia,
12*.
aaam
reforço aos
aeTetor^o
oos tons graves
lontroie colorido
graves»• Lontroie
digital de AM e FM com 30 memórias
memonas § m
com velocidade variável
var.avel • Sistema de gravação
remoto • Caixas
Cdixas acústicas
remoto
acusticas destacáveis
aestacaveis com
gravaijao
f||
Equalizador gráfico
• Equalizador
rujú, de Angra dos Reis. Os fiscais
Potência: 360 Watts (PMPO) • Alimentação'
de
| m
totalmente automático
Inserqao para música
automatico • Inserção
musica
grafico • X-Bass -• Sistema de
rag • Potencia:
Alimentacao totalmente
• Controle
•
Fiscalização
•
refor<;o
reforço
remoto
dos
tons
Controie
remoto
M
locui;ao
oou
locução
velocidade
Obturador
de
aita
alta
110-127/220-240V
oou
apontaram armas para os 12 tripiiAC
110-127/220-240V
M
graves
AC
- 1/2000 - 1/2000 - 1/10000)
• Caixas acústicas
Potencia: « j|
acusticas destacáveis
destacaveis • Potência:
'! .
1/10000)
(1/100 • 1/500
lantes, que prontamente levantaram
/inn
/ITA
(1/100-1/500-1/2000-1/2000*f
Vista 499.470/
240 Watts (PMPO) • Alimentação:
Alimentagao: § !§§
llummagao mínima:
77.4/0.
• Cat s eye - Iluminação
ill
AÀ vista
minima: 2 lux
lux
as
mãos. Eles ainda não haviam
atua
na
Baía
110-127/220-240V
I
AC
110-127/220-240V
HOO
"Til
KM
jica
+
OU-1
3de
Vista
capturado
À
167.722,
le/,722.
AVista
nada cm sua rede de cpt-AA
j
737.450,
737*450/
...
ou-i
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TOTAL = 670
O70 868
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A ViSta 433.700#
S 0
Hi 10TAL
CO.
CftC
*1
de
Sepetiba
OU + 3 de 247.635,
Z47.035,
4iic Int
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$
M
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OU'1
540
de TrD»(wO»
OU '1 + 33de
a 8
Hs
lOTAiTOTAL = <550
responsável
O
embarcação.'
pela
Alegando
o
Ibama
(Instique
TOTAL
TOTAL = 582544,
HI
58" 544.
S
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T3
BtMa
Jessé Brás de Oliveira, de 32 anos.
tuto Brasileito do Meio Ambiente
S
M
Pml
alegou que não sabia da proibição
e Recursos Naturais Renováveis)
de traineiras na baía. Ele foi leVanão cuida do que é de sua compedo
I^S
para a praia, onde assinou- o
tência, o Instituto Estadual de Fioauto
de constatação. O auto será
restas
(1EF), responsável pelo com.jnwwwy.
enviado á Comissão Estadual de
^
bate à caça e ao desmatamento,
Controle Ambiental (Ccca), que.poresolveu fazer, ontem, uma operaderá
multar o proprietário da traiT
çào para reprimir a pesca predatóncira, Lauro Ramos. Gilda 0'Dy\(r
ria na Baía de Sepetiba. Na operayer disse que a presença da traincihi
çào, confusa e desorganizada, foi
CAMCORDERVL-C6S0V-SHARP
f
• #!
CAMCORDER VL-C6S0 V - SHARP
Hi
ameaçava a Reserva Biológica s
|
CD
X9H
MICRO
SYSTEM
COM
identificada uma traineira que era
CD SHARP
SHARP
VHSVHS C - Compacta. Visor eletrônico,
eletronico, zoom 8X
5®
8X ? :,S'
J ,CR0
Arqueológica de Guaratiba, aonde
Duplo| |deck,
equalizador gráfico, controle
usada
de
cerco
na
com
velocidade
baía.
variável.
variavel.
Sistema automática
automata de
de f 1
para pesca
CD JX3X MICRO SYSTEM COM CD - SHARP
SHARP
H|
remoto'caixaTfc^^
CD
remoto, caixasas acústicas
actbt'cas destacáveis,
aestaCoVei5'DOie,'Cia
Twmcam.
os
potência
peixes não podem chegar, por
busca indexada.
mdexada. Obturador de alta velocidade.
velocidade.
jf f|
O IEF limitou-se a lavrar um auto
Twincam. Sistema exclusivo
Hf 240
exdusivo de duplo deck com
com
watts
240 watts.
1/1"0
&
causa
da rede de cerco. A pesca de
1/100.
&
auto
reverse.
Equalizador
Caixas
Caixas
H!
... 4 •«
de constatação, que poderá dar origráfico.
grafico.
auto
traineira na baia. explicou, é proibi
acústicas digiturbo. Caixas de ressonância
ressonancia com
com
H
acusticas
a
uma
multa.
Os
fiscais,
A Vista 353.140,
gem
Av,sta 609.460,
!i
po7.400 cc.
da.
OíjU
rém, liberaram outra traineira, que
CAA OTA
'1 + Iric 204 656
H
OU *1 Ode 118.584/A
nil
§
8
Vista
=
474
502.970,
336
O grupo comandado pela dircpescava com rede de arrasto, modaTOTAL = 818^624
Hi TOTAL
|1
lidade considerada mais prejudicial
tora da reserva prosseguiu a fiscáH|
^
á fauna marinha que o cerco.
lização e encontrou outra trairiçTra, com dois homens que pescavam
A iniciativa da operação foi da
camarão com rede de arrasto. Na
bióloga Gilda 0'Dwyer, diretora
rede, que foi recolhida, os fiscais
da Reserva Biológica de Guaratiobservaram
poucos camarões»,?
ba, e de pescadores de Sepetiba.
muitos filhotes de peixes, de espé'
Gilda recebeu reclamações dos pesAGENDA ELETRÔNICA EL-6160
cies como o linguado, que está em
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•
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consideradas
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sentem-se
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A
fiscalização
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da pesca é atfíaté
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1550
pelas
800
teta
nomes e telefones ou até 970
de traineiras. embarcações maiores
buiçào do Ibama. mas a diretora
ill
409
compromissos.
da Reserva de Guaratiba disse que
que as duas, nos últimos meses.
agiu de acordo com o Decreto-Lei
À Vista 108.260,
A operação foi marcada para
I34. estadual, de 1975. que cons.K
4h. mas só às 8h30, oito fiscais do
OU "1 + 3 de 38.139,
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ATE
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=
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e
TOTAL
dois
PMs do Regimento
152.556,
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e equilíbrio ecológico. O Decrete
Coronel
Env
Cony
dos
Santos,
KO: BOTAFOGO ¦ S-ccwg Rio Sol • Loja D25 - 4= Piso - Tel. fC-21) 541-9344 • TIJUCA - Praga
em
Saens Pena - Snoppina 45 - Loja 113 • Tels, (021) 284-7888 e 234-8655 • BARRA 8.974. de 1986 dá ao estado o
B
Campo Grande, embarcaram em
•
Loja
227B/C
BarraShoppingTel.:(021)325-9855
NTvel
America
PETROPOLIS
Bauhaus•
Rua JoaoPessoa, 88-loja 10-Tel.:<0242) 43-7425 • SALVADOR• Shopping Barra
Shopping
H
de punir os responsáveis por
Si
poder
duas
baleeiras,
pequenas embarca"Av- Centenar.o. 2.092 -1 - Piso -122/123 ¦ Tels.: (071) 237-5333 e 237-6894 • Shopping Iguatemi - Av. Tancredo Neves,
148 - 3° Piso 12/13 - Tel.: (071) 358-2218 • Shopping Piedade essas agressões. Além disso, disse
S
§§j
ções. cedidas por pescadores. Um
ela. a Constituição estadual considos grupos nada encontrou. O oudera a Baía de Sepetiba Área de
tro. chefiado pela diretora da re-serva, surpreendeu a traineira GuuPreservação Permanente.
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Um atelie—
na
sinos dobram? Sal a Cecilia
da
reLapa
abnga
o
e o melhor filMeireles, Miyonumcro
!.r<^ trabalho de
me programako Sato mostra
pISJa.
a volta tres artistas do
do para hoje a a musica japofesteja
rock as pa- Rio que vao
nesa moderna.
noite na televido
de suces- expor na BiePag.
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Ronaldo Theobald

Livro revela a irreverencia e o lirismo do Poetinha como
critico de cinema

no
do
t I — Um
Ks ciusdcMoracs
-^^W
|
scnhor dc todos os
':-''v^BB|^
-¦.:>..mundial dc cineasz"
"<
W
talentos que fizeram
tas,da qual o goleiro
''
dele um escritor tao
>pP^^
^fM^jfip^*
JM
humor, irreverencia,
^S;
>.-;'
masculino e a linha

cado iuase'todo "as
Cidadao Kane: o som bem usado
Viage"S da SC"SibiIi' mud°- do c'ual cra Vinidufum Iparxonndo
executivo S'aSSteSfBwiWra etl-'re" ^TKaTnsuaT™
"
toda.iuma cronica e dedicada a can- cstridente pollmica a*partite maiode 941
s^rema^eria?pad^^emTme recolhid^com fshorg'
vistas aVutro So^or Ate? ViaSy .Ts para* naTuhfiM^
Critic"
nngmais, reunmdo 120^textos, selecionados Sansdo e Dalila "e um snwrgasborg".
Mas Octavio de Faria c o dirclor Humberto Mau
°eP°R
revistas do Rio de Janeiro de 1941 e 1953, dircto ao ponto: "Romance de circo e urna Manuel
Ban
dc
i
r
a
i bejro* Co u to* "VocS
alem de ilustra<;ocse de uraa introdugao assi- jo<;a'\ fulmina ja na
linha de um ama o cinema mudo como sc ama urna muprimeira
nada por Cahl, serao entregues hoje ao editor comentario, em novembro de 1941. lhcr
muda" areumentou Bandcira cm H i
Luiz Schwarcz, da Companhia das Letras, Numa ccna de outro filmc, no mesmo h,-, mnm.>nm'
Pm v;t!
/
que iniciou^ reccntemente a publicagao das ano, o critico de repente reconhece um extra encerrada a
polemi'ca proclamando artjitrT
sinaljcrdede seus^herdeiros, que se rescrvam o seu artigo daquele dia; fosse ele, ViniciusVe
comde'cdi'icofdc^pcsf^^^^
d^meus^osjof^-

Chaplin foi ldolode Vinicius

cronisTa que',To (SreSr robre cffeSTcon" Scf OsTehoTe^ma^adifmeMJ5rcnc^ mer,° comPlementosegue muitas vezes ser ainda mais saboroso tra'10 a desfiar a historia de seu avo, que snnfiHn n nrtn Hnom t V f nZ?.rc'.n^pior
que ao falar de assuntos gerais. Nao se trata, jamais se convenceu da existencia do cinema, dTmont4em Lno^m rT/ r r° v"'6
para come?ar, de um expert, armado de jar- Ou a comentar um filme de Tarzan em lingua
J'Sn°
Vin"
gao cinematografico, incapaz de transitar em de Tarzan. Ou, ainda, a meditar sobre
hem u, |3'
Hit
rfi«
a
f i ^e,r
'nfn
outras areas. Nada tem a ver, certamente, mutilidade da critica cinematografica, ao de- -m
J ™1 ^ugust0. ^al'L
"a
com
turma do jarro", como Glauber Ro- parar com longas filas para ver uma boba- at£
0 n"m a arte silenciosa "Com imiUo bo
O crítico Vinícius de Moraes foi um
'sign
apaixonado
defensor do
cinema
is si mos'
ffa adosT' morn jarro f^So^M^To mSmfvTnicTus'quern ju?95, ^coSfnn^Hn' d" °m jUn!j0
tat-'—
a——res*
m W
a ^ s u t ilnum
"Vinicius usa confessa uma admira?ao
°
terceiro
mudo e manteve uma polêmica
com
basbaque por outra ri„Pma,™rAn™"I"
piano.
J MM mostrado
polemica com
aPC*
lingua^ culta. mas sem nenhum pe- irrelevancia em celuloide, ^ ninfa Z, numa nas
"
outro poeta, Manuel Bandeira (ao
umSSho
(ao
uma
'|€^^
cronica intitulada Ncin ninfa, nem nua. Num
dantismo , diz Carlos Augusto Calil. E
lado),
lado) sobre oO tema
tenia
cinema,
»c-—J—» propno
31 de dezembro, ele simplesmente sugere ao ¦ Mais Vinicius na pagina 8
para ele, frequentemente
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— No mo; |m ELO HORIZONTE
| I ¦ mento cm que o pais se prepara
! JU para sediar a conferência das Na¦ ções Unidas sobre meio ambiente, a Rio\ 92, o artista plástico Tadeo Matera, que
;há 16 anos abandonou o Rio de Janeiro
j para viver em São Lourenço, sul de Minas, quer ver realizado um de seus sonhos
| místicos: passar uma temporada na Ama; zônia pesquisando novos materiais para
i seu trabalho, e o que considera a pré-his| tória do Brasil. Ele já fez algo semelhante
na Serra da Mantiqueira, em Minas, qu<S
' resultou
em uma exposição no Museu de
; Arte Moderna de São Paulo, em que usou
basicamente pedras, cipós e pedaços de
I madeira da região.
| Com a realização desse sonho, o artisi ta plástico, que hoje se dedica mais á
] escultura em madeira e pedras, tèm certeza que encontrará a explicação para o
! que ele chama de aspecto intelectual de
sua obra. Místico, Matera acredita que
; no próximo século o mundo respeitará as
í artes plásticas e a literatura brasileira coi mo respeita agora a música. "Nós temos
|1 algo mágico, que será entendido e percebido por todo mundo", diz. Sua produ) ção, afirma, está intimamente ligada á
| sua vontade de conhecer a fundo a préí história do Brasil, recheada de misti! cismo. Ele acha, por exemplo, que as
| lendas da Amazônia contém no fundo
i histórias reais.
"Fugi da civilização à
proèura das
j
i civilizações antigas", diz Matera ao expli| car sua opção pela vida em São Lourenj ço, longe da efervescência cultural do
i eixo Rio-São Paulo. A estância hidromi| neral é tida como um grande centro espi| ritual e atrai muita gente por isso. Lá, ele
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Tadeo Matera quer viajar à Amazônia para pesquisar novos materiais

Urge Providenciar
Recebemos de Outro-Preto o seguinte telogramma, que fazemos com vista ao Sr. direcí;
tor da Estrada de
Central do Brazil:
"Ouro-Preto, 13 Ferro
de Agosto. Pedimos provi*dencias. Ha quatro dias que o commercio nãò
recebe nem despacha mercadorias, por falta dè
pessoal nesta estação (Assignados) Carlos Fígueiredo Mattos & C.,Ricardo Quites, Santofe
& Irmão, Antônio Balena e José J. Gondim".'
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Vênus, em cedro vermelho

Cabo Submarino
para Fernando
Devendo começar brevemente o lançamerjto do cabo submarino entre o litoral de Pernambuco e o presidio de Fernando de Norqnha, e tendo de ser do mesmo presidio
adquirida ou construída pela companhia concessionaria uma casa para estação telegraphica, solicitou do da justiça o ministério dos
correios e telegraphos que com urgência faça
as necessarias communicações ao director daquelle estabelecimento.

HORÓSCOPO

I CRUZADAS
CARLOS DA SILVA

Carlos Magno
GÊMEOS • 21/5 a 20/6
Reformas íntimas e
caseiras não devem
esperar mais. Você MML
precisa chegar a um acordo com parentes
e pessoas que privam da sua intimidade no
sentido de harmonizar qualquer tipo de
divergência ou insatisfação.

CÂNCER • 21/6 a 21/7
Fase para fazer reformas de base e
cuidar dos seus talentos e finanças de forma muito mais espontânea, criativa e digna. Você pode qüerer conquistar a confiança dos outros
através de atos generosos. Gulodice.
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LEÃO • 22/7 a 22/8
Agora já não dá para
reclamar da monoto- ^
\ ~
nia, pois tudo parece
Yr^f 11^
estar acontecendo de repente, o que faz
você ficar um tanto quanto excitado e perplexo diante dos últimos acontecimentos. O
Sol e Júpiter trazem alegria.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Inibições afetivas e
possíveis dificuldades de relacionamento ou recaídas em geral fazem você
fechar para balanço e procurar achar a sua
própria maneira de se orientar para tomar
decisões capitais. Respire bem.

LIBRA* 23/9 a 22/10
1o dec: O trígono de 13 >
Saturno o torna mui- m
to mais realista, metódico, exigente e capaz de fundamentar
bases que proporcionem mais segurança e
estabilidade aos seus projetos de vida. Os
demais podem estar receptivos.

ESCORPIÃO* 23/10 a 21/11
Necessidade em
confirmar várias vezes uma informação ST^-^
ou uma possibilidade para depois aceitá-la
como algo viável. Fase ruim para ser cabeça dura ou excessivamente cético. Evite
oscilar entre extremos. Faça cursos.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
! Sobretudo nativos
! do 1o e 3o decanatos
podem estar agindo
nervosamente e substituindo abertura de
'sos,
J visão por idéias e sentimentos mais rigororetraídos e fechados. Os demais estão
sendo testados a toda hora.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Tudo agora depende
de uma atitude sua.
Se você se tornar in .pr^a
terditado e excessivamente cauteloso diante de novas possibilidades de união e renovação pessoal, o estado de tensão e
desgaste pode aumentar. Eficiência.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
Fase em que o aquariano pode estar se
escudando do caos e
das ameaças externas. É importante banir
o sentimento de culpa e o pessimismo na
hora de se relacionar ou tentar novas alternativas afetivas e comerciais.

PEIXES* 20/2 a20/3
A oposição de Mercúrio e Vênus — 1o
decanato — e de
Marte — 3o — fragileza a sua saúde e
promove algumas reviravoltas na forma de
conduzir a sua rotina. Torne-se mais eficaz
e menos inconstante. Mine atos falhos.
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Torpedeiras
Ao Barão de Corumbá, para que faça
chegar ao seu destino, transmitio o ministerio da marinha o aviso pelo qual o governo
agradece a Nathaniel Barnaby o valioso
serviço que prestou ao Brazil, encarregando-se gratuitamente de fiscalisar a construcção de tres torpedeiras encommendadas na Europa para a armadaa nacional.
V
y

'1I

TOURO • 21/4 a 20/5
1o dec: A quadratura
de Saturno faz você Sr
Y^Pf
entrar em contato
com suas próprias debilidades e superficiai idades através de provações afetivas e
materiais. Limitações exigem novas posturas. Os demais estão ariscos.

CEM

Agua na Detenção
Ao seu collega da agricultura pedio o Sr.
ministro da justiça, em aviso de honteni, que
expedisse ordens para que pela inspectoriá
geral de obras publicas seja collocada no pavimento superior da casa de detenção uma caixa
d'agua, com a capacidade de 5.000 litros, para
melhorar o abastecimento dos cubículos dà
mesma casa.
J

Reprodugao^^^^M
,'f

I
; ARIES • 21/3 a 20/4
| Possível mudança
i de ritmo, direção e
|qualidade na sua
j forma de pensar, se comunicar e expressar
! afetos e gostos pessoais. Momento que
reexames íntimos de forte significado.
j pede
Necessidade em se sentir aceito.

:

HÁ

pré-história
Reprodução
encontrou também o tema que persegue
em seu trabalho: a natureza.
v ¦•¦
Foi na natureza que se inspirou para a
exposição Rèquiem da Mantiqueira. É
também a partir dela que projeta seu
futuro. Já esculpindo em amazonita, uma
pedra de tonalidade verde e muito dura,
encontrada na região amazônica — diz a
lenda que essa pedra era dada de presente
aos índios que se acasalavam com as
'
¦¦
amazonas, mulheres de uma tribo guerreira do Amazonas — Matera procura
um patrocinador para se embrenhar na
floresta. Enquanto aguarda, continua
produzindo com intensidade, se dcdicando principalmente ás esculturas em madeira (jacarandá, cedro e canela) e em
pedras (amazonita e esteatita, a típica pedra-sabão de Congonhas).

BEUNDA
DEAN YOUNG E STAN DRAKE
OU U mehdo
VOCE E UMTREDCW4
THB eWTOA-)-' NiO '— So' SB CTSCURS4R Qu»ui~-¦
E «X£ R3C6 COMCORPaR
os.dor^
do
raft
p.p« a i-<tcr!a
UVR6, .
e-UM
NJO.6STE
ISIItSocom umateKXITICA/
i_> WOO SOURA
M«S MCU PUSMO i O JNICO { tJL
HA WUTO/
C

5B
53
—mjj^2
~

wmn
^an
¦¦55-^

— mm

~~' ^
Mao
137

HORIZONTAIS — 1 — jogar o ás de trunfo sobre o sete
de trunfo, ganhando a partida, no jogo da bisca; tocar db
leve em (alguma coisa); 6 — dispositivo para girar b
capacitor de sintonia em um rádio receptor, e que ô, pqr
via de regra, associado a uma escala indicadora da
freqüência sintonizada; 9 — no isiamismo, designação
comum aos muçulmanos ortodoxos, os quais reconhecem a autoridade dos quatro primeiros califas. por
oposição aos xiitas; membro de uma das quatro seltaa
muçulmanas ortodoxas que consideram a Suna como
complemento do Alcorão; 11 — a origem dos seres, na
mitologia amazônica; 12 — espécie de pedra íos
pejis dos candomblís, lavada em água corrente em
cerimônia especial; 13 — muro da pedra A roda de um
poço; bocal de poço; 15 — deus da vida; 16 — Inflamação das bainhas fibro-sinoviais dos tendões do punjjg,
acompanhada de uma crepltaçâo particular; 17 — cruzamento de madeira com a forma de X, para construformada pela
ções; peça honrosa de primeira ordem,
combinação da banda com a barra; 18 — vareta metállca que assinala, nos relúgios solares, as horas prqjetando sua sombra no quadrante; instrumento que.jjo
antigo Egito, se usava para determinar o azimute e a
altura do Sol; 21 — para a frente!; avante!; 22 — invefflb,
deparo, encontro por acaso; 23 — substância gelatinosa
obtida de certas algas asiáticas utilizada em bacterlolosolidificação de meios de cultura e como
gia, para a —
laxativo; 25 anormalidade caracterizada pela fuSSo
congênita dos membros inferiores, terminados por (Rn
pé duplo; 27 — quinto mês dos babilônios, depCDs
adotado pelos hebreus; 29 — espécie de carbúncijo
mortal que se desenvolve no intestino reto do gado
vacum; 30 — cada uma das escolas filosóficas da IndTa,
que se classificam, em geral, em ortodoxas e heterodfb*
xas, conforme aceitem ou nao a autoridade do Veda;32
velas volantes que prendem na secção dos mastrtt;
gênero de papagaios, comumente brancos, cujo tamanho varia de médio a muito grande, e que 9ão larqamente distribuídos nas regiões austrolasianas (pi.); j3
espécie de saco de esparto em
se mete-a
azeitona molda para espremer; bolsa ouquecavaz de jtmco, vime ou esparto, de tamanho variável para peix«s
ou objetos; 34 — elevação da voz ou do tom; parte 3o
compasso, na Música, em que se levanta a mão
ou a
batuta.
™
VBRTICAIS — 2 — casa onde 9e depositam e vemjjjn
madeiras de construção ou combustíveis (lenha ou carvão); cada um dos grupos de versos em que se dividem
certas composIçSes poéticas, e que tomam nomesDIversos, conforme o número de versos que têm; 3 ~
parte dianteira— e arqueada da 9ela; 4 — divindade
sumerlana; 5 palavra que entra no verso apenas para
preenchimento da medida ou número de sílabas; 6""—
jazida ou —mineração de ouro ou diamantes; graflBe
porção; 7 árvore leguminosa-cesalpinâcea,
que (arnece madeira para construção (pi.); 8 — que tem^pr
arroxeada semelhante á da flor do lilás; 10 — diz-se
dos negros escravos que pertenciam á raça bantu; 12^—
o mais alto grau de excltação dos sentidos ou doTTm
órgão; aeme do ato sexual (pl.); 14 — espécie de túmulo
vazio erigido em um templo enquanto se sufraga a alrea
do defunto; 16 - reduzir a dinheiro; vender; 19 — reslstência oferecida a uma corrente elétrica Invariável pbr
uma coluna de mercúrio de massa igual a 14,521 grVimas, cuja área da seção transversal è constante e cujo
comprimento é de 106,3 centímetros a 0 grau centlgrado; 20 — mulher hindu da casta dos nalres; 24 —
despende dinheiro; faz a digestão de; 26 — Incrustaçfto
resinosa, produzida em certas árvores pelas picadas èe
um inseto; 28 — pedestal de uma coluna ou de outro
ornato; 31 — segundo os ocultlstas, fogo, manifestação
materializada da luz astral; 32 — a origem dos seres.,
CHARADAS MKTAMOflFOSSADAS (trooa 4» unia
lato})
1. Na SUCESSÃO das suas desgraças, nem uma só vçz
ele procurou o AUXÍLIO de Oeusl 7(1).
ALTSR ROO—CSC—Jaearepastiá
2. Apesar do SOFRIMENTO físico, ela faz questão de
cuidar da APARÊNCIA. 3(1).
•
AROOS —CSC —Srasfte
3. A PALAVRA daquele padre foi de tal VIGOR qye
convenceu a comunidade. 3(1).
CSLLV — CSC — Tljuea
4. Erro GROSSEIRO em seu palavreado ¦
Deixou o auditório EMBATUCADO. 8(2)
CHICO SILVA — Niterói _
5. Toda a exibição foi importante, PRINCIPALMENTE
aquela DANÇA URBANA. 6(5).
~
raSIIQHACIO — CSC — Jacarepaguá
—
SOLUÇÕES DO NÚMSROANTSRIOR
HORIZONTAIS — picar a mula; anacoretas; goma,
ens; apa; erário; ridículo; anedota; so; paga; ar«o;
eva; gale; netunianos; alossomos.
VMTICAIS — pagar a pena; inopinavel; cama^te
gato; aca; ro; araruta; uns; es.
LOOOORIPO: 1. contentamentos. CHARADAS METAMORFOSEADAS. 2. braba/brasa; 3. magana/magano.
Correspondência parai Rua das Palmeiras, 57, ap.
4—
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Feijão amigo
O sucesso das feijoadas do dePara evitar conflitos políticos
ideológicos, o anfitrião, mineiputado Cleto Falcão, consagrada no último sábudo pela preramente, incluiu emenda estasença do presidente Fernando
belecendo que a feijoada não
Collor, obrigou o deputado a
tem posição de "esquerda, direielaborar um estatuto para preta, centro e muito pelo contrávenir penetras e botar alguma
rio".
ordem na bagunça.
Como convém ao líder do parConstituído um conselho dos
tido do governo, o artigo sexto
sócios fundadores, deliberou-se
falar
proíbe terminantemente
mal do "presidente Collor, do
que todos os sábados haverá um
homenageado com direito a
governo e assuntos afins".
apresentar uma lista de 10 conNo momento, principalmente
vidados.
os afins, muito afins.
O parágrafo único estabelece,
contudo, que o conselho terá di• No sábado, o homenageado
rcito de veto a chatos e abstêserá o deputado Ulysses Guimamios eventualmente incluídos
rães.
na lista.

/

ozimo
Fotos de Rubem Monteiro

m m m
Ouro Brasil
O superintendente de operações
da TV Bandeirantes, Luciano do
Valle, janta hoje em Brasília com o
deputado Paulo Octario Pereira, articulador da idéia de levar as Olimpiudas do uno 2000 para Brasília.
Na mesa, o projeto Ouro Brasil.
Vem a ser um plano para atapetar e fazer confortável e segura a
trilha que conduzirá a seleção brasileira de Paula e Hortência às Olimpiudas de Barcelona.

Ti-ti-ti
Brasília tem, de uns dias para
cá, apenas três temas de assunto
obrigatório em qualquer roda de
conversa que se forme — a separaçào do casal Collor, a presença
da ex-ministra Zélia na Eco-92 e
a data do anúncio do iminente
pacote anti-inflacionàrio que
vem pela frente.
Os três assuntos relegaram a
um segundo plano, pelo menos
temporariamente, o affair Jabes
Rabelo.
O que é uma pena.

Maria Antônia (Tônica) Charnaud e Ida Schiller de
Mayrinck em noite de longos e blactc-tie

Dúvida
Paira em Brasilia uma grande indagação.
O que estará
pensando de tudo
isso Sinhôzinho
Malta?

• Qual é?

QUEBROU,
• O anteprojeto da
nova lei de falências e concordatas
em gestação no ministório da Justiça,
sob a supervisão
pessoal do ministro
Jarbas Passarinho,
traz uma novidade

QUEBROU
preocupante para
brou, fica quebraas empresas do goda.
verno.
/ls estatais pas• O governo não
sarão a ser enquamais socorrerá com
dradas nas leis do
recursos públicos
mercado.
as estatais que forem à garra.
Ou seja: que-

Encontro
Concentrava especialmente as
atenções do almoço do Jockey
Club, ontem, a mesa que reuniu os
generais Kcynaldo de Almeida,
Meira Mattos e Ivan de Souza
Mendes, o ex-ministro Armando
Falcão c o empresário Sérgio
Quintella.
Não era uni almoço; era uma
conspiração.

Detalhe
Ao noticiar ontem a escolha
pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos do diretorpresidente da Editora Abril, Roberto Civita, como o Homem do
Ano, esta coluna esqueceu um
pequeno detalhe.
A entrega do prêmio é feita
em Nova Iorque.

Esclarecimento
O ex-secretário de Economia Antônio Kandir
esclarece que não está
trabalhando na elaboração de um projeto de cogestão salarial.
Muito menos por encomenda do ministro Marcilio Marques Moreira.

NOTA 10
O Brasil já chegou
ao Primeiro Mundo e
dinda não sabe.
Alcançou-o via
Gramado, Rio Grande do Sul, pelas
mãos dos responsáveis — o Dr. Luís

Carlos Silveira e a
mulher, Neusa — pelo funcionamento do
Kur Hotel, banalmente rotulado de
spa mas que se trata
na verdade de uma
clinica de reciclagem
de vida, recondicio-

De novo?
0 Sr. Jack Wyant é candidato a dlretor-executivo da Fundação Cultural Brasil-Estados Unidos.
Para quem tem memória curta, Wyant, além
de se ter envolvido em maquinações para derrubar o falecido presidente Salvador Allende, era o
assessor de imprensa em 64 do então embaixador
dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon.

Presença
• Na extensa série
representado uma
Contemporary Jazz
única vez.
Por Tom Jobim.
Masters que a Sony
Com a música
Music está lançando
Deus e o diabo na
em todo o mundo
terra do sol, que,
com o que há de mais
nada tem a ver
aliás,
importante no jazz
com o filme homôninas décadas de 60 e
mo de Gláuber Ro70, o Brasil aparece
cha.

• É de cair o queixo.

À morte
Esta coluna cumpre o doloroso dever
de comunicar o estado pré-agônico do
Bloomingdale's, de
Nova Iorque, antigo
grande templo do
consumismo, hoje decadente, repleto de
bugigangas e povoado de compristas atarantados e mal ajambrados.
Parece a Rua Uruguaiana.
• »*
O tiro de misericórdia no Bloomie's
deverá ser dado pela
inauguração, provavelmente ainda este
ano, ocupando na
Trump Tower o lugar
que era do Bonwit
Teller, da primeira
filial americana das
Galeries Lafayette.
m m u
Quem casa
Célia e Eduardo
Bonjean vão oficializar o seu casamento
no dia 24 de novembr o.
No civil e religioso.
Como padrinhos,
Maria da Glória e Renato Archer e Regina
e Paulo Fernando
Marcondes Ferraz.
Susto
O presidente da Coca-Cola Refrescos, Antônio Carlos Vidigal,
levou um baita susto ao
pagar há dias a despesa de uma lata de DietCoke consumida durante %im almoço na
pérgula do Copa.
Exatos CrS 530,00.
***
O preço normal da
bebida no varejo é Cr$
75,00.

<£«&i'^1
<£«&i'^1
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lESSN^•'

namento físico e
emagrecimento (se
for o caso) com instalações e organização dignas de qualquer pais
desenvolvido.

Simbólico
O presente que o presidente Fernando Collor mais gostou de Ler
recebido no seu aniversário foi um peso de papel de acrílico contendo no interior um navio
e um oceano revolto.
Por mais que se sacuda a engenhoca e as
ondas aumentem, o
barco não afunda nunca.
¦ ¦ ¦

Lucy e Luis Carlos Barreto numa boa

o

Bolada
Em plena muré baixa, a Bolsu de São
Paulo recebeu no inicio da semana uma
injeção de fôlego sem precedentes.
O Citibank comprou de uma só tacada, a
pedido do maior fundo de investimentos da
Grã-Bretanha, 30 milhões de dólares em
ações da Tclcbrás.
É a primeira investida do fundo inglês no
mercado brasileiro de ações.
* * *
Há pouco maiB de uma semana, o The
New York Times, num artigo dc alto de
página, publicou um estudo de mercado
dando como excelente investimento a eoinpra de ações boas a baratas de companhias
estatais brasileiras.
A resposta veio antes do que se imaginava.

Barra limpa
Os ecologistas,
enfim, estão de
bem com o governador Gilberto
Mestrinho.
Sua Excelência
não vai mais poluir a Amazônia.
Abandonou, depois de mais de 30
anos, o vício do
fumo.
m m

Pode ser
Não será siirpresa se nos próximos dias for
anunciado pelo
governo o aurnento do limite
para compras na
Zona Franca de
Manaus.
Passaria
de
1.200 dólares para 2 mil dólares.
m

RODA-VIVA
O ex-ministro e Sra. Renato Archer receberão no sábado para um almoço em Santa Teresa em homenagem ao embaixador e Sra.
João Augusto Médiois.
Chegando de Los Angeles para uma semana no Rio, Bernardo Gouthier.
O regresso de Edla Van Steen e Sabato
Magaldi ao Brasil, depois de dois anos em
Aix-en-Provence, motivou o Jantar oferecido
pela cônsul Sylvia Wachsner e Octavio de Mello Alvarenga. Entre os presentes, os casais
Marcilio Marques Moreira, Moacir VVerneck de
Castro, Ledo Ivo, além de Tônia Carrero.
O Quarteto em Cy estréia hoje uma temporada de duas semanas no People com direito
ao lançamento do LP Chico em Cy.
A Sra. Josefina Jordan receberá amanhã em
casa para drinques em torno da pintora Flora
de Morgan-Snell, partindo todos, depois, para
Jantar no Gattopardo.
Os 50 anos de Arnon Elkind serão devidamente festejados na sexta-feira com um
agito na própria casa do aniversariante.
O média-metragem Nosso amigo Radamós
Gnatalli, de Moisés Kendier e Aloislo Didier,
abocanhou três prêmios especiais nos festivais
de Brasília e Gramado.
O empresário Pedro Grossi trocará o Rio por
Madri em novembro.
Pela primeira vez, o Iate Clube promoverá ao redor de sua piscina um leilão de
cavalos. No caso, belos exemplares de mangalarga marchador de criação do Harns Muyer.
No dia 27.
Os festejos pelo aniversário dc Aloisio Salles
terão inicio na sexta-feira com uma feijoada
oferecida por Carlos Villar.
De volta a Brasília, depois de uma temporada nos Estados Unidos, Bebei e Álvaro Teixeira de Mello.
O adido cultural do Brasil em Paris, Sebastião Nery será homenageado amanhã com um
jantar no Toque Final.

