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nublado, oca-
sionalmente
encoberto,
com nevoeiros
esparsos. Tem-

peratura estável. Máxima e
mínima de ontem: 25,5° em
Bangu e 11,7° no Alto da
Boa Vista. Mar calmo com
visibilidade boa. Fotos do
satélite, mapa e tempo no
mundo, página 12.

Dólar dispara

O dólar voltou a disparar no
rtíercado paralelo e fechou
ontem a Cr$ 443 para compra
é a Cr$ 452 para venda, uma
valorização de Cr$ 8 em rela-
ção à véspera. Com rentabi-
lidade estável, os CDBs fo-
ram negociados a 880",, ao
ano, ou 20,95'!;, ao mês. (Negó-
cios e Finanças, pág. 6)

Escort argentino

Versão quatro portas do Es-
cort. o Guarujá, está sendo
importada da Argentina pela
Ford, que pretende vender
até o fim do ano 3.300 unida-
des, a Cr$ 5.164.872. As peças
são fabricadas no Brasil e
enviadas para a Argentina,
onde os carros são montados.
(Negócios e Finanças, pág. 2)

Trote
Seis moças sofreram quei-
maduras por substância à
base de hidróxido de sódio
jogada contra seus rostos,
durante trote de alunos ve-
teranos em calouros do cur-
so de Engenharia Química
da, Universidade do Sul de
Santa Catarina, segunda-
feira, em Tubarão (SC).
Três estão hospitalizadas e
poderão ficar com manchas
escuras nas faces. (Página 5)
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Collor e Rosane chegaram e saíram da cerimônia de mãos dadas

Frank Capra
? 1897 + 1991

? Autor de comédias ro-
mânticas que fizeram enor-

-me sucesso durante a, ftran-.
de Depressão americana e
lhe deram três Oscars de me-
-lhor diretor, Frank Capra
(foto) morreu quando dor-
mia, em sua casa, na Califór-
nia. Considerado o cineasta
do otimismo, sua filmogra-
fia reúne títulos como Acon-
teceu naquela noite, O galante
Mr. Iíeeds, A mulher faz o lio-
nicm e Adorável vagabundo.
? Um texto de Jean Genet,
As boas, foi escolhido por Jo-
sé Celso Martinez Corrêa pa-
ra sõü retorno cios pcilcos, 19
anos depois do último traba-

4ho, como diretor e ator, em1 As três irmãs, de Tchecov. A
carreira, a perseguição sob
os governos militares, o
exílio, a luta pela recons-'trüção do Teatro Oficina e
a experiência como autor
são os temas de José Celso,
em palestra hoje no São
Conrado Fashion Mall.

Ovos, leite C

e 
frango 

estão

mais caros

O quilo do frango resfriado ou congela-
do passou de CrS 411 para CrS 500, en-
quanto a dúzia de ovos subiu de CrS 245
para CrS 300 e o litro do leite C, no Rio,
de CrS 168 para CrS 184,80. Os aumentos
foram divulgados pelo coordenador do
Departamento de Abastecimento e Preços,
Celsius Lodder, que prometeu para ou tu-
bro oTiirfdo tabelaniento. ':Se Deus qui-
ser, só fica o pão", disse ele. Apesar do
controle do governo, de janeiro a agosto, a
carne de segunda em São Paulo aumentou
245,3% e, no Rio, a manteiga subiu
320%. (Negócios e Finanças, página 3)

Presidente

beija e abraça

primeira-dama
O presidente Fernando Collor e a

primeira-dama Rosane chegaram de
mãos dadas à posse do novo presidente
da Legião Brasileira de Assistência
(LBA), no Palácio do Planalto, abraça-
ram-se e beijaram-se durante a cerimô-
nia e se retiraram juntos. 

"Eles demons-
ira ram que estão a fim de comandar o^pais 

together (juntos)", disse o depu-
tado Paulo Octávio (PRN-DF), padri-
nho do casamento de Rosane e Collor.
Collor pediu ao novo presidente da
LBA, Paulo Sotero, que faça uma "ad-

ministração profissionalizada". (Pág. 3)

Collor encontra

Tasso e 
quer 

se

reunir com PMDB

O presidente Fernando Collor en-
controu ontem o novo presidente do
PSDB, o ex-governador Tasso Jereis-
sati, e anunciou que pretende também
abrir canais de diálogo com o PMDB
de Orestes Quércia. A revelação foi
feita durante almoço em uma chácara
do embaixador Marcos Coimbra nas

proximidades de Brasília, onde o ex-

governador do Ceará compareceu
acompanhado do senador Fernando
Henrique Cardoso, que à noite viajou

para a Europa.
Durante o encontro de 90 minu-

Governo apressa

privatização 
de

aposentadorias

Trabalhadores que ganham acima de
três salários mínimos poderão se aposen-
tar através de seguradoras privadas. Esta
é uma das novidades do projeto de priva-
tização de parte da Previdência, que o
governo pretende enviar ao Congresso o
mais breve possível, com o objetivo de
melhorar os serviços do INSS, Instituto
Nacional de Seguridade Social, e eliminar
riscos de fraude. O projeto está sendo
elaborado pela CVM, Comissão de Valo-
res Mobiliários, pela Secretaria da Previ-
dência Complementar e pela Fcnaseg, Fe-
deração Nacional de Seguradoras. (Pág. 4)

tos, o presidente da República disse'
que 

"o PSDB tem quadros da me-
lhor qualidade e eu preciso desse
canal de interlocução para discutir
os graves problemas do país. O que
eu quero é que o partido deixe uma
porta aberta para o diálogo", garan-
tiu. Tasso afirmou que 

"o PSDB está;
disposto ao entendimento nacional e
a encontrar saídas para a crise". Um'
importante político ligado ao ex-go-l
vernador garantiu que o presidente
não pediu a adesão do PSDB e nem
isto interessa ao partido. (Página 3)

Pressões adiam

preço 
único de

combustíveis

O governo adiou, devido a pressões de
deputados e de companhias transportado-
ras de petróleo, a divulgação da portaria
do Departamento Nacional de Combustí-
veis, que acabaria com os preços unifor-
mes dos combustíveis no país. Hoje, um
consumidor de Campinas residente próxi-
mo a uma refinaria paga o mesmo que um
morador do Amapá. Com a nova política,
os consumidores que residem perto das
bases de distribuição desembolsarão até
5% menos por litro de combustível, en-
quanto os que vivem distantes pagarão até
CrS 20 a mais. (Negócios e Finanças, pág. 1)

Viagem 
Gorbachev pede

? Moscou: a URSS supera sua maior
crise, e a capital é um programa cada vez
mais atraente. ? Madri: os jovens ditam
o ritmo de festa e cultura na capital espa-
nhola. ? Paris: o vanguardismo da ar-
quitetura renova o estilo da megalópole
que guarda alguns dos mais belos monu-
mentos clássicos da humanidade. ? Lu-
xo total: um roteiro de viagens por onde
a sofisticação e o prazer andam juntos.

apoio para

salvar a URSS

Mikhail Gorbachev pediu, ontem, ao
Congresso dos Deputados do Povo, que
aprove o plano apresentado por ele e
mais os dirigentes de 10 repúblicas para
salvar a URSS da desintegração. Em
atenção aos conservadores, ele desistiu da
criação de um parlamento provisório e
propôs que o Soviete Supremo seja man-
tido, com alterações, para administrar a
transição. Boris Yeltsin, no discurso mais
importante do dia, defendeu a manuten-
ção das Forças Armadas da União, "com

o controle incondicional do Kremlin so-
bre o arsenal nuclear da URSS". (Pág. 9)

Cotações
Dólar comercial: Cr$ 399.85
(compra), CrS 399.95 (ven-
da). Dólar paralelo: CrS 443
(compra), CrS 452 (venda).
Dólar turismo: CrS 438.37
(compra), CrS 443.10 (ven-
da). Salário mínimo com
abonos: CrS 23.131,68. TR
ÕTáxa Referencial de Ju-
ros): 16,50",). TRD (Taxa Re-
ferencial Diária): 0,729894('„.

IjTablita do dia 04.09: 1,9428.
Cadernetas de poupança

^cójn aniversário hoje:
éO&P5%. Fator de atualiza-
/ção de Depósito Especial
Remunerado acumulado
até o dia 04: 8,4683. Último

..valor do BTN: CrS 126,8621.
-Unif para IPTU residencial:
CrS 7.721,36. Unif para IPTU'comercial e territorial. I8S

-e-Alvará: CrS 7.826,44. Taxa
de expediente: CrS 1.565.29.•Uferj: CrS 11.344.

Petroleiro

polui 
mar

em Campos

Uma mancha de óleo de quatro
quilômetros de extensão e até 800
metros de largura formou-se ontem
no mar, a 214 quilômetros da costa
de Macaé (Norte fluminense), depois
que o petroleiro Theomana, de ban-
deira grega, com capacidade para 50
mil toneladas de óleo, começou a
adernar, com um rombo de três a
quatro metros no lado direito do
casco, provocado, ao que tudo indi-
ca, pela força das ondas.

O Theomana estava sendo carre-
gado de óleo junto ao navio plata-
forma Presidente Prudente de Mo-
raes, no Campo de Albacora, que
teve sua produção suspensa pela Pe-
trobrás, num prejuízo diário de USS
700 mil. Dois rebocadores da estatal
começaram a puxar o navio, impe-
dindo que ele afundasse. A tripula-
ção, de 12 homens, foi retirada e
hoje técnicos tentarão ligar os moto-
res do petroleiro. (Cidade, página 1)

Bacia de Campos, RJ — Marcelo Régua
*

Com um rombo no lado direito, o petroleiro pode provocar um grande desastre ecológico

GOLDEN CROSS
— A maior e mais
completa rede de
atendimento médi-
co-hospitalar do
país à sua disposi-
ção. Ligue e asso-
cie-se. 235-2001

ROLEX CPO — Pgo colaçãointernacional Cubro ofertas.
T 208-3123 e 982 6745 SrMárcio.

S. CONRADO — Apto c/2
qtos (arms), sl, banh, coz. c/arms. dep. gar, vista verde.Prédio c/seg INFS. MAR-CUS CAVALCANTI LOC EADM DE IMÓVEIS 5212S88L-720 ABADI 003

CONJUGADO — Schlesinger& Schilesinger aluga Rua
Paissandú 59 apto 206 CrS 85
mil e taxas Chaves c/port Tr.
leis. 233 5845/233-5896CRECI 16.444

HUMAITA — Mob c/tel 3 qlssuite vrda terraço deps 3 vgs.
vista Lagoa USS 1 C00. Hélio
Araújo 521-9693 CRECI J
3697

A PIANISTA PIANOS — FritzNiendorf, Essenfelder novos eusados Av Salvador de Sá,184 Tel: 293 9504.
CASA MILLAN — Compra/Vende/Avalia/Reform. Pia-nos/Òrgàos, teclados nac. eimp. novos e usados. Tco/Fácil 30 anos de tradição. Rdo Ouvidor. 130/2° andT 252 0809/222 0983

goldeim CROSS —
Associe-se à organi-
zação de saúde que
conta com 12 mil mé-
dicos e dá cobertura a
mais de 2 milhões de
associados. Ligue já.
235-2001.

KAWASAKI JET SKI -
P/ pronta entrega. Pe-
ças acessórios e assis-
tència técnica total.
MONTEVERDE. 263-
3723/ 253-7239/ 233-
3019/ 263-3470/ 233-
3492, horário comercial,
325-4989, (Henrique)
288-2351 (Ricardo).

PATEK DE PULSO E
BOLSO — Jóias anti-
gas, antiquário da
Atlântica. Av. Atlânti-
ca, 2364/Loja. AVA-
L1AÇÃO SEM COM-
PRÓMISSO. Tels.
235-1494/235-0895.

BRASÍLIA LS 80 — Gas excest. 1o dono trc/fac R. JardimBotânico, 514 T: 537-2613286-0255.
BUGGY PHANTON 91 0KM— Tenho várias cores p/pron-ta entrega. R.Jd. Botânico,
514 T: 537-2613/286-0255

BUGRE 89— Mecânica 100%
vermelho rodão trazer mecà-
nico CrS 1.190.00, 232-2419.

GOLDEN CROSS —
Faça hoje mesmo o
seu seguro-saúde e te-
nha a garantia de uma
ampla rede de atendi-
mento e qualidade em
serviços. Ligue já.
235-2001.

JÓIAS ANTIGAS É
MODERNAS —Re-
lógios de bolso e pul-
so. Patek, Rolex, Car-
tier, outros. Avaliação
s/ compromisso. Pes-
soas especializadas.
Tel.: 521-0945.
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Coluna do Castello

Emenclão passa por uma

"prévia 
parlamentação"

*L.

... 
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"fri mbora reco-
nhecendo que

os meios políticos
e em especial o
Congresso estão
mais tensos, o se-
nador Marco Ma-
ciei não identifica
razões especiais
que possam dar
caráter dramático, neste
momento, à crise econômi-
ca, da qual decorrem inevi-
táveis eleitos sociais e poli-
ticos. Acha o líder do go-
verno no Senado que o
incremento da inflação re-
sultante da liberação dos
preços, as denúncias de
corrupção na LBA e até
mesmo a crise conjugai do
presidente da República
contribuam para a impres-
são negativa que se difun-
diu. E acrescentou: não há
nenhum fator novo de gra-
vidade e tudo indica que o
grande termômetro conti-
nua a ser a inflação.

Quanto à convocação
do Conselho da República,
o senador Maciel entende
que a idéia de Collor, ao
convocá-lo, foi dar dimen-
são institucional à reforma
da Constituição que está
propondo. Por isso não
quis deixar sem audiência
nenhum órgão que possa
opinar e influir na formula-
ção final do projeto de re-
formas. O Conselho da Re-
pública estaria sendo
chamado em substituição
ao Conselho de Segurança
Nacional, que não existe
mais e ao qual se dirigiam
os governos anteriores. Isso
não seria nenhum indício
de agravamento da crise. A
reunião deve ter outra da-
ta, que não o dia 17.

A conversa com o líder
do governo no Senado se
deu depois da reunião na
qual levou as lideranças
dos partidos que apoiam
Collor naquela casa a uma
audiência com o ministro
da Justiça, Jarbas Passari-
nho, para discutir o Emen-
dão. Insiste em que o pro-
jeto anunciado pelo
Ministério da Economia
nas vésperas da reunião
dos governadores é um tex-
to inicial que adota as
idéias dominantes na Se-
cretaria da Fazenda co-
mandada por Wellisch. Os
governadores, os depu-
tados e os senadores e em

seguida as centrais
sindicais e as confe-
deraçòes empresa-
riais serão inseridos
no processo, antes
da formulação de
um projeto definiti-
vo.

Maciel chama o
esforço iniciado na

conversa de ontem de "pré-

via parlamentação", pois
antecederá os debates par-
lamentares que ocorrerão
depois de mandado ao
Congresso o projeto defini-
tivo, fruto dos entendimen-
tos em curso. Na Câmara a
discussão será promovida
pelos líderes Ricardo Fiúza
e Humberto Souto e, nas
duas casas, começam pelas
lideranças governamentais
mas irão se estender a todo
o universo partidário. A
oposição também será pre-
viamente consultada.

Para dar idéia de quan-
to o projeto conhecido é
apenas provisório informa
o líder que de Tóquio o
ministro Marcílio Marques
Moreira lembrou a conve-
niência de introduzir no
Emendão garantias a in-
vestimentos estrangeiros e
definição de política mine-
ral. As conversas devem ser
aceleradas porque já se per-
deu muito tempo. A idéia é
não deixar passar mais este
ano, pois o próximo será
novamente um ano eleito-
ral. Na próxima terça-feira
ele pretende levar ao presi-
dente resultados da parla-
mentação em curso. A deci-
são não tardará pois não
seria possível deixar a eco-
nomia engessada. ,

Maciel bate em alguns
pontos como o fato de que
81% dos recursos orça-
mentários estão vinculados
a fundos ou são transferi-
dos a estados e municípios.
O governo federal não tem
o que nem como investir,
pois a Carta de 88 o deixou
nesta situação: tirou seus
recursos mas não transferiu
atribuições. O drama está
todo refletido no orçamen-
to do próximo ano e no
fato de que o ministro da
Economia está limitado a
usar os instrumentos que
levam à recessão e não os
da revitalização da econo-
mia. Para melhorar o em-
penho econômico é preci-
so mexer na Constituição.

Abertura
econômica

O senador Marco Ma-
ciei encaminhou ao gover-
no sugestões para a refor-
ma constitucional
referentes ao mercado e à
política mineral. Propõe ele
a substituição, no Artigo
176, parágrafo Io, da ex-
pressão 

"empresa brasilei-
ra de capital nacional" sim-
plesmente por 

"empresa

brasileira". Isso lhe parece
essencial para reatar a tra-
dição constitucional que
permita a associação de ca-
pitais estrangeiros na ex-
ploração das riquezas mi-
nerais.

Outra modificação seria
introduzida com o acrésci-
mo de uma letra ao inciso
X do Artigo 155: "d — so-
bre operações que destinem
ao exterior substâncias mi-

nerais". Com isso o Brasil
deixaria de exportar impôs-
tos, o que seria útil num
mercado extremamente
competitivo, na área mine-
ral. Estudos realizados no
mercado internacional de
minério de ferro compro-
vam a eficácia da práti-
ca de não tributar exporta-

çòes. Isso vale também

para os não-ferrosos.

Carlos Castello Branco

Collor sabia de manobra 
para

beneficiar órfãs de militares

Minas e Bahia

Luiz Antônio — 28/8/91
C/i ristia n e Sa marco

BRASÍLIA — O presidente Fernan-
do Collor sabia da manobra feita pelo
Senado, que incluiu cm projeto aprova-
do pela Câmara dos Deputados o paga-
mento dc pensão a óriãs de militares
solteiras e maiores de 21 anos. A altera-
ção foi proposta pelo chefe do Estado-
Maior das Forças Armadas (Emfa), gc-
ncral Luiz Rocha Veneu. Os senadores
fizeram a modificação e remeteram o
projeto diretamente á sanção presiden-
ciai, impedindo que a emenda fosse
apreciada pelos deputados, como deter-
mina a Constituição. Segundo um ofi-
ciai da ativa, os ministros militares re-
cuaram devido à forte reação das altas
patentes, que souberam da decisão pe-
los jornais.

Coordenador político do governo e
coronel da reserva do Exército, o minis-
tro da Justiça, Jarbas Passarinho, foi o
canal escolhido para que os militares
registrassem sua insatisfação com a ex-
tinção do beneficio, prevista no texto
que viera da Câmara. O deputado Jair
Bolsonaro (PDC-RJ), ex-capitão do
Exército que se dedica às causas de
interesse militar no Congresso, pediu
ajuda a Passarinho, para evitar que as
órfãs solteiras dos militares perdessem a
pensão já em agosto. Um assessor do
Senado que acompanhou as negocia-
çòes conta que o ministro da Justiça
procurou primeiro o presidente da casa,
senador Mauro Benevides (PMDB-
CE), que não teria concordado cm in-
terferir. Foi então que o ministro deci-
diu levar o problema ao presidente Col-
lor. que avalizou a manobra. Resolvida
a redação do projeto 110 Senado, o pre-
sidente sancionaria a lei.

O presidente da Câmara, deputado
Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), encami-
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Veneu: proposta ao Senado

nhou ontem um pedido de informação
à presidência do Senado, para que ele
possa decidir sobre a questão de ordem
levantada na véspera pelo deputado
Paulo Hartung (PSDB-ES). Ele pede
providências urgentes para esclarecer se
houve adição ao texto aprovado pela
Câmara, sem que o projeto retornasse
aos deputados para nova apreciação,
como determina a Constituição. "A

questão é urgente porque envolve a se-
gurança e confiabilidade do processo
legislativo", argumenta Hartung. En-
quanto a questão é analisada no Con-
gresso, a Procuradoria Geral da Repú-
blica já está estudando o caso para ver
se cabe ou não uma ação direta de
inconstitucionalidade contra a parte do
projeto que foi modificada e transfor-
mada em lei.

Pressão — "Embora membro do
Senado.com trânsito livre junto a todos
os colegas, o ministro Passarinho ja-
mais infringiria o princípio ético e cons-

titucional da independência dos pode-
res", garante o senador Mauro
Benevides, negando qualquer pressão
do Executivo ou dos militares. O relator
do projeto no Senado, Cid Sabóia de
Carvalho (PMDB-CE) garante que não
conversou com nenhum militar antes de
dar parecer favorável à emenda de re-
dação que garantiu o pagamento de
pensão às órfãs de militares solteiras, de
qualquer idade.

Embora os senadores neguem qual-
quer pressão ou contato com militares,
o deputado Jair Bolsonaro conta que
ele próprio tratou de mobilizar a tropa.
No fim-de-semana que antecedeu o
exame da matéria na terça-feira, 13 de
agosto, Bolsonaro aproveitou até mes-
mo uma eleição para diretoria do Clube
de Subtenentes e Sargentos do Exército,
em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro.
Sem hesitar, mandou logo dois mil pan-
fletos para serem distribuídos entre os
suboficiais, convocando-os a telefonar
para cada senador, pedindo votos para
habilitar suas filhas a receberem a pen-
são. No verso do panfleto relatando a
perda da batalha na Câmara, a lista
com os nomes e telefones de todos os 81
senadores. Segundo Bolsonaro, chove-
ram telefonemas nos gabinetes dos se-
nadores.

A participação do ministro Jarbas
Passarinho no episódio fica clara no bo-
letim informativo que Bolsonaro remete
periodicamente a seus eleitores. No alto
da página vão dois parágrafos de agra-
decimento ao ministro que "no Senado
interferiu de modo que as futuras órfãs
de militares pudessem se habilitar â
pensão, desde que solteiras". Segundo
Bolsonaro, as órfãs solteiras dos milita-
res não foram incluídas no projeto "por
um lapso do cabo datilografo" do chefe
do Emfa.

Esforço para justificar ausência
José Varella — 22/3/90

Magri garante que
é consultado na

política salarial

B
RASÍL1A — Afastado das
principais discussões do gover-

no sobre temas que envolvem sua
área, como a política salarial, o mi-
nistro do Trabalho e da Previdência
Social, Antônio Rogério Magri, fez
questão de descrever, ao longo de
sofridos 30 minutos, sua atuação
frente ao ministério. Na cerimônia de
posse dos integrantes do Conselho
Gestor do Cadastro Nacional dos
Trabalhadores, ontem, Magri justifi-
cou seu sumiço: "Nossa relação com
o Ministério da Economia é estreita",
disse. "Somos consultados, sim. Só
não divulgamos porque é uma coisa
interna nossa."

As explicações a respeito do ca-
dastro, o ministro deixou a cargo de
um assessor, que não citou números.
Magri tentou explicar por que não
participou da negociação entre gover-
no e Congresso sobre a nova política
salarial. Diante de uma tela em que,
csquematicamente. eram projetadas
suas iniciativas e prioridades na pas-
ta. sob o titulo A nossa gestão, Magri
relacionou, em tom professora!, seu
êxito 11a redução do número de aci-
dentes de trabalho, o "enorme" es-
forço na fusão dos extintos ministé-
rios do Trabalho e da Previdência

Magri: "Eu assino exposição de motivos do veto

Social e o combate ás fraudes no
Instituto Nacional de Seguridade So-
ciai (INSS). "Só nós sabemos o quan-
to foi difícil essa articulação. Integrar
todas as DRTs (Delegacias Regionais
do Trabalho), o lapas e os demais
ógrãos sob a mesma administração",
dramatizou.

Em seguida, o ministro defen-
deu-se da acusação, por ele mesmo
citada, de que "o ministério não está
participando das relações entre o ca-

pitai e o trabalho". E argumentou:"Há anos nós defendemos o afasta-
mento do Estado desta relação. Em
nossa gestão, não poderia haver ou-
tro caminho." O ministro só trocou
o pronome "nós" por "eu" quando
garantiu que jamais ficará "à mar-
gem das negociações salariais" e
afirmou, taxativo: "A exposição de
motivos que veta ou não a política
salarial, quem assina sou eu. Vai
com a minha assiantura."

ameaçam eleição

de Meneguelli

SÂO PAULO — Sem bandejão,
com passagens de avião, hospedagem
em hotéis, informatização completa ti ..
direito a documentação em vídeo. • ¦
Com este padrão de central sindical •,
de Primeiro Mundo, a Central Única;
dos Trabalhadores (CUT) realiza, de
hoje a domingo, seu 4" Congresso. ,
Nacional. Jair Meneguelli é o mais j
forte candidato á reeleição como pre-,,,7,
sidente da entidade, partindo para ....
seu quinto mandato e 11 anos de <¦
chefia. Embora seja o favorito, Mene-, <>,
guelli tem uma maioria apertada-t-: r
54% dos votos.

A principal discussão do 4° Con-'
cut ocorrera amanhã. Os delegados'.'"'
de Minas Gerais c Bahia vão apreseri-
tar recurso contra uma decisão toma-
da pela atual executiva da CUT, que
reduziu o número de representantes
destes dois estados. Se o recurso for '
vitorioso, a maioria de Meneguelli-
praticamente acaba: a Articulação — • •
tendência a que pertence o atual pre- '
sidente da entidade — passa a ter um • ¦
número de delegados praticamente
igual ao de todos os demais grupos.-
Estes tendem, então, a se unir contra .
o atual presidente, formando o que
internamente os sindicalistas chamam
de Antártica. O ex-presidente do Si 11-
dicato dos Metalúrgicos de Campi-
nas, Durval Carvalho, deve ser o can-
didato do grupo de oposição u
Meneguelli. Se isto ocorrer, a reelei-
ção do presidente poderá se transfor-^
mar numa incógnita até o domingo, à ¦
tarde, quando será realizada a eleição,./,
da nova direção da CUT.

O encontro reunirá 1.554 deleçá-1"
dos, representando 1.679 sindicatos. ^
A Central, que vinha promovendo
congressos de massa, mudou os ciité-~,r
rios para escolha dos congressistas c a
partir deste ano apenas participam os
sindicatos filiados á CUT c com córt- "

tribuição em dia.

Supremo abre

inquérito sobre iJL , rrwj

gastos de Nilo r;

SALVADOR — A Procuradoria
Geral da República solicitou ao Su: 'r

perior Tribunal de Justiça (STJ) a
abertura de inquérito para apurar de-..
núncias de corrupção no governo de
Nilo Coelho (PMDB). A Justiça tairt-
bém vai tomar o depoimento do 'eft-"'
governador e de sete ex-auxiliares. A
decisão foi do subprocurador-geíál,""'
Paulo Sollberger, após análise da do-
cumentaçao apresentada pelo govc?L
nador Antônio Carlos Magalhães?
(PFL) ao procurador-geral da Repú-.'
blica, Aristides Junqueira, no dia Jf
de julho, que incriminam Nilo Coe-
lho por "falsidade ideológica, pecyjji-
to e prevaricação".

Da documentação consta que o
ex-governador contou com a colabo- :
ração de diversos integrantes de seu
primeiro escalão em alguns casos de.,
suposta corrupção — como a eletrifi-
cação de suas fazendas e a construção •
dc estradas que teriam beneficiado
suas propriedades.

Em função dessas provas, o sub-
procurador Paulo Sollberger retití;"'
menda que. além de Nilo Coelho, a;
Justiça tome os depoimentos dos sòiis '
auxiliares — entre eles, dois ex-seçré; *

tários de Minas e Energia, Raimurçdo
Sobreira e Marcos Cézar Trindade-dí ¦
Mello. "O ex-governador Nilo Coe- ;
lho realmente se locupletou com o
dinheiro público e, se não houver pu-
nição, é porque não há mais Justiça "
neste pais", afirmou Antônio Carlos ^
Magalhães.
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4 noites de hospedagem no
hotel Meliá Turquesa
Transfere aeroporto/hotel/
aeroporto
Passeio à islã Mujeres

NOVA BRASÍLIA
TURISMO

Rua Senador Dantas, 75 grupo 271! - RJ
Tel.: (021) 220-6431 - Telex: 225224 NBTB

General¦| Ml A-CM AmericanAirlines

Assinatura Jornal do Brasil
Macae

. • 
4

(0247)62-2214 f

i : ¦ - . 
' 

' < ¦

H



'2 
i! Io caderno ? quarta-feira, 4/9/91 ? 2a Edição C Política e Governo JORNAL DO BRASIL

Coluna cio Castell©

Eraeiidão passa por uma

"prévia 
parlamentação"

gmto mhora rcco-
nhecendo que

os meios políticos
c cm especial o
Congresso estão
mais tensos, o se-
nador Marco Ma-
ciei não identifica
razões especiais
que possam dar caráter
dramático, neste momento,
à crise econômica, da qual
decorrem inevitáveis efeitos
sociais e políticos. Acha o
líder do governo no Senado
que o incremento da infla-
ção resultante da liberação
dos preços, as denúncias de
corrupção na LBA e até
mesmo a crise conjugai do
presidente da República
contribuam para a impres-
são negativa que se difun-
diu. E acrescentou: não há
nenhum fator novo de gra-
viiinJc e tudo indica que o
vrande '.ermômetro comi-
nua a ser a inflação.

Quanto à convocação
do Conselho da Repúbli-
ca, o senador Maciel en-
tende que a idéia de Col-
lor, ao convocá-lo, foi dar
dimensão institucional à
reforma da Constituição
que está propondo. Por is-
so não quis deixar sem au-
diência nenhum órgão que
possa opinar e influir na
formulação final do proje-
to de reformas. O Conse-
lho da República estaria
sendo chamado em substi-
tuição ao Conselho de Se-
gurança Nacional, que
não existe mais e ao qual
se dirigiam os governos
anteriores. Isso não seria
nenhum indício de agra-
vamento da crise. A reu-
niào deve ler outra da-
la, que não o dia 17.

A conversa com o líder
do governo no Senado se
deu depois da reunião na
qual levou as lideranças
dos partidos que apoiam
Collor naquela casa a uma
audiência com o ministro
da Justiça, Jarbas Passari-
nho. para discutir o Emen-
dão. Insiste em que o pro-
j e t o anunciado pelo
Ministério da Economia
nas vésperas da reunião
dos governadores é um tex-
to inicial que adota as
idéias dominantes na Se-
cretaria da Fazenda co-
mandada por Wellisch. Os
governadores, os depu-
tados e os senadores e em

1

w

seguida as centrais
sindicais e as confe-
derações empresa-
riais serão inseridos
no processo, antes
da formulação de
um projeto definiti-
vo.

Maciel chama o
esforço iniciado na conver-
sa de ontem de "prévia

parlamentação", pois ante-
cederá os debates parla-
mentares que ocorrerão de-
pois de mandado ao
Congresso o projeto defini-
tivo, fruto dos entendimen-
tos em curso. Na Câmara a
discussão será promovida
pelos líderes Ricardo Fiúza
e Humberto Souto e, nas
duas casas, começam pelas
lideranças governamentais
mas irão se estender a todo
o universo partidário. A
oposição também será pre-
viamente consultada.

Para dar idéia de quan-
to o projeto conhecido é
apenas provisório informa
o líder que de Tóquio o
ministro Mareílio Marques
Moreira lembrou a conve-
niência de introduzir no
Emendão garantias a in-
vestimentos estrangeiros e
definição de política mine-
ral. As conversas devem ser
aceleradas porque já se per-
deu muito tempo. A idéia é
não deixar passar mais este
ano, pois o próximo será
novamente um ano eleito-
ral. Na próxima terça-feira
ele pretende levar ao presi-
dente resultados da parla-
mentação em curso. A dcci-
são não tardará pois não
seria possível deixar a eco-
nomia engessada.

Maciel bate em alguns
pontos como o fato de que
81% dos recursos orça-
mentários estão vinculados
a fundos ou são transferi-
dos a estados e municípios.
O governo federal não tem
o que nem como investir,
pois a Carta de 88 o deixou
nesta situação: tirou seus
recursos mas não transferiu
atribuições. O drama está
todo refletido no orçamen-
to do próximo ano e no
fato de que o ministro da
Economia está limitado a
usar os instrumentos que
levam à recessão e não os
da revitalização da econo-
mia. Para melhorar o em-

penho econômico é preci-
so mexer na Constituição.

Abertura
econômica

O senador Marco Ma-
ciei encaminhou ao gover-
no sugestões para a refor-
m a constitucional
referentes ao mercado c à
política mineral. Propõe ele
a substituição, no Artigo
176, parágrafo Io, da ex-
pressão 

"empresa brasilei-
ra de capital nacional" sim-
plesmente por 

"empresa

brasileira". Isso lhe parece
essencial para reatar a tra-
dição constitucional que
permita a associação de ca-
pitais estrangeiros na ex-
ploração das riquezas mi-
nerais.

Outra modificação seria
introduzida com o acrésci-
mo de uma letra ao inciso
X do Artigo 155: "d — so-
bre operações que destinem
ao exterior substâncias mi-
nerais". Com isso o Brasil
deixaria de exportar impôs-
tos, o que seria útil num
mercado extremamente
competitivo, na área mine-
ral. Estudos realizados no
mercado internacional de
minério de ferro compro-
vam a eficácia da práti-
ca de não tributar exporta-

ções. Isso vale também

para os não-ferrosos.

Carlos Castello Branco

Collor sabia de manobra 
para

beneficiar órfãs de militares
Luiz Antônio — 28/8/91

Cli r i st i ane S a marco
BRASÍLIA — O presidente Fernan-

do Collor subia da manobra feita pelo
Senado, que incluiu em projeto aprova-
do pela Câmara dos Deputados o paga-
mento de pensão a óriãs de militares
solteiras e maiores de 21 anos. A altera-
ção foi proposta pelo chefe do Estado-
Maior das Forças Armadas (Emfa), ge-
neral Luiz Rocha Veneu. Os senadores
fizeram a modificação e remeteram o
projeto diretamente à sanção presiden-
ciai, impedindo que a emenda fosse
apreciada pelos deputados, como deter-
mina a Constituição. Segundo um ofi-
ciai da ativa, os ministros militares re-
cuaram devido à forte reação das altas
patentes, que souberam da decisão pe-
los jornais.

Coordenador político do governo e
coronel da reserva do Exército, o minis-
tro da Justiça, Jarbas Passarinho, foi o
canal escolhido para que os militares
registrassem sua insatisfação com a ex-
tinção do benefício, prevista 110 texto
que viera da Câmara. O deputado Jair
Bolsonaro (PDC-RJ), ex-capitão do
Exército que se dedica âs causas de
interesse militar no Congresso, pediu
ajuda a Passarinho, para evitar que as
órfãs solteiras dos militares perdessem a
pensão jã em agosto. Um assessor do
Senado que acompanhou as negocia-
ções conta que o ministro da Justiça
procurou primeiro o presidente da casa,
senador Mauro Bencvides (PMDB-
CE), que não teria concordado cm in-
terferir. Foi então que o ministro deci-
diu levar o problema ao presidente Col-
lor, que avalizou a manobra. Resolvida
a redação do projeto 110 Senado, o pre-
sidente sancionaria a lei.

O presidente da Câmara, deputado
Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), encami-

-1

Veneu: proposta ao Senado

nhou ontem um pedido de informação
à presidência do Senado, para que ele
possa decidir sobre a questão de ordem
levantada na véspera pelo deputado
Paulo Hartung (PSDB-ES). Ele pede
providências urgentes para esclarecer se
houve adição ao texto aprovado pela
Câmara, sem que o projeto retornasse
aos deputados para nova apreciação,
como determina a Constituição. "A

questão é urgente porque envolve a se-
gurança e confiabilidade do processo
legislativo", argumenta Hartung. En-
quanto a questão c analisada no Con-
gresso, a Procuradoria Geral da Repú-
blica já está estudando o caso para ver
se cabe ou não uma ação direta de
inconstitucionalidade contra a parte do
projeto que foi modificada e transfor-
mada em lei.

Pressão — "Embora membro do
Senado, com trânsito livre junto a todos
os colegas, o ministro Passarinho ja-
mais infringiria o principio ético e cons-

titucional da independência dos pode-
res", garante o senador Mauro
Bencvides, negando qualquer pressão
do Executivo ou dos militares. O relator
do projeto no Senado, Cid Sabóia de
Carvalho (PMDB-CE) garante que não
conversou com nenhum militar antes de
dar parecer favorável â emenda de re-
dação que garantiu o pagamento de
pensão âs órfãs de militares solteiras, de
qualquer idade.

Embora os senadores neguem qual-
quer pressão ou contato com militares,
o deputado Jair Bolsonaro conta que
ele próprio tratou de mobilizar a tropa.
No fim-de-semana que antecedeu o
exame da matéria na terça-feira, 13 de
agosto, Bolsonaro aproveitou até mes-
mo uma eleição para diretoria do Clube
de Subtcnentes e Sargentos do Exército,
em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro.
Sem hesitar, mandou logo dois mil pan-
fletos para screni distribuídos entre os
suboficiais, convocando-os a telefonar
para cada senador, pedindo votos para
habilitar suas filhas a receberem a pen-
são. No verso do panfleto relatando a
perda da batalha na Câmara, a lista
com os nomes c telefones de todos os 81
senadores. Segundo Bolsonaro, chove-
ram telefonemas nos gabinetes dos se-
nadores.

A participação do ministro Jarbas
Passarinho no episódio fica clara no bo-
letim informativo que Bolsonaro remete
periodicamente a seus eleitores. No alto
da página vão dois parágrafos de agra-
decimento ao ministro que "no Senado
interferiu de modo que as futuras órfãs
de militares pudessem se habilitar â
pensão, desde que solteiras". Segundo
Bolsonaro, as órfãs solteiras dos milita-
res não foram incluídas no projeto "por
um lapso do cabo datilografo" do chefe
do Emfa.

Esforço 
para justificar 

ausência

Magrigarante que
é consultado na

política salarial

BRASÍLIA 
— Afastado das

principais discussões do gover-
110 sobre temas que envolvem sua
área. como a política salarial, o mi-
nistro do Trabalho e da Previdência
Social. Antônio Rogério Magri, fez
questão de descrever, ao longo de
sofridos 30 minutos, sua atuação
frente ao ministério. Na cerimônia de
posse dos integrantes do Conselho
Gestor do Cadastro Nacional dos
Trabalhadores, ontem, Magri justifi-
cou seu sumiço: "Nossa relação com
o Ministério da Economia è estreita",
disse. "Somos consultados, sim. Só
não divulgamos porque é uma coisa
interna nossa."

As explicações a respeito do ca-
dastro, o ministro deixou a cargo de
um assessor, que não citou números.
Magri tentou explicar por que não
participou da negociação entre gover-
no e Congresso sobre a nova política
salarial. Diante de uma tela em que,
esquematicamentc. eram projetadas
suas iniciativas e prioridades 11a pas-
ta. sob o titulo A nossa gestão. Magri
relacionou, em tom professoral, seu
êxito na redução do número de aei-
dentes de trabalho, o "enorme" es-
forço 11a fusão dos extintos ministé-
rios do Trabalho e da Previdência

José Varella — 22/3/90

Magri: "En assino exposição de motivos do veto"
SfiS&v

Social e o combate âs fraudes no
Instituto Nacional de Seguridade So-
ciai (INSS). "Só nós sabemos o quan-
to foi difícil essa articulação. Integrar
todas as DRTs (Delegacias Regionais
do Trabalho), o lapas e os demais
ógrãos sob a mesma administração",
dramatizou.

Em seguida, o ministro defen-
deu-se da acusação, por ele mesmo
citada, de que "o ministério não está
participando das relações entre o ca-

pitai e o trabalho". E argumentou:"Há anos nós defendemos o afasta-
mento do Estado desta relação. Em
nossa gestão, não poderia haver ou-
tro caminho." O ministro só trocou
o pronome "nós" por "eu" quando
garantiu que jamais ficará "â mar-
gem das negociações salariais" e
afirmou, taxativo: "A exposição de
motivos que veta ou não a política
salarial, quem assina sou eu. Vai
com a minha assiantura."

Malan preside
negociações

em Washington

Teodorniro Draga
Correspondente

WASHINGTON — Reforçada
pelo negociador-chefe da divida ex-
terna, Pedro Malan. a missão do Mi-
nistério da Economia iniciou ontem
conversações com o FMI para tentar
eliminar os obstáculos ao fechamento
do acordo com o Brasil. A atual ro-
dada de negociações procurará resol-
ver divergências sobre os critérios de
cálculo dos números básicos sobre a
economia brasileira. A intenção do
lado brasileiro é resolver agora essas
pendências, de forma que o FMI pos-
sa enviar nova missão ao Brasil na
próxima semana para a discussão 11-
nal sobre o acordo.

Os pontos de discussão e a agenda
dos trabalhos foram definidos ontem
em reunião de mais de uma hora, 110
FMI, com participação do secretário
de Política Econômica. Roberto Ma-
cedo, do secretário de Planejamento,
Pedro Parente, e do representante
brasileiro 110 Fundo, Alexandre Kaf-
ka. Pelo FMI, estiveram técnicos que
integraram a recente missão enviada
ao Brasil, inclusive o novo chefe, Ste-
rie Beza, e mais um representante do
Departamento de Finanças Públicas
da instituição.

Segundo Parente, a atual negocia-
ção "será um passo fundamental para
a preparação da missão final do
FMI". A pendência principal refere-
se ao cálculo da receita da privatiza-
ção, que, pelo critério do Ministério
da Economia, deve ser calculada con-
siderando o valor nominal dos depó-
sitos da dívida 110 Banco Central, que
serão utilizados como moeda de com-
pra de empresas estatais. O FMI in-
siste em que os depósitos da dívida
externa sejam contabilizados com ba-
se 110 valor de mercado da dívida,
computando-se assim o desconto
com que os títulos da dívida são ne-
gociados 110 mercado secundário de
Londres e Nova Iorque.

Senado aprova

reajuste para

o Judiciário
BRASÍLIA — O Senado Federal

aprovou ontem à noite 11111 reajuste de
salário da ordem de 30% — retroati-
vo a Io de maio — para todos os
servidores, ministros c funcionários
da Justiça Militar e da Justiça do
Trabalho. Servidores das secretarias
dos tribunais eleitorais também fo-
ram favorecidos com a aprovação.

Os reajustes foram propostos pe-
los presidentes dos Tribunal Superior
do Trabalho (TST). ministro Luiz Jo-
sé Guimarães Falcão; Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). ministro Célio
Borja; e Superior Tribunal Militar
(STM), ministro Haroldo da Fonsc-
ca. Os projetos, aprovados anterior-
mente pela Câmara do Deputados,
vão agora ser submetidos à sanção do
presidente Fernando Collor, que po-
derá vetar ou aprovar as mudanças
na integra ou apenas em parte.

As alterações atingem os minis-
tros do Superior Tribunal Militar c
juizes da Justiça Militar federal, ocu-
pautes de cargos efetivos e em comis-
são das secretarias dos tribunais eleí-
torais, ministros do Tribunal
Superior do Trabalho, juizes dos tri-
bunais regionais do Trabalho, juizes-
presidentes de juntas de Conciliação e
Julgamento e juizes do Trabalho
substitutos. Os ocupantes de cargos
efetivos e em comissão das secretarias
dos tribunais eleitorais também serão
favorecidos, assim como servidores
da Defensoria da Justiça Militar.
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BATTLE e Luciano PAVAROTTI
em L'ELISIR D'AMORE
Jantar e Concerto no Avery Fisher
Hall: obras de MOZART e
SHOSTAKOVICH.
Regência de Claus PETER FLOR
Café da manhã em uma
Brownstone, a arquitetura de
New York e visita ao CLOISTERS

San Francisco Ópera: CARMEN,
de G. B1ZET.
Fisherman's Wharf e muito
mais...

VIAGENS E TURISMO
Music. Dance and Enteita:nment

10° Aniversário

Av. Copacabana, 978 s/loja 201
Tel: 521-7146

A JB AM garante de cima,

I in

o seu caminho

livre embaixo.

U'
REPÓRTER A E R EO

MBAMI e CANCUN

<|§580y

PAGUE 1 E LEVE 4

1 A 4 PESSOAS

Libere-se junto com os seus
cruzados e vá passear em Mia mi
e Cancun.
Você pode levar 3 acompanhantes
sem pagar nada a mais por isso.
O preço da parte terrestre é de
apenas US$ 580.
O pacote completo inclui:

7 dias de carro com seguro
6 noites de hotel de 1'? categoria
Cruzeiro marítimo de 1 dia no
Discovery I
Programa AAdvantage +

5.000 milhas de inscrição
Passagem aérea Rio/Miami/Rio -

Pàrte aérea: US$ 1.107 (por
pessoa/GN 10)

Hotéis em Miami: Double Tree/
Omni/Doral/Sheraton B. Point
Hotéis em Orlando: Compri/
Omni/Twin Towers/Radisson/
Marriot Castle Resort/ Comfort
Suites (este hotel inclui café da
manhã).

OPCIONAL CANCUN

Apenas
280

Mnzm

us$
por pessoa

em apto. duplo
O pacote completo inclui:

5 dias de viagem em Cancun
4 noites de hospedagem no
hotel Meliá Turquesa
Transfere aeroporto/hotel/
aeroporto
ftisseio à lsla Mujeres

NOVA BRASÍLIA
TURISMO

Rua Senador Dantas, 75 grupo 2711 - R.I
lei.: (021) 220-6431 -Telex: 225224 NBTB

(venerai AmericanAirlines

banerj

Sinal verde para você

Assinatura Jornal do Brasil
Macaé (0247)62-2214 .
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Collor encontra Tusso e agora 
quer diálogo com PMDB

ArquivoHRASII IA — O nn'siilcnii' l-i-mun. . .BRASÍLIA — O presidente I crnan
do ( olloi teve ontem um encontro reser-
v;iiio com o e\-go\em;uloi do Ceará e
¦ittial¦presidente do PSDB. lasso Jercis-
sati. -dando início a uma estratégia de
amplo entendimento nacional. Collor re-
velou ti l asso que também está interessa-
do em abrir canais de dialogo com o
PMDB de Otestes Qtiòrcia. no momento
seu maior adversário político, lim uma
operarão cercada de sigilo. lasso e Col-
lor almoyaram juntos em uma chácara
nas proximidades do Plano Piloto e ape-
nas uns poucos cardeais do PSDB. como
os senadores l ernando Henrique Cardo-
so (SP). Mário Covas (SP) e Beni Veras
(CE) e os deputados Sérgio Machado
(Cl:) e José Serra (SI1), tiveram conheci-
mento prévio da sua reali/açào. Tasso
veio de l ortale/a para Brasília em um
latinho. retornando ontem mesmo á lar-
do.

\ iniciativa do encontro foi do presi-
deníe' Na segunda-leira. o embaixador
Marcos Coimbra, secretário geral da
Presidência telefonou a 'lasso Jereissati.
cottiidando-o para o almoço. O inicio do
amplo entendimento nacional, tese que
cresceu em todos os partidos nas últimas
semanas, e coube ao próprio Collor o
começo das costuras. Não foi uma con-
versa lacil. embora de bons resultados,
revelaram interlocutores de Collor e las-
so.,£yp encontro, o presidente relatou as

I\isso: enten<limento
dificuldades atravessadas pelo seu gover-no. pediu que o PSDB mantenha suas
portas abertas ao diálogo e deu sinais de
estar pronto para um amplo entendimen-
to.

lasso, por seu lado. foi porta-voz das
resistências que Collor enfrenta em seu
partido, pediu tempo para superá-las e
disse da disposição do PSDB de lutar potum entendimento nacional, que envolva
todas as forças políticas do pais e deixou
claro- não há disposição do PSDB de
adesões. Mesmo sem examinar, de proti-to. a hipótese de seu partido integrar o
governo, Tasso Jereissati se dispôs a
aprocurar outros presidentes de Parti-

dos. Na próxima semana, já tem um
encontro marcado com o Presidente do
PMDB, o ex-governador Orestes Quér-cia."O presidente não pediu adesão, nem
isso interessa ao PSDB", disse um im-
portante político do partido, segundo o
qual os tucanos querem liderar movi-
mento pelo entendimento nacional, e se
necessário até servir de elo com os de-
mais partidos. Outro político disse que o
próprio Collor teve o cuidado e não
colocar na mesa proposta de eooptar o
partido. "O PSDB tem quadros da me-
íhor qualidade e eu preciso desse canal de
interlocução para discutir os graves pro-blemas do pais. Quero é que o partidodeixe porta aberta ao diálogo", disse
Collor a Tasso. segundo narraram politi-cos. "O PSDB está disposto ao entendi-
mento nacional, a encontrar saídas paraa crise", devolveu Tasso.

Na conversa. Tasso fez questão de
relatar ao presidente todas as restrições
que lhe são feitas hoje pelo PSDB. Ouviu
de volta, queixas do presidente á falta de
apoio que tem enfrentado e até mesmo
queixas sobre a falta de interlocutores
mais qualificados. Collor. então, elogiou
os quadros do PSDB, disse entender queo partido não tem condições de deixar a
oposição, frisando sempre que uma por-ta aberta para o diálogo é o que mais lhe
interessa no momento.

PT cpier CPI sobre corrupção

Partido ameaça
com'impeachment'
do presidente

A 
bancada do PT no Congresso
começou a recolher assinaturas

para pedir uma CPI que investigue
todos os casos de corrupção do go-verno Fernando Collor. Sc as denún-
cias feitas pela imprensa forem com-
provadas, o partido vai pedir o
impeachment do presidente. "Collor
está desequilibrado psicologicamen-te", disse o presidente nacional do
PT. Luís Inácio Lula da Silva. Num
acesso de xiitismo, ele sustentou que"ninguém do PT" aceitaria conversar
com o presidente da República em
busca de um entendimento — mesmo
se outros partidos de oposição con-
cordassem. "Não acredito na serieda-
de do Collor", emendou Lula.

Depois de o PSDB falar em en-
tendimento nacional, o Diretório
Nacional do PMDB acenou ontem
na mesma direção, mas isso não alte-
rou a decisão da bancada do PT na

Câmara, que esteve reunida na tarde
de ontem com Lula. O diagnóstico
feito coincide com o dos dois parti-dos: o pais vive uma crise seriissima."O ministro Mareilio (marques Mo-
reira, da Economia) está tão perdido
que até parece um cachorro que caiu
de um caminhão de mudança".

Apesar disso. Lula prefere convo-
car um seminário para debater sai-
das para a crise econômica. "Meu
partido conversa com o governoaqui no Congresso, quando há reu-
niões entre os líderes. É aqui que o
Executivo deve propor alguma saída
para o Bra-
sil", argu-
mentou Lu-
Ia. Mas, logo
em seguida,
confessou
que tem mo-
tivos pes-soais para
não falar
com o presi-
dente Collor:"Ele teve umcomporta-
mentoimoral. Lula

Gilberto Alves

WjM

Senador sueere renúncia
.1 oi aparte a discurso do senador José

I duardo Vieira (PIB-PR). o senador
Cid Sabóya de Carvalho (PMDB-Cli)
pediu a renúncia do presidente Fernando
Collor. "Não podemos alterar a Consti-
tuição ao sabor do fracasso de um estilo
governamental. Fracassam os homens, e
nao as leis. e, na verdade, quem fracas-
sou foi o presidente Fernando Collor.
Por que não se pensa que o presidente
pode renunciar'.' Por que não renuncia o
presidente l ernando Collor'.' Não seria
menos doloroso para a nação do que a
relorma constitucional que está se pro-
pondo?"

O senador José luluardo Vieira
(PIB-PR) criticava duramente o gover-no e propunha uma reforma ministerial
quando o aparte de Sabóya, pedindo a
renúncia do presidente, provocou um
burburinho no plenário do Senado. Sem
arrebatamenlo. outros senadores apoia-
ram as criticas de Vieira e pregaram o
amplo entendimento nacional como sai-
da para a crise. L:ma das soluções iam-
bem apontadas foi a antecipação da es-
eoW.t entre presidencialismo para
parlamentarismo, ainda que não no go-v erno Collor. como frisou o senador José
Ricjtíi (PSDB-PR).

Para Vieira, no entanto, a saída mais
viável no momento e o entendimento
naçional. acompanhado da reforma mi-
nisterial. "O Brasil precisa acostumar-se

Brasília — Gilberto Alves

Sàltóya:fracasso dos homens

á idéia de que o governo Collor tem mais
três anos e meio de mandato, que devem
ser cumpridos até o último dia. para que
o regime democrático passe a ser realida-
de definitiva, não uma provisoriedade
sem fim", disse.

Mudanças — "O primeiro passo a
ser dado para resolver a crise eonjuntu-
ral. que confunde e assusta o Brasil de

hoje. é uma profunda reforma ministe-
rial. Somente com a mudança ampla,
geral e irrestrita de seus ministros o pre-sidente da República torna-se-á apto a
promover a necessária conciliação nacio-
nal. instrumento político indispensável
para o enfrentamento dos impasses ad-
ministrativos do momento." Segundo
Vieira, a reestruturação do Poder Execu-
tivo. a partir da reforma, "é a única
opção para a reconquista da credíbilida-
de necessária para que o governo federal
recupere a confiança da população".Parte considerável da crise, destacou, "é
resultado da ineficiência e da falta de
representatividade do ministério nomea-
do pelo presidente Fernando Collor".

Até ontem perfilado no bloco gover-
nista do Senado. José Eduardo Vieira
tratou de deixar claro que agora integra
a fileira dos críticos. Cedo, sua assessoria
anunciava o discurso como de rompi-
mento e de proposta de reforma ministe-
rial. "Estamos como uma tripulação de
um balão furado, em que não é possível
alcançar o furo para consertá-lo e, de
tempos em tempos, tem-se que jogar al-
guém fora da casinha do balão para
salvar o restante da tripulação. Daqui a
pouco vamos ter que jogar o último tri-
pulante para salvar um balão vazio",
disse o senador.

PMDB 
quer entendimento

O PMDB está disposto a participarde um amplo entendimento nacional ca-
paz de tirar o país da crise, conduzido
pelo próprio presidente, ainda que de
saída deixe claro que não tem qualquerintenção de partilhar do governo. Reuni-
da ontem em Brasília, a direção nacional
do partido, comandada pelo ex-governa-
dor Orestes Quércia, divulgou nota sobre
o agravamento da crise. "O PMDB é
força construtiva. Sem participar do go-verno, estamos abertos ao diálogo e dis-
postos a buscar, juntamente com as for-
ças políticas e sociais."

Lida no plenário do Senado pelo líder
do partido, senador Humberto Lucena
(PB), a nota do PMDB condena a pro-
posta de reforma constitucional, o
Emendão. "O PMDB vem manifestar
sua preocupação diante do agravamento
da crise nacional. 0 país vive um mo-
mento de perplexidade face á resistência
dos problemas de ordem econômica, po-
litica e social que se aprofundam sob o
peso da deterioração dos valores morais,
o desalento e a falta de perspectivas que
tomam conta da opinião pública.

Governo e sociedade devem buscar
soluções viáveis, duradouras c compati-
veis com o estado de direito democrático.
O PMDB rechaça qualquer proposta que
busque saídas para a crise lora da legali-

dade, rompendo o equilíbrio dos podercsou ferindo direitos.
O PMDB não renuncia ao papel quelhe cabe como partido de oposição. De-

tentor da maior bancada no Congresso
Nacional, sem abrir mão de sua inde-
pendência, jamais resusou ao pais e ao
presidente as condições necessária ao
equilíbrio institucional e à governabili-dade. Reconhecemos a gravidade da
crise do Estado, exaurido em suas li-
nanças. prisioneiro de privilégios, inibi-
dor das iniciativas da sociedade e inca-
paz de orientar uma estratégia de
desenvolvimento.

As propostas anunciadas no Emen-
dão mostram-se inadequadas e insufi-
cientes a natureza da crise. O mais gra-vc da crise, no entanto, é a ausência de
eficácia poltica no
seu enfrentamen-
to. O entendimen-
!o nacioal é o ca-
mitiho que pode-
mos trilhar. Não
há soluções fora
do amplo diálogo
interpartidário,
em consonância
com os anseios da
sociedade. Orestes Quércia

J.C. Brasil — 12/8/91
*
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Governo desiste

de novo projeto

sobre salários
BRASÍLIA — O governo não vai

mais enviar ao Congresso, como preten-dia. projeto de lei complementando a
política salarial. A decisão foi tomada
ontem pelo presidente Fernando Collor.
depois ile alertado por alguns auxiliares
para a inconveniência da medida. "Se o
presidente mandar esse projeto, eles po-dem fazer com ele o que quiserem de
novo", advertiu um funcionário do Pala-
cio do Planalto.

O que o governo deve mandar ao
Congresso é um projeto sobre a Previ-
dência Social. Assessores do Ministério
da Economia, do Trabalho e da Previ-
dência pediram ontem ao ministro .lar-
bas Passarinho mais tempo para estudar
o impacto das antecipações na Previdén-
cia. Estão analisando também se os par-lamentares poderão usar esse projeto pa-ra colocar emendas relativas â políticasalarial.

Ele informou que Collor vai vetar o
artigo 18 do projeto aprovado pelo Con-
gresso, que estende ás aposentadorias e
pensões as antecipações bimestrais que.no projeto, atingem quem ganha até três
salários mínimos. "Isso compromete in-
teiramente a Previdência", ressaltou
Humberto Souto. Ele lembrou que os
benefícios previdenciários já estão \meu-
lados automaticamente aos reajustes do
salário mínimo, de acordo com a lei de
benefícios e custeio da Previdência So-
ciai.

Collor recebe hoje do ministro Jarbas
Passarinho uma análise com todas as
possibilidades de veto e as suas repercus-
sões sobre a economia. Uma primeiraversão desse relatório foi levada ontem
ao presidente da República, que não
contestou. Uma cópia foi remetida parao consultor-geral da República. Celio
Silva, responsável pela análise jurídica da
matéria, se ela fere ou não a Constitui-
Ção.

Está definido que Collor. além do
artigo 18. vai vetar o salário de CrS 46 1
mil em outubro, as antecipações mensais
e o gatilho para quem ganha entre três e
sete salários mínimos. Vetará tambémos
5% de ganho real no trimestre para o ]
salário minimo.

O presidente vai preservar o salário
mínimo de CrS 42 mil. as antecipações
bimestrais c a correção plena no qtiadri-
mestre. De acordo com um assessor na-
laciano, o presidente Fernando Collor jvai devolver o projeto ao Congresso,
com os vetos, até a próxima sexta-feira.

Mais previdência na página 41  —c,~.. urenies ucrcia

Casal se reconcilia na 
posse 

do novo chefe da LBA

/BRASÍLIA — O choro acabou. A conciliação como uma demonstração de / m ....... Brasília — Atdori Silva
primeira-dama Rosane C ollor. de 2(? ^ue o casal está "a Um de ficar junto". Leoni nega aue 3 I : 
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'BRASÍLIA — O choro acabou. ..
primeira-datna Rosane Collor. de 2('
aiiOs:e o presidente Fernando Collor. de•42-,-viveram uma aparente reconciliação,
diante das quase mil pessoas que compa-
recei am, ontem, â solenidade de posse do
novo presidente da LBA, Paulo Sotero.
() cenário, o salão de espelhos do Palácio
do Planalto, loi o mesmo onde no dia 12
de agosto, data do aniversário de Collor.
o presidente tratou a primeira-dama com
indiferença, recusou-lhe a mão e a cami-
nhar a seu lado. Ontem, foi diferente.
Collor. de terno pérola, e Rosane. de
conjunto e sapatos rosa claro, chegaram
ao local de mãos dadas.

O casal se postou perto do novo pre-sidíwte da LBA e da ministra da Ação
Social. Margarida Procópio. Depois do
discurso da primeira-dama —¦ que se cs-
lor^ou para ler com voz firme, sob o
olfiilÇ compenetrado de Collor - acoiite-
cciTa demonstração pública de que a
crise conjugai pode ter chegado ao fim.
Ainda sem a aliança, o presidente abra-
çou Rosane. (com aliança) e beijou-a na
testa. Diante da reação da mulher, queretribuiu com um abraço terno e demo-
nulo. Collor beijou-a novamente, no ros-
tefV repetiu três vezes, "parabéns". Os
cmhidados aplaudiram e Rosane não
escondeu sua felicidade, abrindo um lar-
g<3 .sorriso, Fm seguida, olhou para sua
ti^liamiga e evassessora Eunicia Guima-
ràts e piscou. Daí em diante. Rosane. de
ollws marejados, sorriu o tempo todo. O
cdffll deixou o salão de mãos dadas.

í Emoção — A cena fez o ministro
ií;i Justiça. Jarbas Passarinho, sair da fila
da cumprimentos também emocionado."O-que loi feito c sincero", afirmou."Pfqiiei muito feliz. Todos testemunha-
nijijs o aleto entre os dois". Passarinho
espera que os aplausos "calorosos e de-
morados ajudem na harmonia geral".

- -O padrinho de casamento de Rosane
ejttíllor. deputado Paulo Uctávio (PRN-
EJJJ). interpretou a cena pública de re-

que o casal está "a fim de ficar junto . „
parlamentar classificou como natural as
dificuldades vividas por ambos e atribuiu
a crise ao desgaste normal de uma rela-
çacv "Dona Rosane e muito dedicada á
LBA. onde ficava ate nove. dez horas tia
noite. O presidente chegava cm casa esentia lalta. Isso começou a atrapalhar a
vida ilo casal . justificou. Para Paulo
Octavio, os dois ia se reconciliaram, o
que se pode notar ate pelo "sacrifício" da
primeira-dama que irá a África com Col-
lor.

Relatório — O documento sobre
os I 7 meses de gestão de Rosane â frente
da LBA. distribuído no Palácio do Pia-
nalto. não faz referência ao envio irregu-
lar de recursos para Alagoas. No relato-
rio redigido na primeira pessoa, a
primeira-dama cita superficialmente as
sindicâncias abertas em São Paulo e no
Rio de Janeiro após as denúncias de
irregularidades e as auditorias abertas
em todas as superintendências da entida-
de. "Estas atitudes têm o condão de de-
monstrar a lisura com que minha gestão
se houve, em acordo com os princípios
de moralização preconizados pelo gover-
no Collor". afirma.

Rosane Collor explica que a sindicàn-
cia aberta em São Paulo, que ensejou
uma ação civil na I1)-' Vara da Justiça
Federal é contra os servidores e mio
contra a LBA. A sindicância no Rio de
Janeiro, de acordo com a primeira-dama.
foi imediatamente aberta após as denún-
cias de irregularidades na compra de ge-
neros alimentícios destinados a creches.
No relatório, ela lembra que determinou
a todos os superintendentes que jnstifl-
cassem as impropriedades apontadas pe-
Io Tribunal de Contas da União. Segnn-
do a ex-presidente da LBA. estes
problemas ocorreram nas superintendén-
cias estaduais e. cm sua grande maioria,
em gestões anteriores â sua.

Leotii nega que
SAE investigou

Mentirosas e "sórdidas", reagiu osecretario de Assuntos Estratégicos', Pe-
dro Paulo Leoni Ramos, às informações
publicadas na cjuinta-feira e no domingo
pela imprensa, de que a SAE investigou,
por ordem do presidente Fernando Col-
lor. a vida da primeira-dama Rosane
Collor e sua gestão 11a LBA. Ele justili-con a ação judicial que impetrou segun-
da-leira na Procuradoria-Geral da Repú-
blica. contra o jornalista Gustavo
Krieger. da /•<>///</ ilc S.Paulo, autor dareportagem, alegando que foi acusado detransgredir a lei. pois investigações de
denúncias de tal ordem cabem â Policia
Federal, e não ã sua secretaria.

Após debate de hora e meia 11a Co-
missão de Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados, sobre o uso de verbas
secretas. Leoni Ramos disse ser "inusita-
do . "estranhíssimo", "improcedente" e"até engraçado" o noticiário dando con-
ta de que os relatórios da SAE teriamsido confirmados por deputados alagoa-
nos e pelo ex-chefe do Cerimonial doGoverno do Distrito Federal, Luis Má-rio de Andrade Pádua.

Na ação. o secretário de Assuntos
Estratégicos acusa o jornalista por crimede calúnia, injúria e difamação, porque aSAE está proibida por lei de realizar
investigações sobre denúncias de irregu-
laridades como as feitas contra a LBA."Nao tenho fundamento legal para e.xer-citar este tipo de trabalho"", disse, depoisilo debate na comissão.

Leoni Ramos falou para apenas oitoilos l(i deputados que integram a Comis-s.io de Defesa Nacional e sem a presençade dois dos três autores do requerimento
para que depusesse — os deputados Car-non Júnior (PDT-RS) e Paulo Delgado
(PF-MG) não compareceram e o tercei-ro. Jojé Dirceu (PT-SP). chegou I020após aberta a sessão.
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Emoção envolve primeira-dama

Collor beija Rosane na frente de todos: reconciliação

Siaji restabelece

acesso limitado
Depois de protestar contra a suspen-

são de informações detalhadas sobre a
execução do Orçamento Fiscal por parte
do Ministério da Economia, o senador
Eduardo Suplicy (PT-SP) teve ontem 110-
va surpresa. Suplicy recebeu uma coinu-
nicação do diretor do Departamento do
lesouro Nacional. Roberto Guimarães
Figueiredo, informando que está resta-
belecida a senha para que o senador
possa acessar as informações do Sistema
Integrado de Administração Financeira
da União (Siafi).

Só que, desta vez, o Nível 9 está
reformulado em dois subníveis. O pri-
meiro é de acesso irrestrito, com detalha-
mento de informações, para ser utilizado
apenas para controle interno e externo
de gastos em cada órgão público, in-
cluindo o Tribunal de Contas da União
(TCU). O outro nível, chamado Nível 9
Gerencial, restabelecido para o Senado,
permite o acesso a dados consolidados,
sem detalhamento das contas públicas.

Suplicy ouviu do presidente do Sena-
do, Mauro Benevides, a promessa de que
vai conversar com o ministro da Econo-
mia, Mareilio Marques Moreira, tão logo
este volte da viagem qut faz ao Japão. O
acesso dos parlamentares ao Siafi até o
chamado Nível 9 foi inaugurado em abril
deste ano. Há quase um mês, depois da
divulgação pelo JORNAL DO BRASIL
de reportagens denunciando a manipula-
ção de verbas secretas pela Secretaria de .
Assuntos Estratégicos (SAE). o Tesouro
Nacional decidiu restringir as senhas do
Congresso, limitando-as ao acesso a infor-
mações superficiais sobre a execução do
Orçamento. !'

. Num discurso tenso de despedida da
presidência da LBA. no qual derrapou
quatro vezes nas palavras, a primeiradjjflia Rosane Collor disse que deixava o
cargo "sem mágoas, mesmo daqueles
qíiç. motivados por interesses políticossubalternos, tentaram atingir-me a con-
diçao de mulher e a minha dignidade". O
rçljtório de sua gestão, distribuído 011-
t<*H. contém, segundo Rosane Collor.suu "resposta á sanha dos torquemadas.
qiie demonstra a proíicuidade das reali-
zações da LBA em prol da família hrasi-
líifa". A primeira-dama pediu a seu su-
cj^sor que continue a apuração das
denúncias de irregulidadescometidas du-
raute sua gestão.
"•.«tentando manter .1 voz firme. Rosa-

nf "Collor encerrou o discurso de cinco
Imrcfcis citando versos da prêmio Nobel
de Literatura, a chilena Gabriela Mistral'!Tü3a a natureza e um serviço Serve a

nuvem, serve o vento, serve a chuva. Ha
a alegria de ser puro e a de ser justo",filosofou. "Mas ha. sobretudo, a maravi-
lhosa. a imensa alegria de servir. Estou
leliz por ter servido â causa da LBA",
concluiu, com os olhos marejados, ob-
servada atentamente pelo olhar compe-
netrado de Collor.

O presidente Fernando Collor reco-
mendou ao novo presidente da Legião
Brasileira de Assistência (LBA), o advo-
gado e economista Paulo Sotero. de 50
anos. que laça uma "administração pro-lissionalizada . C ollor deu posse ontem
a Sotero — durante uma das mais con-
corridas cerimônias realizadas no Palá-
cio do Planalto. .1 que compareceram
perto de mil pessoas. O novo presidente
da LBA disse que a Procuradoria-Geral
do órgão vai dar continuidade ás investi-
gaçôes da comissão de sindicância aberta
por Rosane Collor.

ERRATA
Carta aberta ao Presidente da República
publicada no JB dia 01.09.91 foram co-
metidos os seguintes erros gráficos:
acuidade e no parágrafo 6o após a pala-via imprópria incerrar-se-ia a frase sendo
iniciada desta maneira "Que 

se determi-
nem novas formas de cobranca.

Assinatura Jornal do Brasil
Petrópolis

CARTA ABERTA A POPULAÇÃO CARIOCANôs, renais crônicos do Rio de Janeiro, se), em lodo o território nacionaltornamos pubhca nossa intranqüilidade quan- Estamos no aguardo de que seiam conto â qualquer interrupção ou perda de quahda- sumadas negociações urgentes e delimtivasde no constante tratamento especializado do â altura das responsabilidades inerentes ásqud nossa vida depende. parles envolvidas — fornecedores, prestado-Por isso. denunciamos em sua lace mais res de serviços (clinicas conveniadas).cruel, a crise econômica vem atingindo dramaticamente a eficiência do Sistema Publicode Saúde e pondo em risco imediato os doen-tes crônicos
Há um ano atrás, nos serviços de transplante de rins e hemodiálise. em nosso Estado.

INAMPS e Secretaria Estadual de Saúdechegando-se á indispensável continuidade emelhoria da qualidade dos tratamentos (direi-to de cidadania e dever do Estado).Alertamos, finalmente, a população para acrueldade do impasse burocrático atual, que, _, . __ , uu uu|jdbiL- uurocrauco atuai, quedemitidos 53 profissionais altamente certamente está a ating.r também outros seqespecializados no atendimento personalizado mentos portadores de doenças crônicase de alio risco aos pacientes Tal lato abalou Uma sociedade sem ética está em de-programa de transplantes e sobrecarregou os composição. Uma nova sociedade legitima-nrnfiÇcinnaiQ rnmnnQcrontnr 3profissionais remanescentes que continuamresponsáveis pelo mesmo número de hemo-dialisados — uma comunidade de 3 000 re-nais crônicos em tratamento, cuja demanda ereprimida e crescente no paisAgora, è a vez dos fornecedores de sis

mente constituída, soberana, democrática esadia tem que ser construída por todos nos,agora
César Fernandes w>w Associação dos Doentes Renais e Trans-temas de autodiâlise (CAPDs cirurgicamente plantados do Estado do Rio de Janeiro, Presi-implantados) estarem prestes a suspenderem dente Membro do Conselho Municipal de De-suas entregas aos pacientes por latia de pa- lesa dos Direitos da Pessoa Portadores degamento situação que atingiria os renais Deficiênciacrônico» em seu direito de ,r e vir mais Endereço pora correspondência:livremente (longe das maquinas de hemodiâli- Caixa Postal 24022 RJ.

m
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Aposentadoria acima de 3 mínimos será 
privatizada

Sônia Araripe

O governo decidiu privati/ar boa parleilo sislema previdenciário para tentar me-
Hiorar os serviços e eliminar os riscos de
I mudes. O projeto já está pronto, mas
guardado em sigilo. Trabalhadores quekvccbam acima de três salários mínimos (o
c'iue eqüivale hoje a CrS 69.395,04) pode-
Eào escolher uma seguradora privada paracuidar de sua aposentadoria.

Fontes do governo ligadas á área de
seguros confirmam a medida que mudará
radicalmente toda a Previdência. Atual-
mente, o Estado cuida de 100% destes
seguros com o Instituto Nacional de Segu-
ridade Social (INSS). A idéia de transferir
parte do trabalho para a iniciativa privada
não è nova, mas ganhou força recente-
mente por conta dos escândalos da Previ-
iléncia Social.

O próprio presidente Fernando Collor
encarregou assessores próximos de locar
adiante o projeto. A tarefa foi repassada
para a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). a Secretaria de Previdência Com-
plementar e precisou contar ainda com a
ajuda do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.

A idéia é evitar unir a imagem de
.corrupção e fraudes ao governo. 110 co-
mando destes seguros. Estimativa recente
comprovou que este mercado inteiro equi-
.vale a menos de 0,5% do PIB, ou cerca de
USS 1.5 bilhão. O governo pretende deixar
uma fatia para a iniciativa privada, en-
quanto trabalhadores de baixa renda per-
maneariam segurados pelo INSS. "É as-
sim que funciona no resto do mundo. O
Estado fica apenas com o lado realmente
social e deixa para o setor privado a outra
parcela", afirma Luís Quattroni. presiden-
te do Instituto de Resseguros do Brasil
lIRB).

Técnicos da Comissão de Valores Mo-
biliários. da Secretaria dc Previdência
Complementar e da Fenaseg (Federação
Nacional de Seguradoras) estão estudando
os detalhes da regulamentação e deverão
se reunir na próxima segunda-feira, dia 9.
para acertar os últimos detalhes. E que,
como a transferência será feita para segu-
radoras e fundações de previdências priva-
das. todos estes órgãos cuidam da fiscali-
/ação ou ilas normas.
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|—1 O ministro da Economia,
Marcilio Marques (na foto

com o chanceler do Japão, Turo
Nakayama) apelou para a tradi-
çào das relações comerciais entre
os dois países para convidar ban-
cos. corretoras e investidores ins-
titucionais japoneses a participa-
rem dos mercados brasileiros de
capitais e de consumo. Em discur-
so no Keidaren (Confederação

das Indústrias do Japão). Marci-
lio exprimiu-se na linguagem pre-
ferida dos investidores de todo o
mundo, quando explicou as medi-
das adotadas pelo governo Collor
para privati/ar empresas, mencio-
nou a reforma fiscal e a redução
de alíquotas de importação, cias-
sificando-as de "reformas estru-
turais" da economia brasileira.
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Mudanças na Previdência Social

Ao atrelar a aposentadoria por tempo de serviço
a uma idade mínima, por enquanto cogitada em 55
anos para mulheres e 60 anos pura homens, o
governo quer evitar as aposentadorias precoces pa-
ra reduzir gastos. Quanto mais tarde um trabalha-
dor se aposenta, menor é o período de concessão do
benefício. O Ministério do Trabalho e da Prevdiên-
cia Social dispõe dos seguintes números para justifi-
car a proposta: em 1990, dos 35,886 homens que se
aposentaram por tempo de serviço, 17.880 (quase a
metade) tinham entre 40 e 54 anos.

O dado endossa a tese de que há um grande
volume de segurados que se aposentam em plena
capacidade de trabalho. A economia informal vem
reduzindo as receitas da Previdência originárias de
contribuições. No Nordeste, apenas 30% da popu-
lação economicamente ativa contribui. No resto do
pais, o percental só alcança 50%. A conseqüência

Steplinanes e contra

o tempo de serviço

O deputado Rcinhold Stephanes (PFL-PR) defende a
limitação da aposentadoria pela idade. "Todos os países
que têm previdência organizada impõem idade mínima
para aposentadoria. São mais de 120." Stephanes, ex-pre-
sidente do antigo INPS e autor do livro Previdência Social
— Uni problema gerencial, di/ que as categorias que se
aposentam mais cedo hoje são as bem organizadas c com
melhor qualidade de vida, que exi-
cem do sisteuia .a..manutenção de
benefícios por períodos muito lon-
gos. que o tempo de contribuição
não é suficiente para cobrir."O trabalhador braçal começa a
assinar a Carteira de Trabalho mais
tarde, perde tempo de contribuição 0Èna troca de emprego e por isso se
aposenta em idade avançada", sus-
tenta Stephanes. Si,vhanês'
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dessa fuga de recursos è a queda da relação entre
pessoas que contribuem e o número de benefícios
pagos. Em 77, segundo dados do Banco Mundial,,,,
ela estava em 5/1 (cinco contribuintes para cada
aposentado). Em 89, a relação estava em 2,53/1. No '
Nordeste, caía para 1,42/1. A longo prazo, diz o
Banco Mundial, a Previdência caminha para a in-
solvência.

Especialistas garantem que o fim da aposentado- -
ria por tempo de serviço terá conseqüências sociais
danosas: trabalhadores de baixa renda perderiam a
segurança que a aposentadoria proporcional repre-
senta. O secretário do Centro de Estudos de Seguri-
dade Social de São Paulo, Adauto Martins, explica,
que o trabalhador braçal perde sua capacidade,
produtiva com a idade. "Se aos 45 ou 50 anos ele-
ior demitido, não conseguirá mais voltar ao merca-
do de trabalho ".

w v

Alckmin propõe lei

em lugar de emenda
O deputado Geraldo Alckmin (PSDB-SP) é contra a''

proposta de emenda constitucional do governo que aca-
ba com a aposentadoria por tempo de serviço. Alckmin,
que foi relator do projeto de benefícios da Previdência...
sancionado no final de julho, acredita que o fim das
aposentadorias precoces podem vir numa legislação or-„,
dinária.

Para o deputado, a aposentadoria aos 40 ou 45 anos, ..
que obriga a Previdência a estender a
concessão do beneficio por um perto-

| do superior a 30 anos. estão restritas
: ás aposentadorias especiais, garanti-
i ilas aos profissionais de atividades

i insalubres ou perigosas — mineiros',""
I petroleiros, policiais —. que deverão

j ser. de acordo com o Plano de Bene-
ficios, regulamentadas por lei com-
plementar. "Fm vez de estabelecer

  guerra jurídica em torno do tema. o ¦
Geraldo Alckmin caminho seria lima lei."
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Nós hospedamos você nos melhores Hotéis de Blumenau

SUL MARAVILHOSO COM
OKTOBERFEST
fâffh Rodoviária Curitiba, Joinville, a
lal** Festa em Blumenau, Camboriú,
Florianópolis, Tbrres, Porto Alegre, Gra-
mado, (hospedagem no fabuloso Hotel
Serra Azul), Canela, Bento Gonçalves,
Garibaldi e Caxias do Sul, 9 pernoites
com café da manhã e 10 refeições. Desde:
À vista Cr$ 213.400, 00 4 x Cr$ 66.650,

QUATRO BANDEIRAS COM
OKTOBERFEST
Sal do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai

Rodoviária Curitiba, Joinville,
a Festa em Blumenau, Florianópo-

lis, Tbrres, Porto Alegre, Gramada Chuy,
Punta dei Este, Montevidéo, Buenos Ai-
res, Assunçáa Cataratas do Iguaçu, Puer-
to Iguazu, Londrina etc. 14 pernoites
com café da manhã el5 refeições. Desde:1
À riita Cr$363.400, on 4 « Cr$ 113.550,'

TIJUCA: Praça Saens Pena, 45/Lj. 10.1 - Ttel.: 264-4893
IPANEMA: R. Visc.Pirajá,351/Lj. 105-Tfel.: 521-1188 BARRA: (Kolibri) Av. Olegário Maciel, 451/Lj. D - Ttel.: 399-3542Em tunsmo a numero 1 COPACABANA: R. Santa Clara, 70/Slj. - Ttel.: 255-1895 NITERÓI: (Contactur) Moreira César, 229/1012 • Tel.: 710-7401

S. Pmnlo - Campinas • Vitória • Belo Horizonte • Curitiba - SalTador • Recife ¦ Fortaleza. Consnlte O S8U Agente de Viagens

Bf CENTR0: R- da 9uitanda. 20/Slj. - Tfcl.; 221-4499«vS% íáteSfj IPANEMA: R.Vise.Piraiá.351/Li. 105-1*1.- *21.11

SUL DO BRASIL, OKTOBERFEST
E FOZ DO IGUAÇU
fljSA Rodoviária Curitiba, Joinville,
B''a a Festa em Blumenau, Florianópo-
lis, Tbrres, Porto Alegre, Gramada Cane-
Ia,. Caxias do Sul, Vila Velha, Cascavel,
Foz do Iguaçuj (Argentina e Paraguai).
Maringá, Londrina. 13 pernoites com café
da manhã e 14 refeições. Desde:
A ristii Cr$ 293.400, on 4 x Cr$ 91.650,

Recursos ficam no

Banco do Brasil
BRASÍLIA — O Ministério do Tra-

balho e da Previdência Social pretende
concluir ainda esta semana projeto de lei
criando a Previdência Complementar
Pública. O projeto deverá ser encami-
nliado ao Palácio do Planalto nos próxi-
tnos 15 dias. A informação é do secreta-
rio dc Previdência, Luís Carlos
Magalhães Peixoto. Pelo projeto, todos
os trabalhadores deixariam de contribuir
para a Previdência Social e. em contra-
partida, o sistema garantiria benefícios
no valor de até 3 salários mínimos. Para
ter direito a aposentadoria mais alta. o
segurado teria que recorrer ao Plano de
Previdência Complementar Público, ad-
ministrado pelo Banco do Brasil, ou aos
fundos privados.

O INSS continuaria responsável pela
concessão das aposentadorias aos segu-
rados com renda inferior a três mínimos,
mas a gestão dos recursos seria de res-
ponsabilidade do Banco do Brasil. Os
técnicos do governo entendem que. com
a dispensa da contribuição á Previdência,
haveria uma "poupança disponível" da
parte do trabalhador, que, com isso. teria
condições de aderir ao plano comple-
mentar público ou a um plano privado.
A expectativa é de que. com a aprovação
do projeto, os fundos de pensões abertos
(administrados por instituições fimmeei-
ras) e fechados (administrados por orga-
ni/açòes trabalhistas) se multipliquem
em todo o pais.

O projeto modificará a recém-sancio-
nada Lei de Benefícios, pela qual o valor
máximo das aposentadorias está lixado
em dez salários mínimos. O governo es-
tuda uma forma de não penalizar os
segurados que contribuem hoje sobre
mais de cinco mínimos e estão próximos
do direito á aposentadoria. Uma das so-

_!lições cm estudo é permitir ao segurado
que inclua no plano complementar as
contribuições feitas á seguridade social.

O Plano dc Previdência Complemen-
tar será regido pelo sistema de capitaliza-
ção. a exemplo dos planos privados exis-
tentes hoje. O sistema de capitalização
funciona como uma espécie de poupan-
ça. feita pelo segurado. O valor do bene-

. ficio depende do período e do valor da
contribuição mensal. Os recursos são
aplicados no mercado financeiro. No ca-
so da Prev idência, o sistema é o da repar-

. lição simples, pelo qual as contribuições
são usadas para cobrir pagamento de
benefícios.
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Blumenau de 4 a 20 de Outubro'
O MELHOR NA OKTOBERFEST

©Rodoviário, 
sem viagem noturna.

Pela Costa Verde, Sào Paulo, Join-
ville, Camboriú, a Festa em Blumenau,
Pomerode, Jaraguá do Sul e Curitiba.
Jantar festivo em Santa Felicidade. Em-

Blumenau. Hotéis Plaza
Hering e Viena Park. 5
pernoites com café da
manhã e 7 refeições.

De«de: À rifta Cr8147.400,
oi 41 Cr$ 46.050,

SERRAS GAÚCHAS COM
OKTOBERFEST
tgrtfl Rodo-aéreo. Avião para Curitiba.

Visita à FENACHOP em Joinville
(nas saídas até 11/10) ou Vila Velha (saí-
das a partir de 13/10), a Festa em Blume-
nau, Florianópolis, Tbrres, Gramado, Ca-
nela, o circuito da uva e do vinha Avião
Porto Alegre/Rio. 8 pernoites, 8 cafés da
manhá e 8 refeições. + Parte Aérea
À rista CrS 192.000 on
4 « CrS 59.980,
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informática

Fotos de arquivo
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Governo perde na

Câmara disputa

pelas TVs a cabo

Senado aprova nova

BRASÍLIA — O Senado aprovou
ontem, por acordo de lideranças, a nova
lei de informática, mantendo o texto
aprovado anteriormente pela Câmara
dos Deputados em seus pontos essen-
ciais, como isenção parcial do Imposto
de Renda (IR) e isenção total do Impôs-
to sobre Produtos Industrializados (1PI)
para os fabricantes de computadores. O
Conselho Nacional de Informática (Co-
nin) terá 24 membros, dos quais 13 serão
representantes do governo e 11 represen-
tarão entidades do setor privado. O pro-
jeto. que tramita em regime de urgência,
retornará á Câmara para que os depu-
lados votem, no prazo de 10 dias, as
emendas feitas pelos senadores.
Os pontos principais do projeto:

Abatimento, até outubro de 1997, de
até 50% no IR devido pela empresa queinvestir em atividades de pesquisa c de-
senvolvimento.

Isenção toial de 1PI. até outubro de
1999. para empresas produtoras de bens

e serviços de informática e na compra de
máquinas, equipamentos, peças e maté-

ria-prima por órgãos públicos e sem fins
lucrativos.
? Para ter acesso a incentivos fiscais as
empresas terão de destinar 5% de seu
faturamento bruto a projetos de pesquisae desenvolvimento, da seguinte forma:
3% aplicados na própria empresa e 2%
canalizados para universidades e centros
de pesquisa, através de convênios.

As empresas do setor de informática
poderão abater 0.5% do IR devido, des-
linando esses recursos para a compra de
ações emitidas por novas empresas do
setor.

As empresas usuárias de bens de in-
Ibrmátiea também podem abater 0.5%
do IR devido, utilizando os recursos na
compra de equipamentos junto a empre-
sas de capital nacional.

Fica mantida a definição de empresa
nacional, como sendo aquela em que o
controle efetivo da empresa, com no mi-
nimo 51% das ações com direito a voto.
e as decisões sobre atividades, inclusive
de natureza tecnológica, estejam em po-
der do sócio nacional.

BRASÍLIA — Sem as presenças'do
lider do bloco governista. deputado Ri-
caído Fiúza (PFL-PE), e do governo,
deputado Humberto Souto (PFL-MG).
o governo perdeu a primeira batalha,nii
disputa que vai decidir se cabe ao E.xeçu-
tivo ou ao Legislativo autorizar o funcio-
namento de televisões por assinatura e a
cabo. Parecer votado ontem na Câmara
diz que é inconstitucional não submeter
tais autorizações ao Congresso. A ausén-
cia dos dois principais representantes gó-
vernistas na Câmara foi duramente eriti-
cada pelo líder do PRN, deputado Cleto
Falcão (AL). "A derrota foi conseqtiên-
cia da ausência dos lideres do governo e
do bloco", atacou Cleto, um dos amigos
mais íntimos do presidente Fernando
Collor. Fiúza está em Genebra, na Suíça,
e Souto não compareceu ao plenário."!

A derrota do governo acabou aconte-
cendo por votação simbólica, já que o
representante do bloco governista' em
plenário, deputado Jesus Tajra (PFL-PI).
retirou o pedido de verificação de quó-
rum instantes depois de ter feito o pedi-
do. prerrogativa dos lideres partidários.
Os deputados já começavam a chegar,
chamados pelo sistema de som do Coii-
gresso, quando o deputado Roberto Ma-
galhães (PFL-PE) convenceu Tajra a rc-
tirar o pedido.

A decisão do plenário, ontem, anteci-
pou uma tendência do Congresso„de
aprovar um projeto de lei do deputado
Antonio Britto (PMDB-RS), regulari-
zando as autorizações de TV por assina-
tura e TV a cabo. Pela proposta, que tem
apoio maciço das Comissões de Consti-
tuição e Justiça e de Ciência e Tecnõfò-
gia. o governo terá que submeter essas
concessões ao Congresso, da mesma for-
ma como acontece com as rádios e televi-
sòes convencionais.

A queda de braço entre governo e
Congresso começou no final do governo
Sarney. que remeteu "por equívoco", no
dia 14 de março, na véspera da posse de
Collor. aos parlamentares, duas mensa-
gens submetendo as concessões á dellbe-
ração legislativa.

Emenda provoca confusão
Estados não chegam a

acordo sobre dívidas

BRASÍLIA — Depois de dois dias de
reuniões para discutir a renegociação das
dívidas dos estados, os secretários de
Fazenda não conseguiram superar as di-
vergências sobre a formação do fundo
que financiará a rolagem do débito de
USS 57 bilhões com a União. "O fundo
só interessa ao governo federal, já que ele
juntaria cerca de USS 7 bilhões no caixa
da União", sentenciou o secretário de
Fazenda de São Paulo, Frederico Maz-
zucchelli.

O secretário de Mato Grosso. Antò-
nio Eugênio Belluca. concordou com a
criação do fundo proposto no Emcndão,
a partir de transferências de recursos lê-
derais previstas na Constituição, do PIS-
Pasep e de parte da receita do 1CMS. a
aprtir e manifestou opinião de que. no
final, os estados acabarão renegociando
suas dividas com a União por regiões."Os problemas das regiões sào parecidos
e isso facilitaria uma acordo", sustentou.

No final da reunião, os secretários
decidiram fazer nos próximos dias uma
contraproposta ao Ministério da Econo-

mia. Eles querem pagar as dividas no
prazo mínimo de 30 anos e com juros de
no máximo 5% ao ano, mais a Taxa
Referencial (TR). O governo propõe 20
anos e juros de 6% ao ano. mais a TR.
Os estados querem uma carência de dois
anos para fazer seu ajuste financeiro,
mas o ministro da Economia, Marcilio
Marques Moreira, sugere seis meses.

Os secretários do Norte e Centro-
Oeste estiveram com o secretário de Fa-
zenda. Luís Fernando Wellisch, e ouvi-
ram dele que, se os prazos forem estica-
dos, a União será obrigada a reduzir seus
investimentos nos estados. Os governa-
dores devem se reunir ainda na semana
que vem para toram uma posição sobre a
dívida.

Entre os secretários, houve acordo
apenas quanto a duas propostas do
Emcndão: limitação dos gastos de pes-
soai dos estados e municípios a 60% da
arrecadação e redução dos salários dos
funcionários públicos. Mas o secretário
do Rio. Cibilis Viana, é contra o fim da
estabilidade no serviço público.

Foi grande a confusão ontem, duran-
le a aprovação da nova lei de informática
pelo Senado, que recebeu emendas e será
devolvida á Câmara. Até ontem á noite
persisitia entre os senadores uma dúvida
sobre o destino de uma emenda do rela-
lor do projeto, José Eduardo Vieira
(PTB-PR). que reduzia de 24 para 16 o
número de membros do Conselho Na-
cional de Informática (Conin).

O senador Marco Maciel (PFL-PE).
que votou a favor, garantia que a emen-
da foi a aprovada, enquanto o senador
Mário Covas (PSDB-SP). contrário à
modificação, assegurava que havia sido
rejeitada. As longo da votação as dtivi-
das foram tantas que. em determinado
momento, Maciel advertiu que um artigo
da lei estava sendo votado, desnecessa-
riamente. pela segunda vez.

Mantendo o bom-humor em meio â
confusão, o presidente do Senado. Mau-
ro Benevides (PMDB-CE). arrancou gar-
galhadas do plenário quando convidou
Maciel a sentar-se usando a frase latina
quoil abunda! non nacei (o que é abun-
dante não prejudica). Benevides explicou
que essa expressão é muito conhecida"por lodo rábula do Nordeste".

A dúvida sobre a composição do Co-
nin atingiu também os dirigentes de enti-
dades do setor de informática que acom-

panharam a votação do projeto. O
representante da Abicomp, Carlos Ro-
clia. disse que não tinha certeza se o
Conin terá 16 ou 24 membros. Ele levan-
tou. no entanto, uma certeza que o preo-
cupa: a nova lei acumula incentivos lis-
cais para empresas na Zona Franca de
Manaus e no resto do pais. o que acaba-
rá gerando fartos créditos para as empre-
sas do setor.
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¦Mais dois são 
presos

por fraudes 
no INSS

Universitária é morta Brasil 0 Colômbia fazem acordo

a tiros em São Paulo 
para 

combater tráfico de droga

Mais dois advogados acusados de en-
volvimento cm fraudes contra o Instituto

[Nacional de Seguridade Social (INSS),Wilson Ferreira c Roberto Cardoso Pon-
i les de Miranda, apresentaram-se ontem
ao desembargador Newton Doreste Dap-

. tista e foram presos; O primeiro, que é
, sobrinho e companheiro de escritório de

llson Escóssia da Veiga, responsável por
, fraudes de mais de CrS 30 bilhões, dei-• xon claro que nunca se beneficiou do

dinheiro das indenizações.
, Wilson Ferreira explicou que, apesar
de ser parente de Escóssia, é empregado

'do-escritório, com carteira assinada, e
recebe 15 salários mínimos por mês. De

! acordo com a denúncia do Ministério
, Público, Wilson era quem retirava os
¦processos de acidentes de trabalho dos

SÃO PAULO — A estudante Maria
Olímpia Guirao Olivastro. 24 anos,
quintanista de Direito da Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU), foi as-

, sassinada com três tiros anteontem à
noite em seu apartamento, uma cobertu-

. ra duplex no 10" andar do Edillcio Itajaí,
na*Rua Irai, 533, em Moema, Zona Sul
de São Paulo, onde morava sozinha. O
assassino eliminou também a única teste-
mirnlia que poderia incriminá-lo: o por-
teiro do prédio, Assis Benício Alves, de
25"anos, que tentou abordá-lo quando

, deixava a garagem do prédio no Monza
azul roubado da estudante. Assis levou
uni tiro 11a cabeça e morreu antes de ser
socorrido no Pronto Socorro do Ilospi-tal Alvorada.

O crime ocorreu entre 22h e 23h50,
. 110 intervalo entre o último telefonema' dado pela estudante de seu apartamento

e o horário em que a Polícia Militar foi
chamada pelo síndico do prédio, Harol-
do Regionaldo Lcvy Neto, para socorrer
o porteiro, que agonizava na garagem.
Ninguém no prédio ouviu os tiros que
üfàjaram a estudante, mas o porteiro
Assis, que assumiu o plantão às 22h.
teria sido atraído para a garagem pelo
barulho de uma leve colisão provocada
pelo assassino, que arranhou o carro na
parede.

Gravações — O corpo de Maria
Olímpia foi descoberto logo em seguida
no tapume do pavimento superior do
duplex. A moça estava amordaçada com
esparadrapo, tinha as mãos amarradas
para trás e três perfurações de bala 11a
nuca. Um dos tiros saiu pela parte fron-
tal'da cabeça e alojou-se 11a parede. Não
havia sinais de arrombamento, mas a
policia diz que o assassino levou cerca de
USS 6 mil, um relógio Rolex, jóias e o
¦Monza azul, placa TH-6615, que perten-
cia à estudante e até ontem á noite não
havia sido localizado.

O delegado José Flamínio Ramos

TUBARÃO — O trote de alunos ve-
•teranos contra calouras do curso de Enge-
filiaria Química da Universidade do Sul de
Santa Catarina (Unisul), neste município,
causou sérias queimaduras no rosto e
mãos de seis moças. Três delas estão lios-
pitalizadas sob observação. O trote foi na
tarde de segunda-feira, 110 intervalo de
uma aula de Filosofia, quando um grupo
Be" estudantes da segunda fase de Enge-
nharia Química obrigaram várias calouras
a saírem da sala para se submeterem ao
batismo de Jogo - No meio das brin-

¦cadeiras foi jogada uma substância à base
de hidróxido de sódio, guardada em uma- garrafa sem rótulo, que causou as queima-¦ duras. "Quando nos queixamos de dor, nos
¦levaram ao laboratório de Química para
nos lavar, mas, em contato com a água, as
queimaduras pareciam aumentar", cxpli-
cou ontem a estudante Sabrina Figueire-
do, de 17 anos, uma das três internadas no'Hospital Nossa Senhora da Conceição.
Além dela, foram atingidas Paula Pinheiro
Machado, 18 anos, Cristiane Machado,

,Ketty Celina Fernandes. 17, Lílian
Maria Espíndola Camilo, 19, e Celoni Ce-

Ê ^.BELO HORIZONTE —A Delega-
u eia de Menores desta capital registrou
i ontem o primeiro caso de ataque para
| roubar cabelos de mulher. Maria Apa-
i recida Silva, uma loura que tinha cabe-

kvem mechas até a cintura, chegou á- delegacia chorando e com os cabelos
« tosados 11a altura do pescoço. Contou
^ ter sido atacada por quatro meninos na

•° confluência das ruas Rio de Janeiro e
T Tupmambás. bem 110 Centro da cidade,
4 região de comércio popular, com alta
« .concentração de camelôs e muito movi-
i mento.
f A onda começou em Belo I lorizonte

há. cerca de 15 dias e provocou pânico'.^eiD vários pontos da cidade, sobretudo
« no-Centro e na refinada Savassi, onde
» atuava a maior parte das quadrilhas de" crianças. Essa foi uma das razões que
l levaram a Policia Civil de Minas a reco-
^ lher cerca de 500 menores, provocando
• polêmica de repercussão nacional.
UnarAlè ontem não havia queixa formal

cartórios das varas — e muitos desses
processos estão desaparecidos. Ele disse
.que não tinha participação nos honorá-
rios, mas às vezes recebia do tio alguma
gratificação.

Em fevereiro deste ano, época em quellson Escóssia recebeu indenização de
quase CrS 21 bilhões cm nome do segu-
rado Alaíde Fernandes Ximenes, Wilson
disse que recebeu do tio um "extra" de
Cr5 2,5 milhões, mas não soube informar
se o dinheiro era parte da indenização. O
desembargador quis saber sobre os 45
cheques que Wilson recebeu do tio em
março deste ano. Desses cheques, 22 fo-
ram emitidos no mesmo dia — 6 de
março — com valores entre CrS 10 mi-
lliões e CrS 145 milhões, num total de
quase CrS 1,5 bilhões.

Martins, da Divisão de Homicídios, que
atendeu a ocorrência, disse que não há
qualquer pista indicando como o assassi-
110 entrou no prédio, o que, segundo ele,
ocorreu a partir das 22h. Antes disso, às
2lh50, Maria Olímpia telefonou para o
namorado, o estudante Marcelo de Paula
Campos Nunes — que cursava com ela o
5" ano de direito 11a FMU — e contou
que acabara de chegar da aula de ginásti-
ca.

A polícia conseguiu retirar impres-
sòes digitais de vários locais do aparta-
mento e apreendeu uma fita cassete que
se encontrava na secretária eletrônica e
que poderá ajudar a desvendar parte do
mistério, já que contém a gravação das
últimas conversas mantidas pela estu-
dante 110 telefone. A fita foi encaminha-
da ontem mesmo ao Instituto de Crimi-
nalística da Polícia Civil.

Maria Olímpia era dona de uma loja
de antigüidades no bairro do Brooklin,
na Zona Sul, e morava no apartamento
há cinco meses, aproximadamente, de-
pois que seu pai, o advogado Walter
Olivastro, tendo enviuvado, se mudou
dali. Embora o caso tenha sido registra-
do na Divisão de Homicídios como rou-
bo seguido de morte, a polícia trabalha
também com a hipótese de vingança, já
que a estudante, amarrada e dominada,
não oferecia riscos à pessoa que a ma-
tou.

Colegas e amigos descreveram Maria
Olímpia como uma moça alegre e sem
inimizades. Há cerca de um ano, desistiu
de um casamento quando o noivo —
cujo nome não foi revelado pela polícia
— já a esperava na porta de uma igreja
cm São Paulo. Revoltado com o assassi-
nato, um grupo de colegas de Maria
Olímpia pediu ontem ao secretário de
Segurança, Pedro Franco de Campos,
que o caso seja esclarecido o mais rápido
possível. O secretário prometeu empenho
da polícia.

lino, de 20 anos. Além de Sabrina, perma-
nccem internadas Lílian Camilo e Celoni
Celino. Por ordem da direção da Unisul,
foi instaurada comissão de professores que
apurará os responsáveis.

A queixa foi registrada no 2° Distrito
Policial de Tubarão pelo delegado aposen-
tado Alcione Machado, pai de Paula Ma-
chado. No boletim de ocorrência, os res-
ponsáveis são apontados apenas como
uma turma de estudantes da segunda fase
de engenharia química", mas o delegado
que presidirá o inquérito, Walter Leal,
acredita que nos depoimentos das vítimas
será possível a identificação. "Eles serão
processados por crime de lesões corpo-
rais", disse o delegado."O cirurgião plástico informou que fi-
carão manchas escuras no rosto e, no
primeiro dia, ainda temíamos pela visão",
disse a mãe de Lílian, Núbia Camilo. Se-
gundo Reginaldo Boppré, clínico-geral
que prestou o primeiro atendimento, as
calouras foram vítimas de queimaduras de
1" e 2o graus produzidas por uma substàn-
cia, base, utilizada como diluente para
produção de sabão e que certamente dei-
xará marcas.

registrada nas delegacias, embora a Po-
licia Civil de Minas tivesse conhecimen-
to de vários casos — os atingidos não
quiseram se expor às investigações-,"Diante da situação de impunidade dos
menores e do trauma sofrido com os
ataques, as vítimas preferiram não dar
queixa", contou o delegado Nilton Ri-
beiro, chefe do Departamento de Invés-
ligações da Policia Civil.

Segundo ele, o caso mais violento foi
o de uma adolescente que teve de levar
1S pontos no pescoço, por causa de um
corte provocado por navalha. Em ou-
Iras situações, foram usados estilete,
tesoura e até caco de garrafa. A situa-
ção de pânico alterou o comportamento
das jovens: muitas passaram a proteger
o cabelo escondendo-o por dentro dos
casacos e blusas de inverno. A policia,
entretanto, não chegou a uma explica-
ção definitiva sobre os objetivos dos
roubos. "É tudo muito estranho", ad-
mite o delegado Ribeiro.

BRASÍLIA — Brasil e Colômbia as-
sinaram ontem três acordos em solenida-
de no Palácio do Planalto: um para tro-
car informações sobre narcotráfico,
outro para prevenir a cólera e um tercei-
ro para criação de um grupo permanente
de cooperação consular, para facilitar o
trânsito na fronteira. Os presidentes Fer-
nando Collor e César Gavíria decidiram
também constituir 11111 comitê consultivo
para tratar do café, com representantes
dos setores público e privado dos dois
países, que são os maiores produtores e
exportadores de café no mundo. O obje-
tivo é encontrar saídas para recuperação
dos preços internacionais.

Presente à solenidade no Palácio do
Planalto, o diretor-geral da Polícia Fede-
ral, Romeu Tuma, disse que vai ser in-

Doméstica perde

filhos para

casal italiano
BELO HORIZONTE — O Tribunal

de Justiça de Minas decidiu ontem que os
dois filhos da doméstica Clemilda Apa-
recida Mendes, de Três Corações, adota-
dos por um casal italiano em 1989, vão
continuar com os pais adotivos, 11a Itá-
lia, onde poderão ter uma vida melhor
do que com a mãe verdadeira, que é
pobre. A mãe ficou desesperada com a
decisão do Tribunal. "Eu confiava na
justiça dos homens, agora só confio na
justiça de Deus", lamentou ao conhecer
a sentença.

Cremilda cedeu a guarda temporária
dos filhos a um italiano que morava no
Brasil e disse ter ficado surpresa um mês
depois quando soube que eles tinham
sido levados para a Itália. Um total de 16
crianças de Três Corações foram levadas
para aquele país, de acordo com inquéri-
to instaurado pela Polícia Federal em
1989, após denúncia da doméstica.

Os filhos de Cremilda foram localiza-
dos na Itália, mas ela não conseguiu a
posse deles em julgamento de primeira
instância, em Três Corações. Apelou ao
Tribunal de Justiça, onde o caso foi jul-
gado ontem pelos desembargadores Leo-
nídio Doehler (relator), Rubens Xavier
Ferreira (revisor) e Walter Veado (vo-
gal). Não houve divergência na conclu-
são dos desembargadores, que concluí-
ram pela permanência das duas crianças
11a Itália, onde terão melhores condições
de vida do que com a mãe brasileira.

No entendimento dos desembargado-
res. a mãe das crianças não tem recursos
financeiros, nem idoneidade moral, para
cuidar delas. O desembargador Walter
Veado informou que a Justiça, nesses
casos, considera que o interesse dos me-
nores supera outros interesses. Nas peças
do processo estão incluídas fotos das
crianças, dando mostras de sua nova
condição de vida na Itália.

A advogada Maura Lílian Monteiro,
designada pela Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) para defender Cremilda,
classificou a setença de "uma vergonhosa
atitude desumana". Ela anunciou que vai
apelar novamente. Como não houve di-
vergència entre os três desembargadores,
não cabe recurso ao Tribunal de Justiça.
Ele terá de ser interposto junto ao Supe-
rior Tribunal de Justiça, em Brasília.

tensificado o combate ao tráfico de dro-
gas com a troca de informações pelos
dois países. "Cada país tem sua legisla-
ção. O que queremos é facilidade na
extradição e na busca de informações em
processo que esteja correndo em outro
país", explicou tuma. "Vale ressaltar
que a troca de informações sempre exis-
tiu, mas agora queremos dar também
validade jurídica".

Em discurso, o presidente Collor dis-
se que a cooperação judicial constitui"instrumento de crucial importância na
luta contra esse flagelo". Collor ressaltou
que a medida facilitará a operação dos
mecanismos de assistência legal mútua,
além de reforçar a capacidade dos res-
pectivos sistemas judiciais de responder,

RECIFE — Quase 20 anos após te-
rem movido ação na Justiça do Traba-
lho contra a Rede Ferroviária Federal
(RFFSA) para receber uma diferença
de salários retroativa a 1964, 1.323 fun-
cionários da 5a Regional (a maioria ho-
je aposentada) vão recebê-la com corre-
ção. No total, a RFFSA terá de pagar
CrS 1 bilhão 748 milhões 434 mil em
valores de agosto.

O processo, aberto em 1974, percor-
reu todas as instâncias e estão esgotadas
as possibilidades de recurso. Desde
1975, a causa fora ganha parcialmente
pelos funcionários que, a exemplo dos
ferroviários em todo o país, recorreram
à Justiça porque os aumentos anuais
obtidos durante a ditadura militar fo-
ram em média de 46%, inferiores aos
110% determinados pelo decreto-lei
4345/64, aprovado antes do golpe de
1964.

Os 1.323 ferroviários beneficiados
são de Pernambuco. Alagoas, Rio
Grande do Norte e Paraiba, estados

com efetividade e presteza, a várias das
ações delituosas relacionadas com o nar-
cotráfico".

O comitê consultivo sobre café vai ser
formado, no lado brasileiro, por repre-
sentantes dos ministérios das Relações
Exteriores, Economia. Agricultura e do
Comitê Brasileiro do Café.

O presidente da Colômbia, César Ga-
viria, retornou ontem a seu país, levando
ainda na bagagem- a expectativa de o
Brasil concluir estudo para a compra de
carvão da Carbocol, estatal colombiana;
sobre a situação dos povos indígenas das
fronteiras e da instalação de centros de
coordenação de combate â cólera nas
cidades de Tabatinga. no Brasil, e Letí-
cia, na Colômbia.

que integram a 5a Regional da RFFSA.
Em todo o pais, cerca de 20 mil funcio-
nários da Rede ingressaram na Justiça
em 1974 para recuperar a diferença sa-
larial perdida. Em alguns estados, como
Rio, São Paulo e Minas Gerais, cies
perderam a causa.

"Não temos mais intenção de pro-
crastinar esse processo, até porque to-
dos os recursos foram esgotado", ga-
rantiu ontem o chefe do departamento
jurídico da 5a Regional da Rede. José
Galdino da Silva Filho, adiantando que
na próxima segunda-feira o superinten-
dente regional, Fernando Jordão, vai se
reunir com o advogado dos beneficia-
dos para acertar a forma de pagamen-
to.

A Associação dos Aposentados da
RFFSA convocou ontem uma assem-
bléia para informar aos ferroviários da
vitória trabalhista. O presidente Amau-
ri Moraes de Oliveira adiantou que o
pagamento poderá ser parcelado mas"isso será discutido com cada um".

Gaúchos querem

divulgação de

papéis do Dops

José Mitchell

PORTO ALEGRE — Uma comissão
da Assembléia Legislativa gaúcha, lidera-
da pelo seu presidente, deputado Cézar
Sehirmer (PMDB), terá audiência hoje
com o governador Alceu Collares (PDT)
para formalizar um pedido de liberação e
divulgação pública dos documentos e fi-
diários que pertenciam ao extinto Dop>.
Parte dessa documentação foi transferida
para a Supervisão Central de Informações
(SCI), órgão da Secretaria de Segurança
em fase de extinção. O ex-chele da SCI e
ex-chefe da Polícia Civil gaúcha vereador
José Leão de Medeiros (PDS) disse ao Jli
que no arquivo da SCI existem documen-
tos do antigo Dops, como o levantamento
sobre o movimento nazista no estado du-
rante a Segunda Guerra Mundial, além de
llehários de políticos.

Com base nesta informação, o funda-
dor do Movimento de Justiça e Direitos
Humanos. Jair Krischke. vai pedir ao go-
vernadora transferência de todo o arquiv o
da SCI para o Arquivo Público, não só
para preservação de documentos históri-
cos, mas também para localizar seis líderes
de oposição ao regime militar sumidos no
estado: David Capistrano da Costa e José
Roman, desaparecidos a 16 de março de
1974 entre Uruguaiana e São Paulo; Da-
niel José de Carvalho, de quem não se tem
noticias desde setembro de 11'73, quando
foi visto 11a fronteira com a Argentina;
Onofre Pinto e José La Vecchia, sumidos
em dezembro de 1973, assim como o gaú-
cho Edmur Péricles Camargo, fundador
do grupo guerrilheiro M3G (Marx, Mao.
Mariguella e Guevara).

Fichas — Na audiência com o go-
vemador. ás I7h de hoje, além do d^pu-
tado César Sehirmer, estarão presentes o
presidente da Comissão de Direitos II11-
manos da Assembléia, deputado Antônio
Marangon (PT), e representantes do Co-
mité Brasileiro pela Anistia e da Comissão
de Investigação das Ossadas do Cemitério
de Perus (SP). Todos reivindicarão a pre-
servação e liberação de documentos do
antigo Dops. Com sua extinção, o Dops
estadual gaúcho teve seus arquivos incine-
rados em 27 de maio de 1972, mas inlbr-
mações obtidas na época pelo JB junto a
delegados e funcionários do Dops revela-
vara que os originais do Dops tinham sido
transferidos para a SCI, e também para
órgãos federais (Dops da Policia Federal e
2' seção do Comando Militar do Sul).

O então governador Amaral de Souza
negou a transferência, mas em 1985 o
Movimento de Justiça e Direitos 11 uma-
nos obteve documentos fornecidos pelas
autoridades gaúchas ao consulado um-
guaio para ajudar 11a tarefa de viciar
exilado e líder do Partido Blanco, Wilson
Aldunate. Entre os documentos estava a
ficha do assessor do PMDB Règis Ferreti,
comprovando-se a transferência dos docu-
mentos do Dops para a SCI.

O ex-diretor da SCI Leão de Medeiros
confirmou que 110 fichário da Supervisão
Central de Informações estão documentos
originários do extinto Dops. Ele diz que há
llehários que contam, por exemplo, a pri-
são. em 1937, de políticos contrários ao
golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas,
como Daniel Kriegere Poty Medeiros.

SCI vigiava

tudo e a todo?
PORTO ALEGRE — A extinção da

Secretaria de Segurança Pública marcada
para este mês porá fim também a um dos
mais importantes, misteriosos e sinistros
órgãos da área de informações criado 110
estado pelo Exército com o golpe de 64: a
Supervisão Central de Informações. A
SCI agia como ligação e controle das
Forças Armadas e do Sistema Nacional
(is Informações sobre a Policia Civil e
boa parte da população gaúcha. O go-vemador Alceu Collares ainda não defi-
niu o futuro dos arquivos da SCI, queincluem parte dos fichários do extinto
Dops.

Era na SCI que se fazia a análise de
informações de vários setores da socieda-
de gaúcha, como conta o ex-agente e
ex-chefe José Leão de Medeiros. Tatn-
bém era ali que se se processavam as
investigações para a certidaão de bons
antecedentes, exigida de qualquer pessoa
que buscasse 11111 emprego, inclusive na
iniciativa privada, como recorda o ex-a-
gente da SCI, ex-coordenador regional
da Polícia Federa! no estado e advogado
José Rillo.

de B albinos

Maranhão e Alagoas, o primeiro em
razão de problemas com parte da equi-
pe de recenseadores, que exigiam re-
numeração maior, e o segundo com
atraso no recebimento do material — a ;»
coleta de dados terá início hoje. "Os '
problemas já foram contornados", in- '
iormou o presidente do IBGE.

Para tranqüilizar os brasileiros •
mais desconfiados, o IBGE se dispõe a
fornecer informações sobre qualquer -
um dos 165 mil recenseadores, através
do telefone 1408. "As pessoas, hoje, •
têm mais medo de assaltos", admite "
Guimarães. Além disso, ele acrescenta,
como em qualquer censo, há sempre •"
pessoas inescrupulosas que procuram
tirar proveito da situação.

No Rio Grande do Sul. exemplifica
Guimarães, foi registrado o caso de um
vendedor de livros que se fazia pa.-sar
por recenseador. O orçamento para o :
censo deste ano é de CrS 55 bilhões,
dos quais CrS 1.2 bilhão foram desti-
nados a despesas com divulgação do
trabalho, como forma de tentar "que-
brar o gelo" da população.

O rápido recenseamento

Município paulista
é um dos candidatos
a menor do país

SÃO 
PAULO — O município de

Balbinos (a 400 quilômetros da
capital paulista) foi a primeira cidade
do país saber qual é o número exato de
seus habitantes, apenas 24 horas após
o início oficial dos trabalhos do Censo-
91. Balbinos tem 1.215 habitantes e é
uma das seis candidatas ao título de
menor município brasileiro. As outras
cinco concorrentes são Anhangüera,
em Goiás, André da Rocha e São Ven-
delino, no Rio Grande do Sul, e Nova
Aliança do Ivai e Jardim Olinda, no
Paraná.

No último censo, realizado em
1980, a população de Balbinos somava
1.173 habitantes. A cidade, distrito do
município de Pirajui até 1953, chegou,
segundo dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas (IBGE), a
abrigar 2.617 habitantes em 1960, mas,
ao longo daquela década, perdeu 1.500

moradores. Nos últimos anos, sua po-
pulação encontra-se praticamente es-
tagnada entre 1.100 e 1.200 habitantes.
Dos 1.215 agora contabilizados, 640
são homens e 575 mulheres; 756 mo-
ram na região urbana e 459 na área
rural. O município, informa ainda o
Censo-91, tem 450 domicílios, dos
quais 50 são novos e estão vagos.

Segundo o presidente do IBGE,
Eduardo Augusto Guimarães, o traba-
lho de coleta de informações em todo o
país será concluído até o final de no-
vembro. "A expectativa é de divulgar o
resultado do Censo-91 ao longo do
mês de dezembro", anunciou Guima-
rães. Ele diz que o objetivo é fornecer,
no início do ano que vem, os números
exatos das populações dos 4.500 muni-
cípios brasileiros, para que os governos
federais e estaduais possam distribuir,
de acordo com a dimensão atualizada
das cidades, os recursos a serem repas-
sados em 1992.

Guimarães afirmou que nas regiões
que ainda não iniciaram os trabalhos
de recenseamento — os estados do
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Mais dois são 
presos

por fraudes 
no INSS

Universitária é morta Brasil e Colômbia fazem acordo

a tiros em São Paulo 
para 

combater tráfico de droga

Mais dois advogados acusados de en-
volvimento em fraudes contra o Instituto
Nacional dc Seguridade Social (INSS),
Wilson Ferreira e Roberto Cardoso Pon-
tes de Miranda, apresentaram-se ontem
ao desembargador Newton Doreste Bap-
tista e foram presos. O primeiro, que é
sobrinho e companheiro de escritório de
llson Escóssia da Veiga, responsável porfraudes de mais de CrS 30 bilhões, dei-
xou claro que nunca se beneficiou do
dinheiro das indenizações.

Wilson Ferreira explicou que, apesar
de ser parente de Escóssia, é empregado
do escritório, com carteira assinada, e
recebe 15 salários mínimos por mês. De
acordo com a denúncia do Ministério
Público, Wilson era quem retirava os
processos de acidentes de trabalho dos

SÃO PAULO— A estudante Maria
Olímpia Guirao Olivastro, 24 anos,
quintanista de Direito da Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU), foi as-
sassinada com três tiros anteontem à
noite em seu apartamento, uma cobertu-
ra duplex no 10° andar do Edifício ltajaí,
na Rua Irai, 533, em Moeina, Zona Sul
de São Paulo, onde morava sozinha. O
assassino eliminou também a única teste-
munha que poderia incriminá-lo: o por-
teiro do prédio, Assis Benício Alves, de
25 anos, que tentou abordá-lo quando
deixava a garagem do prédio no Monza
azul roubado da estudante. Assis levou
um tiro na cabeça e morreu antes de ser
socorrido no Pronto Socorro do Hospi-
tal Alvorada.

O crime ocorreu entre 22h e 23h50,
no intervalo entre o último telefonema
dado pela estudante de seu apartamento
e o horário em que a Policia Militar foi
chamada pelo síndico do prédio, Harol-
do Regionaldo Levy Neto, para socorrer
o porteiro, que agonizava na garagem.
Ninguém no prédio ouviu os tiros que
mataram a estudante, mas o porteiro
Assis, que assumiu o plantão às 22h,
teria sido atraído para a garagem pelo
barulho de uma leve colisão provocada
pelo assassino, que arranhou o carro na
parede.

Gravações — O corpo de Maria
Olímpia foi descoberto logo em seguida
no tapume do pavimento superior do
duplex. A moça estava amordaçada com
esparadrapo, tinha as niãos amarradas
para trás e três perfurações de bala na
nuca. Um dos tiros saiu pela parte fron-
tal da cabeça e alojou-se na parede. Não
havia sinais de arrombamento, mas a
polícia diz que o assassino levou cerca de
US$ 6 mil, um relógio Rolex, jóias e o
Monza azul, placa TH-6615, que perten-
cia à estudante e até ontem à noite não
havia sido localizado.

O delegado José Flamínio Ramos

TUBARÃO — O trote de alunos ve-
teranos contra calouras do curso de Enge-
nharia Química da Universidade do Sul de
Santa Catarina (Unisul), neste município,
causou sérias queimaduras no rosto e
mãos de seis moças. Três delas estão hos-
pitalizadas sob observação. O trote foi na
tarde de segunda-feira, no intervalo de
uma aula de Filosofia, quando um grupo
de estudantes da segunda fase de Enge-
nharia Química obrigaram várias calouras
a saírem da sala para se submeterem ao
batismo de fogo - No meio das brin-
cadeiras foi jogada uma substância à base
de hidróxido de sódio, guardada em uma
garrafa sem rótulo, que causou as queima-
duras."Quando nos queixamos de dor, nos
levaram ao laboratório de Química para
nos lavar, mas, em contato com a água, as
queimaduras pareciam aumentar", expli-
cou ontem a estudante Sabrina Figueire-
do, de 17 anos, uma das três internadas no
Hospital Nossa Senhora da Conceição.
Além dela, foram atingidas Paula Pinheiro
Machado, 18 anos, Cristiane Machado,
18, Ketty Celina Fernandes, 17, Lílian
Maria Espíndola Camilo, 19, e Celoni Ce-

BELO HORIZONTE — A Delega-
cia de Menores desta capital registrou
ontem o primeiro caso de ataque para
roubar cabelos de mulher. Maria Apa-
recida Silva, uma loura que tinha cabe-
Io em mechas até a cintura, chegou à
delegacia chorando e com os cabelos
tosados na altura do pescoço. Contou
ter sido atacada por quatro meninos na
confluência das ruas Rio de Janeiro e
Tupinambás, bem no Centro da cidade,
região de comércio popular, com alta
concentração de camelôs e muito movi-
mento.

A onda começou em Belo Horizonte
há cerca de 15 dias e provocou pânico
em vários pontos da cidade, sobretudo
no Centro e na refinada Savassi, onde
atuava a maior parte das quadrilhas de
crianças. Essa foi uma das razões que
levaram a Polícia Civil de Minas a reco-
lher cerca de 500 menores, provocando
polêmica de repercussão nacional.

Até ontem não havia queixa formal

cartórios das varas — e muitos desses
processos estão desaparecidos. Ele disse
que não tinha participação nos honorá-
rios, mas às vezes recebia do tio alguma
gratificação.

Em fevereiro deste ano, época em que
llson Escóssia recebeu indenização de
quase CrS 21 bilhões em nome do segu-
rado Alaíde Fernandes Ximenes, Wilson
disse que recebeu, do tio um "extra" de
CrS 2,5 milhões, mas não soube informar
se o dinheiro era parte da indenização. O
desembargador quis saber sobre os 45
cheques que Wilson recebeu do tio em
março deste ano. Desses cheques, 22 fo-
ram emitidos no mesmo dia — 6 de
março — com valores entre CrS 10 mi-
Ihões e CrS 145 milhões, num total de
quase CrS 1,5 bilhões.

Martins, da Divisão de Homicídios, que
atendeu a ocorrência, disse que não há
qualquer pista indicando como o assassi-
no entrou no prédio, o que, segundo ele,
ocorreu a partir das 22h. Antes disso, às
2Ih50, Maria Olímpia telefonou para o
namorado, o estudante Marcelo de Paula
Campos Nunes — que cursava com ela o-
5° ano de direito na FMU — e contou
que acabara de chegar da aula de ginásti-
ca.

A polícia conseguiu retirar impres-
sões digitais de vários locais do aparta-
mento e apreendeu uma fita cassete que
se encontrava na secretária eletrônica e
que poderá ajudar a desvendar parte do
mistério, já que contém a gravação das
últimas conversas mantidas pela estu-
dante no telefone. A fita foi encaminha-
da ontem mesmo ao Instituto de Crimi-
nalística da Polícia Civil.

Maria Olímpia era dona de uma loja
de antigüidades no bairro do Brooklin,
na Zona Sul, e morava no apartamento
há cinco meses, aproximadamente, de-
pois que seu pai, o advogado Walter
Olivastro, tendo enviuvado, se mudou
dali. Embora o caso tenha sido registra-
do na Divisão de Homicídios como rou-
bo seguido de morte, a polícia trabalha
também com a hipótese de vingança, já
que a estudante, amarrada e dominada,
não oferecia riscos à pessoa que a ma-
tou.

Colegas e amigos descreveram Maria
Olímpia como uma moça alegre e sem
inimizades. Há cerca de um ano, desistiu
de um casamento quando o noivo —
cujo nome não foi revelado pela polícia
— já a esperava na porta de uma igreja
em São Paulo. Revoltado com o assassi-
nato, um grupo de colegas de Maria
Olímpia pediu ontem ao secretário de
Segurança, Pedro Franco de Campos,
que o caso seja esclarecido o mais rápido
possível. O secretário prometeu empenho
da polícia.

lino, de 20 anos. Além de Sabrina, perma-
necem internadas Lílian Camilo e Celoni
Celino. Por ordem da direção da Unisul,
foi instaurada comissão de professores que
apurará os responsáveis.

A queixa foi registrada no 2o Distrito
Policial de Tubarão pelo delegado aposen-
tado Alcione Machado, pai de Paula Ma-
chado. No boletim de ocorrência, os res-
ponsáveis são apontados apenas como
uma turma de estudantes da segunda fase
de engenharia química', mas o delegado
que presidirá o inquérito, Walter Leal,
acredita que nos depoimentos das vítimas
será possível a identificação. "Eles serão
processados por crime de lesões corpo-
rais", disse o delegado."O cirurgião plástico informou que fi-
carão manchas escuras no rosto e, no
primeiro dia, ainda temíamos pela visão",
disse a mãe de Lílian, Núbia Camilo. Se-
gundo Reginaldo Boppré, clínico-geral
que prestou o primeiro atendimento, as
calouras foram vítimas de queimaduras de
1° e 2° graus produzidas por uma substân-
cia, base, utilizada como diluente para
produção de sabão e que certamente dei-
xará marcas.

registrada nas delegacias, embora a Po-
lícia Civil de Minas tivesse conhecimen-
to de vários casos — os atingidos não
quiseram se expor às investigações."Diante da situação de impunidade dos
menores e do trauma sofrido com os
ataques, as vítimas preferiram não dar
queixa", contou o delegado Nilton Ri-
beiro, chefe do Departamento de Invés-
tigações da Polícia Civil.

Segundo ele, o caso mais violento foi
o de uma adolescente que teve de levar
18 pontos no pescoço, por causa de um
corte provocado por navalha. Em ou-
tras situações, foram usados estilete,
tesoura e até caco de garrafa. A situa-
ção de pânico alterou o comportamento
das jovens: muitas passaram a proteger
o cabelo escondendo-o por dentro dos
casacos e blusas de inverno. A policia,
entretanto, não chegou a uma explica-
ção definitiva sobre os objetivos dos
roubos. "É tudo muito estranho", ad-
mite o delegado Ribeiro.

BRASÍLIA — Brasil e Colômbia as-
sinaram ontem três acordos em solenida-
de no Palácio do Planalto: um para tro-
car informações sobre narcotráfico,
outro para prevenir a cólera e um tercei-
ro para criação de um grupo permanente
de cooperação consular, para facilitar o
trânsito na fronteira. Os presidentes Fer-
nando Collor e César Gavíria decidiram
também constituir um comitê consultivo
para tratar do café, com representantes
dos setores público e privado dos dois
países, que são os maiores produtores e
exportadores de café no mundo. O obje-
tivo é encontrar saídas para recuperação
dos preços internacionais.

Presente à solenidade no Palácio do
Planalto, o diretor-geral da Polícia Fede-
ral, Romeu Tuma, disse que vai ser in-

Juiz de Vitória

tira de grevista

o Médico-Legal
VITÓRIA — O juiz Raimundo Si-

queira Ribeiro, da Ia Vara dos Feitos da
Fazenda Pública, concedeu hoje liminar de
reintegração de posse ao governo do Esta-
do do Departamento Médico—Legal
(DML), atendendo petição feita pelo pro-
curador Haroldo Limonge. Os policiais
civis do Espírito Santo, em greve desde o
dia 17, acataram a decisão judicial, através
de seu sindicato, mas ameaçaram, em reta-
liação, suspender os serviços de vigilância
dos presídios e de delegacias do Espirito
Santo.

A liminar de reintegração de posse do
DML — que não está recebendo cadáve-
res desde o início da greve — foi entregue
por um oficial de Justiça às 19h30. Como
o presidente do Sindicato da Polícia Civil
(Sindipol), Celso Felipe Ferrari, não esta-
va presente no local (ele saiu minutos antes
da chegada do oficial), a liminar foi rece-
bida pelo chefe de Polícia Civil do Espírito
Santo, delegado Carlos Rubens de Miran-
da Lucchi, e pelo presidente da Federação
de Polícia Civil para a Região Sudeste,
Custódio Castelani.

Castelani exigiu que as dependências
do DML fossem vistoriadas para que o
governo não alegasse, posteriormente, que
o imóvel havia sido entregue com algum
dano. Depois de vistoriados todos os seto-
res do DML, Carlos Lucchi determinou
que os policiais civis que se encontravam
no local abanadonassem o prédio, para
que o mesmo fosse fechado.

A decisão de entrar com o pedido de
reintegração de posse foi tomada pelo go-
vemo, sob a alegação de que as geladeiras
existentes nos hospitais públicos não
comprtam mais corpos. Na petição, o pro-
curador Haroldo Limonge disse que o
movimento grevista tem causado "irrepa-
ráveis danos à saúde da população, que
tem assistido a cenas dantescas de cadáve-
res insepultos, em estado de decomposi-
ção, em diversos pontos do Estado". Além
disto, o procurador lembra que a paralisa-
ção não está respeitando a Lei de Greve,
que classifica como inadiáveis os serviços
funerários.

No final da noite, o chefe da Polícia
Civil determinou que os médicos e legistas
de plantão, na escala do dia, se preparas-
sem para trabalhar imediatamente. Os
grevistas protestaram afirmando que fo-
ram "apunhalados pelas costas", pois fo-
ram informados do mandado de reinte-
gração durante reunião de negociação.
Eles permaneceram em frente ao prédio do
DML até as 21 h e marcaram assembléia
para amanhã de manhã.

tcnsificado o combate ao tráfico de dro-
gas com a troca de informações pelos
dois países. "Cada país tem sua legisla-
ção. O que queremos é facilidade na
extradição e na busca de informações em
processo que esteja correndo em outro
país", explicou Túma. "Vale ressaltar
que a troca de informações sempre exis-
tiu, mas agora queremos dar também
validade jurídica".

Em discurso, o presidente Collor dis-
se que a cooperação judicial constitui"instrumento de crucial importância na
luta contra esse flagelo". Collor ressaltou
que a medida facilitará a operação dos
mecanismos de assistência legal mútua,
além de reforçar a capacidade dos res-
pectivos sistemas judiciais de responder,

com efetividade e presteza, a várias das
ações delituosas relacionadas com o nar-
cotráfico".

O comitê consultivo sobre cafç vai ser
formado, no lado brasileiro, por repre-
sentantes dos ministérios das Relações
Exteriores, Economia, Agricultura e do
Comitê Brasileiro do Café.

O presidente da Colômbia, César Ga-
viria, retornou ontem a seu país, íevando
ainda na bagagem a expectativa de o
Brasil concluir estudo para a compra de
carvão da Carbocol, estatal colombiana;
sobre a situação dos povos indígenas das
fronteiras e da instalação de centros de
coordenação de combate à cólera nas
cidades de Tabatinga, no Brasil, e Letí-
cia, na Colômbia.

Gaúchos querem

divulgação de

papéis do Dops

José Mitchell

PORTO ALEGRE — Uma comissão
da Assembléia Legislativa gaúcha, lidera-
da pelo seu presidente, deputado Cézar
Schirmer (PMDB), terá audiência hoje
com o governador Alceu Collares (PDT)
para formalizar um pedido de liberação c
divulgação pública dos documentos e fi-
chários que pertenciam ao extinto Dops.
Parte dessa documentação foi transferida
para a Supervisão Central de Informações
(SCI), órgão da Secretaria de Segurança
em fase de extinção. O ex-chefe da SCI e
ex-chefe da Polícia Civil gaúcha vereador
José Leão de Medeiros (PDS) disse ao JB
que no arquivo da SCI existem documen-
tos do antigo Dops, como o levantamento
sobre o movimento nazista no estado du-
rante a Segunda Guerra Mundial, além de
fichários de políticos.

Com base nesta informação, o funda-
dor do Movimento de Justiça e Direitos
Humanos, Jair Krischke, vai pedir ao go-
vernador a transferência de lotIo o arquivo
da SCI para o Arquivo Público, não só
para preservação de documentos históri-
cos, mas também para localizar seis líderes
de oposição ao regime militar sumidos no
estado: David Capistrano da Costa e José
Roman, desaparecidos a 16 de março de
1974 entre Uruguaiana e São Paulo; Da-
niel José de Carvalho, de quem não se tem
notícias desde setembro de 1973, quando
foi visto na fronteira com a Argentina;
Onofre Pinto e José La Vecchia, sumidos
em dezembro de 1973, assim como o gaú-
cho Edmur Péricles Camargo, fundador
do grupo guerrilheiro M3G (Marx, Mao,
Mariguella e Guevara).

Fichas — Na audiência com o go-
vernador, às 17h de hoje, além do depu-
tado César Schirmer, estarão presentes o
presidente da Comissão de Direitos Hu-
manos da Assembléia, deputado Antônio
Marangon (PT), e representantes do Co-
mitê Brasileiro pela Anistia e da Comissão
de Investigação das Ossadas do Cemitério
de Perus (SP). Todos reivindicarão a pre-
servação e liberação de documentos do
antigo Dops. Com sua extinção, o Dops
estadual gaúcho teve seus arquivos incitie-
rados em 27 de maio de 1972, mas infor-
mações obtidas na época pelo JB junto a
delegados e funcionários do Dops revela-
vam que os originais do Dops tinham sido
transferidos para a SCI, e também para
órgãos federais (Dops da Polícia Federal e
2a seção do Comando Militar do Sul).

O então governador Amaral de Souza
negou a transferência, mas em 1985 o
Movimento de Justiça e Direitos Huma-
nos obteve documentos fornecidos pelas
autoridades gaúchas ao consulado uru-
guaio para ajudar na tarefa de vigiar o
exilado e líder do Partido Blanco, Wilson
Aldunate. Entre os documentos estava a
ficha do assessor do PMDB Régis Ferreti,
comprovando-se a transferência dos docn-
mentos do Dops para a SCI.

O ex-diretor da SCI Leão de Medeiros
confirmou que no fichário da Supervisão
Central de Informações estão documentos
originários do extinto Dops. Ele diz que liá
fichários que contam, por exemplo, a pri-
são, em 1937, de políticos contrários ao
golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas,
como Daniel Krieger e Poty Medeiros.

SCI vigiava

tudo e a todos
PORTO ALEGRE — A extinção da

Secretaria de Segurança Pública marcada
para este mês porá fim também a um dos
mais importantes, misteriosos e sinistros
órgãos da área de informações criado no
estado pelo Exército com o golpe de 64: a
Supervisão Central de Informações. A
SCI agia como ligação e controle das
Forças Armadas e do Sistema Nacional
de Informações sobre a Polícia Civil e
boa parte da população gaúcha. O go-
vernador Alceu Collares ainda não defi-
niu o futuro dos arquivos da SCI, que
incluem parte dos fichários do extinto
Dops.

Era na SCI que se fazia a análise de
informações de vários setores da socieda-
de gaúcha, como conta o ex-agente e
ex-chefe José Leão de Medeiros. Tam-
bém era ali que se se processavam as
investigações para a certidaão de bons
antecedentes, exigida de qualquer pessoa
que buscasse um emprego, inclusive na
iniciativa privada, como recorda o ex-a-
gente da SCI, ex-coordenador regional
da Polícia Federal no estado e advogado
José Rillo.

de B albinos

Maranhão e Alagoas, o primeiro em
razão de problemas com parte da equi- ~
pe de recenseadores, que exigiam re- *
muneração maior, e o segundo com '¦
atraso no recebimento do material — '
coleta de dados terá início hoje. "Os
problemas já foram contornados", in- \
formou o presidente do IBGE.