Zó zimo Barrozo do Amaral e Frcd. Suter
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c/DORIS MONTEIRO
Domingo: Lelé Alves. Na 2a: Loa Abraão.
IPANEMA *Ra* Violetas de Monb, 39 «TcL: 2(7*5757
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..C.om o Show 'SÔ DÓI QUANDO EU RIO' 4 do. Rainha Eliiabtlh, 169 4 Ttl.: 221-2441

A ntonio

Caetano

em1CyN« Chico Buarque no People
Quarteto em
a~-^j
PATTV1TDV
HtTCfO •ft Av.
A.. Bartolomeu
%Mitre,
a> 370• • mTel.:. 294-0547
Tbd» terça COUNTRY MUSIC
Arraiolo de Diamantina, Casa Caiada. Praia do Pinto. Mana Claudia.
Tela e Tapetes de Tear Entrelinhas.
Troca colarinhos. rfÉrsOTRÕi^VCerzido invisível,
IPANEMA: Visconde de Pirajá, 203-A - Tel.: 287-1693
tear.
ALFAIATE MÁGICO punhos, ziper, etc
BARRA: Olegário Maciel, 460-F - Tel.: 399-9681
WOD^Tiai Conserto de gravatas
285-1148 ¦ 285-7038
CAMISAS E CALÇAS SOB MEDIDA

#1
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LEILÃO
Recebimento de Peças
Com exposição jâ marcada para os dias 14 e 13 de setembro e Leilão
a partir do dia 16, estamos recebendo peças para o XXVII LEILÃO
de A NTONIO CAETANO a se realizar no Copacabana Palace.
Quadros, Pratas, Tapetes, Cristais, Porcelanas, Bronzes, Marfins,
Esculturas, Lustres, Jóias, Móveis, Relógios
e Peças Decorativas de Épocas.
Rua Siqueira Campos, 128 — PABX: 235-3526 — Copacabana.
AP°°
# BEMGE
fanco áoEM<
11IM0 69 MMit Gtrftit S A

PM1
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Buffet de Massas e pratos frios. Música, bebidas
e ambientaçào tipicamente italianas.
Todas as 5? feiras, a partir das 20 horas, no
RESTAURANTE PÉRGULA.
Acesso pela entrada principal do Copa.
Manobristas à disposição.
PREÇO POR PESSOA CRI 5.600 » 10% • RESERVAS: 255-7070

COPACABANA PALACE
GALPAO

DAS

PATINAS
DECAPÉE
EBONIZADO

DÊ UM PULINH0 ATÉ ANGRA PARA ENTRAR EM FORMA.

Ll
0 MAIS MODERNO PROGRAMA DE SAÚDE. ESTÉTICA
E LAZER • COMBATE AO STRESS COM BAIXA DE
C0LESTER0L • EMAGRECIMENTO GARANTIDO •
GINÁSTICA AQUÁTICA/AERÓBICA • INCLUINDO:
TRATAMENTOS DE BELEZA' MASSAGEM/ESTÉTICA RACIAL
TRATAMENTO DOS CABELOS • ACOMPANHAMENTO MEDICO
HOTEL PORTOBELLO • ENTRE 0 MAR E A MONTANHA. |02l | 255-7672
• Marra
Lfcrm*. fx* 4 H"da» t.mprrrn<l. TuriMim

ARTES

I

W0RKSH0P • TÉCNICA D0 MOVIMENTO CONSCIENTE
Rainner Víanna • 17 E18 de agosto

10:00 às 13:00h
informações no local
AAA av. infante dom Henrique, 85 . aterro . tel. 210 2188 r.69
museu de arte moderna . rio
apoio: Prefeitura da Cidade do Ria de Janeiro

RÁDICA/LACA
FRANCISCO MESQUITA &
MARQUÊS
253-2442
VETOR

HUGO

EC0RAÇÓES

Estofados sob encomenda

.
,

MOSTRUÁRIO
COMPLETO
"ecido e
Capas • Cortinas • Pirogravuras
Couro
|
Recuperação e

pintura

de couró

RUA 24 DE MAIO, 461 .to (021) 281-3870 - 581-2147 - Sn Penido
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MIELE & BÔSC0LI — II
Última chance para ver o "casal"
Miele e Bóscoli nos dias 15,16 e 17.
RÁDIO JB
Apoio ?X W.7 STERfcXJ
Al'Orloffédegraça r
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TEATRO GINÁSTICO
wom OTMM DOMICILIO
PELOS ÍELS.: ::0-c053 ¦ 220-8394 ¦ 262-6329
PROMOt, \():
JORNAL IX) HKASII
RADIO I B
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A
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E
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AGORA DE 4-1 A DOMINGO. CENSURA LIVRE!

I

DISCONTINUED MODELS
30%

To 60% OFF

I
I

Barra Shopping - Nível Lagoa
Visconde de Pirajá 507 • Rio Sal • Av. Rio Branco 155 • Tijuca off Shopping
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I ESTRÉIAS
ROCKETEER (Rocketeer), de Joe Johnston.
Com Bill Campbell, Jennifer Connely, Alan Arkin,
Timothy Dalton e Paul Sorvino. Art-Fashion Mall
3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): 15h20,
17h30, 19h40, 21h50. Art-Casashopping 3 (Av.
Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746): de 2» a 6-,
ás 17h15, 19h15, 21h15. Sábado e domingo, a
das 15h15. Roxy-1 (Av. Copacabana, 945
partir236-6245),
de Botafogo, 340
Ópera-1
552-4945), Rio-Sul (Praia
(Rua Marquês de São
Vicente, 52 — 274-4532): 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. Palácio-1 (Rua do Passeio, 40 — 2406541), Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim, 422 —
264-5246): 13h30. 15h30, 17h30, 19h30,
21h30. Madureira-3 (Rua João Vicente, 15 —
593-2146), Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 —
249-4544), Ramos (Rua Leopoldina Rego, 52 —
230-1889): 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
Piloto de corridas aéreas descobre artefato que
permite voar a uma incrível velocidade, mas passa
a ser perseguido por espiões e bandidos interessados no invento. EUA/1990.
DRUGSTORE COWBOY (Drugstore cowboy).
de Gus Van Sant. Com Matt Dillon, Kelly Lynch,
James Remar e William Burroughs. Art-Fashion
Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de
2*» a 6U, às 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domin1 (Av.
go, a partir das 14h. Art-Casashopping
Alvorada, Via 11. 2.150 — 325-0746): de 2» a 6°,
ás 17h15, 19h15, 21 h15. Sábado e domingo, a
Paissandu (Rua Senapartir das 15h15. Estação
dor Vergueiro, 35 — 265-4653): 16h30. 18h20,
20h10, 22h. Star-lpanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 — 521 -4690): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 —
254-8975): 15h, 17h. 19h, 21 h. (14 anos).
Histórias do submundo junkie da Califórnia, baseadas no relato autobiográfico de um presidiário.
EUA/1989.
GRITOS DE REVOLTA (Mi/es from home). de
Gary Sinise. Com Richard Gere, Kevin Anderson,
Terry Kinney e Laurie Metcalf. Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-8349): 14h, 16h, 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 e Donald Sutherland.
Metro Boavista (Rua do Passeio, 62 — 2401291): 13h30,16h, 18h30, 21 h. Condor Copacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 — 2552610), Largo do Machado 1 (Largo do Machado,
29 — 205-6842): 14h, 16h30, 19h, 21h30. Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048):
14h30, 16h50, 19h10, 21h30. Barra-2 (Av. das
Américas, 4.666 — 325-6487), Carioca (Rua
Conde de Bonfim, 338 — 228-8178), Madureira1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 450-1338),
Norte-Shopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 —
592-9430): 14h, 16h20,18h40, 21 h. (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.

interpretaopapel
o papel principal em Rosalie vai às
Marianne Sagebrecht interpreta
as compras
Copacabana
Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258):
(Rua do Catete. 307 — 285-2296),
15h30, 17h40, 19h50, 22h. Ricamar (Av. Copa(Av. Copacabana, 801 —— 255-0953), Ôpera-2
552-4945),
Barra 3 cabana, 360 — 237-9932): de 2» a 6», ás 15h30, I REAPRESENTAÇÕES
(Praia de Botafogo, 340 —
325-6487):
14h50,
4.666
das
Américas,
17h30,19h30, 21 h30. Sábado e domingo, a par(Av.
16h30, 18h10, 19h50, 21h30. América (Rua tir das 17h30. Tijuca-Palace 2 (Rua Conde de A GUERRA DOS MENINOS (Brasileiro), documentário de Sandra Werneck. Centro Cultural
Conde de Bonfim, 334 — 264-4246), Norte
Bonfim, 214-228-4610): 15h, 17h, 19h, 21 h.
Banco do Brasil (Rua 1o de Março, 66): 18h30.
Shopping 2 (Av. Suburbana, 5.474 — 592Art-Madureira 2 (Shopping Center de Madureira
Até domingo. Entrada franca com distribuição de
9430). Olaria (Rua Uranos. 1.474-230-2666).
— 390-1827): 17h, 19h, 21 h. (14 anos).
senhas 30 minutos antes da sessão.
Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — Entrevistas, depoimentos e flashes
de shows de Documentário
450-1338): 14h20. 16h. 17h40, 19h20. 21 h.
sobre a vida dos meninos e das
ano
Madonna
durante
a
excursão
do
passado.
Odeon (Pça. Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835):
meninas que vivem nas ruas das principais cidaEUS/1991.
14h, 15h40,17h20,19h, 20h40. (Livre).
des
brasileiras
e que já somam sete milhões. Baseado no livro de Gilberto Dimenstein. Produção
No ano de 2024, guerreiro imortal é perseguido NIKITA —CRIADA PARA MATAR (Nikita). de
Luc Bresson. Com Anne Parillaud, Jean-Hughes
de 1991.
por tirano de seu planeta natal e a luta ameaça a
Anglade, Tcheky Karyo e Jeanne Moreau. Esta- JEAN DE FLORETTE (Jean de Florette), de
frágil atmosfera artificial da Terrq. EUA/1990.
da
Botafogo/Sala
Pátria,
Voluntários
1
(Rua
ção
Claude Berri. Com Yves Montand, Gérard Depar88 — 286-6149): 20h, 22h. (12 anos).
HUDSON HAWK — O FALCÃO ESTA A SOLdieu, Daniel Auteuil e Elisabeth Depardieu. CânTA (Hudson Hawk). de Michael Lehmann. Com Mulher é presa depois de violento assalto mas, em
dido Mendes (Rua Joana Angélica. 63 — 267Bruce Willis, Danny Aiello e Andie MacDowell.
7295): 15h20,17h30,19h40, 21 h50. Até domintroca da liberdade, aceita trabalhar para a policia
Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 — 235.
França/1990.
como
matadora
go.
(Livre).
profissional.
4895): 14h40, 16h30, 18h20, 20h10. 22h. Artde pequena propriedade luta para conseFashion Mall 2 (Estrada da Gávea, 899 — 322- NAO AMARAS (Krótki film o milosci), de Herdeiro
Krzysztof Kieslowski. Com Grazyna Szapowska,
guir água para suas terras, mas a fonte foi fechada
1258): de 2• a 6", ás 16h30, 18h20, 20h10, 22h.
Olaf Lubaszenko e Stefania Iwinska. Estação Cipor um rico proprietário interessado em expulsaSábado e domingo, a partir das 14h40. Art-Tijuca
Io do local. Baseado na obra de Mareei Pagnol.
nema-1 (Av. Prado Júnior, 281 — 541-2189):
(Rua Conde de Bonfim, 406 — 254-9578), ArtFrança/1986.
anos).
15h20,17h,
18h40,
20h20,22h.
(10
Madureira 1 (Shopping Center de Madureira —
390-1827): 15h30, 17h20, 19h10, 21h. Pathé Garoto de 19 anos apaixona-se pela vizinha, dez ELE, O BOTO (Brasileiro), de Walter Lima Jr.
Com Carlos Alberto Riccelli, Cássia Kiss, Ney
anos mais velha, e passa a vigiá-la pela janela até
(Pça. Floriano, 45 — 220-3135): 13h, 15h, 17h,
Latorraca e Dira Paes. Museu da Imagem e do
finalmente conhecè-la. Polônia/1988.
19h, 21 h. Art-Casashopping 2 (Av. Alvorada, Via
Som (Praça Rui Barbosa, 1): 12h30, 18h30. Até
11. 2.150 — 325-0746): de 2» a 6», ás 17h, 19h, ROBIN HOOD — O PRÍNCIPE DOS LAsexta. (10 anos).
21 h. Sábado e domingo, a partir das 15h. ParatoDRÓES (Robin Hood: prince of thieves), de
dos (Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628),
Kevin Reynolds. Com Kevin Costner, Mary Eliza- O mito do boto, um peixe que vira homem para
—
Campo Grande (Rua Campo Grande, 880
seduzir e engravidar as mulheres atraidas por seu
beth Mastrantonlo, Morgan Freeman e Christian
394-4452):: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
I CONTINUAÇÕES
Slater. Tijuca-Palace 1 (Rua Conde de Bonfim,
poder de amante carinhoso e sensual. Produção
de 1987.
214 — 228-4610): 13h30, 16h, 18h30, 21 h.
sai da prisão disposto a regenerar-se,
MORANDO COM O PERIGO (Pacific heights). Ex-detento
—
392- MENINO DO RIO (Brasileiro),-de Antônio CalCisne (Av. Geremário Dantas, 1.207
mas é pressionado por milionários corruptos a
de John Schlesinger. Com Melanie Griffith, Mat2860): 16h, 18H30. 21 h. (Livre).
roubar três valiosas peças de Leonardo da Vinci.
mon. Com André de Biase, Cláudia Magno, Rithew Modine, Michael Keaton e Mako. Roxy-2
EUA/1990.
cardo Graça Mello e Nina de Pádua. Museu da
História do nobre inglês que se torna um fora-da(Av. Copacabana. 945—— 236-6245), São Luiz 1
Imagem e do Som (Praça Rui Barbosa, 1): 16h30.
lei e refugia-se na floresta de Sherwood, para
(Rua do Catete, 307 — 285-2296), Barra 1 (Av. SILENT SCREAM — UMA SOMBRA NO ESAté sexta. (Livre).
os
oprimidos
em
sua
luta
contra
o
corrupto
ajudar
das Américas, 4.666 325-6487), Tijuca-2 (Rua
CURO (Silent scream), de David Hayman. Com
xerife de Nottingham. EUA/1991.
Conde de Bonfim, 422 — 264-5246): 14h10,
Histórias de jovens da Zona Sul, liderados por um
lain
Glen,
Andrew
Barr,
Kennethe
Glenaan
e
Ste16h, 17h50, 19h40, 21h30. Palácio-2 (Rua do
surfista, que vivem em grupo praticando esportes
(The mahabharata). de Peve Hotchkiss. Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Vo- O MAHABHARATA
Passeio. 40 — 240-6541): 13h40,15h30,17h20,
e curtindo a natureza. Produção de 1982.
ter Brook. Com Robert Langdon Lloyd. Antonin
— 286-6149): 18h40,
luntários
da
Pátria,
88
19h10, 21 h. (12 anos).
Stahly-Vishwanadan. Bruce Myers e Vittorio PARADISE (Paradise). de Stuart Gillard. Com
20h20, 22h. (10 anos).
Mezzogiorno. Estação Botafogo/Sala 1 (Rua VoWillie Aames, Phoebe Cates, Richard Curnock e
Casal aluga o andar térreo de sua casa a um Na última noite de vida, antes da overdose fatal,
luntários da Pátria, 88 — 286-6149): 14h. 1.7h.
estranho mas, depois de algum tempo, não conTuvia Tavi. Cine Hora (Av. Rio Branco, 156/sl.
faz
viagem
através
das
drogas,
desde
a
poeta
(Livre).
segue livrar-se do inquilino, embora sinta-se
326 — 262-2287): 11 h, 12h40, 14h20. 16h,
infância
até
os
acontecimentos
o
levaram
à
que
ameaçado por ele. EUA/1990.
17h40. Até sexta. (14 anos).
histórias baseadas no livro MahabharaBaseado na vida de Larry Winters. Melhor Pequenas
prisão.
ta. a base dos mitos, da religião, da história e do Caravana é eliminada entre Bagdá e Damasco, mas
CAMINHOS CRUZADOS (Common threads —
ator no Festival de Berlim. Inglaterra/1990.
indianos.
França/lnglaterra/ltália/
pensamento
Stories from the quilt), documentário de Robert
dois jovens conseguem escapar e encontram um
1989.
Epstein e Jeffrey Friedman. Narração de Dustin ROSALIE VAI AS COMPRAS (Rosalie goes
oásis onde vivem como num paraíso. EUA/1982.
shopping), de Percy Adlon. Com Marianne Sage- VALMONT — UMA HISTÓRIA DE SEDU- CENAS EM UM SHOPPING
Hoffman. Estação Botafogo/Sala 2 (Rua Volun(Scenes from a
brecht, Brad Davis, Judge Reinhold e Erika Blumtários da Pátria, 88 — 286-6149): 16h, 17h40,
mall), de Paul Mazursky. Com Bette Midler,
ÇÔES (Valmont), de Milos Forman. Com Colin
berger. Star-Copacabana (Rua Barata Ribeiro,
19h20, 21 h. (10 anos).
Firth, Annete Bening. Meg Tilly e Fairuza Balk.
Woody Allen, Bill Irwin e Daren Firestone. Studio
502/C — 256-4588): 15h, 16h40. 18h20, 20h,
Roxy 3 (Av. Copacabana. 945 — 236-6245):
Documentário sobre a epidemia da AIDS nos EstaBelas Artes (Rua Raul Pompéia, 102 — 24721h40. (Livre).
14h, 16h30,19h, 21h30. (12 anos).
dos Unidos, a partir da história de cinco de suas
8900): 14h50,16h30,18h10,19h50, 21H30. (Livítimas. Oscar de melhor documentário. EUA/ Casal e seus sete filhos vivem felizes enquanto As vésperas da Revolução Francesa, um visconde vre).
realizam
seus sonhos de consumo e imitam os
1989.
e uma marquesa dedicam-se a seduzir e conquis- Casal prepara-se para comemorar o 16° aniversário
comerciais de TV, mas a harmonia é abalada
tar parceiros, nos salões e alcovas da decadente
HIGHLANDER II —A RESSURREIÇÃO (Highde casamento e, durante as compras num shopeles
adquirem um computador. Alemãquando
lander II — The quickening), de Russel Mulcahy.
aristocracia. França/lnglaterra/1990.
ping, entra em crise com as revelações de seus
nha/1990.
Com Christopher Lambert, Sean Connery, Virgicasos extra-conjugais. EUA/1990.
O
SILÊNCIO
DOS
INOCENTES
silence
of
(The
nia Madsen e Michael Ironside. Leblon 1 (Av. NA CAMA COM MADONNA (Truth or dare),
the lambs), de Jonathan Demme. Com Jodie DORMINDO COM O INIMIGO (Sleeping with
Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048), São Luiz 2
documentário de Alek Keshishian. Art-Fashion
the enemy), de Joseph Ruben. Com Julia RoFoster, Anthony Hopkins, Scott G'enn e Ted Leberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson e Elizabeth
vine. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medeiros,
Lawrence. Jóia (Av. Copacabana, 680): 15h,
1.426 — 174-7999): 20h. 22h. Até domingo. (14
16h40,18h20, 20h, 21h40. (12anos).
Maliciosos porém inexperientes,
anos).
Melhor Filme do Ano
"via|aram"
um mundo
Estagiária do FBI investiga um criminoso de mu- Mulher maltratada pelo marido simula a própria
Melhor Diretor - Melhor Roteir^£les
para
Nolipnol film CmIici QOt US A
morte e recomeça nova vida em outra cidade, mas
lheres e, para descobri-lo, recorre a um psiquiatra
perigoso e imprevisível.
ex-marido descobre tudo e o pesadelo recomecanibal, que vive numa penitenciária de segurança. EUA/1990.
ça máxima. Baseado no livro de Thomas Harris.
EUA/1990.
MATT DILLON
^
GHOST — DO OUTRO LADO DA VIDA
EXTRA
(Ghost), de Jerry Zucker. Com Patrick Swayze, AMARGAS
LEMBRANÇAS (Souvenirs. souveKELLY LYNCH
Demi Moore, Whoopi Goldberg e Tony Goldwyn.
nirs), de Ariel Zeitoun. Com G. Lazure, C. MalaLargo do Machado 2 (Largo do Machado, 29 —
voy, Claude Brasseur e Marlene Joubert. Hoje, ás
205-6842): 14h30, 16h50, 19h10, 21h30. (10
19h, na Aliança Francesa da Tijuca, Rua Andrade
anos).
Neves, 315.
DRUGSTORE
Homem é assassinado e vira fantasma para tentar Drama
musical. Produção francesa.
fazer contato com a mulher e avisá-la que sua
MUNDO DAS IMAGENS — Exibição de fíavida também corre perigo. Oscar para atriz coadCOWBOY
phael e Emygdio. documentários com textos da
juvante (Whoopi Goldberg) e roteiro original.
Dra. Nise da Silveira. Hoje, ás 18h, no Paço
EUA/1990.
Imperial, Praça XV.
OS TRAPALHÕES E A ARVORE DA JUVEN1
TUDE (Brasileiro), de José Alvarenga Jr. Com
»(EZEJEa-fT
Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e CristiaEspecializado em você. ', ur,, 14 ANOS
na Oliveira. Art-Madureira 2 (Shopping Center de
MOSTRAS
HOJE
Madureira —390-1827): 13h30.15h10. (Livre). SEMANA DO CINEMA SOVIÉTICO — Hoje: O
t^ÜB
ESTAÇAO I HHIII
BRUN
CINESTAR
As aventuras e trapalhadas de três guardas flores- servidor, de Vadim Abdraschitov. Estação BotafoCINENV41
IPANEMA I nv^tifíi*^ f a^N-i-reni i lftMl'1'l I TIJUCA I irilíE^yL'
tais, responsáveis pela preservação de uma vasta go/Sala 3 (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 2866149): 16h30.
área na floresta Amazônica. Produção de 1991.

ISHOPPINGS
ART-CASASHOPPING 1 — Drugstore cowboy: de 2» a 6", às 17h15,19h15, 21 h15. Sábado
e domingo, a partir das 15h15. (14 anos).
ART-CASASHOPPING 2 — Hudson Hawk - O
Falcão está à solta: de 2' a 6a, ès 17h, 19h, 21 h.
Sábado e domingo, a partir das 15h. (Livre).
ART-CASASHOPPING 3 — Rocketeer. de 2» a
* 6J. às 17h15. 19h1S. 21h1S. Sábado e domingo,
a partir das 15h15. (Livre).
ART-FASHION MALL 1 — Drugstore cowboy:
de 2' a 6-, ás 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e
domingo, a partir das 14h. (14 anos).
ART-FASHION MALL 2 — Hudson Hawk — O
Falcão está i solta-, de 2 ' a 6', ás 16h30, 18h20,
20h10, 22h. Sábado e domingo, a partir das
14h40. (Livre).
ART-FASHION MALL 3 — Rocketeer. 15h20,
17h30,19h40,21 h50. (Livre).
ART-FASHION MALL 4 — Na cama com Madonna: 15h30.17h40,19h60, 22h. (Manos).
BARRA-1 — Morando com o perigo: 14h10,16h,
17h50,19h40, 21 h30. (12 anos).
BARRA-2 — Backdraft — Cortina de fogo: 14h,
16h20.18h40,21h. (Livre).
BARRA-3 — Highlander II — A ressurreição:
14h50,16h30,18h10, 19h50, 21h30. (Livre).
NORTE SHOPPING 1 — Backdraft — Cortina de
fogo: 14h, 16h20,18H40, 21 h. (Livre).
NORTE SHOPPING 2 — Highlander II — A
ressurreição: 14h20, 16h, 17h40. 19h20, 21h.
(Livre).
RIO-SUL — Rocketeer. 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
(Livre).

H CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
A guerra dos meninos: 18h30.
CINE HORA — Paradise: 11 h, 12h40, 14h20.
16h, 17h40. (14anos).
METRO BOAVISTA — Backdraft — Cortina de
fogo: 13h30,16h, 18h30, 21 h. (Livre).
ODEON — Highlander II — A ressurreição: 14b.
15h40,17h20,19h, 20h40. (Livre).
PALACIO-1 — Rocketeer. 13h30,15h30,17h30.
19h30, 21 h30. (Livre).
PALACIO-2 — Morando com o perigo: 13H40;
o».
15h30. 17h20,19h10, 21 h. (12 anos).
PATH É — Hudson Hawk — O Falcão está à solta
13h, 15h, 17h, 19h, 21h. (Livre). uie
REX — Gulosas ao extremo e Som do amor am
delírios: de 2* a 6*. ás 13h, 15h45,18h25,19h6fiSábado e domingo, às14h30.17h15,19h55. (18
anos).
C.'«íJS
VITÓRIA — Comida gostosa: de 2a a 6',-às
13H30, 15h, 16h30, 18h, 19H30, 21 h. Sábado'5
domingo, a partir das 15h. (18 anos).

I TIJUCA
AMÉRICA — Highlander II — A ressurreição:
—
14h20, 16h, 17h40,19h20, 21 h. (Livre).
ART-TIJUCA — Hudson Hawk — O Falcão está
à solta: 15h30,17h20,19h10, 21h. (Livre).
BRUNI-TIJUCA — Drugstore cowboy: 15h. 17h;
19h, 21h. (14anos).
CARIOCA — Backdraft — Cortina de fogo: 14b,
16h20,18h40. 21 h. (Livre).
TIJUCA-1 — Rocketeer 13h30. 15h30. 17h30;
19h30, 21 h30. (Livre). rr~
TIJUCA-2 — Morando com o perigo: 14h10,16h,
17h50,19h40, 21 h30. (12 anos).
I COPACABANA
— Robin Hood — Opríncipe
TIJUCA-PALACE1
—
—
Hudson Hawk
ART-COPACABANA
O
Falcão está à solta: 14h20, 16h30, 18h20, 20h10. dos ladrões: 131)30,16h. 18h30, 21 h. (Livre).-—
TIJUCA-PALACE 2 — Na cama com Madonna:
22h. (Livre).
CONDOR COPACABANA — Backdraft — Cor- 15h, 17h, 19h, 21 h. (14anos).
tina de fogo: 14h, 16h30,19h, 21 h30. (Livre).
COPACABANA — Highlander II — A ress urrei- I MÉIER
çao: 14h50, 16h30, 18h10, 19h50, 21h30. (Li- ART-MÉIER — Rocketeer. 15h, 17h, 19h, 21h.
vre).
(Livre).
ESTAÇÃO CINEMA 1 — Não amarás: 15h20, BRUNI-MÉIER
— Sensações eróticas: 15h, 18h,
17h, 18h40, 20h20, 22h. (10 anos).
anos). Demônio, o rei das trevas: 16h30,"
h.
JÓIA — Dormindo com o inimigo: 15h, 16h40, 2119h30.(18(14 anos).
18h20, 20h, 21h40. (12 anos).
— Hudson Hawk — O Falcão esta
RICAMAR — Na cama com Madonna: de 2J a 6a, PARATODOS
às 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sábado e do- ã solta: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
mingo, a partir das 17h30. (14 anos).
ROXY 1 — Rocketeer: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. 1 RAMOS/OLARIA
(Livre).
RAMOS — Rocketeer. 15h, 17h, 19h, 21 h. (LiROXY 2 — Morando com o perigo: 14h10, 16h, vre).
17h50,19h40, 21 h30. (12 anos).
— Highlander II — A ressurreição:
ROXY 3 — Valmont — Uma história de seduções: OLARIA
14h20,16h, 17h40,19h20, 21 h. (Livre).
14h, 16h30, 19h, 21h30. (12 anos).
STAR-COPACABANA — Rosalie vai às compras: 15h, 16h40,18h20, 20h,21h40. (Livre).
STUOIO BELAS ARTES — Cenas em um shop- I MADUREIRA/
píng: 14h50, 16h30, 18h10, 19h50, 21h30. (Livre).
JACAREPAGUÁ
ART-MADUREIRA 1 — Hudson Hawk — O
Falcão está i solta: 15h30, 17h20, 19h10. 21 h.
1IPANEMA/LEBLON
(Livre).
—
CÂNDIDO MENDES
Jean de Florette: ART-MADUREIRA
2— Os Trapalhões e a árvore
15h20,17h30,19h40, 21h50. (Livre).
da juventude: 13h30, 15h10. (Livre). Na cama
LAGOA DRIVE-IN — O silêncio dos inocentes: com
Madonna: 17h, 19h, 21 h. (14 anos).
20h, 22h. (14 anos).
— Robin Hood — O príncipe dos ladrões:
LEBLON-1 — Highlander II — A ressurreição: CISNE
16h, 18h30, 21 h. (Livre).
14H50,16h30,18h10,19h50, 21h30. (Livre).
— Backdraft — Cortina de fogo:
LEBLON-2 — Backdraft — Cortina de fogo: MADUREIRA-1
14h, 16h20,18h40, 21 h. (Livre).
14h30,16h50,19h10, 21h30. (Livre).
— Highlander II - A ress urreiSTAR-IPANEMA — Drugstore cowboy: 14h, MADUREIRA-2
çio: 14h20,16h, 17h40,19N20, 21 h. (Livre).
16h,18h, 20h, 22h. (14anos).
MADUREIRA-3 — Rocketeer: 15h, 17h, 19h,
21 h. (Livre).
I BOTAFOGO
BOTAFOGO — Orgasmo oriental e Rosto de
boneca: de 2a a 6a, ás 14h, 17h, 20h. Sábado e I CAMPO GRANDE
domingo, às 15h, 18h, 19h35. (18 anos).
— Hudson Hawk — O FalCAMPO
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 — O Mahab- cão está à GRANDE
solta: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
harata: 14h, 17h. (Livre). Nikita — Criada para
matar: 20h, 22h. (12 anos).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 — Caminhos I NITERÓI
cruzados: 16h, 17h40,19h20, 21 h. (10 anos).
— Morando com o perigo: 14h10,16h,
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 — Semana do CENTER
cinema soviético: 16h30 (ver em Mostras). Silent 17h50,19h40. 21 h30. (12 anos).
scream — Uma sombra no escuro: 18h40, 20h20, CENTRAL — Rocketeer. 13H30. 15H30, 17h30,
19h30, 21 h30. (Livre).
22h. (10 anos).
ÔPERA-1 — Rocketeer: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. CLUB CINEMA-1 — Drugstore cowboy: 15h30
17h30,19h30, 21h30. (14 anos).
(Livre).
ÓPERA-2 — Highlander II — A ressurreição: ICARAl — Highlander II—A ressurreição: 14h20
16h, 17h40,19h20, 21h. (Livre).
14h60,16h30,18h10,19h50,21 h30. (Livre).
VENEZA — Gritos de revolta: 14h, 16h, 18h, 20h, NLTERÔI — Backdraft — Cortina de fogo: 14h,
16N20,18H40, 21 h. (Livre).
22h. (12 anos).
NITERÓI SHOPPING 1 — Ghost — Do outro
lado da vida: 14h30, 16h40, 18h50. 21h.
anos).
ICATETE/FLAMENGO
NITERÓI SHOPPING 2 — Na cama com Mo—
ESTAÇÃO PAISSANDU Drugstore cowboy: donna: 15h, 17h, 19h, 21 h. (14 anos).
16h30,18h20, 20h10, 22h. (14 anos).
WINDSOR — Hudson Hawk — O Falcão está A
LARGO DO MACHADO 1 —Backdraft — Corti- solta: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
na de fogo: 14h, 16h30,19h, 21 h30. (Livre).
LARGO DO MACHADO 2 — Ghost — Do outro
lado da vida: 14H30, 16h50. 19h10. 21h30. (10 I SÃO GONÇALO
anos).
SAO LUIZ 1 — Morando com o perigo: 14H10, STAR-SAO GONÇALO — Hudson Hawk - O
16h, 17h50,19h40, 21h30. (12 anos).
falcão está à solta: 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).
SAO LUIZ 2 — Highlander // — A ressurreição:
14h50,16h30,18h10,19h50, 21h30. (Livre).
? A programação publicada no Roteiro está sujeiSTUDIO-CATETE — Demônio, o rei das trevas: ta a alterações de última hora. £ aconselhávp'
confirmar horários e programas por telefone.
14h20,16h, 17h40,19h20,21 h. (14 anos).
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TECHNOLOGY

Dia 20 de Agosto as 21 h

GCONOMICO
INGRESSOS A VENDA: IMPERATOR
R. Dias da Cruz, 170-Méier-Tel.: 592-7733

PKC XJKAMA
WOLFCANO AMADEUS MCV.AKT
IIJDWINC VAN BEETHOVEN
)()HANNES BRAHMS

Sk benetfon
Centro - Av. Rio Branco, 143
Tijuca - R. Conde de Bonfim, 391
Rio Sul • 3? piso
Ipanema • R. Visconde de Pirajá, 547
Promoção
Localiza
PHILCO
^^M^TBTlco
MM? National
MIGH TECHNOLOGY
technology
\f-^^/ high
PARA QUEM ENTENDE DE SOM
Solução em aluguel de carros
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ROTEIRO

e dom.) e CrS 4.000 (sáb.). Ingressos a domicilio
pelo tel. 274-2150.
EXPOSIÇÕES
TEATRO
EXERCÍCIO 171: A CRIATURA — Texto de
Pedro Cardoso. Direção de Anselmo Vasconcel- YUGO MABE — Pinturas. Votre Galeri». Av. VOTOS E EX-VOTOS — peças da coleção de
AÇÕES ORDINARIAS — Texto de Jerry Sterner. los.
Pedro. Casa de Cultura Laura
Atlântica, 4.240. De 2* a 6*, das 11h às 20h. Jacques Van de Beucque. Espaço Cultural Vaie
Adaptação e direção de Camilo Attila. Com Eliza- Alvim,ComAv. Antônio
Vieira Souto, 176 (267-1647). De 4a a
do Rio Doca. Av. Graça Aranha, 28. De 2» a 6a,
Sábados, das 10h ás 18h. Até sábado.
beth.Savalla, Jonas Melo. Rogério Fróes e outros. sáb., às 21h30
às 20h. Ingressos a CrS
das 9h ás 17h. Até sexta.
—
Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257- 2.000 (4a e 5a). eCrSdom.,
de
José
Fotografia»
FOTO
BIOGRAFIA
3»
4.000 (6a e sáb.) e CrS 3.000
0881). De 4a a sáb. às 21 h: dom., ás 19h. Ingres- (dom.).
Medeiros. Museu de Arte Moderna. Av. Infante D. MARINA SILVA — Pinturas. Galeria da Caixa
sos de 4» e 8* a CrS 4.000; de 6° a dom. leriado e
Henrique, 85. De 3a a domingo, das 12h ás 18h. Econômica Federal. Av. Chile, 230. De 2" a 6*,
véspera de leriado a CrS 6.000. Entrega de ingres- FÉ NA CRISE & PAU NA GENTE — Texto de
das 12h às 20h. Até sexta.
Quinta-feira, das 12h às 21 h. Até domingo.
sos a domicilio peto tel.257-0881. Duração: Abílio Fernandes. Direção de Abílio Fernandes e COMEI-VOS UNS AOS OUTROS — Desenhos SIMPLICIDADE - HELENA MONTENEGRO
1 h40.
Fernando Reski. Com Octávio César, Monique
de Cléclo Penedo. Sal» Carlos Oswêlddo MNBA, — Esculturas. Casa da Cultura Laura Alvim, Av.
Benjamin Catan e outros. Teatro da Praia.
Comédia irreverente sobre banqueiros, advogados Lalond,
Av. Rio Branco, 199. De 2* a 6', das 10h às 18h. Vieira Souto, 176. De 3a a 6a, das 1Bh ás 21 h.
6a.
às
4a
a
Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). De
Sábadose domingos, das 18h ás 19h. Até domlne financistas.
Até dia 23.
e
ás
19h
dom.,
e
22h30;
ás
20h30
21h30; sáb.,
ALGEMAS DO ÓDIO — Texto de Terrel An- 21 h. Promoção: estudantes e professores pagam CONCESSA COLAÇO — Tapeçarias. Galeria go.
Bonino, Rua Barata Ribeiro, 578. De 2a a sábado, ARCHI 6 — UMA TRAJETÓRIA — Projetos,
thony. Direção de José Wilker. Com José Wilker, metade do ingresso até o final de agosto. Ingrescroquis e textos sobre os arquitetos do ateliê.
das 10h às 20h. Até dia 24.
Miguel Falabella, Mônica Torres e outros. Teatro sos a CrS 2.000 (4a e 5a); CrS 2.500 (6a e dom.) e
do Espaço Cultural SérVahnucci, Rua Marquês de São Vicente, 52 (274- CrS 3.000 (sáb.).
CULTURAL - Gabinete da Arquitetura
\
TRIÂNGULO
COMO
JAPÃO
7246). De 4* a 6a. às 21 h.30: sáb., às 20h e 22hs
Bernardelll gio Porto. Rua Humaitá. 163. Diariamente, das
Sala
Namikawa.
de
Banri
Fotografias
—
de
a 6a, das 14h ás 19h30. Até domingo.
e dom., ás 19hs. Ingressos a CrS 3.000 (4J e 5a), OS GIGANTES DA MONTANHA TextoCom
De
3«
199.
Branco,
Av.
Rio
MNBA.
do
Luigi Pirandello. Direção de Moacyr Goes.
CrS 4.000 (6» e dom.) e CrS 5.000 (sáb.).
10h às 18h. Sábados e domingos, das 15h ás ROSANE CHONCHOL — Pinturas. Galeria
Leon Goes, Cláudia Lira, Ana Kfouri e outros.
Ailançarte, Rua Andrade Neves, 316. De 2a a 6a,
18h. Até dia 25.
—
ÁRIA DE SERVIÇO Texto de Victor Giudice. Teatro Vilfa-Lobos/Espaço III, Av. Princesa Isa^
Wmsm
Mtcu- das 15h ás 19h. Sábados, das 10h ás 12h. Até dia
Direção de M.A. Braz. Com Bete Mendes. Teatro bel. 440 (275-6695). De 4a a sáb., ás 21 h; dom., CLARA MARINHO — Esculturas. Galeria
20.
Araújo
Rua
com
esquina
México,
Rua
nalma.
do
Brasil.
Rua
PriII, do Centro Cutural Banco
ás 20h. Ingressos a CrS 2.000 (arquibancada) e
—
Porto Alegre. De 2* a 8a, das 9h às 18h. Até dia HISTÓRIA DA AVIAÇÃO Exposição de matemeiro.de Março. 66 (216-0234). De 4° a 6J e CrS 2.500 (cadeira); de 5a, 6a e dom. a CrS 2.500
rial aeronáutico e documentos, em comemoraçáo
29.
dom..-às 19h e sáb., às 21 h. Ingressos a CrS (arquibancada) e CrS 3.000 (cadeira); de sáb., a
aos 60 anos do Ministério da Aefonáutica. Museu
1.500. Duração: 1 h. Até dia 18 de agosto.
CrS 3.000 (arquibancada) e CrS 3.500 (cadeira). RAQUEL BERUTTI — Esculturas. Grande Galeria Aeroespacial,
Av. Marechal Fontenelle, 2.000,
Cândido Mendes, Rua da Assembléia. 10/subso- Campo dos Afonsos
Mulher, mãe e servidora. Alice reina em um só Preço especial para classe de 4' a 6a, CrS 1.500. O
— Marechal Hermes. De 3' a
Io. De 2' a 8», das 11 h às 19h. Até dia 30.
lugar; a área de serviço.
espetáculo começa rigorosamente no horário e
6a. das 9h ás 18h. Sábados e domingos, das 10h
Rua
—
Niemeyer.
Maria
Anna
seu
inicio.
entrada
após
Pinturas.
o
a
não
será
GALENO
permitida
è$17h. Até dia 20.
ATO CULTURAL — Texto de José Ignácio Ca- Duração: 1h30. Ingressos a domicilio pelo tel.
'MiSÊWÊÊSwP'
Marquês de São Vicente, 62/205. De 2a a 6é, das NITERÓI FOTO SI - DESLIZAR SENTIMENbrujas. Direção de Marcelo Souza. Com Edwin 622-2858.
dia
31.
Até
às
18h.
10h
das
10h
às
22h.
Sábados,
¦lilllllKt
Sala
—
.mi,
Borges.
Luisi. Cidinha Milan. Angela Vieira e outros. Tea•
Henrique
_,Li,-n„
.
Paulo
Fotoi
de
TOS
Criações José Cândido de Carvalho. Rua Presidente Petro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63 LAMPIÃO. REI DIABO DO BRASIL — Texto e HOLOPOEMAS E LUZ ELÁSTICA —internacioMonteiro faz show no Vinícius Piano Bar
holográficas de Eduardo Kac e mostra
dreira, 98. De 2a a sábado, dás 10h ás 20h. Até Dórís
(267-7295). De 4a a sáb., ás 21 h30; dom., ás diração de Aderbal Freire Filho. Com Ana Luisa
nal de arte por computador. Museu de Arte Mo- dia 20.
19h. Ingressos a CrS 2.200 (4a e 5a), CrS 2.500 Cardoso. Anat Geiger, André Pimentel e outros.
derna, Av. Infante D. Henrique, 85. De 3a a do- ANTÔNIO CARLOS DA SILVA — Pinturas e
(6a. e dom.) e CrS 3.000 (sáb ). Professores têm Teatro Gláuclo Gil. Praça Cardeal Arcoverde, s/n°
mingo, das 12h ás 18h. Quinta-feira, das 12h ás colagens. Teatro Armando Gonzaga, Rua General
desçonlç de 20 %. Ingressos a domicílio pelo tel.
3a e 4a, às 21 h. Ingressos a CrS
(237-7003).
21 h. Até dia 31
a CrS 1.200 (4° e 5») e CrS 1 500 (6° e sáb ). Rua
622-2858. Duração: 1h45.
2.500 e CrS 1.000 (classe). Duração: 1 h30.
Cordeiro de Farias, 511. Diariamente,
Paulo Barreto, 66 (542-5682)
Museu de Oswaldo
21.
dia
20h.
Até
Uma.farsa satírica onde os conceitos da história e Partindo da história de Lampião e o cangaço, a ARCANGELO IANELLI —D. Pinturas.
ás
das
8h
Arte Moderna. Av. Infante Henrique, 85. De 3a ANGEL TAMEGA — Pinturas. Galeria do Clube
da cultura são deliciosamente revistos.
SHOW
— Show da cantora Andréia Delia
BOTANIC
peça aborda temas relacionados com o sertão
a domingo, das 12h às 18h. Quinta-feira, das 12h dos Decoradores, Av. Copacabana, 1.100/2° anFávera. 2a. 20h. Couvert a 1.000 e consumação a
O. BAILE DE MASCARAS — Texto e direção de nordestino.
h.
Até
dia
31.
ás
21
3a.
CLAUDETTE SOARES/NOVA LEITURA — A CrS 1.200. Show da cantora Adriana Passos.
Mauro Rasi. Com Cleide Yáconis, Sérgio Viotti, LOS CATE DRÁSTICOS — Roteiro e dir. de Pau- O UNIVERSO DE FERNANDO DINIZ — Dese- dar. De 2* a 6a, das 10h às 13h e das 14h às 19h.
1.2
Até dia 22.
cantora se apresenta com o Quarteto de Cordas às 21.30 Couvert a 1.000 e consumaçèo4*, a ásCrS22h.
Lília Cabral e outros. Teatro dos Quatro, Rua Io Dourado. Com Jackson Costa, Cyria Coentro.
ImpePaço
e
esculturas.
tapetes
Norberto.
nhos,
José
cantor
pinturas,
Marquês de Sáo Vicente. 52/29 (274-9895). De
Delana. Participação especial do pianista Leandro 00.Show do
BEATRIZ E BIA MEDEIROS — Pinturas
Meran Varges e outros. Teatro Cacilda Becker,
Praça. XV. De 3a a domingo, das 11 h às 18h. LÚCIA
Braga. De 3a a sáb., ás 18h30. Teatro Rival, Rua Couvert a 1.000 e Consumação a 1.200. Rua
4* a 6a. ás 21 h: sáb.. ás 20h e 22H30 e dom., às
e arte por computador. Galeria Contemporânea,
Rua do Catete, 338 (265-9933). De 4a a dom., às rial,
31.
Até
dia
19h. Ingressos a CrS 3.000 (4a e 5a), CrS 3.500
Álvaro Alvim, 33 (240-1135). Ingressos a CrS Pacheco Leão, 70 (274-0742).
18h.
9h
ás
das
De
2a
a
6a,
67
Urquiza.
Gal.
Rua
21 hs. Ingressos a CrS 2.000 (4°), CrS 2.500 (5a a
2.000 (3a a 6a) e CrS 2,500 (6a e sáb ). Até dia 24 BUFFALO GRILL — Show do pianista Fernando
REQUINTES DA MESA — Peças de porcelana, Até dia 22.
(0*. $xdom.) e CrS 4.000 (sáb., feriado e véspera
dom.) e CrS 1.500 (classe).
de agosto.
cerâmica, faiança, prataria. cristal, vidro e mobi- O TAROT DE OSCAR ARARIPE — Pinturas.
de feriado). Ingressos a domicílio pelo tel. 622Costa. Dom. e 2a. às 21 hs. Show do cantor
culo
2858. O espetáculo começa rigorosamente no Uma bem-humorada crítica traça panorama
liário. Museu Histórico Nacional, Praça Marechal Galeria Bookmakers, Rua Marquês de S. Vicente, FILHOS DA PÁTRIA — Rock, funk e blues. Com Jotan. 3a.4a e 5", ás 21 hs. Show com a cantora
10h
às
17h30.
Bahia.
tural da
horário. Música ao vivo com a pianista Maria
Âncora, s/n°. De 3* a 6a, das
Monica Domeneck e outros. 4*. ès 22h. Ingressos Dely. 8a e sàb., às 21 hs. Couvert a CrS 1.000 (2" a
Alice Saraiva 1h antes do espetáculo. Duração:
Sábados e domingos, das 14h30 ás 17h30. Até 7. De 2a a sábado, das—lOh às 22h. Até dia 23.
5° e dom.) e a CrS 1.500 (6° e sáb ).
a CrS 1.000. Dnica apresentação.
NARDJA ZULPÉRIO — Texto e direção de HaDesenhos. Pequena Ga¦
SARTORI
MÔNICA
dia
31.
2h.
Com Regina Casé. Teatro Casa JARDIM DAS DELICIAS — Instalação de Luiz teria Cândido Mendes. Rua da Assembléia, 10. De JAIR RODRIGUES E BANDA — De 2a a 6a. ás DUERÊ — No Projeto Bossa Sempre Nova, show
Em pleno carnaval carioca um seleto grupo de milton VazAv.Pereira.
18h30. Teatro Joáo Caetano. Praça Tiradentes. de Azimuth. João Luiz Albuquerque e Carlos
Afránio do Mello Franco, 290 (239Grande,
pessoas se reúne para uma sessão de vídeos.
Carlos Del Castilho. Galeria Sérgio Porto, Rua 2a a 6a, das 11 h às 19h. —Até dia 23.
21h30; dom., às 19h.
s/n°
ás
4a
a
sáb.,
De
(221 -0305). Ingressos a CrS 1.000. Até diâ Lyra. 4U, às 21 h. Couvert a CrS 6.000. Est. Caeta4045).
BNEspaço
19h30.
Coletiva.
ás
das
14h
USU
2000
Diariamente,
163.
MOSTRA
Humaitá,
BLUE JEANS — Texto de Zeno Wilde e Wander- Ingressos a CrS 3.000 (4a e 5a), CrS 3.500 (6a) e
18 de agosto.
no Monteiro. 1.882 (710-3435).
19h.
9h
ás
a
6a,
das
De
2»
100.
Chile,
Av.
setembro.
DES.
Até
dia
1°
de
Wolf
Maya.
ley Bragança. Direção e adaptação de
CrS 4.500 (sáb.) e CrS 4.000 (dom.). Duração:
— Show da cantora Selma Reis. De
dia
23.
—
Até
60
ANOS
JAZZMANIA
DOS
Com Maurício Mattar, Alexandre Frota, Fábio As- 1h30. O espetáculo
começa rigorosamente no ARTE GRAFICA ALEMÃ
4a a sáb., às 23h.Couvert a CrS 2.500 e consumasunçào, Carlos Loffler e grande elenco. Músicas horário.
Coletiva. Museu Nacional de Belas Artes, Av. Rio ZEAUGUSTO — Pinturas. Galeria do SESC da
I HUMOR
de Cazuza. Caetano, Eduardo Dusek e outros. Mulher urbana e contemporânea equilibra 300
ção a CrS 1.500. Av. Rainha Eli2abeth, 769 (227.Branco, 199. De 3a a 6a, das 10h às 17H30. Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539. De 3a a 6a,
Teatro Galeria. Rua Senador Vergueiro, 93 (225- funções ao mesmo tempo.
Sábados e domingos, das 15h às 18h. Até dia 1o das 13h ás 21 h. Sábados e domingos, das 10h ás AGILDO RIBEIRO — Texto de Agildo Ribeiro e 2447). Até dia 24 de agosto.
8846). De 4a a 6a, às 21 h; sáb., ás 20h e 22h e
21 h. Até dia 25.
de setembro.
UP — Show da cantora Regina GarriGugu Olimecha. 3a e 4a. às 21 h. Teatro João
dom., às 19h e 21 h. Ingressos a CrS 4.000 (4a e NO LAGO DOURADO — Texto de Ernest OSMAR DALIO — Esculturas. Museu de Arte SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS. ANTIGUIDAIn- MISTURA
s/n°
às
22h30. Couvert e consumação a CrS
4a,
(221-0305).
Tiradentes,
Praça
ga.
Caetano,
de
e
véspera
feriado
sáb.,
5a), CrS 5.000 (6a.
Moderna, Av. Infante D. Henrique, 85. De 3a a DES E OBJETOS — Coletiva. Miramar Paiace
Direção de Gracindo Júnior. Com
2 000. Rua Garcia 0'Avila, 15 (267-6596). Até
2.000.
CrS
a
gressos
feriado e dom). Duração: 1 h25. Não é permitida a Thompson.
domingo, das 12h às 18H. Quinta-feira, das 12h Hotel, Av. Atlântica, 3.668. Diariamente, das 12h HUMOR EXPLICITO. SEXO RISO - Show do dia 14 de agosto.
Paulo Gracindo, Nathália Timberg, Grancindo Jr.,
entrada após o inicio do espetáculo.
ás 22h. Até dia 26.
ás 21 h. Até 1 ° de setembro.
Moreno. PEOPLE — Show Chico em Cy. do grupo QuarteFrançoise Forton e outros. Teatro Tereza Rachel.
humorista Clau San. Direção de Carmen
e
4a
a
De
Musical que enfoca a prostituição masculina
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113).
A
ILUSTRAÇÃO DE LIVROS DE RUI DE OLI- EVMARD BRANDÃO — Pinturas. Galeria Câne 21 h. Teatro Brigitte Blair II, to em Cy.De 4a a sáb., às 23h. Couvert a CrS 3.5
18h30
às
4As
e
3<js
de
de
um
CrS
3.000
através
a
a
contadas
grupo
e
suas histórias
sáb., às 21 h e dom., às 19h. Ingressos
VEIRA — Ilustrações. Centro Cultural Banco do dido Mendes, Rua Joana Angélica, 63. De 2'
Rua Senador Dantas, 13 (220-5033). Ingressos a 00 e 2.500 (4a e 5a) e CrS 4.600 a (6a,CrS sàb.
2.500
rapazes.
Brasil, Rua 1o de Março, 66. De 3" a domingo, 6a. das 15h ás 21 h. Sábados, das 16h ás 20h. Até
(4a, 5a e 6a) e CrS 4.000 (sáb. e dom.). Ingressos
véspefa de feriados) e consumação
CrS 1.000.
°
24h
de
com
Av.
requisitados
ser
dom
devem
e
de
setembro.
1
domicílio
).
sáb.
26.
Até
a
dia
das 10h às 22h.
(4a e 5a) e CrS 3.500 (6a,
BONIT1NHA. MAS ORDINÁRIA OU OTTO antecedência pelo tel. 622-2858.
— Esculturas. Galeria Versaiiles.
Bartolomeu Mitre, 370 (294-0547). Até 24 de
FOTOJORNALISMO NA GOODYEAR — Cole- MARLY FARO 4.240/sub.
LARA RESENDE —Texto de Nelson Rodrigues.
a
sábado,
2a
109.
De
Atlântica.
agosto.
tiva de fotografias publicadas na Revista Good- Av.
Direção de Eduardo Wotzik. Com Clarice Niskier, A PARTILHA — Texto e direção de Miguel FalaI REVISTAS
das 13h ás 20h. Até dia 26.
Cristina Bethencourt, Jacyan Castilho e outros. bella. Com Rosamaria Murtinho, Lúcia Alves,
year. Galeria de Fotografia do IBAC, Rua18h.Araújo
PUB — Show do cantor Eduardo
PICADILLY
Até
9h
ás
—
6a,
das
De
2a
a
80.
CulAlegre,
179
Espaço
Porto
Av.
Rio
Branco,
Teatro Glauce Rocha,
(220JAYME CAVALCANTE Pinturas.
— Com André Gaspa- Filizola. 2a, às 22h30. Show de Verônica Alde e
Mullins e Cláudia Netto. Teatro VannucPANAME
PARIS
VOILA
a
setembro.
De
2°
2
de
dia
899/221.
da
Gávea,
0259). De 4a a 6", às 18h30: sáb., ás 21 h e dom., ci.Cristina
tural Movrart, Estrada
Rua Marquês de São Vicente, 52/3° (274relly, Marlene Casanova e grande elenco. Teatro Giovani Padula. 3a e ba, às 22h30. Show dae
às 19h. Ingressos a CrS 2.000 (de 4a a 6a); CrS 7246).
sábado, das 10h ás 22h. Domingo, das 14h ás
4a a 6a, às 21h30. Sáb., às 20h e 22h; CAETANO DÊ ALMEIDA — Pinturas. Thomas
Brigitte Blair II. Rua Senedor Dantas. 13 (220- cantora Renata Arruda. 4o. às 22h30. Couvert
Torre,
2.500 (dom.); CrS 3.000 (sáb.). Ingressos a do- dom., àsDe19h.
da
Barão
28.
Rua
e
Até
dia
5a)
21
h.
Contemporânea.
e
Arte
Cohn
CrS
3.000
a
(4a
Ingressos
5033). De 4a a dom., ás 21 h. Ingressos a CrS consumação a CrS 1.200. Av. Gal San Martin,
micilio pelo tel. 622-2858 e 719-5816. Duração: CrS 4.000 (sáb., véspera de feriado e foriado) e
185/A. De 2a a 6a, das 14h às 20h. Sábados, das TANIA RITTER RESMINI — Esculturas. Galeria
1.241 (259-7605).
2.000.
no
rigorosamente
1h50. O espetáculo começa
15h ás 18h. Até dia 3 de setembro.
CrS 3.500 (6a e dom.). Promoção: às 4's e 5as
Alternativo, Rua Araújo Porto Alegre, 80. TRANSFORMISMO — Show com Jane Di Cas- RIO JAZZ CLUB — Seguei in Blues. Show do
horário.
menores de 18 anos pagam Cr$ 2.000. Duração: VIVER DE DESIGN — Coletiva com trabalhos Espaço
às
e
4a,
tro. Direção e roteiro de Tony Ferreira. 3a
De 2' a 6a, das 9h ás 18h. Até dia 29.
e da última banda. 3° e 4,\ às 22h. Couvert
1h30. O espetáculo começa rigorosamente no
das Nações, 88A cantor
dos alunos da Escola de Belas Artes da UFRJ.
Praça
Suam.
Teatro
DÓÍ.ÂR. I LOVE YOU OU COMO O 3° MUN- horário.O
21h30.
2.000 e consumação a CrS 1.200. Rua
CrS
a
—
devolvido
Centro
de
será
Pinturas.
não
valor do ingresso
Galeria Sérgio Milliet. Rua Araújo Porto Alegre, ROBERTO CORREIA Ilha do Fundão. De 2a a
Ingressos a CrS 1.500. Até dia 28 de Gustavo Sampaio, s/n° (541-9046). Até dia 14
DO CORROMPEU O 1° — Texto de Joáo
(270-7082).
agosto.
dia
18
de
Até
da
Petrobrás,
Pesquisas
dia
6
de
retardatários..
80. De 2a a 6a. das 9h ás 18h. Até
Bethencourt. Direção de José Renato. Com Bem- aos
agosto.
de agosto.
6a. das 13h ás 21 h. Até dia 30.
vindo^Sequeira, Francisco Milani. Márcio Ehrlich Comédia dramática. Quatro irmãs se reencontram e setembro.
—
ST. MORITZ — Canções francesas com deo açore outros. Teatro de Arena, Rua Siqueira Campos, trazem à tona profundos sentimentos.
RODOLFO AMOÊDO Aquarelas. Sala Bernar- COLETIVA — Pinturas. Espaço Cultural Banco
22h.
deonista Gigi. Todas as 3as, a partir
a 6a.
143 (235-5348). De 4a a sáb.. ás 21 h: e dom., ás
De
3a
199.
Rio
Branco.
Av.
730.
De
MNBA,
Vargas,
Av.
Presidente
dellido
Brasil,
do
Central
Couvert a CrS 1.000. Boleros Inolvidables. com
19h. Ingressos a CrS 2.000 (4a e 5n), CrS 3.000 PHAEDRA — Texto de Racine. Direção de Antòdas 15h às
e
domingos,
18h.
Sábados
10h
ás
POESIA
Até
dia
30.
das
16h30.
I
10h
ás
6a,
das
2a
a
ToCambalacheros.
Faini,
Ronaldo Brasil e o conjunto
nio Abujamra. Com Vera Holtz, Suzana
(6a e dom.) e CrS 4.000 (sàb. e leriados). Ingres18h. Até dia 8 de setembro.
Débora Evelyn e outros. Teatro Dulcina. Rua Al - LlDIA PEYCHOUX — Pinturas. Galeria Cláudio BRASIL. ACERTAI VOSSOS PONTEIROS — POESIAS DE ANTÔNIO BOTTO — Direção de das as 4as. às 22h30. Couvert a CrS 1.000. Rua
sos a domicilio, com 24 horas de antecedência,
Instrumentos científicos e documentação foto- Maria Teresa Amaral. Com Marco Antônio Pal- Cândido Mendes, 157 (252-5182).
(240-4879). 3a e 4a, às
pelo tel. 622-2858.Ingressos a venda também nas cindo Guanabara, 17 3.000.
Bernardes/Villa Maurina. Rua General Dionlsio, gráfica.
Lotação: 36 lugares.
Museu de Astronomia, Rua General Bru21 h. Ingressos a CrS
lojas Folie. Duração: 1h40.
Inauguração,
às
19h.
11
h
das
6a,
Sebastião Lemos, Marcelo Orofino, Cláu- UN-DEUX-TROIS — Show Bossa e Fossa 'da
2a
a
De
53.
a domicílio pelo tel. 622-2858. O espece. 586. De 3* a 6a, das 14h ás 18h. Sábados e meira,
dia
30.
Até
Vice-diretor de banco suiço faz suas próprias ope- Ingressos
19h.
Bastos
e Emani Marones. Todas as 4ds, às cantora Waleska. De dom. a 4a, às 23h. Couvert a
às
dio
hoje,
no
horário.
rações financeiras desviando dólares de um poli- táculo começa rigorosamente
21h30. Espaço Aberto. Rua Tereia Guimarães, Cri 3.000. Bartolomeu Mitre, 123 (239-0873).
— Pinturas. Plan Galeria de Artes, domingos, das 16h ás 20h. Até dia 30.
RENAN
YALE
tico.brasileiro.
INTERIOR — A NOVA VIAGEM 111. Reservas pelo tel. 541 -9654. Ingressos a CrS Até 18 de agosto.
Av. Presidente Wilson, 164. De 2* a 6a, das 8h às HORIZONTE
— Foto-poesia de Fernando Hartmann. Biblioteca 3.500 e CrS 2.500 (estudantes). Platéia restrita a
cantofa
20h. Inauguração, hoje, às 20h. Até dia 28.
para as
ELAS POR ELA — Roteiro de Marllia Pêra. Dire- 4 ACET promove a venda deloveingressos
VINÍCIUS — Revival anos 60, show daCouvert
10 pessoas por sessão.
do Rio de Janeiro, Av. Presidente Vargas,
You. Esperando
a
A Partilha. Dólar. I
Dôris Monteiro. De 4" a sáb., às 22h30. 39
FAGUNDES VARELLA: O ÚLTIMO ROMAN- Pública
ção de André Valle, Beta Leporage, Marllia Péra e peças
dia
ás
21
h.
2a
a
6a.
30.
Até
das
9h
1.261.
De
Fé
Na
Farsa.
A
Dorothéa.
Cultural.
Ato
Godot.
(2fi7de Morais,
— Exposição com as primeiras edições,
Vinícius
Rua
Sandra, pêra. Com Marllia Pôra e grande elenco.
3.000.
CrS
TICO
Montanha.
Teatro Ginástico. Rua Graça Aranha, 187 (210- Crise e Pau Na Gente. Os Gigantes daOrdinária
5757).
manuscritos e material iconográfico. Biblioteca FAZER VISÍVEL — Reproduções em artes gráfieA
1382). 4a. 5a. sáb. e dom., às 19h; 6a e sáb., às Um Certo Hamlet, Bonitinha, Mas Postos
Nacional, Av. Rio Branco. 219. De 2a a 6a, das 9h cas. Solar Grandjean de Montlgny, Rua Marquês I BARES
Petroseguintes
Inauguração, de São Vicente, 225. De 2a a 6a, das 9h ás 20h.
16h.
às
9h
das
21 h. Ingressos de 4a e 5a a CrS 6.000; de 6a a Coleção de BonecasAv.nos Ministro
Sábados,
às
20h.
516
dom., a CrS 7.000. Filas AA e BB, CrS 3.000 (em brás: Quebra-Mar, Tocantins, Av.IvanRui Lins.
Sábados, das 9h às 13h. Até dia 30.
hoje, às 18h30. Até dia 14 de setembro.
BIERKLAUSE — Happy Hour de 2a a 6a, a partir I PAGODE/GAFIEIRA
Barbosa,
todas as sessões). O espetáculo começa rigorosa- (Barra da Tijuca),
— Coletiva de pinturas. DOCUMENTOS DO FOLCLORE — Exposição de 17h. Com Toni ao piano e os cantores CarliE
REVERSO
VERSO
Av.
Epitácio
Catacumba.
Francisco).
539
(São
Bietknvnin no horário. Duração: 1h30. Ingressos a
nhos e Neuma. A panir de 21 h a orquestra
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Cinelândia. comemorativa dos 30 anos da Biblioteca Amadeu
NA QUADRA DA MANGUEIRA —
(Lagoa). Dois de Dezembro. Rua
domicilio pelos telelones 220-6053/262-6329. Pessoa, s/n° Henrique.
lause. Couvert a CrS 2.000 (de 2a a 4a e sáb ), CrS PAGODE
Diariamente, das 10h às 19h. Último dia.
ao cantor Carlos Cachaca. 4°, às
Amaral. Sala do Artista Popular. Rua do Catete,
s/n° (Aterro do FlamenHomenagem
Infante Dom
Até dia 18 de agosto.
277/101
(2203.000 (5a e 6"). Av. Rio Branco,
18h. Sábados e
Mangueira. Entrada grátis.
de
h
Quadra
21
NOVÍSSIMOS 1991 — Coletiva. Galeria IBEU. 179. De 2a a 6a. das 10h ás dia
Musical. Interpretação de 50 canções que fizeram go). Elite, Rua Visconde de ItamaratiRio (Tijuca),
1298).
1o de setemSul. Av.
Av. Copacabana, 690. De 2a a 6a, das 11 h às 20h. domingos, das 15h às 18h. Até
Sacor. Rua do Catete. 359 (Catete),
—
sucesso entre 1920 e 1970.
da banda Passageiros
BRASIL
SABOR
Nazabro.
BIERLAND — Show do cantor Anderson a CrS do Mesmo Tempo. Show
Lauro Müller, 1o Piso (542-4477) e Ipanema,
Até amanhã.
4a, às 20hs. Couvert a CrS
Álvaro da
reth De 4a a sàb , das 18hs às 24hs. Couvert
-6694).
ENTRE O NEON E A LUA LA DE CASA — Praça N.S. da Paz (287-5698). Posto
400 (4a e 5a) e CrS 500 (6» e sàb.) e consumação 1.000. Rua do Ouvidor, 14 (221
(BonsucesComédia musical de André Felippe. Direção de Costa Mello. Rua Dona CúntUda. 1 Barbosa,
35
Ana
Rua
Anselmo Vasconcelos. Com André Felippe, Duda so). Alto Posto Figão,
Ribeifo e Maria Lúcia Priolli. Teatro Barrashop- (Méier). Posto Cardeal Leme (Av. Atlântica. s/n°)
Lima (Rua Presidente Antônio
ping, Av. das Américas, 4.666 (325-5844). De 3a e TBC Cerqueira
a 6a. às 21 h; sáb.. às 19h30 e 22h e dom., às 20h. Carlos. 130 (Centro). As cabines funcionam de 2'
Ingressos a CrS 2.000 (3" e 4a). CrS 3.500 (5''. 6a a sáb.. das 10h às 18h.
no
música

DANÇA
W
TROCKADERO DE MONTE
LES BALLETS
de dança norteCARLO — Apresentação da Cia.Pribisco.
De 3a a
ameriçana. Direção de PamelaPraça
Floriano, s/n°
Municipal,
Teatro
5a, às 21 h.
a CrS 72.000 (frisas e
(262-3935). CrSIngressos
12 000 (platéia e balcão nobre),
camarotes),
CrS 8 000 (balcão simples) e CrS 6.000 (galeria).
Até dia 15 de agosto.

If MUSICA
QUARTAS COM CLASSE — Recital com o Duo
Forte Piano formado por Miriam Braga e Sara
Cohen. No programa danças eslavas e brasileiras
a quatro mãos. 4,,s, às 22h. Lugar Comum, Rua
Álvaro Ramos, 408. Couvert a CrS 1.500 e consumação a CrS 700. Até dia 28 de agosto.
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DE 4* A SÁB. 21:00)
INGRESSOS TEL: 257-08»! E 255-7070 _

SUCESSO
Grupo

DE:

Oficina da C.A.L.
apresenta

AMOR

NEY MATOGROSSO
Apresentação: HERMÍNIO BELLO DE CARVALHO
Participação Especial: RAFAEL RABELLO

em

HOJE: TEATRO JOÃO THEOTÔNIO (INGRESSOS ESGOTADOS)
5?-FEIRA: ÀS 12:30H • TEATRO DA UERJ (ENTRADA FRANCA)
Rua Sflo Francisco Xavier, 524
6Í-FEIRA: ÀS 12-.00H ¦ GINÁSIO DA PUC
Rua Marquês de São Vicente, 225
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Nelson

MORTE
Rodrigues

Direção Clóvis Levi
Prêmio Sérgio Porto de Melhor Espetáculo
No Teatro do Planetário da Gávea
Tel.: 274-0096
de y a domingo às 21:00 horas
",E a todos os amantes da obra de meu pai, recomendo
"Amor e Morte erh Nelson Rodrigues". Tenho absoluta
certeza que, entusiástico como era, Nelson Rodrigues,
estaria vendo não só cada espetáculo mas também estaria em pessoa a cada ensaio."
APOIO
JOFRE RODRIGUES
JORNAL DO BRASIL

I

PAULO

ÁLVARES

IPíSp
"Gold Amadeus"
Primeiro prêmio
"Muslk Croatlv" em maio
no Concurso
deste ano na Alemanha
Melhor intérprete de música
contemporânea no XXXV Festival de Música Nove de Darmstadt
\
Wmm
s¥M"^^;AGOSTÓÍ-y ''i
QUA*1A-FEIRA 14
HORAS
¦ ¦
I*
' ' '

'

1», Qlil^rto Mendes,
3S e Paulo Álvares
>0 concerto é dedicado aos 60 anos
de naactitièrito^do compositor Maurício Kagel
pÉflpllplp||l|lpt
p
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promoçJto: Goêthé-lhétttut do Hlo de Janeiro
apoio: Prafeltura da Cidade do Rio de Janeiro
Obraa

realização:
J\ Jk A
V
¦

museu de arte moderna do rio de janeiro
áv. infante dom Henrique. 85, aterro
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quarta-leira. 14/8/91
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TELEVISÃO

Noite

de

guerras
CARLOS HELÍ DE ALMEIDA
OIS conflitos civis dividem as atenções do
dia. A Bandeirantes promete para o horário
nobre Uma razão para viver, uma razão para
morrer (A reason to tive, a reason to die, Itália, 1974),
uma questão de honra e moral disputada cm plena
Guerra Civil americana. Mas que também pode ser
tomada como uma versão spaglwtii e árida d'Oi doze
condenados (67), de Robert Aldrich. No filme de
Tonino Valerii, um humilhado James Coburn planeja
tomar o forte comandado pelo confederado Telly
Savalas, com a ajuda de um grupo de renegados. A
coisa descamba para o tiroteio de faroeste. O que faz
a gente apostar todas as fichas no excesso de romantismo de Por quem os sinos dobram (For wliom lhe bell
tolls, EUA, 1943), onde Ingrid Bcrgman e Gary
Cooper protagonizam um caso de amor em plena
Guerra Civil Espanhola.
Por quem os sinos dobram tem como base o
clássico e homônimo romance de Ernest Hemingway. Mas entre o traço original do escritor americano e a adaptação do roteirista Dudley Nichols e a
orquestração do diretor Sam Wood há uma diferença hollywoodiana. O que havia de político e social
no livro de Hemingway foi filtrado por uma encenação calcada na grandiloqüência dos cenários c da
narrativa. A produção caprichou na utilização do
recém-criado Technicolor, na fotografia de Ray
Rennaham, na partitura de Victor Young e no
carisma da dupla Cooper c Bergman — cie um
mercenário engajado na luta contra as forças de
Franco, ela uma bela refugiada. E evitou as possiveis pressões políticas da Espanha e da Igreja. O
resultado foi definido pela severa crítica Pauline
Kacl como "amorfo c confuso". Mas ainda assim é
um espetáculo incrivelmente belo.
Ideais e paixões se confundem na trama de Por
quem os sinos dobram. O americano Robert Jordan
(Cooper) tenta conseguir a adesão de um veterano e
alcoólatra lider guerrilheiro no plano de destruição
de ponte de importância vital para o inimigo. Mas
quem se dispõe a liderar o grupo de revolucionários
é a esposa deste. Pilar (Katina Paxinou). No processo, o mocinho se apaixona por Maria (Bergman), camponesa c paixão platônica do chefe da
resistência republicana. A mocinha é de uma ingenuidade á toda prova: "Eu não sei beijar. Para que
lado os narizes vão?", dispara a recatada revolucionária para Jordan, num dos intervalos dos preparativos para a ação.