Para tranqüilizar os brasileiros *
mais desconfiados, o IBGE se dispõe -
fornecer informações sobre qualquer ¦>'
um dos 165 mil recenseadores, através «
do telefone 1408. "As pessoas, hoje,
têm mais medo de assaltos", admite *
Guimarães. Além disso, ele acrescenta,
como em qualquer censo, há sempre *
pessoas inescrupulosas que procuram
tirar proveito da situação.

No Rio Grande do Sul, exemplifica -
Guimarães, foi registrado o caso de um •
vendedor de livros que se fazia passar '
por recenseador. O orçamento para ¦
censo deste ano é de CrS 55 bilhões, «
dos quais CrS 1,2 bilhão foram desti- ?
nados a despesas com divulgação do f
trabalho, como forma de tentar "que- "
brar o gelo" da população.

Aposentados 
ganham

ação contra a RFFSA
RECIFE — Quase 20 anos após te-

rem movido ação na Justiça do Traba-
lho contra a Rede Ferroviária Federal
(RFFSA) para receber uma diferença
de salários retroativa a 1964,1.323 fun-
cionários da 5a Regional (a maioria ho-
je aposentada) vão recebê-la com corre-
ção. No total, a RFFSA terá de pagar
Cr$ 1 bilhão 748 milhões 434 mil em
valores de agosto.

O processo, aberto em 1974, percor-
reu todas as instâncias e estão esgotadas
as possibilidades de recurso. Desde
1975, a causa fora ganha parcialmente
pelos funcionários que, a exemplo dos
ferroviários em todo o país, recorreram
à Justiça porque os aumentos anuais
obtidos durante a ditadura militar fo-
ram em média de 46%, inferiores aos
110% determinados pelo decreto-lei
4345/64, aprovado antes do golpe de
1964.

Os 1.323 ferroviários beneficiados
são de Pernambuco, Alagoas, Rio
Grande do Norte e Paraíba, estados

que integram a 5a Regional da RFFSA.
Em todo o país, cerca de 20 mil funcio-
nários da Rede ingressaram na Justiça
em 1974 para recuperar a diferença sa-
larial perdida. Em alguns estados, como
Rio, São Paulo e Minas Gerais, eles
perderam a causa.

"Não temos mais intenção de pro-
crastinar esse processo, até porque to-
dos os recursos foram esgotado", ga-
rantiu ontem o chefe do departamento
jurídico da 5a Regional da Rede, José
Galdino da Silva Filho, adiantando que
na próxima segunda-feira o superinten-
dente regional, Fernando Jordão, vai se
reunir com o advogado dos beneficia-
dos para acertar a forma de pagamen-
to.

A Associação dos Aposentados da
RFFSA convocou ontem uma assem-
bléia para informar aos ferroviários da
vitória trabalhista. O presidente Amau-
ri Moraes de Oliveira adiantou que o
pagamento poderá ser parcelado mas"isso será discutido com cada um".

O rápido recenseamento

Município paulista
é um dos candidatos
a menor do país

SÃO 
PAULO — O município de

Balbinos (a 400 quilômetros da
capital paulista) foi a primeira cidade
do país saber qual é o número exato de
seus habitantes, apenas 24 horas após
o início oficial dos trabalhos do Censo-
91. Balbinos tem 1.215 habitantes e é
uma das seis candidatas ao título de
menor município brasileiro. As outras
cinco concorrentes são Anhangüera,
em Goiás, André da Rocha e São Ven-
delino, no Rio Grande do Sul, e Nova
Aliança do Ivaí e Jardim Olinda, no
Paraná.

No último censo, realizado em
1980, a população de Balbinos somava
1.173 habitantes. A cidade, distrito do
município de Pirajui até 1953, chegou,
segundo dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatísticas (IBGE), a
abrigar 2.617 habitantes em 1960, mas,
ao longo daquela década, perdeu 1.500

moradores. Nos últimos anos, sua po-
pulação encontra-se praticamente es-
tagnada entre 1.100 e 1.200 habitantes.
Dos 1.215 agora contabilizados, 640
são homens e 575 mulheres; 756 mo-
ram na região urbana e 459 na área
rural. O município, informa ainda o
Censo-91, tem 450 domicílios, dos
quais 50 são novos e estão vagos.

Segundo o presidente do IBGE,
Eduardo Augusto Guimarães, o traba-
lho de coleta de informações em todo o
país será concluído até o final de no-
vembro. "A expectativa é de divulgar o
resultado do Censo-91 ao longo do
mês de dezembro", anunciou Guima-
rães. Ele diz que o objetivo é fornecer,
no início do ano que vem, os números
exatos das populações dos 4.500 muni-
cípios brasileiros, para que os governos
federais e estaduais possam distribuir,
de acordo com a dimensão atualizada
das cidades, os recursos a serem repas-
sados em 1992.

Guimarães afirmou que nas regiões
que ainda não iniciaram os trabalhos
de recenseamento — os estados do
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em trote de estudantes

Loura registra 
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de roubo dos cabelos
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Recife — Natanael Guedes

Reunidos em assembléia, os funcionários da RFFSA souberam da vitória na Justiça

\



(i ? Io caderno ? quarta-feira, 4/9/91 Brasil JORNAL DO BRASiL

Informe JB

Há 
duas semanas, as ações da Telebrás dispararam nas

Bolsas de Valores, porque o mercado sabia que a
empresa apresentaria excelente lucro cm seu balanço semes-
trai.

Especulava-se em torno de um lucro de US$ 400 mi-
lhões. Acabou ficando menor, porque a empresa decidiu
fazer uma reserva especial para pagamento de pendências
judiciais — basicamente as reclamações de empregados que
ganharam na Justiça a URP do Plano Bresser.

?
Na última segunda-feira, o mesmo aconteceu com a Vale

do Rio Doce. O mercado ficou sabendo muito cedo de uma
notícia que o presidente da Vale só anunciaria no final da
tarde: a alteração na composição do seu capital (trocando
ações ord:-' *ias por preferenciais), uma bonificação de
100% e, ainua, o desdobramento de ações, na base de cinco
novas üçõcs para cada uma em poder dos acionistas.

Nas duas ocasiões, houve vazamento de informação

privilegiada. Em ambas, poucos ganharam muito às custas
do Tesouro.

Largada
O encontro do presidente

Collor com o presidente o.o
PSDB, Tasso Jereissati, foi só
o ponto de partida.

Falia, agora, um gesto do
presidente Collor para que se
chegue ao verdadeiro pacto de
governabilidade. É a hora da
moralização.
Independência

O verbo mais comum, ho-
je, em Brasília, é desalagoizar.

Ou seja, emancipar u Bra-
sil de Alagoas. A Semana da
Pátria é momento excelente
para essa proclamação.
Corrupção

O prefeito de Maringá
(PR), Ricardo Barros (PFL),
distribuiu 19 canetas da marca
Mont Blanc entre altos funcio-
nários do governo federal. Ca-
da uma dessas canetas custa
em torno de USS 100.

Acredita o prefeito que,
quando um desses funcionários
sacar a caneta para liberar ver-
bas, certamente se lembrará da
cidade de Maringá.
Confessionário

Aviso aos puxa-sacos: ho-
je é aniversário do governador
da Bahia, Antônio Carlos Ma-
galhães.

Faz 64 anos.
Capas iguais

Pela segunda vez consecu-
tiva, as duas principais revistas
semanais americanas — Time e
Newsweek — aparecem com
capas iguais.

Na semana passada, as
duas trouxeram na capa fotos de
Boris Yeltsin usando o mesmo
terno e gravata e em pose pare-
cida. Os títulos eram pratica-
mente iguais: "A segunda revo-
lução russa", na Newsweek, e "A
revolução russa", na Time.

Nesta semana, as duas
exageram: trazem na capa a
mesmíssima fotografia em que
ativistas exibem um retrato de
Lênin numa manifestação na
Ucrânia.
África é aqui

Sem o seu companheiro
elefante, o solitário Eduardo
Modiano se embrenha hoje pe-
la selva do Congresso Nacio-
nal, em busca de apoio para o
programa de desestatização.

Às 9h, reúne-se com o
PMDB; às lOh, com o presi-
dente da Câmara; almoça com
a bancada do PDC e às 15h
enfrenta Delfim Netto e o resto
do PDS.
Cofre aberto

O líder do governo no Se-
nado, Marco Maciel, ligou on-
tem à noite para Tóquio e deu
um recado ao ministro Marcí-
lio Marques Moreira:

— Pode encher a caneta.
Estava comunicando que

o Senado acabara de aprovar
autorização para que Marcílio
arrancasse USS 500 milhões do
Fundo Nakasone para quatro
projetos — expansão do porto
de Santos, eletrificação rural
em Goiás, irrigação no São
Francisco e irrigação e eletrifi-
cação rural na área da Cemig.
É melhor rir

O Museu da Imagem e do
Som, que ontem completou 26
anos, acertou com a Atlântida
a comemoração de meio século
de chanchada.

Durante um ano, o MIS
gravará depoimentos de ex-
poentes das comédias da
Atlântida. O primeiro será de
Grande Otelo.
Ou vai ou racha

Está começando a fase de
negociação para a chegada do
Emendâo ao Congresso.

O ministro Jarbas Passari-
nho e o líder do governo no
Senado, Marco Maciel, encon-
traram-se ontem à noite para
combinar a estratégia c o ca-
lendário de atuação.

É hora de conversar, con-
versar, conversar.
Pega ladrão

Um aviso à Polícia e às
entidades de assistência ao me-
nor carente: um batalhão de
pivetes assalta diariamente, no
fim do expediente comercial, as
pessoas que passam diante do
Edifício De Paoli, na Avenida
Nilo Peçanha, Centro do Rio.
Sem sorriso

Os passageiros do vôo 161
da Vasp, que deveria partir de
São Paulo para Porto Alegre às
13h de segunda-feira, foram sur-
preendidos dentro do avião, na
pista, com a seguinte explicação:

O comandante não apa-
receu e o que está disponível não
sabe pilotar esta aeronave.

O vôo levou ainda uma
hora para decolar. Os passa-
geiros viajaram apreensivos.
Só descontraíram com piadi-
nhas, como a do brincalhão
que gritou: 

"Aperta o cinto
que o comandante sumiu."
Inadimplentes

O Banco do Brasil esticou
até o dia 16 a renegociação das
dívidas de produtores rurais. O
prazo venceria em 31 de agosto.
Cena portenha

Ontem, às 17h, na esquina
das Calles Florida e Lavallo,
em Buenos Aires, dois militan-
tes anarquistas faziam campa-
nha para as eleições de domin-
go, na Argentina.

Todos son leones. Una
manada de lobos. Hay que votar
anadie — berrava um deles.

O fundo musical da prega-
ção era o Ilariê da Xuxa, ro-
dando numa vitrola da loja de
discos Musimundo.

LANCE-LIVRE
O deputado Augusto Carvalho (PCB-

DF) emprega em seu gabinete o irmão,
José Eustáquio de Carvalho.

O Instituto dos Advogados Brasileiros
e a Escola de Magistratura do Rio promo-
vem amanhã, na Academia Brasileira de
Letras, simpósio sobre o aperfeiçoamento
do Poder Judiciário, com um time peso
pesado de conferencistas.

Barbosa Lima Sobrinho lança às I7h
de hoje na Petrobrás. no Rio. a segunda
edição de seu livro Japão, o capital se faz
em casa.

Pele e sua noiva Luciene de Tassis
Magalhães foram a grande atração on-
tem, em Munique. Depois do lançamento
do novo uniforme da seleção brasileira, no
stand da Lmbro, na lspo-91, foram sau-
dados por dezenas de pessoas na porta da
cervejaria Hofbrahaus, onde chegaram de
limusine.

O vice-presidente do grupo de pesqui-
sas de varejo da Coca-Cola na Europa, o
americano Michael 0'Connor. faz pales-
tra hoje no Centro Empresarial de São
Paulo. Como mediador, o presidente da
Associação Brasileira de Supermercados,
Levy Nogueira.

A Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado aprovou ontem projeto do se-
nador Marco Maciel (PFL-PE) permitin-
do a dedução no Imposto de Renda de até
CrS 200 mil referentes a gastos com ins-
trução de dependentes.

A peça Tributo a Chico Mendes, dc
amanhã até segunda-leira, encerrará o
intercâmbio com companhias teatrais
que se apresentavam no teatro Gláucio
Gil. cm Copacabana. Rio.

Está sendo organizado o Barra Jovem,
evento que se realizará de 25 de outubro a
9 de novembro nos 8.000 metros quadra-
dos desocupados da Sears, no BarraShop-
ping.

O presidente do Iplan Rio. Edgard
Gonçalves da Rocha, o secretário muni-
cipal de Obras, Luiz Paulo Corrêa da
Rocha, c presidentes de associações de
moradores falam hoje no Encontro com a
Imprensa, às I3h. na Rádio JORNAL
DO BRASIL, sobre a polêmica do Rio-
Orla.

"Vamos tomar o primeiro avião/com
destino á felicidade/a felicidade pra mim è
voceeê..."

Marcelo Pontes, com sucursais

Agricultores

pedem obras na

Transamazônica
BELÉM —¦ A Rodovia Transamazô-

nica, construída há mais de 20 anos,
durante o governo do general Emílio
Garrastazu Médici, está intransitável pe-
la primeira vez em pleno verão amazôni-
co. Do município de Altamira até Itaitu-
ba (mais de 800 quilômetros), só um
pequeno trecho de 46 quilômetros en-
contra-se em condições de tráfego. Um
milhão dc litros de álcool e 100 mil quilos
de açúcar estão se deteriorando por não
haver condição de escoamento. "A situa-
ção é catastrófica", diz o agricultor José
Geraldo Torres, coordenador do Movi-
mento pela Salvação da Transamazôni-
ca. Ele está coordenando caravana de
400 agricultores que vai a Brasília quin-
ta-feira para reivindicar investimentos
federais na rodovia.

Os agricultores da Transamazônica
contam com a ajuda do ministro da Jus-
tiça, Jarbas Passarinho, para marcar au-
diências com o secretário do Desenvolvi-
mento Regional, Egberto Baptista, e com
o secretário nacional de Transportes, Jo-
sé Henrique D'Amorim. "Temos 90 mil
crianças sem escola, apenas um dentista e
nove médicos para uma população de
500 mil pessoas", afirma José Geraldo
Torres. Os agricultores da Transamazô-
nica, que não conseguem escoar suas
safras de pimenta do reino, cacau e cana,
chegaram a Belém no fim de semana e
estão cobrando pedágio nas ruas da ca-
pitai para custear a viagem a Brasília."Em alguns trechos da Transamazô-
nica, só se consegue percorrer 20 quilô-
metros por hora", lamenta José Geraldo
Torres, que, com os demais agricultores
da região, acampou em frente à agência
centro do Banco da Amazônia (Basa)
para pleitear a abertura de créditos para
as cooperativas da região (compreenden-
do os municípios de Marabá, Altamira,
Pacal, Mcdicilândia, Rurópolis Presiden-
te Médici e Itaituba). Todas as estradas
vicinais construídas para dar acesso à
Transamazônica estão sem condições de
tráfego.

Brasília — Aldori Silva
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Cabrera entrega a Collor camiseta do Projeto Parceria

Collor lança 
programa

para 
arrendar terras

ESTUDOS NO
EXTERIOR

Se você quer estudar em qual-
quer parte do mundo, ligue pa-
ra BIES e se informe sobre nos-
sos serviços de:
idiomas 2o Grau
Homestays Faculdade
Curso de curtaduração Pós-Graduação

Cursos preparatórios para exames
BIES RJ - (021) 235-1786 - 237-4785
BIES SP - (011) 815-5012 - 815-6217
BIES MG-(031) 335-8286

BRASÍLIA — Com o objetivo de
aumentar a produção e a oferta de ali-
mentos, o presidente Fernando Collor
lançou ontem no Palácio do Planalto o
Projeto Parceria. A partir de agora, os
agricultores que não têm terra e os pro-
prietários que mantêm terras improduti-
vas poderão procurar qualquer agência
do Banco do Brasil ou a Emater —
Empresa de Assistência Técnica e Exten-
são Rural — de sua cidade, preencher
uma ficha e integrar a Bolsa de Terras.

"Queremos com esse programa ocu-
par mais de 25 milhões de hectares de
terras planas, agricultáveis, que estão
próximos aos grandes centros consumi-
dores", afirmou Cabrera, que espera be-
neficiar 700 mil famílias de parceleiros,
meeiros e arrendatários que estão limita-
dos com propriedades de tamanho infe-
rior a 100 hectares.

O Projeto Parceria oferece dois tipos
de contrato, o de arrendamento e o de
parceria. Os contratos têm prazo mínimo
de três anos e máximo de sete anos, de
acordo com a cultura a ser explorada,
que vai da lavoura à pecuária. Com rela-

ção ao arrendamento, esse contrato será
parecido com um aluguel, em que o agri-
cultor profissional arrenda uma área de
terra nua, uma pastagem ou mesmo uma
fazenda completa e montada, pagando
ao proprietário uma quantia fixa por
prazo determinado. Todos os lucros e
riscos são assumidos pelo arrendatário,
que terá acesso aos créditos dc custeio e
de comercialização disponíveis no mer-
cado. A diferença do contrato de arren-
damento para o de parceria é que o
pagamento é feito com um percentual da
produção, e não em quantia fixa em
dinheiro. Neste-caso, o proprietário as-
sume com o parceiro os riscos de uma
safra pequena ou os lucros dc uma safra
bem sucedida.

O Ministério da Agricultura infor-
mou que o Projeto Parceria não tem
nada a ver com o programa de Reforma
Agrária e que foram liberados CRS 524
milhões para dar continuidade ao Pro-
grama de Autogestão do Sistema Coope-
rativista Brasileiro. Durante a solenida-
de, foram assinados três contratos de
parceria.

CURSO DE
ELETROTERÃPIA GERAL
Prof.?Carlos Eduardo SCastro

(prof.íde Flslo.da Univ. de SCarlos-
SP e MSG em linguagem da dor,

Assessor "ad hoc" do CNPQ)
DIAS;27/9 das 19 ás 23h e 28,29/9
das 8 ás I8h.

VAGAS
LIMITADASINSCR.ató 16/9 ,

c/10% de desconto
INFORMAÇÕES: 551-6900

Av.RulBarbosa,170 4»ndar-BL.BI
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QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Aprimoramento de práticas e posturas orientadas para a

Qualidade de Atendimento.O desafio criativo nas iniciativas inovadorasO Atendimento interno e externo como agentes da melhoria
contínua de imagem da empresa.

Angela Estellita Lins - PROMOTER
14 anos de trabalhos realizados nas empresas MESBLA, TV GLOBO.
BRAHMA. TEXACO, IOCHPE, BP MINERAÇAO e nas Universidades UFRJ e
IAG/PUC.
Período — 18/9 a 10/10, 4?! e 5?s, 19 às 21.30 hs.

GESTÃO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL
Redução do Desperdício, do tempo de fabricação, dos estoques e

dos custos. KANBAN e JUST-IN-TIME.Melhor utilização das áreas industriais e fluxo interno de materiais
Melhoria da Qualidade e aumento da produtividade.

Paulo Gustavo Prillwitz - INTERPRILL.
20 anos de trabalhos realizados para as empresas BRASTEMP, INEPAR,
WESTINGHOUSE, DOVER. THONSON. BELFAM, ASTEN. NELCO. BAKER.
ADPLAST. HELFONT
Período - 16/9 a 8/10. 2?s e 3?5. 19 às 21,30 hs.
Informações e inscrições:
ISA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS
Rua da Conceição, 105 gr. 1901 - Centro-Tel. 263-4508 (horário comercial).

Um Kennedy

vingador

não aceita mais

o papel de vítima
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Este e outros grandes lançamentos no
STAND 14 - EDITORA RECORD

V BIENAL INTERNACIONAL DO UVRO
Pavilhão Central do Riocentro

de 29 de agosto a 8 de setembro de 1991

Assinatura Jornal do Brasil
Vitória

(027)222-7441

Loja terá de

retratar-se por

acusação falsa
PORTO ALEGRE — Uma das mais

tradicionais lojas desta capital, a Marisa
Lojas Varejistas Ltda, será obrigada a
publicar, em jornais locais, uma retrata-
ção e um pedido de desculpas a duas
jovens, além de indenizá-las por tê-las
acusado, equivocadamente, do roubo de
um sutiã. A determinação é da juiza da
9a Vara Cível, Teresinha de Oliveira Sil-
va, ao deferir pedido das moças, uma das
quais, Leticia, foi agarrada pelos cabelos
e arrastada pela rua até a loja por segu-
ranças da empresa.

O episódio ocorreu a 12 de outubro
de 1989, quando Leticia tinha 16 anos e
foi, acompanhada por uma amiga, Da-
niela, de 15 anos, até as Lojas Marisa
para trocar um sutiã que comprara no
dia anterior. Como a loja, localizada na
rua da Praia, funciona no sistema de
auto-serviço, Leticia fez a troca e foi
embora. Mas os seguranças acharam que
ela estava roubando a mercadoria, pega-
ram-na na rua pelos cabelos, arrastando-
a diante de uma multidão. Também
prenderam Daniela.

Crise — Tanto Leticia como Danie-
la foram revistadas e Leticia ficou tão
nervosa e revoltada que urinou na roupa.
Depois de esclarecer que haviam apenas
trocado mercadoria já comprada, as
duas foram liberadas. Revoltados, as-fa-
mílias das duas moças entraram com a
ação na justiça, através do advogado
Ruy Rodrigues, exigindo indenização
por danos morais e retratação da loja.
Ele fundamentou a ação no abuso e no
erro da loja contra as clientes, frisando
também que elas, na época, estavam na
adolescência, marcada por crises existen-
ciais.

A juíza Terezinha Silva considerou
que era absolutamente procedente a
queixa das moças e condenou as Lojas
Marisa a pagar indenização por danos
morais e a publicar uma retratação pú-
blica, através de anúncios em jornais de
Porto Alegre. O valor da indenização
será calculado na liquidação da sentença,
após conclusão definitiva do processo.

Suspeito de ter

seqüestrado

Canhedo é preso
SÃO PAULO — A Delegacia de

Mogi-Guaçu, no interior de São Paiilo.
entregou ontem à polícia de Brasília mais
um suspeito de ter participado do se-
qiiestro do empresário Wagner Canhedo
Filho, no dia 3 de julho. Jucélio Gonçal-
ves Neto, 19 anos, estava preso desde IS
de agosto com nome falso, depois de
esfaquear Manoel Marcelo da Silva Mo-
racs durante uma tentativa dc assalto cm
Mogi-Guaçu. Além de ter dado ao dele-
gado Alcides Carmona o nome de seu
irmão, Jucélio afirmou que tinha 17 anos
e, portanto, não poderia ser preso.

As suspeitas começaram quando o
delegado Everaldo Sales Corrêa, de Bra-
silia, solicitou á Delegacia de Mogi-Gua-
çu maiores informações a respeito do
assaltante, poucos dias após a prisão.
Segundo o delegado Carmona, ainda
não existem provas conclusivas da iden-
tidade do suspeito. Jucélio Gonçalves
Neto foi levado de avião ontem para
Brasília, onde continuam as investiga-
ções sobre o caso. Mais três suspeitos de
terem participado do seqüestro do em-
presário estão presos.

INTENSIVO E APOSTILAS PARA
O CONCURSO DO BANCO DO BRASIL

Está ai sua grande oportunidade. Faça o concurso para o BB e conquiste um emprego
seguro. Para sua orientação, a Degrau Cultural preparou apostila especial e está iniciando
turmas intensivas. Vagas limitadas. Informações: Centro (Praça Mahatma Gandhi, 2/
2° ' Cinelândia) * Méier (Constança Barbosa, 140/Sob. C); Madureira (Shopping Tem-
Tudo/sobreloja 49); Niterói (Amaral Peixoto, 116/201); Icaraí (Gavião Peixoto 182/317);
N. Iguaçu (Otávio Tarquino, 45/321); C. Grande (Cesário de Mello, 3.006/219).

TAISXT A T T\f\ DD A CTT Avenida Brusil. 500 CEP 20949 - Caixa Postal 23100 - Sao Cristovao C'EP 20923
(J V/JtCXM iiL U\J JDXVXXOJLJLi Rio de Janeiro - Tel.: (021) 585-4422 • Telex (021) 23 690 (021) 23 262 (021) 21 558

Áreas dc Comercialização
Rio dc Janeiro; Noticiário (021) 585-456h

Classificados ( 021)580-4049
São Paulo (011)2X4-8133
Brasília (061) 223-5888
Classificados por telefone
Rio de Janeiro (021) 580-5522
Outras Praças (021) 8(10-4613
Avisos Religiosos e Fúnebres

l eis: (021) 585-4320- (1)21) 585-4476

Sucursais
Brasília Setor Comercial Sul (SCS) Quadra 1. Bloeo K.
Edifício Denasa. 2° andar - CEP 70302 - telefone; (061)
223-5888 telex: (061) I 011
São Paulo Avenida Paulista. 777. I5°-16" andares - CEP
01311 S. Paulo. SP - telefone: ((111) 284-8133 (PBX) -
telex: (011)37 516. (011)37 518
Minas Gerais Av. Afonso Pena. I 500, 7o andar CLP
30130 B. Horizonte. MG - telefone: (031) 273-2955 - telex:
(031) I 262

Preços de Venda Avulsa em Banca

R. G. do Sul Rua José de Alencar. 207 s/501 e 502 -
Menino Deus CEP 90640 Porlo Alegre.'RS - telefones:
(0512) 33-3036 (Publicidade). 33-3588 (Redação).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. 295. sala 1216 CEP 50050
Boa Vista Recife - Pernambuco - telefone: (081) 231-5060

telex: (081) 1 247
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, Piaui, Rondônia, Santa
Catarina.
Correspondentes no exterior
Buenos Aires, Paris, Roma, Washington, DC.
Serviços noticiosos
A I P. Tass. Ansa. AP. AP. Dow Jones. DPA. EKE. Reuters.
Sport Press. UP1.
Serviços especiais
BVRJ, The New York Times, Washington Post. Los Ange-
les Times, Le Monde. El Pais. LExpress.

Atendimento a Assinantes
Estados Diu util Domingo
RJ-MGES 200.00 350 00
SP 22000 35000
Al.PR.SC.SE.RS BA.DF.GO.MS.MT 350.00 450.00
PE 400,00 500.00
Demais Estados e Entrega Postal 400.00 550.00

Telefone: (021)585-4183
De segunda a sexta, das 7b ás 17h
Sábados, domingos e feriados, das 7h ás 1 Ih
Exemplares atrasados JB
De segunda a sexta das 101) ás 17h
Telefone: (021)585-4377

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

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
HLMAITÁ
R. Voluntários da Pátria. 445 Lj. D. Tel.: 226-S170
IPANEMA
R. Visconde de Pirajá. 580 SI. 221. Tel.: 294-4191
MfclER
R. Dias da Cru/. 14 Lj. U. Tel.: 594-1716
NITERÓI
R. da Conceição. 188 L. 126. Tels.: 722-2030 717-OTOO
TIJICA
R. General Roeu. 801 Lj. B. Tel.: 284-8992

© JORNAL DO BRASIL S A 1991
Os textos.-fotografias e demais criações intelectuais publica-dos neste exemplar não podem ser utilizados, reproduzidos,
apropriados ou estocados em sistema de banco de dados ou
processo similar, em qualquer forma ou meio mecânico,
eletrônico, microfilmagem. fotocópia, gravação, etc. sem
autorização escrita dos titulares dos direitos autorais.

Em CrS 1,00 Segunda/Domingo Executiva (Segunda/Sexta-Feira)
Entrega Domiciliar Mensal Trimestral Semestral Mensal Trimestral Semestral

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

RJ-MG-ES 6 600.00 19 800,00 10 633.00 39 600.00 15 200,00 4 400.00 13 200.00 7 089.00 26 400,00 10 133.00
SP 7 120.00 21 360.00 11 471.00 42.720.00 16.398.00 4,840.00 14 520.00 7.798.00 29 040 00 11 147.00
AL.PR SC.SE RS BA.DF GO.MS.MT 10 900.00 32 700.00 17.561.00 65.400.00 25 103.00 7 700.00 23.100.00 12 406.00 46 200.00 17 734.00
PE 12 400.00 37 200.00 19 978.00 74 400.00 28 558.00 8 800.00 26 400.00 14 178,00 52 800.00 20 267.00
Demais Estados e Entrega Postal 12 600 00 37 800.00 20 300 00 75 600.00 29 019.00 8 800.00 26 400.00 14 178.00 52 800.00 20 267.00

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

Cartões de crédito: BRADESCO. NACIONAL. CREDICARD.
OUROCARD. CHASE CARD. PERSONNALITÉ e AMERICAN EXPRESS

•\ \enda de assinaturas novas e renovadas, assim como a entrega dos exemplares, exceto
reclamação nào solucionada pelo agente local, favor entrar em contato com o JORNAL

nas cidades do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, sào de inteira responsabilidade de agentes locais. Em caso de
DO BRASIL pelos telefones (021) 585-4341 580-8243.

I



JORNAL DO BRASIL Ecologia/Ciência quarta-feira, 4/9/91 ç; 1" caderno ? 7

Estacao orbital
M6dulo Cristal (Pesquisa bioldgica e:
ciSnciados materials)

~ Nave cargueira

Nave M6dulo Quant 1
Soyuz TM (Pesquisas

\ astrofisicas)

PainGis /{ Jl .dos^astronautas)
0s diversos mddulos,

ha^.u A,„«»o agora d venda, foram

(^s^rllpaooKW 
Send°%°£apZ

| , 
'¦: ¦

W' ..... , V , V <¦t Ut
I ¦ ¦ -t h' '¦ %, 

'
 ' ¦- 

^*¦• , „ . ' * ?'• i < /« «> "s v . . ''>¦•' , • -• v ' • . - v- ¦'.•'•¦¦¦ •-.•• >. ¦

sb^&A",

*pl!r

Nem Tbdo Mundo Sabe Multiplicar. gtt

iHHP'' \ 41

mi #3H

/, ^ 
' 

S> KM.

^ill aMa sWBk .ggs^yy^^M

Módulo Cristal (Pesquisa biológica é
ciência dos materiais)

18©^ >tfí Nave cargueira
isJfflfô. m ProgressoPainéis^N

captadores"
de energia*
solar <52?

Nave
Soyuz TM

Módulo Quant 1
, (Pesquisas
\ astrofísicas)

Módulo X\<^s
central
(Alojamento ^
dos astronautas)Painéis

solares
Os diversos módulos,
agora à venda, foram

sendo acoplados
no espaço

MINISTÉRIO DA ECONOMIA,
FAZENDA E PLANEJAMENTO

Lutzenberger se ofende e chama 
generais 

de 

"babacas

Marli se Ilhasca
Correspondente

genebra — 0 secretário do
Meio Ambiente, José Lutzenber-
ger, qualificou ontem de "babacas"

os generais que alertam contra os
riscos de internacionalização da
Amazônia. Ele disse que a Confe-
rêfiçia sobre Meio Ambiente e De-
senvolvimento no Rio de Janeiro,
no ano que vem, "não será um
tribunal contra o Brasil". Garantiu
ainda que sairá do governo se a
ex-ministra Zélia Cardoso de Mello
for nomeada embaixadora para a
Rio-92.

. .Depois de um discurso — o úni-
co, aplaudido de pé — durante a
reunião do comitê preparatório da
Rió-92, Lutzenberger criticou du-
ramente as declarações do general
Tliaumaturgo Sotero Vaz, chefe do
Comando Militar da Amazônia,
aue chamou os ecologistas da
ONU de "babacas". "Não me inte-
ressa o que esses babacas estão
dizendo. Não vale a pena contes-
tar. Se eles nos chamam de baba-
cás, eles é que são babacas", disse
Lutzenberger, o rosto vermelho de
raiva.

"Mestrinhos da vida", conti-
nuou o secretário, referindo-se ao
governador do Amazonas, Gilber-
to Mestrinho, "e outros estão
achando que esta conferência é
ç,outra o Brasil. Não é verdade.
Essa não é uma conferência brasi-
letra sobre a Amazônia^ ou um tri-
bitttal contra o Brasil. É uma con-
ferência da humanidade em que
nós, brasileiros, temos o privilégio
de sermos anfitriões. Aqueles depu-
tados que falam na internacionali-
zação da Amazônia são ridículos."

Lutzenberger lembrou também
que foi o ex-presidente José Samey
o responsável pela escolha do Bra-
sil para sede da Conferência. "A

única coisa que o Collor fez foi
eleger o Rio de Janeiro por ser a
cidade mais bonita do país. Para
desespero dos diplomatas presen-
tes, disse que não aceita a indicação
da-ex-ministra Zélia para a Rio-92:

'"Não 
posso esquecer o que essa

mulher fez para o Brasil. Ela aca-

bou com o poder aquisitivo do
povo, que foi lá embaixo. Ela escu-
lhambou a imagem do Collor. Essa
história da Zélia na Rio-92 é con-
versa fiada. O Coimbra (o chefe do
Gabinete Civil Marcos Coimbra)
me garantiu que não tem nada dis-
so."

"Calma 
gente, isso é apenas um

desabafo", interveio um dos diplo-
matas, enxugando o suor do rosto.

"Desabafo coisa nenhuma. Po-
de botar aí. Se a Zélia for, eu não
vou à Conferência."

Constrangidos, os diplomatas
disseram que não sabiam de nada e
que, até então, apenas quatro em-
baixadores de carreira haviam sido
convidados para participar da Rio-
92: Ronaldo Sardenberg, Bernardo
Pericás, Luiz Felipe Seixas Correia
e Rubens Ricúpero.

Lutzenberger revelou que não
está interessado nas discussões so-
bre fundos financeiros ou transfe-
rência de tecnologia para os países
em desenvolvimento, mas sim na
mudança de atitude das pessoas em
relação à sua maneira de viver.
Para o secretário, o fato de que"entre dez norte-americanos, um
ou dois estejam indo ao psiquiatra"
prova que não se deve estender ao
resto do planeta o modelo de de-
senvolvimento dos mais ricos.

"Chico Mendes não morreu pe-
dindo uma limusine, e sim defen-
dendo a vida da terra. Os índios
também não querem o padrão de
vida de Nova Iorque, que deixa as
pessoas neuróticas. Ficam compa-
rando o nosso produto interno
bruto com o da Suécia, de três mil
dólares per capita, mas nós somos
mais ricos que eles."

Sobre a posição da delegação
brasileira, que tem criticado o Ban-
co Mundial e outros organismos
por 

"imporem limitações aos países
receptores de financiamento", Lut-
zenberger afirmou que considera
"formidáveis" as condicionantes.
"Não 

gostaria de ver esse dinheiro
ser empregado na construção de
novas Itaipus, Tucuruís ou Polono-
roestes. E sei que o presidente tam-
pouco quer isso".

Complexo orbita! da Mir está à venda

C1 Dm rrra m a f*cr\ar>ia1Sonho soviético
vai a leilão por
US$ 700 milhões

WASHINGTON 
— A estação

espacial soviética Mir está à
venda. Segundo informações divulga-
das nos Estados Unidos o complexo
orbital, que levou seis anos para ser
construído, pode ser entregue a quem
pagar 700 milhões de dólares por ele. O
preço foi divulgado pelo empresário
americano Arthur Dula, que comercia-
liza a tecnologia espacial soviética nos
EUA. A crise econômica soviética le-
vou as agências espaciais daquele país
a oferecem ao ocidente suas tecnolo-
gias outrora secretas. Se concretizada,
a venda da Mir, representará o fim do
sonho socialista de conquistar o espa-
ço.

- O preço é extraordinariamente
barato. Só a sonda espacial americana
Galileu, um robô para vôos interplane-
tários, custou 1,5 bilhão de dólares. A
projetada estação espacial americana
Freedom custará 30 bilhões de dólares.
Quando começou a ser montada, em
1986, a Mir deveria ser o núcleo de um
grande hotel orbital, capaz de alojar
dezenas de cosmonautas. Uma base
para futuros vôos a Marte e aos de-
mais planetas. Mas a falta de verbas
limitou suas tripulações a um máximo
de cinco cosmonautas.

Atualmente a Mir tem uma estru-
tura em forma de cruz, pesando 90
toneladas e formada pela união de
quatro módulos cilíndricos. Cada um
desses módulos foi levado ao espaço
por foguetes do tipo Proton. O primei-
ro módulo, lançado no dia 20 de feve-
reiro de 1986, contém o centro de con-
trole, o refeitório, os dormitórios e o
chuveiro onde os tripulantes tomam
banho. O segundo módulo é o Quant
1, de 11 toneladas, lançado em 31 de
março de 1987, com telescópios para
observações astrofísicas.

Do ponto de vista econômico, o
mais importante é o módulo Cristal,
que se uniu à estação orbital em junho
de 1990. Ele conta com laboratórios
para o cultivo de cristais em gravidade
zero e pode ser usado para desenvolver
proteínas ultrapuras e para a produção
de remédios. Também contém fornos
para o desenvolvimento de componen-

Estação orbital

Módulo Quant 2
(Passeios no espaço)

tes eletrônicos precisos. O quarto mó-
dulo é o Quant 2, de 19 toneladas,
lançado em dezembro de 1989, que
dispõe de uma camara despressurizável
com mochilas e trajes para passeios no
espaço.

Foi a bordo da Mir que o cosmo-
nauta Yuri Romanenko bateu o recor-
de mundial de permanência no espaço,
em dezembro de 1987. Ele conseguiu
passar 327 dias em órbita dfa Terra. A
experiência foi um ensaio para um vôo
tripulado a Marte, projeto que a crise
econômica acabou por sepultar. Sem
dinheiro, os soviéticos cancelaram os
projetos de uma segunda estação orbi-
tal, ainda maior e mais avançada que a
Mir, que começaria a ser montada em
1994. O ônibus espacial Buran e o
foguete gigante Energia só puderam
voar uma vez e hoje permanecem guar-
dados em hangares, à espera de que
alguma agência espacial estrangeira
pague por eles.

Há três anos os soviéticos fazem
repetidas ofertas de cooperação espa-
ciai aos americanos. A única coisa que
conseguiram foi um contrato com a
Coca-Cola para experiências de produ-
ção de gás para refrigerantes a bordo

da Mir. Feita na semana passada, a
pesquisa testou a separação do gás e
do líquido contidos no refrigerante
num ambiente de gravidade zero. Os
soviéticos também passaram a levar
estrangeiros para visitas à estação es-
pacial, cobrando 12 milhões de dólares
pelo vôo. O primeiro foi o jornalista
japonês Toyohiro Akiyama,'que esteve
na Mir em dezembro passado. A ele se
seguiu a química inglesa Helen Shar-
man em maio deste ano.

Em Moscou, muitos parlamentares
voltaram a criticar os gastos com o
programa espacial, já reduzidos em
20%. O desenvolvimento do foguete
Energia, o único existente que poderia
levar uma espaçonave tripulada ao
planeta Marte, deve ser cancelado. Es-
pecialistas americanos acreditam que
todo o programa espacial soviético de-
ve passar para o controle estrangeiro
nos próximos anos. Detalhe: quem
comprar a estação orbital terá que ar-
car com as despesas do lançamento
dos foguetes descartáveis Proton-So-
yuz, que a abastecem com suprimentos
e tripulações.

Programa espacial
americano também
será prejudicado

Jorge Luiz Calife
A falência do programa espacial

soviético vai prejudicar os planos da
agência americana Nasa. Criada para
enfrentar o avanço socialista no espa-
ço, a Nasa terá dificuldades cada vez
maiores para justificar seus pedidos
bilionários de verbas. Sem um inimigo
externo para ameaçar a sua suprema-
cia fora da Terra, os cientistas ameri-
canos dificilmente conseguirão os bi-
lhões de dólares necessários para
enviar uma expedição a Marte. E a
própria estação espacial Freedom pode
acabar não saindo do papel.

Toda a tecnologia espacial atual é
um subproduto da guerra fria. Cientis-
tas, como o alemão Werner von
Braun, passaram décadas tentando
convencer os políticos a financiar via-
gens espaciais. Acabaram contratados
pelos militares, que queriam foguetes
para bombardear outros países. O pri-
meiro grande foguete moderno foi a
bomba V-2, que Von Braun criou para
Hitler durante a Segunda Guerra
Mundial.

Terminada a guerra, soviéticos e
americanos começaram a aperfeiçoar a
V-2, para que pudesse levar uma bom-
ba atômica de um continente a outro.
Quando ficaram prontos, graças às
verbas militares, os mísseis balísticos
puderam ser adaptados para a tarefa
pacífica de explorar o espaço. Foi com
o míssil militar RD-107 que os soviéti-
cos lançaram os satélites Sputnik, as
sondas Lunik e as cápsulas orbitais
Vostok que levaram Yuri Gagarin c
Valentina Tereskova ao espaço.

Com medo de os comunistas domi-
narem o espaço, o governo americano
criou a Nasa em outubro de 1958. Três
anos depois, ainda sob o impacto do
vôo de Gagarin, o presidente John
Kennedy determinou que os america-
nos deveriam desembarcar na Lua em
1969. Von Braun foi convocado para
criar o foguete Saturno 5, capaz de
levar uma cápsula Apoio até a Lua. Os
soviéticos tentaram construir um fo-
guetc semelhante, mas fracassaram e
os americanos fincaram sua bandeira
em solo lunar.

Sem a concorrência soviética, o
projeto Apoio foi cancelado, junto
com os planos de um vôo a Marte.
Com a volta da guerra fria, no final
dos anos 70, a Nasa conseguiu aprovar
seus planos de um ônibus espacial e de
uma modesta estação orbital.

Poupe Os Cruzeiros Que Vêm Aí.

O futuro dos seus filhos depende das
operações que você fizer. Multiplique des-
de já, para você garantir o jardim, o colé-

gio, a universidade e tudo que vier pela
frente. Continue aumentando a poupança
que você fez. É só deixar rendendo. Assim
você ajuda também o país da sua família.: • ii
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mortos 
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Major 
pede 

à China que

respeite os dissidentes

que desapareceu aos 31 anos em 1973,
logo após o golpe militar que derrubou o
presidente Salvador Allende. Os restos
de Schouwen foram exumados por sua
viúva, Astrid Heitmann, que há 18 anos
buscava o paradeiro do marido.

O general Pinochet, que liderou o
golpe militar e o governo de exceção que
se seguiu, não poupou comentários irô-
nicos sobre as exumações. Disse que feli-
citava os "buscadores de cadáveres" pa-
ra em seguida fazer a cruel declaração
sobre a economia de espaço físico do
cemitério. "O governo está chocado com
os comentários do general Pinochet",
disse o Ministro das Comunicações, En-
rique Corrêa, após um despacho com o
presidente Patrício Aylwin. "Estas decla-
rações cruéis ofendem os sentimentos
dos parentes (dos mortos) e o país como
um todo", acrescentou.

Todos os restos desenterrados ontem
apresentavam mutilações, como crânios
destroçados e impactos de bala. Têm
também em comum a característica de

terem sido enterrados ali como "desço-
nhecidos" entre setembro (mês do golpe)
e dezembro de 1973. No primeiro dia de
trabalho foram retiradas nove ossadas,
que foram enviadas ao Instituto Médico
Legal da capital. Os restos estavam em
cinco covas e todos os crânios, segundo
testemunhas, apresentavam fraturas ou
orifícios pequenos e redondos "como os
que produzem as balas disparadas a cur-
ta distância", segundo um advogado que
acompanha as exumações.

Ao completar um ano de governo
civil, em março, o presidente Patrício
Aylwin divulgou um relatório oficial
com 2.025 casos comprovados de presos
políticos assassinados pelo regime militar
de Pinochet (1973 a 1990). Na época, o
general, que se manteve na chefia do
Exército contra a vontade do governo,
rejeitou o relatório e disse que as Forças
Armadas não têm motivos para pedir
desculpas por derrotar o totalitarismo
(como se refere ao governo de esquerda
de Allende).

CARTA DE SANTIAGO

Chilenos ainda escrevem ao 
general

Emir Sadcr*

O 
general chegou correndo para
pegar o último capítulo da no-

vela e confirmar que a luta contra o
mal — a que dedica sua vida — tivera
mais uma vitória com a morte de Ode-
te Roitman. No dia seguinte, veria
com mais calma o capitulo final, repri-
sado no sábado.

Fòra uma boa semana para o gene-
ral. Voltava contente da solene come-
moração do 18° aniversário de sua
nomeação para o cargo de comandan-
te-em-chefe do Exército, pelo presi-
dente que, 19 dias depois, seria depôs-
to pelo general mediante um golpe
militar que lhe deu 16 anos e meio de
poder absoluto. Depois de derrotado
num plebiscito sobre a continuidade
de seu mandato e nas eleições presi-
denciais, em que não elegeu seu suces-
sor, não é nada mal reter o posto para
o qual se atribuiu ele mesmo um novo
mandato de oito anos. muito mais lon-
go do que o do presidente eleito do
pais.

Apesar de o presidente atual ter
manifestado sua insatisfação com o
fato de que continuasse no cargo, na-
quela manhã o general recebeu um
telefonema do próprio ministro do ln-
terior para felicitá-lo pelos 18 anos
como comandante-em-chefe. Nada
mal tampouco que o Senado tenha
mantido feriado o dia 11 de setembro,
data do golpe de 1973, ainda que, para
ganhar a votação, tenham pesado de-
cisivamente os oito senadores'nomea-
dos pelo próprio general, quando ain-
da na presidência, como uma das
formas de prolongar seu poder para
além de seu mandato. Pela segunda
vez com o país já em regime democrá-
tico, a data do golpe que derrubou o
presidente legitimamente eleito, ins-
taurou a mais longa e feroz ditadura

da história nacional, queimou os regis-
tros eleitorais, assassinou e fez desapa-
recer milhares de pessoas, será come-
morada com um dia feriado e
cerimônias correspondentes.

O dia anterior já havia sido de
solenidades e homenagens ao general,
quando foram apresentados 31 tan-
ques norte-americanos M-14 e 17 car-
ros blindados Urutu, fabricados no
Brasil mas readaptados no país. Ali o
general reafirmou o que consignara
antes de deixar a presidência: a partici-
pação dos ministérios militares no or-
çamento geral do país nunca poderá
ser menor, em porcentagens, do que
no ano anterior. E mais: a ela se devem
somar 10% das exportações anuais do
cobre.

Modelo neoliberal — No
plano da economia, o general também
não tem do que reclamar: seu modelo
econômico segue intacto, assumido
pelos novos ministros da área — um
democrata-cristão e um socialista. O
mesmo modelo neoliberal que fez com
que os pobres no país subissem de
17% da população, cm 1970, a 49%,
em 1987, e os indigentes passassem de
6% a 26% — cifra que se mantém, na
democracia, justamente porque o mo-
delo se prolonga. A autonomia do
Banco Central — outra herança do
general — serve como válvula de ga-
rantia para a perpetuação da política
econômica neoliberal.

O general tem pouco a reclamar
porque a privatização da educação c
da saúde foram mantidas, assim como
o pagamento pelos alunos das univer-
sidades públicas, com mensalidades
que giram em torno de um salário
mínimo por mês. Como se não bastas-
se, a própria constituição vigente foi
elaborada durante a ditadura militar, e
as mudanças nela introduzidas no pe-
riodo da transição democrática mere-
ceram o beneplácito do general.

Um clima conservador atravessa
toda a vida chilena. Continua a ser
proibido o divórcio — proibição cini-
camente driblada com a alegação de
fornecimento de "endereço errado",
por parte de um dos cônjuges no dia
do casamento, para anular o matrimò-
nio. Evidentemente continua proibido
o aborto e não se conhece nenhum
caso de pessoa famosa que tenha mor-
rido de Aids, reflexo da absoluta clan-
destinidade em que vivem os homosse-
\uais. Oitenta por cento da tiragem
dos jornais são de diários que perten-
cem a grupos de direita, que apoiaram
o regime do general.

Mas a melhor notícia para Augus-
to Pinochet viria do próprio atual pre-
sidente da república, Patrício Aylwvn,
fazendo recordar como o general rece-
bera colaboração decisiva do atual
mandatário em 1973, quando este as-
sumiu o comando do Partido Demo-
crata Cristão, deslocando setores mo-
derados, para levar o PDC ao apoio
sem vacilações ao golpe militar. De um
dia para outro, Aylwvn declarou que"a transição democrática foi concluí-
da" — o que significa que o Chile vive
a democracia em sua plenitude, apesar
de todas as heranças do general, dos
188 presos políticos e do próprio Pino-
chet tutelando a democracia desde seu
posto autodesignado.

Não por acaso, este ano, um pro-
fessor brasileiro, que vivera no Chile
anteriormente, ao tentar entrar no
pais. foi colocado na fila para ser en-
viado de volta ao Brasil, incluído que
estava numa lista de "detratores do
regime", pelas denúncias que fez da
ditadura pinochetista. Fica no ar a
pergunta: que regime?

* Emir Sader è sociólogo e autor dc Chile
(1818-1990) — Da independência à redemo-
cratização (editora Brasiliense)

Colômbia 
ganha 

ajuda de Cuba

para processar 
Pablo Escobar

'.71

íb

De Kíerk: briga com o CNA

África do Sul

faz Carta para

negros votarem

O primeiro-ministro britânico, John
Major, pressionou o governo comunista
chinês a respeitar os direitos humanos,
mas anunciou a normalização de rela-
ções com a China, ao assinar ontem em
Pequim um acordo de USS 13,2 bilhões
para construção do novo aeroporto in-
ternacional de Hong Kong. Também
chegou a um acerto de princípios para
criar um Supremo Tribunal que proteja
os direitos dos cidadãos da colônia que
será devolvida à China daqui a seis anos.

"O mundo não esqueceu o que acon-
teceu em Pequim em junho de 1989",
disse Major, primeiro governante oei-
dental a ir à China desde o massacre na
Praça da Paz Celestial. "Mas precisamos
olhar para o futuro, prosseguindo com o
diálogo e as pressões".

No segundo dia da visita a Pequim,
John Major entregou uma carta da Anis-
tia Internacional com a lista dos presos
políticos chineses e fez um apelo ao pri-
meiro-ministro Li Peng para que se inte-
resse pessoalmente pela situação dos dis-
sidentes mencionados. A relação inclui
Wang Juntao e Chen Ziming, condena-
dos a 13 anos de cadeia sob acusação de
liderar o movimento democrático repri-
mido há dois anos. Eles estão em greve
de fome há três semanas em protesto
contra as condições da prisão. O docu-
mento também denuncia a prisão de
quatro cidadãos de Hong Kong envolvi-
dos nos protestos da Primavera de Pe-
quim e a repressão no Tibete, ocupado
pela China há 41 anos.

Em resposta, Li criticou a Grã-Breta-
nha e outras potências estrangeiras que
invadiram, submeteram e humilharam a
China desde o século passado sem jamais
se preocuparem com os direitos humanos
dos chineses. A proposta britânica de
colocar o comércio internacional de ar-
mas sob controle da ONU também rece-
beu uma resposta evasiva, mas John Ma-

Embaixada

EUA não sabem
como 

'sair' 
de

El Salvador

Lee Hockstader
The Washington Post

SANTA 
TECLA, El Salvador —

Até que ponto é firme a nova
embaixada americana em construção
em El Salvador? Perguntem aos espe-
cialistas. Suficientemente firme para
resistir a um terremoto, dizem eles.
Para resistir a um ataque de granadas
lançadas por morteiros, afirma um
deles. Forte o bastante para suportar
uma descarga de arma leve antitan-
que, diz outro. Mas se perguntarem
se ela é suficientemente firme para
sobreviver aos caprichos da política
externa americana, os especialistas fi-
cam hesitantes. "É melhor perguntar
ao Congresso", dizem.

O novo complexo da embaixada
deve ser inaugurado no início do pró-
ximo ano, tendo custado cerca de
USS70 milhões. É um dos maiores
projetos do Departamento de Estado,
com oito construções. Se tudo isso
parece um pouco desproporcional
para um país do tamanho do estado
de Massachusetts, com apenas 5,5
milhões de pessoas — certamente é.
Quando for inaugurado, o complexo
terá mais empregados americanos do
que a embaixada dos EUA no Brasil,
que tem uma população de cerca de
150 milhões c uma das maiores eco-
nomias do mundo.

A nova embaixada foi aprovada
pelo Congresso em 1987, quando a
América Central tinha posição de
destaque na agenda da política exter-
na de Washington. Na época, o go-
verno Reagan enviava USS 600 mi-
Ihões anuais (sem contar as verbas
secretas) para sustentar o regime sal-
vadorenho assediado por uma revolta
guerrilheira marxista.

Agora, enquanto 1.000 trabalha-
dores se apressam para deixar a em-
baixada pronta, o olhar de Washing-
ton se volta para outras partes c a
ajuda americana a El Salvador foi
reduzida em um terço. Quanto aos
guerrilheiros, estão se autodenomi-
nando social-democratas e prevendo

jor, que falou ainda com o presidente
Yang Shangkun e o secretário-geral do
PC chinês, Jiang Zemin, anunciou que a
China deve assinar até o final do ano o
Tratado de Não-Proliferação Nuclear.

Além do acordo sobre o novo aero-
porto de Hong Kong, o único resultado
concreto da visita do primeiro-ministro
britânico foi o acerto para criar um Su-
premo Tribunal na colônia ocupada em
1841, que será devolvida â China em
1997. "É uma garantia importante da
independência judiciária de Hong
Kong", explicou Major.

O novo aeroporto e a manutenção da
tradição jurídica britânica são maneiras de
restaurar a confiabilidade de Hong Kong,
seriamente afetada depois do massacre de
Pequim. Apesar do compromisso dos diri-
gentes chineses de preservarem o sistema
capitalista por pelo menos 50 anos, depois
de assumirem o controle da colônia, mi-
lhares de cidadãos têm saído de Hong
Kong, onde John Major chega hoje para
uma visita de 36 horas.

Mas os liberais que lideram as pes-
quisas para a primeira eleição parlamen-
tar livre da história de Hong Kong, mar-
cada para o próximo dia 15, criticaram o
primeiro-ministro britânico. Martin Lee,
líder dos Democratas Unidos, entende
que o acordo do aeroporto dá poderes à
China para interferir desde agora nos
assuntos da colônia. "Seremos entregues
a um regime comunista linha-dura que
não dá sinal de nenhuma reforma demo-
crática", protestou Lee, acusando o novo
acordo de violar o tratado sobre a devo-
lução de Hong Kong. Ele também co-
brou a promessa britânica de criar uma
democracia plena em Hong Kong antes
de 1997. Dos 60 deputados a serem esco-
lhidos, o povo só vai eleger 18; 21 serão
indicados por entidades e os outros 21
pelo governador David Wilson.

anacrônica
que, dentro de alguns meses, será as-
sinado um acordo de cessar-fogo.

Se a paz está ao alcance da mão,
como acham numerosos analistas da-
qui, o que acontecerá com a presença
americana? Os níveis de ajuda cairão
drasticamente, como aconteceu na
maior parte da América Latina e do
Caribe? Se isso acontecer, quem esta-
rá aqui para ocupar todos esses me-
tros quadrados de escritórios e insta-
lações do novo conjunto da
embaixada?

Em público, as autoridades ameri-
canas são tranqülizadoras. "Basica-
mente, estamos falando aqui em
transformar espadas em arados", diz
Pamela Corey-Archer, porta-voz da
embaixada. Segundo ela, assim que
terminar a guerra, a idéia é converter
a ajuda militar em ajuda econômica,
sem nenhuma redução drástica da
presença americana no país, O depu-
tado Joe Moakley, presidente de um
grupo de trabalho especial da Câma-
ra sobre El Salvador, disse esperar

3ue 
o governo Bush continue a aju-

ar significativamente o país, mas se
absteve de fazer previsões.

Mas em particular, as autoridades
americanas fazem uma avaliação
mais realista. "Imagino que eles man-
terão isso por um, dois, talvez três
anos", disse um funcionário. "Mas
não se pode fornecer-lhes eternamen-
te USS 1 milhão por dia. A certa
altura, eles terão de aprender a nadar
sozinhos."

O novo complexo inclui a embai-
xada, a mansão do embaixador, alo-
jamentos para fuzileiros navais, escri-
tórios da missão da Agência para
Desenvolvimento Internacio-
nal(AID), para um comissário, uma
cafeteria e instalações de serviços, tu-
do equipado com portas blindadas, à
prova de balas. Há espaço para 500
trabalhadores, incluindo empregados
americanos e salvadorenhos.

E esta é apenas a Fase 1. A Fase 2
inclui a construção de uma piscina,
quadras de tênis, um depósito de
mercadorias e nova residência para o
subchefe da missão. O conjunto subs-
tituiria a atual embaixada, uma estru-
tura parecida com um bunker, cerca-
da por um muro de mais de quatro
metros de altura, freqüentemente des-
figurado por pichações antiamerica-
nas.

SANTIAGO — O presidente do Chi-
le, Patrício Aylwin, convocou ontem o
comandante do Exército e ex-ditador
Augusto Pinochet ao Palácio Ia Moneda
para esclarecer suas declarações conside-
radas cruéis sobre desaparecidos políti-
cos. Ao comentar as buscas de restos de
oposicionistas ao regime militar em um
cemitério de Santiago, onde se encontra-
ram até três ossadas em uma só vala, o
general afirmou: "Mas que economia
enorme (de espaço) 1" Numa primeira
reação oficial, o governo disse estar "im-

pressionado e assombrado" com as de-
clarações de Pinochet.

Ontem prosseguiram as escavações
no cemitério geral de Santiago, iniciadas
após uma ordem judicial. Serão abertos
104 túmulos num trabalho que deverá
durar 10 dias, segundo o juiz Andrés
Contreras. A primeira ossada identifica-
da foi a do dirigente de extrema-esquer-
da Juan Baustista van Schouwen. funda-
dor do Movimento de Esquerda
Revolucionário (MIR, em espanhol),

Douglas Farah
The Washington Post

BOGOTÁ — Os esforços da Colôm-
bia para assegurar que o chefão do Car-
tel de Medellín, Pablo Escobar, seja con-
denado a uma pena de prisão substancial
estão recebendo um grande impulso gra-
ças à ajuda dc Cuba, segundo fontes
diplomáticas e colombianas. "Os cuba-
nos estão ajudando mais que os Estados
Unidos. Eles têm fotografias, documen-
tos, tudo sobre carregamentos que pas-
sam através de Cuba, e desejam coinpar-
tilhar tudo", afirmou uma fonte familiar
com o processo judicial.

A fonte disse que a Colômbia pediu
ajuda a Cuba e a diversas outras nações
depois que Escobar se entregou em ju-
nho, solicitando qualquer coisa que pu-
desse ser usada contra o rei da cocaína.
As autoridades ficaram "agradavelmente
surpresas" com a pronta resposta de Cu-
ba, segundo a fonte.

A rendição de Escobar aconteceu lo-
go depois de a Colômbia ter suspendido
a extradição de traficantes para os Esta-

Crise iugoslava

Após horas de reuniões, representan-
tes dos 12 países da Comunidade Econô-
mica Européia (CEE_) marcaram para sá-
bado uma conferência para tentar
estabelecar a paz definitiva na Iugoslá-
via. Um acordo de cessar-fogo mediado
pela CEE e assinado entre sérvios e croa-
tas no domingo passado vem sendo siste-
maticamente violado pelas partes. On-
tem houve fortes combates em regiões
habitadas por sérvios na república seces-
sionista da Croácia. Os mais intensos
ocorreram na cidade de Vukovar. que
ontem estava prestes,a cair em poder do
Exército iugoslavo. À noite ainda se es-
cutavam disparos com artilharia pesada
trocados entre militares federais e tropas
das forças de segurança da Croácia. Pelo
menos duas pessoas morreram no subúr-
bio de Borovo Naselje, em Vukovar, se-
gundo um repórter da agência de noti-
cias AFP. A única estrada de acesso à
cidade foi bloqueada por blindados do
Exército.

dos Unidos. Os termos da rendição di-
zem que Escobar terá sentenças reduzi-
das por qualquer crime que confesse e
sentenças severas por crimes que não
tenha confessado. O desafio é arranjar
provas contra ele, mas Cuba está ajudan-
do muito, porque Escobar não admitiu
que traficava cocaína através do territó-
rio cubano.

Se Escobar for condenado somente
pelo que confessou poderá estar fora da
prisão em três anos, mas se outras acusa-
ções puderem ser fundamentadas ele po-
derá pegar 12 anos, sentença máxima por
tráfico de drogas na Colômbia. O Cartel
de Medellín. diretamente ou através do
grupo Os Extraditáveis, é responsável
pela morte de mais de 1 mil pessoas na
Colômbia, incluindo juizes, policiais e
candidatos presidenciais, mas nenhum
destes crimes foi relacionado com Esco-
bar. Se as autoridades conseguirem pro-
vas de que esteve envolvido nestes cri-
mes, Escobar poderá ser condenado a 30
anos de cadeia.

As provas fornecidas por Cuba impli-
cam Escobar no tráfico de toneladas de

cocaína através de Cuba entre 1986 e
1989. Em 1989, o governo cubano julgou
14 funcionários do Ministério do Interior
por tráfico de drogas, incluindo o chefe
da segurança e um condecorado general
Arnaldo Ochoa Sanchez. Quatro foram
condenados à morte por fuzilamento e
10 a penas de prisão entre 10 e 30 anos.
Os que estão presos poderão ser solicita-
dos a mandar depoimentos escritos sobre
Escobar.

Segundo depoimentos no julgamento
em Havana, citados no livro publicado
pelo governo de Cuba em 1989, O fim da
conexão cubana, um alto funcionário do
Ministério do Interior cubano foi à Co-
lómbia duas vezes se encontrar com Es-
cobar e acertar grandes carregamentos
de cocaína que passariam pela ilha. Fon-
tes colombianas e diplomáticas disseram
que a determinação do presidente Fidel
Castro em fornecer provas contra Esco-
bar se deve a seu desejo de aumentar o
prestigio de Cuba na América Latina,
num momento em que a ideologia mar-
xista está batendo em retirada no mun-
do.

JOHANNESBURGO — O presi-
dente da África do Sul. Frederik de Klerk,
apresentará hoje um projeto de ampla
reformulação constitucional que estendera
o direito de voto à maioria de 30 milhões !
de negros do país que não votam, direito
reservado até agora aos 5 milhões de bran-
cos. A proposta também prevê a substitui-
çâo da presidência por um conselho execu-
tivo de três a cinco membros que incluiria
negros, cuja admissão no gabinete tam-
bém seria permitida.

A decisão foi anunciada depois de uma j
tempestuosa reunião enlrc de Klerk e o
presidente do Congresso Nacional África-
no, Nelson Mandcla, que exigiu do gover-
no a libertação de três ativistas brancos
que, segundo Mandcla, confessaram a ele "
que cometeram atentados com explosivos
contra negros a serviço das forças de segu-
rança. De Klerk se recusou a libertá-los,
rechaçando a alegação deles de que são !
presos políticos e merecem ser beneficia-
dos pela anistia declarada recentemente.
Mandcla quer libertá-los para que revelam
as ligações entre a extrema direita branca e
a polícia.

Mandcla disse que também discutiu
com de Klerk a libertação de presos políti-
cos do CNA e a violência nos bairros
negros. O governo já libertou mais de 1 mil
presos políticos mas não aceita alegações
do CNA de que outras centenas de negros
detidos também são prisioneiros políticos."Tivemos divergências em quase tudo",
disse Mandcla, explicando que o quase se
referia às negociações sobre a reforma da
Constituição.

O presidente do CNA disse que de
Klerk deveria libertar os três extremistas
brancos para apurar as denúncias, se real-
mente deseja sanear os serviços de segu-
rança, como alega. Mandcla afirmou que
os três, Henry Martin, Lood van
Schalkwyk e Adriaan Maritz são do grupo
Orde Boercvolk, que prega a supremacia
da raça branca sobre os negros e o uso da
violência.

Julgamento de

Noriega começa

amanhã nos EUA
MIAMl. EUA — O julgamento do

ex-ditador do Panamá, Manuel Antonio
Noriega, acusado pelo governo dos Esta-
dos Unidos de ter transformado seu país
num quintal do cartel colombiano da
cocaína, começa amanhã com a seleção
do júri pelo tribunal federal de Miami e i
poderá durar até seis meses. >

A mais séria das oito acusações que i;
pesam contra Noriega é a de ter recebido
USS 4.6 milhões do cartel de Medellin — >d
o que pode lhe valer uma pena de até 166
anos de prisão. A defesa já adiantou que
vai tentar provar que o ex-general era
apenas um agente dos Estados Unidos
que caiu em desgraça por se recusar a
seguir ordens de Washington.

Observadores especulam que, por
causa das conhecidas ligações do gover-
no americano com Noriega no passado, é 1 >
provável que a administração do presi- ,¦>
dente George Bush prefira fazer um
acordo com o ex-ditador panamenho. ,,
para evitar a divulgação de documentos ',

que poderiam causar embaraços para as
autoridades americanas. Washington já
admitiu ter pago pelo menos USS 300
mil a Noriega por serviços prestados â
CIA.

Uma explosão destruiu um frigorífico
na cidade de Hamlet, no estado america- í;
no de Carolina do Norte, matou pelo ~À
menos 20 pessoas e feriu mais de 30. \3

, número de mortes deve aumentar à me- tS
dida que a operação de resgate prosse- J
gue, pois cerca de 100 pessoas que pro- ",t
vavelménte estavam dentro do prédio no
momento da explosão ainda não tinham . j
sido localizadas. "Temos 20 mortes con- sá
firmadas", declarou o pocta-voz da poli- ;
cia, Rcnee Mclnnis, acrescentando que £
os bombeiros ainda não tinham desço- "
berto nem a causa nem o local exato da
explosão dentro das instalações da Impe- ?
rial Foods, uma empresa que processa js
carne de galinha para restaurantes do *¦'
tipo fast fòod. Relatos de testemunhas
indicam que uma frigideira elétrica pe-
gou fogo, provocando o acidente, que
ocorreu por volta das 8h40 (hora local). ;
Os bombeiros disseram que o intenso >.
calor e a fumaça estavam dificultando a
localização dos desaparecidos. ' >

Petrlnja. Iugoslávia — AFP
Explosão nos EUA

Alulheres caminham entre os escombros numa rua croata

8 ? Io caderno ? quarta-feira, 4/9/91
— AFP
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Gorbachev 
pede 

apoio dos deputados 
para 

salvar URSS
MOSCOU

N u ni v e o m c ii t c
discurso perante o
Congresso dos De-
pulados do Povo,
máxima instância
legislativa soviéti-
ca. Mikliail Gor-
bachev pediu aos
2.250 legisladores presentes que apro-
vem o plano de sete pontos apre-
sentado segunda-feira por ele e os
dirigentes de 10 repúblicas para sal-
var a União Soviética da desintegra-
ção. Numa concessão aos criticos,
que chamaram de "golpe de Estado
branco" seu projeto de reformular
radicalmente as instituições do país, o
presidente soviético retirou sua con-
troversa proposta de criar um Parla-
niento de transição, com 20 depu-
tados de cada república. Em vez
disso, ele sugeriu que o Soviete Su-
premo seja mantido, numa forma al-
terada para atender ao novo peso
político das repúblicas.

O plano de sete pontos, negociado
por Gorbachev com 10 das 15 repú-
blicas soviéticas e apresentado na ses-
são de abertura pelo presidente do
Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev.
prevê uma reestruturação racidai das
estruturas de governo, assim como
das relações entre as repúblicas e o
poder central, para que o país —
ameaçado de desintegração após a
fracassada tentativa de golr>e de Esta-
do do dia 19 — continue funcionan-
do até que uma nova Constituição
seja aprovada."Espero 

que o Congresso tenha
bastante sabedoria e vontade política
para adotar essa decisão, que é a
única correta", afirmou o líder sovié-
tico. Numa tentativa de tornar mais
clara a idéia da transformação da
URSS numa "União de listados So-
beranos", um dos sete pontos do do-
cumento, Gorbachev destacou a li-
herdade de adesão de cada rèública."Façamos uma união realmente vo-
luntária. que possa atender a (dife-
rentes) interesses", afirmou. "Uma
união da qual as repúblicas possam
participar com base nos princípios de
federação, confederação ou associa-
ção. Acho que a fórmula União de
Estados Soberanos nos permite levar
tudo isso em consideração".

A mudança de idéia sobre a cria-
ção de um Parlamento com 20 repre-

Russos propõem
união econômica

Os lideres da Federação Russa, a
maior das 15 repúblicas soviéticas, pro-
puseram ontem a formação de uma co-
mtmidade econômica de estados sobera-
nos que englobe as repúblicas soviéticas e
os países da Europa Oriental. O presi-dente russo, Boris Yeltsin disse que ape-
nas uma das repúblicas — não disse qual- se mostra refratária ao acordo econô-
mico. que ele considera vital para a so-
bievivéneia comum num período de
transição, enquanto se opera a transfor-
macão da economia centralizada da
União Soviética.

A idéia de incluir os países da Europa
Oriental foi mencionada pelo premiei-russo. Ivan Silayev. em discurso no Con-
grosso dos Deputados do Povo. Não
houve resposta de nenhum dos ex-satéli-
les soviéticos da Europa mas a resposta
deve ser negativa porque estão todos
mais interessados em conseguir ajuda do
Ocidente, que tem se mostrado menos
generoso do que parecia na época em
que reivindicava liberdade para aquela
fatia da Europa.

Silayev preside uma comissão provi-
sória que está gerenciando a economia
soviética desde o colapso do golpe de
linha dura que governou o pais durante
60 horas, entre 19 e 21 de agosto últimos."Há um forte sentimento de que a eco-
nomia é o grande ponto em comum que
nos une", disse Selayev, que disse estar
trabalhando com representantes de todas
as repúblicas para tentar tirar o pais da
beira do abismo econômico em que se
encontra.

O premier disse que o "sistema eco-
nômico atual é um cadáver" mas acres-
cenlou que, apesar da urgência, não se
deve aplicar soluções cconomicas de chu-
que porque o povo já está sufieientemen-
te chocado com os últimos acontecimen-
tos. O principal auxiliar dele. o
economista radical Grigory Yavlinsky,
propôs um choque através de uma iran-
siçáo urgente para a economia de merca-
do com a ajuda ocidental.

Moscou — AFP
Plano une os dois líderes

V rltsin e Gorbachev enfrentam juntou o desafio de manter repúblicas unidas após o golpel
sentantes de cada república eqüivale
a salvar o atual Soviete Supremo —
de 542 representantes —. que perde-ria a razão de existir. A nova fórmula
sugerida por Gorbachev permitiráconservar um Soviete Supremo bica-
meral —- mas com sua composição
alterada — até que um novo Tratado
da União e uma nova Constituiçãoi
sejam concluídos. Gorbachev reviu
sua proposta depois que vários depu-
tados usaram a tribuna para atacar
aspectos do plano apresentado pelo
presidente do Cazaquistão.

Alguns críticos do projeto defen-
deram a manutenção do Soviete Su-
premo: outros argumentaram que a
criação de um Parlamento de transi-
ção não incluiria representantes das
regiões autônomas com minorias ét-
nicas (como o Naghorno-Karabakh,
um enclave de população armênia no
Azerbaijão). Mas o mais provável é
que a decisão de Gorbachev tenha
sido influenciada pelas conclusões
das comissões do Congresso que cs-
tildam as propostas apresentadas du-
rante a sessão extraordinária.

O documento das comissões, ao
mesmo tempo que apóia a formação
imediata de um Conselho de Estado
para coordenar assuntos de política
externa e interna e de um comitê
inter-republicano para administrar a
economia, rejeita a idéia de um novo
Parlamento ao recomendar que o So-
viete Supremo seja mantido, com to-
das as funções legislativas, durante o
período de transição.

Gorbachev rebateu com energia as
acusações de que a implantação de
instituições provisórias representaria
uni "golpe de Estado branco" e exor-
tou o Congresso a se fazer presente
numa oportunidade histórica. "Se o
Congresso apoiar as propostas conti-
das na declaração do presidente e dos
(10) dirigentes das repúblicas, então o
Congresso terá cumprido o seu papel
num momento de responsabilidade
histórica."

Mas o comunista Alexander Zhu-
ravlyov, da Bielorrússia, advertiu que
os deputados estão assistindo á des-

Primeira-dama narra sua odisséia

Angústia pela
sorte da família
causou hipertensão

A 
primeira-dama soviética. Raisa
Gorbachev, contou que foram

de terrível tensão os três dias em queela e sua família ficaram detidas, isola-
das. na casa dc veraneio da Criméia, ás
margens do Mar Negro, durante o
fracassado golpe para derrubar o pre-sidente Mikliail Gorbachev. Em entre-
vista exclusiva ao jornal dos sindica-
tos, Trutl. Raisa disse que no terceiro
dia, ao saber que uma delegação de
Moscou estava a caminho, sofrerá
uma forte crise de hipertensão acom-
panhada por uma desordem da fala,
mas salientou que se sentia muito me-
lhor com o tratamento a que estava
sendo submetida, embora continuasse
restrita á sua residência.

Raisa descreveu como sua família
passeara ostensivamente pelos jardins
da casa da Criméia. a fim de mostrar
aos que pudessem vê-los. dos barcos
de guerra ancorados em frente á pro-
priedade, que todos estavam bem de
saúde, inclusive seu marido, que os
golpistas alegavam estar gravemente
doente para justificar sua substituição
pelo Comitê dc Emergência. Raisa dis-
se que o momento mais angustiante foi
no terceiro dia. quando Gorbachev
reuniu a família e anunciou que não
compactuaria com a delegação que es-
lava a caminho. Embora cientes do
risco que corriam. Raisa. o genro Ana-
toly. a filha Irina, as duas netas e os
integrantes da guarda pessoal disse-
iam a Gorbachev que ficariam ao seu
lado até o fim.

"Após três dias c três noites sem
dormir, no momento em que os acon-
tecimentos começaram a se acelerar.

Moscou — AP
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O abatimento de Raisa era visível na volta a Moscou

minha saúde deteriorou", revelou a
primeira-dama soviética ao comenta-
rista político do Trutl, Vitaly Goloba-
chev. "Eu pensei que á mentira (sobre
a saúde de Gorbachev) podiam se se-
guir certas ações que a transformas-
sem em realidade. O fim trágico pode-ria estar se aproximando rapidamente,
e foi ai que tive uma crise aguda de
hipertensão e uma desordem da fala",
contou Raisa.

A primeira-dama disse que com to-
dos os telefones mudos, inclusive o
vermelho — a linha direta de Gorba-
chev'com o comandante supremo das
Forças Armadas —. ela temera pela
sua vida e de sua família. "Eu com-
preendi a situação imediatamente e fi-
quei profundamente angustiada. Çg.-nheço a nossa história, seus trágicos

episódios", disse, numa referência in-
direta aos expurgos de Slálin e ao
fuzilamento da família imperial pelos
bolcheviques, cm 1917.

Raisa disse que o passeio á beira-
mar. para serem vistos, fora aconse-
lhado pela guarda pessoal de Gorba-
chev. bem como as conversas do casal
no balcão do primeiro andar, por re-
cear que houvesse aparelhos de eseula
nas outras peças da casa. A primeira-
dama disse que nos primeiros momen-
tos do golpe temera que a guarda pes-
soai do marido o traísse, como tinham
feito alguns de seus colaboradores em
Moscou, c disse que se sentira imensa-
mente aliviada quando eles procura-
ram Gorbachev para lhe dizer: "Mik-
hail Sergevevich. estamos do seu
lado."

CENAS DA NOVA URSS
Moscou — AFP
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I 'olicial olha prol <i do crime

Droga na rua
A jovem russa (foto) levou a recém

conquistada liberdade um pouco longe
demais e loi surpreendida pelo policialfumando um cigarro de droga ilegal nu-
ma rua de Moscou. Ele apreendeu a
droga, pediu um veiculo policial paralevar a infratora para a delegacia e orde-
nou que ela ficasse quieta, esperando.
Depois de algum tempo, como o carro
não viesse, mandou-a embora, livre.
Yeltsin nuclear

O presidente da Federação Russa.
Boris Yeltsin. anunciou que as repúblicas
soviéticas onde existem armas nucleares
estão preparando um acordo no sentido
de enviá-las todas para instalação em
território da Federação Russa, e que pre-tende pôr fim aos testes nucleares subter-
ráneos. Em entrevista á TV americana
CNN. Yeltsin. referindo-se ao tratado
amerieano-soviético para redução de ar-
senais nucleares estratégicos, disse: "Não
significa muito quando 50% das armas
devem ser eliminadas, quando 5% são
suficientes para destruir o mundo. Preci-
samos continuar trabalhando paraelimi-nar de \ez todas as armas nucleares."

Um grande concerto de rock
O primeiro-ministro da Federação

Russa. Ivan Silayev, anunciou que está
organizando para o dia 21 de setembro
em Moscou uma grande maratona musi-
cal que poderá ter grandes nomes do
rock internacional e vai ser possivelmen-te o maior concerto de rock de todos os
tempos. Vários artistas já manifestaram
desejo de tocar num gesto de "solidarie-
dade dos povos do mundo livre com a

Rússia em sua luta pela democracia".
Entre os que disseram sim estão The
Rolling Stones, Bob Dylan e os três so-
breviventes dos Beatles. Paul McCart-
ney. George Harrison e Ringo Starr.
Também interessados em tocar Sting, El-
ton John, Eric Clapton, Peter Gabriel.
Depeche Mode, U-2 e Sinnead 0'Con-
nor.

Sobrinha de Lênin protesta
A sobrinha de Lênin, Olga lílyano-

va, um dos poucos parentes ainda vivos
do pai da Revolução soviética, defen-
deu a memória do tio e afirmou cm
carta ao Congresso dos Deputados do
Povo que só um plebiscito poderia de-
ddir a remoção do corpo do Lênin do
seu mausoléu nos muros do Kremlin.uO nome de VTadimir Ilyteh corao uma
grande personalidade do pensamento
cicntilko-teórfco é respeitado por to-

dos os povos progressistas do mundo",
afirmou da. Olga também denunciou a
derrubada de estátuas de Lênin em
todo o pais e contra as vozes que advo-
gam a saída do Museu Lênin na Praça
Vermelha. "Ê preciso enfatizar que
tais atos destrutivos representam um
golpe devastador sobre a herança espi-
ritual e humana do nosso pais. Qoe
democracia é essa? "protestou Olga
Ulyanova.

Luiz Recata

truição do país. Ele disse que se o
plano for aprovado a URSS "não
será mais um país" e que se um novo
Tratado da União entre Estados so-
beranos for assinado "todos os pre-
sentes deixarão de ser deputados".
Enquanto um quarto dos legisladores
aplaudia. Zhuravlyov acrescentou:"Não 

podemos continuar sendo de-
putados num país que não existe".

A proposta mais aceita foi a da
preservação de estreitos laços econô-
micos entre as repúblicas. Mesmo os
deputados das repúblicas separatistas
insistiram em que seus governos que-
rem manter boas relações com a nova
União Soviética, especialmente na área
econômica. Akaki Asatiani, presidente
do Parlamento da Geórgia, pediu que
se apressasse a assinatura de um acor-
do entre as 15 repúblicas. E segundo o
deputado estoniano Mikhail Bronsh-
tein, as repúblicas bálticas — cuja in-
dependência já foi reconhecida por 40
países — estão ansiosas para assinar
um pacto econômico.

MOSCOU — Boris Yeltsin ao final
da sessão da manhã. Mikhail Gorbachev
ao final da sessão da tarde. Cada um
com seu estilo, os dois defenderam vee-
mentemente a nova proposta de uma
União Soviética renovada, preparando
terreno para que hoje o Congresso dos
Deputados do Povo aprove o projeto
apresentado na segunda-feira.

O presidente soviético a cada nova
oportunidade de usar a tribuna demons-
tra que recupera com rapidez o entusias-
mo e o poder de convencimento que lhe
deram fama internacional. E diz coisas
que a platéia parlamentar não esperava
ouvir. "Foi um erro não ter percebido
antes que já havia chegado o momento
dc derrubar as velhas estruturas de po-
der, que impediam o avanço da perestroi-
ka'\ declarou Gorbachev, surpreendem
do os ouvintes.

Sempre costurando pelo centro. Gor-
bachev e Yeltsin estão conseguindo pre-
parar o espírito do Congresso, fazendo
com que o macro-parlamento da URSS
aceite dissolver-se mas deixando um der-
radeiro representante do antigo poder,
um novo Soviete Supremo que será o
encarregado de ultimar a transição, con-
vocando eleições e reformando a Consti-
tuição. Alguns ultrapercstroikistas que-
riam a escolha imediata de um conselho
de representantes, e Yeltsin, num primei-
ro momento, aceitou a idéia. Diante de
uma possível reação conservadora contra
todo o projeto de reforma, a fórmula
intermediária está ganhando terreno com
mais força.

O discurso matinal de Yeltsin, pelo
conteúdo, foi o mais importante do dia.
O presidente da Federação Russa decla-
rou que é indispensável manter o espaço
econômico único, criando uma união"que seja uma comunidade livre de Esta-
dos soberanos, baseada na existência de
diferentes formas de relações inter-esia-
tais". Ele frisou que é necessário ir além
do tratado de União que estava sendo
negociado antes do golpe, impondo-se
agora um tipo diferente de coordenação
ao qual cada república se integre como
desejar: "Certamente poderá haver repú-
blicas independentes que insistam numa
confederação, outras desejarão uma fe-
deraçâo, uma relação de mera associação
ou uma união econômica. Ainda assim,
todas deverão estar dentro de alguma
nova forma de sistema único."

Yeltsin defendeu também a manuten-
ção das Forças Armadas da União,"com o controle incondicional do centro
sobre o arsenal nuclear da URSS". H
afirmou que "a Rússia garante que mau-
terá íntegro o potencial nuclear do Exér-
cito: estas armas não cairão nas mãos de
falcões ou extremistas". Manteve ainda
sua advertência de que "a Rússia defen-
derá os interesses dos russos Ibra da
república" e "construirá as relações com
os Estados soberanos na base da igual-
dade, da boa-vizinhança, das vantagens
reciprocas e da não-ingerência nos as-
suntos de outros Estados".

A melhor das promessas do presidemte russo veio em seguida: "O Estado da
Rússia, que optou pela democracia e pelaliberdade, nunca será um império, nem
um irmão mais velho ou mais novo. Será
igual entre os iguais".

Ao analisar o golpe de agosto, Yelt-
sin não deixou de criticar Gorbachev: "A
inconseqüência na realização das relor-
mas, a indecisão e por vezes a capitula-
ção do presidente ante a pressão agressi-
va dos autocratas do partido, afetados
em seus interesses, tudo isto criava terre-
no favorável para a desforra do sistema
totalitário", disse. Ao mesmo tempo.
Yeltsin frisou que "hoje temos pleno di-
rei to de apresentar a Gorbachev recla-
mações mas não contas": "Depois do
golpe, o país e em primeiro lugar a Rús-
sia mudaram, mas mudou também o pre-sidente. Ele encontrou forças para reva-
lorizar muitas coisas. Este é um passodigno de confiança. Eu. pessoalmente,acredito hoje no presidente Mikhail Gor-
bachev muito mais do que duas ou três
semanas antes do golpe."

Depois desses dois discursos, é pouco
provável que as críticas residuais contra
o projeto, vindas basicamente dos comu-
nistas conservadores, consigam alterar o
novo ritmo do processo reformista na
União Soviética. A principal voz da opo-
sição foi. novamente, a do historiador
Roy Medvedev, que criticou a suspensão
do PCUS e a dissolução de seu Comitê
Central. Medvedev falou em nome do
grupo parlamentar dos comunistas, deli-
nindo como "ilegal e arbitrário" o alas-
lamento real do PC do cenário político."O Comitê Central do PCUS nunca to-
mou nem tomará a decisão da sua disso-
lução", declarou. O historiador acresceu-
tou que o projeto de reforma "contraria
tanto alguns artigos da Constituição

. quanto a agenda do Congresso", e disse
não ver qualquer "necessidade de novos
órgãos de poder".

PC francês rejeita reforma

An Bourrier
Correspondente

PARIS — As transformações políti-
cas na União Soviética e a liquidação do
Partido Comunista na pátria de Lenin
não poderiam deixar de influenciar o
Partido Comunista Francês. Para anali-
sar o fim do comunismo na Europa, o
Comitê Central do PCF reuniu-se ontem
na magnífica sede projetada por Oscar
Niemeyer. Começava um debate de três
dias cujo resultado parecia claro desde o
início: os conservadores não admitem
nenhuma contestação. As críticas da ala"renovadora", que exige a demissão do
Comitê Central, não tiveram efeito.

Um dos últimos partidos stalinistas
da Europa, o PCF passa por uma turbu-
lência, resultado de anos de identificação
total com o PCUS. Com a saída dos
comunistas da cena política da URSS, o
PCF ficou órfão. Isto abriu amplo espa-
ço para a corrente reformista, composta
por quatro ex-ministros do governo so-
cialista formado logo após a primeiraeleição do presidente Mitterrand, lançar
um ataque ao secretário-geral Georges
Marchais, de atuação desastrosa. O par-tido, que já foi o maior da França, tem
hoje 9% do eleitorado e apenas 30 depu-
tados na Assembléia Nacional.

Os ex-ministros Charles Fitermann e
Anicet le Pors exigiram a demissão de
lodo o Comitê Central, propondo que os
militantes participem de um amplo deba-
te que poderia conduzir a novas eleições
democráticas, já que a atual direção foi
reeleita com 98% dos votos no congresso
deste ano.

Mas tudo o que os reformistas conse-
guiram foi uma leve autocrítica da dire-
ção. que concordou "ter sido um erro
fundamental seguir a orientação soviéti-
ca por tantos anos". Para se defender.
Marchais lembrou que "desde 1976,
quando organizamos o 22° Congresso,
estamos rompidos com o modelo do
PCUS. Corrigimos nossos erros e tenta-
mos criar um modelo de comunismo
francês". O deputado André Lajoinie,

líder da bancada do PCF. acusou as"forças do capital" de desejarem a des-
truição do PCF e lançou um apelo aos
militantes para que "recitassem a agres-
são capitalista contra nosso partido".

A direção não pretende renunciar e
vai continuar defendendo o marxismo-
leninismo. O apoio ao Comitê Central
conservador é também uma reação dos
millitantes. considerados "animais pré-
históricos" por grande parte da opinião
pública francesa e alvo de agressões de
políticos como Jean-Marie Le Pen, lider
da Frente Nacional, de extrema direita,
que exige "a expulsão dos comunistas do
país".

O comunismo na França não é ape-
nas uma ideologia. Tem tradições enrai-
zadas na sociedade. Para uma faixa im-
portante do proletariado e da classe
média baixa, assumiu a forma de identi-
ficação social. Ser comunista na França é
um valor que passa dc geração em gera-
ção. como os imóveis e as fotos dos
antepassados. Por isso, as inúmeras cri-
ses do comunismo em outros países e a
imagem negativa da atual direção do
PCF têm impacto limitado soba- quementrou no partido como se adere a uma
religião.

Em 70 anos de existência — foi fun-
dado em 1920, durante o congresso so-
cial-democrata de Tours — o PCF pas-
sou por momentos difíceis e crises
profundas, cometeu erros táticos e tor-
nou-se vassalo de Moscou. Mas tem um
balanço positivo na área social. Muitas
conquistas da classe operária — férias
coletivas, previdência social abrangente,
semana de trabalho de 39 horas — foram
resultado da ação dos deputados comu-
nistas. Portanto, apesar das mudanças
na URSS. da pressão reformista e do
anacronismo dos seus dogmas, o PCF
ainda não chegou ao estágio de se desin-
tegrar. Por algum tempo, será um dos
derradeiros defensores do marxismo-lc-
ninismo, ao lado dos PCs de Cuba. Chi-
na. Vietnã, Coréia do Norte, Laos. Cam-
boja e Portugal.
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Crise Moral

A 
questão da moralidade pública avulta, hoje,
como uma questão crucial. É, portanto, opor-

tuna e saudável a discussão sobre a roubalheira
que assola o país. O Brasil precisa resgatar com
urgência alguns valores que parecem perdidos na
poeira do tempo. Sem eles, nenhuma solução será
possível.

Entre os deveres do Estado está o de zelar pela
observância de certos padrões de comportamento,
ditados pelas leis e pelos costumes. Sem o exercício
dessa atribuição do Estado, qualquer sociedade
estará condenada ao caos. Este caos vem ameaçan-
do o Brasil de longa data. Em determinado mo-
mento, o poder público parece ter aberto mão da
sua tarefa moralizante. E esse descaso tinha de se
transmitir, de forma dialética, à sociedade, que
hoje convive com intoleráveis níveis de promiscui-
dade.

Os sintomas do câncer estão ai para quem
quiser ver: um governador recebe bicheiros em
palácio; policiais fazem serviço de bandidos; todos
os meios justificam o fim imediatista de fazer
fortuna fácil. O presidente do Tribunal de Contas
dos Municípios da Bahia fez, esta semana, uma
denúncia das mais graves: de que uma enorme
quantidade de prefeitos do interior, em quase to-
dos os estados da Federação, está usando notas
frias para desviar dinheiro público. Aonde se vai
chegar?

O perfil do país, hoje, é de uma nação sucatea-
da, material e moralmente, que não merece nem
respeito nem crédito do resto do mundo civilizado.
É preciso reverter, com todo o empenho, esse
quadro deprimente de desolação. Mas o bom
exemplo precisa fazer o mesmo trajeto que o mau

exemplo: tem de vir de cima. É preciso acabar,
antes que seja tarde, com esta imagem de nação do
vale-tudo, onde só os pobres pagam pelos seus
crimes e os ricos podem roubar a vontade.

Nos países democráticos, existem instrumen-
tos que auxiliam o poder de fiscalização do Esta-
do. Nesse sentido, a imprensa cumpre tradicional-
mente um papel capital. Durante 25 anos, no
Brasil, essa arma foi subtraída à nação, por força
da censura e por outra formas mais contundentes.
O JORNAL DO BRASIL, por exemplo, por pou-
co não foi silenciado, no governo Geisel, por meio
de pérfidas pressões. Não há dúvida de que isso
contribuiu para que a corrupção vicejasse como
capim na administração pública.

Refletindo a impunidade que campeou nos
meios oficiais, a sociedade como que incorporou
vícios que o Estado aparentemente chancelava.
Amplos setores da classe média — antigo bastião
da moralidade pátria — corromperam-se de vez. A
noção de que a esperteza pode ser tão eficaz
quanto o trabalho honesto — quando o objetivo é
o lucro — consolidou-se em muitos segmentos
sociais. Pior, o dinheiro passou a ser um valor em
si. Não importa de onde ele tenha saído e nem o
currículo de quem o obteve.

A televisão também teve um papel de peso
nesse dramático processo de degradação. A rede-
mocratização não apontou, à tevê, o caminho da
responsabilidade social. Hoje, as famílias se cho-
cam, diariamente, com o baixíssimo nível de certos
programas, que só fazem deseducar ainda mais um
povo deseducado. Perderam-se os parâmetros, en-
fim. E o país não sairá do atoleiro em que se acha
enquanto a sociedade não conseguir restaurá-los.

O Futuro Mora ao Lado

Portugal 
é, hoje, um país democrático e integra-

do na Comunidade Européia, com uma econo-
mia estável e uma cultura florescente. Como se vê,
a profecia de Chico Buarque, em disco censurado
pela ditadura, de que nos tornaríamos "um imenso
Portugal", infelizmente não se cumpriu. Agora,
diante da evolução favorável da situação argenti-
na. nossa esperança se resume aos eventuais bene-
ficios do efeito Orloff, que até pouco tempo nos
fazia tanto medo. Como nossos vizinhos, também
queremos baixar a inflação, disciplinar os milita-
res, enxugar o Estado e recuperar os investimen-
tos.

Senão vejamos. Em abril deste ano, o depu-
tado Angél Luque, pai de um rapaz suspeito de
assassinar, com uma overdose, uma jovem de 16
anos na província de Catamarca, foi expulso do
Congresso argentino. Isso porque acusou o juiz
federal encarregado do caso de "corrupto", acres-
centando que se o assassino fosse realmente seu
filho, o corpo da vítima nunca teria sido encontra-
do. Luque perdeu o mandato pela escandalosa
defesa da impunidade. O governo decretou a inter-
venção federal em Catamarca.

Em maio, o presidente Menern, discursando
na sessão ianugural de mais um período legislati-
vo, fez uma surpreendente autocrítica, ao reconhe-
cer que 

"o 
governo não deu suficientes mostras de

austeridade, responsabilidade e solidariedade".
Em seguida, reiterou a necessidade de reformar o
Estado e o mercado, além de combater a corrup-
ção e o narcotráfico.

No mesmo mês, o governo argentino acabou
com a estabilidade dos funcionários públicos, re-
duzindo as etapas da carreira, impedindo contrata-
ções sem concurso, acabando com as promoções
por tempo de serviço, modificando, enfim, a situa-
ção dos 80 mil funcionários estáveis da administra-
ção pública. Prevê-se ainda uma redução de 120
mil empregos públicos nos próximos três anos.

E o mais importante: em 1992, a massa global
dos salários argentinos será a mesma deste ano,

mas o valor dos salários de cada funcionário vai
depender da administração de cada repartição.
Desindexação, portanto, aperfeiçoada pelo critério
da produtividade. Este mesmo critério será aplica-
do no setor privado, já que só serão homologados
aumentos salariais resultantes de alta produtivida-
de. Nós aqui continuamos entalados com o Emen-
dão.

No momento, a inflação argentina se aproxi-
ma do 1 % ao mês. O recente acordo com FMI e a
manutenção da política econômica consistente^ es-
tão fazendo da Argentina um mercado confiável
para os investimentos internacionais: o recente
boom na bolsa de valores argentina, a fez ultrapas-
sar, em termos de volume de operações, a bolsa de
São Paulo. E dessa vez não se trata, ao que parece,
de capitais especulativos: calcula-se que mais de
50% deste movimento corresponde a capitais de
fundos de pensão e fundos comuns do exterior de
longo prazo.

Finalmente a disciplina militar foi exemplar-
mente restaurada. O melhor exemplo disso foi a
condenação de anteontem, à prisão perpétua, do
coronel Mohamed Ali Seineldin, líder da rebelião
carapintada do dia 3 de dezembro do ano passado.
Foi o tiro de misericórdia contra esses subversivos
renitentes, que compõem uma oficialidade tripla-
mente ultra — nacionalista, direitista e católica
integrista — que se rebelou quatro vezes, entre
abril de 1987 e dezembro último.

Por ocasião da última rebelião, um editorial
do Washington Post repertoriou os efeitos interna-
cionais desse tipo de aventura. "As repetidas rebe-
liões militares argentinas são um veneno para
qualquer tipo de investimento e para o crescimento
econômico racional desse país sul-americano." A
sentença da Câmara Federal de Apelações, que
além de condenar Seineldin o destituiu da patente
militar, é uma firme indicação de que os argentinos
não desejam habitar uma "imensa banana-repu-
blic". Nesse caso, vale a pena sermos eles amanhã.

Briga de Trânsito

As 
alfinetadas trocadas pelos secretários esta-

dual e municipal de Transportes, Brandão
Monteiro e Álvaro Santos, a respeito da transfe-
rência da sinalização de trânsito do estado para o
município, cercou-se do mesmo emocionalismo ir-
racional que leva cidadãos respeitáveis a se atraca-
rem na rua por um arranhão no pára-choque do
automóvel.

Não se compreende o melindre da administra-
ção estadual com a passagem da engenharia de
tráfego do Rio para a responsabilidade da prefei-
tura. Durante anos, a cidade sofreu na própria
carne — com um trânsito caótico e desordenado
— os efeitos da atitude oposicionista em relação a
Brasília.

Nos áureos tempos de capital federal, o Rio
inovava em matéria de engenharia de tráfego,
introduzindo com pioneirismo sistemas de mão-ú-
nica ou mão-francesa (pistas de sentido reversível,
como na orla marítima e no Jardim Botânico),
antes que a moderna tecnologia permitisse sinais
coordenados eletronicamente ou por computador.

Após a transferência da capital para Brasília,
o Rio ainda teve modernos administradores de
trânsito. Mas o sentimento oposicionista da cidade
em relação ao governo federal, especialmente no
período militar, gerou a situação de vingativa má
vontade de Brasília na ajuda financeira e no apoio
a obras e equipamentos capazes de ajustar a malha
viária antiquada à vertiginosa expansão urbana
nos anos 70.

Essa situação ficou flagrante depois de 1982,
quando a população do estado recuperou o direito
da escolha direta de seu governador. Em 1988 foi a
vez da eleição direta para os prefeitos das capitais.
Como nem sempre os administradores estaduais e
municipais alinhavam-se com Brasília, a cidade
penava pelo ressentimento político que punia a
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Cartas

Pensão reduzida
O INSS reduziu o dinheiro dos

pensionistas no mês de agosto. Idosa e
doente, fui receber a pensão no dia
2/9, e constatei que minha pensão ti-
nha sido diminuída: recebi o mesmo
que em abril. Isso é possível? Depois
do governo dizer que teríamos 20% a
mais, fizeram justamente o contrário.
(...) Se concederem os 20% no fim de
setembro, não valerá mais nada. A
Previdência, como diz o ministro, não
quebrará em janeiro, porque antes dis-
so, com a injustiça que estão pratican-
do contra os pensionistas, todos mor-
rerão de fome ou de desesperança. (...)
Maria Luiza Vieira — Rio dc Janeiro.

Sem surpresa
A matéria "Juiz rejeita denúncia

contra Ilson Escóssia", no JB de 30/8,
não causou-me espanto, já que isso era
esperado da nossa Justiça. Tenho cer-
teza de que num futuro próximo, tere-
mos oportunidade de votarmos neste
cidadão para um cargo político, quan-
do teremos, então, condições de pedir-
lhe desculpas. Raul C. Limeira —
Campos (RJ).

Aerogramas
Gostaria de fazer meu protesto

contra os Correios que, em flagrante
desrespeito ao usuário, à economia
popular e aos objetivos da instituição,
cujo lema é a "garantia de bons servi-
ços", reduziu exageradamente as di-
mensões do aerograma nacional, jus-
tamente no momento em que mais
uma vez aumentou sua tarifa. O aero-
grama anterior — acreditamos — cor-
respondia a um padrão internacional,
e permitia que se escrevesse no verso e
reverso, ou seja, 16 cm de largura por
36 cm de comprimento. Agora o tama-
nho é de 14,5x20,5, o que dá apenas
para uma simples comunicação e não
mais as "emoções condensadas", con-
forme a propaganda da empresa, ou-
trora confiável. (...) Vilma Vieira Pinto
— Rio dc Janeiro.

pelo menos para aqueles a que o Infor-
me JB se refere diariamente, o bom
exemplo vem de casa: primeiro os pa-
rentes, de cuja competência, probida-
de, zelo pela coisa pública, não é dado
duvidar. Parece que, no momento, ca-
da parlamentar tem (...) direito de no-
mear até 11 assessores, número irrisó-
rio diante da tremenda
responsabilidade que lhe cabe perante
a nação e, principalmente, junto às
bases eleitorais, a quem visita sempre
de quinta a segunda, com passagens
pagas pelo povo. (...) Brigido

totalidade da população por democráticas diver-
gências nas urnas.

Durante anos as ruas da cidade — cuja manu-
tenção cabe à prefeitura — foram esburacadas por
obras da Light e da Telerj (federais), da Cedae, da
CEG e do metrô (estaduais). Os sinais, assim como
o controle do trânsito, eram de responsabilidade
do governo do estado. Nos últimos dois anos, com
a prefeitura do PDT e o governo estadual do
PMDB, as divergências paroquiais infernizaram
ainda mais a vida do carioca.

O contribuinte carioca, que paga impostos
federais, estaduais e municipais, esperava que sen-
do finalmente do mesmo partido, o PTD, a prefei-
tura e o governo do estado saberiam estabelecer o
melhor entendimento político-administrativo para
oferecer um serviço público eficiente e de menor
custo, à altura da importância da cidade.

Eleitos diretamente, o presidente da República
e o governador Leonel Brizola estão dando um
exemplo de respeito ao contribuinte, ao passar por
cima das divergências políticas para firmar um
construtivo entendimento administrativo entre
Brasília e o Rio, que se materializou no apoio
federal à construção da Linha Vermelha.

O carioca não agüenta mais pagar impostos
para sustentar as máquinas federal, estadual e
municipal, sem ter um sistema de trânsito à altura
da segunda cidade do país, em população e núme-
ro de automóveis, e da cidade que é a própria
marca internacional do Brasil. A necessidade que o
Rio tem de recuperar o enorme atraso em matéria
de modernização do trânsito (que já nos envergo-
nha em relação ao morador de Curitiba) cresce
ainda mais com a realização da Eco 92. E preciso
acabar já com essas brigas menores que não levam
a lugar nenhum.

Servidor público
Bastante interessante o que o pre-

sidente Fernando Collor disse aos go-
vernadores do Nordeste: "o fim da
estabilidade e da irredutibilidade do
salário do funcionalismo é ponto ine-
gociável do Emendão" (JB de 28/8/
91). Concordo plenamente e lembro,
(ou relembro?) a todos os cidadãos
brasileiros que o presidente, os sena-
dores, deputados federais, juizes fede-
rais e todo aquele que recebe dos co-
fres públicos é funcionário público.

A incompetência, o abuso de po-
der, o privilégio devem ser banidos do
serviço público. (...) Roberto Carlos de
Azevedo Ribeiro — Rio de Janeiro.

?
Do jeito como as coisas estão sen-

do colocadas, até parece que com a
demissão de servidores públicos e re-
dução de seus salários e aposentado-
rias o país estará salvo. Nada mais
equivocado: o que dilapida o Tesouro
Nacional é a sonegação, a corrupção,
a malversação do dinheiro público e a
impunidade.

Enquanto forem distribuídas ver-
bas públicas a apadrinhados com fins
meramente eleitoreiros, dívidas dos
poderosos forem perdoadas, (...) a so-
negação não for combatida de forma
contundente, não for promovida uma
reforma fiscal que diminua a carga
tributária e simplifique obrigações
acessórias, (...) os corruptos não forem
exemplarmente punidos — ainda que
os funcionários públicos sejam reduzi-
dos à mendicância — as coisas conti-
nuarão como estão. (...) Instrumentos
existem para punir os servidor relapso
(advertências, suspensões, cortes de
ponto, remoções e mesmo demissões).
O que falta é verdadeiro espírito públi-
co e vontade de fazer uma administra-
ção séria. (...) Lêda Leal da Costa —
Rio de Janeiro.

Parlamentares
De tempos a esta parte, vem o

Informe JB nos dando conta dos no-
mies dos parlamentares que empregam
em seus gabinetes a esposa, noras,
genros etc. Felizmente, a notícia nos
chega sem comentários desairosos nem
severas críticas a tão nobre, comoven-
te gesto familiar. Como o Brasil se
caracteriza por ser um país de juízos
fáceis e precipitados, vale lembrar aos
mais afoitos ou aos que venham a se
estarrecer diante de tantas nomeações,
que todos os congressistas, quando
candidatos, pregavam como platafor-
ma a criação de empregos como forma
de combate à miséria e à pobreza. E.

Agem bem os senhores congressis-
tas: empregar parentes é um gesto la-
miliar contra a pobreza, esta sim,
odiosa em todos os seus aspectos. (...)
Ademais, gastar o que é dos outros
(....) não lhes tira a reputação. Gastar
o que é deles é que causa dano. (...)
Carla O. do Amaral Castellões — Rio
de Janeiro.

Clamor no deserto
A página Opinião do JORNAL

DO BRASIL tem dado guarida a al-
gumas bobagens que fariam a alegria
(e a tristeza de humorista) do saudoso
Sérgio Porto, que decerto estaria pu-
blicando, se estivesse vivo, seu Febeapá
trezentos e tanto. Recentemente, o
ilustre jurista Técio Lins e Silva, num
texto em que atacava o movimento
pela restauração da monarquia (...),
chamou "provérbio" a uma citação
(deturpada) das primeiras linhas do
livro O dezoito brumàrio de Luis Bonci-
porte de Karl Marx (aquela da Histó-
ria se repetindo como farsa). Um seu
contestador realista (cujo nome me cs-
capou), mais tarde, o ironizou argu-
mentando que as palavras "real" ,e"realidade", empregadas por Lins c
Silva, trairiam suas raízes na palavra"rei". Quanta ignorância, para quem
busca fazer um reparo de natureza
etimológica, confundir os termos lati-
nos res (coisa) e rex (rei)!

Nesse contexto, é uma satisfação
poder ler às sextas-feiras, o Prof. Ro-
land Corbisier. Sua voz e a de Barbosa
Lima Sobrinho, neste m omento triste
da vida política e cultural de nosso
país, talvez sejam clamor no deserto.
(...) Álvaro Almeida de Britto — New
Haven, CT (EUA).
Aids

O JORNAL DO BRASIL vem pu-
blicando artigos dc D. Lourcnço Pra-
do, monge beneditino e grande educa-
dor, atualmente nas funções de reitor
do Colégio São Bento, nos quais fusti-
ga a lamentável orientação que os ór-
gãos oficiais vêm dando à triste propa-
gação da Aids (ou Sida) entre nós.
Para combater os malefícios trazidos
por essa nova praga, nascida não se
sabe onde nem como, as autoridades
responsáveis por essa campanha estão
se limitando a alertar para os meios de
transmissão da moléstia, sem ir às eau-
sas que a disseminam. Não se trata, é
claro, dos recursos para a destruição
do virus, a cujo estudo se vèm dedi-
cando empenhadamente os especialis-
tas, e sim dos aspectos moral e social
que estão na fonte de sua expansão.

Brigido

já sabemos quem são. Portanto, as
autoridades, em vez de lançarem umá;
campanha saneadora do ambiente mo- '
ral da sociedade, ao contrário, incenti.,:
vam a continuidade de tais práticas,
nocivas moral e fisiologicamente a am-
bos os parceiros. A propaganda, como
denunciou dignamente D. Lourcnço,
desce a detalhes que raiam pela obsce-
nidade, numa cumplicidade prazerosa,,
que antes insufla que amortece o flage,-
lo que aparentemente procura debelar.
O que me faz vir á mente esta frase dê
Nelson Rodrigues: "Não há educação'
sexual; há informação sexual, a educa.-,
ção é sempre moral". Silvio Elia —
Rio de Janeiro.

Crueldade . > • , i
Os aniversários de crianças,, em'

famílias de razoável poder aquisitivo;'
costumam ser alegrados por um mági-
co que apresenta brincadeiras diversasj
Uma das maiores atrações destas apre-
sentações é a retirada da cartola de. um
pombo vivo domesticado que, inclusi-
ve. pode ser tocado pelas crianças.
Acontece que a passividade do animal'
decorre de uma maldade sem prece-
dentes: parte das penas do pássaro são
arrancadas — não mudam sua aparên-
cia mas dificultam-no de voar. A se
guir, cegam seus dois olhos, o que o
inibe ainda mais de voar, dando-lhe á
aparência de estar domesticado. Não é!
o caso de boicotar este tipo de apre-
sentação? O que diz a Sociedade Pro-
tetora de Animais? Hireh Fucs — Rio
de Janeiro.

Comunista
A respeito do artigo do cardeal'

arcebispo do Rio dc Janeiro, Dom
Eugênio Salles, "Ilusão Comunista",,
publicado no JORNAL DO BRASIL:
de 24/8, peço respeitosamente vênia
para pequena correção a respeito da
palavra comunista ("tornar comum
tudo a todos"), visto que, como siste-
ma sócio-econômico ele jamais existiu
O que existiu loi um socialismo aplica-
do às condições precárias históricas da.
Europa do Leste e cercado pelo impe-
rialismo, que tantos males causa aos
pobres do mundo e que são irmãos em
Cristo. O socialismo apresenta muitas
qualidades do cristianismo, como de-
sejar a todos o bem comum e a felici
dade. Emir Amed, vereador. Câmara
Municipal do Rio de Janeiro.

Xerife
Recebi o JORNAL DO BRASIL

de 21/7/91 e li a entrevista com Márcio
Pugliesi. Entusiasmado, conto para
um amigo americano que alguém está
tentando conscientizar o consumidor
brasileiro, que esse alguém é chamado
de xerife devido à sua firmeza em mui
tar as empresas que venham a iludir O
consumidor com seus produtos, servit,
ços, etc.

Dias depois, recebo o JB de 2/8 e
fico sabendo da demissão do homem
que iria mudar o comportamento do
brasileiro. Fico triste e decepcionado e:
conto para o mesmo amigo: "Mala
ram" o .xerife!

Ele entendeu. Sylvio Gomes —
Marina Del Rey, CA (EUA).

Ora. a tônica da propaganda ofi-
ciai. de que todos nós somos testemu-
nhas, está no insistente aconselhamen-
to ao uso de "camisinhas". Isto
mostra que: a) a causa maior da pro-
pagaçâo da doença é o contato sexual;
b) esse contato se dá com pessoas já
contaminadas ou possivelmente conta-
minadas. Pergunta-se: "Quem são es-
sas pessoas?"

As próprias autoridades nos res-
pondem: "Aquelas que pertencem ao
chamado grupo de risco". Bem. essas

Solidariedade
Na época em que vivemos, em que

os valores como solidariedade. compà~
nheirismo e coragem parecem ter fica*'
do esquecidos, gostaria de registrar aL
presença de tais virtudes em quatrq,
policiais do 9o Batalhão da P.M. Refi-
ro-me à atuação precisa e destemid^
do sargento Murilo e cabo Leite, e dos '
soldados Túlio (31675) e Robcr.toJ|
(52628), socorrendo-me quando eu es-;
tava sendo vítima de um assalto. (...)
Glória Lourdes Velloso — Rio de Já-

Violência
Quero cumprimentar a Sra. Alba.'

Zaluar pelo seu artigo de 4/8. A maior'
parte de nós sente o que ela disse cqué-"
todos sabemos, mas não temos comò ¦
provar. Seria bom que ela continuasse
com pesquisas desse tipo, pois podes
ser que nossos governantes comecem á
faer algo de sério pelos cidadãos ho-;
nestos que pagam seus impostos e sãó.
assaltados e mortos, explorados, seín'
que ninguém venha em sua defesa. Por
isso é que a pena de morte, a cada dia1
se torna mais popular, já que ela 'está1-
sendo posta em prática contra nós,:
Maria de Lourdes Sobral — Rid de'
Janeiro. r.i
As cartas serão selecionadas para publica-.,
ção no todo ou em parte entre as que,
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação;
prévia. v . j
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Crise de identidade
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Deve 
ser mui-

to duro para
ijim temperamento
como o tio presi-
<|lente Collor de
Mello reconhecer
que a estratégia do
governo, definida
desde a campa-
nha. não deu cer-
(o. forçando-o a
baixar da arrogân-
çia inaugural para a humildade com-
jnilsória das propostas de entendi-
mento nacional, batendo a portas
íjuc costumava passar ao largo, des-
jlenhando o esperneio da oposição.

| A esta altura, Collor pode aliviar-
£e de alguns constrangimentos para
continuar a lamentar os erros do pia-
pejamento inicial. Pois a verdade é
que a articulação que engatinha em
múltiplas conversas carregadas de
(ipreensão não se pendura no exame
(Io Emendão nem segue o fio das suas
iniciativas.
L, Se é cedo para prever a formalida-
de de um acordo, ao menos constata-
se que os contatos ganharam impulso
e se libertaram de embaraços a partir
da convicção que se generaliza do
desembestado agravamento da crise e
po conseqüente reconhecimento con-
sensual de que o risco ameaça a to-
dos: se a estrutura que aí está. corroí-
da nos alicerces, vier abaixo, cairá na
nossa moleira, a nada e a ninguém
poupando.

! Portanto, é a exasperante sensa-
tão de perigo à vista que valoriza a
lúcida decisão oficializada pela Con-
venÇão Nacional do PSDB, na pri-
meira manifestação séria de um parti-
piç de oposição, de apoio ao
bntendimento para salvar o governo.

Na mesma medida que a madura
jogada do governador Leonel Brizo-
Ja, aceitando o diálogo com o presi-dente para estabelecer a negociação
direta das pretensões administrativas
Üo.R!ío de Janeiro, quebrou o gelo do
èncftjfiimento dos desafetos da cam-
panki, facilitando o convívio de Col-
lor com os governadores, o passo à
frente dos tucanos desarma preven-
Ções e derruba cerimônias.
| 

• Estamos, portanto, em fase de ar-
ticulação nacional. Como de costu-
nie, o governo não se apresenta es-
quematizado para as primeiras
conversas empunhando roteiro co-
hhecido. Alarga o leque que abana
km sufoco multiplicando frentes di-
versas e incomunicáveis de contados.
E. ás primeiras avaliações, o Emen-
dão revelou sua fragilidade, recebeu-
cio contestações de todos os lados.
Mostrou-se tal como é: pretexto para
b. presidente jogar para a platéia, pas-
sando à iniciativa ao atirar sobre a
mesa um cacho de emendas constitu-
çionais que não foram sequer redigi-
das.
I Pòr certo que o Emendão não será
[simplesmente jogado no lixo. Prova-
jvelmente merecerá atenção educada
jnas reuniões que vierem a ser convo-
cadá's para aprofundar o entendimen-
to. ;
| *> Mas, a articulação deslocou-se pa-
ia a gravidade de uma mobilização
tóSítínal para estancar a crise, preser-
jvándo o governo em nome da estabi-
lidade democrática.

E disso que se trata. Esse o tom do
pronunciamento do PSDB e o único
[capaz de arrancar o radicalismo da
jsua,intransigência, criando o clima de
alarme que desmanche resistências,
j ^'Collor purga seu instante de pro-
jVaçaò. Duas de suas marcas mais for-
jtes",de_ campanha sofrem o fracasso
simultâneo da disparada da inflação e
jdo chorrilho de denúncias de corrup-
[ção'no governo.
| ciMas, se é o fracasso da política
econômica e o alarme da desestabili-

Márcio Moreira Alves *

N
o inicio dos anos 70 foi estendido
ao trabalhador rural o direito de

aposentar-se por idade com meio salário
[mínimo. A Previdência Social não tinha
mo interior postos para atendê-los. Criou-
jséVfigura do "representante da Previ-
[déncia Social", mais conhecido como o
[agente do Funrural. Os políticos fisiolóei-
jcôs logo perceberam o lucro que pode-
|riam ter se indicassem esse cidadão, com
[poderes para aposentar até uma cidade
inteira, se quisesse. A disputa pelos cargos
ficou tão acirrada que Raphael de Almei-
da Magalhães, quando ministro, apelidou
[Marco Maciel de "estadista do Funru-
irai".
. • O presidente Collor aponta, com ra-
zàb. o trabalho que se faz na Previdência

[çorrtó um exemplo do êxito na moderni-
jzãção do Estado. Os 3.498 agentes do
funrural foram extintos em dezembro do

'arço passado, na moita. Aproveitou-se o
recesso parlamentar para substitui-los porujtj) convênio com os Correios. As infor-

j inações sobre os candidatos a aposenta-
doria passaram a ser remetidas pelasagências locais para agências maiores, on-

ide representantes da Previdência averi-
Jguatii a documentação e dão andamento
a®s processos de forma impessoal. José

(Arnaldo Rossi. o diretor do INSS que fez
essa minirrevoliição. um advogado espe-
feializado em seguros, militante comunista

zação do governo vulnerado na sua
sustentação moral que armam a mol-
dura para o entendimento, tais pres-supostos enfraquecem a posição do
presidente na negociação.

Ora, o estilo Collor aponta para a
probabilidade de uma virada e a cur-
tissimo prazo. O presidente necessita
melhorar o cacife para sentar á mesa
do entendimento sem se expor á co-
branças desagradáveis.

Pelo pouco que se sabe e muito
mais pelo que se imagina, Collor deve
estar preparando uma das suas. ar-
mando lance espetacular. E se não há
como inventar novo pacote, o jeito é
apelar para um murro na corrupção.

Mas, é a tal coisa: o presidente
está com pouco espaço para mano-
bra. O escândalo na LBA é seu ponto
frágil e não deixa saída confortável à
vista. Com todo o respeito humano
pelas lágrimas de dona Rosane, o
descalabro na LBA, flagrado nas re-
portagens arrassadoras de Mário Ro-
sas no JORNAL DO BRASIL e de-
pois ampliadas por outras matérias
de revistas c jornais, não se atenua
com explicações nem se desmacha
com justificativas.

Das duas, uma: ou são verdadei-
ros os documentos oficiais e, portan-
to, os desmandos denunciados ou é
tudo mentira.

Dona Rosane comoveu o paíscom seus-ehoro de desespero. Mas,
passada a emoção, permanecem os
fatos terríveis do favoritismo desça-
rado da família Malta sugando as
verbas da LBA, os contratos suspei-
tissimos com firmas de araque, todo
um jorro podre de irregularidades e
falcatruas. Essas manchas não se
apagam com a exposição na rampa
da reconciliação do casal presidencial
ou com discurso de prestação de con-
tas da administração na passagem da
presidência da LBA, e que queimavacomo brasas.

O governo promete, jura que tudo
será apurado. Na verdade, só o des-
mentido salvaria a face oficial. Des-
mentido aos fatos, aos processos, aos
contratos, ás verbas malbaratas em
Canapi, canalizadas para a insaciável
família Malta.

Certamente que o governo não
poder ir tão fundo, expondo Dona
Rosane à lapidação pública.

O entendimento nacional deverá
se ajustar, realisticamente. a uma si-
tuação de fato. E fato consumado.

A LBA agora deve entrar nos ei-
xos. com administração profissionali-
zada. O embalo moralizador que se
desviar de Canapi pode ser muito
bem aproveitado na varredura de
suspeições que rondam porões do go-¦verno. Um basta enérgico que assuste
e paralise o tráfico de influência, es-
tanque as negociatas e tramóias, re-
mendaria, cm parte, a bandeira da
moralidade que tremulou nos comi-
cios do candidato.

No mais. o entendimento terá quedescobrir seus caminhos ao longo do
espichado roteiro que passa por tan-
tos e tão diversos parceiros. De go-vernadores, parlamentares, lideran-
ças sindicais e empresariais, órgãos
representativos da sociedade, como a
OAB e a ABI. até os bolsões oposi-
cionistas da CUT e do PT.

O que vai resultar dai é absoluta-
mente imprevisível. Talvez algumas
medidas aprovadas pelo Congresso.
Até mesmo o milagre de emendas
constitucionais, sustentadas pelo con-
senso capaz de juntar os três quintosde votos necessários â aprovação pelaCâmara e pelo Senado, em dois tur-
nos.

Se não der em nada, aproveita-se a
conversa. Enquanto se conversa, cessa
a briga. Não é a paz, mas uma trégua.
Nas circunstâncias, já é muito.
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A dipsomania, doença terrível no indivíduo, tem conseqüências trágicas em pessoa pública. O povo descobriu logo as"torças ocultas da renúncia de Jânio, que nos trouxeram â degradação cm que estamos: "Bebeu mal." E, por ser alcoólatra,
o general Gualticri levou a Argentina à vergonha e centenas de jovens á morte ou mutilação numa guerra ridícula. Reproduzo
aqui artigo deste mesmo jornal, domingo, contando outra tragédia, motivada pela mesma doença:

Conspiração movida a vodea

Pavlov e Yanayev
estavam bêbados
durante a crise

Com 
a prisão de Anatoly Lukya-

nov, ex-presidente do Parlamen-
to da União Soviética, cabe agora à
Justiça decidir se os sete sobreviventes
da junta que semana passada tentou
derrubar Mikhail Gorbachev devem
ser condenados á morte como traido-
res. Enquanto a sentença não sai, ou-
tra acusação começa a ser feita aos
golpistas com base em relatos de teste-
munhas recentemente surgidos na im-
prensa soviética e internacional: a de
que eram um bando de amadores queagiram de improviso num rompante de
alcoolismo.

O ex-primeiro-ministro Valentin
Pavlov, um dos principais integrantes
do chamado Comitê Estatal de Emer-
gência, estava tão bêbado num encon-
tro crucial dos conspiradores na véspe-
ra do golpe que ninguém conseguia
entender uma palavra do que dizia. A
revelação é do vice-primeiro-ministro
Vladimir Shcherbakov, que fez um
apanhado dos acontecimentos numa
sessão do Parlamento. O chefe da jun-ia, o vice-presidente Guenadi Yana-
yev, que formalmente assumiu o po-der, também não fez por menos:

estava bêbado não só na reunião mas
durante a maior parte das 72 horas do
putsch."O golpe foi protagonizado por
bêbados", afirma o jornal Kuranty, da
Câmara municipal de Moscou. Yana-
yev, cujas mãos tremiam incontrola-
velmente durante um dos seus encon-
tros com a imprensa, bebeu tanto que
estava inconsciente quando o prende-
ram. "Um pouco depois das 7h abri-
mos a porta de um quarto do seu
gabinete de trabalho", contou Venia-
mine Yarine, colaborador de Gorba-
chev, à correspondente do jornal espa-
nhol El Pais em Moscou. "Ele dormia
num sofá. A bagunça era tão grande
que tive dificuldade para chegar onde
ele estava e quando tentei acordá-lo
ele parecia não entender o que se pas-
sava. Disse-lhe que se vestisse e se
arrumasse. Deve ter bebido mais do
que devia, pois como explicar que pu-
desse dormir tão tranqüilamente de-
pois de tudo que havia feito?"

Um guarda do Kremlin contou ao
Kuranty que Yanayev estava tão
alheio aos acontecimentos que achou
tempo até para ir à sauna. "Durante
os três dias, eu e meus colegas cumpri-
mos nossas obrigações de rotina, como
guardar o mausoléu (de Lênin), patru-
lhar o Kremlin e a Praça Vermelha.
Yanayev, que sempre foi uma pessoa

detestável, passou o tempo todo na
residência oficial do vice-presidente.
Ele tem um fraco por álcool e pormulheres, e não mudou de hábitos
mesmo durante o putsch: meus colegas
o viram não apenas bêbado mas tam-
bém suando abundantemente numa
sauna do Kremlin".

Pavlov, que abandonou o Comitê
de Emergência no segundo dia alegan-
do pressão alta, estava "tão completa-
mente bêbado" durante a reunião dos
golpistas, menos de 12 horas antes de
os tanques rolarem em Moscou, que"simplesmente não conseguia dizer
coisa com coisa", contou Shcherbakov
ao Parlamento. Shcherbakov, que des-
de o fracasso do golpe não parou de
dar entrevistas aos jornalistas estran-
geiros, disse ao correspondente do jor-nal britânico The Guardian que Pavlov"tinha virado vários copos" e que Ya-
nayev também não parecia "em je-
jum" de vodea.

"Os últimos acontecimentos em
nosso sofrido pais nos deixam conven-
cidos de que, em meio à falta de tantas
coisas — como comida, roupas, mora-
dia, combustível, transportes — a pior
escassez é a de pessoas sóbrias na lide-
rança nacional. Como ficou claro na
sessão do Parlamento, o více-presiden-
te era um bêbado, assim como o pre-
mier", resume o Kuranty.

RELIGIÃO

O negócio é ser 
pequeno

l)om íjoi/renço de
Almeida Prado *

O 
grande escritor inglês de um gran-
de livro — que não me canso de

citar, cujo titulo — Small is bcautifuU,
que traduziram por "O Negócio é ser
Pequeno" — (se acreditasse em conscien-
tização c tivesse poder para tanto man-
daria repetir, martelantemente, de cinco
em cinco minutos em todas as Rádios e
Televisões), nos adverte sobre o perigo
que assalta a sociedade moderna, como
efeito de sua incoercivel tendência para o
agigantamento das coisas. O progressoda técnica conduz ao grande (ou ao fa-
raônico) e este sufoca o homem, reduziu-
do-o a número ou a simples peça escravi-
zada na engrenagem do mundo.

Esse mesmo escritor. Schumacher. no
inicio da 2' parte do seu livro, indaga
sobre o "Maior Recurso". R responde:
não é o solo fértil, nem são as grandesbacias petrolíferas, nem as jazidas de ouro
ou de de prata o maior recurso de uma
região. O maior recurso é o homem e.
como o homem só é homem pela educa-
ção. o maior recurso acaba sendo a educa-
ção. E confirma a afirmação, lembrando
que a história tem mostrado que. não raro.
novas civilizações despontam, onde uma
precedente ruiu. sob o aparente funda-
mento de ler exaurido seus recursos mate-
riais, sem que nada tenha ocorrido de
recuperação física, apenas pelo surgimento
de uma nova ousadia, nova animação lui-
mana. O homem é o grande recurso e a
educação o habilita a sê-lo.

Juntamos, assim, duas constatações de
Schumacher: a educação é o maior recurso
e o negócio é ser pequeno, E a associação
dessas idéias nos é sugerida pelos progra-mas Ciacs e Cieps: dois equívocos queapostam na grandiosidade. Ou. no vultoso
e espetacular, que dá na vista.

O pior nessa grandiosidade não é ser
utópica mas é ser ineficaz. Primeiramente,
a grandiosidade acarretaria, certamente, a
dispersão ou desperdício do dinheiro pelomeio do caminho e apenas uma pequena
parte chegaria ao consumidor. Imaginan-
do o Presidente Collor inaugurando 500
Ciacs por mês. cerca de 20 por dia. teria-
mos os 5000, construídos c equipados em
10 meses. Disse equipado, isto é, mate-
rialmente equipado, pois onde encontrar
o maior recurso, seja 50 ou 70 mil pessoas
qualificadas — e animadas — para fazê-
los funcionar? Imaginemos também, já
que ninguém é impedido de sonhar o
impossível, que cada Ciac tenha uma re-
dondeza que permita reunir 1000 alunos.

teremos 5 milhões em escola: que fazer
com os 20 ou 25 milhões discriminados
ou sem escola? O programa, mesmo quevenha a ser efetivado, seria ineficaz. Não
resolveria. Além disso, não se pode esque-
cer que projetar o impossível é o caminho
mais certo (ou a desculpa mais certa) paranão fazer nada.

O negócio é ser pequeno. Uma uni-
versidade se faz nos grandes centros e
convoca os alunos distantes: a escola
primária, porém, deve situar-se junto á
casa da criança, que não pode vencer
distancias. Dez. ou 20 pequenas escolas,
mais fáceis de ser administradas, mas
fáceis de serem equipadas com recursos
humanos, mais acessíveis às crianças va-
lem mais (e custam menos) que um Ciac.
De resto, quem não pode com o tempo
não inventa moda.

Seria muito bom que tivéssemos todas
as crianças brasileiras em prédios majesto-
sos, acompanhadas por mestres pós-gra-duados. Não comecemos, porém, pelodesprezo do pouco que há: não comece-
mos por não levar em conta ou pelo des-
prezo da professora leiga, que. no barraco
da roça, dá o que tem, ensina o que sabe,
isto é. ensina 10 ou 20 crianças a ler e
escrever. Não impeçamos, com o guilhãocorporativo, o que quer e pode de ensinar
o que sabe. O sonho utópico não só mata
o real. mas nos deixa mais indigentes.

A escola, dizem, começou quando um
alfabetizado encontrou um analfabeto e
sentiu-se movido a comunicar-lhe o alfa-
beto. O negócio é, pois, confiar no pe-
queno e não desprezar o existente. Se há
dinheiro para construir e manter Ciacs.
vamos empregá-lo para avivar o queexiste. Vamos estimular a pobre proles-sora do sertão, aumentando-lhe o salário
de 8 ou 10 mil cruzeiros, para. ao menos,
o dobro disso. E vamos criar-lhe condi-
ções para que se anime, creia no que faz,
para fazê-lo com entusiasmo. E juntemosa isso a oferta a essa professora existente
da possibilidade de aprimorar-se.

Diante desse assustador programadas Ciacs. lembro-me mais uma vez, do
livro de Schumacher: "um estudo de
Economia que leva em conta as pes-soas". Levemos em conta as pessoas.

O novo ministro da educação — na
sua palavra inicial — nos abriu uma luz.
da esperança, que andava tão longe. Se
não falou em vitalizar o existente, se não
disse que importa mais ter gente diante
dos olhos que prédios, disse coisas equi-
valentes. Talvez seja o bom olho do físico
ou o olho realista. Certa vez. um físico

que acabara de sair de um simpósio uni-
versitário, onde ouviu um mestre de ciên-
cias humanas concluir sua exposição,
dando como certa e provada, em face
dos dados que apresentava, a tese anun-
ciada, disse-me, pálido de espanto: "Em
física, com dados equivalentes, não se
teria provado nada".

Evidentemente, não faço pouco das
ciências humanas que, jogando com o
imprevisível da liberdade humana, vive
um campo mais incerto, mas permito-me
pensar que o hábito da exatidão física
possa dar um salutar senso de medida e
objetividade ao administrador c protegê-Io contra a imaginação, a louca da casa,
nos seus vôos oníricos. Um pouco mais
de pé na terra.

Diante do programa grandioso dos
Ciacs, calcado sobre o programa fracassa-
do dos Cieps, ouso perguntar: "por que,em vez de 5000 Ciacs, não se abre um
olhar, a um tempo menos pretensioso e
mais amplo, e se pensa cm 500 ou 600
Centros de formação e aprimoramento de
professores? Seriam escolas normais, res-
tauradas no seu vigor antigo, não paratitular professores, mas para formar pro-
fessores. Solução muito mais sadia do quea "Pedagogia, com habilitação em magis-
tério de Ia a 4"" que vem pegando os
candidatos de menor desempenho e acaba
formando o mestre pedagogês. Além dis-
so, o ensino normal que junta salutarmen-
te o aprendizado do o que ensinar com o
do como ensinar, permite aproveitar a
faixa etária de 18 a 23 anos das professoras
(idade ótima para cuidar de crianças) e
alimentar as salas de aula. Esses Centros,
porém, não seriam só isso. Seriam centros
de aprimoramento e reciclagem do profes-
sor existente. Não se marginalizariam os
existentes, mas confortava-se a sua presen-
ça. E como parece que há dinheiro (embo-
ra me espante um pouco ouvir falar em
bilhões no meio de tanta miséria), crie-se
expectativa de melhores salários, tornando
um pouco mais atraente a velha e nova
profissão. Isso, como primeiro passo, cm
caminho do salário condigno. E em vez de
oferecer uma moringa, com água, oferc-
cer-se-ia uma fonte borbulhante de água
viva. Em vez de uma grande casa, gente
para ensinar. O maior recurso.

Não me escapa que há um ensino
normal, por ai, maltratado e desacredita-
do. Não é a multiplicação desse que de-
sejo. Mas a volta com o padrão antigo.

Será também um sonho? Pode ser.
Talvez seja. Contudo, um sonho mais
próximo da visão solar.

* Reitor do Colégio de São Bento

A reforma da Previdência
na juventude, ex-colaborador de Mário
Covas na prefeitura paulista, conseguiu o
apoio de Collor porque ele provara na
carne a mordida eleitoral dos agentes: em
Alagoas eram indicados pelo seu adversá-
rio, o senador Divaldo Suruagy.

Rossi acha que essa medida simples
resultará na eliminação de mais de um
milhão de aposentados fantasmas. Acha,
também, que o combate à fraude e a
reforma do gigantesco aparelho quê co-
manda — 50 mil funcionários responsá-
veis por 13 milhões de benefícios — pas-sam pela redução das chances de fraudar.
Isso quer dizer, principalmente, três coi-
sas: descentralização, acoplada à infor-
matizaçâo; redução do número de benefi-
cios. que são hoje 86: e definição do que é
seguridade social, responsabilidade do
Estado, e seguro de capitalização volun-
tário.

Seguridade social seria um regime derepartição simples, que cobriria as apo-
sentadorias até 5 salários minimos. distri-
buindo o arrecadado no mês anterior,
com participação do Tesouro para com-
pensar déficits eventuais. Seguro de capi-
talização, que garantiria aposentadorias etratamentos de saúde dos assalariados
acima desse teto, como é o caso do Banco
do Brasil ou da Petrobrás, seria um con-trato do assalariado com Fundos priva-dos. Feita essa divisão, seria impossívelrepetir-se o caso de um senhor Guima-
rã es. ex-gerente da Coca-Coca. que na
Guerra foi só até a Barra da Tijuca e

recebe 17 milhões por mês invocando
aposentadoria especial de pracinha. E vai
passar para 23 milhões, tudo legal, ganhona Justiça. Legal, mas imoral.

Nos fundos já existentes, as empresas
patrocinadoras deixariam de ser obriga-
das a cobrir os seus déficits técnicos, limi-
tando as suas obrigações a contribuir um
percentual igual ao dos cotistas. O Esta-
do. por sua vez, perderia o direito de
obrigar a Previ ou a Petrus a comprar o
que não for rentável, inclusive micos do
mercado de ações.

Os novos fundos, a serem geridos poradministradores profissionais, poderiam
pertencer a empresas privadas, a estados e
municípios e. sobretudo, aos sindicatos.
Luiz Antonio Medeiros. PhD em escola
de raposas, já deve estar tratando de criar
um no seu sindicato. Nos Estados Uni-
dos. onde existe um regime parecido, só o
fundo do sindicato dos professores tem
um patrimônio de 81 bilhões de dólares.

Hoje, uma mulher que enviuve no
Acre tem de receber de Brasília o auxíliolunerário a que tem direito. O pagamentodos aposentados de São Borja, no RioGrande do Sul. é mandado em pacotes,atados por elásticos, para ser conferidona Dataprev. no Rio de Janeiro. Só o errohumano abre ai uma imensa possibilidadede rombos.

A arrecadação, por sua vez. tinha 60
campos diferentes a serem digitados na
Dataprev. Atualmente, a Dataprev dis-

tribui as suas listas de benefícios, através
de fitas magnéticas de computador e até
o fim do ano receberá também dos ban-
cos fitas magnéticas para conferência. O
pagamento por cartões magnéticos, quehoje atinge 2 milhões de pessoas, deverá
atingir 5 milhões até o fim do ano, apro-
veitando ser o nosso sistema bancário
dos mais informatizados do mundo.