Ingrid Bergnmn e Gary Cooper em cena de Por quem os sinos dobram?
I

UMA JANELA PARA O CÉU
TV Globo — I4h40
Uramalhuo. f The otiwr sido of tlie mountain) de
Larry Peerce. Com Marilyn Hassetl, Beau Britlges,
Beiiiula J. Montgomery. Nam Martin c IVilliam
Bryant. Produção americana de 75. Cor (100 min).
Durante treinamento para as Olimpíadas de
Inverno, esquiadora (Hassett) sofre grave acidente. A moça fica paralítica, e abandonada
pelo namorado c sua determinação em voltar a
ter uma vida normal vai por montanha abaixo.
Quando tudo parece perdido, ela reencontra
um velho amigo (Bridges), que lhe oferece
apoio moral e algo mais. Em sua estréia cinematográfica, Marilyn Hassett comove e emociona às lágrimas. A apelação, Itit sentimentalóide dos anos 70, degenerou cm seqüência,
repetindo diretor, protagonista e pieguice.
UMA RAZÃO PARA VIVER, UMA RAZÃO PARA MORRER
TV Bandeirantes — 21 h30
Drama dc guerra. (A reason to iive, a reason to
(lie) lie Tonino Valerii. Com James Coburn, Telly
Sa valas, Josepli Mitcheli, Biul Spencer e Ritlph Good•
win. Produção italiana de 74. Cor (87 min).
Em 1862, durante a Guerra Civil Americana,
oito soldados condenados, liderados pelo major Rembroke (Coburn) — um traidor do exército da União — recebem a chance de se
redimir assaltando um forte confederado. Versão western spaglietri para Os doze condenados,
de Robert Aldrich. Além do mote, os filmes

¦
20h
ESPN UHF48
7h30 SUBAKU SKI WORLD
8h
CAMPEONATO SNOWBOARDING
8h30 ESQUI NA NEVE
9h
SNOWMOBILLE
9h30 MOTOR WORLD
10h
JOGUE BOLA COM REGQIE
JACKSON
10h30 CAMPEONATO PRO J ET SKI
HUNTINGTON BEACH
II h CAMPEONATO DE HIDROPLANOS
12h AERÚBICA
14h BODYBYJAKE
14h30 MICKEY THOMPSON OFF ROAD
15h30 1991 AMA CAMEL PRO SERIES
Í6h30 SUNKIST KIDS
17h LUTA LIVRE
Í8h CAMINHÕES MONSTRO
18h30 CART REVIEW
19h
POR DENTRO DA TURNÊ DE
GOLFE
I9h30 UPCLOSE

^ir
JORNAL DO BRASIL
I AM 940 KHz ESTÉREO
JBI — Jornal do Brasil Informa — As 7h30.
12h30. 18h30 e 23h30. Sáb.. dom. e feriados, às
8h30. 12h30,18h30 e 23h30.
Repórter JB — Informativo às horas certas.
JB Notícias — Informativo ás meias horas.
1" Página —Das 7h às 9h30.
Comentaristas: Sônia Carneiro. Carlos Alberto Sardenberg, João Máximo, Ernesto Alonso Ortiz.
Prestação de Serviços — Repórter Aéreo JB/Unidas, condições do aeroporto, previsões do tempo
e dicas culturais.
Correspondentes: Paris, Londres (BBC). Colônia.
Panorama Econômico: As 8h30.

VÍDEO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
As 1 2h30, 18h30: Os anos 60. As 15h, 19h30:
The Hans Christian Andersen Bal/et Awards (narração em inglês). Hoje, no CCBB. Rua 1o de
Março, 66. Entrada franca com distribuição de
senhas 30 minutos antes da sessão.
NÚCLEO ATLANTIC DE VlDEO/MOSTRA
ELVIS PRESLEY — O MITO DO ROCK —
Exibição de El vis show — Ato ha from Hawaii.
Hoje. às 15h, 17h, na Casa de Cultura Laura
Alvim. Av Vieira Souto, 176. Entrada franca.
VÍDEOS NO MIS I - As 12h30: Elis Regina. As
16h30: Conexão Internacional/Gabriel Garcia
Marques e Catherine Deneuve. As 18h30: Pixinguinha. De 2* a 6d no Museu da Imagem e do
Som. Praça Rui Barbosa, 1
VlDEOS NO MIS II - As 12h30: O mundo
mágico de Dorival Caymmi. As 16h30: Great performance — Balanchine. As 18h30. Os melhores
momentos de Chico e Caetano. De 2d a 6a. no
Museu da Imagem e do Som. Praça Rui Barbosa,
1
VlDEO-DANÇA — Exibição de Chaconne. de
Balanchine, com Peter Martin. O filho pródigo, de
'Balanchine.
com Mikhail Barishnikov e Carmina
Burana. de John Butler com Nederlands Dans
Theatre. Hoje. às 18h30. no Auditório Murilo
Miranda do IBAC. Av Rio Branco. 179. 8o andar
Entrada franca

21 h
22h
23h
1h
1 h30
2h30
3h
3h30
. j'
4h
4h30

OS FILMES
têm em comum a participação de Telly SavaIas. o eterno Kojak, no elenco.
A HORA DO PESADELO 4 — O MESTRE DOS
SONHOS
TV S — 21h50
Pesadelo. (A nightmare on Elm Street 4 — The
dream master) de Remmy Martin. Com Robert Engluiid. Rodney Eastman. Danny Hassel, Adras Jones.
Lisa Wilcox, Tucsday knight e Ken Sagoes. Produção
americana deSS. Cor (93 min).
O carniceiro Freddy Krueger (Englund) ressurge das cinzas para atazanar os sonhos de adolescentes indefesos. Neste quarto, caprichado e
gratuito capítulo da série, o morto-vivo volta
para se vingar dos moleques que o derrotaram
no filme anterior. E dos pobres coitados que
estiverem nas imediações. O requinte aqui se
resume às novas modalidades de mutilação.
POR QUEM OS SINOS DOBRAM
TV Globo —Oh
Drama. (For wliom lhe bell tolls) de Sam Wood.
Com Gary Cooper, Ingrid Bergman, Akirn Tamiroff,
Arturo de Cordova, iladmir Sokobff, Mikhail Rnsumny, Forlimio Bonanova e Yvonne de Cario. Produção americana de 43. Cor (130 min).
Sensibilizado pela causa rebelde, professor
americano (Cooper) se engaja na luta dos
guerrilheiros anti-franquistas, durante a Guerra Civil Espanhola. Mas uma perigosa missão
acaba por aproximá-lo sentimentalmente de
uma companheira de resistência (Bergman).

SUPERCANAL

SUPERBOUTS: ALI X ALVIN LEWIS — DUBLIN. IRLANDA. 72
NASCAR SUPPORT: KROER 200
CRICKET: INGLATERRA X NOVA
ZELÂNDIA
FUTEBOL AUSTRALIANO
MAJOR LEAGUE BASEBALL
VÔLEI DE PRAIA MASCULINO
CAMPEONATO PRO JET SKI
CHICAGO IL
POR DENTRO DA TURNÊ DE
GOLFE
SEMANA ILUSTRADA DE MOTORES
UP CLOSE
RODEIO: 1991 CALGARY STAMPEDE
NASCAR SUPPORT: KROGER
200

12h VARIEDADES
14h CINEMA
15h INFANTIL
16h MUSICA CLASSICA
17h VARIEDADES
18h MUSICA ITALIAN A
19h RAI AO VIVO
21
SHOWS
23h CINEMA
Oh VARIEDADES
2h MUSICA ITALIANA
4h SHOWS
6h ENTREVISTAS

CNNSHF5
6h30 HEADLINES INTERNATIONAL
7h30 BUSINESS DAY
8h HEADLINES INTERNATIONAL
8h30 BUSINESS DAY
9h HEADLINES INTERNATIONAL
¦ RAISHF4
lOh LARRY KING
7h30 TELEGIORNALE
II
CNN WORLD DAY
8h DOCUMENTÁRIO
12h HEADLINES INTERNATIONAL
10h INFANTIL
11h MÚSICA ITALIANA
13h CROSSFIRE
(0 Super Canal funciona por assinaturas, nas ondas UHF e SHF. Contatos pelo telefone: 205-8612)
6h30

Encontro com a Imprensa — Das 13h às 14h.
Cartazes do Rio — As 16h
Música da Nova Era — 2" feira, de 21 h às 22h.
Variedades: 2". 4» e 6\ das 22h às 23h30.
Arquivo Sonoro: 5-1 feira.
LotaçAo Esgotada: Dos 23h50 às 0h30.
Noturno: De 0h30 às 2h.
Pela Madrugada: As 2h.
I FM ESTÉREO 99,7 MHz
Noticiário — De hora em hora.
1" Classe — As 6h.
Destaque Econômico — As 9h30.
Informo JB — As 11 h50, 17h50 e 24h.
Jô Soares Jam Session — às 18h.
20 horas Reprodução digital (CDs e DATs):
Concerto para trompete. em Mi bemol. de Haydn
(Schwarz - DDD - 14:58); Sonata em Dó maior,
K309, de Mozart (Fernando Lopes •- Grav. 1991
1991

DDD • 15:40); Concerto a cinco em Mi bemol
maior. op. 1 -11. de Benedetto Marcello (Solisti di
Milano • AAD - 9:09); Dança Macabra • Poema

13h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
17h
17h30
18h
18h30
19h
19n30
20h
20h30
21 h
22h
22h30
23h
Oh
0h30
2h30
3h
4h
5h

HEADLINES INTERNATIONAL
CNN WORLD DAY
HEADLINES INTERNATIONAL
WORLD BUSINESS TODAY
HEADLINES INTERNATIONAL
CNN INTERNATIONAL HOUR
CNN WORLD DAY
HEADLINES INTERNATIONAL
WORLD BUSINESS TODAY UPDATE
CNN SHOWBIZ TODAY
THT WORLD TODAY/HEADLINE
NEWS
CNN SPANISH
MONEYLINE
CROSSFIRE
PRIME NEWS
HEADLINE NEWS
CNN SPANISH
CNN WORLD NEWS
SHOWBIZ TODAY
HEADLINES INTERNATIONAL
MONEYLINE
HEADLINES INTERNATIONAL
HOURLY BUSINESS REPORT
GLOBAL WEATHER UPDATES

I CANAL4-TVGlobo
6h30 TELECURSO 2° GRAU — EducatiVO
7h
BOM DIA BRASIL — Entrevistas
7h30 BOM DIA RIO — Noticiário e agenda
cultural local
8h
XOU DA XUXA — Infantil. Apresentação de Xuxa
13h GLOBO ESPORTE — Esportivo local
13h10 JORNAL HOJE — Noticiário, agenda
cultural e entrevistas
13h30 VALE A PENA VER DE NOVO —
Reprise da novela Cambalacho, de Sílvio de Abreu
14h40 SESSÃO DA TARDE — Filme: Uma
janela para o céu
17h ESCOLINHA DO PROFESSOR
RAIMUNDO — Humorístico, comandado popr Chico Anysio
17h30 ROQUE SANTEIRO— Reprise da
novela do Dias Gomes e Aguinaldo
Silva
18h SALOMÉ — Novela de Sérgio Marques. Direção de Herval Rossano.
Com Patricia Pillar, Petrònio Gontijo.
Imara Reis e Carlos Alberto.

sinfônico, op. 40 de Saint-Saens (0.Paris, Dervaux - AAD - 6:43); Concerto n° 3. ern dó menor,
para piano e orquestra, op. 37 de Beethoven
(Arrau, Concertgebouw, Haitink AAD - 37:50);
Concerto para quarteto de cordas e orquestra.
d'aprés Haendel. de Schoenberg (Quarteto Americano. OC NY. Schwarz - DDD - 21:40); PrelúI FM 105 — 105,l MHz
dio e Corrente, de Vivaldi-Williams (Sérgio e
Eduardo Abreu AAD • 4:58); Pas-de-deux do Desperta Rio —
As 5h.
Pássaro Azul, de Tchaikowsky-Strawinsky (OS
Cleveland, Strawinsky - AAD - 5:12); Come ye Bom Dia Alegria — Às 9h.
sons of art Ode para o aniversário da Rainha Vale A Pena Ouvir de Novo —
As 12h.
Mary em 1694, de Henry Purcell (OC Monteverdi,
Gardiner - AAD - 25:20); Prelúdio, Coral e Fuga. De Coração Pra Coração — As 13h.
de César Franck (Rubinstein AAD 18:40); 105 sem Parar — As 14h.
Sonata de igreja n° 4, em Ré maior, para órgão e
orquestra de cordas, K144 de Mozart (Rilling, OC Programação Corrida — As 16h.
Wurttemberg - AAD - 4:35); Suite do ballet A Paquera 105 — As 17h.
Papoula Vermelha, de Reinhold Glière (OT Boishoi. Fayer AAD 46:19).
Amor sem Fim — Às 20h.
Mestres da Música
Musica — Às
As 24h.
24h.
105
105 Na Madrugada
Madrugada —AA 24h.
24h

7h30
8h
8h15
8h30
8h45
9h
9h30
10h
11h
12h
13h
14h

ESTRÉIA

DIA 15 AGOSTO

PRÓXIMA ATRAÇAO
.v:-;:;- -" ¦ •:

uno »luitIM M.E«l»iir
COMPRE JA O SEU
INGRESSO COM AMERICAN
EXPRESS CARO SEM
SAIR DE CASA RASTA
LIGAR PRO
DDD (011)263-0066

JORNAL DA MANCHETE — 1»
EDIÇÃO — Noticiário '•
A HISTÓRIA DE ANA RAIO E ZÉ
TROVÃO — Novela de Rita Buzar e
Marcos Caruso. Com Almir Satter, Ingra Liberato. Giusoppe Oristanio. Tamara Taxman e Nélson Xavier
FLORADAS NA SERRA-.Minissérie. Uma livre adaptação dç Geraldo
Vietri do romance de Dinab Silveira de
Queiroz. Direção de Nilton Travesso.
Com Tarcísio Filho,
Winter
Minan Rios. Giovana Marcos
Gold,- Carofina
Ferra* e Patricia Luchesi. Ültimo^çjipiMOMENTO ECONÔMICO
NOITE E DIA — Noticiário
MINUTO DO JAZZ —RepriseFIM DE NOITE— Musical..Grandes
nomes da MPB. Hoje: o cantor João
Bosco
a

Telefone da emissora:
CANAL 9 — TV Corcovado/MTV
580-1536.
6h30 PROGRAMA 45 MINUTOS
de
meia
hòra
só
com vídeos.-Apresen— Tema: Turismo. Apresentação de
tação de Cuca
Arcádio Vieira
15h30 GÀS TOTAL - Clipes heavy' metal.
AGENDA DO INVESTIDOR — CoApresentação de Gastão
mentários e entrevistas sobre o merca17h30
IN — Hoje: Jorge Ben Jor
do financeiro. Apresentação de Nelson 18h CHECK
DISK MTV — Parada de sucessos
Priori
coms os 10 clips mais votados nas
O RIO É NOSSO — Variedades.
pesquisas. Apresentação de Astrid
Apresentação de Douglas Prado
19h MTV NO AR — Notícias sòBre arte.
POSSO CRER NO AMANHÃ —
espetáculos,
comportamento e cultuReligioso
ra. Apresentação de Zeca Camargo
COISAS DA VIDA
19h15 VÍDEO MUSIC - Clipes. ApresentaVINDE A CRISTO —Religioso
ção de Rita
GÊNIO MALUCO —Desenho
21 h30 TVLEEZÃO — Apresentação de Rita
IGREJA DA GRAÇA — Religioso
Lee. Hoje: programa de índio. Rita' Lee
CENTRO DE CONVENÇÕES
fala sobre ecologia e estréia a novaI
EVANGÉLICAS — Religioso
personagem Mabel. a nova empregada
O EREMITA — Esotérico. Apresentade Lita fíee e a presença de fifâl#ide
ção de Kaanda Ananda
Adams.
msotrando os livros de nus
CÂMERA ABERTA — Programa de
de dua grandes fotógrafas
variedades, sobre utilidade públic. 22h artísticos
ROCKSTÔRIA — Hoje: a tragetória
Apresentação de Douglas Prado
do
ritmo
Rap
»»»-* •«•
VÍDEO MUSIC — Clipes. Apresenta- 23h MTV NO AR
de
Otaviano
—
ção
23h15 121 Lançamento de vídeo-^ciipes de
YOI MTV RAPS - O melhor da Rap
vanguarda. Apresentação de Thúnâer
Music. Apresentação de Felipe
SATURDAY NIGHT LIVE
NON STOP - Programa com blocos 11 h15
h45 VÍDEO MUSIC

I CANAL 11 -TVS
7h35 A TURMA DO PICA-PAU — Desenho
MARIANE — Infantil
8h
10h30 SHOW MARAVILHA — Infantil.
Apresentação de Mara
12h30 CHAPOLIN —Seriado
13h CHAVES — Seriado infantil
13h30 TOM & JERRY — Desenho
14h15 PICA-PAU
14h45 VIVIANA — Novela
15h45 DESPREZO — Novela
16h40 BATMAN — Seriàdo
17h30 CHAPOLIN —Seriado
18h CHAVES — Seriado
18h30 AQUI AGORA — Jornalístico
19h27 ECONOMIA POPULAR — PERGUNTE AO TAMER — Informativo
econômico
19h30 TJ BRASIL— Noticiário. Apresentação de Bóris Casoy
I

TERÇAS & QUARTAS

Telefono da emissora: 285'-'0033

Telefone da emissora: 542-2132
I CANAL 1 — TV Bandeirantes
5h35 MISTÉRIOS DA FÉ-Religioso
LEI FEMININO — Hoje: Brasil X-Es5h50 A HORA DA GRAÇA - Religioso
i
tados Unidos
7h20 REALIDADE RURAL
17h30 CANAL LIVRE — Debate. ApresenNotitação de Flávio Gikovate
ciário sobre o campo
18h50 JORNAL DO RIO — Noticiário local
7h30 KIKO - Humor. Reprise
19h20 AGROJORNAL — Notidfâho'do
7h55 BOA VONTADE — Religioso
campo. Apresentação de Rafael.More8h
CELESTE MARIA RECEBE —
no
Apresentação de Celeste Maria 19h30 JORNAL BANDEIRANTES — Noti—
9h
DIA A DIA Jornalístico
ciário
10h COZINHA MARAVILHOSA DA
20h30 BOLETIM DOS JOGOS PAN-AOFÉLIA-—. Culinária com Ofélia
MERICANOS
Anunciato
21h30 QUARTA SEM LEI - Filme' tjma ra
10h30 OS IMIGRANTES— Resumo da nozãü de viver, uma razão
morrer
— Jornalismo
vela
23h30 JORNAL DA NOITE para
11 h15 NINHO DA SERPENTE — Reprise
comentado. Apresentação de Dárcio
da novela
Arruda
12h ACONTECE — Noticiário Oh
BOLETIM DOS JOGOS PAN-A1 2h30 ESPORTE TOTAL —Esportivo
MERICANOS
13h JORNAL DO RIO — Noticiário local
1h
HENRY MAKSOUD EVOÔÈ-Én13h30 CARAVANA DO AMOR — Variedatrevista. Apresentação de Henry Makdes. Apresentação de Alberto Brizola
soud
15h BOLETINS DOS JOGOS PAN-AFLASH — Entrevistas. Apresentação
2h
MERICANOS
de Amaury Jr.
16h30 JOGOS PAN-AMERICANOS/VÔBOA VONTADE - Religioso
3h

71)15
IciDADE-102,9 MHz
Vitamina C — As6h.
Saudade Cidade — As 12h.
Sucesso da Cidade — As 18h.
Cidade Diet — As 22h.

Telefone da emissora: Ç>£9u£857
» li a
18h50 VAMP — Novela de Antonio CálBton,
com a colaboração de Vinícius V/anna.
Lilian Garcia e Thiago Santiago^Direção de Jorge Fernando. Fábio Sabag e
Carlos Manga Júnior. No fflônco
Claudia Ohana, Joana Fomrrfl^eginaldo Farias, Patrícia Travassos, Paulo
José. Zezé Polessa e Ney Latorraça.
19h45 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 Pijeç, Fernanda Montenegro. Nathalia timberg
e Stênio Garcia
21h30 ESTADOS ANYSIOS DO CHICO
CITY
Humorístico comandado por Chico Anysió'
22h30 O SORRISO DO LAGARTtj.'Wlnis
série
23h30 JORNAL DA GLOBO - Noticiário
Comentários de Paulo Francis—
00 00 CLASSE A — Filme: Por quem
os
sinos dobram " " "

I CANAL 6 —TV Manchete
20h35
7h30 BRASÍLIA — Jornalístico
8h
COMETA ALEGRIA —Infantil
21H30
1 2h SESSÃO ANIMADA
12h25 MANCHETE ESPORTIVA — 1°
—
TEMPO Noticiário esportivo
12h45 JORNAL DA MANCHETE — EDIÇÃO DA TARDE — Noticiário
22h30
13h25 SESSÃO SUPER-HERÒI
15h30 CLUBE DA CRIANÇA — Infantil.
Apresentação de Angélica
18h10 SESSÃO ESPACIAL — Seriado.
Jornada nas estrelas
19h10 RIO EM MANCHETE — Noticiário
local
19h35 MINUTO DO JAZZ - Boletim do 23h25
23h30
Free Jazz 91
19h35 PANTANAL —• Reprise da novela de 0h19
Benedito Ruy Barbosa. Com Cláudio 0h20
Marzo. Cristiana Oliveira, Marcos
Winter. Angela Leal e Paulo Gorgulho

I

Wcanecaol
OniXJeans
OniH jeans
INFORMAÇÕES
INFORMACOES TELEFONE (021) 295-3044
* A EMOC/O FFTTA NO AR
A EMOGAO ESTA NO AP

irai

Telefone da emissora: 292-0012
1 CANAL 2 -TV Educativa
l| í
7h25 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL
Lane, o Ministro da Souríh Alceg/nia
7h30 TELECURSO 1° GRAU — Educatimir Guerra e a atriz Claudia Abreu
vo. Hoje:C7enc/ss
18h55 RIO NOTICIAS ri v
7h45 TELECURSO 2° GRAU — Educati19h10 TEMPO DE ESPORTE — Noticiário
vo. Hoje: Matemática
esportivo. Apresentação de Ana Lúcia
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
8h
Gregatti
— Educativo. Hoje: Didática
19h30 JORNAL DA EDUCAÇÁO — Nòti8h30 EDUCAÇÃO EM REVISTA — Dediciário dirigido ao magistério. Apresencado aos professores de 1o Grau.
tação de Liliana Rodrigues ,
Apresentação de Vera Barroso
20h MATÉRIA PRIMA — Programa de
RA-TIM-BUM —Infantil
9h
auditório para adolescentes Apres&rv
9h30 MÃOS MÁGICAS — Infantil com
taçâo de Sérgio Groisman. Reprise'
Plim-plim
20h25 JORNAL DO CONGRESSO
9h45 DOCUMENTÁRIO DIRIGIDO Noti,
Hoje: Nossas riquezas/madeira
ciário sobre o Congresso ,
10h15 MERCADO FINANCEIRO
20h30 A LIBERDADE DE ESCOLHER —
Floshesao vivo da Bolsa de Valores do Rio de
Reprise. Série americana em-10 cdplJaneiro, até às 13h
tulos. com o Prêmio Nobel de Ecofto10h20 ABC DO ESPORTE - Hoje: Atletis¦
mia Newton Friedman, sobre ecopomia de mercado. Episódio de hçje:
mo
Quem protege o trabalhador
10h30 GLOBO CIÊNCIA
11 h IMAGENS DA ITÁLIA — Revista de
21H30 REDE BRASIL — NOITE — fjoticiário
atualidades sobre a Itália. Apresenta22h QUARTA ESPECIAL —Documentáção de Marina Colassanti
—
rio jornalístico. Hoje: Brasil SJA. Um
11h30 TELECURSO 1° GRAU Reprise
catador de papel, um ufólogõ e uma
11 h45 TELECURSO 2° GRAU — Reprise
12(1 REDE BRASIL — TARDE — Notidubaldora falam das sua pro/issòes.
ciário. Apresentação de Débora Koll
onde tudo é permitido, desde rir à toa.
—
talar com deus ou cantar no banheiro,
12h30 RIO NOTICIAS
Noticiário local.
e a desimportância do pape! qoa pro¦
Apresentação de Cláudia Pfeifer
12h45 RÁ-TIM-BUM
tagonizam
23h PESSOAS — Entrevistas. Apresenta13h15 MÃOS MÁGICAS
*
13h30 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
ção de Hildegard Angel
14h EDUCAÇÃO EM REVISTA
Oh
TEMPO DE ESPORTE — Nôflciârio
esportivo, focalizando o Brsil^ o mun14h30 DOCUMENTÁRIOS DIRIGIDOS
do. Apresentação de Paula Hermandoz
15h IMAGENS DA ITÁLIA
—
e José Carlos Araújo
15h30 SEM CENSURA
Debates. Apre0h15
DINHEIRO VIVO — Informativo
sentação de Márcia Peltier. Hoje: o
econômico. Apresentaçãcnie^tuis
deputado Álvaro Dias. o economista
Nassif
- z
Luiz Carlos Cordeiro Galvváo. a psicó•
loga Tàmara Addalla, a ex-vedete Vir0h30 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL

Telefone da emissora: 580-J3313
20h CARROSSEL —Novela
21 h ROSA SELVAGEM —Novela
21 h45 JORNAL DO SBT 1° EDIÇÃO Noticiário. Apresentação â'e"L'ilian
Witte Fibe
,,
21 h50 FESTIVAL DE FILMES DO SBT —
Filme: A hora do pesadelo .4O
mestre dos sonhos
23h50 Jô SOARES. ONZE E MEIA'— Entrevistas com Jò Soares. Hoje:*© humorista Paulo Silvino, o viçe-presidente da General Motors do Brasil.
André Bier e os participantes do 2o
Campeonato Nacional de Topetes:
Rick e os topetudos d »>ii •
0h50 JORNAL DO SBT —2" EDIÇÃO —
Noticiário
1 h20 TJ INTERNACIONAL — Noticiário
internacional. Apresentação de Hermano Henning

CANAL 13-TVRio
13h30
6h45 INSTANTE BRASILEIRO — Musi¬
cal
17h
7h
POSSO CRER NO AMANHA —
Religioso
17h30
7h10 MIST6RIOS DA Ffe — Religioso
7h40 UMA NOVA ESPERANQA — Reli- 18h
gioso
19h
7h55 CADA DIA — Religioso 20h
8h
CLIPES MUSICAIS 20h10
9h
COMBATE —Seriado 21h30
10b CLIP TV — Musica jovem ao vivo 21h40
11 h GUERRILHEIROS —Seriado 23h10
11 h55 INSTANTE BRASILEIRO 23h20
12h CLIP'S — Os melhores da casa 23h50
13h REPORTER RIO — Noticidrio 0h20

Telefone da emissora: 293-0012
RIO URGENTE — Entrevistas/debates e variedades
REPÓRTER SEM MEDO — Noticiário policial '
REPÓRTER RIO — 2« EDIÇÃO —
Noticiário
CLIPTV ,, ,jr
GUERRILHEIROS — Seriado
INSTANTE BRASILEIRO
COMBATE — Seriado ~ ~
'
INSTANTE BRASILEIRO
KUNG FU -Seriado
INSTANTE BRASILEIRO
REPÓRTER RIO — Noticiário
OS MELHORES CLIPES
COLUMBO — Seriado

JORNAL DO BRASIL

quarta-feira,

¦
Sons

do
Japão
no
Rio
Kio
^¦pao
^ria™Q"*»»
Violinista japonesa
que
ajudou Escola de Música
toca hoje em outra sala
MAURO TRINDADE

^I

moderna música japonesa será
tocada nesta noite, ás 19h30, na
"• "• Sala Cecília Meireles, pela violinista Miyoko Sato, acompanhada pelo
piano de Reiko Aoki. No programa,
obras de Leclair, Richard Strauss, Carlos
de Almeida e Michio Miyagi. É a segunda
W ¦ iSI^?^H
' - °1'
I,?»te ''%-h
^».visita da violinista ao Brasil. Ela se apre-^1
f:
im>&
sentou em 1989 no Salão Leopoldo MiMM
';
11
guez. da Escola de Música da UFRJ. "A
acústica do Leopoldo Miguez é única.
'
fl[
Mas ele estava muito abandonado. E,
quando eu vi um teatro daquele porte em
'
v^^K;
;^H
H
tais condições, resolvi ajudar. Então, ao
voltar para o Japão, briguei para que o
^B
^B9P*f
governo japonês ajudasse em sua restauração. Ele é super", diz a musicista, que
foi levada para a França na década de 60,
onde estudou com Jacques Fevrier e Yehudi Menuhin, entre outros.
Com a greve dos professores e funcionários da UFRJ, o recital de hoje. inicialmente marcado para o Leopoldo Miguez
V
,
J¥F
cuja reforma foi
parcialmente subsi:-:; ir^^B
fyPlllHiT1
diada pelo JEC Fund do Japão, que ceJlivfl
f|H
—,
deu USS 72.000
teve de ser deslocado
para a Sala Cecília Meireles. "Não faz
bBIB<
mal. Este também é um excelente teatro,
especialmente para a música de câmara",
repara Miyoko.
A escolha pela música ocidental nunca
foi uma decisão de Miyoko Sato, que
nasceu na Mandchúria — território chijm|
nês — durante sua ocupação pelo Japão. I
"Quando tinha oito
anos, comecei a estudar violino e continuei tocando", confessa. A artista oriental lembra que Tóquio,
onde reside, é uma das cidades com maior ¦
MmmM
atividade musical do planeta. "Não há
nenhum grande artista e nenhuma grande
orquestra que não tenha se apresentado
por lá. Temos ótimas sinfônicas e muita
música de câmara. E também diversos
compositores, como o desta noite",
toe eiKo oki se apresentam na Sala Cecília Meirelles
I Miyoko Sato^eikoAokiseapwsentan^i^al^Sli^eiSS^
exemplifica.
/JÊ
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X AMANTES das bolachas, entusiastas
dos arranhões e languidos adoradores
da pele esfolada têm agora sua nova
,ni?ib!ja no álbum A arte da palmada,
manual libertino sobre o manejo da
mão espalmada que Jcan-Pierre Enard
escreveu e Milo Manara ilustrou cm
janeiro de 1988. O livro está sendo
lançado pela Editora Martins Fontes
dentro da série Opera erótica, que já
publicou algumas obras-primas do assúiít.b, com autores do renome de Guido Crepax, Martin Veyron, George Pichard e outros que escalavraram o
pincel na arte erótica.
Seria melhor dizer que o livro pertence aos desenhos de Manara e ò entfefiVeado pela verborragia de Enard.
Durante uma viagem de trem de Paris a
Veneza, Eva Lindt, colunista de escân-dalos e futricos de jornais franceses,
"dívíde
sua cabine com um estranho de
v,'ÔlMs mergulhados numa misteriosa
brochura com o título A arte da palmada. Sem conseguir resistir à curiosidade, á jornalista agarra o volume e termio# por se iniciar neste curioso campo
do conhecimento.
A idéia não é nova. Prazer e dor
^andavam juntas bem antes do Império
Romano ruir. E a palmada pode ser
considerada um sub-gênero ou especializaçào de rituais que tiveram em Sade
—7 '"o Divino Marquês", como
quer
Enard — seu paradigma. Os autores
deste livro refutam esta similaridade
com as motivações e os processos do
sadismo e traçam uma fronteira sutil
entre a agressão, a violência e a humiinaçao pura e simples cbm as sofisticadas técnicas da palmada. Segundo Donato Casa nova — o estranho
-passageiro, descendente do famoso sedutor —, a aparente violência dos golpes serve mais para excitar que para
^fetituir os caminhos naturais da sexualidade.
Uma grande vantagem de A arte da
palmada é que simplesmente ele não
entra em quaisquer méritos psicanalíti-Cos-do assunto, o
que o tornaria um
livro dúbio c maçante. Presta-se simplesmente a ser um Jaça-fácil da palma„daú,'Mas a linguagem floreada de Enard
volta e meia descarrila com trem da
história em "moitas flamejantes", "vo'MRI.® marinha", e odores de "abricó e
coral", que mereciam permanecer no
ostracismo das bancas de pocket-books
de Rodoviária.
- O que realmente interessa neste caprrchado álbum da Martins Fontes —
„Oí?Pel é de primeira e o encadernamento também não deixa a desejar — é
o traço suntuoso de Manara. Ninguém
e absolutamente ninguém nos
quadrinhos desenha cabelos como o italiano.
-Pode parecer um detalhe
menor, mas
os cabelos costumam apresentam curvas complexas que só mesmo a mão de
UTO.,piestre é capaz de reproduzir. Há
alguns anos, o quadrinista Moebius
já
elogiava esta qualidade em Manara.
um ilustrador de 45 anos
que na juven..tude,estudou escultura no ateliê do espanhol Berrocal. O que explica sua caparidade de reproduzir o corpo humano
— c especialmente o feminino —
nas
mais variadas contorçõcs.
""Maoista
ortodoxo em 1968 e ex-desçnhista de revistas pornográficas. Murillo (Milo) Manara fixou-se definitivamente nos quadrinhos nos anos 70. Ele
tem pencas de histórias, algumas delas
anto,lógicas, caso de O clic e O perfume
do invisível, dois álbuns eróticos já distribuidos pela Martins Fontes no Braslí; Este italiano de Bolzano usa e abusa do sexo em suas histórias, sem o
menbr pudor de encher páginas e mais
páginas com o que pode haver de mais
explícito, mas sempre com muita elegància. A arte da palmada lhe é uma
boa introdução. (M.T.)

Michio Miyagi é um dos mais populares autores do Japão. Ele partiu da tradicional música japonesa — foi exímio instrumentista de Ao/o, uma espécie de citara
e, mais tarde, incorporou elementos
ocidentais em seu trabalho. Nos anos 20,
junto com o músico Seifü Yoshida, fundou o Shin Nihon Ongaku, movimento
que revolucionou a tradicional música

nipônica. Haru No Umi (O mar na primavera), que o duo interpreta neste recital, é
sua obra mais conhecida. A violinista
conta que esta música "foi escrita para
uma violinista da Europa e costuma rcccber diversos arranjos para outros instrumentos e até mesmo para pequenos grupos de câmara".
Completa o recital Sonata para violino

e piano, de Richard Strauss; Sonata em
Ré maior, de Leclair; e Serenata à brasileira, Berceuse e Dança brasileira, todas
do brasileiro Carlos de Almeida, difícilmente tocado por aqui. "E meu arco e
meu violino foram rcitos por Ucki, um
luthier brasileiro que vive no Japão. É
melhor que qualquer um feito em Cremona", elogia.