A conferência dos dados será feitaatravés de um convênio firmado entre aPrevidência, os Correios e o Banco doBrasil. Os Correios dispõem de 2 milterminais de computadores, e o Banco doBrasil dispõe de 1.300. Utilizando essesrecursos públicos existentes, a Previdén-cia não terá de fazer um investimento emequipamentos imcompatível com o seuorçamento atual.
O combate à fraude parte dos mes-mos princípios de utilização de recursos

existentes e de descentralização. Foi fir-
mado um convênio com a Associação deAposentados do Banco do Brasil para a
mobilização como auditores da Previ-
déncia de 2 mil dos seus associados. Asexperiências preliminares, realizadas em
Anápolis e Sete Lagoas, foram encoraja-
doras.

Em relação ao acompanhamento de
processos e autorizações de pagamentospelas procuradorias da Previdência, cu-
jos métodos obsoletos a deixavam inde-
fesa e permitiam a formação de quadri-lhas como a de São João de Meriti, jáforam informatizadas cinco procurado-

rias. inclusive as de São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte, que são as
maiores. Essa medida, ainda que não
acabe totalmente com a fraude, pelo me-
nos obrigará o fraudador a ser mais so-
fisticado. Precisará, ao menos, de um
engenheiro de computação muito com-
petente.

Resta o problema da aposentadoria
por tempo de serviço, difícil de ser resol-
vido porque a maioria dos parlamentaresa considera um ganho social impossível
de ser alterado. Esse tipo de aposentado-
ria só existe em cinco países do mundo,
entre os quais o Brasil e a índia. No resto
do mundo, a aposentadoria exige idade
mínima de 60 ou 65 anos. Como a expec-
tativa de vida do brasileiro tem aumenta-
do, os cálculos atuariais da Previdência
apontam para a sua falência até 1995,
mesmo que se adotem todas as reformas
atualmente propostas.

A única saída possível talvez seja nareal incorporação dos sindicatos à gestão
previdenciária, para que possam distin-
guir entre o discurso e a prática. Só queisso seria um avanço de tal ordem nacogestão do maior orçamento da Repú-blica que nos levaria a um nivel de demo-cratização próximo da Suécia, difícil-
mente suportável pelos políticosacostumados ao Estado patrimonial ecorporativista que temos e que, pelo jei-to. queremos.

* Jornalista e cientista político

Um sermão de

casamento

Dom Lucas
Moreira Neves *

Conlteceram-sc 
em ambiente musi-

cal: na trepidação dos ensaios, em
meio ao jovial alarido das vocalises e dos
instrumentos que se afinam antes do con-
certo, na diligente execução de hinos
c motetos nas semanas-santas e novenas
da nossa São João dei-Rei. Pois eram
ambos membros da Orquestra "Ribeiro
Bastos", uma das veteranas do Campo
das Vertentes.

Ela, bonita vo: de soprano, termina-
do o Conservatório, ensinava música, pre-
parando novos elementos para a Orques-
ira. exatamente como havia feito o pai,
todas as tardes, de volta do extenuante
trabalho na sapataria. Ele, vo: de baixo,
era já compositor de inspiradas melodias,
cantadas depois, com os amigos, nas in¦
comparáveis serenatas das noites sanjoa-
nenses.

Celebrei o matrimônio dos dois, ao
termo do noivado. Hoje, tomam-me à
memória as palavras que llws disse no
sermão do casamento. Sermão entoado
com a condição dos nubentes."Vocês começam hoje, sob o signo e
com as bênçãos de um sacramento, uma
nova etapa de suas vidas, não mais sepa-
radas mas enlaçadas numa vida-a-dois.
Este momento e este lugar são pois paravocês, não ponto de chegada mas ponto
de partida para uma longa jornada quefarão lado a lado. Quisera recordar-lhes
com simplicidade algumas idéias que tal-
vez lhes sejam úteis no início da carni-
nhada.

Observo, antes de mais nada, que a
existência de cada um, que fluía até agora
como uma melodia, completa em si mes-
ma e doce ao ouvido do outro, começa a
transformar-se. unindo-se â existência do
outro, cm unia necessária harmonia. É
possível que aconteceu, sobretudo no
princípio, alguma dissonância, indesejado
fruto de alguma imperícia e até da legíti-
ma vontade de ser original. A arte da
composição estará em saber resolver as
dissonâncias cm verdadeira consonância;
ou, ao menos, em valorizar esta cm con-
fronto com aquelas.

Na caminhada, vocês notarão sem
demora as diferenças de seus tempera-
mentos e personalidades, de sua educa-
ção e das suas vivências; é importante
acertar logo o ritmo, procurando juntos o
compasso mais adequado aos dois. O
segredo consistirá muitas vezes cm co-
nhccer c respeitar cada um o andamento
do outro, sem violentá-lo. Melhor ainda
se um souber moderar o seu prestissimo,ajustando-o quanto possível ao adúgio do
outro, enquanto este procura animar o
próprio lento, estimulado pelo vivace con
brio do companheiro de viagem.

Seria ilusão pensar que a vida a dois
se apresentará sempre scherzando: já será
muito quando ela mostrar um rosto alie-
gro ma non troppo. O essencial é que, nos
dias de tom menor, marido e mulher se
encontrem mais unidos do que nunca, cm
perfeita sintonia, suportando-se mutua-
mente e mutuamente se ajudando.

De resto, a experiência da vida rnatri-
moníal confirmará o que vocês já sabem:
se cada um fizer questão de afirmar-se
como solista, singularizando-sc e impon-
do-se ao outro, jamais se fará uma boa
polifonia. Esta existe somente na medida
em que um e outro, mesmo sendo virtuo-
sos, inserem sua voz ou seu instrumento
no conjunto.

Acrescento, se me permitem, uma
norma de sabedoria. Alguma vez um dos
dois ou os dois poderão se enganar no
solfejo, tomar um tom errado ou fazer
uma entrada defeituosa. Não hesitem cm
recorrer ao diapasão, em afinar as vozes e
em começar da capo. E lembrem-se que é
inútil e perigoso, diante dos problemas,
recorrer á fuga ou fechar-se teimosamen-
te num contraponto sem saída: encarar o
outro, dialogar com ele pondo um bemol
nos seus defeitos e sustenidos nas suas
qualidades, é a melhor regra para uma
boa orquestração.

Imagino, ás vezes, escutando boa mú-
sica, o que aconteceria com um concerto
de Mozart, por exemplo, se, de repente,
um único instrumentista continuasse a
executar cscrupulosamente a partitura,
sem omitir uma só nota, mas cm clave
trocada... A harmonia de uma vida a dois
depende em grande parte de saberem
ambos colocar no princípio da pauta de
sua existência a clave certa. A clave certa
é a palavra do Evangelho, sem a qualessa existência perde o sentido e se torna
uma loucura ou um absurdo.

Neste dia cm que vocês unem suas
vidas e seus destinos em uma só vida e
um só destino, são muito simples os
votos que lhes faço. Desejo que a compo-
sição musical mais inspirada do Vicente
seja a canção sem palavras da existência
que hoje começa a viver junto à Stella. E
que o concerto de maior sucesso regido
pela Stella sejam os dias, carregados de
afeto e geradores de paz e de concórdia,
que ela hoje começa a viver junto ao
Vicente. E rezo para que, sob a batuta do
Maestro divino, a vida matrimonial quehoje inicia se desenrole por longos anos
como uma sinfonia jamais acabada."

Faz 32 anos que pronunciei estas pa-lavras no casamento do maestro Vicente
Valle com a maestrina Maria Stella Ne-
ves Valle, minha irmã. Agora que, cru-
zando a misteriosa porta da morte, ele
entrou placidamente na sua eternidade
(29 de agosto de 1991), em homenagem
ao seu talento artístico, â sua inata bon-
dade. â sua alegria tranqüila, ao seu
amor às crianças, retiro da gaveta e passoaos meus leitores o antigo sermão. Quem
sabe se ele não será capaz de dar à esposa
o consolo de saber que a sinfonia come-
çada há 32 anos continua — agora um
tom acima.

• Cardeal-arcebispo de Salvador (BA) e pri-maz do Brasil
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O Estado se encontra sob a influência de uma massa de ar polar
marítimo que provoca aumento de nebulosidade, podendo ocasionar

chuvas no Norte Fluminense. A temperatura varia de 11 a 26 graus,
permanecendo amena durante o dia e caindo pela madrugada. Nas
regiões serranas, litoral sul e Baixada Fluminense, a formação de
nevoeiros reduz a visibilidade. Ventos do quadrante sul passam de
fracos a moderados. Para as próximas 48 horas, a previsão é de cèu
parcialmente nublado.
SOL-áv/'. fe AMÉRICA DO SUL

Fonto: DNMET-MARA

nascente
poente

06h00min
17h43min

Satélite Goes - 16h

nascente
poente

02h44min
13h49min

Minguante
1 a 8/9

Nova
8 a 15/9

?
Crescente Cheia

15 a 23/9 23 a 30/9
Fonte: Observatório
Nacional

preamar
00h02min 0.9m
13h08min 1.1m

baixamar
O6b20min 0 1m
19h02min 0.3m

S2S3
Na orla marítima, tempobom. Ceu meio encoberto.Ventos sopram de este a
nordeste, com velocidade
de 10 a 15 nós. Mar de este
com ondas de 1 m a 1,5 m.
em intervalos de 4 a 5 se-
gundos. Visibilidade de 10 a
20 kms. Temperatura está-
vel.

Anqra dos Re»s Propria
Praia Brava Propria
Grurran Propria
Recreio Propria
Barra Propria
Ptptno Propria
Sao Comado Propria
leb'on tmpropria
Ipaneroa Propria
Copacabana Propria
Lemc Propria
Urea Irrpfopria
Botafogo Impropria
Flamengo Propria
Mage Impropria
Niteroi Impropria
Piratimnga Propria
Itaipu Propria
Itacoatiara Propria
Warica Propria
itauna Propria
Jacooe Propria
Araruama Impfbpna
Arrawl do Cabo Propria
Buzios Impropria
RiodasOstras Propria
Fonte: Fundacao Estadual do Meto
Ambiente
Botetim de 30'0d'91

Fotos: INPE

Tempo ma* min Tempo mix mm
Porto Velho par/nublado 35 22 Reci'e nub'chuvas 29 22
Rio Branco nublado 20 Aracaju nub/chuvas 28 22
Manaus nub'chuvas 33 24 Salvador nub'chuvas 27 21
Boa Vista nub/chuvas 32 21 Cuiaba par'nublado 38 23
Belem nublado 32 22 Campo Grande par/nublado 31 13
Macapa nublado 33 23 Gciama par/nublado 30 16
Palmas par/nublado 36 20 Brasilia par/nuWado 26 14
SaoLuiz nublado 32 22 Belo Horizonte nublado 19 13
Teresma par/nublado 35 23 Vitoria nub;chuvas 22 17
Portalera par/nublado 32 24 Sao Paulo par/nublado 22 17
Natal nub/chuvas 29 21 Currtiba par/nublado 19 11
JoaoPessoa nub'chuvas 29 24 Fforianopolis nub-chuvas .25 .J1
Maceto nub/chuvas 28 21 Porto Alegre par/nublado 26 12
Fonte: DUMET-MARA
MUNDO

ESTRADAS
Rio - Juiz de Foro (BR 040)Vários trechos em obras, dc
Km 86 ao 124. ambos os senti-
dos
Rio - Santos (BR 101)
Meia pista no Km 242. em Uba-
tuba Desvio para variante nò
Km 524, em Furnas
Presidonto Outra (BR 110)
Desvio no Km 311. em Penedo,
ambos os sentidos. Mão dupla
entre os Kms 270 e 273
Serra de TcreHÓpoHn (BR116)
Obras de recuperação da pistaentre os Kms 96 e 144
Magé - Manilha (BR 110)
Desvio no Krn 12. em Guapimi-

Cidade Condicoes max min Cidade Condicdes max min
Amsterda claro 22 13 M3d[| claro 33 18
Atenas nublado 28 19
Barcelona claro 27 19
Berlim claro 27 15 Mwtevideu chuvas 17 10
Bogota nublado 20 02 Mscou claro 17 07
Bruxeias claro 29 11 Novate nublado 23 13
Buenos Aires chuvas 15- -11 ^rjs claro 25 14
Chicago claro 28 17 P«|u.m nublado 27 22
Genebra claro 30 15 Roto nublado 28 17
Johawsburgo claro 19 07 Santiago nuDiado 18 09
Lima nublado 19 15 SjoFraTCiMociaro 14
Lisboa nublado 28 19 S'dney claro 22 '0
Lcndres claro 26 16 Ip^.'.0. ^.f?. "P.
Los Angeles claro 29 13 ^sh^cn claro_ 23 20
Fonte: Ag^nc»as infe'naacrais
rrommss •• bmw, —Tcresópolin - Friburgo (RJ130)Trechos da pista com erosão

no Km 19 e no Km 45
Friburgo • Sumidouro (RJ148)Ponte estreita no Km 34
Tribobó - Manilha (RJ 104)
Depressões em vãrios trechos
Itaborai - Friburgo (RJ 110)Trechos da pista em coras e
sem acostamento, do Km 49 ao
b3 Ponte estreMa no Km 202
Meia pista e erosões nos Kms
252e 253
Tribobó - Macaé (106)Ponte estreita em Rio das Os-
tras
Fonto: DN£R< DEfí

AEROPORTOS
Santos Dumont (RJ)
GaleãolRJ)
Cumbica (SP)
Congonhas(SPl
Viracopos iSPJ
Confms IBHI
Brasma
Manaus
fortaleza

Saivaoor
C unr'ba
°0M0 Alegro
Fonte: TaSJ

Par'nubl Ne voa úmida pe'a manhã
Par/nub! Nevoa umttía peta mannâ
Par^nubi Nevoa um«da pela mannã
Par-nubl Nevoa úmida pela manhã.
Par nobiado Visibilidade boa
Djr nut}iado Visibilidade boa

-lubiaoo V'S'biiidade boa
°:ir lubiado V:sibt'idaoe boa"r "ubiaco V's<b"iaaCe boa
Du "..jbiado v,sibijidadeboa
P3r nubi PossibiWade de; cf>uvas." ii -.abi Nevoa úmida peta manná.
par'nub<ado Visibilidade boa
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HHp«. f/R-'mKW / atividade no

// Rio Grande do
Kjr /A Sul, com um campo
fsf f/ de nebulosidade que
(Y se desloca para o ocea-

no

// jS ca' um aglomerado de
///* nuvens provoca panca-

1 ( das de chuvas.

SWIorreramrí: Alfonso Gurciu
Robles. SO anos. do insuficiência renal,
no Hospital do Nutrirão, na Cidade do
México. Diplomata mexicano, era cotw-
doiado "pai da desnuclcarizacào da
América Latina". Km 1968 foi um dos
signatários do Tratado de Tlatelolco.
que baniu as armas nucleares do conti-
nonto. Em 1982 compartilhou o Prêmio
Nobel da Pa/ com a sueca Ana Mirra,
pela atuação, em diversos foros interna-
cionais, a favor da prescrição das armas
nucleares. Formado em Direito pela
Universidade Nacional Autônoma do
México (Unam) em 1931. tornou-se mos-
tro pela Universidade de Paris e cursou a
Academia de Direito Internacional de
Haia, na Holanda. Em 1939 passou a
integrar a Secretaria de Relações Exte-
rioros, onde foi diretor do Assuntos para
a Europa, África e Ásia. de Organismos
Internacionais, embaixador no Brasil, de
1957 a 1961, e ministro do Relações Ex-
toriores. Em 1977 representou o México
no Comitê de Desarmamento de Gene-
bra, Suiça, o depois na ONU.
Frank Capra, 94 anos, de velhice, em sua
casa. na Califórnia. EUA. Diretor cino-
niatográfico dc origem italiana, foi autor
de clássicos do cinema americano o ven-
codor de três Oscurs. Maiores detalhes
no caderno B.
Susumu Ishii. 68 anos, do complicações
respiratórias, na Clínica da Universidade
de Keio, em Tóquio, Japão. Um dos
mais importantes clwfões da Yakuza - a
máfia japonesa -, Ishii ganhou as páginas
dos jornais japoneses no final do junho,
protagonista de um escândalo que fez
com que o parlamento convocasse ses-
sões ordinárias para rever as leis que
regem as atividades do mercado financei-
ro. O chefão da Yakuza foi acusado de
exportar dinheiro para os EUA clandes-
tinamonte, tendo como mediador Pros-
cott Bush, irmão do presidente arnorica-
no George Bush. Ishhi esteve envolvido
também numa manobra na Bolsa de Va-
lores de Tóquio para conseguir ações do
ferrovias privadas, que ameaça quebrar a
corretora Nonuira Y Nikko.
Leijjht VVade. 94 anos. do um derramo
cerebral, em Washington, EUA. General
pioneiro da aviação americana, foi um
dos quatro pilotos eleitos pelo Exército
para a primeira volta ao mundo aérea,
cm 1924. a bordo do Douglas IVorhl
Crusiers, construído especialmente para
a ocasião. Os pilotos partiram de Seattle,
completaram a volta em 175 dias e foram
os primeiros americanos condecorados
pelo governo japonês. Wado começou a
carreira militar em 1916, nas expedições
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Alfonso Garcia Robles ganhou o Nobel da Paz em 1982

contra o rebelde mexicano Pancho Villa.
Entre 1951 o 1955 foi adido militar na
Grécia. Brasil e Argentina. Na Primeira
Guerra Mundial foi piloto na França e.
na segunda, atuou em Cuba.
Emeli Amade. 83 anos, de um derrame
cerebral, em Concórdia, na Argentina.
Era mãe do coronel do Exército Molia-
mod Ali Seinoldin, considerado o respon-
sável máximo pela revolta militar dos
ciirapiiiitulti.s, oni trêsrde dezembro passa-
do. Seincldin, condenado à prisão por
tempo indeterminado, foi autorizado a
viajar para Concórdia, que fica 537 Km
a nordeste do Buenos Aires, devido á
doença da mão. Emeli nasceu em Carol.
no Líbano, e teve dois filhos: Mohamed e
Cerni, médico estabelecido na cidade de
Rosário. 369 Km a nordeste da capital
argentina.
Alzira Esteves Fontenelle. 87 anos, de
parada cárdio-respiratória, na Clínica
Nelson Rissi. no Méier. Nascida em
Amaragi (PE), era filha de José Rodri-
gues Esteves e Latira Lins Araújo Este-
vos. ricos proprietários do engenhos da
região. Vinda para o Rio há cerca do 60
anos, Alzira ficou viúva ainda jovem e
criou os filhos com a ronda produzida
pelos engenhos Raiz Nova. Raiz de Den-
tro. Refrigério c Riaciião. Viúva de Ben-

to Bezerril Fontenelle, teve quatro filhos,
12 netos e II bisnetos. Foi sepultada no
Cemitério de São João Batista, em Bota-
fogo.
Empossados: os novos di-
retores da Petrobrás José Fantine e Raul
Mosmann, pelo presidente da empresa,
Ernesto Teixeira Wcber. Fantine cuidará
da área do Transportes e Exploração, em
substituição ao próprio Weber, titular do
cargo antes de chegar à presidência.
Mosmann deixa a vice-presidência da
Braspetro para comandar o setor de
Eploração, Perfuração e Produção.
Comemorado: o centena-
rio de nascimento do Mário Leopoldo
Pereira Câmara, com uma missa celebra-
da ontem na Igreja de N.S. da Paz, em
Ipanema. Advogado nascido em Natal
(RN), foi oficial de gabinete dos minis-
tros da Fazenda Aníbal Frire. Getúlio
Vargas e Oliveira Botelho. Em 1937 foi
nomeado para a Delegacia do Tesouro
em Londres, tomando-se delegado em
1945. Com a Segunda Guerra, foi o res-
ponsável pela transferência do órgão pa-
ra Nova Iorque. EUA. Em agosto de
1955 assumiu a sub-ehefia da Casa Civil
do governo João Café Filho.
Anunciada: a escolha do ex-

guerrilheiro \ntonio Navarro VVolff. líder
da Aliança Democráliea M-19, como o
novo embaixador tia Colômbia em Cu-
ba. Os dois paises reataram relações di-
plomáticas durante a Reunião dos Presi-
dentes ibero-americanos, realizada em
Guadalajara.no México, nos dias 18 o 19
de julho. Ministro da Saúde do atual
presidente, César Gaviria, Navarro
Wollf abandonou o cargo para candida-
tar-se às eleições para a Assembléia Na-
cional Constituinte, a qual compartilhou
a presidência com o liberal Horácio Ser-
pa o com o conservador Álvaro Goinez. .
Homenageados: o líder
da oposição paraguaia. Domingo Laino.
com o Prêmio pela Liberdade, que é '
concedido anualmente pela Internado-
nal Liberal o Progressista, que está reuni-
da desde quarta-feira em Lucerna. na ,
Suíça. O prêmio é destinado aos dirigen-
tos políticos que se destacaram pela lula
em favor da liberdade o da democracia.
Lideres como Coraz.on Aquino. Raul Al-
fonsin e Benazir Bhulto foram alguns
dos premiados pela Internacional.
Egbcrto Baptista .Miranda, secretário de
Desenvolvimento Regional da Presidén-
cia da República, com o título de Cida-
dão do Amazonas, concedido pela As-
sembléia Legislativa do estado. A
iniciativa foi do deputado Ronaldo Tira-
dentes (PDC). correligionário do sena-
dor Amazonino Mendes - que atua como
porta-vo: do Batista no Congresso Na-
cional para questões da Amazônia o loi o
avalizador da nomeação do atual presi-
dente da Suframa. Alfredo Nascimento.
A última pessoa a receber esto titulo foi a
primeira-dama Rosane Collor, que dei-
xou ontem o governo.
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ROBERTO ALCÂNTARA GOMES

t

(Professor do Inst. de Biofísica)
UFRJ

O Reitor Nelson Maculan Filho, em nome da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, convida funcionários e amigos para a Missa de
7o Dia no dia 5 de setembro às 9:00 horas na Capela Ecumênica da
UERJ na Rua São Francisco Xavier, 524.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

Pjm publicação d»? s«»u anuftcto. mantemos um '
s**rvico oo alundirminio direto pttlos telefones

D«2*aA'dii900Al 18:00 hom Apoi o bortoo c«m«rcUI e »oiUbJdoi. domingo* » tautfot
585-4550/585-4396 585-43201585-4476

JORNAL DO BRASIL.
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NAIR ALVES NOVAES
(NINI)

Menandro Novaes. Adelino Cruz. Aluiu Arduino e Rosa
Alves Silva convidam para a Missa do 7" Dia a sei realizada
5 a - feira, dia 05/09. às 19 horas, na Matnz Cristo Redentor,
Rua das Laranjeiras, 519

MARIA ZÉLIA AMARAL

(MARIAZINHA)

tSua 

família agradece as manifestações re-
cebidas pelo seu falecimento e convida para a
Missa de 7o Dia que será celebrada, no dia 4

de setembro (4i! Feira) às 10:00hs na Paróquia
St°s. Anjos - Leblon.

ROBERTO ALCANTARA GOMES
(MISSA DE 7° DIA)

tO 

Reitor da Universidade do Estado cio
Rio de Janeiro convida para a Missa de 7°
Dia do Professor ROBERTO ALCÂNTA-

RA GOMES, ex-Vice-Reitor da UERJ. a ser
celebrada amanhã, 5a-feira, dia 05/09, às 9
horas, na Capela Ecumênica da UERJ, na Rua
São Francisco Xavier. 524 — Maracanã.

O

MANOEL INGBER - AZKARA
A Diretoria da Sinagoga de Copacabana convida para cerimônia
de SHLOSHIM de seu ex-presidente 5-'-Feira dia 05/09/91 às
19h. na Sinagoga de Copacabana, na Rua Capelão Álvares da
Silva, 15.

HASZKARA
Recordação do 30° Dia

MANOEL INGBER
Rosa. Fanny. Diana. Ismar o Isaac, esposa, fi
lhos e genro do saudoso MANOEL INGBER, agra-
decem toda solidariedade recebida e convidam os
demais parentes, amigos e ativistas comunitários

para' cerimônia "SHLOSHIM" 
quo será realizada no próximo

dia 5, quinta-feira, as 1 9 horas, na Sinagoga de Copacabana,
à Rua Capelão Álvares da Silva, 1 5

$

CARLOTA SABOIÂ PESSOA
(MISSA DE 30° DIA)

tSeus 

filhos. Raimundo José Saboia Pes-
sôa, Antônio Carlos Saboia Pessoa, Tor-
quato Saboia Pessoa, Francisco Antônio

Saboia Pessoa, Maria Luiza Pessoa Arrais e
Maria Imelde Pessoa Farah, netos, bisnetos,
sua irmã Maria Luiza de Alencar Pinto, suas
cunhadas, noras, genros e sobrinhos, agrade-
com as manifestações de pesar e convidam
para a Missa do 30° Dia que será celebrada na
5J feira, dia 05/09/91, ás 19:00 h. na Igreja
de São Conrado, em São Conrado.

LUIZ SZUCHMACHER
ASKARÂ por ocasião do shlo shim lore szuzhmacher
FILHOS. NORAS E NETOS convidam parentes e amigos para-cerimônia a ser realizada no dia 4/09/91 às 18:15hs na Sinagoga
A.R.I. na Rua General Severiano 170.

WALMIR AYALA

tA 

Editora Expressão e Cultura. Empresa do Grupo Gilberto
Huber, comunica que a Missa de 7o Dia de seu AUTOR
WALMIR AYALA será realizada ás 18:00 horas desta
quarta-feira, na Igreja N. S. do Rosário, Leme. Rua Gal.

Ribeiro da Costa.

WALMIR FELIX AYALA

(MISSA DE 7o DIA)

JL A EDITORA TECNOPRINT S/A (EDIOU-
t RO) e sua Diretoria convidam para a Mis-.

sa de 7o Dia do seu inesquecível colabora-
dor a ser celebrada hoje, dia 04/9, às 19:00
horas na Igreja Nossa Senhora do Rosário,
Rua General Ribeiro da Costa, Leme.

PROFESSOR DOUTOR CARLOS POTSCH
0 Diretor-Geral. os Diretores de Unidades, os Corpos

Docente. Discente e Técnico-Administrativo do Co-
légio Pedro II. profundamente consternados, comuni-
cam que o corpo do Professor Doutor Carlos Potsch,
que durante cinqüenta anos serviu à Instituição, de
Auxiliar de Ensino Catedrático. diretor do Externato e
Vice-Diretor-Geral. chegará de Londres, onde faleceu,
no vôo 245 da British Airways, às 5:20h de quinta-feira,
dia 5 (cinco), indo diretamente para a Capela 2 (dois)
do Cemitério de São João Batista. Logo após a Santa
Missa de sétimo dia e de corpo presente, às 16:00
horas, mandada celebrar pela Universidade Santa Úrsu-
Ia. de que era Reitor pelo segundo mandato, sairá o
féretro rumo ao mausoléu da família.
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Juvenis apelam para que

Negrão jogue 
o Mundial

Itália torce 
por 

Patrese em Monza

— 

j|||| jj| , 

~
Fernando Ewerton

Correspondente
A f

FÓRMULA

""•MONZA. Itália — Nem
sotíe Ferrari vivem os lifosi
díTautomobilismo. As vós-
peras do 62" Grande Prêmio
da Itália, as esperanças de
vitória da torcida local, nor-
malmente voltadas para os
carros vermelhos da Casa de
Maranello. recaem agora
sobre Riccardo Patrese, da
Williams. Mesmo se considerando fora da luta pelo
titulo, o padovano Patrese não desanima e pretende
Vencer domingo para quebrar a ausência de 24 anos
dos pilotos italianos no degrau mais alto do pódio
em seu próprio pais (o último foi Ludovico Scar-
fiotti. em 1966)."Meu objetivo agora é vencer o maior número
de corridas possível. Monza será a primeira", afir-
ipou o piloto ao jornal Lu Gazzetta Deliu Sport. Ele
já conquistou, ao menos, o espaço normalmente
reservado pela imprensa italiana à Ferrari ein se-
mana de corrida, com direito a camisa com sua
foto e a frase Furzci Riccardo junto com a última
edição da revista AutoSprint. "Vencer em qualquer
lugar é bom, mas não nego que o sucesso em
Monza tem um sabor particular", admite Patrese.
cuja melhor colocação em casa foi o terceiro lugar
ehi 84. com um Alfa Romeo.

• Aos 11 anos, recordista de GPs disputados
ele tem razões para estar otimista. A equipe

terá a nova versão do motor V10 da Renault nos
treinos de classificação, nos quais freqüentemente
supera o companheiro Nigel Mansell, único ainda
qim chances de alcançar Ayrton Senna na lideran-
ça tio Mundial de Pilotos. Mesmo assim. Patrese
ijiz não temer ordens da equipe para dar passagem
ao inglês na prova. "Não me preocupo. A Williams
tem dois pilotos de ponta e nos dará carros para
vencer porque persegue o Mundial de Consultores,
listou certo de que faremos tudo para consegui-lo",
desconversa.1 Ele admite que suas chances no campeonato
acabaram na Bélgica, quando foi punido pela Fisa
rio último treino de classificação (a marcha a ré não
engatava e ele caiu da primeira para a nona fila do
ifrh!), chegou a estar em segundo e acabou em
quinto, devido a problemas de câmbio. "Vencer em
Spa era necessário para poder pensar no titulo",
reconhece, antes de tentar consolar-se.
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As boas colocações da Jordan este ano podem lhe dar o motor V ainalia em

Jordan disputa o motor Yamaha

Roberto Moreno está virtual-
mente sem contrato para 1992. A
opção que a Benetton tinha para
mantc-lo terminou domingo passa-
do, c uma de suas alternativas, a
projetada equipe de Adrian Rey-
nard. pode nem chegar às pistas, a se
confirmar a decisão da Yamaha de
fornecer seus motores de 12 cilin-
dros á Jordan do ano que vem.

Construtor de chassis de F3 e F 3
000. Reynard admitiu ter sido sur-
preendido pelo retrocesso nas nego-

ciações com a fábrica japonesa, que
atualmente abastece apenas a Brab-
ham. "Eu tinha uma carta de inten-
çòes da Yamaha, mas a fábrica deve
ter voltado atrás devido às boas per-
formances da Jordan", disse ele á
revista inglesa Autosport.

A mesma publicação afirma que
falta pouco para ser assinado o con-
trato entre a fábrica japonesa e o
irlandês Eddie Jordan. que em sua
primeira temporada está em quinto
no Mundial de Construtores. "A
Yamaha tem conversado conosco.

mas não creio que sejamos os um-
cos". desconversou um porta-voz da
Jordan.

Antes de admitir ter sido procu-
rado pela Reynard. Moreno limita-
ra-se a afirmar que estava conver-
sando com uma equipe "que pode
ter um bom futuro". Sem o motor
Yamaha, que seria cedido gratuita-
mente (como deve ser á Jordan), a
alternativa de Reynard pode ser jun-
tar-se à Lambo, de olho no motor
VI2 da Lamborghini atualmente
utilizado pela equipe italiana. (/•'./:.)

Cânter

O craque <le Maradona
Além da paixão pelos superpotentes Mercedes e

Ferrari. Maradona revelou também interesse pelo
turfe. ao comprar um cavalo por 35 mil dólares. O
animal, que ganhou o nome de Midri — como
Maradona é chamado na intimidade pela mulher.
Claudia —. é irmão de Intérprete, um campeonissi-
mo dos hipódromos argentinos.

Resultado — O concurso dos sete
pontos da corrida de segunda-feira
não teve acertador. Ficou acumulado
CrS 35.022.946.00.
Ramiritn — O filho de Clackson ga-
lopou ontem de manhã no centro de
treinamento do Haras Vale da Boa
Esperança, em ltaipava e vai realizar

galope largo na sexta-feira, ponto de
partida dos treinos para a Copa As-
sociação Nacional de Proprietários
de Cavalos (ANPC).
Falcon Jet — O descanso do filho de
Ghadecr na Fazenda Juréa só deve
durar até o próximo dia 10. O craque
tio Haras Santa Ana do Rio Grande

volta aos treinos no final do mês e
tem presença assceurada na Copa
ANPC.
April Trip — O campeão das estatisti-
cas cariocas. Jorge Ricardo, vai parti-
cipar do GP Ipiranga. Ia prova da
triplice-coroa do turfe paulista, con-
duzindo April Trip.

BELO HORIZONTE —Os 17 jo-
gadores da seleção brasileira masculina
juvenil, que estão treinando em Juiz de
Fora para o Campeonato Mundial da
categoria, decidiram fazer um apelo ao
presidente da Confederação Brasileira
de Vôlei. Carlos Arthur Nuzman, para
que consiga a liberação do atacante
Marcelo Negrão junto ao Banespa.
clube do jogador, que não quer cedê-lo
à seleção. Os atletas acreditam que a
presença de Negrão, titular da seleção
adulta, será fundamental para a con-
quista do titulo inédito e querem que
Nuzman convença os dirigentes do Ba-
nespa a permitir que Negrão viaje para
o Cairo defendendo o Brasil.

O técnico da seleção, Marcos Ler-
bach, não esconde o descontentamento
com a situação criada pelo Banespa,
que quer o jogador para o Mundial de
Clubes. Ele discorda da posição do
técnico do clube, Josenildo Carvalho,
que considera o Mundial de Clubes
mais importante que o juvenil. "Pode

ser mais importante para o Banespa.
mas não para o vôlei brasileiro . alir-
ma. Ele não tem dúvidas que sem Ne-
grão as chances da seleção chegar ao
titulo diminuem muito. "Ficaremos
muito enfraquecidos".

Marcos Lerbach acredita que, se
houver de boa vontade do Banespa, há
condições de atender aos dois lados."O Mundial Juvenil termina 20 de ou-
tubro e a delegação volta no dia se-
guinte. O Mundial de Clubes começa
dia 22 e o primeiro jogo não deve ser o
mais difícil para o Banespa", argumen-
ta. O jogador, porém, já disse que pre-
fere ficar no Brasil. Esse ano Negrão já
disputou a Liga Mundial e o Pan-Ame-
ricano pela seleção adulta, se prepara
para o Sul-Americano dentro de 15
dias e ainda tem pela frente o Mundial
de Clubes e a Liga Nacional.

Lerbarch está enfrentando outros
problemas. Dos 17 jogadores convoca-
dos, quatro estão afastados dos treina-
mentos por contusões : Glauco, Rei-
naldo e Léo (com dedos fraturados) e
Mareei, que se submeteu a uma cirur-
gia de apêndice. O pior é que Glauco.
Reinaldo e Mareei são titulares. Além
disso, a seleção italiana cancelou sua
vinda ao Brasil para uma série de amis-
losos, que seriam disputados a partir
da próxima sexta-léira. "Estamos ten-
tando programar alguns jogos contra a
seleção adulta da Venezuela, que estará
aqui para disputar o Sul-Americano '.

lamentou o treinador.

Josenildo desfalca seleção
SÂO PAULO — Uma virose — ou

talvez labirintite, ainda não se sabe ao
certo — está tirando do técnico Jose-
nildo Carvalho a chance de testar no-
vos esquemas para a seleção masculina
de vôlei que se prepara para o Sul-A-
mericano, de 14 a 22 deste mês, em São
Paulo. O time vem sendo treinado pelo
auxiliar Nobuhiro lmai desde segunda-
feira e. dependendo dos exames médi-

cos. Josenildo ficará afastado mais al- '

guns dias.
As dispensas de Carlão. Toaldo c j

Jorge Edson após o Pan-Americano
apressaram as mudanças táticas plane-
jadas pelo treinador. A partir de agora,
a idéia de Josenildo é transformar um
time que tem grande potencial de ata-
que em uma equipe que também passe
e bloqueie com eficiência.

No caminho dos faraós

Dois brasileiros
desafiam o deserto

pela segunda vez

André 
Azevedo e Klcver Kol-

berg já estão aquecendo o
motor das motos para enfrentar
mais ama aventura. Dessa vez, a
meta c vencer o 10" Rali dos Fa-
raós, dc 27 a 17 de outubro, numa
rota dc 4.556 quilômetros pelo dc-
serto egípcio. Antes disso, os pilo-
tos — que já disputaram quatro
edições do Paris-Dacar. o mais diti-
cil dc todos os percursos, — vão
relembrar o início de suas carreiras
com uma participação especial no
IX Enduro da Independência, que
larga amanhã, no Rio de Janeiro, e
terá chegada, sábado, em Belo Ho-
rizonte tMG).

"O Enduro tem significado es-
pecial para nós", explicou André
— campeão do Paris-Dacar 91. na
categoria Maratona (motos dc lã-
brica, mas com ajustes especiais e
custo aproximado dc USS 15 mil).

"Vamos competir para incentivar
outros pilotos c treinar mais um
pouco para o Rali dos Faraós",
disse. Essa c a segunda vez que os
dois vão cruzar a rota dos Faraós,
competição dividida cm 12 etapas.
Ano passado. Klcver foi sétimo co-
locado enquanto André leve que se
contentar com a nona posição na
prova. A largada este ano será na
cidade italiana dc Gênova, com
primeira fase de Alexandria ao Cai-
ro. local dc chegada.

A rota dos Faraós reunirá pilo-
tos de diversas parles do mundo,
que a disputam como treino para o
Paris-Dacar. em dezembro. "No

pecurso dos Faraós, podemos an-
dar cerca dc 200km num dia. mas
no Paris-Dacar esse trajeto clicga
até SOO quilômetros", explicou Klc-
ver — que não teve sorte nas edi-
çòes anteriores do Paris-Dacar c
sofreu até uma fratura exposta no
braço. Segundo ele. o maior trunfo
da dupla este ano é a experiência.
Bem treinados, eles se sentem capa-
zes de repetira vitória dc 91. quan-
cio André sagrou-se campeão.

Conselho pode

punir Federação

de jiu-jitsu
O desafio promovido no último sá-

bado, no Grajaú Country Club. entre o
jiu-jitsu e a luta-livre poderá render
pelo menos uma repreensão á Federa-
ção de Jiu-Jitsu do Rio — embora no
ringue os praticantes da arte marcial
tenham se sagrado campeões. Segundo
Robson Gracie, presidente do Conse-
lho Regional de Desportos (CRD), o
combate de domingo fugiu às regras."Existe uma legislação que proibe esse
tipo de luta. Por isso. o conselho pediu
um relatório à Federação e nos próxi-
mos dias deveremos avaliar o conteú-
do", explicou Gracie — presidente
afastado interinamente da Federação e
irmão de Carson. da equipe que levou
dois lutadores ao ringue. Carson, no
entanto, afirmou que só provou o valor
da luta marcial. "Não quero dizer que
as outras lutas são fracas, mas o jiu-jit-
su é mais completo". Sobre violência,
foi enfático."Todos os atletas que par-
ticiparam do desafio estão andando
normalmente. O futebol é bem mais
violento."

Atletismo quer

estrangeiros no

Troféu Brasil

Técnicos, atletas e dirigentes que
chegaram ontem do Japão, onde o
Brasil conseguiu uma medalha no
Mundial de Atletismo, voltaram cien-
tes de que o esporte precisa de mudan-
ças rápidas para se tornar competitivo
internacionalmente. A principal deverá
ser empregada no próximo Troféu Bra-
sil, em 1992: a inclusão de estrangeiros
nas finais. "O objetivo é elevar o nível
técnico no pais e estimular provas nas
quais não temos a mínima tradição",
explicou Roberto Gesta — presidente
da Confederação Brasileira.

"Precisamos também levar nossos
atletas para o exterior. Além disso, é <
necessário fazer trabalho mais sério
com os juvenis". A dificuldade é a falta
de verbas para passagens e estadias.
Segundo Gesta, a medalha obtida por
Zequinha Barbosa (prata nos XOOm)
eslava dentro das expectativas. Robson •
conseguiu a sétima colocação nos lOOm
e o quarto lugar nos 200m. "Não espe-,
rávamos muito mais que isso".
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A ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA SANTA URSULA e a
UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA cumprem o doloroso dever
de convidar para a missa de sétimo dia em intenção de seu
REITOR PROF. CARLOS POTSCH,às 15 h do dia 05 de
setembro na capela dois do Cemitério São João Batista.de
onde sairá o féretro para o sepultamento.

PROFESSOR

CARLOS POTSCH

tA 

Família e os amigos do Prof. Carlos

Potsch, consternados, cumprem o dolo-

roso dever de convidar para a Missa de

7° Dia em intenção de sua alma, a reali-

zar-se no dia 05 de setembro, às 1 5 horas, na

Capela 2 do Cemitério São João Batista, de

onde sairá o féretro para o sepultamento.

Nova lorque — Reuter
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A iugoslava Monica Seles não deu a menor chance para Gigi Fernandez

Seles é a primeira nas semifinais
Nova Iorque — Reuter

NOVA IORQUE — A Iu-
goslava Monica Seles foi ajiri-
meira tenista a se classificar
para as semifinais do Aberto
dos Estados Unidos, ao derro-
tar ontem com facilidade a
porto-riquenha Gigi Fernan-
dez com parciais de 6/1 e 6,2.
Amanhã, Seles — que está em
btísca do seu terceiro titulo do
fíiwul Slam este ano (venceu
na' Austrália e na França) —,
enfrentará a vencedora do segundo jogo da chave,
entre Gabriela Sabatini e Jennifer Capriati.

Sob uma temperatura bastante agradável, Se-
les.conseguíu abrir logo 4/0 no primeiro set, antes
mesmo que Fernandez entrasse no jogo. A por-
lo-riquenha, única tenista que chegou às quartas
sem ser cabeça-de-chave, mostrou que não tem
recursos para enfrentar uma jogadora do porte
de'Seles. Isso ficou bem claro na dificuldade que
eiitontrou para devolver o forte saque da iugosla-
va.

A facilidade com que fechou o primeiro set —
IX minutos — deixou claro que o segundo ia
manter o mesmo ritmo. Seles quebrou o serviço de
Fernandez no quinto e no sétimo games, e logo
chegou ao matcli-point. Depois do jogo, Fer-
nandez mostrou tranqiilidade mesmo sendo derro-
tada: "Não fiquei nervosa, apesar de ser a primeira
vez que cheguei às quartas-de-final de um torneio
do Grand Slam. Monica pega muito bem na
bola, e torna o jogo difícil para seja lá quem for sua
adversária". Seles, por sua vez, mostrou-se muito
confiante todo o tempo: "Estou jogando bem, e
tinha certeza de que poderia passar às semifi-
nais".

Resultados
Masculino

(segunda-feira)
Jim Courier (EUA)

6/4, 6/4 e 6/3
Emílio Sanchez (Esp)

Feminino
(quartas-de-final)

Monica Seles (lug)
6/1 e 6/2

Gigi Fernandez (Pri)

Connors, saúde de aço
O médico Gary Wadier, que atendeu Jimmy Connors logo após à

extenuante partida contra Aaron Krickstcin — foram quase cinco horas
de tênis declarou que "a 

partir de agora eu passo a acreditar cm
milagres. É inacreditável que alguém, com trinta e nove anos, possa
resistir a um esforço desta natureza". Wadier, especialista em medicina
esportiva, aplicou dois litros de soro em Connors, para evitar uma
desidratação. "A excitaçSo de Connors era tamanha, que nem durante o
período cm que tomava o soro ele se sentou. Foi impressionante." Jimmy Connnr»
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isi FernandesA iugoslava Monica Seles não deu a menor chance para

Resultados
Masculino

Jim Courier (EUA) 6/4, 6/4
e 6/3 Emilio Sanchez (Esp)

Feminino
(quartas-de-final)

Monica Seles (lug) 6/1
e 6/2 Gigi Fernandez (POR)

Jennifer Capriali (EUA)
6/3 e 7/6 (7/1)

Gabriela Sabatini (Arg)

Connors, saúde de aço
O médico Gary Wadler, que atendeu Jimmy Connors logo após à

extenuante partida contra Aaron Krickstein — foram quase cinco horas
de tênis —, declarou que 

"a 
partir dc agora eu passo a acreditar em

milagres. E inacreditável que alguém, com trinta c nove anos, possa
resistir a um esforço desta natureza", Wadler, especialista em medicina
esportiva, aplicou dois litros de soro em Connors, para evitar uma
desidratação, "A excitação de Connors era tamanha, que nem durante o
período cm que tomava o soro ele se sentou. Foi impressionante/' Jimmy Çonnars

Seles e Capriati vão às semifinais
JL Nova Iorque — Reuter

USOPEN

NOVA IORQUE — A
primeira semifinal feminina do
US Open de 1991 se definiu
ontem, com as vitórias da iu-
goslava Monica Seles e da
americana Jennifer Capriati.
Seles derrotou, com facilidade,
a porto-riquenha Gigi Fernan-
dez por 6/1 e 6/2, enquanto
Capriati passou pela argentina
Gabriela Sabatini por 6/3 e 7/6
(7/1). As duas vencedoras jo-
gani amanhã. As outras semifinalistas sairão hoje
dos jogos entre Martina Navratilova x Arantxa
Sanchez e Steffi Graf x Conchita Martinez.

Sob uma temperatura bastante agradável, Seles
— que tenta o seu terceiro titulo no Grand Slam
este ano (venceu na Austrália e na França) —
conseguiu abrir logo 4/0 no primeiro set, antes
mesmo que Fernandez entrasse no jogo. A facilida-
de com que a iugoslava fechou o primeiro set — 18
minutos — deixou claro que o segundo ia manter o
mesmo ritmo. Seles quebrou o serviço de Fernan-
dez no quinto e no sétimo games, e logo chegou ao
mntcli-point.

Para chegar à semifinal do US Open, a adoles-
ccnte (15 anos) Capriati mostrou muita paciência.Com um jogo centrado nas bolas de fundo de
quadra e no saque potente, ela teve muitas difieul-
dades com o jogo agressivo, de muitas subidas à
rede de Sabatini. O primeiro set só se definiu no
oitavo game quando Capriati quebrou o serviço da
argentina. Mais difícil foi a segunda série, quando,depois de estar vencendo por 5/3, a americana
permitiu o empate da adversária, que. no entanto,
não conseguiu manter o ritmo e foi facilmente
derrotada no lie break por 7/1.

Itália torce 
por 

Patrese em Monza

Fernando Eiverton
Correspondente

FÓRMULA

MONZA, Itália —Nem
só de Ferrari vivem os tifosi
do automobilismo. Às vés-
peras do 62° Grande Prêmio
da Itália, as esperanças de
vitória da torcida local, nor-
malmente voltadas para os
carros vermelhos da Casa de
Maranello, recaem agora
sobre Riccardo Patrese, da
Williams. Mesmo se considerando fora da luta pelo
titulo, o padovano Patrese não desanima e pretende
vencer domingo para quebrar a ausência de 24 anos
dos pilotos italianos no degrau mais alto do pódio
em seu próprio pais (o último foi Ludovico Scar-
fiotti. em 1966)."Meu objetivo agora é vencer o maior número
de corridas possível. Monza será a primeira", afir-
niou o piloto ao jornal La Gazzetta Deliu Sporl. Ele
já conquistou, ao menos, o espaço normalmente
reservado pela imprensa italiana á Ferrari em se-
mana de corrida, com direito a camisa com sua
foto c a frase Forza Riccardo junto com a última
edição da revista AutoSprinl. "Vencer em qualquer
lugar é bom, mas não nego que o sucesso em
Monza tem um sabor particular", admite Patrese,
cuja melhor colocação em casa foi o terceiro lugar
em K4. com um Alfa Romeo.

Aos 37 anos. recordista de GPs disputados
(219), ele tem razões para estar otimista. A equipe
terá a nova versão do motor V10 da Renault nos
treinos de classificação, nos quais freqüentemente
supera o companheiro Nigel Mansell, único ainda
com chances de alcançar Ayrton Senna na lideran-
ça do Mundial de Pilotos. Mesmo assim, Patrese
diz não temer ordens da equipe para dar passagem
ao inglês na prova. "Não me preocupo. A Williams
tem dois pilotos de ponta e nos dará carros paravencer porque persegue o Mundial de Constutores.
Estou certo de que faremos tudo para consegui-lo",
desconversa.

Ele admite que suas chances no campeonato
acabaram na Bélgica, quando foi punido pela Fisa
no último treino de classificação (a marcha a ré não
engatava e ele caiu da primeira para a nona fila do
griil), chegou a estar em segundo e acabou em
quinto, devido a problemas de câmbio. "Vencer em
Spa era necessário para poder pensar no título",
reconhece, antes de tentar consolar-se.
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sls boas colocações da Jordan este ano podem lhe dar o motor Yamaha em 1992

Jordan disputa o motor Yamaha

Roberto Moreno está virtual-
mente sem contraio para 1992. A
opção que a Benetton tinha para
mantê-lo terminou domingo passa-
do, c uma de suas alternativas, a
projetada equipe de Adrian Rey-
nard, pode nem chegar às pistas, a se
confirmar a decisão da Yamaha de
fornecer seus motores dc 12 cilin-
dros à Jordan do ano que vem.

Construtor de chassis de F3 c F 3
000, Reynard admitiu ter sido sur-
preendido pelo retrocesso nas nego-

ciações com a fábrica japonesa, que
atualmente abastece apenas a Brab-
ham. "Eu tinha uma carta dc inten-
ções da Yamaha, mas a fábrica deve
ter voltado atrás devido ás boas per-
formances da Jordan", disse ele á
revista inglesa Autosport.

A mesma publicação afirma que
falta pouco para ser assinado o con-
trato entre a fábrica japonesa e o
irlandês Eddie Jordan, que cm sua
primeira temporada está cm quinto
no Mundial de Construtores. "A
Yamaha tem conversado conosco.

mas nao creio que sejamos os uni-
cos". desconversou uni porta-voz da
Jordan.

Antes de admitir ter sido procu-
rado pela Reynard. Moreno limita-
ra-se a afirmar que estava conver-
sando com uma equipe "que pode
ter um bom futuro". Sem o motor
Yamaha, que seria cedido gratuita-
mente (corno deve ser á Jordan), a
alternativa de Reynard pode ser jun-
tar-se á Lambo, de olho no motor
V12 da Lamborghini atualmente
utilizado pela equipe italiana. (/"./;.)

Cânter

O craque de Maradona
Além da paixão pelos superpotentes Mercedes e

Ferrari, Maradona revelou também interesse pelo
turfe, ao comprar um cavalo por 35 mil dólares. O
animal, que ganhou o nome de Midri — como
Maradona é chamado na intimidade pela mulher,
Claudia —, é irmão de Intérprete, um eampeoníssi-
mo dos hipódronios argentinos.

Resultado — O concurso dos sete
pontos da corrida de segunda-feira
não teve accrtador. Ficou acumulado
CrS 35.022.946.00.
Ramirito — O filho de Clackson ga-
lopou ontem de manhã no centro de
treinamento do Haras Vale da Boa
Esperança, em Itaipava e vai realizar

galope largo na sexta-feira, ponto de
partida dos treinos para a Copa As-
sociação Nacional de Proprietários
de Cavalos (ANPC).
Falcon Jet — O descanso do filho de
Ghadeer na Fazenda Juréa só deve
durar até o próximo dia 10. O craque
do Haras Santa Ana do Rio Grande

volta aos treinos no final do mês e
tem presença assegurada na Copa
ANPC.
April Trip — O campeão das estatisti-
cas cariocas. Jorge Ricardo, vai parti-
cipar do GP Ipiranga, Ia prova da
tríplice-coroa do turfe paulista, con-
duzindo April Trip.

Juvenis apelam 
para que

Negrão jogue o Mundial

BtLO HORIZONTE — Os 17 jo-
gadores da seleção brasileira masculina
juvenil, que estão treinando em Juiz de
Fora para o Campeonato Mundial da
categoria, decidiram fazer um apelo ao
presidente da Confederação Brasileira
de Vôlei, Carlos Arthur Nuzman, para
que consiga a liberação do atacante
Marcelo Negrão junto ao Banespa,
clube do jogador, que não quer cedê-lo
à seleção. Os atletas acreditam que a
presença de Negrão, titular da seleção
adulta, será fundamental para a con-
quista do título inédito e querem que
Nuzman convença os dirigentes do Ba-
nespa a permitir que Negrão viaje para
o Cairo defendendo o Brasil.

O técnico da seleção, Marcos Ler-
bach, não esconde o descontentamento
com a situação criada pelo Banespa,
que quer o jogador para o Mundial de
Clubes. Ele discorda da posição do
técnico do clube, Josenildo Carvalho,
que considera o Mundial de Clubes
mais importante que o juvenil. "Pode

ser mais importante para o Banespa,
mas não para o vôlei brasileiro", afir-
ma. Ele não tem dúvidas que sem Ne-
grão as chances da seleção chegar ao
titulo diminuem muito. "Ficaremos
muito enfraquecidos".

Marcos Lerbach acredita que, se
houver de boa vontade do Banespa, há
condições de atender aos dois lados."O Mundial Juvenil termina 20 de ou-
tubro e a delegação volta no dia se-
guinte. O Mundial de Clubes começa
dia 22 e o primeiro jogo não deve ser o
mais difícil para o Banespa", argumen-
ta. O jogador, porém, já disse que pre-
fere ficar no Brasil. Esse ano Negrão já
disputou a Liga Mundial e o Pan-Ame-
ricano pela seleção adulta, se prepara
para o Sul-Americano dentro de 15
dias e ainda tem pela frente o Mundial
de Clubes e a Liga Nacional.

Lerbarch está enfrentando outros
problemas. Dos 17 jogadores convoca-
dos, quatro estão afastados dos treina-
mentos por contusões : Glauco, Rei-
naldo e Léo (com dedos fraturados) e
Mareei, que se submeteu a uma cirur-
gia de apêndice. O pior é que Glauco.
Reinaldo e Mareei são titulares. Além
disso, a seleção italiana cancelou sua
vinda ao Brasil para uma série de amis-
tosos, que seriam disputados a partir
da próxima sexta-feira. "Estamos ten-
tando programar alguns jogos contra a
seleção adulta da Venezuela, que estará
aqui para disputar o Sul-Americano".
lamentou o treinador.

Josenildo desfalca seleção
SÃO PAULO — Uma virose — ou

talvez labirintite, ainda não se sabe ao
certo — está tirando do técnico Jose-
nildo Carvalho a chance de testar no-
vos esquemas para a seleção masculina
de vôlei que se prepara para o Sul-A-
mericano, de 14 a 22 deste mês, em São
Paulo. O time vem sendo treinado pelo
auxiliar Nobuhiro Imai desde segunda-
feira e, dependendo dos exames médi-

cos, Josenildo ficará afastado mais al-
guns dias.

As dispensas de Carlão, Toaldo e
Jorge Edson após o Pan-Americano
apressaram as mudanças táticas plane-
jadas pelo treinador. A partir de agora,
a idéia de Josenildo é transformar um
time que tem grande potencial de ata-
que em uma equipe que também passe
e bloqueie com eficiência.

No caminho dos faraós

Dois brasileiros
desafiam o deserto

pela segunda vez

André 
Azevedo e Klever Kol-

berg já estão aquecendo o
motor das motos pura enfrentar
mais uma aventura. Dessa vc/. a
meta é vencer o 10" Rali dos Fa-
raós. de 27 a 17 de outubro, numa
rota de 4.556 quilômetros pelo de-
serto egípcio. Antes disso, os pilo-
tos — que já disputaram quatro
edições do Paris-Dacar. o mais ditJ-
cil dc todos os percursos, — vão
relembrar o início de suas carreiras
com uma participação especial no
IX Enduro da Independência, que
larga amanhã, no Rio dc Janeiro, e
terá chegada, sábado, cm Belo Ho-
rizonte (MG).

"O Enduro tem significado cs-
pccial para nós", explicou André
— campeão do Paris-Dacar 91, na
categoria Maratona (motos de lá-
brica, mas com ajustes especiais c
custo aproximado de USS 15 mil).

"Vamos competir para incentivar
outros pilotos e treinar mais um
pouco para o Rali dos Faraós",
disse. Essa é a segunda vez que os
dois vão cruzar a rota dos Faraós,
competição dividida em 12 etapas.
Ano passado. Klever foi sétimo co-
locado enquanto André teve que se
contentar com a nona posição na
prova. A largada este ano será na
cidade italiana dc Gênova, com
primeira fase de Alexandria ao Cai-
ro, local dc chegada.

A rota dos Faraós reunirá pilo-
tos de diversas parles do mundo,
que a disputam como treino para o
Paris-Dacar, em dezembro. "No
pecurso dos Faraós, podemos an-
dar cerca dc 200km num dia. mas
no Paris-Dacar esse trajeto chega
até SOO quilômetros", explicou Kle-
ver — que não teve sorte nas edi-
ções anteriores do Paris-Dacar c
sofreu até uma fratura exposta no
braço. Segundo ele, o maior trunfo
da dupla este ano é a experiência.
Bem treinados, cies se sentem capa-
zes de repetir a vitória de 91, quan-
do André sagrou-se campeão.

Conselho pode

punir Federação

de jiu-jitsu
O desafio promovido 110 último sá-

bado, no Grajaú Country Club, entre o
jiu-jitsu e a luta-livre poderá render
pelo menos uma repreensão à Federa-
ção de Jiu-Jitsu do Rio — embora no
ringue os praticantes da arte marcial
tenham se sagrado campeões. Segundo
Robson Gracie, presidente do Conse-
llio Regional de Desportos (CRD), o
combate de domingo fugiu ás regras."Existe uma legislação que proíbe esse
tipo de luta. Por isso, o conselho pediu
11111 relatório á Federação e nos próxi-
mos dias deveremos avaliar o conteú-
do", explicou Gracie — presidente
afastado interinamente da Federação e
irmão de Carson, da equipe que ievou
dois lutadores ao ringue. Carson, no
entanto, afirmou que só provou o valor
da luta marcial. "Não quero dizer que
as outras lutas são fracas, mas o jiu-jit-
su é mais completo". Sobre violência,
foi enfático."Todos os atletas que par-
ticiparam do desafio estão andando
normalmente. O futebol é bem mais
violento."

Atletismo quer
estrangeiros no

Troféu Brasil
Técnicos, atletas e dirigentes que

chegaram ontem do Japão, onde o
Brasil conseguiu uma medalha 110
Mundial de Atletismo, voltaram cien-
tes de que o esporte precisa de mudan-
ças rápidas para se tornar competitivo
internacionalmente. A principal deverá
ser empregada no próximo Troféu Bra-
sil, em 1992: a inclusão de estrangeiros
nas finais. "O objetivo é elevar o nivel
técnico no país c estimular provas nas
quais não temos a mínima tradição",
explicou Roberto Gesta — presidente'
da Confederação Brasileira.

"Precisamos também levar nossos
atletas para o exterior. Além disso, é<
necessário fazer trabalho mais sério
com os juvenis". A dificuldade é a falta
de verbas para passagens e estadias.,;
Segundo Gesta, a medalha obtida por.
Zequinha Barbosa (prata nos 800m)'
estava dentro das expectativas. Robson'
conseguiu a sétima colocação nos lOOm
e o quarto lugar nos 200m. "Não espe-r
rávamos muito mais que isso".

REITOR CARLOS POTSCH

A ASSOCIAÇAO UNIVERSITÁRIA SANTA ÚRSULA e a
UNIVERSIDADE SANTA ÚRSULA cumprem o doloroso dever
de convidar para a missa de sétimo dia em intenção de seu
REITOR PROF. CARLOS POTSCH.às 15 h do dia 05 de
setembro na capela dois do Cemitério São João Batista.de
onde sairá o féretro para o sepultamento.

PROFESSOR

CARLOS POTSCH

tA 

Família e os amigos do Prof. Carlos

Potsch, consternados, cumprem o dolo-

roso dever de convidar para a Missa de

7o Dia em intenção de sua alma, a reali-

zar-se no dia 05 de setembro, às 1 5 horas, na

Capela 2 do Cemitério São João Batista, de

onde sairá o féretro para o sepultamento.
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Edinho escalou Denilson no lugar de Bobo (machucado), mas nao muda sen esi/uemn
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Manobra acaba em gol contra

Câmara repele as
investidas contra

o Projeto Zico

iVIaurcti Rojahn

BRASÍLIA 
— Irritado com as

investidas da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), que ten-
ta derrubar o Projeto Zico com ou-
tros projetos, o presidente da Câmara

1 dos Deputados, Ibsen Pinheiro
I (PMSB-RS), determinou que todos

as matérias sobre o assunto cm trami-
tação na casa sejam anexadas ao pro-
jeto original do governo. Até agora
foram apresentados 17 projetos, que
serão analisados pela Comissão Espe-
ciai da Câmara dos Deputados, para
a elaboração de um substitutivo do
projeto do governo para ser levado
ao plenário daqui a três meses.

Na semana passada, o deputado
Onaireves Moura (PTB-PR), uma es-
pécie de representante da CBF no
Congresso Nacional, tentou driblar
os parlamentares e levar à votação no
plenário o projeto de lei do deputado
Aécio Borba (PDS-CE), de 1989. O
projeto do deputado cearense não
prevê a participação dos clubes na

eleição para dirigentes da confedera-
ção, principal item de conflito entre
Zico e o presidente da CBF, Ricardo
Teixeira. O ex-secretário de Despor-
tos acusou Teixeira de contrariar seu
projeto porque teme perder seu posto
vitalício de presidente de entidade,
caso os clubes tenham direito a voto.

Se depender do presidente da co-
missão especial, deputado Aécio Bor-
ba, que também ocupa presidência da
Confederação Brasileira de Futebol
de Salão, as questões mais polêmicas
do projeto do Zico não serão incor-
poradas ao substitutivo. O deputado
não concorda com alguns pontos do
projeto do Zico, como a liberação do
passe c direito de voto aos clubes,
questões não previstas no seu projeto.
Ele argumenta que em algumas mo-
dalidades, onde o esporte é indivi-
dual. não existe votação para dirigen-
tes de federações e o atleta é
autônomo.

O relator do projeto na Comissão
Especial da Câmara dos Deputados,
deputado Artur da Távola (PSDB-
RJ), garante que vai trabalhar da me-
lhor forma possível para que todas as
mudanças favoráveis ao desporto
brasileiro sejam contempladas no
substitutivo. Ele reprovou a tentativa
da CBF para tentar derrubar o proje-
to de Zico.

Flamengo quer 
apagar

o 
'estilo 

Yanderlei'
O Flamengo quer iniciar, a partir

de hoje. uma nova lase. A manuten-
ção de Carlinhos no cargo, até o
final do ano. e o retorno ao estilo
ofensivo, abandonado por Yanderlei
Luxemburgo, devolveram a confian-
ça e o entusiasmo aos jogadores.
Quando o time entrar em campo, na
Gávea, às I5h, para a partida contra
o Americano, o pensamento será um
só: vencer e provar que é candidato
ao titulo estadual. "Estamos mais
empolgados que nunca. Não temos
a menor dúvida de que. no segundo
turno, estaremos disputando o titu-
Io", anunciou Júnior.

As razões para o entusiasmo são
simples. Desde a chegada de Carli-
nhos. os jogadores passaram a acre-
ditar mais em si próprio. Os salários
foram colocados em dia e o time
acabou reencontrando seu melhor
estilo. "Com o Yanderlei a gente
não podia ir muito á frente", revela
o meia Marquinhos. "Agora sere-

mos agressivos, seja o adversário pe-
queno ou grande", completa Júnior.

O próprio Carlinhos não esconde
sua satisfação. "O ambiente não po-
deria ser melhor. Estamos todos
tranqüilos e o time mostrou domin-
go que é bom e não deve nada aos
outros", analisou. Mesmo assim,
preocupado com o estado do grama-
do da Gávea. Carlinhos preferiu não
lazer previsões otimistas. "Hoje não
existe diferença entre os times gran-
des e pequenos. Os resultados mos-
tram que está tudo a mesma coisa".

Flamengo Americano
Gil mar 1 Ze CarlosFabinho 2 SerginhoRogerio 3 Paulo Fienato•1 Wilson Gottardo 1 Paraju6 Pia 6 Eiluardo Bitar

5 Junior 5 Carlos8 Charles 8 Cesar
10 Marquinhos 10 FabianoII Zinho 7 Amarildo7 Marcelinho 9Luisinho9Gaucho 11 DuduT6cnico: T^cnico:Carlinhos Fl&vio Almeida

Local Gavea: HorArio: 15h: Juiz: Clau-dio Garcia; A Radio Eldorado 1120 Khztrasmite a partida.

Calçada dribla

quem o espera

para receber

O dia de ontem não foi agradável
para o Vasco, com muita gente procu-
rando o presidente Antônio Soares Cal-
çada em busca de dinheiro, mas sem
encontrá-lo. Um empresário e três joga-
dores esperaram por uma definição sobre
contratos vencidos, como André Cardo-
so, procurador de Jorge Luis e Júnior.
Também sem contrato. Dedé perguntava
onde estava o seu empresário. Isso sem
falar de Bebeto, cuja renovação depende
de o Vasco pagar uma divida de USS 200
mil do contrato anterior.
Enquanto isso. o casamento entre Torres
e o Vasco parece aqueles em que o noivo
nunca aparece. Ontem, o noivo Calçada
passou todo o dia tentando vencer a
burocracia bancária e levantar os USS
340 mil do passe do jogador e ontem à
noite jantou com o presidente do Flumi-
netise. Ângelo Chaves, para tentar acer-
tar tudo."Bebeto não joga contra o Itaperuna
se não renovar essa semana", prometeu o
procurador do jogador, José Moraes,
ainda sem saber que a partida deve ser
antecipada para sábado, às 16h, por pe-
dido da CBF, receosa de que um dos
convocados (Bebeto e Geovani) se con-
tunda. Moraes disse o mesmo antes do
jogo com o Americano. Bebeto, por sua
vez, não diz nada. "Quem sabe do meu
contrato é o Zé".

Renato é esperança

de 
gols 

no

A ordem no Botafogo é uma só:
fazer gols. Com este propósito, a
equipe enfrenta hoje o Campo
Grande em jogo válido pela Taça
Guanabara. A volta de Renato está
confirmada. Ele estava afastado em
função de uma lesão muscular. Na
defesa do bicampcão estadual, duas
estréias: a do zagueiro Válbcr e a do
lateral Odemilson. No Campo
Grande, o técnico Edu promete um
esquema ousado para tentar a pri-
meira vitória do time na competi-
çào.

Se depender de conversa, o Bota-
fogo já encontrou a solução para
dar uma basta ao jejum de gols.
Ontem, durante o treino, o técnico
Ernesto Paulo reuniu o grupo e pe-
diu mais disposição na hora de fina-
lizar. "Tem que chegar rasgando.
Entrar com bola e tudo", disse.

Renato também deu seu recado.
Deixando escapar certa irritação
com o empenho de alguns jogado-
res. ele saiu de campo resmungando.

Botafogo
"Assim não dá. Falta punch. O time
dá sempre um toque a mais. Não
pode. De frente para o gol, tem que
arrebentar mesmo". Renato não
disputava uma partida no Rio desde
o primeiro de maio, no fatídico Flu-
minense x Botafogo que acabou no
intervalo por causa da queda de
alambrado do estádio das Laranjei-
ras. O ponta assinou a renovação de
seu contrato por mais seis meses,
assim como Djair que também reno-
vou por seis meses.

Botafogo C. Grande
RicnrdoCruz 1 Paulo CesarPaulo Roberto 2 Marco AntonioRen6 3JoAoViUber '1 JoneyJefferson 6 RussoCarlos Alberto 5 RogerioDJair 8CirioDias 10 E16iPingo 11 7HebinhoRenato 9Claudio AddoValdeir 10 11 ZinhoT6cnico: T6cnico:Ernesto Paulo Edu

Local: Caio Martins (Niterói). Horário: 21horas. Juiz: Edmar Soares.As rádios Eldorado (1.180 khz) e Record(900 khz» transmitem o jotio.

Romário 
garante que 

está bem e 
pode jogar

A volta do atacante Romário à
seleção, para o amistoso do dia II.
contra o País de Gales, apresenta-se
confusa e põe em risco o sonho do
técnico Ernesto Paulo de escalar um
ataque com ele. Careca e Bebeto. On-
tem. a CBF recebeu um fax de seu
clube, o PSV Eindhoven, informando
que o centroavante está machucado c
não participará da rodada do final de
semana pelo Campeonato Holandês.
Mas o supervisor Américo Faria fez
contato com o artilheiro pelo telefone
e recebeu a garantia de que ele volta-
rá a campo ainda amanhã, em parti-
da amistosa.

Segundo o documento do PSV.

Romário se machucou contra o Feye-
noord e ainda não tem condições de
jogo. informação que entra cm con-
tradição com o que foi apurado on-
tem pelo supervisor Américo Faria
junto ao próprio atacante. Hoje, o
diretor de seleções da CBF, Jorge
Salgado, fará novo contato com Ro-
mário para confirmar sua presença
no amistoso de amanhã.

Romário ficou quase 10 dias para-
do por causa de uma pancada no
tornozelo esquerdo na partida contra
Feyenoord. Na terça-feira, o jogador
fez radiografias no Hospital Central
de Eindhoven e, para alivio dos médi-
cos, nada foi constatado. No entanto,

o atacante não teve condições de vol-
tar ao PSV Eidhovcn na partida de
quarta-feira, contra o Fortuna (5 a
2). e de domingo, contra o Sparta
Rotterdam (3 a I), pelo Campeonato
Holandês.

Segundo a imprensa holandesa, os
dirigentes chegaram até a temer que
Romário estivesse fazendo corpo mo-
le, em mais uma de suas desavenças
com o meia holandês Erwin Kolman,
irmão do astro Ronald, do Barcelo-
na. Romário não tem bom relaciona-
mento com o jogador — "Ele é egois-
ta", acusa Kolman — e, no início do
ano, condicinou sua manutenção no
PSV á venda de Kolman.

Alcir Cavalcanti

Técnico explica ausência de Alemão

O técnico Ernesto Paulo garan-
tiu que não procedem as suspei-
tas do centroavante Careca de que
Alemão não teria sido convocado
por imposição do presidente da
CBF, Ricardo Teixeira. O treina-
dor, que tem como certa a presen-
ça de Careca no amistoso con-
tra o País de Gales, explicará ao
atacante que não chamou Alemão
por critérios técnicos: no momento,
seu meio-campo ideal tem Mauro
Silva, Moacir e Geovani como titu-

lares e ele preferiu não convocar o
jogador do Napoli para ser reserva.
Ernesto Paulo diz que futuramente
pode resolver chamar Alemão.
Neste caso, conversaria com Ri-
cardo Teixeira, na suposição de
que pode resolver o problema na
base do diálogo.

Já está definido que o trio de ar-
bitragem para o amistoso contra
o País de Gales, em Cardiff, será
espanhol. Os jogadores que atuam
no Brasil embarcam no Rio, dia 8,

às 20h, e chegarão no dia seguin-
te, no princípio da noite, a New-
port, cidade a 30 minutos de carro
de Cardiff. O retorno ao Brasil
será no dia 13. Os outros amis-
tosos da seleção este ano estão
confirmados: contra Camarões, em
30 de outubro, em cidade no Brasil
a ser definida; contra o México,
em 20 de novembro, na cidade
do México; contra a Tchecoslo-
váquia, em 18 de dezembro, em ci-
dade brasileira a ser definida. Edinho escalou Denílson no lugar de Bobô (machucado), mas não muda seu est/uema

Fluminense entra

em campo 
precavido

De volta às Laranjeiras, o Flumi-
nense enfrenta hoje, às 20h30, o Volta
Redonda, em jogo válido pela tercei-
ra rodada, sabendo que a boa fase do
time é uma motivação a mais para os
adversários. Por isso, o técnico Edi-
nho quer a equipe precavida — a
intenção é vencer, daqui para frente,
todos os times pequenos. Se isto
acontecer, o Fluminense pode até em-
patar com Botafogo, Vasco e Améri-
ea que o título da Taça Guanabara e
a presença nas finais do Campeonato
ficam assegurados.

Antes do treino de ontem, em
Manguinhos, Edinho conversou lon-
gamente com os jogadores. "Foi ape-
nas um bate-papo. Uma pequena
orientação ao grupo, vinda de alguém
mais experiente". Para o treinador, a
entrada de Denílson no lugar de Bo-
bô — que ontem passou o dia em
casa fazendo tratamento na coxa e
joelho esquerdos — não mudará a
maneira de jogar da equipe. "O De-
nilson terá cm campo as mesmas fun-
ções do Bobô. Não vi necessidade de
mexer no esquema tático."

Denílson aguarda há muito tempo
uma nova chance no time titular. Sem
começar um jogo desde a partida
contra o Botafogo, na Taça Rio. ele

não vê dificuldade em substituir Bo-
bõ. "Durante a excursão à Europa,
atuei no meio campo, quando ele se
contundiu. Vontade e aplicação táti-
ca superam qualquer obstáculo",
acredita o atacante.

Demissão — O vice-presidente
de marketing do Fluminense, Alexan-
dre Fogaça, pediu demissão. Segundo
o presidente Ângelo Chaves, Fogaça
alegou cansaço para deixar o cargo.
Comentários no clube, porém, dão
conta de que Fogaça teve seu presti-
gio abalado pelas denúncias de seu
suposto envolvimento no desvio de
USS 60 mil ganhos durante excursão
á Europa, em 1989.

Fluminense
Ricardo Pinto 1Carlinhos 2Sandro 3Edrnílson 5

Marcelo Barroto 4PireB 6
Marcelo Gomes 8Renato 7Ribamar 11Denilson 10fczio 9TécnicoEdinho

Volta Redonda
Roberto DònisVicenteFilbioDonimarAriElsonValtinho10 Manuel11 DarciMarceloHumbertoTécnicoJorge Vitório

Local: Estádio das Laranjeiras. Horário:201130. Juiz: Sérgio Cristiano

Carlos Albérto

Carlos Alberto,

o bicho-do-mato
Convocado para o amistoso con-

tra o País de Gales, o meia Carlos
Alberto, 30 anos, dií que seu jeito
"matuto de ser" impede ama come-
moraçáo mais efusiva por estar na
seleção brasileira, "Sou bicho-do-ma-
to. Meio estranho, frio c esquisito".
Ele conta que na véspera do jogo de
sábado, entre Botafogo e Bangu, o
técnico Ernesto Paulo lhe pediu Kum

futebol de seleção". Como se desta-
cou, aguardava a divulgação da lista
cora esperanças. "Senti que podia ser
um recado".

Time volta ao

palco favorito
Com o fim da reforma no gramado,

o Fluminense volta a atuar nas Laran-
jeiras, palco das melhores exibições do
dubc no Campeonato Brasileiro — cm
nove jogos, o time venceu sete vezes,
empatou uma e perdeu outra. Mais
importante, o reencontro se dá num
ótimo momento, em que a equipe é
lider da Taça Guanabara por pontos
perdidos e só depende de si mesma
para conquistar o titulo. Se a ordem no
clube é não perder pontos para os ti-
mes considerados dc pequeno c médio
portes, ela será facilitada pelo fato de
o Fluminense enfrentar, em casa, Vol-
ta Redonda, Portuguesa, Itaperuna e
América—somente a partida contra o
Bangu, na nona rodada, será no campo
do adversário.
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BOTAFOGO: Rua São Clemente, 195 - Tels.: 246-7608/246-3764
COPACABANA: Rua Francisco Otaviano, 67 - Tels.: 287-3144/287-1960
BOETSTJCESSO: Av. Brasil, 5932 - TeL: 270-4141

REFRICENTRO

GOMO E SEGURANÇA PAIA VOCE.

TRANCA GâENEIKO—

A MELHOR PKOTEÇÃO PARA 0

SEU CARRO NÃO TOUUEl NOTÍCIA.
Trava completamente

as rodas.
Corta ignição.

© Reaproveitável em seu
novo carro.

AVISTA

AH CONDICIONADO
PABA TODOS OS CAfffiOS

180.0001 + 2 DE áiWIVVV)

TOTAL A PRAZO 540.000, 
'

Avista 460.000,
NA COMPRA DE UM APARELHO DE AR
CONDICIONADO VOCÊ GANHA

SEGUIDO ALK 900 IK awoA\

MO !M FRANCISCO II gOSCH
AM/FM STERxEO
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Roger

Cantarele aposta

Taffarelno novo

Um goleiro seguro, arrojado, e
com grande elasticidade. Este é o
perfil do mais novo goleiro da se-
leçào. Roger José Noronho e Sil-
va, traçado por Cantarele, seu
treinador e ex-goleiro do próprio
Flamengo. Ele prevê que Roger, .
dentro de pouco tempo, será uma
unanimidade na posição. E vai
mais longe. "Quando chegar aos
24 ou 25 anos poderá superar Taf-
farei. Ele é muito arrojado, impul-
sivo. Todo goleiro com este estilo,
tem este problema. Mas tem tem-
po para se aperfeiçoar."
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Romário diz 
que joga, 

mas Paulinho é opção
A vn t:i íli» Riinvinn 'i nn l>»tit paiu um Inrnnirt /!.» Pi.t.vU.vl /""líl-"  c.i i r» -*3—.A volta de Romário à seleção, no

amistoso do dia 11, contra o Pais de
Gales, ainda não está confirmada e
ameaça o sonho do técnico Ernesto
Paulo de escalar o ataque com ele.
Careca e Bebcto. A CBF recebeu on-
tem um telex do PSV liindhoven. in-
formando que seu centroavante con-
t i 11 u a m a c li u c a d o e n à o d e v e
participar da rodada do fim de senia-
na do Campeonato Holandês. Noen-
tanto, em conversa telefônica com o
supervisor América Faria, o atacante
garantiu que está recuperado e volta
a jogar amanhã pelo PSV em partida
amistosa.

Ernesto Paulo, homenageado on-

tem com um torneio de futebol socai-
te no Iate Clube Jardim Guanabara,
na Ilha do Governador (recebeu o'Irotéu José Moraes e marcou dois
gols na vitória de seu time contra o de
veteranos do clube), vai esperar até
amanhã para saber se poderá contar
com o atacante. Se ele não participar
do amistoso do PSV. o treinador já
sabe quem será convocado para a
vaga. Embora goste muito de Élber.
vice-campeão mundial júnior e cujo
passe pertence ao Milan, da Itália.
Ernesto deve chamar o centroavante
Paulinho, do Santos, artilheiro do úl-
timo Campeonato Brasileiro.

Hoje, o diretor de seleções da

CBF, Jorge Salgado, tara novo con
tato com Romário para saber se ele
vai mesmo disputar o amistoso de
amanhã. O centroavante ficou quase
II) dias parado por causa de uma
pancada no tornozelo esquerdo, na
partida contra Feyenoord, fez radio-
grafias, nada foi constatado, mas ain-
da não teve condições de jogar.

Segundo a imprensa holandesa, os
dirigentes chegaram até a temer que
Romário estivesse fazendo corpo mo-
le, em mais uma de suas desavenças
com o meia holandês Erwin Kolman,
irmão do astro Ronakl, do Barcelo-
na. Romário não tem bom relaciona-
mento com o jogador.

Alcir Cavalcanti

Técnico explica ausência de Alemão
O técnico Ernesto Paulo garan-

tiu que não procedem as suspei-
tas do centroavante Careca de que
Alemão não teria sido convocado
por imposição do presidente da
CBF, Ricardo Teixeira. O treina-
dor. que tem como certa a presen-
ça de Careca no amistoso con-
tra o País de Gales, explicará ao
atacante que não chamou Alemão
por critérios técnicos: no momento,
sou meio-campo ideal tem Mauro
Silva, Moacir e Geovani como titu-

lares e ele preferiu não convocar o
jogador do Napoli para ser reserva.
Ernesto Paulo diz que futuramente
pode resolver chamar Alemão.
Neste caso, conversaria com Ri-
cardo Teixeira, na suposição de
que pode resolver o problema na
base do diálogo.

Já está definido que o trio de ar-
bitragem para o amistoso contra
o País de Gales, em Cardiff, será
espanhol. Os jogadores que atuam
no Brasil embarcam no Rio, dia 8,

Manobra acaba em gol contra

Câmara repele as
investidas contra
o Projeto Zico

Mauren Rojahn

BRASÍLIA 
— Irritado com as

investidas da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), que ten-
ta derrubar o Projeto Zico com ou-
tros projetos, o presidente da Câmara
dos Deputados. Ibsen Pinheiro
(PMSB-RS), determinou que todos
as matérias sobre o assunto cm trami-
taçào na casa sejam anexadas ao pro-
jeto original do governo. Até agora
foram apresentados 17 projetos, que
serão analisados pela Comissão Espe-
ciai da Câmara dos Deputados, para
a elaboração de um substitutivo do
projeto tio governo para ser levado
ao plenário daqui a três meses.

Na semana passada, o deputado
Onaireves Moura (PTB-PR), uma es-
pécie de representante da CBF no
Congresso Nacional, tentou driblar
os parlamentares e levar à votação no
plenário o projeto de lei do deputado
Aócio Borba (PDS-CE), de 1989. O
projeto do deputado cearense não
prevê a participação dos clubes na

eleição para dirigentes da confedera-
ção, principal item de conflito entre
Zico ç o presidente da CBF, Ricardo
Teixeira. O ex-secretário de Despor-
tos acusou Teixeira de contrariar seu
projeto porque teme perder seu postovitalício de presidente de entidade,
caso os clubes tenham direito a voto.

Se depender do presidente da co-
missão especial, deputado Aécio Bor-
ba, que também ocupa presidência da
Confederação Brasileira de Futebol
de Salão, as questões mais polêmicasdo projeto do Zico não serão incor-
poradas ao substitutivo. O deputado
não concorda com alguns pontos do
projeto do Zico, como a liberação do
passe e direito de voto aos clubes,
questões não previstas no seu projeto.
Ele argumenta que em algumas mo-
dalidades, onde o esporte é indivi-
dual, não existe votação para dirigen-
tes de federações e o atleta é
autônomo.

O relator do projeto na Comissão
Especial da Câmara dos Deputados,
deputado Artur da Távola (PSDB-
RJ), garante que vai trabalhar da me-
lhor forma possível para que todas as
mudanças favoráveis ao desporto
brasileiro sejam contempladas no
substitutivo. Ele reprovou a tentativa
da CBF para tentar derrubar o proje-
to de Zico.

às 20h, e chegarão no dia seguin-
te, no princípio da noite, a New-
port, cidade a 30 minutos de carro
de Cardiff. O retorno ao Brasil
será no dia 13. Os outros amis-
tosos da seleção este ano estão
confirmados: contra Camarões, em
30 de outubro, em cidade no Brasil
a ser definida; contra o México,
em 20 de novembro, na cidade
do México; contra a Tchecoslo-
váquia, em 18 de dezembro, em ci-
dade brasileira a ser definida.

Calçada dribla

quem o espera

para receber
O dia de ontem não foi agradável

para o Vasco, com muita gente procu-
rando o presidente Antônio Soares Cal-
çada em busca de dinheiro, mas sem
encontrá-lo. Um empresário e três joga-
dores esperaram por uma definição sobre
contratos vencidos, como André Cardo-
so. procurador de Jorge Luís e Júnior.
Também sem contrato, Dedé perguntava
onde estava o seu empresário. Isso sem
falar de Bebeto, cuja renovação depende
de o Vasco pagar uma divida de USS 200
mil do contrato anterior.

Enquanto isso. o casamento entre
Torres e o Vasco parece aqueles em queo noivo nunca aparece. Ontem, o noivo
Calçada passou todo o dia tentando ven-
cer a burocracia bancária e levantar os
USS 340 mil do passe do jogador e 011-
tem â noite jantou com o presidente do
Fluminense, Ângelo Chaves, para tentar
acertar tudo."Bebeto não joga contra o Itaperuna
se não renovar essa semana", prometeu o
procurador do jogador, José Moraes,
ainda sem saber que a partida deve ser
antecipada para sábado, às I6h, por pe-dido da CBF, receosa de que um dos
convocados (Bebeto e Geovani) se con-
tunda. Moraes disse o mesmo antes do
jogo com o Americano. Bebeto, por sua
vez. não diz nada. "Quem sabe do meu
contrato é o Zé".

Edinho escalou DanClson no lunar <ío Bobô (machucado), mas Hão muda seu t-si/m-ma

Fluminense entra

em campo 
precavido

De volta ás Laranjeiras, o Flumi-
nense enfrenta hoje, ás 2l)li30, o Volta
Redonda, em jogo válido pela tercei-
ra rodada, sabendo que a boa fase do
time é uma motivação a mais para os
adversários. Por isso. o técnico Edi-
nho quer a eqcipe precavida — a
intenção é vencer, daqui para frente,
todos os times pequenos. Se isto
acontecer, o Fluminense pode até em-
patar com Botafogo, Vasco e Améri-
ca que o titulo da Taça Guanabara e
a presença nas finais do Campeonato
ficam assegurados.

Antes do treino de ontem, em
Manguinhos. Edinho conversou lon-
gamente com os jogadores. "Foi ape-
nas um bate-papo. Uma pequena
orientação ao grupo, vinda de alguém
mais experiente". Para o treinador, a
entrada de Dcnílson 110 lugar de Bo-
bô — que ontem passou o dia em
casa fazendo tratamento na coxa e
joelho esquerdos — não mudará a
maneira de jogar da equipe. "O De-
nilson terá em campo as mesmas fun-
çòes do Bobô. Não vi necessidade de
mexer 110 esquema tático."

Deníison aguarda há muito tempo
uma nova chance 110 time titular. Sem
começar um jogo desde a partida
contra o Botafogo, 11a Taça Rio, ele

não vê dificuldade em substituir Bo-
bô. "Durante a excursão â Europa,
atuei no meio campo, quando ele se
contundiu. Vontade e aplicação táti-
ca superam qualquer obstáculo",
acredita o atacante.

Demissão — O vice-presidente
de marketing do Fluminense. Alexan-
dre Fogaça, pediu demissão. Segundo
o presidente Ângelo Chaves. Fogaça
alegou cansaço para deixar o cargo.
Comentários no clube, porém, dão
conta de que Fogaça teve seu presti-
gio abalado pelas denúncias de seu
suposto envolvimento no desvio de
USS 60 mil ganhos durante excursão
à Europa, em 19X9.

Fluminense Volta Redonda
Ricardo Pinto 1 Roberto DenisCarlinlios2 2 VicenteSandra 3 FabioEdmilson 1 DenimarMarcelo Harreto 6 AnPiresG 5 BisonMarcelo Gomes 8 ValtinhoRenato7 10 ManuelRibamarll 11 DarciDenilson 10 7 Marcelofizio 9 HumbertoTccnico Tccnico

Edinho Jorge Vitorio
Local: Estádio das Laranjeiras. Horário:20h30. Juiz: Sérgio Cristiano

Renato é esperança

de 
gols 

no Botafogo

A ordem no Botafogo é uma só:
fazer gols. Com este propósito, a
equipe enfrenta hoje o Campo
Grande em jogo válido pela Taça
Guanabara. A volta de Renato está
confirmada. Ele estava afastado cm
função de uma lesão muscular. Na
defesa do bicampeão estadual, duas
estréias: a do zagueiro Válbcr c a do
lateral Odcmilson. No Campo
Grande, o técnico Edu promete 11111
esquema ousado para tentar a pri-
meira vitória do time na competi-
ção.

Sc depender de conversa, o Bota-
fogo já encontrou a solução para
dar uma basta ao jejum dc gols.
Ontem, durante o treino, o técnico
Ernesto Paulo reuniu o grupo e pe-
diu mais disposição na hora dc fina-
lizar. "Tem que chegar rasgando.
Entrar com bola e tudo", disse.

Renato também deu seu recado.
Deixando escapar certa irritação
com o empenho de alguns jogado-
res, cie saiu de campo resmungando.

"Assim não dá. Falta pimch. O time
dá sempre um toque a mais. Não
pode. Dc frente para o gol, tem que
arrebentar mesmo". Renato não
disputava uma partida 110 Rio desde
o primeiro dc maio. no fatídico FIu-
minensc x Botafogo que acabou no
intervalo por causa da queda dc
alambrado do estádio das Laranjci-
ras. O ponta assinou a renovação de
seu contrato por mais seis meses,
assim como Djairque também reno-
vou por seis meses.

Botafogo C. Grande
Ricardo Cruz 1 Paulo CesarPaulo Roberto 2 Marco AntonioRene 3JoaoValber 1 JoneyJefferson fiRussoCarlos Alberto 5 RogerioDjair 8CirioDias 10 EloiPingoll 7HebinhoRenato 9 Claudio AdiioValdeir 10 11 ZinhoTccnico: Tecnico:Ernesto Paulo Edu

Local: Caio Martins (Niterói). Horário: 21horas. Juiz: Edmar Soares.As rádios Eldorado 11.180 khz) e liecord(900 khz) transmitem o jogo.

Flamengo 
quer 

apagar

o 
'estilo 

Vanderlei'
O Flamengo quer iniciar, a partir

de hoje, uma nova fase. A manuten-
ção de Carlinhos no cargo, até o
final do ano, e o retorno ao estilo
ofensivo, abandonado por Vanderlei
Luxemburgo, devolveram a confian-
ça e o entusiasmo aos jogadores.
Quando o time entrar em campo, na
Gávea, ás 15h. para a partida contra
o Americano, o pensamento será um
só: vencer e provar que é candidato
ao título estadual. "Estamos mais
empolgados que nunca. Não temos
a menor dúvida de que. 110 segundo
turno, estaremos disputando o titu-
Io", anunciou Júnior.

As razões para o entusiasmo são
simples. Desde a chegada de Carli-
nhos. os jogadores passaram a acre-
ditar mais em si próprio. Os salários
foram colocados em dia e o time
acabou reencontrando seu melhor
estilo. "Com o Vanderlei a gente
não podia ir muito á frente", revela
o meia Marquinhos. "Agora sere-

mos agressivos, seja o adversário pe-
queno ou grande", completa Júnior.

O próprio Carlinhos não esconde
sua satisfação. "O ambiente não po-
deria ser melhor. Estamos todos
tranqüilos e o time mostrou domin-
go que é bom e não deve nada aos
outros", analisou. Mesmo assim,
preocupado com o estado do grama-
do da Gávea. Carlinhos preferiu não
fazer previsões otimistas. "Hoje não
existe diferença entre os times gran-
des c pequenos. Os resultados mos-
Iram que está tudo a mesma coisa"

Flamengo Americano
Gil mar 1 Ze CarlosFabinho 2 SerginhoRogerio 3 Paulo Renato1 Wilson Gottardo 1 Paraju6 Pia 6 Eduardo Bitar5 Junior 5 Carlos8 Charles 8 Cesar10 Marquinhos 10 FabianoII Zinho 7 Amarildo7 Marcelinho 9 Luisinho9Gaucho 11 DuduTbcnico: Tccnico:Carlinhos Fldvio Almeida

Time volta ao

palco favorito
Cora o fim da reforma no gramado,

o Fluminense volta a atuar nas Laran-
jeiras, palco das melhores exibições do
clube no Campeonato Brasileiro — cm
nove jogos, o time venceu sete vezes,
empatou uma e perdeu outra, Mais
importante, o reencontro se dá num
ótimo momento, em que a equipe é
lider da Taça Guanabara por pontos
perdidos e só depende de si mesma
para conquistar o titulo. Se a ordem no
clube é nâo perder pontos para os ti-,
mes considerados dc pequeno e médio
portes, ela será facilitada pelo fato de
o Fluminense enfrentar, cm casa, Vol-
ta Redonda, Portuguesa, Itaperuna e
América — somente a partida contra o
Bangu, na nona, rodada, será no campo
do adversário.
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Carlos Alberto,

o bicho-do-mato
Convocado para o amistoso con-

tra o País de Gales, o meia Carlos
Alberto, 30 anos, diz que seu jeito"matuto de ser" impede uma come-
moração mais efusiva por estar na
seleção brasileira. "Sou bicfto-do-ma-
to. Meio estranho, frio c esquisito".
Ele conta que na véspera do jogo de
sábado, entre Botafogo e Bangu, o
técnico Ernesto Paulo lhe pediu "um
futebol de seleção". Como se desta-
cou, aguardava a divulgação da lista
com esperanças. "Senti que podia ser
um recado".

* %MÊ
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Local: Gávea; Horário: 15h: Juiz: Cláu-ilio Garcia; A Rádio Eldorado 1120 Khztrasmite a partida.
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Cantarele aposta

no novo Taffarel

Um goleiro seguro, arrojado, e
com grande elasticidade. Este é o
perfil do mais novo goleiro da se-
ieçâo, Roger José Noronho e Sil-
va, traçado por Cantarele. seu
treinador e ex-goleiro do próprio
Flamengo. Ele prevê que Roger,
dentro de pouco tempo, será uma
unanimidade na posição. E vai
mais longe. "Quando chegar aos
24 ou 25 anos poderá superar Taf-
farei. Ele é muito arrojado, impul-
sivo. Todo goleiro com este estilo,
tem este problema. Mas tem tem-
po para se aperfeiçoar."
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BOTAFOGO: Rua São Clemente, 195 - Tels.: 246-7608/246-3764
COPACABANA: Rua Francisco Otaviano, 67 - Tels.: 287-3144/287-1960
BONSUCESSO: Av Brasil, 5932 - TeL: 270-4141

REFRICENTRO

CONFORTO E SEGURAUÇA PAMV0CÍ

, ,,m mudam d&ateay A MELHOR PROTEÇÃO BABA 0
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Trava completamente
as rodas.

Corfca ignição.
Reaproveitável em seu
novo carro.

AVISTA

98.000.

1 + 2 DE

TRANCA CARNEIRO

AR CONDICIONADO
PARA TODOS OS GARROS

180.000,

TOTAL A PRAZO 540.000,
Avista 460.000,

IA COMPRA DE UM APARELHO DE AR
CONDICIONADO VOCÊ GAMA

SEGREDOALK900 IKAWCTA\

momimciscoii bosch
AM/FM STEREO

avista 55.000
)

a

ICE!
E



Rio cie Janeiro — Quarta-foira. 4 do setembro do 1991

ffigHMgg]

N8o pode ser vendido separadamente

BRASIL %'rr 
' " ¦¦¦ A;' 

'•

Tablita
ffàtor foi congelado a
partir de 03 de julho
em  1,9428
Forte Banco Contrai

TR %
TR 16,50
TRD 0,729894
Var.més até 03.09 1,465116
Var.més até 04.09 2,205703
Acum até 04.09 1,88493253

Dólar
M Paralelo

' ' " ¦ ' ' ' ' •
Ite™, 452,00

444,00*-443,00

'«ti  . - ¦' ¦
30.08 02,09 03.09
B Comercial

394,80 397,70 399,95

30.08 02.09 03.09
Fonto Banco Central e Andima

Mercado
CDB  880%a.a.
Ibovospa  21.183 (-0,6%)
IBV  77.819 (-2,2%)

BnfSaqao

IGPM/FGV %
Junho 8,48
Julho 13,22
Agosto 15.25
Acumulado no ano .... 155,10
Em12meses 348,27

INPC/IBGE
Abril 5^01
Maio 6,68
Junho 10,83
Acumulado no ano 101,79
Em12meses 364,30

F1PE/IPC %
Maio 5,76
Junho 9,78
Julho 11,30
Acumulado/ano 117,18
Em 12 meses 337,80

DIEESE/ICV %
Maio 8,93
Junho 11,30
Julho 13,29
Acumulado/ano 142,24
Em 12 meses 397,95

llDlCAPORES ^
BTN  Cr$ 126,8621

Cr$ 239,1265'
UPC  Cr$ 2.716,59

(3° trimestre)
TaxaAnbid 901,17
IBA/CNBV  1.359.982

pontos
Httualizado pela
TR acumulada

Ouro Cr$

4.943,00
m- 4,908,00 0^-;;-4.88o,oo

111-08 02.09 03.09
Fonle:BM&F

Salário B/Sínimo
Junho Cr$ 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
Junho dia 01.06  9,53%
Julho dia 01.07  9,9470%
Agosto dia 01.08  10,60%
Setembro dia 01.09 .... 12,50%

IBV

78.352

(em pontos)

79.588
77.819

30.08 02.09 03.09

FGTS
Maio  9,1986%
Junho  11,8048%
Julho  10,3706%
Agosto  10,9904%

Ãlugyel Comercial

Agosto 1GP | !GPM

Anual 4.4U60 4,419u
Semestral 1,8651 1,8806

• Quadrimestral 1,4359 1,4232
Trimestral 1,3205 1,3201....

Desregulamentação é adiada

® Pressão impede governo de anunciar fim dos preços uniformes dos combustíveis

Luiz Roberto Marinho

BRASÍLIA — Pressões de companhias trans-
portadoras e de deputados, que eram fortíssimas
ontem e se repetirão hoje, levaram o Palácio do
Planalto a adiar, por 10 ou 15 dias, o anúncio do
fim dos preços uniformes dos combustíveis no país,
que estava previsto para amanhã, dentro de um
novo pacote de medidas do Programa Federal de
Desregulamentação. Oito minutas de portarias es-
tabeleeendo a desequalização dos preços dos deri-
vados de petróleo estavam prontas ontem no Mi-
nistério da Infra-Estrutura e foram remetidas ao
exame do Planalto no final da tarde, para divulga-
çào, pelo presidente Fernando Collor, amanhã.
Alta fonte do Ministério negou as pressões, atri-
buindo o adiamento a "detalhes operacionais", não
revelados, que precisam ser checados.

Dirigentes do Sindicato das Empresas Distri-
buidoras de Combustíveis (Sindicom) e dos sindi-
catos dos Transportadores c Revendedores Reta-
lhistas, os TRR, estão desde ontem em Brasília e se
reúnem hoje para traçar estratégia que derrube a
intenção do governo de decretar a livre concorrên-

cia no transporte da entrega de combustíveis aos
postos. A medida vem sendo estudada no Departa-
mento Nacional de Combustíveis (DNC) há um
ano e significa, se adotada, a prática de preços
diferenciados no país inteiro, possibilitando des-
contos na bomba.

As oito minutas de portarias elaboradas pelo
DNC — cujo texto final foi aprovado ontem pela
consultoria jurídica do Ministério da Infra-Estru-
tura — permitirão, se colocadas em execução, que
os preços dos combustíveis baixem em até 4% na
grande maioria das cidades, conforme estimativas
do DNC, e aumentem até 10%, sobre os preços
reduzidos, em apenas 40 municípios, localizados no
sul do Amazonas, no sul do Pará, em todo o estado
do Tocantins e no norte do Amapá.

Fórmula— Isto será possível estabelecendo a
livre concorrência na contratação do transporte
entre bases secundárias e postos de abastecimento,
inclusive com utilização de caminhões dos próprios
postos. Pela legislação em vigor desde 1975, é o
consumidor que arca com a manutenção do preço
uniforme, ao pagar, na bomba, um percentual que
vai para o FUP (Frete de Unificação de Preços). O
FUP. que arrecada USS 1,2 bilhão anuais, banca

despesas de transporte não só do frete de transfe-
rência (transporte do álcool ou derivado da base
principal, que recebe o combustível direto das refi-
narias, para as bases secundárias), como do frete de
entrega (das bases secundárias para os postos de
abastecimento), permitindo que os diferentes eus-
tos de transporte, pelas distâncias, não alterem a
uniformidade dos preços finais.

Na prática, isso significa que o dono de auto-
móvel em Campinas — que tem uma refinaria na
cidade, a de Paulínia — subsidie o dono de auto-
móvel de São João do Caciporé, no norte do
Amapá.

O preço é fixado por quilômetro rodado e como
é impraticável fiscalizar todas as viagens dos cami-
nhões das bases secundárias aos postos de abasteci-
mento, as irregularidades são incontáveis. Recente-
mente, o DNC, examinando as faturas de
transporte de combustíveis no seu sistema de com-
putação, descobriu que uma carreta com 30 mil
litros de combustíveis fez duas viagens, no mesmo
dia, entre a refinaria de Paulínia, em Campinas, e
Brasília, o que não é possível.

Economia — Pelas portarias elaboradas pelo

DNC, o FUP deixa de bancar o frete de entrega (o
transporte da base secundária para os postos), cujo
preço passa a ser arbitrado livremente entre os
postos e os transportadores, permitindo assim que,
obtendo redução no custo do transporte, os postos
diminuam os preços nas bombas, estabelecendo-se
a concorrência entre eles e pondo-se um fim à
equalização. Estimativas do DNC consideradas
conservadoras indicam que tal medida permitiria,
de imediato, uma economia de USS 40 milhões
mensais.

O FUP continuaria a bancar o frete de transfe-
rência (transporte da base principal para a base
secundária), cuja fiscalização é fácil de ser feita,
inclusive porque só há oito bases secundárias que
recebem o combustível por rodovias (as outras
recebem por ferrovia ou navio), e parte do frete de
entrega apenas nos 40 municípios onde os preços
irão aumentar em relação às outras cidades. A
previsão do DNC é de que nestes 40 municípios o
preço fique 15% mais caro, mas como o FUP
financiará parte do custo do transporte da base
secundária ao posto, o preço ficará somente 10%
acima.

Consumidor vai pagar 
até 5% menos

Henrique Ruffato
Tereza Lobo

Ninguém acredita em queda de preços, mas é
isto que deverá acontecer de imediato com a
nova política de preços diferenciados dos com-
bustíveis nas diversas regiões do país. A boa
notícia, no entanto, não é para todos os brasilei-
ros e nem vai durar muito tempo. Os consumi-
dores próximos às bases de distribuição deverão
pagar até 5% menos pelo litro de combustível,
enquanto os mais distantes arcarão com uma
diferença que pode chegar até a Cr$ 20 por litro,
de acordo com as estimativas do vice-presidente
da Atlantic, Plínio Pinto de Oliveria Filho. Só
depois de o governo usufruir politicamente da
nova medida é que será anunciado um novo
aumento dos combustíveis, de 15% no máximo,
afirmou o executivo. Permanecem com preços
equalizados o querosene de aviação e o gás de
cozinha.

O vice-presidente da Petrobrás Distribuído-
ra, Luigi Daílolio, acredita que dentro de um
mês já se sentirá um efeito prático dessa medida,
com preços diferenciados de acordo com a com-

petitividade de ca-
 mm da distribuidora.

Não se espera queno Rio de Janeiro,

Bases de Distribuição

Número de bases

BR 62
Shell 44
Ipiranga 40
Esso 35
Atlantic 31
Texaco 31

i Outras 11

por estar proximo
da base de Duque
de Caxias, com um
custo de frete pe-
queno, possa ocor-
rer diferenciação
de preços entre as
bandeiras, o que se
verificará nas re-
giões mais distan-
Fes. Segundo ele, a

 BR tem algumas
vantagens sobre as
demais distribui-
doras porque tem

mais bases do que elas — ao todo 62 —, ga-
rantindo assim que o preço tabelado chegue a
um maior número de lugares onde opera. A
Shell tem 44 bases, sceuida pela Ipiranga, com
40, e pela Esso, com 3*5. A Atlantic e a Texaco,
31.

Os preços serão liberados a partir das bases
secundárias de distribuição dos combustíveis. E
o preço para o consumidor passa a ser esse valor
tabelado, mais os impostos e o frete, ficando
estipulado pelo governo o teto máximo. Calcu-
Ia-se que o frete para localidades com uma
distância superior a 200 quilômetros da base de
distribuição será onerado em CrS 1 a cada 50
quilômetros, saindo prejudicadas as áreas do
Centro-Oeste. Os impostos são fixados sobre o
preço máximo.

A medida não deverá entrar em vigor assim
que for anunciada porque as empresas distribui-
doras precisam de um período de pelo menos 30
dias para se adaptarem ás novas regras do jogo e
fazer as programações por computador. Chegou
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a vez de as distribuidoras comprovarem que não
atuam em cartel, pois quem tiver menor custo de
transporte poderá vender mais barato. Mas, no
início não haverá diferença de preços entre as
bandeiras, adiantou Oliveira, porque as distri-
buidoras ainda estarão fazendo suas programa-
çôes. "Quem vai mandar no jogo agora é o
frete", observou, admitindo que os preços deve-
rào ficar abaixo do teto máximo fixado pelo
governo, porque não se trata de livre concorrên-
cia total, pois o preço continua tabelado até a
base de distribuição.

Reajustes — As distribuidoras detectaram
o surgimento de um complicador na hora dos
reajustes dos preços dos combustíveis. Quando
o governo anunciar um aumento dos preços dos
combustíveis válido para as bases de distribui-
çào, ainda não se lera o valor do frete reajusta-
do. ficando-se uns dois ou três dias navegando-
se sem visibilidade, alertou Oliveira, pois não se
saberá qual o preço a cobrar nesses dias.

A mudança no sistema trará também unia

modificação na própria estrutura do preço do
combustível. Desta forma, reduz-se a alínea que
recolhe recursos para manter a equalização cm
todo o país. o chamado Fundo de Unificação de
Preço (FUP), equivalente a cerca de USS 40
milhões por mês. Esse dinheiro, que servia para
bancar o frete aos locais mais distantes, será
recolhido diretamente do consumidor desses lu-
gares. Assim, o consumidor próximo á base de
distribuição deixa de subsidiar parte do frete
para os que se encontram mais distantes.

O novo sistema trouxe uma mudança na dis-
tribuição de combustível para os municípios, o
que obrigará as empresas a investirem de USS
200 milhões a USS 250 milhões nas bases de
distribuição. A base de Gurupi, no Estado de
Tocantins, por exemplo, abastecia 15 municí-
pios e agora atenderá 57, aumentando o volume
de combustível de 47 milhões de litros por mês
para 146 milhões. As distribuidoras terão de
investir cerca de USS 15 milhões em novos
tanques para poderem atender a essa demanda

Unificação teve

início ern 1984

J\ política de preços dos combustíveis
diferenciados em cada região não é

novidade no Brasil. Os preços variavam até
30 de outubro dc 1978, quando foram unifi-
cados pelo então ministro das Minas e Ener-
gia, Shigeaki Ueki, atendendo a uma propó-
sito do Conselho Nacional do Petróleo
desde a sua criação, dez anos antes. A deci-
são, conforme o governo explicou na época,

1 era uma das medidas para atenuar a evolu-
çào do índice do custo de vida.

O então presidente da República, general
Ernesto Geisel, declarou, no dia em que a
nova política foi anunciada, que o objetivo
da uniformização dos preços dos derivados
de petróleo era evitar que regiões situadas
mais no interior tivessem condições menos
favoráveis para o seu desenvolvimento: "A
geração, o consumo e o preço da energia são
elementos fundamentais do dçsenvolvimcn-
to. E parece que seria extremamente injusto
se esse instrumento, dentro do pais, fosse
sujeito a disparidades chocantes, como ha-
via até então", afirmou.

Os preços foram unificados pelo valor
mais baixo do mercado, ficando a gasolina
comum em todo o país a CrS 8,40 o litro,
preço que «gorava somente em 389 munici-
pios. Foram beneficiados os demais 3.570
municípios onde o litro da gasolina custava
até Cr$ 10,00.

de Gurupi. O mesmo acontece na base dc Dou-
rados (MS), que atendia a três municípios c terá
de abastecer 29, aumentando o volume de 13
milhões para 52 milhões de litros mensais, o que
significa um investimento da ordem de USS 25
milhões em novos tanques. Em Paulínea, São
Paulo, a base que atendia a 161 municípios, com
1,4 bilhão de litros, abastecerá 106 municípios,
totalizando 1 bilhão de litros.

Quanto à possibilidade de adoção de bandei-
ra branca para os postos, ou seja, a compra dc
combustível de qualquer distribuidora, confor-
me foi comentado esta semana no mercado.
Oliveira acredita que se trata apenas de uma
ameaça dos revendedores contra distribuidoras
que começassem a operar postos próprios. Ele
comentou que a adoção desse sistema — que
existe em outros países, como Estados Unidos,
França e Itália — acarretaria a perda do niarke-
ting e da propaganda realizada pela empresa dc
distribuição e os financiamentos aos revendedo-
res.

Empresário 
quer

® Proposta é criatividade para evitar

SÃO PAULO — Os representantes das princi-
pais lideranças empresariais paulistas mandaram
um recado otimista para a equipe econômica do
governo. Eles pretendem realizar o que chamaram
de milagre da produção. A idéia é incrementar a
produção, buscando criatividade para não deixar
que as altas dos juros interfira no ritmo produtivo."Está todo mundo preocupado coni tecnologia
e ganho de escala, quando precisamos agora não
deixar os níveis de produção caírem", explicou o
presidente da Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo (Fiesp), Mário Amato. "Ficamos
querendo produzir só o ótimo, mas temos de fazer
também o bom, o regular." Amato deixou bem
claro que a ordem não é esquecer os investimentos
em tecnologia, mas subordiná-los aos ganhos com
melhorias no processo produtivo.

A reunião ontem do Fórum dos Empresários
também contou com a presença dos presidentes da
Associação Comercial, Lincoln da Cunha Pereira,
da Federação do Comércio, Abram Szajman, e da
Federação da Agricultura. Fábio Meirelles. "Para
driblar o efeito dos juros em alta precisamos buscar
idéias criativas", sugeriu Amato, lembrando tam-
bém que o repasse dos juros para os preços faz
parte do negócio. "A defesa faz parte da natureza
humana."

Os empresários formaram uma comissão paraapresentar depois do dia 15 uma proposta alterna*
tiva de saida da crise.

Júlio Bernardes — 29/07/87

manter 
produção

interferência negativa dos juros altos

Vendas a prazo caem muito

Amato: milagre dn produção

O volume de vendas a prazo despencou devido
à elevação das taxas de juros (o crédito ao consu-
midor estava ontem entre 28% e 35% ao mês).
Segundo dados da Associação Comercial de São
Paulo, o sistema de consultas para aprovação de
crédito ao consumidor mantido pela instituição
apresentou redução de 31 mil averiguações diárias,
até a terceira semana de agosto, para apenas 25 mil
a partir da última semana do més passado (quando
o BC iniciou a escalada das taxas). "A média diária
de consultas vem caindo desde o início da alta dos
juros", conta Mareei Solimeo, diretor da Associa-
ção Comercial de São Paulo.

Levantamento colhido pela Associação Comer-
ciai de Ribeirão Preto, que representa a atividade
empresarial de uma das mais ricas regiões do inte-
rior paulista, mostra queda de 37,5% nas vendas
pelo sistema de crédito na região, na última quinze-
na de agosto em comparação com o mesmo perío-
do do ano passado. "Apesar do levantamento levar
em conta duas semanas, uma antes e outra depois
da puxada dos juros, posso garantir que o varejo
sentiu o maior impacto da queda de vendas a
crédito na última semana", garante Vicente Golfet-
to Neto, economista da Associação de Ribeirão
Preto.

A Circular 2.028, lançada pelo Banco Central
na semana passada, atualizou em 5% o volume de
crédito que cada instituição pode operar neste mês
em comparação com agosto. "O reajuste foi muito
inferior à variação da TR ou à elevação dos preços,
agravando ainda mais a oferta de crédito do siste-
ma", afirma Rogério Bonfiglioli, presidente da As-
sociação das Financeiras (Acrefi). "Com mais este
arrocho monetário, estamos ainda mais travados
para realizar operações, pois praticamente estoura-
mos nossos limites."

De um modo geral, porém, o comércio já come-
ça a sentir a retração de vendas, seja para compras
a prazo ou à vista. "A indústria aumenta o preço
para o comércio, tentando repassar os custos finan-
ceiros maiores, mas o comércio não consegue ven-
der, e aí todos os negócios são suspensos para
haver uma renegociação de prazos e taxas", explica
Solimeo, da Associação Comercial. Pesquisa reali-
zada pela Associação Comercial de Ribeirão Preto
verificou uma queda de 16.6% nas vendas do vare
jo na comparação entre agosto e julho. "Havia a
expectativa de que as vendas cresceriam 15% em
agosto, mas aconteceu justamente o contrário",
analisa Golfetto.
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Scopus irará

micros da NEC

para o Brasil

SÃO PAULO—A partir de outubro,
consumidor brasileiro poderá comprar
toda a linha de computadores da NEC
japonesa, que vai de notebooks, micro-
computadores do tamanho de um livro,
até às máquinas maiores da linha PC, os
486. Os equipamentos estarão disponí-
veis através da Scopus, que importará
inicialmente 500 computadores já mon-
tados, sendo 70% modelo 386 SX, e
numa segunda etapa passará a montar
todas essas máquinas no Brasil com par-
tes e peças importadas.

A joint venture entre Scopus, NEC
Corporation e Globopar, holding das
Organizações Roberto Marinho, foi
aprovada na última reunião do Conin —
Conselho Nacional dc Informática e
Automação, cada uma com participação
igualitária. O total de investimentos pre-
vistos para os dois primeiros anos de
vigência do acordo é de cerca de USS 20
milhões, que deverão ser divididos entre

,os três participantes da joint venture.
O diretor da Scopus, Cândido Leo-

nelli, esclarece que não está sendo for-
mada um nova empresa. "Estamos inte-
grando dois novos sócios à Scopus",
afirma. A diretoria da Scopus deverá ser
mantida e ainda não está certa qualquer
participação da NEC na direção da joint
venture. Outro ponto ainda não definido'diz respeito à marca dos equipamentos.
A rpfirca Scopus não deverá desaparecer,
segundo informou a diretoria da empre-
sa, mas ao mesmo tempo a idéia é deixar
claro para os consumidores que os equi-
¦pamentos têm tecnologia NEC. É possí-
vel que os computadores passem a ter as
duas marcas combinadas em seus gabi--tíètes.

Ligações anteriores — As
duas empresas nacionais que participam
do acordo já tiveram ligações anteriores
com a NEC. A Digilab, braço de infor-
iriática do Bradesco e que detém 94%
das ações da Scopus, há cerca de 10 anos
.mantém contratos com a NEC na área
de impressoras. Já a Globopar fez acor-
dos com a NEC na área de telecomuni-
cações e com a própria Digilab, através
.da.Victori, na fabricação das microesta-

j ções terrenas para transmissão de dados
í viasatélite.

Esses elos tiveram um forte peso na' decisão da NEC, empresa de mais de um
século e que hoje detém metade do mer-

. cado japonês de micros PCs. No merca-
do mundial de micros de 16 bits, a NEC
ocupa o quarto lugar, tendo à sua frente

; apenas a IBM, a Commodore e a Apple,• e reunindo um parque de mais de 11
; milhões de máquinas instaladas.
I Fundada em 1899, a NEC teve sua
j atuação inicialmente centrada na fabri-
; cação de equipamentos de comunicação.
' Hoje, seu faturamento chega a USS 22
! bilhões e a empresa lidera o mercado

mundial de monitores de video. A Sco-
| pus faturou USS 63,2 milhões no ano
; passado e as previsões para este ano são
J de uma pequena queda, devendo ficar
! em torno de USS 60 milhões.

Ford 
já 

importa Escort

© Modelo 4 portas custa menos USS 3.600 na Argentina
Divulgação

GUARUJA, SP —A
Ford está importando da
Argentina, através do
Protocolo 21 — tratado
internacional assinado
entre Brasil e Argentina
cm 1987 e ratificado no
ano passado —, uma ver-
são de quatro portas do
Escort, batizada pela
montadora de Guarujá.
Até o final do ano, se-
gundo previsão do presi-
dente da empresa, Luis
Carlos Mello, a meta é
vender 3.300 unidades do
veículo, cujo preço de
lançamento é de CrS
5.164.872 (o equivalente a USS 12.977).
Na Argentina, essa versão custa USS
23.358 (CrS 9.296.484).

O Escort 1.8 Guarujá é apenas mon-
tado na fábrica da Autolatina (holding
controladora da Volkswagen e Ford) que
fica em General Pacheco, na Argentina.
Quase metade do carro, incluindo o con-
junto mecânico, como motor, suspensão,
transmissão, freios e carroçaria, é envia-
da do Brasil para aquela indústria. De-
pois da montagem, o veiculo, já pronto
para venda, é transportado por carreta
até São Paulo.

O Protocolo 21, um programa dc in-
tercámbio comercial gradativo com a
Argentina, representa, segundo Mello..

O Guarujá é montado com peças brasileiras
uma troca pura e simples entre os dois
paises. Ao mesmo tempo que impor-
ta o Escort 1.8 Guarujá, a Ford envia
para Buenos Aires 320 unidades com-
pletas das versões brasileiras do Escort
XR-3 e Conversível, além de partes e
componentes correspondentes a 3.168
unidades, em regime CKD (desmonta-
dos). De janeiro a julho, a Ford expor-
tou 5.011 unidades CKD do Escort, das
quais 1.536 destinaram-se à produção da
versão Guarujá.

Para 1992, a montadora não estipu-
lou a meta de venda da nova versão, mas
Mello acredita que será em número
maior do que o previsto para o período
de setembro a dezembro (660 cm média

por mês). De junho de
1983 a fevereiro de 1986,
a Ford produziu no paísuma versão quatro por-tas, interrompida porqueas vendas só atingiram
3.728 unidades.

Sem imposto —
O Protocolo 21 é parte
do chamado Acordo de
Complementação Eco-
nômica Brasil-Argentina
(ACE-14), e tem como
objetivo intensificar o
comércio de veículos
completos e de compo-
nentes nos dois merca-
dos, com a abolição de

todas as barreiras comerciais e burocrá-
ticas. Não há a cobrança de qualquer
tipo de imposto dc importação, a não
ser as taxas locais. A previsão do pri-
rneiro ano do acordo prevê que 18.000
veículos cruzarão a fronteira nos dois
sentidos.

A Ford, em agosto último, voltou a
ocupar, como em julho, o terceiro lugar
no ranking das montadoras brasileiras,
incluindo automóveis e veículos comer-
ciais. A produção atingiu 15.509 unida-
des, inferior à dc julho, 16.200 unida-
des. A queda é atribuída ao fato de
agosto ter tido dois úteis a menos de
produção. O Escort, carro-chefe da cm-
presa, voltou a ficar em quarto lugar,
atrás de Gol, Uno e Monza.

Renúncia de ministro 
japonês

• Hâshimoto admite sair por causa do escândalo na Bolsa

TÓQUIO — O ministro das Finanças
Japão, Ryutaro Hâshimoto, pressiona-

do pelo Parlamento, pela imprensa e pelos

Arquivo

mercados para que esclareça o verdadeiro
papel desempennado pelo governo no es-
cândalo da Bolsa de Tóquio, admitiu que
poderá renunciar. O ministro, que logo
depois do escândalo reduziu seu próprio
salário como autopunição por não ter
mandado investigar corretamente os fatos,
foi sabatinado duramente pela oposição
no Parlamento e chegou a se referir, ao
sucessor: "Quero fazer o mais que puder
(para esclarecer tudo), de forma que quem
assumir no meu lugar não precisará se
sentir como eu agora".

Hâshimoto era, até o escândalo, o po-
lítico japonês mais cotado para disputar
nas próximas eleições, pelo partido do
governo, o cargo de primeiro-ministro.
Shoji Motooka, um deputado socialista,
afirmou: "Ele agora parece mais sério e eu
acho que sua renúncia, que tem sido obje-
to de especulação, vai mesmo acontecer".
A agência de notícias Kyodo acredita que
que o ministro vai renunciar para assumir
as responsabilidades pelo que aconteceu.

O interrogatório á que foi submetido Hâshimoto: sucessor

ontem o ministro das Finanças foi realiza-
do em uma sessão do Parlamento japonês,
que abriu extraordinariamente neste Ve-
rão (do Hemisfério Norte) apenas para
discutir o escândalo na Bolsa de Tóquio.
Hâshimoto foi alvo de fogo cerrado dos
parlamentares e acusado de ter sido, pelo
menos, inábil na supervisão sobre o mer-
cado de capitais. Um fato que atenua a
responsabilidade dc Hâshimoto é que as
operações irregulares e ilegais que geraram
o escândalo aconteceram também antes
dele assumir o cargo.

Um complicador foi acrescentado ao
escândalo ontem com a morte, aos 67, de
Susumu Ishii, o antigo chefio da lnagawa
Kai, o segundo maior bando mafioso ja-
ponês. O porta-voz do hospital da Univer-
sidade de Keio, que deu a noticia, não
informou as causas da morte. Foi sob a
chefia de Ishii que a máfia japonesa conse-
guiu adquirir dezenas de milhões de ações
da Tokyu Corporation, um gigante do
setor de transporte ferroviário. A opera-
ção foi realizada através da corretora No-
mura, que ontem negou qualquer tipo de
manipulação de ações no mercado de ca-
pitais.

Cavallo festeja 1,3%;

na inflação de agosto

Maurício Cardoso
Correspondente

BUENOS AIRES — Um dia de-
pois de celebrar um pacto com os em-
presários que pretendem estimular a
retomada do crescimento econômico, o
governo comemorou ontem o índice de
inflação de agosto, que ficou cm 1,3%.
O ministro de Economia, Domingo
Cavallo, que na véspera assinara o pac-
to com representantes das principais
instituições empresariais do país, fez
questão de anunciar pessoalmente a
taxa de inflação, a mais baixa desde
marco de 1974. O índice de preços no
atacado, por sua vez, registrou uma
deflação em agosto equivalente a
0,4%.

Para aproveitar os bons fiuidos da
estabilidade, o governo propôs ao setor
empresarial um pacto para levar adian-
te um programa de reativação econô-
mica. Com o objetivo de chegar a um
acordo e obter o compromisso dos em-
presários de investir em produção, au-
mentar postos de trabalho e não elevar
os preços, o governo ofereceu uma sé-
rie de benefícios e incentivos. No ato de
inauguração, realizado no Salão Bran-
co da Casa Rosada, na noite dc segun-
da-feira, o presidente Carlos Menem
anunciou a abertura de uma linha de
crédito de USS 30 milhões.

O secretário de Indústria e Comer-
cioy- Juan Schiareíti, garantiur-no en-

Tanto, que o pacto não representará'
ônus para os cofres públicos, já que ir
prioridade é o equilíbrio fiscal, que
garante a estabilidade. Representando
os empresários, o pacto foi firmado
pelos presidentes da União Industrial
Argentina, Confederação Geral Eco-
nômica e do Conselho Argentino da
Indústria.

Além dos recursos já destinados, ò
governo oferece financiamento com ta-
xas internacionais de juros, criação de
um Banco de Investimento e Comércio
Exterior para captar fundos internado-;
nais a serem aplicados na reconversão
industrial, e tarifas dc gás e eletricidadü
para a indústria, também em nívei^
internacionais. Outra promessa é uma
legislação trabalhista mais flexível, Uni
projeto dc lei sobre comércio exterior
será mandado para a aprovação do
Congresso, criando mecanismos anti-
dumping c anti-subsídios para comr
pensar a abertura aos produtos impor-
tados.

Em compensação, os empresários
se comprometem a manter os preços
nos níveis atuais desde que não se alte-
rem as variáveis macroeconômicas. Só
comprometem também a aplicar em
atividades produtivas, criando novos
empregos. "Com os sucessivos plano?
econômicos aplicados desde 1975, per-
demos milhares de empresas e de trar
balhadores, porque a produção caiu",
disse Israel Mahlcr, presidente da
União Industrial. '
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DATA. HORÁRIO E LOCAL: 20 de agosto de 1991, às 15 horas, na se-
de social, à rua da Ponte, n? 12, na cidade de Sabará, Estado de Mi-
nas Gerais,
CONVOCAÇAO: Anúncios de convocação publicados no "Minas Ge-
rais", "Eslado de Minas", "Jornal do Brasil" e "O Estado de São Pau-
Io" dos dias 30 e 31 de julho e 1 ? de agosto de 1991, em primeira con-
vocação, e no "Minas Gerais", "Estado de Minas", "Jornal do Brasil"
e "O Estado de São Paulo" dos dias 13, 14 e 15 de agosto, em segun-
da e última convocação.
PRESENÇA: Acionistas constantes do "Livro de Presença", em segunda
convocação, nos termos do artigo 125 da Lei n? 6.404, de 15 de de-
zombro de 1976. Presentes os Administradores da Empresa.
MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Presidente - Dr. Raul Machado
Horta. Secretária - D." Ludmila Dopitová Cury.
ORDEM DO DIA: 1. Proposta do Conselho do Administração para au-
mento do capital social, mediante emissão, por subscrição particular,em dinheiro, de 172.567,394 ações novas, sendo 109.544.400 ações or-
dinárias 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, assegurado
ao acionista o prazo de 30 dias para o exercicio do direito de preterôn-cia. O preço de emissão será fixado na data da Assembléia Geral, tun-
dado 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 exerci-
cio de 1989, de CrS 1,046, por ação ordinária e preferencial, em 31 de
maio de 1991, acrescido da variação do INPC até 31 de julho de 1991.
DELIBERAÇÕES: A Assembléia Geral Extraordinária aprovou a seguinte
proposta do Conselho de Administração: "A política econômica do Go-
verno Federal, no âmbito de seu esforço de conter a escalada inflacio-
nária, afetou grandemente o nível de atividade operacional das empre-
sas em geral. Nesse contexto, a Companhia recorreu ao endividamen-
to a curto prazo, com o objetivo de compensar os efeitos da redução
do faturamento causada tanto pela retração da demanda como pelosdesajustes iniciais da sistemática de realinhamento de preços. Toda-
via. considerando a adoção, já anunciada pelo Governo Federal, de
uma política monetária mais rígida, faz-se necessário proceder ao re-
forço do capital de giro próprio da Companhia, reduzindo expressiva-
mente o montante de sua divida de curto prazo. Tendo em vista esse
objetivo, decidiu o Conselho de Administração propor à Assembléia o
aumento do capital social de Cr$ 31.138.000.000,00 (trinta e um bilhões,
cento e trinta e oito milhões de cruzeiros) para Cr$ 45.767.25R598,00
(quarenta e cinco bilhões, setecentos e sessenta e sete milhões, du-
zentos e cinqüenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito cruzeiros),
mediante emissão, por subscrição particular, em dinheiro, de 172567394
ações novas, sendo 109.544.400 ações ordinárias e 63.022.994 ações
preferenciais, assegurando-se aos atuais acionistas o direito de subs-
crever 12 ações novas para cada grupo de 100 ações antigas possui-das. ordinárias ou preferenciais, dentro do prazo de 30 dias para o exer-
cicio do direito de preferência. Propõe o Conselho de Administração
que o preço de emissão das novas ações, considerando o disposto no
parágrafo 1? do artigo 170 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976
(Sociedade por Ações), seja fixado em Cr$ 95,00 por ação ordinária
e CrS 67,00 por ação preferencial, para integralização, à vista, em di-
nheiro. no ato da subscrição, preço esse determinado a partir das co-¦ tações das ações da Companhia, de cada espécie, verificadas nas Boi-

.sas de Valores, com inicio do prazo para o exercicio do direito de pre-ferència no dia 23 de agosto corrente e término em 23 de setembro
vindouro. A partir de 28 de agosto de 1991, os preços acima serão cor-
rígidos pela Taxa Referencial Diária - TRD até a data efetiva de subs-
crição. As ações novas decorrentes da subscrição terão os mesmos
direitos e características das ações atuais da mesma espécie e partici-
parão integralmente dos dividendos lelativos ao exercício social de 1991.
As sobras das ações não subscritas serão oferecidas aos acionistas
que manifestarem tal interesse no boletim de subscrição, proporcional-mente ás respectivas subscrições sobre total oferecido em cada cias-
se. para a subscrição num prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis a contar
da publicação do competente aviso. As eventuais sobras não subscri-
.tas serão vendidas em bolsa, em beneficio da Companhia." 2. A As-
;sembléia Geral Extraordinária aprovou a proposta do Conselho de Ad-"miniotração 

para pagamento do dividendo relativo ao exercício de 1989,
a seguir transcrita: "O Conselho de Administração, em seu Relatório' da Administração referente ao exercício de 1989, propôs a AGE a dis-
tribuição de um dividendo em dinheiro, correspondente a Cr$

86.2S6.215,00, em moeda corrente du país. Esta proposta, modificada
em sua apresentação à AGE de 11.04.90, foi formulada antes das me-
didas adotadas pelo Governo Federal que alteraram profundamente a
economia nacional e reduziram de forma drástica as disponibilidades
financeiras das pessoas físicas e jurídicas. O forte aperto de liquidez
então adotado e a ausência de financiamento de curto e médio prazo,em condições aceitáveis, obrigaram a Companhia a reduzir substan-
cialmente o valor de seus investimentos no exercicio de 1990 e a im-
plementar um plano de emergência para conter despesas e reduzir eus-
tos. Pela mesma razão, a sua administração se viu compelida, em be-
nefício da empresa, a valer-se do art. 202, parágrafos 3? e 4.° da Lei
6.404/76 e considerar a distribuição do dividendo, em dinheiro, origi-
nalmente proposta, Incompatível com a disponibilidade efetiva de cai-
xa da Companhia naquele momento. Propôs, assim, o Conselho de
Administração, nos termos dos parágrafos 4.° e 5.° do art. 202 da Lei
n? 6.404, de 15.12.76 (Sociedade por Ações), à Assembléia Geral queo dividendo líquido, em dinheiro, no valor de Cr$ 86.266.215,00 (oitentae seis milhões, duzentos e sessenta e seis mil. duzentos e quinze cru-
zeiros) fosse mantido em reserva especial para oportuna distribuição
aos Acionistas da Companhia, tão logo a conjuntura econômica do paise o volume dos recursos disponíveis o permitissem. Já tendo sido su-
perada a fase inicial do Plano de Estabilização Econômica do Governo
Federal e estando a Companhia em fase de retomada de seu ritmo nor-
mal de atividade, propõe o Conselho de Administração seja efetuado
o pagamento do dividendo relativo ao exercício de 1989 a partir de 02
de setembro de 1991.0 dividendo original, no valor de Ci$ 86.266.215,00,
corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional - BTN até 01
de fevereiro de 1991 e, a partir dessa data, pelo índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor - INPC até maio de 19S1, eqüivale a Cri
1.504.209524,25 (um bilhão, quinhentos e quatro milhões, duzentos e
nove mil, quinhentos e vinte e quatro cruzeiros e vinte e cinco centa-
vos) ou Cr$ 1,046 por ação ordinária e preferencial, conforme o Edital
de Convocação. Ainda pelo Edital de Convocação, tal valor deveria ser
corrigido pela variação do INPC de junho e julho de 1991. Face à não
disponibilidade até o momento, do referido índice relativo ao mês de
julho, propomos que, para esse mês, seja utilizada a TR (Taxa Refe-
rencial) como fator de correção monetária. Desta forma, o dividendo
liquido a ser pago, a partir de 02 de setembro de 1991, eqüivale a Cr$
1334.660515,01, ou a Cr$ 1,28 por ação, ordinária e preferencial." Es-
gotada a Ordem do Dia, foi franqueada a palavra, e como ninguém
dela quisesse fazer uso, o Sr. Presidente esclareceu aos Srs. Acionis-
tas que os documentos submetidos à apreciação da Assembléia Ge-
ral, apôs numerados seguidamente e autenticados pela Mesa, perma-neceriam arquivados na Companhia, nos termos do parágrafo 1 ?, ali-
nea "a" do artigo 130 da referida Lei, Para os fins da Instrução n? 02.
de 04/05/78, da Comissão de Valores Mobiliários, a presente Ata será
publicada nos seguintes orgãos: "Minas Gerais", "Estado de Minas","Jornal do Brasil" e "Estado de São Paulo". Em seguida, o Sr. Presi-
dente suspendeu os trabalhos para a lavratura da Ata. Reiniciando os
trabalhos, foi a Ata lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa
e pelos Acionistas presentes. Raul Machado Horta - Presidente. Lud-
mila Dopitová Cury - Secretária. Ildebrando Milagres. François Moyen.
Joseph Jean Rasqui. Paulo Alves Ferreira, por Associação Beneficen-
te dos Empregados da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira - ABEB.
Márcio Mendes Ferreira, p.p. de Associação de Assistência Belgo-Mineira- AABM. Luiz Carlos Almeida Magalhães Andrade. Hélio Braz de Oli-
veira Marques. Marco Paulo Cerqueira Mascarenhas. Marcos Afonso
Maia, p.p. de Brasif Comercial Exportação e Importação Ltda., Paulo
Gonzaga e Ruy de Castro Magalhães. Paul M. Mayer, p.p, de Arbed
S.A., Raulo Cezar Castello Branco Chaves de Aragão. Mário de Assis
Ribeiro de Oliveira. Tatsuo Kono p.p. de Bradesco Previdência e Segu-
ros S.A., Mundial Previdência Privada S.A., Bradesco Seguros S.A., Bra-
desço Fundo Mútuo de Ações, Bradesco Capitalização S.A., Skandia
Bradesco Cia. Brasileira de Seguros, Allianz-Uitramar Cia, Brasileira
de Seguros, Mundial Seguradora S.A., Atlântica Seguros S.A., Pátria
Cia. Brasileira de Seguros Gerais, Prudential Atlântica Cia. Brasileira
de Seguros, Bâloise-Atlãntica Cia. Brasileira de Seguros, Fortaleza Cia.
Nacional de Seguros. Sérgio Ricardo Freitas de Souza, p.p. de Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Francisco Cavai-
canti Silva, p.p. de Fundação Petnobrás de Seguridade Social - PETROS.
João Pessoa Ribeiro Fenelon. Ludmila Dopitová Cury, p.p. de Funda-
ção Félix Chomé. ESTA É A CÓPIA FIEL DA ATA QUE SE ACHA LA-
VRADA NO 8? REGISTRO DAS ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS
DA COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO-MINEIRA, DA QUAL FORAM
EXTRAÍDAS TRÊS VIAS IMPRESSAS ELETRONICAMENTE, PARA OS
FINS LEGAIS.

Ludmila Dopitová Cury
Secretária

Raul Machado Horla
Presidente da Mesa

OAB/MG - 3.300
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Certifico que
este documento toi arquivado sob o número 1.064.275 na data aposta
mecanicamente 28.08.91 - João Luiz Ribeiro - Secretário Geral.
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MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA DA ESTRADA DE FERRO CARAJÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS SUFEC N? 15/91
OBJETO:
Contratação de empresa para operar rebocadores.
O Edital,contendo as demais condições,será publicado no Diário Oficial da
União e do Estado do Maranhão, nos dias 09, 10 e 11/09/91.