Pintura

de

de

Ã
1 XS sulinas que dominam boa parte da
paisagem em torno das estradas da Região
dos Lagos, no Estado do Rio, inspiraram a
pintora Lidia Pcychoux a criar os 16 quadros que compõem sua mais nova exposi
ção. Montada na Galeria Cláudio Bernardês. na Villa Maurina (Rua General
Dionisio, n° 5.1, em Botafogo), a mostra
será inaugurada hoje ás 19h. Argentina, no
Brasil desde 1977. Lidia Pcychoux mora há
cinco anos em Cabo Frio. Ao lado de uma
salina, como não poderia deixar de ser.
Desde que partiu da Argentina, a pintora montou novas casas cm Belém. Brasília e
Minas Gerais, antes de se mudar para Cabo
Frio. "O Brasil tem vários povos reunidos
num mesmo país, falando a mesma língua",
observa. De cada cidade brasileira que conhcccu, Lidia Pcychoux rccebeu influências
que não sabe especificar. "Não dá para se
definir cada influência, a pintura é uma
corrente de energia que passa pelo corpo,
somos instrumentos de algo mais forte. As
influências são parte de nós, resultado de
uma simbiose entre o artista c o mundo
exterior", teoriza.
Na mostra atual, porém, as salinas
que
serviram de modelo para os
quadros mais
recentes de Lidia Peychoux são uma inspiração incontestável. Incentivada
por elogios
como o do artista plástico Luiz Aquila, a
pintora já expôs em Cabo Frio e na Espanha. antes chegar à Villa Maurina. "Na
Espanha, ninguém identificou salinas nos

O

rock
JAMARI FRANÇA

A. reportagem de capa do número de 10
de agosto da revista norte-americana Billboard comunica ao distinto público o renascimento nas paradas de sucesso desse
tal de roquenrol. Depois da entresafra de
1990, em que nenhum disco de rock esteve entre os 10 mais vendidos no mercado
americano, atualmente mais de um terço
dos 10 mais pertence ao rock e três álbums de rock já estiveram em
primeiro
lugar: Out of time (R.E.M.), Slave to the
grind (Skid Row) e For unlawful carnal
knowledge (Van Halen). Todos estes continuam bem colocados. O R.E.M..
já com
2 milhões de cópias vendidas, está em
sexto; o Van Halen (lançado há seis semanas), em segundo: e o Skid Row
em 11 °.
Algumas grandes lojas de discos, co-
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e

mar
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Paisagens de Cabo Frio inspiram
mspiram a arte abstrata dc Lidia Pcychoux
quadros, eu tive que contar", diverte-se a
artista. Apesar da confusão, a exposição
agradou e Lidia Peychoux foi convidada
para levar suas obras à cidade espanhola de
Toledo no ano que vem.
O abstracionismo dos mais novos quadros de Lidia Peychoux — que não torna
tão evidente a presença de salinas nas obras
— difere de uma fase anterior da
pintora.
"Há uns 10
anos eu tinha o furor do retra-

ataca

to, mas urna critica construtiva me fez ver
que a veia do retrato artístico começou a se
extinguir com a invenção da fotografia",
conta. Para quem acha que é fácil a vida de
artista, Lidia Pcychoux garante que se cansa quase tanto quanto os trabalhadores das
salinas vizinhas à sua casa. "A pintura me
exige muito. Quando estou cansada, procuro fazer vitraux, o que me descansa o espirito", aconselha.

com

mo a Tower Records, acreditam que o
rock esteve longe das paradas no ano
passado mas manteve boas vendas. A
volta do rock agradou várias rádios dedicadas ao gênero que andavam meio sem
"Graças
a Deus o rock
pai nem mãe.
reagiu", desabafou Jorl Folger, da rádio
KEGL, de Dallas, Texas. "Nós estávamos precisando disso numa rádio como a nossa que tem uma tradição de
rock.' O diretor da EMI, Michael McCarty, acha que o rock ou está morto ou
em hibernação profunda por culpa de
"falta de imaginação
crônica" (o rap que
dominou as paradas não é exatamente
criativo) mas Lou Dennins, da Warner
Records, levanta a bandeira. "Eles vivem
prevendo a morte do rock desde que ele
começou. A vendagem dos LPs em catalogo mostra que o rock continua com
força total."
Esta parada paralela a que Dennin se

força

referiu — a dos LPs em catálogo — tem
38 discos de rock entre os 50 mais vendidos. O primeiro lugar está com .os Righteous Brothers, por conta do impulso
dado pelo filme Ghost, mas o rock domina geral. O disco mais vendido é o Greatest hits 1971-1975, da extinta banda de
country rock Eagles, com 12 milhões de
cópias, mas The wall, do Pink Floyd, está
com 8 milhões. Se considerarmos que o
LP é duplo, isto eqüivale á venda de 16
milhões de cópias de um LP simples. O
outro big liit do Floyd, Tlw clark side oj
the moon, está com 11 milhões de cópias
vendidas. O LP favorito dos fãs do
Led Zeppelin é o Led Zep IV, com 10
milhões vendidos e o Bat out of he/l, do
sumido cantante-tonclada Meat Loaf está em 6 milhões de cópias. Os Doors
ressurgiram com força total: 3 milhões de
cópias vendidas de duas compilações,
Greatest hits e Best of.
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Fã da TV E
Num momento de evidente queda
no nível de programação das emissoras
dc TV, capitaneadas pelo baixo padrão
da líder (Globo), cumpre-me destacar o
sempre excelente nível dc programação
da TV E. É impressionante a variedade
e qualidade dos programas apresentados. O melhor parâmetro para se medir
o baixo nível de todas as outras emissoras c assistir, por exemplo, Sem censura,
54 minutos, Deles/ Delas, o excelente
Opinião pública. Sábado aberto. Mesa
redonda, Intervalo, Matéria prima, As
repórteres. Memória, etc...
Com isso, não podemos deixar de
citar, na outra ponta, a baixíssima qualidade dos programas da TV Glqbo,
certamente, a pior, a mais fraca e incompetente de todas as outras, sem falar nas apelações popularescas dc Quarto Mundo da TV S que, para
acompanhar a péssima líder, a ela se
alia numa disputa que só nos faz valòrizar ainda mais a nossa TV E.
Que se mostre todas as incompetências das outras mas que se evidencie, no
meio de tanta coisa ruim, uma ilha
consciente, que infelizmente não se utiliza do Ibope para atestar os fiéis assistentes de sua belíssima programação de
Primeiro Mundo. Parabéns e obrigado
a todos da TV E. Jacob Federman Neto,
Vitória, ES.
'Vamp'
Será que mais alguém já notou que a
novela das sete da TV Globo, Vamp, è o
mais novo produto do imaginário dos
pseudo-autores globais?
Desta vez, os semiplagiadores são
Antônio Calmon e Vinícius Vianna. É
certo que o vampirismo é um tema mais
que interessante, mas confundir pesquisa de referência (já que os dois deinonstram nada entender do tema) com simpies cópia é no mínimo desprezar a
memória dos apreciadores do gênero.
Como se não bastasse tanto dèjq vú
tudo isso é embalado na mais primária
direção disneylándia. Os culpados são
Jorge Fernando c Carlos Manga Jr. (vê
se pode?). Em terra dc José Mojica
Marins (o Zé do Caixão) c do mestre do
ter rir, Ivan Cardoso, era dc se esperar
algo mais inspirado.
Mas Antonio Calmon é guloso e
acha que descobriu Drácula antes do
próprio Bram Stokcr. Problema é dele,
que assine isto sozinho. Até porque lixo
por lixo, eu prefiro mesmo é Carrossel.
E menos pretensioso. Roberto Souza
Lira, Rio de Janeiro.
Carta ao Tom
Caro senhor Tom Jobim, como hão
sei seu endereço, resolvi escrever para a
seção de cartas do Caderno B para fazer-lhe um pedido. Por favor, componha um novo Hino Nacional. Sc pareecr estranho, suplico. Nosso hino foi
feito para um império e não uma república federativa. O glainour do atual
(que de atual nada tem) já se esvaiu,
acabou. Não leva as crianças brasileiras
a terem orgulho dc serem brasileiras
porque é anacrônico c irreal. E ainda
por cima tem dc ser decorado de maneira ultrapassada — outro anacronismo.
Nosso povo é lindo, riquíssimo.em
folclore e música. E dentro deste figura
o senhor, pessoa habilitadíssima para
_LiI
Mas uma vez, por favor, componha
o hino. De antemão, já sei que vai ser
quase impossível, porém quase impossíve! não é o mesmo que impossível. Sei
também que a mudança de um hino
nacional é uma tarelã hercúlea, mas
pelo amor de Deus (e do Brasil), ajudenos (...)
Águas de março expõe muito mais a
realidade brasileira que o romantismo
heróico do "ouviram do Ipiranga as
margens plácidas"(„.)
Sua habilitação vem de seu próprio
nome. Todos somos brasileiros, contudo poucos têm Brasileiro nos nomçs c
muito menos entendem de música e de
Brasil como o senhor. Agostinho Martins Carvalho, Rio de Janeiro.
Obra-prima
A apresentação pela TV Bandeirantes do filme O sol por testemunha (Plein
Solei!) e o ilustrativo comentário a respeito do mesmo publicado no JORNAL DO BRASIL me trouxeram à
lembrança, de modo vivido, aquele que
creio ter sido o primeiro filme de Rcné
Clémcnt exibido no Brasil. Um filme
impressionante, certamente incsquccivel para muitos dos que tiveram oportunidado de assisti-lo. O crítico e historiador de cinema Georges Sadoul
considera-o "uma obra-prima" e, segundo outro renomado historiador do
cinema, o inglês Paul Rolha (que aliás,
diga-se de passagem, não morria de
amores pela cinematografia francesa),
somente inferior ao Cidade aberta de
Rossellini como genuíno filme de um
país ocupado. Trata-se de La Batàille
du rail (A batalha dos trilhos), uma das
mais importantes e expressivas obras
cinematográficas surgidas nos 40 anbs,
e que descreve, de maneira realista e
dramática, a resistência dos ferroviários
franceses á brutal ocupação nazista —
uma página verdadeiramente gloriosa
cm meio a tantas atitudes dúbias, covardes e indignas abrangidas pelo que
genericamente se convencionou denominar "colaboracionismo". E isso vale
a pena recordar. Alexandre Lissovsky,
Rio de Janeiro.
¦ As cartas serão selecionadas
publicacio entre as que tiverem nome para
completo
legível, endereço e assinatura para confirmaçãoe
prévia.
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MA feliz coincidência bate aos portais do belo
casarão da Rua Visconde de Paranaguá, 16, na
Lapa, ocupado por ateliês de cinco artistas plástiUCLEUSA
cos: três deles fazem parte da delegação de 12 cariocas que
irão à 21a Bienal Internacional de São Paulo, cm setembro. Ali, o trabalho triunfa sobre a crise. Luiz Pizarro, 33
anos, desenvolve o projeto de sua instalação, ouvindo c
cantando árias de Maria Callas e quebrando a cabeça
para saber como transportará três toneladas de madeira
para o pavilhão da Bienal. Maurício Bentes, 32, pretende
virar as noites resolvendo os problemas das esculturas de
luz e águas coloridas que mostrará cm São Paulo, com
raros intervalos de descanso no sofá de curvin café-comleite de sua sala. Celeida Tostes, junto com Manuel, o
braço direto dos três, conta e reconta os 20.900 amassadinhos, em barro, que comporão O gesto arcaico, seu
projeto para a Bienal.
Não fosse a grave doença que deixa Agnes macambúzià e sorumbática e seus donos preocupados, os fantasmas
dormiriam em paz. Agnes e um dos quatros cachorros
que, com morcegos, marimbondos, mais os assistentes de
cada um dos artistas c eles próprios, movimentam-se dia e
noite pelos 14 cômodos dos casarão. Mas, mesmo que
Celeida ainda não tenha conseguido os 23.000 pregos que
prenderão os amassadinhos no painel da bienal c Pizarro
ainda espere um patrocínio da Vasp para o transporte das
obras, o desânimo não passa por aquela porta. A coincidência, que Celeida acha maravilhosa, é uma prova da
maturidade dos três artistas, na opinião de Maurício
Bentes. Além disso, são proveitosas e animadas as longas
conversas na copa, quando os três param para almoçar
um sanduíche ou tomar um cafezinho. Depois do recreio,
vem o claustro. Cada um se enfia em seu ateliê. Bentes
trabalha no primeiro andar; Celeida na despensa do
segundo e Pizarro no terceiro. "É a hora da solidão", diz
Celeida.
Quem passa pela estreita rua da Lapa pode não acreditar nisso. Os vizinhos e todos os habitantes da casa sabem
quando Luiz Pizarro está criando. O som de seu rádio
portátil, tipo alto-falante de praça, inunda de óperas,
concertos de Brahms c rocks apocalípticos de Lou Rced
os 14 cômodos da casa. Inspira a criação de Celeida
Tostes, Maurício Bentes c dos outros ocupantes — o
escultor Ângelo Vcnosa e o pintor Daniel Senise. Faz
tremerem as sancas da edificação iniciada no século passado pelo Visconde de Paranaguá. Mas o que é uma
música a mais ou a menos no animado quarteirão que
emoldura o ateliê? Na esquina da Rua Taylor, há uma
cabeça-de-porco com quase todos os apartamentos ocupados por travestis. Sem falar que algumas vezes os momentos de criação são perturbados por uma batida policial
atrás de traficantes de tóxicos, ou pelas imagens cinematográficas que os artistas presenciam da janela do casarão. Depois de encerrado o expediente no prédio de
escritórios cm frente, suas luzes se acendem c os vidros
fumês não conseguem encobrir cenas que ficariam melhor
cm roteiros de filmes pornô.
Mas a animação já faz parte da história do casarão.
Prostíbulo nos anos 40, depois casa de estudantes, casa de
cômodos, c há um ano e meio ateliê, ele guarda entre suas
paredes espessas e pés direitos altíssimos, nos pisos de
mosaico, nas colunas elegantes e nas clarabóias, as marcas
de seu fausto decadente. "Quando viemos conhecer, estava tudo tão fechado c cheirando tão mal que dava uma
sensação de claustrofobia", conta o locador Luiz Pizarro.
Depois de uma reforma — que ainda não devolveu seu
encanto original —, c protegido por mangueiras em flor,
pés de carambola e bananeiras cheias dc cachos, o casarão
sobrevive com arte. Já está sendo conhecido como a Casa
da- Bienal.
? Os demais artistas cariocas que participam da 21"
Bienal Internacional de São Paulo são: Amador Perez,
Anna Carolina Peixoto, Anna Maria Maiolíno, Cristina
Canale, Mônica Barki, Jadir Freire, José Lima, Paulo
Paes e Rubens Gerschman.
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JUlT sei que se mostrarem jamais esta crônica a
RosseJíni — ele é capaz de querer me quebrar a cara —,
mas não posso resistir à tentação de contar como vi
Ingrid Bergman a primeira vez.
Havia em Hollywood Boulevard, na esquina com a
rua Selma, se não me engano, uma banca de jornais e
revistas que era das coisas mais completas que já vi no
mundo, bastando di2er que até o nosso velho Jornal do
Commerclo ia bater por lá, sendo que eu, naquela
saudade de prolongado exílio, lia-o cuidadosamente.
Pois bem. Um dia eu estava folheando uma revista
diante da banca quando ouço alguém ao meu lado
dizer: "Excuse me", ou seja, o nosso conhecido "Com
licença". Tratava-se de urfta voz feminina que não me
soou estranha, e eu vi uma dona, que estirara o braço
por cima de mim para apanhar uma revista colocada
mais no alto. Foi ai que dei, a um palmo do meu rosto
(e falarei com a unçâo e gravidade que o momento
comporta), com uma axila de Ingrid Bergman (talvez
até seja mais elegante dizer: a sua asa). Tratava-se da
•maior axila que já vi, em ser vivente de qualquer
de diâespécie, com seguramente uns dez centímelros
*f*í>e'
• " <*om« • •?
mcti$ sem falar nas
circunvizinhanças.
Fiquei, como é
de esperar, meio siderado diante daquele Renoir ~~ que
digo! diante daquele
Picasso da fase azul
— mas ao me recobrar já se fora a vaiqúíria, de Vogue em
punho, de modo que
mal lhe pude ver o
rosto. Vi-lhe, além
do já contado, as
costas: umas boas
costas de remador
do Flamengo, embora bastante mais
torneadas que as dos
nossos palamentas.
Umas costas de arcanjo mesmo, no
duro, com asa e tu—.
.._
do. (Vinícius de Mo-1—-.
raes/1953) A atnz ingrid Bergman
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20.900 amassadmnos
amassadinhos de barro
mutirdes para preparar seus 2U.WU
Celeida Tostes convocou mutirões

Bentes

busca
o
espaço
^^Boespago

'escultor
Maurício Bentes mostrará
o.
na Bienal paulista três caixas de 6 m
por 1 m, e 15 cm de altura, cm ferro,
com água colorida por pigmentos laranja, vermelho e lilás c iluminadas por
luzes fluorescentes. As lâmpadas ficam
dentro das caixas, nas quais funciona
um sistema de bombas de aquário, que
movimenta a água de baixo para cima.
"A água estará cm movimento todo o
tempo, escorrendo pelas laterais e subindo outra vez pelo rasgo lateral das
caixas", diz o escultor. O trabalho, sem
título, ocupará uma sala de 10 m por
12 m, toda pintada de preto.
"Estou trabalhando basicamente a
luz. Vou criar um espaço fantástico.
Quando o visitante olhar meu trabalho
terá uma impressão de abismo. É como
se penetrasse cm outra dimensão",
acrescenta Maurício Bentes. Esse é um
tema constante em sua produção mais
recente. "O que tenho trabalhado é
exatamente essas entradas para a perccpção de outras dimensões e de outras
realidades. Nisso, abordo uma questão
fundamental para a arte, que já está
presente na tela de Gauguin: quem
somos, de onde viemos, para onde vamos?" Maurício quer que o visitante
da Bienal, ao entrar no espaço criado por ele, tenha de buscar referências
em sua reaüdadc-intcrior. "Ele tcrá desituar esse espaço dentro dele mesmo",
conclui. (C.M.)

fantástico
fantastico

uz como tema
tema dee criaçao
criacao
na luz
Maurício
Mauricio Bentes insiste na

"Carmen Miranda é um hindu, mais
que uma brasileira. São turbantes coloridos, braços como serpentes, mãos como cabeças de naja." A preocupação de
Carlos Augusto Calil, ao mergulhar nas
que o poeta evolui
511 crônicas cinematográficas de Vinicius de Moraes, foi selecionar textos que
"acompanhar o homem
permitissem
c
que vai se despojando, descendo das
ÃO PAULO — O cinema de meus
alturas de onde celebrava o cinema, e se
I 1 olhos, titulo pinçado num texto
humanizando".
segundo
o
do
cronista,
^
procura,
O trabalho de Calil, iniciado em
organizador da coletânea, mostrar as
1986, abandonado por muito tempo e
duas fases em que se dividiu a atividade
retomado em abril deste ano, exigiu que
de Vinícius como critico — e que, podeele, em beneficio do leitor, tomasse ás
se acrescentar, correspondem simétricavezes liberdades com as crônicas de Vimente aos dois primeiros momentos de
nicius. Muitas delas, por exemplo, trasua poesia. O poeta começa, como disse
ziam
longos, inadequados ou sem
Otto Lara Resende, como um "inquilino
v" títulos
graça,
dados provavelmendo sublime" — é místico,
te á revelia do autor, nas
religioso, torturado, granredações dos jornais (A
diloqüente. O critico, no
Manhã, Diário Carioca e O
inicio, também nada nessas
Jornal, além da revista Diáguas; Credo e alarme, sua
retrhes) em que colaborou
crônica de estréia, publicacomo crítico de cinema.
da no jornal A Manhã a 9
Assim, uma sem-graceza
de agosto de 1941, princi'^vB
como Esboço de crônica so'
e
em
tom
solene
declajLJfc.
^H^Hlv
pia
bre o moleque Tião foi troratório: "Creio no Cinema,
cada, com vantagem, pelo
arte muda, filha da Imaachado Grandeza de Otelo.
wSNST''•
gem, elemento original de
Palavras equívocas como
e
infinitas,
plástica
poesia
H^HSv
If iJ^H cenário, aportuguesamento
<W^3«
célula simples de duração
i ' f<J^HB da francesa scénario, foram
efêmera e livremente multi-. :W<">'^BMr.
? r^^HBa convenientemente substiplicável." Cinema e Imatuídas quando o cronista
gem, para ele, exigiam a
queria dizer roteiro.
reverência das maiúsculas.
Carlos Augusto Calil
Dez anos depois, na Última
organizou as crônicas em
Hora, Vinícius volta ao as'.
nove blocos — um deles,
sunto: "Há muitos anos
inmhsssp
*
por exemplo, dedicado ao
WSHBay?*
atrás comecei uma crônica
cinema nacional, outro a
com estas palavras: 'Creio ^1
Chaplin, um terceiro a Orna imagem...' Eram palason Welles, cuja passagem
vras austeras, quase místipelo Brasil, em 1942, para
cas, de um jovem não muirealizar um filme que ficato austero mas bastante
ria inacabado (It's ali
cheio de tico-ticos."
), ficou documentada nos textos
Enxotados os tico-ticos, pousou na
Vinícius.
Mas o ponto alto do lide
e
na
de
Vinícius
a
deliciosa
poesia
prosa
vro, adianta Calil, é o capitulo 5, coninformalidade que ficou sendo uma de
.•
sagrado a um tema no qual o poeta
iHKir
suas marcas — e que lhe permitiu sacaera indiscutível autoridade: as mulheexatas
e
surpreendentes
das
como esta,
res. (H.YV.)
ao comentar o filme Uma noite no Rio:
que muda de estilo à medida
Um

asa

Bienal

a
e
água
para
mammmm
Fotos
de Márcia Kranz
"
—
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Celeida

\Jgesto arcaico, que a escultora Celeida Tostes levará à
mostra internacional de São Paulo, consumiu 4,5 toncladas de terra de vários lugares do Estado do Rio c apertões
de mãos de muita gente. São pequenas peças amassadas
de rua,
por mãos de bebês de quatro meses, meninos
"Realizei dimadames.
alunos,
presidiários, professores,
versos mutirões com presidiários da Frei Caneca, meninos
de rua, moradores do Chapéu Mangueira, pessoal da
SBPC, da UFRJ, do Parque Lage, professores, alunos,
doutores da Coppc e amigos", enumera. Celeida preparava uma roda, com o barro ao centro, falava do reflexo e
explicava que com um material mole na mão instintivamente a pessoa aperta os dedos. Foi o que aconteceu.
"Isso foi também o primeiro reconhecimento que o homeni fez da forma da mulher c dc um pedaço de carvão
criou-se a primeira vênus", explica a escultora. O projeto
de Celeida, que prevê a distribuição dos amassadinhos em
três painéis, será completado por uma roda de 4 metros de
diâmetro. Dos 20.900 amassadinhos que a artista já reuniu, apenas 20.000 chegarão à sua sala da Bienal. Serão
dispostos por cores que vão do barro vermelho escuro ao
branco. "Eles serão embalados em caixas, recolhidos por
um caminhão da Granero e levados para São Paulo. Lá
eu vou precisar de quatro ajudantes para bater os,'4Q,Ò00
pregos na parede c me ajudar na montagem", afirma sem
desanimar. (C.M.)

Imagens

de

Pizarro

E,
IM uma sala que será também pintada de negro.
Luiz Pizarro montará uma instalação composta por
uma tora de madeira de três toneladas, revestida com
fino plástico, e um espelho d'água de 80 m2 e 10 cm de
"Esse trabalho c uma decorrência da
profundidade.
instalação que fiz no Projeto Arqueos, da Fundição
Progresso, quando a água entrou pela primeira vez, dc
forma incidental, na minha produção. Era um vazamento da obra da Fundição que fazia uma- poça
debaixo do meu trabalho. Eu ia mandar cobrir com
terra, mas acabei aproveitando a água acumulada e
inundando ainda mais", diz. O resultado é que o
reflexo acabou se tornando um elemento de pesquisa
para Pizarro. Na instalação da Bienal, a esculturà'de
madeira se erguerá como uma coluna vertical de mais
de 4 m de altura acima do espelho d'água. "Vou
trabalhar a
imagem real e
a virtual. A
coluna será
refletida na
água e no teto, pintado de
óleo preto
sintético que
reproduzirá a
mesma imagem", antecipa o artista.
A instalação
reúne dois
elementos
que nao se
misturam, o
óleo e a água:
"Mas eles se
fundem nas
imagens refletidas no chão
e no teto."
Pizarro mostra seu projeto
(C.M.)

Parao poeta,
Carmem Miranda
'um
*
hindu
era
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I AO é por nada não, mas acontece que estampo
eu num. lotação, ou melhor num micro-ônlbus, oú
melhor num corré-correi ou melhor, num morre-itíoírrê;
e sendo a tarde amena e propicia ao pensar, pus-ntffft
fazê-lo com grande desenvoltura. Pensamento vai; pçnsamenio vem, de repente começaram a desfilar na ida
da minha imaginação nomes de filmes brasifcirqç. do
passado é do presente. Lembreirtne dos temp<» siSercic^
sos e falados, e recordei várias películas confesso. qüè
não;aem uma certa ternura. Ganga bruta, Brasa dorntí'
da, Argila, Cascalho, Terra violenta, Barro humano, Fiar
do loaó, Térra è sempre terra — todos esses nomes me
ocorreram no trajeto fatídico do Leblon â Avenida.
Presidente Vargas, em meio á desmaios de senhoras^
impreçações de cavalheiros e distúrbios gerais do vagoPoúço a pouco a incidência desses títulos mè fez
ponderar. Pois nâo è que todos eles tinham quatquér
coisa a: ver com terra, pu produto de terra? Cotsá'r
engraçada, esse complexo por assim dizer geológico
dos nossos homens de cinema, de deitar terrã e"m
tudo ou quase tudo o que fazem. Por que será?
Fiquei aãsuntando enquanto o lotação se encolhia
como uma sanfona para passar entre um ônibus e
um caminhão, o. que conseguiu galhardamente.,^.bora à custa de cinco anos de minha vida e de um
ataque cardíaco de um ancião sentado
no último
'banco.
*»
1
É terra que ta-parta —- é ou não é? Mas e$tá longe
de ter explorado todas as possibilidades desse norne
desgastam nossas
que é também o do planeta onde se "Minha
terra não
pobres vidas. Falta, por exemplo:
. tem parreiras" — que daria um excelente titulo para
um musical interpretado por minhas amigas Lu?_ $ej
Fuego e Elvira Piagã; "Minha terra tem parreiras"",
ótima cinebiografia a fazer do famoso mestre aca^lçmico; "Sonho que aterra", -sobre* por exemplo, a
batalha em torno do Instituto Nacional de Cindia,
do
de Alberto Cavalcanti; "Terrorismo", a propósito
cangaço político ultimamente em voga; "Terramicie mais: "Terrena", em louvor de milagrosa droga;
moto", "Terrina", "Inglaterra", 'Terraço", e terras
quantas haja, roxas, crescidas, caídas, de Sienar firines, novas (em homenagem à raça canina), pretas'ev
refratárias. Muita terra, muita terra, terrivelmenfé
terra. Capaz de aterrar o quintalzinho d'água-iqilc''
ainda resta à nossa linda Guanabara. (Vinictós'itè
Moraes/1951)
—%
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Compras e cassinos
Uma viagem de cinco dias até
Assunção tem algumas tentações: dá para fazer as compras
de Natal, conhecer a cidade em
citytour e ainda arriscar a sorte no jogo, nos Cassinos do Iate
Clube ou no Hotel Ita Enramada. O pacote montado pela Camelot Turismo inclui a estada
no Hotel Arnele (três estrelas)
com café da manlm, traslados e
vôos pela Ladeco, que tem ótimo serviço de bordo. Para aproveitar melhor as compras,
aconselhamos levar o passaporte (para o Paraguai é possível
viajar apenas com a carteira de
identidade), para comprar US$
500 de mercadorias em Assunção e mais US$ 500 na Free
Shop do Rio (onde é preciso
apresentar o passaporte). E depois. quem sabe, se a boa sorte
no Cassino não aumenta o volume de presentes de Natal?
Preço: duas vezes Cr$ 77 mil,
fixos e sem juros.
Agência: Camelot Travei
(Rua do Ouvidor, 183 sala 515.
Telefone 221-0946)
Sol e praia
Porto Seguro e arredores
atraem turistas do mundo inteiro. Aproveite esta bolada
para conhecer a terra do Desçobrimento. A agência Sandpiper
tem várias opções. A primeira,
de avião, pela Rio-Sul (de Fokker ou Brasília), oito dias, café
da manhã, sete refeições, hospedagem no Bahia Cabrália, hotel de redes na varanda, uma
delicia bucólica. Traslados e
passeios.
Preço: quatro vezes Cr$
54.952.
Outra opção é a hospedagem
no Porto Seguro Praia (quatro
estrelas), também de oito dias e
sete refeições, café da manhã,
citytours e traslados. Estes pacotes têm saídas aos sábados,
domingos e quartas-feiras.
Preço: quatro vezes Cr$
61.913.
Quem não quiser ir de avião,
ou pretende fazer render um
pouco mais seu dinheiro, pode
seguir de ônibus para Porto Seguro, pernoitando em Vitória,
com passeios a Arraial da Ajuda e Mucugè, em ônibus superluxo, com televisão, vídeo, programação ecológica, filmes e
documentários. Total de oito
dias, com oito refeições, cinco
noites em Porto Seguro.
Preço: quatro vezes Cr$ 39
mil, com hospedagem no Bahia
Cabrália; ou quatro vezes Cr$
44.100, se o hotel for o Porto
Seguro Praia. A vista, 10",, de
desconto (todas, da Sandpiper).
Maceió, com hospedagem no
Hotel Enseadas, na praia de Pajuçara ou Fortaleza, nos Hotéis
Ponta Mar ou Novotel Magna,
em frente à praia do Meireles,
são mais duas opções de viagens de cinco dias, com passagenms aéreas, traslados, city
tour e café da manhã.

vendido separaaamenie
separadamente
inciu Não pout?
pode ser venaiao
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Adriana
Adriana Lorete
Lorele

Saiu do aeroporto, pega o carro,
um modelo barato, sem ar condicionado e de câmbio manual,
e vai para um hotel também nà
faixa econômica. São seis noites e sete dias.
? Preço: Incrível, US$ 400 para
quatro pessoas! E mais a passagem, com 40a;, de entrada.
? Endereço: Panda International Viagem e Turismo, Rua Sete de Setembro, 92 salas 1304 a
1309. Telefone 221-0259.
A Air Brasil também tem um
fly and drive para a Flórida,
,<*«$$$
vendido com bom humor: "viaje antes que seus cruzados
voem". Inclui passagem aérea
(pela LAB), sete noites de hotel
(Everglades em Miami e Park
Inn, em Orlando) e carro com ar
\k
condicionado, câmbio automá»'M
iPW''
;'.
Li—!
tico, com seguro.
? Preço: Cr$ 250 mil (passa um
pouquinho do limite, mas vale
a tentativa)
? Endereço:«/Ur Brasil, Rua México, 3, 12° andar. Telefone 220:
ffjSg'u
^_ IflPliWMM^^Bi^H
--i^
Rji'wjS*~. ...•«**|'''MfigBMSfl',l,,,^,l,lll*lnW['^
8498.
? Com muita neve
Há muitos invernos a América Latina não fica tão coberta
por uma bela e espessa neve.
^^Peu^^ur^
Pela Slalom, agência expert no
assunto, é possível ir até Valle
>1
A paríir
amanha, aproveite os cruzados liberados,
liberados,arrumea
arrume a mala
malaee escolha um destino. Até
partir de amanhã,
Nevado, no Chile, ficar uma seAt£ Cr$ 200 mil
mana, com direito ao uso dos
teleféricos, sem refeições.
? Preço: passagem aérea, US$
656, (parceláveis pela Varig) e
terrestre, US$ 380 o apartamenViaje,
antesque
seus
r
cruzados
voem
to triplo, após dia seis de seH
tembro.
~d£
Também dá para conhecer
serao lihemanhã
libe;
manha serão
ca de US$ 500 pelo câmA
camChapelco, na Argentina, ficar
^f^BO
REr/ftV ~ - ~~"7"";'xr
Jurados
"" *'<*dos os cruzados
uma semana com café da macruzados > z£^^*^JtDa
— ---~
^/tf
^/o tlir*smo>
turismo, M
//a roteiros
roft'fiw
^cont*""—~*
nhã
e uso interminável dos teNrA* c°fifíente
"""-"
co^ehte~"j
bloqueados desde março
margo
j
^'Zr*
nacionais
national's e internacionais
leféricos.
internationals
J
(><>poup*Nqa
do
rfo ano passado. O que
? Preço: terrestre, USS 430.
/ que prometem apagar as
^hnça
que
""*'
11ue
? Endereço: Slalom, Rua Méxi>
I más
fazer com este dinheiro é
mas lembranças
lembrangas deste peco, 98 sala 302. Telefone 220I
assunto de cada inferesinteres- j
1857.
i/ riodo.
viodo. No lugar,
lugmjicam
4®®NÃrD5f
ficam as
~^55r&$dL
sado,
M<fo, mas
was viajar parece
? Na Inglaterra
i' imagens
sensagoes de
iniagens e sensações
í&Cr
parece /
P^nSm?
Parcefe a passagem, espere a
^Õ&ítÍFÍcÃÇX
*#.
'^T.frV.
?- <&&*?#!~~~
/
ser uma das melhores
melhores
baixa estação (depois do dia 15
uma viagem, uma
i
umariqueza
riqueza
j /
de setembro) e realize o sonho
aplicações
aplicagoes no momento.
momenta. / /
•>-' VALo«
impossível
impossivel de ser confisEy315"—!
I
de conhecer a Inglaterra. A
1
Century Viagens e Turismo
Com Cr$ 200 mil, ou cercer- i _.
/*<?£:
cada.
ca</«.
montou cinco dias pelo interior
/ /
• r^"A*,T*".'.r: •/¦Tiir'r* ^./-..*'//^I inglês, em hotéis categoria
superior, com café da manhã e
o pagamento for feito até o dia
Preços: Maceió, Cr$ 173.040 ou
Preços: até novembro, US$ jantar.
~~ - -15 de agosto, amanhã.
três vezes Cr$ 57.680: Fortaleza,
437. Se foram sete noites, sem
J
Cr$ 196.740 ou três vezes Cr$
Se o turista prefere vinho,
? Preço: Cr$ 177.600 por pessoa,
as refeições, mas com o uso da
passear durante oito horas pela
em apartamento duplo.
65.580.
embarca na excursão rodoviáde
tênis
aulas),
quadra
o
(sem
Baía de Guanabara. Cabem 22
ria para Campos do Jordão, no
Endereços: Camelot Travei,
preço baixa para US$ 384. E se
Se a paixão for mesmo pela
— que tal, reunir o
gruRua do Ouvidor, 183 sala 515.
dia 20 de setembro. O hotel será pessoas
for no hotel La Toe, na ilha de
capital, fique em Londres due
cada
um
po
com
participar
Telefone 221-0946).
o Leão da Montanha, com café
Santa Lúcia, três dias custam
rante sete dias, em hotéis cateUS$ 23?
da manhã e todas as refeições, e
US$ 193.
Cerveja e vinhos
turística, com café da
goria
uma noite de queijos e vinhos.
A mesma Sandpiper oferece
? Mordomias em Barbados
manhã e taxas incluídas, trasYacht
People
CharEndereço:
São três dias.
saídas rodoviárias nos dias seis
Procure um financiamento ter Services, Rua Visconde
lados, passes de transporte para.
de
e 16 de outubro para a Octoberpara a passagem aérea, e passe Pirajá, 547, sobreloja 224. TelePreço: duas vezes Cr$ 39 mil.
a semana, válidos em ônibus e
fest, em Blumenau. São sete
três noites em Paradise Beach, fone 512-1363.
metrô, um citytour, um jantar
Endereço: Sandpiper Turisna ilha de Barbados. Com trasdias, sete refeições, passando
e um espetáculo teatral.
mo,
Rua
Araújo
Porto
Alegre,
lados,
também pela Fenarreco, em
and
drive
pensão completa, vinhos
Fly
70
sala
918.
Telefone
262-8136.
? Preço: Cr$ 185.600 por pessoa,
Brusque (é a festa do Marreco),
no almoço e jantar, coquetel de
A moderna maneira econôem apartamento duplo.
boas-vindas, três aulas de tênis,
e quatro dias de hospedagem no
mica de viajar, principalmente
Um dia de escuna
Pegue todo este dinheiro,
esqui aquático, health club,
Hotel Plaza Hering, o melhor
pela Flórida. Pela Panda Turis? Century Viagens e Turismo Ltcerca de US$ 500, e alugue uma shows noturnos, taxas e gorgede Blumenau.
mo, o conselho é financiar a ida
da: Avenida Rio Branco, 151 saescuna da Yacht People para tas.
Preço: seis vezes Cr$ 36.600, se
la 1312. Telefone 224-5235.
pela Aerolíneas Argentinas.
<—-
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Qualidade sim. Quantidade não.
¦^r Guia Brasileiro Profissional.
Prof issional. Inglês
Ingles ou Francês
Frances você
voce só
so fala se quiser.
quiser.
opcionais.
meia
da
manhã
e
lèrCafé
pensão
Hotéis e Restaurantes de 1 ° categoria.
Brasileiro
Said as: agosto, setembro, outubro e novembro/91.
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COSTA OESTE,
HAWAII
CANADÁ DE
E NEW YORK
FLÓRIDA,
CANADÁ E
ESTADOS
UNIDOS
COSTA A COSTA i:J
WASHINGTON
23 DIAS (20
(jopemoites)
NEW^YOR^K
pernoites)
UNIDOS
nVrn?TAI
ESTADOS UNIDOS
fw^w^nDi?^
NEW YORK
TORK ESTADOS
/¦AUAnA
Oi
Dl
COSTA
Â
COSTA
CQjTA
A
COSTA
NEW
NEW YORiC
YORSsl
roteiro
de
Um
Umroteirodebelezasnaluraisque
belezas
naturais
ES NEW
NSW YORK
que
YORK
tANAUA 22
começa entre Los
bs Angeles
Angelesee San FrancisWASHING'
Francis- 17 DIAS (14 pernoites)
22 DIAS (19
22 DIAS (19 pernoites)
pernoites) CE CANADÁ
(19pernoites)
22
pernoites)
pernoltes)
COSTA
17 DIAS
niA< (14
11/1
COSTA
LISTE
comeca
LESTE
pernoites) IDE
co, pelas praias e cidades mais lindas
lindas
Roteiro exclusivo
Atlantico ao Pacífico,
exdusivo da Soletur
Pacifico, com três
O Canadá,
Sao Lourentres
Canada, desde o Rio São
Soletur 23 DIAS (20 pernoites)
FLÓRIDA
FLORIDA TOTAL
TOTAL
. viagem
.
•J'T'!?
pernoites) DoDo Atlântico
MIAMI
i
NEW
YQSKI
co,
A
YORK)
A
ideal.
(DE
Os
dos
dos
EUA.
A
imponência
imponencia
dós
dos famosos
famosos para
pontos
ponlos lfl «...
noites em Chicago, a capital dos
Completa visita a Florida (ó
ale o Pacífico,
Pacifico, com hospedagem nos
maiores Completa
¦, |
dos coço alé
para conhecer bem as maiores
(6 noites
K DIAS
niAC (12
hi pernoites)
15
turísticos
mais
importantes
19
da
FlóFI619
DIAS
Parques
cidades do Canadá:
Grand cidades
(16 pernoites)
Canadd: 2 noites em
pernoites) Parques Nacionais, inclusive o Grand
Grandes Lagos, Denver
Denveree asasfantdsticas
fantásticas melhores
em pernoites),
melhores hotéis.
hoteis. As grandes paisagens
jS vipernoites), com Disneyworld e Grandes
Ai' de
^ Miami
aa' ^8'o?1
Além
Alem
eeurlando
Orlando,
vi- lunsticosmaisimportantesda
ndo,
rida, com extensão
extensao a Washington,
Washington,
As maiores atrações
atracoes do litoral
literal Canyon.
Canyon. A tentação
tentacdo do jogo e o luxo
Montreal, Ottawa, Toronto e Epcot
luxo Montreal,
Epcot Center e o melhor do CanaMontanhas Rochosas. Los Angeles, San
Cana- Montanhas
do inverno canadense. Visita a VancouSan do
lampa aos principais
sitas a Tampa,
balbalAtlantic
Atlantic
City
Citve
e
New
York. Hospe"Perola do Canadá".
Hospe- do
do Atlântico.
Atlantico. Tour pioneiro
criado em
principals
em Nevada e Ias
las Vegas. A trilha
Irilha da
da Quebec,
Quebec, com hospedagem em
dá: Montreal, Quebec, Ottawa e Francisco
Francisco e um desfile de deslumbrantes
pioneirocriado
ver, a "Pérola
deslumbrantes ver,
em dd:
Canadd". Pernoites
"Corrida do Ouro"
neários do° Golfo
°"d do°' México
6d'C e do a9®^em
dagem em luxuoso
ux^°50 Hotel
otel Cassino
Cassino pela
Soletur, percorrendo 25 cici* "Corrida
fasefnio do hoteis
e o fascínio
hotéis 5 estrelas. Um dos mais fan- Toronto,
pela
com
emocao
dois
Toronto,
A
emoção
em
paisagens.
em
do
visita
nas
na
visita
nas
mais
importantes
cidades das
"Paraíso
paisagens.
pernoites
jogo
j*
j
Atlântico
an icoee ao oraiso Perdido"
er i
f?1.
em Atiantic
° "'lc. City^ e6 jantar
a",ar no
no dades
dades e 11 estados da Costa Lesles- deserto
deserto e das cidades de Arizona.
Arizona. lasticos
tásticos espetáculos
espetdculos da natureza:
cada cidade, nos melhores hotéis.
ao "Circuito dos Cassinos", com Las
hoteis. ao
natureza: cada
Montanhas Rochosas: Edmonton e
Las Montanhas
fuposcom
de6 Key6j West. Grupos
com o máma
TAJMAHAL (opcional).
2
noites
noites
le
te
dos
EUA.
Uma
viagem
repleta
replela
Alohal
(opciona).
Alohal Quatro dias em Honolulu,
Honolulu, Niagara
Niagara Falls. A emoção
magni'ficas Niagara Falls e Vegas
As magníficas
Vegas e Atlantic City. Um
emocao do jogo
Calgary e toda a magia da neve em
Urn completíssimo
completissimo Calgary
h' pessoas.
jogo As
ximo dee 46
em Miami
as em
lamiee Washington, 5 noites
noites de
de atrações
atracoes e história.
historia. Visita,
pessoas Opcional
Visita, oo paraíso
pciona às
Tres noites finais
finais nos
nos incríveis
incriveis cassinos de Atlantic
depois Washington, Atlantic City
tour finalizando na cidade mais imporCity tour
Atlantic depois
Jasper e Banff. Ao final, New York, suas
impor- Jaspere
paraiso do Hawaii. Três
Bahamas.
Bahamas, Tour
lour ideal para adultos
adultos em
em Orlando e 4 últimas
ultimas noites
noites tambem,
também, àa Disneyworld e Epcot
Epcot em
em New York. Opcional a Disneyworld
Disneyworld City,
City, duas noites em Washington
fasefnio de New York.
tante do mundo: New Yorkl Opcional
Washington ee todo o fascínio
York. lante
mil atrações
vantaiosas
atracoes e a tentação
tentacao de vantajosas
Opcional mil
imem New York.
e1 famílias.
am' 'aS'
Center.
e tí Miami.
Center.
Miami.
e e um"grand finale"em New York.
Uma viagem inesquecível.
inesquecivel. aa Miami e Orlando.
Orlando. e e exclusivas
York.
Uma
exdusivas
compras.
Preço
Preco por pessoa:
Preço por pessoa:
Preço por pessoa:
pessoo: in6'0',0r
Preço por
Pessoa: Preco
Preço por pessoa:
pessoa: Preco
Preço por pessoa:
Preço por pessoa:
Preço por pessoa:
porpessoa:
Preto
pessoa:
pessoa: Precoporpessoa:
Preco
pessoa: Preco
Duplo) (Parte
Duplo) (Parte
(Parte terrestre apto. Duplo)
Duplo) (Parte
(Parte terrestre apto. Duplo)
Duplo) {Parte
(Parte terrestre apto. Duplo)
Duplo) (Parte
Duplo) (Parte
(Parte terrestre apto. Duplo)
opto. Duplo)
opto. Duplo)
Duplo) (Parte
(Parte terrestre apto.
opto. Duplo)
(Parte terrestre apto.
(Parte terrestre apto. Duplo)
(Parte terrestre apto.
AAPartlrdeUS$
de US$ 1.540,
1.270, AA partir
1.540, AA partir de US$ 1.470,
partir de US$ 1.270,
1.470, AA partir de US$ 1.980,
pcrtlrde
1 .980, AA partir de
deUS$
2.045, AA partir de US$ 1.998,
1.760, AA partir de US$ 2.045,
US$ 1.760,
1.998, AA partir de US$ 2.195,
Nossos guias profissionais
CENTRO: R. da Quitanda, 20/Slj. - Tel.: 221-4499
lambam viajam com
Os melhores preços.
TIJUCA: Pça. Saens Pena, 45/Lj. 10 I - Tel.: 264-4893
^soletur
COPACABANA: R. Santa Clara, 70/Slj. - Tel.: 255-1895
0
Confira.
Em turismo a número 1
IPANEMA: R. Visconde de Pirajá, 351/Li. 105 - Tel.: 521-1188
assisT-caRo,
Preto* tm U$$, pagos ao Câmbio do dia (Dólar Turismo)
Consulte seu Agente de Viagens
NITEROl: (Contactur) Moreira César, 229/1.012 - Tel.: 710-7401
'
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(S)