Comissão Setorial de Licitação

GOVERNO DE SÂO PAULOCONSTRUINDO UM. FUTURO ME1H0R

FORNECIMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

INTERNACIONAL

FORNECIMENTO DE "SEWER-RODER" HIDRÁULICO MONTADO SOBRE VEl-
CULO "FLEXI-CLEANER", "BUCKET-MACHINE". "SEWER-JET" JATO DE
AGUA DE ALTA PRESSÃO MONTADO SOBRE VEÍCULO E MAQUINA TIPO
COMBINADO VÁCUO — PRESSÃO E JATO DE ÁGUA MONTADA SOBRE
VEÍCULO — SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA REGIÃO METROPOUTA-

NA DE SÃO PAULO.
A COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO — O
SABESP convida fabricantes brasileiros e os estrangeiros que sejam nacionais dos 3
países membros do Banco Mundial — BIRD. assim como a Suíça, Taiwan e China a o.
participarem da Concorrência Púbiica Internacional SABESP 502/91. cu|0 ob|eto ó o g
Fornecimento de "Sewer-Roder" Hidráulico Montado sobre Veiculo. "Flexi-Clea- ">
ner". "Bucket- Machine", "Sewer-Jet" Jato de Água de Alta Pressão Montado sobre q
Veiculo e Máquina Tipo Combinado Vácuo — Pressão e Jato de Agua Montado o
sobre Veiculo — Sistema de Esgotos Sanitários da Região Metropolitana de São z
Paulo. 5
A SABESP solicitou empréstimo do Banco Mundial — BIRD, em diversas moedas. >
equivalente a 280 milhões de dólares americanos, que se destinarão ao setor de o
saneamento no Estado de Sâo Paulo. A SABESP pretende aplicar parte dos recursos §
deste empréstimo em pagamentos elegiveis. segundo os contratos para a qual a $
presente Concorrência está sendo aberta. Os pagamentos pelo BIRD serão efetuados g
somente por solicitação da SABESP estando condicionados em todos os aspectos-g
aos prazos e condições do contrato de empVéstimo. Nenhuma entidade distinta da °
SABESP terá direitos sobre o acordo de empréstimo nem sobre os fundos dele £
decorrentes.
As propostas serão recebidas pelo Departamento de Planejamento e Licitações da
SABESP. á Rua Padre João Manuel. 755 — 6o andar, até às 09:00 horas do dia.
21.10.91 e a abertura será realizada as 09:30 horas, do mesmo dia, em sessão pública
no Auditório de Licitações, 2o andar do endereço citado.
Os pedidos de esclarecimentos, por escrito, deverão ser encaminhados até as 1 6:00
horas do dia 26 09.91. à Divisão de Licitações no 6o andar do endereço citado.
As condições que regulamentam esta Licitação estão dispostas no Edital_de Concor-
rência que será fornecido pelo Departamento de Planejamento e Licitações entre os
dias 03.09.91 e 18.10.91. mediante a apresentação do recibo de pagamento de CrS
10.000.00. efetuado na Tesouraria da SABESP na Rua Padre João Manuel n° 755 —
17o andar das 08:30 às 16:00 horas.
A Licitante fornecerá como parte de sua oferta uma garantia no montante equivalente
a 2% (dois por cento) do valor total de sua proposta.
A garantia da oferta estará expressa na mesma moeda ou em outra moeda de livre
convertibilidade.

São Paulo, setembro de 1991.
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informe Econômico

¦ Sp ntre os paises de alguma relevância, de alguma semelhança
com o Brasil e que, ao contrário do Brasil, eliminaram a

-indução e/ou arrancaram para um período de desenvolvimento
_ encontram-se Israel. Espanha e México.

O que há de comum entre essas três experiências? O ponto- básico è o seguinte: a ação de reforma econômica (combate à
' inflação, modernização, abertura, investimentos) foi posterior e
baseada numa ação política.

No caso de Israel, os principais partidos suspenderam suas
desavenças e formaram um governo de união nacional, mantido
até o fim da política antiinflação.

No caso da Espanha, a transição do atraso para uma econo-
, mia européia moderna foi, inicialmente, baseada num pacto

político nacional, assinado pelas principais forças nacionais. E
,h depois, o programa de reformas que pode ser chamado de choque

de capitalismo, c que resultou numa arrancada para o desenvolvi-
mento, foi aplicado pelo primeiro-ministro !*elipe Gonzalez, com
sólida maioria política. Ou seja, ele tinha um partido apoiando o
programa, que venceu as eleições, fez a maioria no Parlamento e
sustentou o programa.

No caso mais recente do México, também houve pacto e,
sobretudo, um governo com bases nacionais fortes e maioria
política para sustentar o programa de Carlos Salinas.

^ No caso brasileiro, está claro o problema. Os planos econô-
micos não funcionam porque não têm base política. Falta ao
presidente Fernando Collor um partido nacional que lhe dê
maioria política no Congresso e falta um entendimento entre as
principais forças nacionais sobre como sair da crise. A solução
desse problema é mais importante que qualquer plano econômi-
co.

, Indícios
Não se pode afirmar, preto

no branco, que o pessoal ligado ao
presidente Fernando Collor tenha
alguma coisa a ver com as denún-
cias que abateram colaboradores
de Orestes Quércia e, assim, leva-
ram esse aspirante à candidatura
presidencial, pela oposição, a uma
temporada de recolhimento.

Mas que há indícios interes-
santes, disso não resta dúvida.

Por exemplo: auditores do
Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica. DNAEF.. que é
um órgão federal, estiveram exa-
minando com cuidado inédito as
contas das estatais paulistas Cesp e
Elctropaulo. Segundo contam fun-
cionários destas empresas, eram 15
auditores por companhia, exami-
nando até gasto em restaurante.
Isso foi há dois meses.

Por acaso, foram apanhados
colaboradores do ex-governador
Quércia bem nessa área das elétri-
cas.

Moral
Nessa caça á corrupção que

os grupos políticos movem uns
contra os outros, ganha o pais.
Pois a denúncia da bandalheira é o
primeiro passo para apanhar os
culpados.
Troco

O contribuinte que pagou o
Carne Leão dentro dos prazos es-
tabelecidos pela Receita Federal
durante 1990 pagou demais e tem
direito a recuperar o troco — allr-
ma o tributarista Teimo Ethur, da
Pactum Planejamento Legal dos
Tributos. Sua tese é a seguinte: o
contribuinte que recolheu anteci-
padamente. no ano passado, pa-
gou mais do que o contribuinte
que deixou para recolher todo o
imposto em julho último, no dia de
entrega da declaração de rendi-
nientos de 1990. Apesar da corre-
çào, o pagamento feito em julho
terminou sendo menor do que o
efetuado ao longo de 1990. e esse

tratamento diferenciado, explica o
tributarista. fere o princípio da iso-
nomia.

Iiá duas maneiras para quem
pagou a mais tentar o acerto com a
Receita Federal. Uma é atualizar
os valores pagos até 31 de dezem-
bro de 1990. somá-los e corrigi-los
pelos índices oficiais alé 31 de ju-
lho deste ano. Depois, retificar a
declaração e requerer a restituição.
A outra é solicitar a compensação
do tributo através de uma liminar
judicial ou decisão administrativa
da própria Receita Federal.
Risco maior

Levantamento realizado entre
seguradoras indica: o prêmio mais
caro do pais para se fazer um segu-
ro de automóvel é pago no Rio. O
mais barato, no interior de São
Paulo.
Toma lá, dá cá

Foi uma negociação direta
entre duas sólidas instituições: de
um lado. a Vasp, de outro, a CUT.
Ambas saíram satisfeitas com o
negócio fechado.

Todos os militantes da CUT
viajarão de Vasp para o congresso
nacional que a entidade realiza em
São Paulo, a partir do próximo dia
4. F. com isso. a Vasp vendeu mil
passagens. E a CUT, pelo pacote,
obteve um desconto de 50%. uma
economia de CrS 24 milhões.
Rompimento

O Banespa rompeu acordo
com a Credicard-Mastercard para
se vincular ao grupo Visa. ao qual
já está vinculado o Bradesco.
Futuro rural

O governo federal inicia quin-
ta-feira uma rodada de conversas
com os produtores rurais para ten-
tar conhecer o que falta para o' mercado futuro de commodities
agrícolas dar certo. Os encontros
serão coordenados por Júlio César
de Toledo Piza, presidente do
Conselho Interministerial de De-
senvolvimento de Mercados Futu-
ros Acricolas.

Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais
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Direção Geral: PROF» MÁRIO HENRIQUE SIMONSENCoordenação Geral: PKOF" MOYSES GE AT
PROGRAMA: 36 HORAS/AULASTaxas de juros • Taxas de mercado • Juros simples • Vendas antecipadasde títulos • Desconto de duplicatas e promissórias • Reciprocidades • Taxaeletiva e saldo médio • Juros compostos • Montante e valor atual • Taxasequivalentes • Uso das calculadoras financeiras • Custo de financiamento eempréstimo • Taxa interna de retorno • Retorno do investimento • Descontode fluxos de caixa • Credito Direto ao Consumidor • Tabela Pnce • Sistemade Amortização Constante • Inflação • índices • Projeções • Cálculos

pró-rata • Operações de mercado • CDB s • Debêntures • Ágios e desagios• Repactuaçoes • Leasing • Tabhtas • IR • Taxa Referencial Diaria •Cadernetas de Poupança
PROF° DO CURSO: LUÍS CARLOS EWALD
Inicio oo curso: Noite - 16 de Setembro (2's e 4's leiras ¦ 18:30 às 21:30)

Manhã - 16 de Setembro (2's, 4's e 6's leiras - 7:30 ás 9:30)
, FUNDAÇÃO QETÚUO VARGAS (EPGE) E ABRASCA

bif. f Imcriçò—: Prai» de Botafogo, 190 Sala 1022 - Rio/RJ
Síffigs®» ,® 551-3499 e 551-3349 &§tX3£GÊ-~

Assinatura Jornal do Brasil

Juiz de Fora

Governo anuncia novos aumentos

® Preços de leite, ovos, frango e tarifas postais voltam a subir

¦tiP

\ ,
1

Celsius Loililer

Celsius Lod- |der, coordenador i
do DAP (Depar- |lamento de Abas- 1
tecimentos e Pre-
ços) anunciou,
ontem, mais três
novos aumentos.
Frango e ovos su-
birào entre 10% e
12% no atacado,
além de 9% de
margem para os
comerciantes. As-
sim, a dona de casa vai desembolsar
entre 20% e 22% a mais para colocar
estes artigos no carrinho. O quilo do
frango resfriado ou congelado, que eus-
ta CrS 411, poderá ser vendido por até
CrS 500. A caixa com uma dúzia de
ovos brancos, vendida a CrS 245. vai
beirar os CrS 300. Lodder revelou ainda
que até outubro o tabelamento de pre-
ços deverá acabar.

O leite aumentou 10% nas regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O objetivo
do governo é liberar o preço dentro de
30 dias, mas só no varejo, pois conti-
nuará monitorado na indústria. Este
processo de liberação será feito de ma-
neira diferenciada em cada região pro-
dutora. "Será uma transição suave e
paulatina", comentou Celsius Lodder
ao descartar a possibilidade aumentos
abusivos — como no ano passado
quando em um dia o litro do leite au-
mentou 64%. Segundo ele, esta é uma
política para longo prazo. 

"Annal. os
preços podem subir num primeiro mo-
mento, mas com a lei de oferta e procu-
ra, a tendência é que caiam."

Esta expectativa também é compar-
tilhada pela Secretária Nacional de
Economia, Dorotliéa Werneck. "Com a
política monetária rígida, os juros altos
e o desestímulo ao estoque, o varejo
deverá praticar preços menores", argu-
mentou. Mesmo assim, ela reconhece
que alguns setores vêm apresentando
reajustes abusivos, com índices que che-

gani a 35%. Um destes segmentos é o
de aparadores de papel.

Lodder admitiu ainda que algumas
indústrias estão usando uma nova es-
tratégia de reajustes. "Ao invés de au-
mentarem de uma só vez, partem para o
escalonamento. Assim, aumentam os
preços com índices baixos. Mas, ao le-
var-se em conta o acumulado, desço-
bre-se que o aumento foi bem superior
á inflação."

No caso da carne, Lodder revelou
que agora deve entrar no mercado a
carne confinada. "É um fator para esta-
bilizar o mercado", disse ele, ao lem-
brar que o governo ainda não precisou
usar seu estoque regulador. "Só vamos
fazer isto se a cotação chegar a CrS 957.
Por enquanto ela ainda está na faixa
dos CrS 800", admitiu.

Leite — O leite tipo C está mais
caro a partir de hoje em toda a região
Centro-Sul. No Rio de Janeiro, o litro
do tipo C aumenta 10% na região me-
tropolitana e passa de CrS 168 para CrS
184,80. No interior, o novo preço é CrS
180, com reajuste de 9,7%. O leite em
pó sobe, em média, 15%. Os queijos
prato, mozarela e Minas frescal aumen-
tam 9%. Leite C, leite em pó e queijos
foram liberados na região Nordeste.

Em São Paulo, o leite C passa a
custarCrS 170 na região metropolitana
e CrS 165 no interior. Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e Paraná têm pre-
ços iguais: CrS 165 nas regiões metro-
politanas e CrS 160 no interior. O rea-
juste anterior, autorizado pelo
Ministério da Economia no dia 9 no
mês passado, aumentou o leite C em
10%, os queijos em 5% e o leite em pó
em 12%.

Amanhã, aumentam em 15% as ta-
rifas postais. A carta comum passa a
custar CrS 50. A tarifa básica de um
telegrama com 20 palavras vai a CrS
375. Com o reajuste anunciado, a varia-
çào acumulada das tarifas postais, des-
de janeiro, é de 209%.

A escalada dos preços
Produto Abril Agostol Variacao

(Cr$)| (Cr$) (%)

Manteiga extra 200 90,01 378.30 320.28
Cha de dentro/coxao kg 568,44 1.350,70 137,62 .

MamSo comum kg 43.81 102,95 134,99

Feijaopreto 126,98 286,59 125.69

PSo com manteiga 41,62 96,14 130.99

Massa Adria kg 147,21 328.71 123,29

Misto quente 190,11 420,19 121,02

Agua sanitaria Globo 73,61 150,63 104,63
Oleo de soja 900 ml 135,08 235,61 74,42
Bombril 46,38 73,05 57,50
Arroz longo tipo 2 5 kg 776,01 1.197,21 54.27

Fonte: Sunab

Manteiga aumentou 320%
Desde abril, o preço médio do pacotecom 200 g de manteiga extra saltou de

CrS 90,01 para CrS 378,30. Ou seja, uma
elevação de 320,28% — índice bem aci-
ma da inflação da Fipe, por exemplo,
que até agora apresentou um acumulado
de 117%. Aliás, a manteiga foi a campeã
nos aumentos entre 47 produtos e servi-
ços pesquisados pela Sunab. Já o chã de
dentro ficou 137,62% mais caro neste
período, passando de CrS 568,44 para
CrS 1.350,70. E para encher a panela
com feijão preto a dona de casa precisa
de 125,69% mais que em janeiro.

Mesmo com o controle de preços de
certos itens básicos, alguns continuam
pesando muito para o consumidor. É o
caso do pacote de 5 kg de arroz tipo 2.

No início do ano era possível adquiri-lo
com CrS 776,01, mas no mês passado jáera preciso desembolsar CrS 1.197.2! pa-ra colocar no carrinho a mesma merca-
doria. Uma elevação de 54,27%.

O levantamento da Sunab considerou
ainda itens como o tradicional pão com
manteiga, que aumentou 130.99%, en-
quanto o misto sofreu um reajuste médio
de 121,02%, E o filé com fritas ficou
95,6% mais caro, passando de CrS
1.308.92 para CrS 562,22, de acordo com
os cálculos da Sunab. Nas drogarias visi-
tadas pelos pesquisadores da Sunab o
preço da Novalgina aumentou 38.%.
Quem ficou doente no início do ano
pagou CrS 48,50 pelo frasco de 10 ml, e
CrS 62,83 em agosto.

Carne de segunda 
já subiu 245%

Alta até agosto
supera reajuste
da cesta básica

SÃO PAULO— A evolução dos pre-
ços dos alimentos mostra como o bolso do
consumidor está sendo castigado este ano.
A tradicional confusão que o governo cria
ao congelar e depois liberar os preços da
carne, tudo isso sem nenhuma ajuda de um
estoque regulador que poderia amenizar o
impacto dos reajustes efetuados pelo merca-
do. saiu cara de janeiro a agosto. Segundo
pesquisa realizada pela Secretaria da Justiça
e Defesa da Cidadania, cm convênio com o
Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Econòmicos (Dieesc), os pre-
ços das carnes de segunda já acumulam alta
de 245.3% de janeiro a agosto.

Para se ter idéia do absurdo da alta. é só
lembrar que a inflação medida pelo Dieesc
ate julho é de 142.2% (se o Índice de agosto
for 15%. o acumulado irá para 178,6%).
Descontada essa inflação de 179% do au-
mento acumulado de 245%, o setor se be-
neficiou com ganho real de 23,76% — o
ganho real de uma aplicação de oito meses
em poupança é 4%.

A variação dos preços médios da carne
de segunda também assusta quando compa-
rada ao resultado da própria cesta básica
(alimentos, produtos de limpeza e de higiene
pessoal). Em janeiro, o preço médio da cesta
foi de CrS 18.869.85 e, em agosto, de CrS
32.683,53, num aumento de 134.94% —
abaixo da inflação medida pelo Dieese. E
um exemplo da série de supérfluos mais
baratos do que alimentos são os preços dos

automóveis, que subiram em média 68.19%
nos últimos oito meses (17.49% em janeiro,
zero em fevereiro e março, 6% em abril,
zero cm maio, 6.5% em junho, 13,22% em
julho e 12% em agosto), Até agora, nin-
guém foi chamado pelo governo para con-
versar sobre repasses abusivos.

O passo a passo da disparada dos pre-
ços da carne de segunda é o seguinte: 52.8%
em janeiro. 5,2% em fevereiro. 0.2% em
março. 0,8% em abril. 0,7% em maio. -
0.3% cm junho, 31.8% em julho e 60,7%
em agosto. A alta da carne de primeira
também superou a inflação: 18.3% em ja-
rteiro, 3,1% em fevereiro. 0,1% em março,
0,4% em abril, -0,1% em maio, 7% em
junho. 111.5% cm julho e 3,5% em agosto,
o que totaliza 186.5%.

Evolução dos preços
Jan/Ago (em %)
Arroz 69,6
Feijao 150,0
Acucar 129,5
Farinha 180,2
do trigo
Batata 32.6
Cebola 129,4
Alho 260,8
Ovos 178,9
Oleo 134,0
Leite em 131,9
P°
Macarrao 179,4
Came 1" 186.5
Carne 2' 245,3
Salsicha 154,6
Fonte: Cesta Básica Procon/Diee-

OPERAÇOES CAMBIAIS

EM MERCADOS

DE TAXA FLUTUANTE

PROGRAMA
Tipos de Câmbio e Políticas Cambiais

• Operações Cambiais e Cálculos Financeiros
Câmbio à Vista e Futuro de Câmbio

• Arbitragens • Swaps • Hedging • Cross-Hedging
• O Comércio Exterior Brasileiro e o Mercado Cambial

• BACEN e Efeitos sobre o Câmbio

REALIZAÇÃO
17 e 18 de setembro de 1991, em horário integral (das 09:00 às 18:00h)

INFORMAÇÕES E RESERVAS
IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

Av. Rio Branco, 108 - 2'.'andar - Rio de Janeiro
Tels.: 242-6646; 242-6653; 232-1614 e 224-3117

IBMEC

Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

ESCRITÓRIO JURÍDICO Jte&tdO
Direito Imobiliário • ComercialDireito de Familia (Causas da Mulher)Direito Trabalhista •Cível. Criminal e Inventário

ESPECIALIZADO EM COBRANÇASAv. das Américas, 4790Centro Profissional Barrashopping, sala 502Tels: 325-8525 • 326-1143 • FAX (17:00 às 19:00h)331-0544 • 339-5731 (Marcar hora)

ATE N C ÃO

ATACADISTAS

E CONFECÇÕES

Trocamos nosso estoque de aviamentos (linhas,
fechos, velcro) e tecidos por seus CRUZADOS.

Os interessados poderão tratar com o Sr. -Manoel,

no horário comercial, através dos telefones:

(021) 273-2484/273-2891/273-2941

Faça como a Aracniz Celulose, Fiat-Lux, Banco Na-

cional, Darrow, Docenave, Shell, Odebrecht, Cyan-

amid, Brascan, Fabrimar, Veplan, White Martins,

Caemi, Jornal do Commercio, Tenenge, Pepsi-Cola,

Canefour, Michelin, Polygram, Banco Inter-Atlântico,

Souza Cruz, Citibank, Moinho Fluminense e outras.

TVaga a sua empresa para

fazer um check-up médico.

Na Med-Rio Check-up, os executivos da sua empresa podem fazer
os exames completos em apenas 4 horas. E todos os exames são
feitos no mesmo local, com muito conforto, segurança e fora do
ambiente hospitalar. Os resultados ficam prontos em 24 horas.
Tudo com muita rapidez e a eficiência que os tempos modernos
exigem. E ainda com o alto padrão técnico da equipe Med-Rio
Check-up - única clínica exclusiva em check-up do Rio de Janeiro.

Telefones: (021) 275-7698/275-7958. Fax: (021) 542-0197.

[SMMDtesSoofn
Torre Rio-Sul, 26»andar-CEP22.290-Rio, RJCREMERJ n°97829-0- Dir. Responsáveis: GaJileu C. Aitii (CRM 52-36909) -

Gilberto Uiurahy (CRM 52-33496-3).

Med-Rio Check-up:' primeiro lugar em check-up médico.

#

Cuidado, autoestrada não é autobahn!

; Os Mercedes-Benz INTERCAR são• tropicalizados. Isto significa um automóvel
Cuque já sai da fábrica com as alterações
^necessárias para que se adapte às
;—Condições brasileiras.

Afinal autoestrada não é autobahn, clima
tropical nâo é temperado, quilômetro não é
milha, Celsius não é Fahrenheit e o
combustível brasileiro é bem diferente do
alemão, do americano, do árabe...

Na hora de comprar o seu automóvel
Mercedes-Benz, procure quem conhece as
diferenças entre autoestrada e autobahn.
Fale com a INTERCAR.

INTERCAR

Mercedes-Benz

Credenciado de Automóveis
-IMPORTAÇÃO DIRETA* Show Room: Av. Atlântica. 1536-B Copacabana Tel: 275-1943 • Assistência Técnica: Rua da Passagem, 175 Botafogo Tel: 295-1882 • Rio de Janeiro Dedicação a uma marca.

IJJ



4 o Negócios e Finanças © quarta-feira, 4/9/91

BOLSA DE VALORES DO USO DE JANEIRO
txnasrunBMtrovrf JORNAL DO BRASIL

holsa hoje

Boletim OficiaS da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Qtd. Fech. Mnx. Min. M6d. OfortnsOsc. Compra Vunclj% I.L.Ano Nn

Resumo das Operações

Mercados
A Vista

Açõos 
Direitos
Recibos
Certificados
Debôntures
Obrigações
Ex. Opções

Termo 
Integral
Pro-Rata
Opções

De Compra
De Venda
Futuro
Geral

Quantidade Valor (Cr$) fil.Neg
10.995.929.746 7.298.319.121.39
10.987.925.150 7.287.524.221,20

8.004.596

1.000.000
1.000.000

10.794.900,19

1 008.000,00
1.008.000.00

103.480.000 4.384.115.400,00
103.480.000 4.384.115.400,00

11.100.409.746 11.683.442.521,39

3.081
3.047

34

2.519
2.519

5.602

Indicadores do Pregão

IBV
Min Mnic

IPBV
Mod Ult Abt Min Max

Geral 79.588 77.819 81 060 79 092 77 819 84.404 82.251 85 091 82.251
Governamental 112.023 108 997 114 885 112.128 109 361 380 364 359,242 386.783 359 242Privado 47.651 46 578 48 153 46.764 46.718 56 467 55.985 56 950 56 015
Bons Do Consumo 121.332 113.221 123.504 113.697 113.221 14.552 14 207 14 764 14.207
Comercio 50.451 49 256 51 115 51.115 50 849 40.154 39.203 40.682 40.4/1
Finanças 69 523 68 433 70 274 69 554 68 433 98 574 97.652 101 825 99 407
Mineração 123 296 123.296 128 969 126.520 125.739 228 060 226 315 232.282 229.738
Petroleo 86 459 85.442 89 000 88.278 86.513 182.340 181 160 194 466 194 466
Quirnica E Petr 48.962 47 984 50.016 50.032 49.995 73.428 72.587 75.116 74.597
Serviços 68284 62620 69 242 65 600 63 027 73.379 67 474 74.307 67 474
Sid.E Metal 39.533 39.378 39 998 39.643 39.625 52.743 52.365 53.741 52.503

Evolução dos índices

Índices Pontos Osc %
Dia

anterior
Há

um mês
Há

um ano

Geral(ibv) 77.819 -2,2 79.588 73.197 9.375
Governamental 109.361 -2,3 112.023 90.437 9.529
Privado 46.718 -1,9 47.651 51.977 7.895
Geral(ipbv) 82.251 -2.5 84.404 79.439 12.817
Governamental 359.242 -5.5 380.364 242.417 31.012
Privado 56.015 -0,8 56.467 63.152 10.995

(Vlercado à vista ? lote

Tituloa Qtd. Foch. MAx. Min. MM. Osc. Contprn Venda I.L.Ano Nog.

Precos por mil apdes
Aco Altona PP - 150,00
Amadeo Rossi PN • • - - - 72,00 90,00
Arthur Lange PP 55000 50,00 56 00 56,00 56.00 0.90 56.00 512.77 1B Progresso PN 26 242/00 0,50 8.50 7,61 833 11,07 7.81 8,40 185.15 3Banori ON - ... 8,00 -
Boner) PN 27780000 9.50 9.50 8.60 9.31 9.14 8,55 9.19 349.73 3Banose PN ...... 90.00 1W.00Banrisul ON ...... 235.00Banrisul PN .... . 245 00Barbara ON ...... 200.00Barbara PN 7.080 800 215.00 216.00 215.00 215 42 2.58 215.00 237,60 117.20 5BelpratoPN 12.000000 75,00 75,00 70.00 72.92 75,00 416.68 4Belprato PP ...... 75.Q1. 80 00Brumadinho PN 188 071900 0.62 0 63 0.60 0,62 4.62- 0,62 0 67 221.42 6Cemig ON 924 912 300 13 50 15.20 13.00 14.47 10.95- 13,50 13.90 1146,59 26CemigPN 8024 318 200 16,30 19.48 15,00 16,32 14 20- 16,01 16.20 1240,12 336Cemig PP 26 800 000 15.50 16,50 15,50 16.00 15 30- 15 50 1630 1218,58 8Cibran PP - - - • 302.00
Climax BN 100 42.00 42 00 42.00 42,00 4.27 35,00 42,00 221.98 1Climax BN-R 100 42,00 42.00 42.00 42,00 42,00 • 1Corbetta PN • • • - - 0,60
Corraa Ribetro PN 6 500 000 137,00 137.00 137.00 137 00 100 00 304.44 1Czarina PN 10 000 000 0.70 0.70 0,70 0 70 0,60 0.70 382.51 1Eberlo PN 70.3/8.7C0 2,60 2,80 2,60 2 68 11.20 2.60 2.70 867.31 4EberloPP 246 000 2.40 2.40 2,40 2 40 4.00- 2.40 808 08 1Forro Ligas PN 15.900000 78.00 80 00 78,00 78.70 2.33- 78.10 83,00 253,87 6Fortisul OP 2 700 250.00 250.00 250.00 250,00 208,35 1Fertisul PP 2010000 235,00 235.00 210.00 221,50 220,00 235.00 443,03 7Flbam PN 5,50 -Finam CI - • - - • 250.00
Iguacu Cafe AN ....... 170.00Iguacu Cato PA - • • 185 00IneparPN 1901200 50 50 50 50 50 00 50.20 0,40 49,50 50.50 301,84 3IneparPN-R • • - • - 47,10 •
J.B Duarto ON 0.90 1.10J.BDuarte PN 200 976 200 0,57 0.70 0,57 0,62 4.62- 0.57 0.65 163.15 7Mannesmann ON 80 873500 405 00 405,00 391,00 400,08 1,53 391.00 405.00 514.65 28Mannosmann ON-R... 3 056 000 340.00 340.00 335,00 335,16 340,00 369,00 - 7Mannesmann PN 12 537 400 235.00 245 00 222,00 239.58 4.17 235.00 245.00 623.89 12Mannesmann PN-R.... ....... 235.00Mullor PN 4.442 600 6,20 6,22 6,20 6.21 1.80 6.20 8 90 393,03 3Multitol ON ....... 73 00Multitel PN 5 000 000 39,00 39.00 39,00 39,00 EST 35.10 278.57 1OlmaPN ...... 310.00B PerdigaoPN 3.942.500 105,00 110 00 102 00 108,77 4,90 102,00 10700 153,47 3Pordigao Ahm PN ...... 180.00Pers Columbia PN - - - - • 301.00Persico PN ...... 42 00 47,00Pettenali PN 27 000 000 35.00 35.00 30.00 31,05 4,79 31.00 38.00 839.18 9Promelal PP 259900 208.00 208,00 208 00 208,00 EST 190.00 6-1.98 1PronorAN 31000 000 1 680 16,80 16.79 16,80 20.00 15.10 17,80 329,41 3PronorPA ...... 15 (X) 1800PropasaPP 110000 60,00 60.00 60.00 60.00 EST 60.00 68.00 116,99 2K Salgema BN 2 000 000 350.C0 350.00 350.00 350.00 330.00 437,50 1Sharp ON 246.100 850.00 850,00 850.00 850.00 70,83 2Sharp PN 2 517 500 266.00 266,00 260.00 264 62 1.43 266.00 285.00 980.07 5Sid InformaOca PN ... 14 000 300.00 300,00 300,00 30000 300,00 1000,00 1Sondotecmca PA - - - - 129.00
Taurus PN ...... 135 00 153.00Telebras ON 1007 600 4100,00 4200,00 4100,00 4199.25 0.05 4100,00 4350.00 2028.62 8Telebras PN 67 576000 4850.00 5300.00 4/00.00 4991.43 4,30- 4830,00 4950,00 1636.53 129TolebrasPN-R 4 772 800 2060.00 2100.00 2000.00 2034.25 2060.00 2200,00 - 23TraloPN 8600.000 170 00 200.00 17000 172.67 200,00 880.29 4Trombini PP 16 187 600 285.00 300 00 285.00 290.73 528.31 4Ucar Carbon ON 355 840 500 24.00 26.00 23,00 24,55 4,11 24.01 26.00 698,63 38VotecPN 9 547 200 16.50 17.00 16.50 16.76 1.41- 16.50 17.00 931.11 2ZiviPN 10000000 11.00 11,00 11.00 11.00 EST 11,00 545.36 1

Preços por ação
Acosita PN 10 300 41,00 41,00 40,00 40,03 0.77- 41,00 45,00 835,52 3AgralePN-D ....... 150AgralePP-E ....... 10,00Agroccres PN 54 600 3 50 3.75 3.50 3.74 4.10- 3,50 • 479,48 3Albarus ON ....... 520.00AlbarusOP ....... 580.00Alpargatas PN 83 800 44.00 45,00 44.00 44,79 0.47- - 491,44 2AquatecPP ...... j qoAracruz BN 1500 900.00 900 00 900.00 900.00 0.57 800,00 910,00 377.83 1Artox PN 900 000 0.28 028 0.27 0.28 EST 0,26 0.28 307 69 3AvipalON ...... 190Azevedo PN 49 200 6.20 6,50 6 20 6.44 0.92- • 477.03 3B.Amazonia ON 100 500 4,90 4.90 4,90 4.90 2.00- 4.90 - 233.44 4B America Sul PN-G-.. 99 700 1,30 1.30 1.30 1.30 0.78 1.24 1.30 214.87 3B Bandeirantes PP - • • • . . 50,00B Brasil ON E~ 116 300 130 50 140,00 130.00 131,46 0.08 130.50 137.89 62546 26B Brasil PNE- 909 300 149.00 156.00 148 01 152 83 0,53- 148.00 152.00 576.78 66B.Economico PP -EE.... 30 000 4,55 4,55 4,55 4,55 EST 4,60 4.55 525.40 1B NordesteON ....... q.80BNordestoPN ....... i,0OBRoalPN 1 800000 21.00 21,00 21.00 21.00 - 22.00 23.90 85,71 2BanospaONE- 388 100 2,50 ' 2.50 2.50 2.50 0.81 2.40 2.50 647,66 6Banespa PN E- 6 796 700 2,50 2.70 2.50 2.58 1.15- 2.50 2,60 618,24 58BanortoON ....... 150 00Bolgo Mineira ON E-E... 15 000 109,00 110.00 105 00 108.00 5.01- 108 00 534 41 5Belgo Minoira PN E-E .. 70,00Bic.CaloiPB 4 000 0.32 0.32 0.32 0.32 • 0,32 - 164,10 1Bombril PN 69000 4,70 4,70 4.70 4./0 2.17 4.40 5.10 1175.00 2BozanoSlm.Cia PP .... . , . ... 5000BradescoONE- 34 100 8.30 8.30 8 30 8.30 1.22 8.30 - 422,17 2BradescoPNE- 1 393 6C0 8.30 8.40 8.30 8.39 0.12- 8.20 8,40 426.32 20Bradesco Inv PN E- 800 16.00 16,00 16,00 16,00 EST • 667.50 1Brahma ON 1800 67.01 67,01 67,01 67.01 29.46- 67.00 90.00 699,11 1Brahma PN 1 231000 47.50 50.00 43,CO 47.01 5,18- 46.00 48.00 572.38 42Brahma Nov ON 4 600 66.00 66.00 65,50 65,51 - 66 00 80.00 103.98 2BrahmaNovPN 805 200 44.50 45.50 42.30 44.38 3,00- 43,11 4450 118.98 19Brasmolor PN 12 100 55,00 60.00 55,00 59,96 - 55,00 60.00 677.59 2Brasmotor PP 76000 59.98 59.98 59,98 59,98 9,05 • 581.14 1Brasperola AN -G- - • . . . 49.00Cacique Cafe PN - . . . 25.00Caemi Mineraca PN EE- - - .... 45,00 60.00Calfat PP ....... 170Cat Leopoldina AN -G-.. 2 211000 2.70 2,90 2.70 2.79 0.36- 2,65 2.90 455.88 29Ceri ON ...... 70 00 100.00CespPN ...... 3000Ceval ON ...... \CovalPN 260000 1.90 1 90 1.90 1.90 • 1.55 1.90 791.66 1CofapPPE- 210 000 3.10 3.10 3.10 3,10 3.33 3.05 3.10 248,59 4Confab PN 2 U 500 40.00 40 00 40 00 4000 5 26 - 377.35 3Const BoforBN 2-'0000 0.90 0 90 0.90 0,90 - 0.82 O.ft) 376.56 2Copene AN 86 000 114 00 11601 114 00 114.67 1.33 114 00 119.00 324.53 15CosiguaPN - - . . . gooB D F Vasconcelo PN • . . . . . 6.50DocasON 14 400 12,50 12.50 12.50 12,50 3,85- 12.50 • 1470.58 1DocasPN 54 300 6.99 6,99 6.51 6.95 • 6,51 7.00 1067.58 2DovaPPE- ....... 009DuratexOPE- ....... 350Duratex PP E- 670300 9 00 9.60 9 00 9.41 9.00 9 60 407.88 8B Eletrobras AN ....... 36.00Elotrobras BN 40G90 300 34.80 39.80 34.10 37,38 4 81- 35.00 35 10 1991.47 530Eluma PN 2 500 7.50 7.50 7,50 7,50 • 7,50 8.50 462.96 1EmbraerPN ...... 1700EnxutaPN . . . . . 1 15Ericsson ON 1000000 6,50 6.50 6.50 6.50 - . 132.65 1Ericsson PN ....... 4 30

Ericsson PP Estrela PN -G-
Ferbasa PN FicapPP FinorCI Fnv-Veiculos PN FrangosulPN Gordau PN Gurgol Motoros ON ....Gurgol Part PN Horing Cia PP lochpo PN Ipiranga Dis.PP Ipiranga Pet OP Ipiranga Pet PP ItapPN Itaubanco ON E-Itaubanco PN E-ttausa PNKepler Webor PN -G-....
Lacosa PPLam Nac.Metals PNLanificio Sohb PNtightONLimasa PPLix Cunha PN Lo) Americanas ON -E-.
loj.Americanas PN -E-..
LuxmaPP Magnesita PA MaioGalloPP Mangeis PN -G-
Marcopolo BN -G-
Marcopolo ON-G-Marcopolo PN -G-
Maxion PNMendes Jr PA Mendes Jr PB Motal Love PNMetal Leve PPMetal levo Aut PNMtneracao Amap PN ...Moddata PPMontreal PN -G-
Multitextil PPNacional ONE-Nacional PN E-NaKata PN -G-
Olvebra PNOlvebra PN -ROrion PN -G-
Papel Slmao PN Paraibuna PNParanapancma PN Paulista F Luz OPPerdigão Agro PN Petrobras ÒNPetrobrasPN PetrobrasPP PetroouisaPP Petropar PPPirelli ON Pirelli PN Pirelll Pneus ON Pirolli Pnous PNPolipropileno PNRacimec PPRandon PN Recrusul PN Refripar PNRefripar PN -RRheem PPRiograndense PNRipasaPP Sadia Concordi PN E-..SamitriON Samitri PNSano PP Sergon PPSolorr»coPN Souza Cruz ONSultepaPP Suporgasbros ON <5-...Supergasbras PN -G*...
Suzano PPTam-Trans Aer PNTeka Tecelagom PN....Telerj ON TelerjPN TeleapPN Unipar AN -G-
Unipar BN -G-
Unipar ON -G-
Vacchi PN -G-
Valo Rio Doce ON Valo Rio Doce OPValo Rio Doce PN Valo Rio Doco PPVarigPN Vilejack BN -G-
Whito Martins ON -G-....

1800 4,00

100 300 50 00
30 000 0,32

4 5005000

1000040.000
3 000

1 695 1001 0003 000800
50 200490 000109 000

5A.0032.00

119,001,50
2.50

22.010.583,60285.00
0.450.750,24

50 00
0.40

58 0032.00

120.001,50
2.50

28000583,60285,00
0.450.800.24

4.00 4,00

40,00 49.98
0,32 0,35

55,0032,00

119001.50
2,50

22.010583,60285,00
0,420,750,23

57.6732,00

119,941.50
2,50

26.480.583,60285,00
0,440.77023

4,0040.00

4,85 55,00
15,00

•11,505.0050.002.600,385.7018.0020,00

3,4030039011,0040,20

Pro<;odo Promio % Valor do657.63 5 C6d. Titulos Tipo DBS S^rios Exerc. Quant. Ult. Mix. Min. MM. Valor Total Nog
343,13 3 ElET Eletrobras BN CJL 15,50 7500 000 23,00 28.00 23,00 25,18 108 878 800,00 4,303 107ELET Eletrobras BN CJO 18.50 430 000 20,00 23,00 20.00 22,00 9 460 000.00 0.216 10ELET Eletrobras BN CJU 23.50 5620000 17.01 22,00 17,00 19,53 109.764.100.00 2,504 114
219,31 2 ELET Eletrobras BN CJZ 28,50 2900000 14.01 19,00 14,00 16,67 48 366 900,00 1,103 42533.33 1 VALE ValeRioDoce PP CJG 240,00 3360 000 95,00 103,00 95,00 97,94 329.100.000,00 7,507 44VALE ValeRioDoce PP CJI 260,00 50 000 85,00 85,00 85,00 85,00 4 250 000,00 0,097 1VALE Vale Rio Doce PP CJM 300,00 15100 000 53.00 65.00 53,00 58,27 880 025 000.00 20.073 404
29727 VALE ValeRioDoce PP CJO 320.00 33090 000 42,00 53,00 41,00 46,75 1 547.110000.00 35,289 811VALE Valo Rio Doce PP CJP 330,00 500 000 41,50 42.50 40,50 41,14 20 570 000.00 0.469 6VALE ValeRioDoce PP CJR 340.00 32140 000 32.50 42 00 30.00 36.521.173 764 900.00 26,773 930VALE ValeRioDoce PP CJT 360,00 2790.000 24,00 29,00 23,00 26.10 72.825.700.00 1,661 50

900 1000,00 1000.00 1000.00 1000.00

265000 5,iO 6,00 5,50 5.7740 000 7,50 7.50 7.50 7.50

454 300 1,95 1.95 1,80 1,87
2.155 000 1,10 1.15 1.10 1.12

6 800 32,10 34.00 32,10 33.50

175600 0.35 0.35 0,35 0,3516 000 45.00 45,00 45.00 45,00
601 500 1.56 1 58 1.55 1.S663.791 400 4,05 4,50 3 85 4.05
145 500 0,40 0,40 0,37 0,381 500 940.00 960,00 920.00 938,671400 1500,00 1500.00 1500,00 1500.00142.100 1555.00 1719,99 1640,00 1693.38172 800 6.80 7.20 6.20 6,91
30 000 25,00 25,00 2500 25 001020.000 24,00 24.00 23.99 23,99

100 7.48 7.48 7.48 7,48

1 100100 491.01290,00

20 300 1400,00

584 900
000 00024 253 600183 600334 900084 000830011710700

441 00044 2001.60015560014.477 6002200025 0006605 800

3.83
0,840,438.488.9037.903.504.00
0,22230,00230,00264 002700044.000.428,74

420
0.55

491.01290.00
0.90

1421.01

3,85
0,840,448,488,9040,003.504,15
0,22239 00230.00273.00280,0045000.42880

4,10
0,50

490,01290,00

4.19
0.W

490.10290.00

1-100,00 1414,21

3.71
0.840.408.007.5036,003,503,99
0.22229,00230,00262,00266,0044,000,428,10

3,85
0,840.438.128.1638,203.504,06
0,22231.09230,00267.72273.1844,230.428.63

Empresas em situação especial
•Engesa PA •VerolmoPN
C Brasília ONC Brasília PN  25000 140.0CCeluloso Iram OPFarol ONPacaembuPP  200.100 71.0C

¦ Total  995.921.400

140.00 140,00 140,00

71,Ot 71,00 71.00

2.50 3.001.65 2.400500,79- 22.00 24.000.58 3.968,50 ¦ 285,00254.000,43EST • 0.760243,95 6.308,33- 95000 1200.001200.001400.00
18003.67- • 7,001,19- • 7,90250.00250.00 265,0026.003,89 1,80 1.952,001.01 1101,203300 36.001,52 32,10 38,0027.500.350.35 03840.506,10 6.501,27- 1,56 1.703.58 4 00 4,153,50 3.900,401.92 90800 960.00- 1410,00 1600.002.61 1655.01 1699.004,38 6,80 7,1533,0025,000,04- 24.008,000,13- 7.502,10 2.504,80

22.0010,20 0,50 0,60r 48 0.5518,0012.00115.002,801,98- 492,00 500.001,70- • 2950013,001.14 0.85 0.9070,000,69 1400,00 1450,003,004,501.03- 3.74 3,83•650,00
0,902.38 0.41 0,431,12 8.00 8.-180,97- 8.001.87 35,62 '7.90

3.32- 3.854,64 4,00 4,063.66EST 0,18 0.228.57 226.00 230,003.14 230.00 255,007,17 264.00 269.806.36 268,00 270.004.04- 44,00 45,50EST 0,42 0,455.24 8.10 8,74

0,60 0,700,6560.00EST 141,0060.00120 0071,00

55-1,76377.83
788,64

1065,59414.28319.43611,06
403 66726.41575.00

1192,141363,63

532,76
319,08

1248.00402 58
316.66955,08996.351060,48495,34
695.21745,26

1098.76
473,68

345.29
207,40151.401784,612193,542977.39433.16487.39
129.41998.48973,46832.95826.99580.44150,00470.04

Mercado à vista ? fração

Tipo DBS Quantidade ProçoMédio Volor (CrS) % valorTotal

PNPPPNOPPPPNONPNPNPNONPNONPNPNPPON

Preços por mil açõos
CemigCemigFabrica BanguFertisulFortisulJ.B.DuarteMannesmannMannosmannMullerPerdigãoSharp Sharp TelebrasTelebrasTelebras TransbrasilUcar Carbon
Prcçoa por Ação
AcositaAdubos TrevoAgroceresAlpargatasAzevedoB. AmazôniaB.America SulB BrasilB Brasil Banespa Belgo MineiraBelgo MineiraBiobrasBombrilBradesco Bradesco Bradesco InvBrahmaBrahmaBrahma NovBrahma NovCat.LeopoldinaConlabCopeneDocasDocasDuratexDuratexElumaIpiranga PetIpiranga PetLightMendes JrMendes JrMirteracao PartOrionParaibunaParanapanemaPetrobrasPetrobrasPetrobrasRiograndense SamitriSamitriSouza CruzTelerjTolerjUniparUniparVale Rio DoceVale Rio DoceVale Rio DoceVale Rio DoceVarigWhite Marttns
Empresas cm altuaçáo especial

172829610411268130120256719904183649683250

8,078,3224,00125,00111,250,30203,84120.003.2851.00721.05140.002.095.932.554.171.065,72120,0012,71

1.370,682,3013,0012.460,0126,5014,400,083,4113,7012,60876,10929,72102,319.963,16

0,0020,002
0,0040,002
0,0010,0020,0020,1380,1470,0160,002

PN 50 22,00 1.100,00 0,174 1PP 26 0.25 6,50 0,001 1PN 81 2.00 162,00 0,026 1PN 10 25.00 250.00 0,039 1PN 38 3.25 123.50 0.019 1ON 176 2.66 468.80 0.074 2PN -G- 70 0.65 45.50 0,007 1ON E-- 279 65.46 18 264.00 2,881 6PN E-- 248 76.25 18 911.00 2,983 3PN E- 122 1,30 158.90 0.025 3ON E-E 20 55,00 1.100.00 0,174 1PN E-E 10 37.00 370.00 0.058 1OP 47 9.00 423.00 0,067 1PN 15 2.40 36.00 0.006 1ON E- 165 8.30 1 369.50 0.216 2PN E— 123 8.40 1.033.20 0,163 2PN E-- 67 16.00 1.072.00 0.169 1ON 33 47.50 1.567.50 0.247 1PN 342 24.21 8.280.50 1.306 6ON 20 33.00 660,00 0,104 1PN 143 21,80 3 118.40 0,492 4AN -G- 99 1.35 133,65 0,021 1PN 33 19.00 627.00 0.099 1AN 50 60.00 3 000,00 0,473 1ON 94 6.50 611,00 0,096 1PN 36 3,50 126.00 0,020 1OP E~ 90 4.50 405.00 0.064 1PP E- 12 5.00 60,00 0.009 1PN 36 3,80 136.80 0,022 1OP 60 1.50 90.00 0.014 1PP 20 1,80 36.00 0,006 1ON 48 13.00 624.00 0.099 1PA 50 4,00 200.00 0,032 1PB 50 4,00 200.00 0.032 1PN 69 0.35 24,15 0.004 1PN -G- 90 22.50 2.025.00 0.319 1PN 40 0,80 32.00 0.005 1PN 284 2.04 580.50 0.092 6ON 203 470.00 95410.00 15.050 3PN 72 750,00 54 000.00 8,518 1PP 271 1 084.50 293,901,00 46,361 7PN 8-1 6,50 546.00 0,086 1ON 40 350.00 14000,00 2,208 2PN 101 180,61 18242.50 2.878 4ON 10 1.400.00 14,000.00 2,208 1ON 410 4.09 1.679,70 0,265 5PN 358 3.54 1.270.05 0,200 5AN -G- 26 1,85 48,10 0,008 1BN -G- 126 2,04 257.30 0.041 2PP 40 137.75 5.510.00 0,869 2ON 92 220.00 20.240.00 3.193 1OP 88 200.00 17.600.00 2.776 1PN 174 135.29 23.541.00 3,713 4PN 82 23.00 1 886.00 0.298 1ON -G- 537 4.36 2.342.35 0.369 13

C Brasília..Madeirit....Total
PNPN 60308.346

70.0080.00 4.202.40633.933.76 1164

Mercado a Termo
Operações

Tipo DBS PrazoOuontidAde CotaçõesÚltima Máxima Mínima Volor % valor n.do(CR8) Total Ncg
Preços por nvõosTam-Trans Aer. PNTotal
Quantidades a vencer

10000001000 000

Data C6d Titulos Tipo Quantidade
04/09/91 ARCZ Aracruz BN 2.00004/09/91 BESP Banespa PN 1 500 00004/09/91 CMA Min. Amapa PN 1000 00004/09/91 IOCH lochpe PN 20 00005/09/91 SGAS Supergasbras PN 500.000
05/09/91 TAM Tam-Trans Aer. PN 2 000.00006'09/91 PMA Paranapanema PN 100.000
09/09/91 PMA Paranaoanema PN 100.00009/09'91 SAMI Samitri ON 80012/09/91 MEND Mendes JR PA 200 000

1.01 1.00 1,00 1 008 000.001008 000.00
Quantidades a vencer
Data C6d Titulos Tipo Quantidado
12/09/91 MEND Mendes JR PB 80.00012/09/91 SGAS Supergasbras PN 600000
Valor diario dos contratos a veneer
Data Valor Data Valor
04/09/91 11.289.700,00 18/09/91 1.209.075,0005/09/91 5.675.250.00 19/09/91 35.363.866,0006/09/91 552.000,00 23/09'91 13.630.000,0009/09/91 978.300,00 25/09/91 24.468 594.0012/09/91 4.975.472,00 27/09/91 2.394 000.0016/09/91 1.809 552,00 02/10/91 2.310 000,00

ÍVáercado íle Opções

Operações

Posições em 02/09/91
Pr09« do Quant, dm Aborto N" do posl(;6os ProvlliC6d Titulos Tipo DBSS6rie Exorclclo Totals Cobertas Titular Langador AVIsto

Bfl G Brasil PN E- CJE 188.42 30 30 153 64BB B Bmsil PN E~ CJF 203.42 1 910 1.810 14 153 04BLSP Banespa PN E- CJF 3,40 _'000 2 000 2.61CMIG Cemig PN CIF 26.00 120 000 120 000 19 02DIET Eletrobras BN CJI 13,50 1230 1 230 31)27ELET Elelrobras BN CJL 15,50 70 490 58 700 190 133 39 27ELET Elelrobras BN CJM 16,50 1 450 710 10 39 27ELET Elelrobras BN CJO 18,50 22,790 5 890 61 75 39 27ELET Elelrobras BN CJU 23.50 22 990 9.156 143 110 3<>;','ELET Elelrobras BN CJZ 28.50 3 480 1 870 22 26 3'i 27PETH Pelrobras PP CjfJ 2 200.00 20 20 1649 76PETR Pelrobras PP ... CJO 2 400 00 10 10 1649 76PMA Paranapanema PN CJE 6,50 1000 1000 3 91TIBR Telebras PN CJM 3 200 00 1.450 1.450 5215 82TLBR Telebras PN C.IN 3 -*.00.00 58 700 58/00 5215 82TLBR Telebras PN CJW 5000,00 5 000 5 000 5215 82VALE Valo Rio Dote PP ... CJG 240.00 20 300 16 94.1 108 133 256 H5VALE ValeRioDoce PP ... CJI 260,00 7 670 1,130 22 256 85VALE ValeRioDoce PP ... CJM 300.00 40051 17 610 259 287 256 85VALE ValeRioDoce PP CJO 320 00 50 353 7.608 242 169 256 85VALE Vale Hio Doco PP CJP 330.00 550 550 256 85VALE ValeRioDoce PP CJR 340.00 31.990 12 713 133 180 25(185VALE ValeRioDoce PP CJT 360.00 070 250 256 115
Totals por vencimentoDe* 120 000 120 000 IO'" 344.924 204 380 1 206 1166I"1'11 464.924 324 380 1 208 1 167

Quantidades efetivas em 02/09/31
(A) (d)lnvor B/A) Encerramento Aumentos Exorc. VnrioçáoCód Títulos Tipo Sório Totais fJo Dia % Compra Venda Docum. Compra Venda do dia ofotivo

BB B. Brasil PN CJF 30 0.00 30 30 30227-42 ' BB B Brasil PN CJG 100 100 100,00 100 100 0
CMIG Cemig PN CLF120 000 0,00 120.000120.000 120 000

28,57 j ELET Eletrobras BN CJL 8.650 2.600 30,05 4.110 8 310 4.440 240 1 270-ELET Eletrobras BN CJO 510 160 31,37 290 410 220 100 30-
450.U0 4 ELET EletroDras BN CJU 9.960 2.660 28.71 3.340 8 280 6.620 1.680 1 200

ELET Eletrobras BN CJZ 3.700 1.430 38,64 1 450 1.450 2.250 2.250 2 230
VALE Vale Rio Doco PP CJG 1 350 200 14,81 490 860 900 530 240
VALE Valo Rio Doce PP CJM 22.760 8.670 38,09 12 990 19 470 170 9.880 3 400 1 090-VALE Valo Rio Doce PP CJO 47 490 22.460 47.29 24 980 32890 22.610 14.700 12 180

533 eg 2 VALE Vale Rio Doce PP CJR 31.710 14.440 45,53 16.730 18 850 15C 14 980 12 860 10 420
433^99 'l VALE Vale Rio Doce PP CJT 820 0,00 820 820 820

Total 247.080 52 920 64.480 90.620 320 182.750156610 144 730

Fundos de Investimentos

Fundos Mútuos de Ações ? (Renda Variável)

DonominaçãoBanerj BCA (RJ)Banespa Acoes (SP)Bnnortinvest (PE)Boavista CSA (RJ)Boavista FBA (RJ)Boston Sodril (SP)Bozano Simonsen II (RJ)Bozano Simonsen-Cart. (RJ) ...Bozano Simonsen-Fundo (RJ).,Chase Flexpar (RJ)Chase Select (RJ)City I (RJ)Economico (RJ)Fundo BBM (RJ)F M A C M. (RJ)Garantia (RJ)Itau-Cnpital Market (SP)Itau-ltauacoes (SP)Montrealbank Segurid. (RJ) ....Montrealbank (RJ)Montrealbank-Brascan (RJ)Multiplic Ativo (SP)Multiplic (SP)Prime (RJ)Prlmus (RJ) Saíra (RJ)

VI. da Cota Rontab. Acum. Patr. LiquidoOBS CrS No M6s No Ano Cr$1,622000 12,71 372,06 3 366 016 38816,494539 436,18 1.978.9910587,741873 11,73 147,06 145 423 349145,967038 26,83 376,60 1.210.110 09916.709903 21,73 296.90 710 766 451144.584778 3,65 238,50 996 501 685110,062443 18,85 522,48 771.330 53929.741522 12,12 316,06 921 264.225131,755175 17,14 249,79 334.699415555.811972 11.08 458,56 3 848620 070154.610139 12,30 353.10 579.004 6755 4,573.204000 28 909 2655.084433 27.45 412.08 2 808 725 25767.457000 199 611 36812,102802 7.91 358.12 1 013 128 599942,435100 19.89 464,45 559 911633
147,685787 1.99 339.77 21 233.535 525
230.735352 7.42 440.21 4.209930.25522.591709 15,82 485,03 362 332 461
77.893862 13,02 448,18 1.287 449 3721,017515 9,44 384,55 1 413.832.958

5 44 349,332499 19.49 673,18 133.780 0715 14 606,283786 9,94 381.82 1 6912104489,262377 22,17 478,26 516.220 2225 11.221,821087 7.657.77022.871027 -0,16 372,68 936 440 961

N. deNeg Fundos de Aplicação Financeira

Denominação
Azul CEF (RJ)Banerj (RJ)Banespa (RJ)BMC (RJ) Boston Cash (SP)Chase S. Savings (RJ).Credibanco (SP)Economico (RJ)Fator F.A.F (RJ)Fundo Gaúcho (RS)Garantia (RJ)Ilau Eletronico (SP)Montrealbank (RJ)Multiplic (SP)Renda Mais (PE)Satra (SP)

VI. da Cota Rontab. Acum. Patr. LiquidoOBS Cr$ No Mils No Ano CrS
5.579722 11,42 78,47 280 133 182 888290.233500 12,55 74,45 31 913.767 81523,846268 12,16 126,69 283.328 764 1312.323.482313 11,86 76,74 4 400 567 709200.715100 12.39 74.84 22.870.662 88416.869.927325 11,38 72,53 17.258 647.04976.420272 11,97 126,47 4.120.949 532227,065577 11.87 77,75 46.945.026 36476.883.795450 12.35 53,77 150 358 7441 794,961493 13,19 79,49 15.728 333.6971.756.596112 12,00 75.65 4.255.553.090312 910,157000 11.76 75.20 345 779 807 8301.162068 12,24 74.41 3.266.818.290'77,680247 9.22 62.28 12 401.453815.300335 12,01 70,57 3.656.653 49225.469752 12,02 126,33 59 086.999 121

Fundos de investimento ? Capital Estrangeiro
VI. da CotaDenominação OBS Cr$

Boavista Brazilian (RJ) 524.267.804.594717Brazil Conversion Fund (RJ) 18,852511Brazilian Invest (RJ) 172,628263Brazilian Invest.ONE (RJ) 12 596,191767B.Simonsen Inc Area F.(RJ) 712.281447
Chase Brazil (RJ) 1841.562205Chase (RJ) 645,570242Emgt - Brasil Fundo (RJ) 30168,321636Emil Brasil (RJ) 4.999,904475Equity Fund ol Brazil (RJ) 838,386087Genesis Brazil (RJ) 65.379403Infinity Brasil (RJ) 33.978,441700Montrealbank (RJ) 63.237.890314Multiplic (SP) 592.860,224900Quantum Brasil(RJ) 105.211.315200Swiss German Braz.lnv.(RJ) 1,282945Temi Brasil (RJ) 1053,10656

Últ. distr.Cr$ om

Fundos de Incentivos/DL 1.376
Valor da Cota

Doriominncflo Ohs N°deCotfls Cr$
Finam 4 143 788 339 171 0 58Finer 5 42 322 395 264 4 97Fiset Pesca 6 114 221638.173400 5.75Fiset Rellorestamento 6 5 4 78 1 77 259700 13 33Fiset Turismo 6 5 246 153 552200 1,47

Fundos PAIT

Donominação
Boavista Pait (RJ)BVRJ-Elite (RJ)Montrealbank (RJ)

Fundos Renda Fixa

Vnlor da Cota Rentab.Ultimos
CrS Trinta Dias

10017,518879
3.16031515.500237

Patr. LiquidoCrS
1 134.820 78574 904 64610 111 098.91215 989.335.9868 905 9144 792 342 1471.141 142 78259 600 835 11415.772.893 44039012 513.9772.138.738.2142.251.86269517.706.609.287118.572.04419.913.337 71131.987.6605.007.650.634

Patr. Liq.
Cr$

83 458 648 921
210 496 465 076

657 669 00073030.000
7.716 000

Patrimonio Liq.
CrS

5.875479
160 829 254
66 443 904

Vi. dn Cota Rentab. Acum. Patr. LiquidoDonominaciio QBS CrS No Mud No Ano CrO
Azul Fix Empresarial (RJ) 1.651886 12.B1 14,89 1.503.818.514Azul Fix (RJ) 1.689150 12,22 68,92 2.939.984.266Banespa Inveslimenlo |SP) 19.380872 13.30 128,91 1.021.445.301Bemge Empresarial (MG) 329,317492 12.36 144,47 461.265.545Boslon Corp I (SP) 42.152.785000 15,06 168,31 15.591.425.877Boston D.I (SP| 5 1.071,774000 7,18 7,18 5.987.757.787Bozano.Simonsen PJII (RJ) 67,289825 0.59 124,21 20.267.157Chase Empresarial (RJ) 5 4 637.330494 14,68 166.82 8.490 408.479Chase Flexinuesl (RJ) 28.748718 13,03 143.77 11.377,401.985Credibanco (SP) 176.451979 12.06 76.45 111.623.348Economico Fundo P Jur.(SP) 1.615262 13,24 61,53 378.805 407Economico (SP) 5,381448 13.28 166.67 306 680 420Investmais Empresarial(PE) 747.018802 14.83 113.55 6.589.166Investmnis (PE) 361.533985 13,38 119.70 8 013 947llau Money EmpresariallSP) 157.206697 13,05 1 895 057,220llau Money Market (SP) 34.142129 12.98 148.57 11 430.852.206Montreal Cond. (RJ) 1.822924 13.22 140.46 675.990,878Monlrealbank Emp. (RJ) 2.004076 13,78 144.42 347.502 693Multiplic (SP) 74.206340 4,34 55.02 12.405.519Prime (RJ) 3.723.638000 12.73 90,74 2.639.739Primus (RJ) 20.315.557596 851.831 000Salra Corporate (SP) 126,114680 13.79 161,00 20.789 582 443Salra Personal (SP) 33.392933 13.05 144,13 7 211 033,431

Todas as inlormacoes constantes dessa relacao sao de responsabilidade exclusiva dos administradores dos
lundos.
01) Posição em 26/08/91 05) Posição em 30/08/91 06) Posição em 02/09/91 07) Posição em 03/09/91
04) Posição em 29/08/91
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Ativo Votec PN lidera a
rentabilidade em agosto

Das 120 ações que participaram cm mais
da metade dos pregões realizados no mês de
agosto passado na Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro, apenas 29 superaram a variação
do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas na-
quele mês, de 15,25%. A ação Votec PN liderou
as cotações com rentabilidade de 245,46%, se-
guida ilo Liylu ON (190,83%), Telesp PN
(186,27%), Paulista Força e Luz OP (182,22%)
e Oletrobrás BN (180,33%). As cinco maiores
desvalorizações de agosto foram: Czarina PN
(-47,'):%). lochpe PN (-46,43%), Pctlcnati PN
(-42.08%), Caie Brasil» PN (-40,38%) e Vacchi
PN (-38,47%!.

No acumulado de janeiro a agosto deste
ano, o ativo Telesp PN lidera com uma rentabi-
lidado de 2.532.89%, contra o IGP-M de
155,09%. Das 120 ações, 96 estão ganhati-do daquele índice, ficando a Telebrás ON em
segundo lugar (2.010.83%), a Telerj PN cm
terceiro (1.967,20%), a Bletrobrás BN cm quar-to (1.820,61%) e a Telerj ON na quinta coloca-
çào, com rentabilidade de 1.651,64%. Os pioresdesempenhos até 31 de agosto ficaram com Vac-
chi PN (-5.89%). lochpe PN (-3.23%), Barbará
PN (8.66%), Teka PN (30.28%) e Ericsson ON
(30.61%).

• Pré-identificação para
lisiniinas é prorrogada

A Comissão Diretora do Programa Nacional
de Desestatização decidiu prorrogar, até 16 desetembro, o período de prè-identilleacão dosinteressados no leilão de ações ordinárias daUsinas Siderúrgicas de Minas Cierais-Usiminas.
a ser realizado no dia 24 próximo.

Subscrição da Trato não
será exercida pela CLC

A Câmara de Liquidação e Custódia S Ainforma aos usuários, titulares de ações daTraio (TRAF). que a subscrição da empre-sa—aprovada pela assembléia de 6 de agos-to— não poderá ser e.xercidu através da CLC'.Dessa forma, os interessados deverão exercer odireito de preferência diretamente nas agênciastio Bradesco, até o dia 10 de setembro.
Bolsa do Rio promove
curso sobre mercado

Estão abertas as inscrições para o novo
curso sobre mercado de capitais promovido
pela Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Asvagas são limitadas e as inscrições podem ser
feitas no Núcleo Educacional da Bolsa do Rio. à
Praça 15 de Novembro. 20. 8° andar. Maiores
informações podem ser obtidas pelos telefones
271-1044 e 271-1059.
Curso: Formação Técnica cm Mercado de Capi-
tais
Programa:-Mercado financeiro: os principais mercados.
Formas de intermediação financeira. Ascaracte-
risticasdo Sistema Financeiro Nacional.-Legislação de mercado de capitais e bolsa
de valores: as principais Leis do mercado.
A 4595/64 e a 4728/65 e Decretos-Leis. Reso-

Iuções do Conselho Monetário Nacional. Regu-
lamentação sobre a intermediação das socieda-
des corretoras, distribuidoras. O papel das
bolsas de valores. A Resolução 1656/89 que
disciplina o funcionamento das bolsas de valo-
res.
-Operações de bolsa: origens do pregão. O
recinto de negociaçÂes da Bolsa do Rio. O
telepregâo. O mercado á Vista, a Termo. Futuro
e Opções. As modalidades operacionais. O I ra-
de System. Os tipos de ordem e formas de
apregoações. Negociações e liquidação das ope-
rações. Operações defensivas (lledge). Financia-
mento.
-Bolsa Brasileira de Futuros(BBF): os mer-
cados futuros de índices. Ouro e Juros.-A importância do operador de pregão e de
mesa. A conduta ética e profissional do opera-
dor de pregão e de mesa. O pregão a viva vo/. A
informatização do pregão.
-Noções de análise de investimentos. As três
principais escolas: a Téenica(grafista), a Funda-
mentalista e a de Seleção de Carteiras.
Período de 23'09«)l a 21/11/91. das 7H30 às
9h30 ou das I8h30 às 20h30, de 2*1 a 5J feira

Taxas de aplicação das
margens de garantia

São as seguintes as cinco últimas taxas de
remuneração das margens de garantia deposita-
das na Câmara de Liquidação e Custódia S/A:
dia 3 —21.37%; dia 2 —19,49%; dia 30
—6,31%; dia 29 — 18.54% e dia 28 —17,99%.

Corretoras registram novos
operadores para o pregão

A Bolsa do Rio recebeu pedido de regis-tro de operador das sociedades corretoras abai-
xo. Os pedidos podem ser impugnados por qual-quer corretora, por escrito c
fundamemadamente. até a data limite indica-
da.

Operador de Pregão Sênior:César Augusto de Almeida Campos (AçãoS A CVC, até 04/09/91)Ronaldo Abreu Alcântara (DC CCTVM S/A.
até 05/09/91)Paulo Renato Carneiro (Senso CCVM S,A.
ate 11/09 Ml)

Alterada forma de
negociação de ações

As ações das empresas abaixo relaciona-
das passam a ser negociadas da seguinte forma a
partir do pregão de hoje:
Antárctiea Polar (l'LAR) — ações escriturais
ex desdobramento e ex/direito de prioridade nasubscrição de ações (Hon: 900%; Subs: 75%; ao
preço de Cr$ 700 por ação, após o desdobra-
mento).
Auto Asbestos (AUT) — ações ao portadorex/subscrição (50%, ao preço de CrS 3,10 poração. Cupoin n° 2). Negociar direitos até 12/09/91.
Banco Nordeste (BNB) — ações escriturais
ex/dividendo (CrS 0,03393 por ação).