ROBERTO DE SOUZA
TELEFONE CELULAR PESSOAL
No carro, na rua ou em sou escritório, vocô fala num
aparelho possibilita falar continuamente acima de 75
minutos, pois tom bateria de alta capacidado. ê o Telofono Celular Possoal, quo cabe atò dentro do bolso do
sua camisa. A Imput Computers & Gamo, de Miami já
ostá atondondo pedidos do Brasil do mais moderno
telefone celular• individual, polo telefone (305) 8650419 ou Fax (305) 866-4153.
COMPRA, ALUGUEL E VENDA
DE IMÓVEIS EM MIAMI
Os brasileiros estão investindo em Miami o uma das
boas profissionais no setor imobiliário ô a brasileira Iara
H. Watlington
funciona na Invostments,
em
assessoramonto quesobro financiamento o processoInc., legal
em compra, vonda o aluguol de imóveis, na Flórida. Ela
atendo polo lolofone (305) 530-8600 e Fax. (305)
530-8611 om Miami.
A MAIS PROCURADA
NA TEMPORADA
A Carol Shop, em Miami, sob a direção do casal Kwan
Lee e Yoong M. Loo, foi som dúvida uma das lojas
brasileiras mais procuradas por turistas nesta temporada.
Milhares que compraram na conhecida e simpática loja
om Downtown
Miami. E os cartões de cródito, como
funcionaram.
ESCOLA AMERICANA
O programa Tia Vera, que levará crianças para estudar na
cidade
de Orlando, já está aceitando inscrições (limitadas) As crianças freqüentarão
escola, convivendo com
crianças americanas, passando por experiência de morar
em casa, fazer supermercados, enfim passando por várias situações com o objetivo de absorver a cultura e
aprender a língua inglesa. Contato no Rio de Janeiro
com a Flórida Turismo, - Av. Alte. Barroso. 22 - grupo
1205, ou polo telefono 220-5831.
SONIC THE HEDGEHOG
SPIDERMAN-GAME
GEAR
Os novos jogos de Genesis "Sonic the Hedghog" e
Spiderman" estão sendo a "Sonic"
coqueluche nos Estados
realmente é sensaUnidos em vídeo-gamos. 0
cional polo colorido e pela seqüência do"Game-Gear"
Outro
sucesso ó o aparelho portátil colorido jogo.
Adultos e crianças vibram. Solicitem informações com a
Input Computors pelo fax. (305) 866-4153.
NOVA LEI DE IMIGRAÇÃO
FAVORECE O INVESTIDOR
A nova lei de imigração aprovada pelo Congresso dos
EUA vai entrar em vigor até outubro deste ano e, alóm
do alterar dispositivos de muitas áreas da imigração,
criou um novo tipo de visto de residência definitiva para
o invostidor de USS 1 milhão que cria, no mínimo, 10
empregos no pais. O investidor, seu cônjuge e filhos
menores, receberão o visto de permanência (o chamado
"groon
card"). Quem dá esta informação ê o advogado
Garry Nelson que fala um fluente português e que pode
fornecer maiores detalhes pelo telefone (305) 3742002 e fax. (305) 285-1982, em Miami.
IGREJA DOS
BRASILEIROS
Em Miami, membros da colônia brasileira estão frea Igreja Nova Jerusalém, que tem na direção
quontando
outros, o casal
o pastor rov. Richard Cordonos. Entre
Marcos e Jussara do Paula freqüentam as reuniões da
número
fica
igreja que
5400
S.W.
122
Avenue, em
no
Miami - Flórida - Telefone (305) 553-1919.

A OITAVA LOJAS UNIDAS NOS ESTADOS UNIDOS — Mau um» loja da UnkJa» ftont • Cai i* <
operando normalmente na Florida: é a loja de North Mlaml Beach. fite ponto viu o manado da lunamo
na como«iefc> do mercado
vindo da Alemanha e Europa em geral. Deua forma a Unida» entra A fim»
internacional concownda com conhecidas locadoras americana». loja d» North Miami Beach é *
oitava do organização brasileira de locação da canoa. Diaaa Palmo Ferreira Pilho pmidenM da Unkta*
próxima meta seri a cidade d« Tampa. A Unida» atualmente apara no Brasil.
nos^ Estados Unidos
a que a pcô
Estados Unidos e Europa (Portugal).
' O Anibus que fu s linha Aeroporto INFORMAÇÕES
Miami Beach custa u«» \ .00 — passa a cada 20 minuto*.
0 táxi do Aeroporto até Miami Beachatécusta
U*« 18.00 e, até o centro de Miami (Downtown) culta uet
' Solicite os cartões de desembarque em português.
0 Serviço de Informações do Aeroporto de Miami funciona 24 horas com 60 poKglot».
As cotas de Alfândega do casal ao desembarcar no Brasil podem ser somadas- Crianças com mais de
14' anos tem direito também a Us$ 600.00
Distância em Milhas
Tampa —— Orlando —— 85 milhas
232 milhas
Miami Orlando
Fort
Laudedale — Orlando — 209 milhas.
1 0 cinto
segurança ê obrigatório em todo o pais.
Todas asdecrianças
menores de 3 anos devem estar nos bancos traseiros em assentos de segurança (A
Unidas
Rent a Car fornece os assentos)
Não dirija
acima
da
autorizadas de cada ároa — consulte um mapa.
Tenha sempre moedavelocidade
de usS 025 para os podágios.
dependem
do
serviço
Gorjetas
prestado — nos restaurantes o normal 6 dar de 15% a 20% — noa
— us* t .00 por mala.
hotéis
Motorista
táxi: 16% do valor da corrida.
' Acrescentedesempre
ao valor da mercadoria o imposto de 6% (Miami).
Jamais compre eletrônicos
Emergência — ligue 911 sem verificar se funciona.
Ligação a cobrar para o Brasil Embratel —1-800-344-1055 (*)
a eficiência dosso sorviço como também parabenizamos a equipe de telefonistas cujo
(') Registre-se
tratamento
é semelhante ao da AT&T nos Estados Unidos.
' Para informações
disque 411 (não necessita moeda de UsS 0.25).
Viajar orientado, e locais,
a maneira mais fácil de viajar bom.
RESERVAS DE HOTÉIS
ORLANDO
55.00
HOWARD J. LODGE (café gréiis para 2 paxs)
66.00
ECNOLODGE
66.00
RAMADA INN —
65.00 casinha
QUALITY STUDIO —4 paxs/com café da manhã
85 00 cozinha
OUALITY INN APTO 6 paxs com café da manhã
67.00
MIC LAKE FRONT
70.00
CONTINENTAL PLAZA
70.00
CONTINENTAL ROYALE
75.00
LAS PALMAS
83.00
HOWARD JHN. Perto da Universal Studios
45.00
SUNCOAST INN
51.00
DISNEY
DA
HOLIDAY INN SUL
170.00
SOL ORLANDO — Casa com cozinha, sala, etc) — 8 paxs
138.00
4 paxs
idem
SOL ORLANDO
103.00
Spaxs
idem
SOL ORLANDO
MIAMI
70.00
HOWARD JOHNSON downtown
65.00
DUPONTPLAZA
55.00
DAYS INN — Miami Beach
51.00
SURFSIDE
72.00
EDEN ROC
64.00
Mia
HOWARD JOHNSON MOTOR LODGE Beadh
Todos os preços com taxa incluída
RESERVAS DE CARRO
DIA
SEMANA
135.00
ECONÔMICO
32.00
141.00
COMPACTO
35.00
161.00
INTERMEDIÁRIO 42.00
60.00
341.00
MINI VAN
561.00
MAXI VAN
99.00
Tarifa com seguro incluído
Carros da UNIDAS RENT A CAR — Tratamento personalizado
RESERVAS COM:
LET ME— TRAVEL —Miami
FLORIDA TURISMO
(3Q5) 865-0419
Av. Almirante Barroso,
22
sala
1205
Fax
(305)—866-4153
Rio de Janeiro — Tel: 220-5831
Ou no SEU AGENTE PREFERIDO

American Business Trading, Inc,
Magic Computers & Security Systems
Computadores de todo tipo * Alarmes contra roubo
Circuito fechado de T.V. * Todas as marcas do mercado
w?çus mm
Horárlo:Seg. à Sexta 9 às 18hs., Sábados 9 às 16hs.
250 N.E. lst Street Miami, Fl. 33132 (Em downtown)
TeL: (305) 381-6084 - Fax: (305) 577-8481
Fala-se português
/Z

NCTOMNI*
Visite a boutique do fumante
ISQUEIROS - CANETAS
MONTBLANC
DUNHILL - CARTIER - ETC.
PRESENTES FINOS.
i
SMQKE SHOP H
|M) l Bisi .i\ ih* 1 >I\ il.
OMM I pp.T
*>2. I c\;M.ill.
3SN -1 NN(>
Miami 1 Io. 33 l

Miami Beach

EM FRENTE AO MAR E
RESORT HOTEL
DA LINCOLN ROAD
1671 Collins Avenue, Miami Beach, Fia 33139
Novo ceté/bar a beira
Bebida grátis na
2 piscinas trama ao
da praia a restaurama
chegada
mar e! praia privada
Grátis - Canal privado
Salão de jogos
para almoço a jantar
CoHee/sbop-cafetarla
nos quartos
Parqueamento
dls•
para caté da manhã a De 15 de março a 15 dez.- Kltlnettos
5 almoço
ponlvels
Lavanderia para
$20.00 p/pessoa ocupação dupla
hóspeda*
TEL-(305) 538-7211 TELEX - 285222 FAX - (305) 674-0371
TAPETES
MAGK

Embarque

fará hotel
.Londres barata
É difícil encontrar hotéis com
diárias baixas em Londres, vale
passar esta indicação para o caderninho de viagens: a agência
Camelot Travei oferece hotéis de
categoria turística, com banheiro no quarto, TV, telefone direto,
em Bayswater e South Kensington (Hyde Park). As diárias variam desde 28 a 40 libras (US$ 53 a
US$ 76) para apartamentos sirigle, de 40 a 64 libras (US$ 76 a USS
121) para casal e 48 a 78 libras
(USS 91 a USS 148) o triplo, sempre oom café da manhã e impôstos inoluídos. Taxa de reserva por
US$ 10 (Camelot Travei; Rua do OUvidor, 183 sala 515. Telefones 22J1184 ou 221-4210).

na Sardenha
grupo financeiro
O Fininvest, do rei da
televisão européia, Silvio
Berlusconi, apresentou
um projeto turístico para
o Golfo d'01bia, uma das
mais belas regiões da Itália, na ilha da Sardenha.
Estão previstos invéstimentoa de oeroa de USS
600 milhões, e a base do
projeto floará no porto de
Olbla, uma área de mais
de um milh&o de metros
quadrados onde serão
oonBtruidos hotéis. reBtaurantes, Instalações esportlvaa e centros oomerciais,
Segundo Paolo Berlusconl, filho do Industrial
italiano, "trata-se do
projeto definitivo de uma
proposta urbanlstioa e
ambiental, estudada durante uma déoada, objetlvando oonoillar as exlgênolaa empresariais com
a proteçfto do meio amblente."

Novo endereço
A Jet Set Travei Club está
oom novo endereço, Agora, a operadora atende seus clientes na
Avenida Rio Branco 151, sala
1.803, Tels.; 232-4173 ou 242-4809.
Desistindo da
estrada
Quem pretende desistir ou desmarcar sua passagem de ônibus,
pode receber a importância paga
de volta ou revalidar a data do
embarque, desde que observe os
seguintes prazos: seis horas de
antecedência nas linhas até 100
km; 12 horas de antecedência nas
linhas entre 100 e 500 km; 24 horas
nas linhas entre 500 e 1000 km e 48
horas nas linhas superiores a 1000
km. Estas normas fazem parte
dos direitos dos usuários dos
Transportes Rodoviários, decreto
datado de 1986, segundo a Assessoria da Rodoviária Novo Rio.
Concurso gaúcho
Com objetivo de difundir e incrementar seus serviços e atividades entre promotores de vendas e agentes de viagens da
Região Sul, a companhia aérea
Rio-Sul e a operadora Boldintur
— Representações Turísticas, de
Porto Alegre, acabam de lançar o
concurso Special Week End.
Através de um questionário de 20
perguntas específicas das duas
empresas — rotas, tarifas, hotéis
e outras peculiaridades operacionais, que exigirão uma certa pesquisa dos participantes — que-

Egito cria
200 hotéis
flutuantes
do Egito
está, através de fi©governo
nanciamento do Banco
Mundial, construindo
cerca de 200 hotéis flutuantes para incentivar
o turismo nesta região.
Os hotéis ficarão ancorados ao sul do rio Nilo
e farão o trajeto entre
as cidades de Luxor e
Asuan. É nesta área que
se concentram os maiores e mais ricos sítios
arqueológicos do Egito.
Com isto o governo
pretende incentivar o
turismo, uma das maiores fontes de divisas do
país, que caiu consideravelmente durante a
guerra no Golfo Pérsico.

AUTO

CRUZEIROS MARÍTIMOS
15 DIAS NORWAY + DISNEY
Saídas: Agosto e Setembro
A partir de
Tudo incluído
7 noites Cruzeiro US1575 p/pessoa
7 noites Hotel: Miami ou Orlando
Parta aéraa: Rto/Mlaml/Rlo
RESERVE JÁ O SEU REVEILLON

CRAZE
PARTS & ACCESSORIES
TUDO BN ACESSÓRIOS PARA
MOTOCtCUTAS, AUTOS E KART
Preços especiais p/brasileiros
Na Galeria
ULTRAMONT MALL
100 S.E. 1st Street, Unit 40
Miami, Florida 33131
(305) 358-9021

rem dinamizar suas relações no
setor, visando o aquecimento de
negócios. As melhores respostas
serão escolhidas por uma comissão julgadora e os vencedores
concorrem a fins-de-semanas no
Rio e em Porto Seguro (BA).
O mais caro da
Europa
Mais cara do que a Itália só a
Suécia, segundo o Ministério do
Turismo italiano. Em média, um
pernoite em hotel na Itália custa
USS 162 (ainda que existam hotéis
mais baratos, este é o preço médio), e na Suécia, cerca de US$
180. Na Inglaterra esta média desce para US$ 145 e na França, para
USS 107. Pi'ovavelmente por este
custo alto, a Itália classificou-se
em quarto lugar nas cotas de turismo, ficando os primeiros lugares para França, Estados Unidos
e Grã-Bretanha. Abaixo da Itália,
está a Espanha, em quinto lugar.
Cumbica mais fácil
Enfim, começou a funcionar a
linha de ônibus Circuito dos Hotéis, ligando o Aeroporto Internacional de São Paulo a 11 hotéis
de quatro e cinco estrelas no Centro e na região dos Jardins (Brasilton, Ca'd'oro, Augusta Palace,
Pan Americano; Augusta Boulveard; Caesar Park; Delia Volpe;
Crowne Plaza; Sheraton Mofarrej; Metropolitan Plaza e Maksoud Plaza). A passagem custa
CrS 2.800 por pessoa e a linha funciona das 6h ás 21h, com saídas de
hora em hora. Uma corrida de
táxi custa cerca de CrS 7 mil.
MD-11 no Rio
Autoridades do DAC (Depto.
Aviação Civil)-, CERNAI (Comando Estadual Relativo d Navegação Aérea Internacional)-, INFRAERO (empresa que controla
a infraestrutura do aeroporto) serão recebidas por Markus Altenbach, representante geral da
Swissair para o Brasil, para um
coquetel e apresentação do MD11, novo avião que fará a rota
Suiça/América Latina. Enti'e as
orquídeas da Tailândia que enfeitam a Sala Vip da companhia aérea, será comemorada a primeira
passagem do aparelho pelo Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.
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Hospedando-se em hotéis de luxo,você visitará
DlsneyWorid /Epcot Center/Estúdios Disney
MGM/Únlversal Studlos/Seaworid/Water Manla/Cabo Kennedy /Mlaml/ Boca Raton/Palm
Beach^> paraíso dos milionários americanos.
Tudo em 5 veies. eoonoauçiooiiiM.
'fíã.Aíiguàtâ'

INpCS

580-5522'
PROMOÇÃO
MINI VAN

UNIDAS

PRÉVIA

'y

A STELLA BARROS preparou dias Inesquecíveis para ,
você e sua família neste final de ano. Além de multa , |
diversão e alegria na DISNEY, ainda tem o REVEIL-:
LON ANO 2000 no maravilhoso Stouffer. Um sonho,
com show pirotécnico dentro do lobby do Hotel.
Neste Ano Bom, fique com quem é ótima em DISNEY.
E faça a festa!
Tudo em 5 vezes.

j|

JB
Assinatura
UNI
289.°°
semana
çom milhagem

$
A qualquer hora
do dia. Tol frae:
1-800-545-9533
Central Internacional de Reservas
Dlskgrátis (011) 800-3106
Em So Paulo disque 549-3522

Belo Horizonte

grátis
Ml9UeRantaoí

unidas
Cada voz mais

(031)226-4440
VIAJE COM A

Tennis Pump
?

530-2800

^¦311

?

DANNY SPORTINQ GOODS
140 E. Flagler St.
TODD SPORTING GOODS
7 W. Flagler Street
MICHAEL SPORTING GOOOS
4 W. Flagler Street
DARRY SPORTINQ GOODS
21 S.E. Second Avenue
DANNY II SPORTING GOODS
135 S.E. Flral Street
BRIAN SPORTING
"Pirei GOODS
51 S.E.
Street

STELLA BARROS
SÂO PAULO - 853-8833
RIO DE JANEIRO - 532-1295
I

Cancun é o que se pode considerar como o verdadelro paraíso: uma extensão de 22 km de praias
repletas de corais banhadas pelo mar do Caribe
na costa mexicana. Diferente de tudo o que você
Já viu ou pode imaginar em beleza natural, Cancun é o lugar ideal para a prática de esportes marítimos ou terrestres ou simplesmente descansar
tendo como cenário uma paisagem paradisíaca.
E você ainda pode conhecer a cultura da civilização Mala, através de excursões mágicas: Tulum,
Xel-Há e Chicheén Itzá.

PROMOÇÃO VÁLIDA PARA
INSCRIÇÕES ATÉ 31 DE AGOSTO

JORNAL DO BRASIL

20©

quarta-feira, 14/8/91

o

VIAGEM

3

mil
Onde

ir

de

avião
Geraldo Viola

ou

navio
Geraldo Viola

Mario Toledo
Buenos Aires, Montevidéu c Santa Cruz de la
Sierra. Estes são os qualro
Assunção,
destinos onde se pode chegar
com CrS 200 mil. E a quantia é praticamente exata. Para Buenos Aires, por
exemplo, sobram CrS 32.448, ou cerca de
US$ 82 pelo câmbio paralelo: quantia
suficiente para duas refeições na capital
argentina. O crediário passa a ser a mellior maneira de investir com o dinheiro
liberado.
Entre 28 companhias que operam
vôos internacionais no aeroporto do Rio
de Janeiro, apenas Acrolíncas Argcntinas, Avianca, Varig, Transbrasil e Vasp
financiam as passagens aéreas. A Aerolíneas Argentinas e Transbrasil têm crediários em três vezes sem juros, com uma
entrada de 40%.
A Vasp suspendeu ontem o financiamento em três parcelas sem juros, mantendo apenas o plano de até 10 meses com
juros de 9%, também usado pela Transbrasil. A Avianca pede 40% de entrada e
financia em até 10 vezes com juros de
10.55%. A Varig pratica os mesmos juros
da companhia colombiana, com 20% de
entrada, pelo menos.
O consumidor deve perceber qual a alternativa é mais atraente. O preço das
passagens aéreas internacionais é convertido em cruzeiros pelo câmbio comercial.
O bilhete mais barato para Miami sai por
USS 1.054 (entre as tarifas oficiais, não
pensando nos charlas). Aplicando a colaçâo de CrS 351 para o dólar comercial a
passagem custará CrS 369.954. Com uma
entrada mínima de 20% (CrS 73.990) cada prestação custará por CrS 49.310. No
finulç IQjiieses.
—sadoCr!T567.09Ü.o viajante terá desembolDando os CrS 200 mil como entrada,
cada parcela do crediário cai para CrS
28.316. O financiamento completo sai por
CrS 483.160. Em três vezes sem juros, a
entrada será de 40% (CrS 158.718) mais
duas parcelas de CrS 119.086.
Quando navegar
é difícil
CrS 200 mil com cruzeiros marítimos é uma tarela
impossível. Os roS teirosquase
Gastar
internacionais têm suas
cabines mais baratas em torno dos USS
700, e ainda atrelam a passagem aérea ao
preço total do /mente: uma ponto-a-ponto
até Miami sai por USS 1.054. Por causa
das passagens aéreas, nem as promoções,
como o navio Scascape, que oferece um
cruzeiro de um dia no Caribe, por USS
29, conseguem entrar neste orçamento.
Sobram apenas as opções dos cruzeiros
nacionais que, com raras exceções, apresentam financiamentos.
A Top Flight é uma das operadoras
que atuam no mercado nacional, com
o navio Vasco da Gama que atualmente faz roteiros no Caribe. No melhor plano de pagamento, a operadora
' financia
em duas parcelas de CrS 290
¦ mil, incluindo a passagem aérea até o
porto de embarque. Ou seja, o passageiro teria de completar com mais CrS
90 mil, apenas para o primeiro paga.mento.
Na Cruzeiros Costa, que lança esta
¦; semana
a sua temporada de verão, o
passageiro tem mais chances de aproveitar seus CrS 200 mil. Pode-se comprar. â vista, um leito interno, no pri• meiro deck do transatlântico Enrico
Costa, no cruzeiro de quatro dias do
Rio de Janeiro a Santos, por USS 410.
Em qualquer outra das opções olerecidas pela Cruzeiros Costa — Europa, São Paulo, Punta dei Este, Amazônia. Terra do Fogo. Buenos Aires e
Caribe — os CrS 200 mil servem apenas como entrada. A operadora cobra
25% de sinal c o restante pago até 30
dias antes do embarque. Os
preços são
convertidos pela cotação dólar
turismo no dia de cada pagamento.
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Alguns pacotes marítimos adequam-se à quantia liberada pelo governo

Há hotéis em Parati com descontos de até 20"/,
As idéias econômicas da temporada

Este dinheiro valia mais antes
Receber CrS 200 mil serve de consolo
março de 1990, uma Rio-São Paulo-Rio
custava CrS 8.801 com a taxa de embarpara quem está com férias programadas.
O turista, no entanto, deve prestar a
que incluída. O mesmo roteiro agora sai
atenção porque, como aconteceu com
por Cr$ 63.120, sem a taxa de embarque.
outros preços da economia nacional, esAs promoções também não estão tão
tes Cr$ 200 mil não eqüivalem aos Cr$ 50
fartas como há poucos meses, durante o
mil, liberados pelo governo em março de
congelamento. Algumas foram retira1990. Com aquela quantia, era possivel
das do mercado antes das férias de julho.
comprar passagens aéreas para qualquer
Entre as que permanecem, a mais cocapital brasileira, exceto Boa Vista.
mumente aplicada por todas as compaAmanhã, além da capital de Roraima, os
nhias, dá 30"/,, de desconto às passagens
CrS 200 mil não são sucompradas com sete
ficientes para chegar Quanto custam as passagens domésticas
dias de antecedência
a Manaus. Porto Veao embarque.
jiggjaonwd Pramofio
lho e Rio Branco.
Mas cada compaAraeaiu Cr$ 133.492 Cr$93.4M
Quem pensa em usar
nhia oferece suas
Be!4m CrS 184.566 Cr$ 129.196
este dinheiro extra
Belo Horizonte Cr$ 85 382 Cr$ 38.767
próprias promoções.
para abater, nas pasBoa Vista Cr$ 227.554 Cr$ 159.287
A Transbrasil e Vasp,
Brasilia Cf$ 97.324 Cr$ 68.129
sagens aéreas, despepor exemplo, dão 40",,
Campo Grande CrS 119.912 &S83938
sas no período de féde desconto aos pasCuiaM Cri 148.662 Cr$ 104.063
rias deve pensar nas
CuritllM Cr$ 83.950 Cr$ 58.765
sageiros com menos
tarifas promocionais.
Roriandpolis Cr$ 100,552 CrS 60.331
de 25 anos e mais de
Fortaleza Cr$ 180.124 CrS 126.066
O desequilíbrio dos
56 anos. Enquanto a
Gotinia Cr$ 108.664 Cr$ 78.064
preços, em 17 meses,
Varig concede 50",,
JoSoPessoa Cr$ 158.164 Ct$110.714
fica mais nitido ao
MacapS Cr$ 196.462 Cr$ 137.523
nas promoções de caMacei6 Cr$ 143.954 Crj 100.767
lembrar que durante o
botagem — nos vôos
Manaus
Cr$
202.618
Cr$
141.832
ano passado, o goverinternacionais com
163.014 CrS 114.109
Natal
CrS
no trabalhou com reaPorto Alegre CrS 115.144 CrS 80.600
escala em Salvador,
Porto Velho Ct$ 200.692 CrS 140.414
justes diferenciados
Recife, Manaus e BeRecife CrS 152.568 Cr$ 106.797
nas passagens aéreas,
— e Lua de mel, o
lém
RioBranco CrS 214.616 Crj 150,231
segundo a regra de
casal viajando até
Salvador CrS 116.288 CrS 81.401
quanto maior a disS4o Lufe CrS 178.568 CrS 124.997
um mês depois do catància, menor o perSao Paulo CrS 63.120
samento. A Vasp esTeresiim CrS 167.168 CrS 117.017
centual aplicado nos
tende os descontos de
VMria Ct$ 60.908 CrS 42.635
preços, e vice-versa. Font«
50"o aos casais que
companMu
Na primeira majora- Framoffei 30% d* dcMonta mm compras wta embarcarem até 30
ção após o plano eco- A#HMtetdo«mbcr9M
Pant* Mm Mo4ie rmdo Mo *»tt Jnehrfd* dias após o aniversánômico, ainda em iMfwmtio
rio de casamento.

O limite de Cr$
23.500 com café
" •
"OTO Cr$
200 mil também al"O da manhã mais
cança pacotes de
c 10°;,. No total para
grandes hotéis em
H| o final de semana
estilo resort, aqui
o turista irá" gasmesmo no Brasil. E
tar CrS 47 mil. Soultrapassa fronteibra o suficiente
ras nacionais, gracomprar pra81
> para
<;as a preços acessí- ^
ta e peças de pedra
veis conseguidos
sabão, espeeialidapelas operadoras de
dos da área, e-ainturismo.
da trazer as deiiciosas lingüiças e
Hotel Transamédoces caseiros da
rica/Ilha de Comanregião, Reservas
datubti: o preço_da__
liiáriarém bani,
pelo telefone (031)
551-2244.
custa Cr$ 63 mil
com direito a café
? ATI Viagens: A
e jantar. Quem
ATI está com dois
pretende passar o
pacotes para o mês
fim de semana irá
de agosto. 0"priCrS
126 mil,
gastar
meiro, de cinco
mais a passagem
dias em Buenos
ida e volta pela
Aires com hospeVasp, com 30%, de
dagem no Grand
desconto, por CrS
Hotel, city tour,
74.489. Será precitraslado, e café da
so desembolsar
manhã. A parte
'USS
apenas CrS 489 paaérea sai por
ra complementar
500 e a terrestre,
o preço total de
USS 30. Saídas diáCr$ 200.489. Reserrias e o pagamento
vas: (011) 282-0999
pode ser parcelado
ou 800-3437.
em até três vezes
com uma entrada
Hotel Angra Ira»/
e dois cheques préAngra dou Reis: O
datados para 30 o
hotel está com
dias. No câmbio
três pacotes com
do dia, o valor das
preços abaixo de
parcelas fica em
CrS 200 mil. O pritrês de CrS
meiro vai de sexta
63.176,00.(07/08). .Tá
a domingo e custa
o segundo pacote é
Cr$ BI mil o casal,
de oito dias em
de quinta à domlnBuenos Aires com
go CrS 122 mil o cahospedagem•no
sal e de quarta à
<
tjfYl
I
taia,
a
bela
natureza
domingo CrS 162
Grand Hotel e em
mil o casal mais
Bariloche no hotel
emais queijos e vinhos
10%. Todos os pa-Quetrihue t<wncotes incluem café da. manhft e jantar.
bém com direito a traslado, city tour, café
Drinks de boas vindas,'um passeio de saveida manhã em Buenoa Aires e meia pep^iu
ro pelas paradisíacas ilhas de Angra e show
em Bariloche. O preço também é parcelado
com música ao vivo são algumas das atraem até três vezes e a parte aérea custa USS
ções. Reservas pelo telefone 274-7099.
656 e a terrestre US$ 254 o que sai ao cáfflbio
Mercado do Pouso/Parati: A diária para
de hoje CrS 111.101. Reservas pelo teléfbne
casal sai por Cr$ 16.500 com café mais 10%. G
221-4709 e 541-3649.
final de semana custa CrS 33.mil. Em agosto
? Americatur Viagens: Para quem quer-visio hotel está com desconto dè 20% na diária.
tar Foz do Iguaçu, a hidrelétrica de Itaipu.
Ainda sobram CrS 167 mil para as compras
fazer compras no Paraguai e Argentina pocomo a deliciosa cachaça da região, algude aproveitar o pacote especial da AmoHcamas peças do artesanato local e passeios de
tur de três dias. O pacote custa CrS 120.63G á
saveiro. Reservas pelo telefone 267-7794.
vista, que já tem desconto de 10%. ou flnãnSimon/Itatiaia:
aproveite o frio para
Hotel
ciado em até três vezes no valor do "CV$
conhecer esta região, onde no inverno chegaa ' 134.040 com meia pensão. O preço inclui pasfazer 10". O hotel está com pacote para o mês
sagem. traslado, hospedagem o citytour.
de agosto, com noite de degustação de queijos
Outra opção é Porto Seguro. São oito dias e.
e vinhos no sábado c carmnnada ecolõgica ao
o preço inclui passagem, traslado, hospedaParque Nacional. O preço da diária por casal
gém com meia pensão e city tour. O valor à
é de CrS 25.668 com pensão completa. Criança
vista é de CrS 158.436 e parcelado om.-tréa
até 10 anos não paga. No total, por um fim de
vezeâ de CrS 176.040. Quem quiser descasar,
semana, o casal irá gastar Cr$ 51.336, mais dó
pode passar cinco dias em Natal com dijpito
que suficientes para comprar as delicias gasa passagem, hospedagem com café da matronômicas da colonização filandesa de Penenhã, traslado, city tour e passeio de bugre
do que fica próxima do parque. Reservas pelo. nas dunas de Genipabu. O preço
fica em'CrS
telefone 240-4508.
153.306 à vista e CrS 170.340 em até três
Liixor Pousada/Ouro Preto: Quem gosta do
parcelas. Para quem prefere viajar de ôniestilo barroco colonial não deve deixar de
bus, á Americatur está com excursão para o
conhecer Ouro Preto. Considerada Patiümôsul. São 12 dias com 12 refeições e pernoites
nio Mundial, a cidade é um dos mais ricos
em Curitiba, Blumenau, Laguna, Canela e
acervos nacionais da exploração do ouro no
Fraiburgo todos com guia. O preço é CrS
Brasil e principalmente nas Minas Gerais. O
148.176 à vista éCrS 164.640 parcelado. Reserhotel Luxor está com diárias para casal de
vas pelo telefone 221-8701. (M. Isabel Brito)

Entre as opções, Buenos Aires e seus churrascos
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PROMOÇÃO

TEMPORADA
NA PRAIA
DE COPACABANA
• Apartamentos c/ ar condicionado, TV
a corcs, geladeiras, fogão e utensílios.
• Roupas de cama e banho
RESERVAS
Av. Atlântica, 3.196 - Copacabana
Reservas das ()9:(H) às IS.(X) hs.
Seg. a Sexta
Sábados das (>9:(H) às 12 hs
Tel.: (021) 255-0681
«¦¦¦¦¦¦

8 0-5522

*

m
I

\
:

Casal Cr$ 15.000,00
r
(diária completa)
1
Prx. a MIGUEL PEREIRA
PARQUE HOTEL MORRO AZUL
Mini fazenda. Piscina. Saunas,
Jogqs, Cavalos e Bicicletas.
CREDICARD, NACIONAL e A. EXPRESS
L Inf. 258-9761/541-8820 J

¦

||

B
U Z I O
Reserve jã seu lugar ao sol p/fins de semana, feriados
ou temporadas. Aceitamos cartáo de crédito,
ri*—" . AQUA MARINA FLAT
nuvl RIO (021) 222-2255
doapr
222-2250/224-7030
Ui
BÚZIOS
(0249)23-2138
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Bternacionais
)M>Z DO IGUAÇU 1 ai..
Hospedagem no HOTEL SAN MARTIN ""
com 1/2 pensão.
Parte Terre«tra: 2 X Cr$ 17.636,

i S dias
Inclui Hotel Amazonas e passeio "Encontro das Águas"
com almoço.
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 45.962,

itoCHÕi».
Incluindo hospedagem no Hotel Trópico Praia e
passeio ao Litoral Sul.
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 16.537,

SALVADOR/ILHÉUS. dias
Incluindo: hospedagem no Grande Hotel Bahiamar e
Cana Brava.
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 63.573,

VITÓRIA sau.
Inclui Hotel Alice Vitória, passeio a Guarapari e
Vila Velha.
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 21.547,

FORTALEZA 5 dias
Hospedagem no Hotel Íbis, passeio a Beach Park.
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 17.843,

SALVADOR s di..
Hospedagem no Grande Hotel da Barra e City-tour.
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 20.437,

MACEIÓ / NATAL 9 m..
Hospedagem no Hotel Trópico e Praia Center, City-tour.
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 32.162,

w.

RECIFE 8 dia.
;
iCOM PORTO DE GALINHAS
Inclui Hotel Voyage/Pontal de Ocaporã e passeio em
Recife. Parte Terrestre: 2 X Cr$ 45.375,

NATAL A CIDADE DO SOL
S dias
Incluindo: hospedagem no Hotel Praia Center e
passeio de buggy.
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 1 5.625,

SERRA GAÚCHA
6*8 dias (aéreo + terrestre)
Hospedagem no HOTEL LAJE DE PEDRA, Pensão
Completa e passeios.
Preço total a partir de: 3 X Cr$ 73.680,
OUTROS ROTEIROS CONJUGADOS, CONSULTE-NOS

FERNANDO DE NORONHA
8 dias
A partir de: 2 X Cr$ 1 72.500.
NOSSOS ROTEIROS INCLUEM: hospedagem em apto.standaiti com caféda manbá. taxa e
traslados Aerooorto/HoteiíAeroporto.
Promoções com lugares limitados. Os preços serão
conqeiadosem
aocâmbiododia do fechamento.nâotiavenaonenhumaaltera&Jo
no reajuste cruzeiros
Os
foram
prestações.
preços
em USS ao câmbio
de 09/08/91.dasParte
Aérea USS comercial.desteParteanúncw
Terrestre USScalculados
turismo p/pessoa
em apto.-

i"M0NTEVIDe0C/

PROMOÇÃO
ey EftSOS ABRES US$6, OO
Por dia Parte Terrestre
5 dias - Incluindo:
hospedagem no GRAND HOTEL, traslados e city tour
COMPRAS EM SANTIAGO
5 dias
Incluindo: hotel, traslados e passeio no Shopping
Apumanque, com cartão de descontos para suas
A partir de: 3 X Cr$ 98.449,
LAGOS ANDINOS13
13 J,..
dias
Incluindo: 1/2 PENSÃO em Bariloche, espetacular
travessia dos Lagos Andinos, passeios e traslados.
Passeio a Vifta Del Mar e Vai Paraíso.
A partir de: 3 X Cr$ 177.425,
1

ASSUNÇAO 4 e 5 dias
Incluindo: Hotel e traslados.
A partir de: 3 X Cr$ 57.519,

3 X S/JUROS

,.
BUENOS AIRES..
18 dias
Incluindo: city tour, traslados e 1 passeio de dia «
inteiro com almoço è Punta Del Este e Piriápolis. v<
A partir de: 3 X Cr$ 99.100,
RAB^I
Ioche a
IB.%# E Al O 35 J
> 8 dias
Incluindo: 1/2 PENSÃO em Bariloche, 1 passeio em
Buenos Aires e 2 passeios em Bariloche.
A partir de: 3 X Cr$ 112.422,
'•

COMPRAS EM BUENOS
KAIRESESAIVTtAGO
.
8 «Mas
Incluindo: hotéis, traslados, passeio no Shopping,,, <
Apumanque, com cartão de descontos para suas . §
compras e city tour em Buenos Aires.
A partir de: 3 X Cr$ 111.416,

ARUBA 8 dias
A partir de:
4 X Cr$ 107.000,

CUBA 8 dias
A partir de:
4 X Cr$ 106.500,

C6NTRO; ftw:t >'Hv Setembro, ? t Kr .amiaV T«U 221-4709
| COPA; Av N S ík> Co{»c«bana t SE Loja 101 T*l,i 541 -3649
¦*' J-*- .«»
AJ«fí<itmenu> aos Sábados atè ès-1?:QO hs,
OU NO SÇU AGENTE DE V1A0ENS
o* *«át4s t n**.\mTCvv*
^SELMIIIS
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Conheço um lugar

-JORNAL

Etiqueta
10

é
bárbaro
0
mundo
O
jovem atriz paulista Lfgia Cortez, 30 anos, chamado rotto, metade rato, metade canguru, super-bonidetestava teatro, até que assistiu a uma peça tinho, que aparecia no meio da vegetação e chegava perto
do grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone; "ele da gente, um barato. Outra coisa legal, que todo turista
A mudou minha cabeça". Pilha dos atores Raul faz, é segurar os koalas, uma graça. Em Guanajuato, no
Cortez e Célia Helena e ex-integrante do grupo Macunai- México, vl um cemitário onde as pessoas, por algum motima, Ligia acabou de realizar no Rio um antigo sonho: vo, ficaram mumificadas, talvez porque a terra tivesse
trabalhar com Hamilton Vaz Pereira (fez a peça Notícias muito calcário. Fizeram um museu onde se vêem as pesSilenciosas, de Hamilton, no teatro da Casa de Cultura soas mumificadas, com as roupas usadas em seu tempo. É
Laura Al vim). Rodando o mundo com o grupo Macunai- uma coisa tétrlca, mas que todo mundo vai ver.
Roupa que nfto deixa de levar: Levo sempre um biquíni,
ma, Lígia até hoje se lembra de um aniversário passado
em Paris, em um restaurante russo, comendo salmão e para qualquer lugar.
Aeroporto: O de Amsterdam, mas agora dizem que o
tomando champanha; "bárbaro", diz ela, usando uma de
suas palavras preferidas.
free-shop está meio caldaço.
Lingua mais difícil: O alemão. Não faço a menor Idéia de
Casada com o cenógrafo paulista Ulisses Cohn, com
quem tom uma filha de cinco anos, Vitória (ele é o autor como seja. Sem problemas, pois todos lá falam Inglês e
dos cenários da peça Quase um bibelô, de Plávio de são muito gentis.
Pessoa interessante conhecida em viagem: Conheci alguns
Souza, em cartaz no Teatro Célia Helena, em São Paulo),
diretores de teatro interessantes: em Londres, Ronaldo
Ligia tem mania de encher as malas com maquilagem,
perfumes e livros sobre teatro, agora sua paixão. Adorou Daniel, um dos cinco melhores diretores de Shakespeare,
muito legal; em Roma, Glgl D'Alio, diretor italiano
Madri e Londres, duas cidades contrastantes.
Hotel; Gostei de um hotel maluco em Lazarotti, uma multo legal. Também conheci o polonês Tadeusz Kantor,
ilha vulcânica nas Ilhas Canárias, construído em meio a que já morreu e o japonês Kazuo Ono, que Inventou o
teatro Butoh.
uma paisagem de grutas e crateras vulcânicas maraviCidades preferidas; Madri e Londres. Londres me deixa
lhosas, com um riozinho artificial que sai da piscina e
multo à vontade. Apesar de ser meio rígida, você faz o
passa pelas grutas. Há um outro no Taiti, uma delicia,
quiser de sua vida, é altacom chalés que dão para um
GugaMeigarl que
mente civilizada e o teatro é
jardim enorme, uma praia
excelente. Fazer Macunaima
linda e, como se não bastasse,
lá (nos teatros Lyric Theatre,
o piso do restaurante é de viem Hammersmith e no Ridro e madeira vazada, de onverside Studio) foi muito lede se enxergam cardumes cogal. Já Madri é completaloridos de peixes, uma água
JHMHn mente louca, muito calorosa,
incrivelmente verde e corais
uma cidade latina que deu
coloridos. Uau! Esse também
certo. As pessoas ficam nas
foi incrível. Pena que não me
ruas a noite inteira e às qualembro do nome de nenhum
*%
tro da manhã ainda há gente
deles. Gostei também do honos bares e restaurantes,
tel Penta, de Munique, grangfi|^H mesmo fazendo um friozinho.
dão, cheio de coisas, mas
Souvenirs: Gosto de trazer
dando a impressão de que se
*\J
^
estava em um hotel pequeno,
tudo dos museus: livros, postão bom era o atendimento.
ters, cartões postais, tudo.
Companhia aérea; A Varig.
-Jmjm 0
Museus: Adoro. Quem viaja
pelo atendimento.
e não vai a museus não coRestaurantes: No Rio, estou
nheceu nada. Gosto do Museu
comendo no Gula-Gula, onde
de Arte Moderna de Amstera fcnt^ev^aU^ocinio"
ill dam, que é demais, do Museu
tou adorando. Tem uma salaVan Gogh, também em Amsda com batatas fritas bárbara,
terdam, bárbaro, da Tate
um peito de frango com molho
Gallery, em Londres e do Mude damasco muito bom e uma
salada de palmitos generosa.
seu do Prado.
No exterior, gostei de um res. \:
Decepção: Fiquei decepciotaurante marroquino em Mav.''
nada com Roma. Achei uma
dri, cujo nome não lembro,
antipatia, muito grande.
com uma comida muito sofisQuando fomos, em julho, esleve,
com
destaque
ticada mas
tava cheia de turistas. É uma
para um cuzcuz marroquino,
cidade que eu não entendi
com umas farofas que eram
uma delicia. E também do DoA atriz Lygia Cortez adora viajar muito bem, que esconde um
moralismo absurdo, ainda
minique, um restaurante russo de Paris. Nele passei meu aniversário em 82, comendo mais porque é a terra da Cicciolina. Foram muito grossalmão e tomando vodea russa. Foi bárbaro. Muito legal seiros com o grupo, quando estivemos lá, em 82. Nós
também a época que passei na Austrália: nós oomiamos em aparecíamos nus em Macunaima e por isso fomos parar
um restaurante natural (na Austrália estão os melhores na Questura de Roma, a chefatura de polícia de lá. Quase
restaurantes naturais que já vi na vida). Eles são super- fomos impedidos de apresentar o espetáculo por causa
disso. Mas os lugares históricos são bárbaros.
cuidadosos, as comidas são lindas e muito bem preparadas,
Medo de avião: Não tenho. Mas passei um sufoco há três
uma delícia. Todos os shoppings têm uma barraquinha
com salada de frutas, para você escolher a cobertura e semanas, na Ponte Aérea. Na hora de descer, o Electra
acompanhamento que quiser: iogurte, castanha, mel, ge- ficou meia hora rodando no ar, até qua apareceu a comissária, com os olhos borrados de rimei, dizendo que o trem
léia, sorvete de iogurte. Foi a primeira vez em que eu comi
kiwi. Quero recomendar ainda um café em Berlim, o Cafe de pouso estava com problemas. Ficamos rodando até as
Paris , onde servem um fantástico sorvete de limão com nove horas para gastar combustível e quando descemos a
champanha. Além disso, o Fassbinder não saia de lá. A
pista estava cheia de ambulâncias e bombeiros. Mas no
final disseram que não aconteceu nada, que tinha sido
gente saiu de Berlim, onde estávamos com o grupo do
Antunes Filho apresentando Macunaima, e ele morreu 15 apenas uma luz que não se acendeu.
Viagem inesquecível: Todas. Tenho uma memória muito
dias depois. Uma pena. Ele inclusive foi ver nosso espetáboa e consigo lembrar-me exatamente de tudo.
culo.
Verão: Geralmente gosto de ir para uma praia deserta
Compras: compro muita maquilagem, perfumes e licom minha filha. Eu ia muito a Camburi, no litoral norte
vros de teatro. Em Londres, compro maquilagem alemã
de São Paulo, mas agora anda muito cheio.
em uma loja perto de Covent Garden. Quando posso, vou
Inverno: Adoro ir para a montanha no inverno, mas
à fábrica desses produtos, Kryolan, em Berlim. São bártenho tão pouco tempo para férias. Atualmente os lugabaros. Ainda em Covent Garden, gosto da Tollock, que
res andam tão cheios que, para evitar multidões, inverti
vende livros e brinquedos de cena, como fantoches e
a coisa: vou para a montanha no verão e para a praia no
figurinos para fantoches, com muito requinte.
inverno. Adoro Campos do Jordão, mas nunca em julho!
Lembrança marcante: São várias. Em Lazarotti, fiquei
Quando vou lá, fico sempre em casa de amigos.
Viagens futuras: Sempre tive vontade de levar miimpressionada com o teatro onde apresentamos Macunha filha para passar o Natal em Nova Iorque. Em
naima, que ficava em uma dessas grutas de que falei, mas
fora do hotel. Na Austrália há uma pequena ilha perto de
janeiro, pretendo ir também à Disneylândia com ela.
Perth, chamada Rotto, onde havia um tipo de marsupial
(Neiva Rodrigues)

turista

amiga chegou das férias, viajou para
Nova Iorque e Orlando. Segundo suas impressões, Nova Iorque continua ótima,
U mas nos parques de Orlando...dá vergoUma
nha ser brasileiro. Mães de família mandam filhos
furar filas em DisneyWorld, pais jogam papel no
chão, para desafiar a eficácia da equipe de varredores americanos; por todo o lado, uma gritaria
em português identifica nossos turistas. 0 que é
isto? Falta de prática. Quem viaja pouco, quer
aproveitar ao máximo, fica ansioso para chegar
primeiro, não perder nada, voltar com todos os
souvenirs possíveis. Daí para aumentar o volume
da voz, é um passo. E quase sempre, a comparação
com a aparente organização estrangeira costuma
provocar sentimentos de revolta (contra a limpeza, as filas, o silêncio, a frieza das reações) e acaba
em atitudes desafiantes, como jogar papel no
chão, fumar em local proibido, etc. A confusão começa já no avião, transporte que empolga
uns e amedronta a maioria, desencadeando comportamentos no mínimo incômodos para privilegiados frequent travellers (viajantes freqüentes)
como a amiga que chegou de férias.
Mas reagir de forma anticonvencíonal é típicodo turista. Seria tedioso visitar um país de costumes diferentes, e conseguir se integrar apenas

Como

evitar

educado

saído do aeroporto. Mas para quem gostaria de ter
uma espécie de check-list de comportamento a
bordo, a americana Jeanne Robertson escreveu
Humor, the Magic of Gcnic. (Humor, a magia do
gênio), um guia para manter o humor em tempos
difícei8...e longe de casa.
Segundo Robertson, entre os tipos caracteristicos, há o Mr. Big, ou o Senhor Grandão, o terror
de quem senta no corredor do avião. "Ele varre o
corredor, batendo com a pasta executiva em quem
ousar ter a cabeça no seu caminho. Sempre interpela a comissária, porque seu assento é na janela,
e não no corredor, como tinha exigido." Passando
por cima das pernas do infeliz que está sentadinho
na poltrona que ele queria, nem ouve as desculpas
ou espera que o outro levante para dar passagem.
Sabem o que a humorista faria, neste caso? "Enfio
os polegares das mãos nas orelhas, puxo a boca
com os indicadores e espicho a língua para o
mal-educado, dizendo aaauah!"
Nem sempre esta reação dá certo; a resposta
pode ser um soco no nariz. Em geral, é melhor
manter o sangue-frio...e não ceder o lugar da
janela. Na próxima viagem, o briguento que chegue mais cedo ao aeroporto, para conseguir a
poltrona favorita.

turbulências aéreas
? Fale baixo. Principalmente em vôos noturnos longos. Por mais tenso que esteja, por mais que beba
para esquecer o medo de voar,'lembre-se que ninguém tem nada com isso. E muita gente quer dormir.

estas atitudes para evitar turbulências,
menos dentro dos aviões:
pelo
Estude
? Tome cuidado com sua bagagem de mão, ao
passar pelos corredores apertados dos aviões. Nada pior
do que começar um vôo. levando uma bolsada na
cabeça, quando já estamos sentados. Aliás, há pior:
uma mochilada.
? Cuidado com as bagagens alheias, no compartimento da
cabino. Não somos um povo dos mais altos, e os
compartiraento3 foram projetados um pouco acima
das nossas possibilidades visuais. Mas seria bom não
brigar por espaço, não jogar uma bolsa pesada sobre
ura berimbau ou um chapéu de palha.

kSfeifJ
ir
it r~
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W
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bloqueie
a
do Rime. Esta é típica de
Nâo
brasileiro, aquele que gosta de viajar em pé, apoiado
nos encostos das poltronas, conversando...e atrapalhando a distração de quem quer assistir ao filme.
Nâo force os vizinhos a conversar. Lembre-se do
personagem do filme Turista acidental, que levava
um livro para fingir que 11a, e assim afastar a possibilidade de conversas indesejáveis. Algumas pessoas
acham absurdo passar horas ao lado de um desçonhecido, e não contar sua vida inteira durante a
viagem. Quem sabe, sua vida não é tão interessante
assim?
Feche a janela de dia. Em vôos longos diurnos, seu
vizinho pode querer dormir e o sol inoomoda. Nas
classes executiva ou Primeira, ele poderia colocar a
máscara nos olhos. Só que na econômica, em geral
estes acessórios não são distribuídos.
n

Tenha paciência com crianças. Pois é, às vezes elas
gritam, choram, resmungam. Mas são crianças, po-.
dem estar com dor de ouvido, fome, etc. Daqui a
pouco, caem dormindo.
Evite encher os poltrona» vizinhas com bolsas. Atualmente, a maioria do3 vôos decola lotada, e nem
todos têm lugares marcados. Desocupe a cadeira do
lado. •

Ceda o lugar para unir familias.
trocar de assento para que paia
sentem juntos.
Não resmungue quando o vizinho
janela levantar para ir ao banheiro.
vante para dar passagem.

Não oueta muito,
e filhos pequenos
que ttAk no canto da
Melhor ainda, le-

? Deixe para tomar banho no hotel. Por favor, não
¦; ocupe o banheiro durante meia hora, de manhã cedo.
Np» longos percursos, o tempo disponível para os 300
p&aeageiroa irem ao toalete é muito curto, e muita
gente decide fazer a barba, mudar roupa, maquilar o
rosto, enquanto os outros esperam, com necessidades bem mais urgentes.
£3 Mo atropele ninguém na saída. Bem, este é um
pedido difícil de cumprir. Ainda mais quando se
trata de uma chegada nos Estados Unidos, onde o
desembarque de manhã coincide com mais mola
dúzia de companhias aéreas. Vale a pena sair correndo e tentar ser o primeiro na fila da imigração.
Mas tente poupar os companheiros de viagem na sua
correria.

CLASSIFICADOSPERTO

AGORA, TODO DOMINGO, VOCÊ TEM 3 LINHAS DE GRAÇA PARA VENDER OBJETOS DE CASA E DE USO PESSOAL. MAS
PARA ISSO. TEM UMA PEQUENA EXIGÊNCIA: VOCÊ TEM QUE COLOCAR O PREÇO DO OBJETO. O CLASSIFICADOSPERTO
É UM JEITO NOVO E CRIATIVO DE APROXIMAR AS PESSOAS QUE QUEREM COMPRAR DAS PESSOAS QUE QUEREM VENDER
VEJA NA LISTA AO I ADO O PONTO MAIS PERTO DA SUA CASA E CLASSIFIQUESPERTO

DO BRASIL

JB

FASHION MADUREIRA NORTE PLAZA RIOSUL SHOPPING
DA GÁVEA
SHOPPING SHOPPING SHOPPING G
10MALL
PISO I? PISO 2? PISO l?PISO SETOR LARANJA I! PISO
^OJAS JB - AV. RIO BRANCO. 135, LJ C; AV. N b. COPACABANA, 610, LJ C; R. VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 445, LJ D; R.VISC. PIRAJA, 580, SL 221:
R. DIAS DA CRUZ 74. LJ B; R. GAL. ROCA, 801, LJ B; R. DA CONCEIÇÃO. LJ 188 (NITERÓI). JOÍÍNAL JJO BIÍASÜL
VFJA AS REGRAS DO Cl ASSIPtCADOSPERTO NOS STANDS DOS SHOPPINGS E LOJAS IB.
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Programe-se
aumentar a eficiência da PISA
e suas exposições monográficaB (neste ano, sâo a Agrolndustria, Transporta, Tecnosalud, Ambienta, Tecnopesca,
Çonstructa, Tecnoplastica,
Metalmecanina, Tecnocalsa,
Tecnotexlil, Agropecuária, todas realizadas durante a expôlição geral).
, -, No Brasil, a representação
iflá; FISA é feita pela ÀmertOftn Express Viagens e Tarls06, que alerta para as reserVfl», a serem feitas até o fim
déíte mês (informações oom
Mftrlna Barroe, gerente regional de turismo da American
Bbtj»rcss, pelos telefones (021)
W2-3854 ou 552-3665. Em S«o
Pitílo, telefones (011) 284-6622
6tl
- ¦ :¦:> •¦-. v.v. ->y- '¦¦> .<xí:'í.>j *•¦• .•<. v:..Xí...:.. í.-. ' I
Bagwiati289-1333).

Feira de Santiago
ma (Ias maiores feUmâ^
jQ

da indústria, os contato entre
exibidom 0 visitante» proflseionalsdo mesmocampo, atravéu de sistertuw de informação
OOmputadorieadA « os seminárloe, juntamente com a ampla

V»^í;>

Aprecie a pintura inglesa
Lake Dlstriot, a costa
paisagens de sua terra, a região de
sul da Inglaterra, estão entre
Sudbury, a 25 quilômetros de East
Londres,
os temas das 187 telas a óleo,
Berholt, onde nasceu Constable. A
121 desenhos e aquarelas, 31 gravuoasa de Gainsborough contém muiras e quatro livros de desenhos, assltas obras, e está aberta ao público de
nados pelo pintor John Constable,
terça a sábado, até 31 de outubro. O
um artista que revolucionou a plnrestaurante Le Talbooth — que apatura de paisagens e Influenciou os
rece na obra de Constable como o
impressionistas. A exposição está na
humilde chalé que era na época —
Tate Gallery, em Londres, oom o
organiza excursões de um dia pela
região, no dias úteis, até 11 de outupatrocínio do Banco Barclays, Horário das lOh às 17h50, diariamente;
bro. No roteiro, eatAo incluídos os
ingressos a US$ 8. É a primeira vez
traslados da estação de Colchester,
café, visitas guiadas por East Bergque a- Galeria aceita reservas com
anteoedência, através da agência
holt, Flatford e Dedham; almoço no
Kelth Prowse (telefone 071 793-0900).
restaurante. Preço: USJ 80 por pesCaso o visitante se empolgue com
soa. Há também uma excursão com
a mostra, poderá conhecer os looais
pernoite no Hotel Talbooth, da mesonde viveu Constable, muitos lugama família, que acrescenta um janres continuam quase Inalterados,
tar, café da manhft e uma viBita a
após dois séculos. E aproveitar o
Castle House (onde morou um pintor
do século XX, Slr Alfred Munnlngs),
passeio para lembrar também de
Thomas Gainsborough, outro granalém do circuito de Constable. Por
de pintor, famoso pelos retratos, que
US$ 240 por pessoa. O Le Talbooth
também começou desenhando as
fica em Gun Hill, Dedham.
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Mozart, ainda
"ifiillffn^j^M^"'"
rogramagao
onde
deste flm-de-se- Augsburg,
onde se apaixonou pela
T^ rogramação
pela
l|lP|l
w~ mana em Salzburgo: no
no
e e onde os turistas assistisá- prima,
assisti- ^^i^rfff^wff^Pl i^'iirrii' ""' I
JT bado, a matinê
matine Mozart,
Mozart,
primeiro
no râo
o primeiro concerto do prograprogra- ^rhjaSSB^^^M^^I^^IWitte^ I
Mozarteum, às llh; O rapto do ma. Mais um, no noite seguinte,
serralho, às 15h na Pequena Sala; em Munique, no lindíssimo
lindissimo Teatro
Teatro ^';;?i|iKlt^BIBM I
As bodas de Fígaro, às 18h, na
na Cuvlllie.
Salzburgo
Salzburgo ocupa vários
v&rios |iiv v^^^yraBQB^HE|j^SHPBl
Grande Sala; e o Mozart EnsemEnsem- diae
dias da viagem, com passeios a pé
I
ble, na Universidade St. Peter, às por pontos importantes
lmportantes na vida de
de
¦HHH^MF'Sk.
19h30. No domingo, dia
dia
jantares
18, matinô
Mozart, jantares em castelos e vá- §ppK|12p^^^^^Hk&* I
Mozart, às llh no Mozarteum
Mozarteum
Cosi rios
rios concertos No Festival
Festival
I
Hall,
Pequena
Sala;Mozarteum
fan tutte, às 18h na Pequena
Mozarteum em castelos e palá'I
I
Der Schwierige, no Landestheater
Landestheater
dada programação
cios. O final
in- affi^l'; J^MIfW|M^Ww#^|| I
programac&o inàs 19h; e às 19h30, novamente no
no cluitamb6m
Viena, também com óperas
6peras e ^SmSMS^^Sy^^SfeMPB I
Mozarteum, a orquestra de câmec&meconcertos, passeios
além de passeios por WHBBHHHBSbB? H'~ -:"^^S»P% I
ra.
fábricas de pianos, cafés com apA Century Viagens e Turismo felstrudel e pelas casas onde MoTouros de Picasso
elaborou um programa para quem
zart viveu.
ainda quer comemorar o bicenteEste pacote tem os seguintes Tí m Roma, veja as 20 águasnário de Mozart. A partida está
preços por pessoa: parte terrestre, J2j f01'tes com touros como temarcada para o dia 18 de setemem apartamento duplo, US$ 2 947;
ma, assinadas
Pablo Pibro, pela Swissair, para Frankfurt suplemento slngle, US$ 572. Parte casso na década de 50.porElas
fazem
(via Genebra). No roteiro constam
aérea, US$ 1 718
ponto-a- parte da exposição Tauromachia,
o Castelo de Manheim, onde o ponto) (reservas e (tarifa
informações na na Galeria Castelli (Via Pirzio Dicompositor tocou ainda menino;
Century, Avenida "Rio Branco, 151 rolli 117, Ciampino). Horário das
Heidelberg, onde ele estudou;
grupo 109/111. Telefone: 224-5235).
17h às 21h, até 15 de setembro.
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Dia das bruxas
Nos Estados Unidos, o Halloween é celebrado na noite de 31 de
outurbo, mas no Brasil o mês de
agosto vence em matéria de fluidos esotéricos. Por Isto, o Playcenter está realizando espetáculos
oom situações de terror, com o
cenógrafo Nlfon Lucas. Todas as
sextas-feiras e sábados deste mês,
até o dia 31 de agôsto, acontece a
Noite do Terror, das 20h à lh no
Playcenter de São Paulo.
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;uguesas
stelagHte*, descidas abruptas'
e grandes salas subteríâneas.
com lagoa e cascatas ficam
..^ indidas nas grutas luminosas de
de Aire,
Mira
Portugal, a 15 km
''" Fátima. Sãoemconhecidos
cerca de..
ico mil metros de extensão, dòs^
, tais apenas 700 metros sâo visitá-.
r«js, durante 45 minutos. As gratas
•f Mira de Aire ficam abertas du->
tnte o ano inteiro para visitas
iiadas (telefone (044) 44322).
;'
Jutro conjunto bonito é das grutas
. de Santo Antfinio, a 26 km de F4ii-( jóia e 121 km de Lisboa. Descobertas;
em 1955, têm uma área de 6 mil
«wtroH quadrados, sua aia maior
. «ttede 80 x 50 m, com altura m&xi' *ha de 43 metros (telefone (049) •
84876). !

v

Pinga e Moquecas
três dias, a praça da Matriz,
de Paraty será transformada em
Durante
fazenda antiga, para receber os
participantes do nono Festival da Pinga e
Produtos Típicos. Os engenhos Antiqua,
Coqueiro, Corisco, Maré Alta, Murycana,
Quero Essa e Vamos Nessa estarão vendendo seus produtos em barraquinhas decoradas. A animação fica por conta dos shows,
grupo folclóricos, cirandeiros e espetáculoò de bonecos típicos. A Rainha doa Er.senhos será eleita, e prêmios distribuídos aos
participantes do concurso de cartaz do festival. A pinga paratiense será servida em
canecos, vendidos em divrsos pontos da
cidade ou durante a festa. Em Paraty, nos
dias 23,24 e 25 de agosto.
Quem for ao Festival da Pinga de Pa-

raty, se náo beber demais, pode aproveitar
a estrada e experimentar as peixadas do 12"
Festival das Moquecas, promovido no mesmo fim-de-semana pelo Hotel Cassino Sol e
Mar, em Ubatuba. No cardápio, camarões
rosa, graúdos, os mais caros do mundo;
lagostas do Litoral Norte, e eomo peixe, o
namorado, ideal para moquecas. O Sol e
Vida aproveita a época da seca na praia da
Enseada (sol praticamente garantido), e
¦sugere
u fjuculc~úc uimu dlxtriaa, pur Cri ou~
mil o casal, com tudo incluído: hospedagem (o quarto tem dois banheiros), café da
manhã e todas as refeições, acompanhadas
por vinho Almadén (reservas e informações no Marian Palace Hotel, telefone (011)
228-8433; fax (011) 228-8013) ou através dos
agentes de viagens).
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/ 833-3M3
ÍÊE9Í; *êl- ATE^jaOOOW
ATENPIMENTO
AO£NCÍA: 320-8498
CAMPO OIAHDE-M8-(0»7)»l-347» M
hotunb • aa • (oto mmííH
QtiaziQ. TURISMO
Counecíion
CORACABANA
TELS.: 247-4789 287-7880

¦ gd

,

CR$ 125.358,00 +
/fl
*2 PRESTAÇÕES
PRESTAQdES DE CR$ 103.166,00
103.166,00
/C|
•ACOMODAÇÃO
*ACOMODAQAO EM APTO.
QUÁDRUPLO
QUADRUPLO / fflf
VOE TRANSBRASIL
TRANSBRASIL /M|7
TOP DISNEY
DISNEY
I
SAlDAS: AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO
AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO /1
6 NOITES EM ORLANDO
ORLANDO
/ A
2 NOITES EM MIAMI
MIAMI
/ S
3ASSEI0S: DISNEY, EPCOT, UNIVERSAL STUDIOS,
PASSEIOS:
STUDIOS, / §
SEA WORLD, CITY EM MIAMI
MIAMI
/ if
TRASLADOS - GUIA BRASILEIRO LOCAL
LOCAL
/ 11
'ENTRADA AÉREA
A^REA / TERRESTRE POR PESSOA
PESSOA / f||

SAÍDAS
28 de setembro
. 27 de outubro

obilitf
TURISMO E VIAGENS
TELS.: 220-5145 220-5742

CR$ 213.108,00
213.108,00+
/fl
+
*2
'2 PRESTAÇÕES
PRESTAQOES DE CR$ 186.236,00
186.236,00 / g|
'ACOMODAÇÃO
'ACOMODAQAO
EM APTO. QUÁDRUPLO
QUADRUPLO / ftp^
VOE TRANSBRASIL
TRANSBRASIL /1/7 I

FERIAS EM PORTO SEGURO
«M 4 VIZU SIM JUROS
ÔNIBUS
AVIÃO
8 dias - 8 refeições - Saldas: 11,18 e 25
8 dias • 7 refeições • Saídas: Quartas, Sábados
Agosto -07,15,22 e 29 Setembro
e Domingos.
1? opçio: BAIA CABRÁLIA HOTEL"" na beira 1? opçio: BAÍA CABRÁLIA HOTEL'*" na beira
da praia com rede na varanda. Cti 156.000,
da praia com rede na varanda.
ou4x Cri 39.000,
Crt 219.801, ou4x Crt 54.962,
2? opçlo: PORTO SEGURO PRAIA HOTEL**** com 2! opçio: PORTO SEGURO
PRAIA HOTEL**"
rede na varanda. Crt 176.400, ou 4x Crt44.100, com rede na varanda. Crt 247.652,
ou
»Hospedagem de 5 dias em Borto Seguro
4x Crt 61.913,

40^s'
Hotel Holiday Inn Oceanside (3 nts)
traslados aeroporto/hotel e v.versa.

ENCANTOS
DA

COSTA LESTE
LESTE
11
14 NOITES
NOITES
/ J
SAÍDAS:
SAfDAS: AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO
AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO / ¦
NEW YORK, BOSTON, QUEBEC, MONTREAL,
MONTREAL, / B
OTTAWA, TORONTO, NIAGARA FALLS,
FALLS, / B
WASHINGTON, TRASLADOS
TRASLADOS / fl
•ENTRADA AÉREA
TERRESTRE POR PESSOA
AtzREA //TERRESTRE
PESSOA /fig

NORTE E NORDESTE
COM CRUZMRO PLUVIAL
PILA FASCINANTB AMAZÔNIA.
28 dias • 32 refeições. Saídas; 09 Set 29 Dei 21 Jan/92,03 e
26 Fèv. e 31 Mal. -1? opçio: Crt 8(2.800, ou 4 x Cr» 210.700, •
2! opçio: 10 x Crt 106.000,. Descubra porque o Brasil é considérado o Centro Ecológico da terra, navegando
Rio Amazonas
Operamos «k Roteiro, com udusividad*, pelo
doado 1983.

p3

JHSíItrave!dub OPERADOR
'507-1094
THJ3^(021) 232-4173
FAX: (021) 232-4714
(021) 800-6920
tdB. t—v>
HORIZONTE:
HÒKEf
(031) 221-8&54/22&8986

Ml

& DRIVE-Econômico
DRIVE - Economico
FLY&
//
SAÍDAS:
SAfDAS: DIÁRIAS
DlARIAS AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO
AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO
/J
ORLANDO 5 NOITES
NOITES
/I
MIAMI2
MIAMI 2 NOITES
NOITES
/i
GE6METRO M_
1 1 SEMANA DE CARRO TIPO GEÒMETRO
COM SEGURO INCLUSO
INCLUSO
/¦
•ENTRADA'AÉREA
•ENTRADA'A^REA
/ TERRESTRE POR PESSOA
PESSOA /ig

|071RÃfSES - 26 CIDADES
I TRANSPORTE EMÔNIBUS GKCLUStVO • RftSSEIOS E TOURS
ESTADIA EM HOTÉIS DE CATEGORIA TURÍSTICA SUPERIOR
I MADRID • PARIS • LONDRES • BRUXELAS
AMSTERDAM • MONICH • VIENA • ROMA
PARTE TERRESTRE
CARTE AÉREA
US$2.643 |
VS$ 1.177
QUARTO DDPIO

U&N.YORK
Hotel Roosevelt (3 nts.), traslados
K&l
aeroporto/hotel e vice-versa.
1 passeio na cidade.

DESCONTOS MUITO ESPECIAIS
NAS PASSAGENS AEREAS
COMPARE os preços do trecho RIO/EUA/RIO, escolha o
roteiro e aproveite das convenientes ofertas do VUSA
Promoção por tempo limitado e sujeito a vagas disponíveis.
COHSULTC O SEU AOENTE DE VWOENS OU

III

1
i

B HIGHLIGHl^Ê

bandeja
E UIY\J DA°e
Acudo
rM
23 DIAS VISITANDO:
^ESPANHA, FRANÇA, ITÁLIA, ÁUSTRIA, SUÍÇA E ALEMANHA
SAÍDAS
P. TERRESTRE
PARTE AÉREA
.GOSTO: DIA 20
PI PESSOA APT. D8L
A PREÇOS SUPER
SETEMBRO: DIAS: 03 «17
PROMOCIONAIS.
US$ 1.675
OUTUBRO: DIAS: 01,16 6 29
C0NSUWE-N0S
CHIQUITITA TURISMO s
TEMOS OUTRAS
RUA DO OUVIDOR, 60 SALA 804 >
OPÇÕES DE ROTEIROS
3
242-2110 252-8391

I
^ORLANDO
l/^J
Hotel Gold Star International Drive
(5 nts), tralados aeroporto/hotel e v.versa
passeios diários aos parques e atrações
• Preços
por pessoa, em apartamento duplo.
(1) 3o e 4° hóspedes, quando possível, reduzem o custo dos
hotéis.
(2) A recepção e as safdas de cada uma das cidades são
diarias o que permite opcionalmente prolongar as estacias ou eliminar conforme a sua preferência, as localidados a serem visitadas.

I

BRASIL
APRESENTA

CR$ 315.750,00
+
315.750,00+
/¦
*2 PRESTAÇÕES
PRESTAgOES DE CR$ 304.908,00
304.908,00 / f-l/f
'ACOMODAÇÃO
•ACOMODAQAO EM APTO. TRIPLO
TRIPLO /jfV7 /
iFLY

|

(JDlitoüfrfpst-91
ENTRI
INTMPICO^IAUWANTOWroTTn
Dl COPO I ALMA NI
7 dias • Saídas: 06 e 16 de outubro
n
jGrjv
h
Por apenas 6x de Crt 36.600,
aais
6 VEZES
01? pgt? até 10.0891 garante o preço da
sm^SI
h
excursão. A partir desta data o preço cobrado i//s/.W* / // r"/i Pv
'iw.xi
JUROS
será o de mercado. Hospedagem em
Blumenau no HOTEL PLAZA HERING**"

pBSSQ]S33ISECnBnE3B
Dl VKRSAS SAÍDAS
NORDESTE ROTEIRO DO SOL • 15 dias 'SERRAS GAÚCHAS-9 dias
PANTANAL MATOGROSSENSE • 17 dias ' RÉVEILLON EM CANELA •
Saída 28/12
PANTANAL AÉREO - 5 dias - Saídas às 4"
Hospedagem no Hotel Laje de Redra
OPERADORA OFICIAL
SANDPIPEW TURISMO
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO
Rua Araújo Porto Alegre, 70 sl. 918/920 - Tels.: 262-2892 (KS) / 262-813S
Telex: 21 39559 - EMBRATUR 04729.00.41.9
0 MELHOR SERVIÇO TURÍSTICO OU SEU DINHEIRO DE VOLTA. CONFIRA. •
<':'V

ENCANTOS
ENCANTOS

flf/
1/
W
$?/
!ft /
j? /
£ /
*
/
k /
//
//
/ /

I

DÁ
DA

COSTA OESTE
OESTE
f
||
13 NOITES
NOITES
g/l
SAÍDAS:
SAfDAS: AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO
AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO •f/l
LOS ANGELES, SAN DIEGO, PHOENIX,
PHOENIX, H / Ig
SCOTSDALLE, GRAND CANYON, LAS VEGAS,
VEGAS, #7 *[«
MAMMOTH OU FRESNO, SAN FRANCISCO,
FRANCISCO, O / Itf
MONTEREY, CARMEL, TRASLADOS
TRASLADOS / m
•ENTRADA
'ENTRADA AÉREA
AliREA / TERRESTRE POR PESSOA
PESSOA / M
CR$ 328.554,00 +
§
* + 2 PRESTAÇÕES
PRESTAgOES DE CR$ 319.818,00
319.818,00 /jp5
' ACOMODAÇÃO
ACOMODA?AO EM APTO. TRIPLO
TRIPLO / Ipj,

YLln
¦P^^^^F^jmB^cynEViiK^Pafiii
Tel. 224-2626
ft

fÜR]SW>
Crista0

AV. RIO BRANCO, 123 - 139 ANDAR
J|||a3lUSIiiiiAUSM^KflMi^^^^||j|
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VIAGEM

o

quarta-feira, 14/8/91

Gastronomia

JORNAL DO BRASIL

Na

França,

turismo contemporâneo tende a se
especializar. PouO cos viajantes ainda se contentam com a superficialidade do tonr de pontos
tradicionais, de souvenirs industrializados e passagens
meteóricas por cidades das
IE-11
nuais nem se lembra mais o
nome no dia seguinte. Entre
as especialidades, ganham
terreno as gastronômicas,
aquelas que nos fazem percorrer horas de estrada em busca
de um restaurantezinho famijp^tiV ;_^^!Sj^BJK^k^i
liar, indicado por um amigo
guloso. E a França lidera as
preferências, pela organização
de seus passeios — que dividem roteiros pelos tipos de vinhos ou de queijos — e pela
qualidade dos produtos. Quem
não gosta de circular pelo interior e detesta se afastar da
Torre Eiffel, faz um curso de
alta gastronomia nos grandes
hotéis parisienses, como o
Ritz. Mas quem adora desçobrir segredos nas caves e soilha com um aperto de mãos de
um Chef famoso, tem roteiros
prontos da rede Relais & Chateaux, ou preparados pelo escritório de turismo francês.
Ou algum pacote montado por
operadores adeptos da boa mesa.
O programa inclui as tradicu^^^^^^^^
Ivan Pereira da Silva, da
Operadora Cicerone, é um deste:: aficcionados da gastronomia, e elaborou o programa
Rumo ao sabor cia França,
verdadeiro curso de cultura
geral, acompanhado por especialistas e dedicado a 25 viajantes/aí» nos.
Ivan inspirou-se no livro O
sabor da França, do fotógrafo
Robert Freson, e fez um-per—
curso das províncias francesas. começando pela região do
Camembert, onde será visitada uma fazenda produtora,
com direito a degustação. No
dia seguinte, será a vez da
Champagne, conhecendo o
Museu do Queijo Brie (também com degustação, acompanhada de baguetes e beaujolais). Em Epernay serão
visitadas as caves da Maison
Moét et Chandon e provado o
lirut Imperial.
Depois da champanha, virá
o vinho, em Chablis e Beaune.
No quinto dia, depois destas
delicias, tem mais: uma aula
no Chez Camille. seguida
de...almoço da matéria estudada. O dia acaba entre grand
crus nas centenárias caves do
Casteli Chorey-les-Beaune.
Na manhã seguinte, dedicação
total ao Beaujolais. com comentários do maior produtor
da Borgonha, na Maison George Duboeuf, em RomanècheNa Normandia, manteigas e queijos famosos
Em setembro visite a
Cidade das Rosas .,„

um

roteiro

Fotos de Divulgação

Thorins. Neste mesmo dia. o
grupo segue para Lyon, onde
se hospeda no Hotel Pullman
Perrache. No dia seguinte, o
grupo faz um curto estágio de
iniciação às artes culinárias,
com o devido almoço como
parte prática na escola Les
Etapes des Gourmets. Em cada etapa do programa, as noites livres têm recomendações
de jantares em restaurantes
famosos, mas em Lyon, é quase obrigatória a passagem pela
casa de Paul Bocuse ou dos
Troisgros, em Roanne.
A esta altura, convém dar
uma parada na região vulcânica de Auvergene, terra dos
Spas e das águas quentes, e
continuar pela região do Limousin, célebre pelas mil cascatas e pelos carvalhos. A hospedagem antecipa o dia
seguinte: no hotel La Truffe
Noire. A aldeia de Sarlat e o
mercado, se justificam pelo
sabor do foie gras. Vinhedos
do Pomerol e St. Emilion e
respectivas cantinas estão no
caminho de Bordeaux, onde o
hotel será o Novotel.
Lá, o passeio será de barco
pelo balneário de Arcachon.
onde existe a maior duna européia, com 114 metros de altura. O motivo gastronômico
é conhecer os criadouros de
ostras. Durante os próximos
três dias, os melhores vinhos e
bebidas do mundo desfilarão
nas taças do grupo: Château
Margaux, Sauternes, Henessy,
tintos de Couly-Dutheil. No
sábado, a volta a Paris é
triunfal, com hospedagem no
Hotel Castiglione. No domingo. um dia livre para os passeios parisienses ou visita ao
Parque Asterix, a 39 quilômetros do centro. E fim de tantas
maravilhas, vindimas, patês,
queijos...e cultura.
Indicações
Como chegar: O ponto de partida
para o programa será Paris, e a
passagem aérea pode ser comprada separadamente da parte terrestre. A tarifa ponto-a-ponto ida
e volta Rio/Paris custa USS 1
883: em classe executiva, USS 3
585. Varig, Air France e Aerolineas Argentinas voam nesta rota.
Pacote: a operadora Cicerone
(Avenida Presidente Vargas, 418
salas 301 a 302. Telefones 253-5723
ou 253-5576) organiza o programa
Rumo ao Sabor da França, com
parte terrestre a partir de USS
2.612. por pessoa, em quarto dupio. Individual tem acréscimo de
30",,.
A saida está marcada para
o dia 31 de agosto, e a volta,
em 16 de setembro. Este pacote
também é vendido pelos agentes
de viagem.
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Os
O^Lzen^iro^^peran^^isUwvt^^orr^^afa^h^Mrae^midastipicas
fazendeiros esperam os visitantes com garrafas de sidra comidas típicas

1 L\3i^WWiP^^^Cart6eS
I
FESTIVAL DE QUEIJOS E VINHOS
Sys
Crédito
¦jj^MM
de
SirTii
tmbTi
HOTEL PLAZA** [ @
d^i^SiifSB&ii'^e^
Vinhos Casa Valduga'#+' 3 x SEM JUROS
12.400, casal
Ônibus ida e volta
n, RIO: Tels.: 242-7874 - 252-0044
Rio Branco, 135 —sala 706
VISCONDE DE MAUÁ
RESERVAS1 I Av.
Hotel
POÇOS DE CALDAS (035) 722-2444 — 722-2002
Pousada dos Pinheiros Saídas todos os lins de semana
do mês de agosto e setembro
"^ip^
^yfljlr
Telr 2G 93
CEINCU

?

"CLUBE

A

RÚSSIA CLASSICA

GANHE

JÓIAS EUROPÉIAS
27 dias. US$ 1.970
W "¦" •
j_, _J~^yy^y
BERLIM • DRESDEN
PRAGA • BRNO
c^-^S^T
/BUDAPEST • CRACÓVIA
\
/ / •*A*i«aM ( ¦ \ \
VARSÓVIA • MOSCOU
KIEV • LENINGRADO
s
J
Saídas:
ago 18, 25 • set 15 • out 6
r~*
RÚSSIA CLÁSSICA 13 dias. A partir de US$ 590
o
%
Moscou • Klev • Leningrado.
Saídas: ago 11. 18 • set 1, 8, 15, 29 - nov 3 ¦ dez 22.
'

E

A

EUROPA
O

DA AMIZADE PARA 3a IDADE"

Inscreva-se em nosso clube, onde senhores e senhoras, sozinhos ou acompanhados, recebem sempre programações de passeios e viagens em grupos com
acompanhamento especializado.
Ligue hoje mesmo e inscreva-se!!!
(LYGUI^TUR) Câmbio e Turismo Ltda.
^í5j
Av. Ataulfo de Paiva, N1- 566/SI 209 Leblon -Rio de Janeiro-RJ
Tel: (021) 511.3485/511-3585/511.1444

RÚSSIA

COM

saboroso

E

HAVAÍ

CALIFÓRNIA

"* ' "

5 NOITES NO ARUBA CONCORDE COM CAFÉ DA MANHÃ \
TRASLADOS
PASSAGEM AÉREA
D

ENTRADA POR PESSOA CR$ 107.640,00
+ 2 PRESTAÇÕES DE CR$ 146.200,00
ACOMODAÇÃO EM APTO. DUPLO

RÚSSIA COM TRANSIBERIANO13 dias us$ 798
|
Expresso TVansIberlano. Moscou • Irkutsk • Khabarovsk • Leningrado. §
¦
Saídas: ago 11, 18, 25 set 1, 29 • out 13.
S
RÚSSIA COM ÁSIA CENTRAL 13 dias us$ 870
Moscou • Urguench • Tashkent • Samarkand • Leningrado.
Saídas: ago 11, 18 ¦ set 1, 15, 29 • out 6, 13 - dez 15.

CEIINCr
BRASIL
OPERADORA
TURISMO
Madrx) - Moscou DEBusnoiAtras

JáL
_
assisT-caRQ I

Holiday
•g Qouthler
Turismo
S
I£1 (urt/mo
Rua Vise. de Pirajà, Pça. Serzedelo Correia,
577/304 a 307
15/10?
Centro: 210-3171
Niterói: 710-9293 Tel.: 259-2444 PABX: 235-2224

Viaje

VIP

no

mundo

o

PREÇOS POR PESSOA A PARTIR US$ 920,00
CABINE QUÁDRUPLA = CATEGORIA J

Av. Almirante Barroso, 63/2718
rei, (021)

com

melhor

inteiro.

^
SAÍDAS: AOS DOMINGOS
ARUBA, CURAÇAO, CARACAS, GRENADA,
BARBADOS e ST. LÚCIA

Na compra de duas passagens aéreas Rio - Paris Rio, a BIS TURISMO lhe oferece, por 33 dias, um
FIAT TIPOjtor apenas USS 230... e mais
PROMOÇÃO VERDADE: 2 Bilhetes grátis, Rio - Havaí Califórnia - Nova York - Rio. Gostou? Peça BIS.

lurürmo
Av. Rio Branco,
181/8? andar
Tel.: 532-0310

tranqüilo

garante

NAVEGUE COM 0 VASCO DA GAMA NO
I

Lufthansa

cctur
Agência de Viagens

Câmbio de 30/Julho/91

I

RÚSSIA COM CHINA 22 dias us$ 1.890
Moscou • Leningrado • Beijlng (Pekln) • Xian • Shangai • Hangzhou.
Saídas: ago 11 - set 1, 22.
Pensão completa na URSS e China. Meia pensão nos demais países.

>

o

plano

VIP

atendimento

Ligue

para

fumsft0 • \f

240-9360

no

bolso.

O

plano

médico-hospitalar

235-2001.
B
B Gokten Cross ]í

quarta-feira, 14/8/91
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Hospedagem
Uma

opção

econômica

Londres

Sugestões de Bed & Breakfast

Neiva Rodrigues
b preços de hotéis em
Londres estão entre os
mais altos do mundo. Felizmente, Londres é tamtbém.a terra das guest-houses e dos
^pequenos hotéis Bed-and-Breakffast, assim chamados porque ofere•'cem apenas, literalmente, cama e
•'café da manhã. Espalhadas por toda
•a Inglaterra, as B & B oferecem coníforto e aconchego, mas nenhum luxo
•e são Ideais para quem viaja com um
'orçamento mais apertado. Mesmo
'sendo
as acomodações mais baratas
'da Inglaterra,
a maioria está com
preços um pouquinho salgados, se
Jcqmparados aos serviços oferecidos
lem.hotéis. A faixa de preço hoje vajri% de US$ 35 (fora de Londres) a USS
íl40, na área mais chique do centro.
JemMarble Arch.
'
Quando a B & B é no centro de
^Londres,
as reservas sâo indlspensá'veís. Mesmo assim, o viajante que
, chegar sem acomodações pode pro•nriiteK
no posto de informações tu,rísticas da Victoria Station, sua
tpreferência entre hotéis, B & B, ca<sas.de familia, albergues da juventufde ou apartamentos alugados. Na
«plataforma 9 um out-door que avisa:
fB & B Special Rates Available,
i aberto sete dias por semana, de 8h às
í23hi-é um achado para o viajante
1 cansado. As situadas a 20 ou 30 mi»nutos, de metrô ou trem, de Lon' dres, sào mais baratas, com a vanta
¦gèm da tranqüilidade, ar puro
' melhores e mais baratos restauran
tes e
mais autênticos por per*to. pubs
'À
Lewis House, na Ebury Street,
!
,j perto da Victoria Station, é uma B
jcfe B típica. O prédio, de quatro andajres, tem balcões de ferro trabalhado
,e plantas, os tapetes no piso são fo5 fos, mas dá para notar que estão bem
; velhinhos. A casa tem 13 quartos,
4 com acesso por uma escada de de.graus atapetados. Todos têm TV a
) cores, aquecimento e água quente,
i alguns têm chuveiro e, seguindo a
„ regra geral, o banheiro de uso coaos hóspedes no corredor. A
;mum
" limpeza
é garantida pela portuguesa
»Aii'a
Oolazo,
que Be abre em sorrisos
¦
t ÍtoiWSJSi
« ao ouvir o sotaque brasileiro e leva o
¦visitante ao melhor quarto: o númeIro 5, duplo, com uma porta de ligação, ideal para famílias ou grupos.
tfr.¦ -i-lfllk.-ij t

em

Victoria Stution: Lcwis House (111
(casal), minlmo de duas noites de
sal). Metrô para a estação Oxford
hospedagem.
Ebury Street, tel. 071-730-2094). DiiVOlrcus.
A agência Bi/ron Villas (147
rias: a partir de USS 64 (solteiro) e
Aeroporto de Hoathrow: Lynch's Guest
Bounds Green Road, London Nll
USS 96 (casal). Banheiros partilhaBulstrode
Avenue,
HounsHuuse
(123
2ED, tel. 081-888-1278) oferece B & B
dos, alguns quartos com chuveiro.
low, Middlesex, TW3 3AE, tel, (081)
em casas antigas transformadas em
Metrô para a estação Victoria.
de
USS
44
Diárias:
a
570-9343).
partir
hotéis, a partir de USS 40 (solteiro) e
Mclita Housc (35 Charlwood Street,
Metrô
e
USS64
(casal).
(solteiro)
para
USS 56 (casal).
London SW1V 2DU, tel. 071-828-0471).
a estação Hounslow Central. A10 mlllcHcrvus: Em Londres, reservar com
Descontos para crianças. Diárias: a
de
metrô
do aeroporto.
nutos
pelo menos seis semanas de antecepartir de USS 44 (solteiro) e USS 64
dência, principalmente na Páscoa e
Agencias: A agência Camelot Travei
(casal). Banheiros partilhados, alem julho, setembro e outubro. Fora
(R. do Ouvidor, 183/515, tel. 221-1184),
guns quartos com chuveiro. Metrô
de Londres, encontram-se vagas
reserva B & B fora do centro de Lonpara a estação Pimlico.
mesmo sem reservas. Escreve-se ou
dres, a 30 minutos de trem e também
Richmond House (38-B Charlwood
telefona-se, dizendo o tipo de quarto
nas cidades de Edlmburgo, Bath,
Street, London SW1V 2DX, tel. 071desejado: síngle, twin beds (duas caCambridge, Canterbury, Cardiff
834-4577). Banheiros partilhados. Dlámas de solteiro), double (cama de
(Pais de Gales), Cumbria (Lake Díbrias: a partir de USS 46 (solteiro) e
casal), triplo ou quádruplo, com batrict), Hull (Yorkshire) e Torbay
USS 66 (casal). Metrô para a estação
nhelro, só com chuveiro, ou com ba(Devon). Algumas diárias: em LonPimlico.
nheiros partilhados (mais baratos).
e
USS
72
dres,
USS
44
(ca(solteiro)
Hill:
Mr. & Mrs. Demetriou Guest
Notting
Deve-se informar a data e hora de
Canterbury,
USS
34
sal),
em
(solteiHouse (9 Strathmore Gardens, Lonchegada e salda. Se há crianças no
ro) e USS 72 (casal), em Edlmburgo,
don W8 4RZ, tel. 071-229-6709). Bagrupo ou se a hospedagem for em um
e
USS
51
e
agosto,
em
(solteiro)
julho
nheiros partilhados. Diárias: a partir
fim-de-semana, pode haver descone
no
resto
do
ano,
USS
64
USS
(casal)
de USS 44 (solteiro) e USS 64 (casal).
tos. Geralmente há um depósito, que
As casas sao ideais para viajantes de orçamento apertado
35
38 (solteiro) e USS (casal).
Metrô para a estação Notting Hill.
deve ser enviado por chegue (Ordem
Kensington: Vicarage Private Hotel (10
A agência Home Hosts (48 Heathfleld
de Pagamento Internacional ou EuA Charewood Street é outra área
Embora simples, o aspecto é
Vicarage Gate, London W8 4AG, tel.
rocheque). Exija o recibo e uma carta
Road, London W38EJ) tem B& Bem
a ser evitada. Segundo Ana Colazo,
aconchegante. Um dos quartos tem
confirmando a reserva. Se resolver
071-229-4030). Reservar com muita ancasas de familia em Londres, diárias
todas as B & B lá foram compradas
uma cama de casal e outra de solteicancelá-la, avisar com a maior antetecedência, especialmente no verão.
£>, partir de USS 30 (solteiro) e USS 54
ro e o outro, duas camas gêmeas.
cedência possiBanheiros partipor paquistaneses. Os hóspedes dor*
' 0
- H,'* -"' it"'^TV§
mem em quartos coletivos, muitas
TV, pia, chuveiro, abajur, um armálhados. Diárias:
Diarlas: aa | } *'. .'?'¦*
1 vel, senão o pro"Tentaram
comprar
44
•vezes no chão.
rio pequeno, mesa e cadeira complepartir
partlr de USS 44
prietário poderá
as da Ebury Street, mas felizmente
(solteiro)
(soltelro) e USS
tam o mobiliário, cuja simplicidade
reter seu depósi' '"
Metrd lBB!lMMimi___
64 (casal). Metrô
não conseguiram", suspira ela. Na
é suavizada por cortinas esvoaçanto ou exigir pagaestaq&o
para a estação
mento adicional.
verdade, algumas B & B têm um
tes e decoração em tons pastel. Um
High Street KenPara os sem recharme extra é a hiBtória da Lewis aspecto decadente, outras abrigam
sington.
sington.
1||§|
k>
*""'">f*s<"
servas, os escrifamilias sem teto e vagabundos. NeHouse: foi transformada em B & B
Hampstead:
FrogFrogI
nhum medo, porém: as indicadas nos
tórios abaixo têm
pelos pais de Noel Coward, o famoso
Lodge
f
nal Lodge
(14
teatrólogo, que lá viveu de 1917 a postos de turismo Bão todas confiáatendentes muiGardens,
'
Frognal Gardens,
^f'1
'i,
1930. Durante a Segunda Guerra veis e limpissimas. A maioria está
tilingueB, que,
'
London NNW3
W3
Mundial, a casa hospedou líderes nas mãos de gente dos mais diferen6UX, tel. 071-435071-435.
por uma pequena
.
tes países, da Espanha à Itália e Pomilitares. Na Ebury Street há ou8238). Quartos
taxa, ajudam a
de
|^/
i'--^ arranjar acomotras B & B no mesmo estilo, todas lônia e poucas são administradas
com secadores de
al'''
cabelo e TV, al¥ \
perto do Buckingham Palace, do por ingleses.
dação.
banheli|
lil>la§ll? ;*|
guns com banheimagazin Harrods e das estações de
Os quartos de uma B & B são
com
jf| London Tourist
ro, outros com
ônibus, metrô e trem.
geralmente acarpetados. com camas
banheiro partiparti-Wvj;,
7? Board: escritório^
O breakfast britânico tem suco duplas ou de casal e pelo menos uma
1^®
lhado. Diárias:
Didrias: a
na Victoria Stade fruta, cereal, ovos com bacon,
cômoda, espelho, uma cadeira e lu- : partir de USS 46
tion, nas lojaB
torradas, geléia, café ou chá. Algu- gar para pendurar as roupas. Em al(solteiro) e USS
Harrods (Brompmas raras casas oferecem uma refei- gumas, há uma pia com água quente
Metrô
70
(casal).
ton Road, SW1,
ção à noite, desde que pedida com e um banheiro (bath significa que há
a estação
estap&o
para
antecedência, servida no horário uma banheira e shower, apenas um
térreo) e SelfridHampstead.
mais conveniente aos donos da casa.
Marble Arch: Halges (Oxford
chuveiro), mas os quartos com baAs melhores, e com diárias mais alStreet, Wl, térIam
lam (12 Hallam
nheiro são exceção: o comum é este
tas, ficam em Marble Arch. Mas cui- ficar no corredor e servir a todos os
Street, London
reo), na Torre de
WIN 5LJ, tel. 071dado com as situadas nos arredores hóspedes. Alguns dos bed-andLondres (só no veNão
Nfto
580-1166).
de King's Cross, Liverpool Street e breakfast mais caros, na faixa dos
rão) e no aeroporterceira
e
tem
tern tercelra
Earls Court. O pessoal do posto tu- USS 110 a USS 140, oferecem acomoto de Heathrow
pessoas.
quarta
quarta
'',
'_,152gHigg|| (entrada para ob
ristico da Victoria Station avisa:
dações tão confortáveis quanto as de
Todos os quartos
quartos
V
são verdadeiras slums (favelas). Determinais 1, 2 e 3).
com banheiro.
ve-se, sobretudo, fugir como da pes- um hotel de três ou quatro estrelas
Informações
tua
Diárias:
partir
sempre
muito
mais
charmosas).
'
(e
te de um hotel chamado Romanos
ifigllitt^^ia rísticas pelo tel.
de USS 82 (soltei(soltei1
„J
n
TTCia
(31 Charles Street), "terrible", diz o Se o leitor está tentado, acompanhe
um quarto e fartura no café
caf& da manhã
manha
ro) e uss 112 (ca- Por USS 64, um
(071) 730-3488.
as sugestões.
recepcionista.

•Senhores Passageiros
i Barcelona
'^Pergunta: Gostaria de saber endereços de pensões ou hotéis baratos em
"'Bàrcélona.
Há possibilidade de me
hospedar em albergues lá? Taísa Carvulho, Rio du «Janeiro, KJ.
Resposta: Para hospedagem barata
em Barcelona: Hostal Rcsidcncia Lesseps (239 Calle Mayor de Gracia, tel.
218-4434), Pcnsion Pintor (25 Calle Gignas, tel. 315-4708) ou hotel Internacionul (78 Ramblas, esq. Boqueria, tel.
302-2566). Você pode hospedar-se em
Albergues da Juventude em Barcelona (lá chamados Albergues Juveniles), desde que seja um alberguista. A Federação Brasileira dos
Albergues da Juventude fica na Rua
da Assembléia, 10/1616, no Rio, tel.
202^4829/221-8753. Para iiisuxtjvur-at;,
são necessários carteira de identidade, um retrato 3x4 e o pagamento de
uma taxa anual de Cr$ 5 mil. Em
Barcelona, procure um albergue sem
nome, no Paseo Tujades, 29, tel. 3-3003104 e O Albergue Juvenil Pere Torre,
na Calle Numancia, 149/151, tel. 2301606, ambos funcionando o ano to
do.
Contato
Maria Lúcia Ribeiro, moradora do
Flamengo (tel. 245-6614), pede a leitora Marta Lima, que escreveu uma
carta a esta seção pedindo indica'ições
de uma viagem de trem, de ca'táter cultural, á Europa (Caderno
'"Viagem
dia 17'7), que entre em
"Contato do
pois deseja tam"bém fazercomumaela, viagem
cultural à
Europa, mas não quer viajar sozi
'ftlia.
K*t
Europa
Pergunta: Pretendo ir à Europa em
^étembro. Gostaria de endereços de
notéis na faixa de USS 50 a USS
13Ó (quarto de solteiro, com banhei£0), em Paris, Madri, Veneza (ou
em Mestre) e Innsbruck
Gda Albuquerque, Rio de Janeiro, RJ.
Íiróximo,
RcspQsta: Paris é cortada ao meio
pelo rio Sena, o que define a geogra
íia da cidade: do lado esquerdo, a
Jtivp Gaúche, onde ficam os cafés
freçiuentados por estudantes e artis"tás)
os mercados e pequenos hotéis
mais baratos; do lado direito, a Rive
'tiroite,
onde ficam as grandes aveni
dás, as butiques de griffes famo
sas como Givenchy, os Champs Ely
sées e os preços altos. No entanto,
em Montmartre e Pigalle, do lado
direito, também há alguma coisa
barata e no Quai d'Orsay do lado
esquerdo, muita coisa cara. Na mar
gam esquerda. Hotel du Square
Mojige (42 Rue de la Montagne, tel.
46-341300), e Bonaparte (61 Rue Bo
naparte, tel. 43-269737): na margem
direita, Hotel de Champagne et de
Mulhouse (87 Boulevard deStrasbourg, tel. 46-075126). Em Madri, Hotel Lope de Vcga (59 Gran Via, tel.
247-7000). Alexandra (29 31 Calle San
Bernardo, tel. 242-0400) e Europa (4
Calle de Carmen, tel. 221-2900). Em
Mestre, onde os preços sâo realmen
te mais baixos que em Veneza, Hotel
Venezia (Piazza 27 Ottobre, tel. 972400). Em Innsbruck, Peusion Steffi (2
Dorfplatz. Natters. tel. 29-402), Pension Friedl (4 Wallpachgasse, tel.
42-513).
Informações sobre viagens e excursões ao
Brasil e ao exterior, escreva para o JORNAL DO BRASIL, caderno Viagem, Av. Brasil 500, 6o andar. CEP 20949. Rio de Janeiro. RJ. As cartas devem conter endereço,
telefone e idade, para possível confirmaçáo e poderão ser reduzidas de acordo
com os critérios da redação

SANTiACO/B. AIRES - 7 Dias
A partir de:

BUENOS AIRES-5 Dias
A partir de:
BEBHI
B. AIRES/BARILOCHE - 8 Dias
A partir de:

$
2

B. AIRES/MONTEVIDEU - 6 Dias |
(opclonal a Punta del Este)

BS33EEKI
SANTIAGO - 5 Dias
A partir de:
LAGOS ANDINOS
11,12 ou 13 Dias

l wmrnti mm
INCUH: P. A£rea > Hotel + Traslados + passelos + RefeltSes conforms program j. voando:
AEROLfNEAS, VASP, IAN CHILE. LAOECO OU VARI&
CRUZEIROS SKORPIOS I—II
Saídas: 06.13, 20 e 27/set.; 04,11.18 e 25/out.
terrestre + cruzeiro a partir de US$788,
por pessoa cablne dupla Interior.
omuou Rua Visconde de Pirajá, 550 - subsolo Ij. 111
Orinoco TelS.: (021) 274-2080 • 274-2163 • 259-1694-RIO
Travei Tours
717-8890 * 717-3868 • NITERÓI

A

ESTAÇÃO

DE

World®
FLY/DRIVE

Agosto/Setembro

TARIFAS AÉREAS
BAIXA TEMPORADA
DO RIO PARA:
Mlaml USS
New York USS
Montreal USS
Madrld / Lisboa US$
Amsterdam
USS
EXCURSÃO. Baixa temporada
Buenos Aires USS
AÈRFA + TERRESTRE
Paris / zurlch / Londres
Buenos Aires/Bariioche US
SAÍDAS: 15/09, Santiago
--20/10 e 13/11
3 x USS 625,
Assunção
Auckland USS
VÔO DIRETO
Sldnel
uss
Passagem aérea + HTL + transporte e
ingressos p/atrações + guia câmbio comercial
* VÔOS DIRETOS
OPEFU OOflA
Rua Visconde de Pirajá, 550 - Subsolo Ij. 111
Orinoco
(021) 274-2080 *259-1694
Travei Tours
unidas
3 x 134.000,*
R*t1*
Cf
LA PI LA B/VIASA
Passagem aérea + 7 noites HTL + 1 semana carro c/seguro CDW e quilometragem livre + Cruzeiro às Bahamas.
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S VÔOS PARA ARUBA:
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•
- São
/
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Janeiro/Aruba.
rftSfiffiff
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Sao Paulo/Rio de Janeiro/Aruba.
Jj^^g^HrMfijijjt •* VARIG: 2" - e 6?s 14:30h
S!®jHBHjr^ v' VASP: 6" 23.59h - São
Sao Paulo/Manaus/Aruba.
fe*
Paulo/Manaus/Aruba.
Str'^llES
/^>.. /.
/
:* ••AIR
AIR ARUBA: 3~
3." - 23:15h - São
/t/Y/////
% '>wJ§
Sao Paulo/Belém/Aruba.
Paulo/Bel 6m/Aruba.
""* •. VIASA: 4"
4?' e 6?5
6." - 23:00h
Aruba).
23.00h - São
conexao para Aruba).
Sao Paulo/Rio de Janeiro/Caracas (com possibilidade de conexão
/ // rrlJU^
, PROCURE O SEU AGENTE DE VIAGENS.
#
VIAGENS.
J
CARIBE
t£ DO CARIBE.
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originais
Tnatures^o^enerosa e as 275 quedas d'água das cataratas do Iguaçu são um espetáculo que o homem soube aproveitar, sem alterar suas características
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