Exercício da direitos
Ferro Ligas grupa
os títulos no dia 9

Na próxima segunda-feira, a Perro Ligas
(Fl.1) dará inicio ao grupamento das ações, na
proporção de 10 para uma. conforme deliberado
pela assembléia de 30 de agosto.

As eventuais frações serão somadas e vendi-
das em holsa de valores e o produto da venda
será repassado proporcionalmente aos aeionis-
tas que tiverem direito. Os serviços ficarão sus-
pensos no dia 6 de setembro.
Normu:
A partir de 09/09/91, as ações passam a ser
negociadas na forma grupada na proporção de
10/1 e cotadas por unidade.
Observação: a codificação da negociação no
mercado á vista é FLI-ON-G- e FLI-PN-G-.

Noticiário do emprosaa

Vale propõe desdobro
e bonificação em ações

A diretoria e a administração da Vale do RioDoce (VALE) decidiram submeter à assembléiade acionistas, a ser convocada para o dia 18 deoutubro, proposta de modificação da atual es-tintura do capital social, permitindo a emissãode 2/3 de ações preferenciais do total de açõesemitidas; e de inclusão dispositivos estatutárioscriando uma nova classe de ações denominada
preferencial B, sem direito a voto, e autori-zando o levantamento de balanço semestral edeclaraçao de dividendos sobre os lucros apura-dos.

Faz parte da proposta tuna capitalização me-diante incorporação de reservas existentes em 30de setembro de 1991, com bonificação de açõesde 100%, cabendo uma nova para cada ante-riormente existente no capital de 24/10/91. res-
peitada a respectiva classe, e o desdobramentodas ações na proporção de cinco para uma em24 de outubro de 1991. após a bonificação erespeitada a classe.

As ações a serem emitidas em 24 de outubroem forma de bonificação e desdobramento serãonominativas e farão jus a dividendo integral. Asações oriundas de conversão de debéntures obe-decerão ao estabelecido nas respectivas escritu-ras de lançamento.

Grupo Sadia distribui
dividendo intermediário

Os acionistas da Sadia Concórdia (SADI),Frigobrás (FORO) e Sadia Oeste (SOI-S1 esta-rão recebendo, a partir da próxima segunda-fei-
ra. os dividendos de CrS 20 por lote de I.OIIOações, com base no balanço levantado em 311 de
junho passado.Os correnlistas do Bradesco ou dos bancos
conveniados terão seus dividendos creditados
automaticamente naquela data. Os não correu-listas receberão, pelo correio, o documento Or-
dem de Pagamento, devendo comparecer a
qualquer agência do Bradesco.

Acionistas do B.Sudameris
recebem CrS 0,20 por ação

No dia 13 de setembro, o Banco Suda-
meris (BFI) começará a pagar, em suas agências,
o dividendo referente ao primeiro semestre de
1991, no valor de CrS 0.20 por ação. Esse divi-
dendo foi autorizado pelo co.i elho de adminis-
tração em reunião realizada no dia 13 de agosto
passado.

Perfil/Conpart

Frangosul coloca
sobras no mercado

No dia 30 de agosto, a Frangosul (FGSL)começou a distribuição de 196.980.373 açõesordinarias e 37.245.171 preferenciais, relativas
ás sobras do aumento do capital aprovado
pela AGE de 26 de junho.

I ssas ações serão subscritas ao preço unilánode CrS 4.10, com integralização á vista, e terão
direito integral sobre o dividendo do exercício
social de 1991.

Casa Anglo está sem
distinção de dividendo

Desde 2 de setembro, as ações preferenciais da ]'Casa Anglo (CAN(j) deixaram de ser negocia- »'
das com distinção de dividendos do primeiro *
semestre de 1991, ficando cancelado o código*
CAND. Os recibos de subscrição (AGE de 14/*
08/91) serão negociados, a partir de 16 00,91,*
através dos códigos CANGON--R e CANGPN--R. Essas informações complementam a Norma,
de Negociação publicada no BOLSA HOJE de
03,09/91.

Demonstrações financeiras recebidas pela Bolsa do Rio

Títulos extraviados

Telesp
De acordo com o comunicado da Telesp. os certificados extraviados abaixo foram substituídos por novos:
Sobratol S.B. Conat. Ltda.
Tipo C. Extraviados Quant.do

a<?6esON 251.137800 1331ON 251.137 801 133PN 551.137.322 1331PN 551.137.323 133Tipo C.Substituidos Quant.de
ap6osON 251.141.529 1331ON 251 141.530 133PN 551.143.609 1331PN 551.143.610 133

Francisco Alcaldc
Tipo C. Extraviados Quant.de

ag6esON 251.123 609 2337PN 551.118.627 2729
Tipo C.Substituidos Quant.de

apoosON 251.141 308 2337PN 551.143.225 2729

Manool Andrade
Tipo C. Extraviados
ON 251.128.565

Quant.do
ações

363

Maria Eugênia M. Marques

Lourival H. dos Santos
Tipo C Extraviados Quant.do

acóes
Tipo C. Extraviados Quant.de 251.135 206 1894

apdes PN 551.132,616 1894
PN 551! 14V092 1788 TlP° C
Tipo C.Substituidos Quantde agoes

a<?oes ON 251.141.468 1894ON 251.141 723 1787 PN 551.143.512 1894PN 551.143.798 1788
Mary dos Santos A. Costa
Tipo C. Extraviados
ON
PNTipo
ON
PN

Quant.de
açòos3118

3118
Quant.de
acóos

251.141.5343118
551.143.615 3118

Angelino Ross»
Tipo C. Extraviados

251.130.845
551.125.826

C Substituídos
ON
PN

251 118.911
551 114.045

Tipo C.Substituídos
ON
PN 251.141.532

551 143.613

Quant.de
ações

1559
1559

Quant.de
ações1559

1559

PN 551.123.537 364Tipo C Substituldos Quant de
apoesON 251,141 489 363PN 551.143.527 364Jandira Martins Ferrelra

Tipo C. Extraviados Quant de
apoesON 251.128.512 1325Tipo C.Substituidos Quantde
apoesON 251.141.477 1325

Maria Ceiia Barbirato
Tipo C. Extraviados Quant.de

a<?6esON 251.130 108 1868
PN 551.125.091 1867
Tipo C.Substituidos Quantde

a?6esPN 251.141.531 1868
PN 551.143.612 1867
Alcindo dc GodoyTipo C. Extraviados Quant.de

agdesON 251.136.134 1559PN 551.134.016 1559
Tipo C.Substituidos Quantde

a<?6esPN 251.141 533 1559PN 551.143.614 1559

A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro divulga a relacao das empresas que enviaram suas demonstrações financeiras em 27/28 e29 08 91

Dcncordo com o instrugdo CVM 064/87 Quantidade
Oata (CrS 1000) do

Emprosa do Periodo Patrimonio Rocoita Lucro Lucro PI Acdos
Biilanco Liquido Liquida Liquido 1000 Accks (1000)

AcoAllona 3006 91 2' Trim 1077 198 1692 1131 (263 161
Semestrc 9 515061 2 30." 183 (864 5791 (384 261 2 250 000Banco BradescoS A 3006 91 Semeslre 44-1206 767 25 538 104 60723 42 056 433Banco BradcscoInw 30Co?l Someslro 66 552 892 20 190 4 85 4 160 7nsBanco Itau 300691 Semeslre 3S3 326 ?'22 19 541 359 3 14-105 6 215346Banco Were S P.lulo 300691 Serrest'O 116692 559 2 351 358 1 00 ? 83 2 330 766Belprato 300691 2ttrmi 3098 562 234 128 4 5 46
Serreslre 7 069 402 4 5o-1 023 126 9.'.-' 24 65 5 150000Caolano Branco 30C691 2° Trim 112 125 8 592 0 16
Semeslre 1 703460 144 782 (263 2061 (14 62) 18 000 000Cimonlo Poil Itau 30 C6 91 2'Inm 8 855 273 2 511 326 971 89Semeslre >1125 563 16 836 884 1 050 019 4116 59 2 68 3 968Cruzeiro 3006 91 2'lnm 24 498 170 ( 2853 108) (4119357)
Semeslre 17853 506 52634 958 (6665 510) (96 237.56 ) 69 261Gradienle 30 06 9 1 2' Trim 5649 510 (108 1301 (103 00)Semeslre 25 136 356 16235465 (5272 437) (5.022 411 1049 783librae 3006 91 2' Inm 5 277 181 (704 821) (276 49)
Semeslre 8963293 8 300 468 (1 872 930) |734 72) 2 619162Manas a 300691 2 Trim 646 439 1262 768) (87591
Semeslre 6 019093 1 351 522 1218 390' (82.96) 3 000 000Mangels Industrial 300691 2 Inm |755I5) (16663)
Semeslre 14020649 (1 184 657) (2 56492) 461 951Pataibunade Molars 300691 2*lrim 7 121528 13655 7371 (1215081
Senestre 5-1 243057 12962005 (1 981 8071 (658 71) 30C?635Recrusul 3006 91 2"Tnm 1503 734 278 355 4 09345Semeslre 6 139 738 2 857 647 496 957 7 308 19 66 000Springer 300691 2 inm 810(MB 5270 32
Semeslre 12 110 119 1637 871) 15 451 141 153 700reba 30C691 2'Trim 2 420 272 (292 113) (5946 921
Semeslre 2 913 1-10 4 096 845 1545 293! (11110 24 ) 49.120,UcarCarbon 30 06 9 1 2'trim 277 226 047
Semeslre 13 543039 262 382 0 14 590 176Vang 300691 J'trim 140 742 135 123 287 453) (38 812 421
Semeslre 184 571 531 2800-11 344 (11 587 058) 119 311611 600000

Razão social —Coi<part Indústria Eletrônica S/ANome de pregão — Conpart
Código BVR.I — CTRT
C.G.C. — 43.0X1.017/0001-23
Data do registro na BVRJ — 16/08/1989
Ti|)o das ações — ON.PN
Atividade principal — indústria e comércio de produtos eletrônicosKndercço du sede — Estrada dos Bandeirantes. 2447. telefone (021)342-4800. Cep 22710. Rio de Janeiro) RJ)
Atendimento a acionistas — Rua Sele de Setembro. 99 - subsolo.telefone (021) 276-24X9, Rio de Janeiro!RJ)Presidente do conselho — Dioeleeiano A.F. PegadoDiretor de relações com o mercado — Pranklin Delano LehnerComposição do capital — 2.6 milhões de ações ordinárias e 5 milhõesde ações preferenciais

Capital social — CrS 781 milhões
Controle acionário (dados retirados do IAN referente ,i AGP de30/04/90)
Ações ordinárias
Capehold Participações S/A 1.351.360 (51%)FAR Participações e Emp. Ltda. 1.298.537(49%)
Ações preferenciaisCapehold Participações S/A 51.001 (1.02%)PAR Participaçõese ütnp. l tda. 49.0)4 |i).')S"„)BNDP.S-Partieipações S A - BNDF.SPAR 2 IhX.S.W (41.Outros 2.755.58X (54.84",,)

L Itimos direitos distribuídos
Bonificação — AGE: 20/02/90. inicio: 08 03/90; percentual: 100%;
Subscrição — AGP: 20 U2 90: período: 24 02 a 26 01 90 preço CrSI7.0%.80

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

Resumo das Operações

Qtde Vol
(mil) (Cr$ mil)LotePadrao 4.791.871 19 06? 290

Concordatarias 2.626 2.093
Direitose Recibos 218.353 79.951
Fundos DL.1376 e Cert.Privat 1.349 2.404
Mercado a termo 31.115 122.979
Opcoes de Compra 2.558.396 3.412.780
Fracionario 15 3325
Codigodo BDI nao Cadastrado 233 609 260.577
Total Geral 7.603.727 22 685 824Indice Bovespa Medio 21.512
indice Bovespa Fechamento 21.183 (-0.6%)
indice Bovospa M&ximo 22.098
indice Bovespa Minimo 20.940

Brasil ONED 
Brasil PN ED
Brasmotor OPC12 .
Brasmotor PPC12 ..
Brasrnotor ON
Brasmotor PN 
Brasperola PNA

66 900
712.100

20 000
376 900

36 000
403 500

2.100
BrumadinhoPN*  222906 000

Das 56 ações do BOVESPA, 15 subiram. 26 cairam, 12 permaneceramestáveis e três não foram negociadas.

Buettner PN
B Cacique PN 

Caomi Mofai PN EB .
Camacari PN 
Cambuci PN 
Casa Anglo OPED ...
Casa Anglo PP ED ...
Cemig PP *C66
Cemtg ON' 

40.100
290 800

1 000
455 000

14 200
100

14000
9.503 000

30000 000
Cemig PN  19150453 800

Oscilações tio Mercado
Osc. Fech.
(%) (CrS mil

3f6cS)Maiorcs AllanTec Blumenau pna 66.6 200 00Bueltner pn 36.6 410 00Sid Pains pn 312 2 10Solorricopn 22.2 110 00Mangels Indl pn 20.0 6 00Mjiorcs ClnlxanTransbrasil pp 50.0 200,00Gdebrecht pn 48,6 77 00JBDuarteon 25.0 0.90Pirelli Pneu on 24 10,20Labo pn 20,0 0.56

Oscilações do Bovespa
Oac. Fech.

(%) (CrS mil
a^ftcs)Ma lores AltasIpiranga Pel pp 14,7 3.90Luxma pp 8,8 0 49Sharp pn 5.7 2/5 00Aquatecpp 55 1 ogVale R Doce pp 4,2 2/0 00Maiorc* BaixasCornig pp 15.8 15.99Estrela pn 12 35 01Belgo Mineira on 8.6 106.01EletobrAs pnb 8 35,60TelebMs pn 6,3 4 06000

Cesp PN 
Cevai PN 
CtiapecoPN 
Chapeco Avie PN ...
Cia Hertng PP C70 .
CicaPN 
Cim itnu PN 
Ciqume Petr PNA* ..
Colap PPED 
Confab PN
Const Beler PNB ....
Cônsul PPC11 
Copene PNA

Wíercado à vista

120 500
5015600
4 611 000
1.050 000

000
23000

3.480 000
640 200

9.692 200
13400

1.096 100
140 000
778 300

Corbefta PN *  1 252 000 000
Cosigua PN  246 100
Credito Nac PN INT  3223 000
Cretisul PP C03 63 500
Czarina PN*  650000 000

Màx. Fech. Osc.
%

I ON' Robotica PN ..
Doe Imbituba PN .
Duratex PP ED ...,

I Eberk? PP 'C11 .I Acrota ON 39JOO 10000 10000 IK00 10000 100.00 -10.6 El'orlcPN-AcwMPN 63,00 4000 M-00 39.91 «00 40.00 -47 EconormcoPP .......Aco Allon,1 PP ¦ 100 0 000 13b 00 13b 00 13b 00 I3b00 13100-3.8 ElebraPPC31Acos Vlll PN 3 400 99 00 99 00 99 28 10161 10151 -Ob Elt'Ora PNAflubos Trevo PP C15 93 , 00 0.b9 OW it* 060 057 -b.O EKo„ No.d PNaZ.7Ag'atePPES 100 1300 13.00 1300 1300 1300 07 Elekoiroz PNAlbJ,"s0P 20000 -^00 536 00 63b00 53600 635 00 -0.9 EloirobrasPNB INT ......Alp.mi.lt,is PN 93900 4500 4J 00 44,81 4600 44 00 Eluma PNAmaddOROSSI PN * .. 500 B500 86.00 85C0 8 6 00 8 5 00 -5 Embraco PN A-nazontaON 27 000 4 50 4.50 *.•» 481 4 81 -4.6 Embraer PN Amenca Sol ON 191 .. 16li400 T05 2.05 2.06 2 06 2 05 EncssonO"AmencaSulPNI91 ..... 44«5,'00 126 1.20 1 28 1 33 1.28 - 24 Ericsson PPAmerica Sul PN P9I .... 1180 000 1.10 1.10 114 1.16 1.12 -I.,' Ericsson ONAward Norc! PN INT ... 600 130.00 130.00 130 00 130 00 130 00 Ertcsson PN .. .III..'Antarct Notd PN P 1 0t>0 12000 120 00 12000 120,00 120,00 Estrela PNAntarctic PD PNA ED.... 28 OM noo 73,00 73.00 7301 7301 -2.6 ¦ FCataguazesPNA . 
'

Aoualec PP C09 500 000 1 90 1 90 1.90 1 90 1,90 - 56 F N V PNAracruz PNB W3C0 900 00 890 00 895.47 900 00 893 60 -0.7 FatorPPCMArte* PN 5<«0 000 0,28 0 26 0,28 0,28 0.26 -4 Forbasa PPAv,p',ION 2680000 200 2.00 2 00 2.10 2.00 -0.4 Forro Bras PP AzovedoPN 6A0 6.50 «M) 6.50 6.50 -7.1 Furro Ligas ON'lBaho™0N «° 4 50 «0 4 SO 4.S0 Forro Ltgas PN * 
2 400 4 50 4.50 4,60 4 SO 4.SO Fwltbras PN •Bamerind Seg PN ED.... 96 100 8.70 8.45 8,52 8,70 8,45 *5.6 Fertisul PP 'C03

Bandeirantes PP C07 .... 100 36 00 36 00 36,00 36.00 36 00 Fertiza PN Banese ON * 2 5C0 000 100,00 100,00 10000 10000 100.00 Fibam PP * 
Banese PN * 500 000 92.00 92.00 92.00 92,00 92.00 - 2.2 Fibam PN * 
BanespnON 1 /70 400 2.50 2.4 2,48 2.50 2.50 FicapPP Banespa PN 36 997 300 2.75 2 50 2.62 2.75 2.60 -3.7 For,a Taurus PN Banrisul PN * 505 000 200 00 280 00 280.00 280.00 280.00 * 7.6 Frances Bras ON Baptista Sil PP C13 2 500 40.01 40 01 4001 40.01 40 01 Frigobras PN BardellaPN 21100 1 630.00 1 630 00 1 630.00 1 630.00 1 630.00 - 8.6 iGurgelPN Belqo Mineir ON 125 000 113,00 105,00 108.22 113 00 106 01 -8,6 Gurgel Motor ON BelgoMineir PN 382 300 73 00 71.00 71.71 73.00 71.00 -2,7 Gurgel Motor PNBelprato PP' 3 000 000 6900 69 00 69.00 6900 69.00 ¦ lap ON Bemge PN' 1 100 000 145 00 145 00 145,00 14500 145.00 -2.0 lapPN
BescPNA 34 600 1.20 1 20 1,20 1.20 1 20 Iguacu Cafe PNA* BescPNB 392 700 1,40 1.40 1,40 1 40 1.40 Ind Villares PN Be,aPNA 23 688 COO 026 0.26 0.26 026 0.26 -10.3 InCs Rom. ONBetaPPA 2 000 000 0.29 0 28 0.29 0.29 0.28 -6.6 Inepar PN * 
BicCaloiPPB .... 10 0C0 0 30 0 30 0 30 0.30 0.30 -6.2 Investec PN BiObrasPPA 9 000 4,75 4.75 4,75 4.75 4.75 lochpe PN Bombnl PN 24 / 000 4 40 4 40 4.69 4 70 4.70 -6 Ipiranga Dis PP C09BradescoONED 11329 500 8 25 8 25 8.30 8.30 8.30 - 06 Ipiranga Pet PP C09BradescoPNED 14 627 500 8.40 8 21 842 8 50 8.40 '0.7 Ipiranga Ret PP C09 ....Bradesco Inv ON ED .... 4 600 16.00 16 00 16.00 1600 16.00 Itacoiomy PNA EDBradesco Inv PN ED . .. 72 000 16.00 16 00 16 00 16 00 16.00 Itaubanco ON ED Brahma PN iNT 912 600 50 00 47.00 48 59 50.00 47.00 -J,0 Itaubanco PN EDBrahma PN 154 900 45 00 42.00 44 91 45 00 42.00 -8.6 Itausa PN 

500
2000

4 868 800
2 000 000

423 000 000
696 500

500
500

20 000
10000

19413800
11 100

170 000
13 700
60 000

9630 000
60 000
30000
13 100

190000
96/ 000

5000
50 000
50000

338 000
50636 200

1 100000590 000
312500

10005 500
30 000 000

300 000
1 /00000

1200
39 900

1000
9 000

12 000
16 800
66 700

100000
20 000

112 500
6 OCO 000

1 000
200

10000
30 000

263 500
500 .

270 400
1 930 900

676 700

Fech. Osc
%

126.00 125,00 129.31 130,01
160,00 147.00 150.39 160.00
150,00 150,00 150.00 15000
55,00 55,00 59,32 60,02

145.00 145,00 145,00 145,00
55.00 55.00 59.15 60,00
49,00 49,00 49.42 49.80
0,63 0.63 0,64 0,66

350.00 350.00 392.52 410,00
26,00 26,00 27.55 27,60
60,00 60 00 6000 60.00
1,95 1,90 1,93 1.95
2.31 2,31 2.31 2.31

900,00 900.G0 900,00 900,00
90000 900 00 900,00 900.00
18.00 15.99 16,50 18.00
14.00 13.50 13,83 14 CO
18,51 15,00 16,64 10,51
63.99 60.00 61.28 64.00
1.90 1.81 1.88 1.90
1.10 1,10 1.10 1.10
2.90 2 90 2,90 3,00

2/.50 27.50 2/,50 27,50
45 00 43.00 43.26 45.00
37.00 37.00 37,00 37,00

140,00 140.00 140.00 140,00
310 3.00 3.12 3.17

40,00 40,00 40,00 40.00
0.90 0,83 0 84 0,90

230,00 230.00 230.00 230,00
115.00 110.00 114.34 115,00

0.58 0.58 0 58 0,60
7.40 7,00 7.41 7.50
465 4.60 4 65 4.71
8.50 8.50 8.50 8 50
0,54 0.50 0.51 0,54

6000 60 00 60,00 60.00
3800 38.00 38.00 3800
9.60 9.37 9.47 9.70
2,50 2.50 2.50 2,50
2.60 2,55 2.60 2.60
451 4.50 4,50 4.51
1.31 1.31 1,31 1.31
080 0 80 0.80 0 80
11.00 11 00 11.00 11.00
8,00 8.00 800 8.00

4000 35.60 37.48 40,00
7.50 7,50 7.50 7.50

179.00 179.00 179.00 179.00
18,00 18.00 1923 19.40
6.50 6.50 650 650
4.20 4.19 4.21 4 29
6.50 6.50 6,50 6.50
4.40 4.40 4.40 4.40

35.00 35.00 35.01 35.01
2.90 2.90 2.90 2.90
035 0.35 0.35 0,38
1,50 1.50 1,50 1.50
5,30 5.30 5,30 5,30

50.00 50.00 5000 5000
79.00 79,00 79,00 79.00
7850 78.00 79,29 80,10
30.00 30.00 30,00 30.00221.00 221,00 221,00 221.00
5,00 5.00 5,00 5,00
5,40 5 40 6.00 6,00
6,00 600 6.00 6,00

5000 50,00 5000 50.00
15000 150,00 150,82 152.00

1800.01 1800 00 1833.33 1900.00
1.60 1.60 1,63 1.70

60.00 60 00 6000 60.00
1700 17.00 18,17 2000
8.50 8.50 0,50 8.50

23,00 23.00 25.34 2550
5.80 5.80 6.00 6.00

185,00 185,00 105.00 185 00
77,90 77.90 77.90 77.90
4.00 4.00 4.00 4,CO

£0.00 50,00 5000 £0.00
1 45 1,45 1.45 1.45

14 50 14 50 14.50 14,50
3 45 3 45 3 45 3 45
3 65 3.65 3.78 3 90
4.00 4,00 4.00 400

600.00 2 600 00 2 60000 2 600 CO
39,00 39.00 39.95 4000
40.00 40.00 40,00 41.00

12000 120.00 121.06 122.00

125.00
150.00
150.00+ 11.1

59.98 f 13.1
145.00 =
60,00 +3.4
49.80

0.64 -3.0
410,00 * 36.6

27.56 - 6.0
60.00 /

1.90+18.7
2.31

900 00
900,00

15.99 -15.8
13 50 -16.1
16.50 -10 8
60.00

1.81
1.10 • 10.0
3.00

27.50 =
43 00 -4.4
37,00

1^0,00 -3.4
3,10

40.00 ? 4,9
0,84 -5,6

230,00 -4,1
111.00 -3,4

0,60
7.50
4,60
850
0,50

60.00
38 00
9.40
2.50
2.55 ? 2.0
4.50 -10,0
1.31 -9.1
080 /

1100 /
8.00 • 14,2

3560 -8 4
7.50

179,00 0.5

-2.5

+ 0,4
-0.5

•0,0
-4.7

+ 9.0
-5.0

•4,5

-1.1

Itautec PN 
J B Duarte ON * 
J B Duarte PN * 
João Fortes ON 
Kepler Weber PN
Kibon ON
Klabin PP C33 
Klabin PN
LaboPN 
Lam Nacional PN 
LightON 
Limasa PP
Lix Da Cunha PN
Lojas Renner PN 
Loronr PP C04 
Luxma PP C23
Magnesita PPA C05 ...
MaioGalloPP 
Manah PP 
Manah PN 
Mangels Indl PN 

Marisol PN 
Maxion PN
Mendes Jr PPA 
Mendes JrPPB 
Merc Invest PN
Merc S Paulo PN ED .
Met Barbara PN 
Met Gerdau PN
Metal Love PP C46 ....
Metisa PN * 
Micheletto PN"
Minupar PN 
Moinho Sant OP C07 .
Moinho Sant PP C07 .
Montreal PN 
Moto Pecas PPA' 
Muller PN * 

¦ Nakata PN
Nordon Met ON 

I Odebroctit PN 
Olma PN * 
Olvebra PN
Ormex PP
Osa ON
Oxitono PNA 

I Panvel PN 19.40 -7.7 Papel Simao PN 6 Paraibuna PNJ 29 -2.5 Paranapanema ON6 50 Paranapanema PN 4.40 -4.7 Paul F Luz OP C0735.01 -12.4 Perdigao PN ' 
2.90 -3,3 Perdigao Agr PN° ^ Perdigao Aim PN * 
1.50-7.1 Petrobras PP C59+0.1 Petrobras ONPetrobras PN 79 00 Petropar PP C02 7952 -18 Petroquisa PP C0330 00 Pettenati PN 22100 -17 Pfrelli ON 500 - Pirelli PN 00 Pirelli Pneu ON+7.1 Pirelli Pneu PN 50.00 -3,8 Pol'alden PN152.00 - 1.3 Prometal PP 1 900.00 • 5.5 Pronor PNA* 
1.70 -6.2 g Quimic Geral PN 60.00 ¦ Randon PN 

2000-17.6 Real ON8 50 -'-1 Real PN 
25.50 -1,5 Real Cia Inv ON6 00 Real De Inv ON18500 -8,8 Real De Inv PN 77.90 -1.3 Real Part ONJ 00 Real Part PNB 5000 Recrusul PN 1.45 -3.3 Rheem PP14,50 -3.4 Rioasa PP C30 45 ¦ Sade PN 

3,90 - 14 Sadia Concor PN Samitn ON ! 600.00 -6.1 Samitn PN 40.00 - 2.5 Sansuy Nord PPA* 40 00 •=• Sehbe Part PN * 
120.00 - 1,7 Sharp PN* 

1.499 200 0.43 0.42
7 724 000 0.90 0.90
1941600 0.65 0.65

9 500 80,00 80,00
50000 1,45 145

100 900.00 900,00
2 000 485.00 450,00

51 300 480 00 450.00
400 0,56 0,56

145 800 1.70 1.70
109-1600 28.00 24.00

25300 0.58 0.58
730 000 3.30 3 20
397 100 85.01 85.01
100 000 4,00 4.00
559 200 0 45 0.45
500000 0.80 0.80

4 581 400 0.20 0.20
175 000 1,30 1,30

5.231 400 1.36 1,31
170 400 501 5 01

38 154 300 400.00 399,00
79 128 600 240.00 240,00

340 000 31 00 31 00
19 000 17.00 17.00
4500 5.30 5.30

83 3CO 7.00 6.99
2 000 7 00 7.C0

30 000 5,50 5.50
4 000 000 215 00 215.00

200 000 18.00 17.90
152 200 255.00 255.00
106 800 105.00 105.00
000 000 272.00 272.00
28 000 0.60 0,60

100 460.00 460.00
200 295,00 295.00

90 000 ' 1,10 1,10
80 800 60.00 60,00

042 600 7.00 7,00
33 100 27,50 26 50
16 100 46,00 46,00

1 100 77.00 77,00
6 430 000 290.00 290.00

6 000 0.49 0,49
200 000 16 00 1600
100000 1,05 1 05
111000 2,30 2.30
69 600 1.46 1,46

732 500 6 80 6.40
9.169.900 1.65 1,65

500 3.00 3.00
138.209 300 4.20 3.80
35 977 700 3.72 3.50
58 790 400 109 00 10500

4 522 400 0,33 0,30
215 700 181.10 181.10

1640 000 1 700.00 1 630.00
13 400 907,00 906,10

3 100 1 545,83 1.500.00
330 200 35,00 33.00
300 000 6,30 6,20

70 094 600 29.60 29,51
81 800 20,00 20,00

227.500 20,00 20,005.300 10.20 10.20
6 440 900 8.50 8.48

30000 14.00 14,00
137.100 200,00 200,00
530 000 13.00 1300
50 400 0,99 0.99

2.104 000 4,30 4.10
20 200 23.15 23,15
89 800 22.00 22.00

8 200 28 01 2601
300 45.00 45,00

49 200 45,00 45.00
800 4250 42,50

20 000 35,00 35,00
60 000 36 50 3650
39 000 15 50 15.50

100 000 115.00 115.00
3.700 000 40.00 40 00

26 885 100 2.75 2.68
25 000 500.00 490.00

174 900 300 00 294,00
48 700 5 50 550

3 000 300.00 300.00
2 302 400 260,00 260,00

0,42
0,90
0.65

80.00
1.45

900.00
477.70
4/9,98

0.56
2.00

26,34
0.58
3.32

85.01
4,00
0,49
0,80
0.20
1.30
1,35
5.89

400.00
246.39

31,00
17.44
5.52
7,00
7.00
5.50

222,50
17.99

261,95
105,00
272,00

0,60
460,00
295.00

1,10
60,00

7.19
26.98
•16,00
77.00

290.00
0.49

16.00
1.05
2.30
1.46
6.62
1.65
300
4.05
3.67

107,80
0,32

181,10
1684.40 1
906,55

1.536,45 1.
34.82

- 6,61
29,87
23,81
22.5110,20

8,51
14.00

200,00
13,43
0,99
4.24

23,15
22,22
28.01
45,00
45,41
42.50
36,31
36.50
15.51

115.00
40.00

490.80
297.60

5.50
300.00
26/.60

044
0.90
0.65

80,00
1.45

900,00
488,99
500.00

0.56
2,00

28.00
0.58
3.40

8501
4,00
0.49
0.80
0.20
1.30
1.36
6.00

400.00
248.00
31.00
18,00
5,80
7,00
7,00
5.50

230.00
18.00

263.01
105.00
272.00

0,60
460.00
295.00

1.10
60.00

7.20
27.50
46.00
77.00

290.00
0,49

16,00
1.05
2.30
1,46
6.80
1.65
3.00
4.20
3,89

112.00
035

181.11
750.00
910,00
5*5,83

35,00
7.20

30,50
25.00
23,001020
9,00

14,00
200.00

15.00
0.99
4.30

23.15
22.50
28.01
45 00
47.00
42.50
37.00
36 50
1560

115.00
4000
2.75

500 00
300 00

550
300 00
275.00

Fech. Osc.
%

0.43 -8,5
0,90 -25,0
0.65 ^8,3

80.00 f
1,45

900,00 /
488.99 -2.2
500,00 -3.8

0.56 -20,0
2,00

24,50 -8,9
0.58
3,40 • 1.4

8501 /
4 00 /
0.49 -8.8
0 00 +3.8
0.20 -90
1.30 -3.7
1.31 -6,4

6 00 • 20,0

Máx. Fech Os<;

+ 4.2
-4.4

40000
245.00 + 2.0

31,00 -6.0
18.00
5,00 /
7,00
7,00 /
5,50

23000 + 6,9
18,00 -2.6

260.00 + 4,0
10500 -12.5
272.00 -7.7

0.60
46000 -1.0
295.00 -1.3

1.10-10.0
60.00
720

26.70 -2.9
4600
77.00 -48.6

290.00 -3.6
0.49 -5.7

16.00 /
1,05 I
2.30
1,46
6.50
1.65 -2.9
3.00 -6.2
4.00
3,50 -5,4

106.00 -1.3
0.35 -2.7

181.10 ^-0,0
660.00 + 2,4
910.00 1-1.1
.500,00 v +5,6

33.00 +3.1
7.20-10.9

30.12 -3.8
25,00 -3,8
23.00 -2.110.20 -24.4

8.48 -0,2
14 00+12.0

200.00
15.03+ 15.3
0.99 /
4.10 -6.8

23,15 +0,6
22.50 + 9.7
28.01
45,00 ^2.2
47,00-17,2
42.50 + 1,1
37,00 + 5.7
36 50 -5.1
15.60 -1,2

115.00 +0.8
40.00 /

2.75 -1,7
490.00 -2.0
294.00 -3.6

5.50 -8.3
300,00 l
275.C0 +5.7

Std Informat PN * 
Sid Aconorfe ON 
Sid.Aconorte PNA 
Sid GuairaON
Sid GuairaPN 
Sid.Pains PN
Sid Riogrand PN 
SitcoPN 
SolorncoPN 
Souza Cruz ON
Spnnger PN
SudamerisON
SultepaPP 
Supergasbras PN
SuzanoPP

B Tec Blumenau PNA* ....
Tecnosolo PN
Teka ON 
Teka PN
Tel B Campo ON INT ...
Tel B Campo PN INT ....
Telebras ON * 
Telebras PN'INT 
Telebras PN *P
Telerj ON INT
Teleri PN INT 
Telesp ON INT
Telesp PN INT
Trato PN * 
Transbrasil PP *C37
Trombini PP'

R Ucar Carbon ON * 
UnibancoON 
UnibancoPNA
Unibanco PNB
Unipar PNB 

¦ Vale R Doce OP C09 ....
Vale R Doce PP C09
Vale R Doce ON 191 
Vale R DocePN 191 
Varga Freios PN 
Vang PN 
Vidr Smarina OP C08 ...
Vigor PN 
Vileiack PNB
Votec PN 

B Wembley PP C07 
Wetrel Fund PN * 
Whit Martins ON 

I Zivi PP *C49

1 700 000 305,00 305.00 305.00 305.00 305.00 -0.9
100 10,35 10.35 10.35 10,35 10,35 /

180 500 10.90 10.70 10,94 11,00 11.00
268 /00 4,52 4,52 4,52 4.52 4.52 + 0.4
185 000 7.90 7,20 7.37 7.90 7.20 -1U
30 000 1.80 1,80 1.97 2,10 2.10 + 31.2
20 000 12.00 12.00 12 00 12.00 12.00 -0.8

600 7.50 7.50 7,50 7.50 7.50
19 300 110.00 110,00 110,00 110,00 110.00 -»22.2
18 300 1 450,00 1 450.00 1.450,00 1 450.00 1 450.00

000 16,00 16.00 16,00 16.00 16 00 /
14 100 8 80 8.80 8 84 9 05 9,05 + 2.8
10 000 2.70 2 70 2,70 2,70 2.70 + 1.8

110 000 3.90 3.90 3.99 4 00 3.90 -2,5
100 1 679,00 1 679,00 1 6/9,00 1 679,00 1 679.00 -0,9

1310 000 130.00 130.00 199.47 200 00 200,00 - 66,6
500 700 1.00 1.00 1.00 1,00 1.00

3 186 800 2.91 2,90 2,91 2.91 2.90 -3.3
116 276 400 0.44 0.42 0.44 0.44 0,43 -2.2

2900 18.00 17.50 17.83 18,00 17,50 -3.3
900 20,00 20,00 20 00 20,00 20.00 - 8,1

1 203 900 4 300,00 4 000,00 4 305,42 4 400,00 4 000 01 -6.9
1.643 448 800 5 300.00 4 710.00 5044,85 5 330.00 4 860,00 -6,3

20 000 000 4 800.00 4 800.00 4 800.00 4.800.00 4 800.00 • 1.0
8 700 8,50 7,90 8,17 8.50 8,00 -8,0

12.576600 8.21 8.00 8 17 9,21 9,21 + 15.1
27 800 31.00 28,00 28 24 31,00 28,00 -9,6

25 938 800 39,00 34,60 37.37 40.01 35.50 -4.0
1200 000 220,00 200.00 201.00 220.00 210.00 -+6,0

819200 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00 -50,0
124 182 400 280,00 280.00 298,01 310.00 281,00 - 3.6
157 795.000 25,00 24.01 24,79 25,00 24,01 +0.0

300 17.60 17,60 17,60 17.60 17,60 -2.2
21 200 1800 1800 18,05 18.10 18,00 s,

400 000 18.30 18,30 18,30 18,30 18,30 +1.6
11.176 500 4,00 4,00 4,07 4,16 4,05 + 2.5

285 300 250,00 235.00 250,90 253.00 250,00 >8,6
9.600 000 260 00 268.00 273.04 280.00 270.00 + 4.2

39 000 235.00 230.00 230.74 23500 235.00 - 4.4
123 000 260,00 260.00 262.81 265,00 265,00 - 6,0
925 000 17,50 17,50 17.54 18 00 18,00 + 5,8
111.100 45 00 44.21 44.60 45.00 45.00
28 500 1.120,00 1.120,00 1.123.55 1.130,00 1 125.00 +0.4
40 000 7.90 7.90 7,90 7,90 7,90
28 000 0,41 0.41 0.44 0,45 0,45 +-9,7

70.306.100 19.00 1800 18,86 19,00 19.00+ 11,7
70 000 2.00 2.00 2,00 2.00 2.00

146900 9,00 9,00 9,00 900 9,00
21505000 8 80 8 30 8.76 9.00 8.30 -2.3

73 000 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Concordatárias
Aliperti PP
Amelco PN * 
Cal Brasília PN' 
Celul Iram OP 'C33 .
Cobrasma PP C01 ...
CobrasmaPN 
Curt PP *C01
Guararapes PN 
Imcosul F>P *C03 
Madeirit PN' 
Pérsico PN' 
Verolme PN INT

1.000
21 000

100 000
892 700

1200
100

64 400
10000
2000
5000

1 497.300
32 000

1399
230.00
150,00
60.00
10,00
7.50

160,00
190 00
70.00
90.00
42.00
0,60

13,99
230.00
150 00
60 00
10.00
7.50

160.00
190.00
70.00
90.00
42.00

0.60

13.99
230.00
150.00
60.00
10.00
750

160.00
190.00
70.00
90,00
42.00
0.60

13.99
230.00
150 00
60.00
10.00
7,50

160,00
190.00
7000
90.00
42.00
0,60

13,99
230,00 /
150,00 + 7.1
60,00
10,00 -9 0
7.50 I

160.00 I
190.00 -9,5
70.00 /
90 00 • 12.6
42.00 -4.5

0,60 +13.2

Termo 30 dias
I Brasil PN ED 100 000 180.00 180 00 180.00 180.00 180.00 0.0
I Ferro Ligas PN * 15 000 000 94.20 94 20 94.20 94.20 94 20 0.0
I Samitri ON 10 000 594.00 594.00 594.00 594,00 594,00 0,0
¦ Telebras PN'INT 16 000 000 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000,00 6 000,00 0.0
I Vale R Doce PP C09 5.000 325.20 325.20 325.20 325.20 325.20 0.0

Opções de compra
Qtde. Abe. Min. Mnx. Med. Utt. Osc.

ELE PNB Out 21 50 50 000 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 -6,9PET PP Out 2000 00 746 000 310,00 260 00 320 00 290.05 295,00 - 15.2PMAPN Out 8 00 1000000 0.13 0.13 0,13 0.13 0.13 +30.0PMA PN Out 5,50 22500 000 0 75 0.65 0.75 0,70 0,65PMAPN Out 7.00 15600 000 0.30 0,25 0.31 0 29 0,31 -+24,0TEL PN Out 4400.00 36000.000 2300.00 2300 00 2500 00 2494 44 2500,00 - 8.6TEL PN Dez 6000.00 6000 000 2500,00 2200.00 2500,00 2250.00 2200 00 -12,0TEL PN Out 6000,00 331400 000 1200 00 880,00 1240.00 1051.90 8S0 00 -207TEL PN Out 3800.00 58300 000 2400 00 2060,00 2400.00 2299 47 2250 00 -14.4TEL PN Out 5000.00 549100 000 1700.00 1230.00 1770.00 1498.12 335 00 -19.6TEL PN Out 5400.00 500700 000 1510.00 1100,00 1540 00 1324.75 1160 00 -17.1TEL PN Out 5600.00 37000 000 1200,00 1200 00 1395,00 1382,57 1395.00 -0.3
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MERCADO
JORNAL DO BRASIL

Paralelo vai a Cr$ 452

P Pequeno investidor começa a trocar poupança por dólar

j 0» pit\'os do dólar negociado no
mercado paralelo registraram, ontem,
nova arrancada, depois de dois dias
cie acomodação. Fecharam o dia a
trS 443 para compra e a CrS 452
para venda, com valorização de CrS 8
çm relação à véspera. Na abertura das
negociações, a moeda estava cotada a
("r$ 43H (compra) e a CrS 445 (ven-
íla). mas unia forte demanda susten-
íada por investidores de pequeno por-
(e — que não fecham operações
acima de USS 2 mil — foi sufi-
ciente para empurrar os preços para
cima.

! "Ontem ficou claro que os peque-
p investidores já começam a sacar
os seus recursos da caderneta de pou-
pança c a direcioná-los para o merca-
(Io paralelo do dólar, lista migração
pode ser explicada pela insatisfação
cios investidores em relação às baixas
Remunerações pagas pela caderneta",
çomentou um doleiro. Os analistas do
mercado atribuíram, entretanto, a va-
lorização do dólar a um processo es-

ÍCDBs são

Atuação do Bancoj
; As taxas de juros não apresentaram
grandes oscilações, ontem. Na abertura
}los negócios, a rentabilidade oferecida
pelos Certificados de Depósitos Bancá-
rios (CDBs) alcançou 900% ao ano. mas.
ha média, esses titulos foram negociados
a-SX0% ao ano. o que representava um
ganho efetivo de 20,95% ao mês. Se esse
custo do CDB for levado em considera-
ção pelo Banco Central, para a composi-
ç;ju da TR (Taxa Referencial de Juros)
eletiva deste més. a ser divulgada na pró-.xima semana, esta ta>:> poderá chegar aos

A alta do dólar no paralelo
445,00 444,00

433,00
443-00 452,00

389,00
i.

31/07 '27/08 '28/08 29/08 30/08 02/08 03/08

peculativo comandado pelos próprios
hleytiistcis, e á escassez da moeda
americana, por conta de uma opera-
ção do BC e da Polícia Federal.

Ontem o BC não interveio no
câmbio comercial. A moeda, que
abriu o dia cotada a CrS 400.60 para

compra e a CrS 400,70 para venda,
fechou as negociações a CrS 399,85
(compra) e a CrS 399,95 (venda). Essa
queda decorreu da venda maciça de
dólares por parte das instituições fi-
nanceiras, que estão preferindo apli-
car no mercado de juros.

negociados a 880%

Central mantém os juros estabilizados
17.5%. contra os 16.5% sinalizados até
hoje.

A acomodação dos juros pode ser
atribuída à firme presença do BC' na con-
duçào do mercado. Logo de manhã, a
autoridade monetária ofereceu dinheiro
ás instituições, a uma taxa de 25,73% ao
mês. Com isso. na maior parte do dia. as
operações com titulos públicos embuti-
ram uma taxa média de 25.75%. A partir
da 17 horas, quando o custo do dinheiro
cedeu para 24,80%. o BC interveio nova-
mente no sistema, desta vez tomando re-

cursos a juros de 25,70%. A taxa média
dos Certificados de Depósito Interbancá-
rios (CDIs) de 30 dias ficou em 910% ao
ano.

No leilão semanal de Bônus do Banco
Central (BBCs), a autoridade monetária
somente conseguiu vender os papéis com
vencimento em 2 de outubro próximo. A
taxa de juros ficou em 26,20% ao mês,
abaixo das estimativas do mercado, que
apontavam para patamares entre 26,40%
e 27%. O volume financeiro alcançou
CrS 61,9 bilhões.

Ação rende mais

Apenas 29 das 120 ações negociadas
ná Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
conseguiram superar a inflação de
15,25% medida pelo índice Geral de Pre-
ços do Mercado Financeiro (IGP-M). no
més passado. A liderança coube á Votec
Pjjí. cuja valorização alcançou 245,46%.
A^eguir. apareceram Liglu ON. com alta
dél 90.83%; Companhia Paulista de For-
çae Luz.com 182.22%;e Eletrobrás BN.
com 180.33%. No acumulado do ano.
entretanto, o quadro é diferente. Ou seja.
96 ações registraram elevação acima do
IGP-M de 155.09%. A maior valorização
foi da Telesp l'N.

Bolsa cai 2,2% no Rio e 0,6% em SP
A venda de ações para a realiza-

ção de lucros deu o tom dos negfr-
cios ontem nas bolsas de valores. Por
conta disso, os índices de lucrativa
dade cederam 2,2% na Boba do Rio
e 0,6% na Bolsa de Sio Paulo. Os
volumes de negócios, porém, sumten-
taram. No pregão carioca, o movi»
raento financeiro alcançou CrS 11,515
bilhões (mais 12,59%). Na boba pau-
lista as operações totalizaram CrS
22,685 bilhões — um aumento de

10,35%. As atenções continuaram
concentradas em cima dos papéis de
primeira tinha — Vale do Rio Doce
PP, Telebrás PN.Etetrobrás BN e
Petrobrâs PP — e em tomo Ãe duas
btue cfõps emergentes: Cemfg PN e
Telesp PN. Sc^bwÍo os juiâlistâs, a.

tadores que tinham puxado significa-
ti vãmente o mercado anteontem,
diante das expectativas de mudanças
na composição acionária da CVRD.

Telesp lucra

Cr$ 63 bilhões

no semestre
A Telecomunicações de São Paulo

(Telesp) registrou um lucro líquido de
CrS 63,1 bilhões nos seis primeiros
meses deste ano. Isto representou um
crescimento real de 389% sobre o lu-
cro contabilizado em igual período do
ano passado, ou um aumento de 87%
frente a todo o lucro verificado ao
longo de 1990. Segundo o diretor Eco-
nômico e Financeiro da empresa, An-
gelo Alberto Xella. o expressivo resul-
tado apresentado pela Telesp decorreu
de dois fatores básicos: recomposição
das tarifas telefônicas, a partir de feve-
reiro, e o programa de racionalização
de custos colocado em prática pela
companhia desde novembro do ano
passado, quando tomou posse a atual
diretoria.

"Se durante o ano passado os eus-
tos operacionais consumiram 48% das
receitas contabilizadas pela Telesp, no
primeiro semestre deste ano a empresa
não gastou mais do que 36% do que
faturou. No programa de redução de
despesas, a empresa procurou aumen-
tar a sua eficiência. Ou seja, passou a
contratar melhor as empresas com as
quais passou a operar e reduziu ligei-
ramente o quadro de pessoal", alir-
mou Ângelo Xella, em palestra realiza-
da, ontem, no Rio, aos profissionais
do mercado de capitais.

Os bons ventos que sopraram na
Telesp, ao contrário do verificado na
maior parte das empresas do país, já
permitiram á companhia instalar cerca
de 180 mil novos terminais até o início
deste mês. A meta, no entanto, é che-
gar aos 271 mil terminais até o fim do
ano. E entregar mais 390 mil linhas
telefônicas em 1992. "Com isto, a Te-
lesp saldará todas as dívidas assumidas
e não cumpridas desde 1986. E mais:
vai poder comercializar, ainda este
ano, 109 mil novos terminais com pra-
zo de instalação cm 24 meses", frisou o
diretor de Operações da companhia,
Ercílio Melo Neto.

As novas linhas a serem comerciali-
zada pela Telesp serão vendidas á vis-
ta. Os interessados, no entanto, pode-
rão financiar a compra dos telefones
através de dois bancos — Nacional e
Noroeste — a juros oscilando entre
6% e 8% ao ano acima da variação da
TR (Taxa Referencial de Juros). Hoje,
uma linha residencial está avaliada em
CrS 758,8 mil, e uma linha comercial
pode custar Cr$ 1,264 bilhão.

Grupo Itausa 
promove i

sucessão e se renova u„ttlUBP,
SAO PAULO — O Conselho de

Administração da Itaú Seguros, ter-
ceira maior companhia do setor, ele-
geu ontem o engenheiro Luiz de Cani-
pos Salles para o cargo de diretor
presidente, função até agora inexis-
tente no organograma da companhia.
Foram eleitos, ainda, dois vice-presi-
dentes executivos (cargos que também
não existiam na organização): Olavo
Egydio Setúbal Filho e Paulo Eduar-
do de Freitas Botti. Essa nova confi-
guração diretiva da Itaú Seguros com-
pleta o processo de sucessão
administrativa das três maiores empre-
sas do Grupo Itausa, conglomerado
financeiro/industrial com patrimônio
de USS 1,8 bilhão: antes da segurado-
ra, o Banco Itaú e a Duratex tinham
passado por processos semelhantes.

No Banco Itaú, o presidente esco-
lhido foi o executivo Carlos da Câma-
ra Pestana, com um membro da famí-
lia Setúbal (Roberto Setúbal)
ocupando o cargo de diretor geral da
instituição. Na Duratex, a sucessão
converteu Paulo Setúbal, filho de Ola-
vo Setúbal, em presidente da empresa.
A passagem do comando da geração
do empresário Olavo Setúbal, funda-
dor da organização, para os herdeiros
foi tranqüila e bem planejada. A reno-
vação da Itaú Seguros, com patrimõ-
nio de USS 400 milhões, é um exem-
pio desse processo sereno. Luiz de
Campos Salles era diretor superinten-
dente da companhia até ontem, mas
passa a ocupar a presidência da em-
presa para criar maior autonomia ad-
ministrativa."Queremos crescer por nossa pró-
pria conta", planeja Campos Salles."Com essa reestruturação, ficamos
mais autônomos." A estratégia da Itaú
Seguros está bem definida: a partir de
agora, a seguradora pretende trabalhar
segmentando mercados, criando áreas
especializadas de atendimento. "Numa
área, o preço pode ser o mais impor-
tante instrumento de competição, em
outra, a qualidade oferecida pode re-
presentar maiores perspectivas de mer-
cado. em detrimento do preço", conta
Campos Salles."

Agressividade — A Itaú Segu-
ros já tem. em prateleira, pelos menos
dois novos produtos para marcar a
nova fase administrativa. Em dois me-
ses, a Itaú Seguros pretende colocar á
venda uma apólice com cobertura pelo
valor de mercado do veículo. Pelo sis-
tema, o prêmio pago pelo segurado vai
seguir a variação do preço do mercado,
ou seja, o valor é atualizado mensal-
mente de acordo com a realidade de
mercado. A Itaú vai cobrar um índice
mensal fixo, que incidirá sobre o valor
do automóvel. "A referência de preço
do veículo será acordada no contrato

....
Paulo Setúbal, presidente

de comum acordo entre as partes",
afirma Campos Salles.

O produto mais inovador, norém;
será o lançamento de um seguro de
vida capitalizável. Quer dizer, o segir1
rado poderá resgatar o prêmio pago
ao final de 15 anos. "Esse seguro .per-
mite que o segurado resgate o valor
da cobertura ao final de quinze anos.
mesmo em vida, ou optar por receber
uma pensão vitalícia", explica Cam-
pos Salles. "Em caso de morte, iam-
bém os beneficiários poderão fazer a
mesma opção. Esse é um produto tfue
foi muito bem aceito pela clientela".
O mercado, porém, só vai conhecer, o
produto no inicio do ano que vem.
Até lá. a Itaú Seguros pretende treinar
procedimentos e testar o produto. "O
grande problema em seguro de vida.
no Brasil, é a falta de estabilidade da
moeda. Nesse lançamento, não esta-
remos fugindo á regra, mas já ,é um
grande avanço poder oferecer um- se-
guro resgatável em vida." 

A posse de Campos Salles foi pre-
cedida de uma reformulação contábil
da instituição. "O lucro da corpora-
ção era proporcionado por aplicações
financeiras da holding. Decidimos,, por
isso. separar as contabilidades e-reali-
zar medidas administrativas nec.essá-
rias para gerar lucro operacional." Em
1989, a atividade seguros representou
prejuízo de 12,6% na relação com pa-
trimònio. No ano seguinte, o lucrò foi
de 6,4% do patrimônio e. em no pri-
meiro semestre de 1991, de 8,4%.

INDICADORES

Bolsa de Mercadorias e Futuros
Volume Geral

Contiatos I Numerosde! Contratos Volume I Part. Iam olwrtoj n«fl6cio» | noflociados (Mil Cr») [ (%) [
Owe II.-™ 1 338 •-!' 0' JI 232291 15.27

...J.'.'d'tP 3 130  4.:-. 67 059930 24.64
i. !J  0 COO'

... Cai.V. !.¦¦! 14 19  63 958 0.02 '

...C.jmb'O K 7» 32 1520 5 536 315 2,05 " if

....P.1. '3-:39 515 18669 156043617 57.80
f?.9.,.?.9 ??? '¦! 48 188 0.02™ i'

roial 5 772 770 50 350 1 266 820 699 842 990 100.00 
f

Ouro/disponivsi
Valor do eor.tr a to: 260g CotncOna om eruwiros por grama

Veto j Contr | IMog6cio»[ Abert j Mínimo [ Máximo | Ult | Osc [
673 4930.00 4.918.00 4,949.00 4 943.00 • 0.7 í

Ouro/Mercado de Opções sobre disponível
Valor do contrato: 250® Cotaç6e« «mêrülãirõi por grama

Vc«0 I £»«rc [ Contr | N»g | Abert j Min | Má» j Ult |
StOI
St03
St04
StOS
Si09
5129
5130
St34

COO.OO
000.00

SOO 00
ooo :o

:> 'só oo
500 00

b 000.00
5 /50.00

5754 54?
b 334
2431

!}$.
006

2094
2 158

91.18
286
27
25
53

1 344,00
470.00

78.00
3.00
9.00

52.00
42C.0Ü
195.00

J. ¦344.00 1.356,00 1 351.0?
452,00 485,00 ' 473*00
70.00
3.009.CO
52.00420.00
195.00

85:00
5.00

15:00
6500

440.00
220.00

...00.005.00
15,00

...58,00435.00
214.00 .;

Mercado Futuro/Índice
Valor do contr«to:Cr* 3,00 p/pentoa

Veto [ Contr | Negócio» | Abert [
Cutaçô«o ont númara» de pontos

Mínimo I Máximo I Último |

44 445 3 130 29 200 31 200 29 450

Mercado Futuro/Algodão
Valor do contrato: 860 arrobas líq.

na nd
Coteçíon «m cmmlros por arroba
nd nd nd

Mercado Futuro/Café ajustado
Valor da eónt:100 sacas do 60kg líq. Cot.om Crt/por aaca da CQkg líq.

32 800 33 100 33 050 I

Mercado Futuro/Câmbio
Odiar Valor do contrato: USí S mil Cotaçôas am cruzeiros por dólar

Ou 11
DOZl

796
355

475.60  475 80
740.00 720.0'j 740.00

474,59.
720.00

Mercado Futuro/Dl - Depósito Interfinanceiro de 1 dia
V«tor ao cofltratot Crí 100,00 p.ponlo p.U. CotnçAo «m porrtoo d* P.U.

Out1
Novl

18 419
250

83 700
65 850

83 700
65.850

83 930
bõ 300

93.870
66.300

Deposito Interfinanceiro de 30 dias

Mercado Futuro/Boi Gordo
itihxr do Contrato: 330 arrofcb? Kqulúa*. Cow<;6<-a cm ponto* íxx -nrrcbn

Contributes ao lapas
Mds da competdncia: agosto - pode pagar at6 o 5° dia util de sotembro;
ap6s dia 9 com corre^5o didria pela TRD. 10% da multa a 1 % do juros.
Autonomos

Classe Filiapao-Tempo Base (Cr$) Alfquota (%) A pagar(Crt) p^man^ricia

1 at61 ano 17.000,00 10 1.700,00 12"i + 
de1at62^^''''''^ J2

4 +de3at6 4 M.000,00 20 1 3.MO.OO 12"s + 
de 4at6 i7.Mo.oo 24

+ 

^^de 
6at69 
""" 36

+ de 9 at612""119.000,00' 20 23.800,00 36

+

"9 
+ de17 at6 22 153.000,00 20 30.600,00 60

10 + de22anos 170.066,00 20 34.666,66

Empregados Domesticos

Alfquotas (%) | Minimo (CrS) Mdx (Cr$)

Base de cdlculo 17.000,00 51.000,00
Empregado 1.360,00 4.080,00
Empregudor 12 2.040,00 6.120,00

Empregados Segurados

SalArio de ContribuipSo (Cr$) Aliquotas (%)

ate 51.000,00 8
de 51.000,01 ato 85.000,00 9
de 85.o66.6l at6170.000,00 10

Impostos, taxas e índices

Abril Maio Junho- Julho Agosto Setembn

Unif 4.757,17 5.182,45 5.650,01 6.181,11 6.812,19 7.721,36
Uferj 7.089,00 7.722,00 8.417,00 9.208,00 10.133,00 11.344,00

Ssuposto de Renda
... | Parcela a deduzirBase de cálculo(Cr$) I íç. Alíquota (Cr$)

IR na Fonte (Setembro)

Até 120.000,00 isento —
De 120.000,01 a 400.000,00 10% 12.000,00
Acima de 400.000,00 25% 72.000,00

Deduções
a) CrS 10 000 (setembro) por dependente até o limite de 5 dependentes, b) CrS
120 000 (setemb'o) para aposentados, pensionistas e transferidos para reserva
remunerada partir do més em que completar 65 anos de idade c) Pensão
alimentícia paga devido .) acordo ou sentença indiciai, d) Contribuições para a
Previdência Social.

Taxas Andíma

Oporapdes antra TaxaOver Rent. Rant. Rent. Proj.
Inst. Financoiras (%a.m.) Dia.{%) Som.(%) Mes(%) Mes(%)

LBC/LFT/BBC 25,77 0,86 1,72 1,72 19,67
ADM (CDB) 25,36 0,85 1,70 1,70 19,34
PI-OVER 25,33 0,84 1,70 1,70 19,31
LFTE 26,47 0,88 1,77 1,77 20,25

MERCADO FUTURO p u- am Jler Rent- Re"*- Ront. Proj.
DE PI Cr$ (%a.m.) Dia.(%) Som.(%) Mos(%) Mes(%)

Dl OVERFUTURO
BM81F 0ut/9 83.870 26,50 0,88 -- 20,24
BM8>F Nov/91 66.300 30,98 1,03 -- -- 26,50
A Circular no. 1.890 do Banco Central veda a realizapao de operacoes compromissadas com pessoas lisicas e,..
juridicas nao linanceiras a partir 01 /03/91.

Preqo CrS Var. Var. Var. Proj.
Indicador /indico Dia(%) Sem(%) Mes(%) Mas(%) ''
USS COMERCIAL 02/09
Compra 396,00
Venda 397,19 0,87 0,87 0,87
US$ COMERCIAL'Compra 400,33
Venda 400.52 0,84 1,72 1,72
USS TURISMO 02/09Compra 436,04
Venda 435,82 0,53 0,53 0,53
BUSSPARALELO .11
Compra 442,00
Venda 448,00 0,90 1,36 1,36

lUSSBM&F -COMERCiAL
Out/91 474,50 -0,29 -0,25 -0,25 20,26

* US$'BM&F'- FLUTUANf 
Out/91 526,00 .. 20,93

OURO'SPOT
SINO - Foe.' 4.943,00 0,71 1,29 1,29BM&F - Fee. 4.943,00 0,71 1,29 1,29
BBF - Fee. 4.943,00 0,71 1,29 1,29

i'dURO FUTUROBBF Out/91 6.198.00 0,00 -- - 27,01IBV-RJ 77.819 -2,22 -0,68 -0,68
..J.BOVESPA 21,1.83 -0*60 1.50,, . 1.50

(') Dados obtidos através de amostra da ANDIMA.
Fonte: ANDIMA: Banco Central: BMSF: BBF: BVRJ: BOVESPA

Câmbio Turismo

Compra Venda I
(Cr$) (CrS) I

Escudo 2,79 2,96
D6lar 438,37 443,10
Franco Suigo 272,10 289,37
Franco
Francds 70,36 74,83
ierie  3,05 3,24
Libra 702,06 746,60
Lira 0,32 0,34
Marco
Alemao 239,05 254,22
Peseta 3,84 34,08

Fonte Banco do Brasil/ANECC

Our©
(CrS-Ungotc por gramas)

Compra 
j 

Venda 
|*

Banco do
Brasil

| (250g) 4.933,00 4.943,00 ;
Goldmine
(250g) 4.938,00 4.943,00 \

Ourinvost
p (250g) 4.920,00 4.935^)0" i

Safra $S
(1000g) 4.930,00 4.943,00

Bozano
Simonsen
(1000g) 4.938,00 4.943,00 '

Fonte: Secretaria ae Receitd Federal
Fundi dor as fornecedoras e custodiantes <
credenciados na Bolsa Mercantil e deFuturos.
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BC prevê o ingresso de

US$ 5 bilhões este ano
Os investidores estrangeiros estão

yoltando a olhar o Brasil com interesse.
Os números apresentados ontem pelo
diretor da Dívida Externa do Banco
Central, Armínio Fraga Neto, durante
o seminário sobre negócios, finanças e
invèstimento no Brasil, deixam claro
que- o maior país da América Latina,
quéffôs últimos anos foi apenas expor-
tador de capital, está atraindo nova-
mente os investimentos e conseguindo
trazer de volta os recursos remetidos
pelos próprios brasileiros. Até o final
do ano, devem ingressar no país US$ 5
bilhões, sendo que USS 2,5 bilhões
através de commercialpapers, dos quais
USS 1,3 bilhão já foram lançados; USS
620 milhões via operações de pré-paga-
|fénto e sccuritização de dívida; USS
900 milhões em operações clean (outros
tipos de papel), e USS 1 bilhão em
íaptação de longo prazo.

Esta nova postura do investidor es-
trangeiro em relação ao país se refletiu
no seminário de ontem, onde cerca dc
600 representantes de instituirões fi-
nanceiras e empresas nacionais e es-
trangeiras lotaram o auditório para
òuvir especialistas e representantes do
governo sobre as possibilidades de in-
vestimentos no Brasil. Não há dúvida
tfe que existe um clima de maior boa
vontade do capital estrangeiro com o
país.

O título de um artigo editado pela
revista Euromoney, uma publicação in-
ternacional voltada para o mercado fi-
nanceiro e distribuída ontem no semi-
nário, é a prova dessa visão mais
Otimista. "Brasii, as nuvens estão se
dissipando. Promessas de progresso
tfepois da dor", diz o título, apesar de
lembrar que as marcas da década pas-sada, a chamada década perdida, sobre

a América Latina ainda são muito
grandes. Ou seja, os problemas sociais
e estruturais somente serão resolvidos
no longo prazo.

Os investidores acompanharam
atentos todas as explicações sobre for-
mas de participação no leilão de priva-tização, possibilidades de investimento
direto, operações em bolsas dc valores
e outros negócios atrativos. Pode-se
dizer até que havia um certo clima de
euforia no ar com as medidas de aber-
tura na economia adotadas pelo gover-
no Collor, que devem se ampliar nas
próximas duas semanas com as altera-
ções nas regras de reinvestimento no
país que serão anunciadas pelo Banco
Central, segundo assegurou Fraga Ne-
to.

Everett Santos, diretor do Interna-
tional Finance Corporation, um braço
do Banco Mundial (Bird), especializa-
do no apoio financeiro ao setor priva-do, considerou muito positiva a políti-ca de abertura econômica adotada pelo
governo e considera a privatização das
empresas brasileiras um negócio bas-
tante atraente. Revelou que o IFC está
tentando formar um fundo com os
bancos credores e os interessados cm
participar do leilão de privatização.

Alguns economistas brasileiros que
participaram do seminário, porém, es-
tavam um pouco apreensivos com o
clima dc euforia. "O país vive um mo-
mento muito complicado, com a infla-
çào superando 15%, o déficit público
aumentando e os problemas sociais se
agravando. Isto pode afugentar os in-
vestimentos", analisava um economis-
ta. Por essa razão, os investidores têm
que vir para o país com a consciência
exata do que irão enfrentar pela frente,
para não desistirem do negócio.

Usuário de 
programa

pirata 
enfrenta blitz

A Associação Brasileira de Soft-
¦warç (Abes) está preparando uma no-
vá ação de busca e apreensão de pro-
gramas de computador pirateados.¦Dc acordo com o presidente da enti-
dade; Celso Cordeiro, cinco empresas
usuárias, entre elas uma estatal, cons-
tam 'da lista de prováveis alvos da
blitz. O nome da escolhida é definido
apenas 24 horas antes da ação.
''• •Esta será a oitava ação de busca"empreendida 

por uma associada da
A'bes. A iniciativa, juridicamente, não
pode ser capitaneada pela entidade,'tfcfido como titular sempre uma pro-•efutora de software. A Ashton-fatc
(hoje absorvida pela Borland) inaugu-
rou a medida, seguida depois pela•Lotus, Microsoft e Wordstar (antiga
Micropro), todas norte-americanas.
Já sofreram apreensões, entre outras,'à Black & Decker e as Ceras John-
son,

Cordeiro explica que ações deste
*tipo, baseadas em denúncias de fun-
•cionários insatisfeitos das empresas
;usuárias, demandam meses de opera-
íção. Toda a planta da empresa, deta-
Ilhando localização dos micros e dos
jsoftwares, é levantada para evitar

alarmes falsos que possam reverter em
processos contra o autor. A última,
contra a Prefeitura de Campinas,
ocorreu há cerca de quatro meses,
conta Cordeiro, lembrando que cicli-
camente há um recrudescimento das
denúncias, feitas em um telefone espe-
ciai da Abes."Queremos 

provocar a Sindrome
do leão na cozinha. Divulgada a notí-
cia da fuga do leão, todo aquele queouvir uma panela cair vai pensar queele está na sua cozinha", explicou o
presidente da entidade. Há dois me-
ses, a entidade, em conjunto com a
associação internacional Business
Software Alliance (BSA), distribuiu
cerca de "1.200 kits antipirataria".
Com o programa e a metodologia
descrita no kit, o diretor da empresa
pode instalá-lo e descobrir todos os
programas contidos nos seus equipa-
mentos. "Queremos 

que os usuários
se acostumem a auditar seus acervos
de programas", argumentou.

O software pirata é aquele copiado
sem autorização da empresa distribui-
dora, um tipo de contrafação, crime
previsto no Código Penal. A Abes
possui 150 associadas, metade delas
de origem estrangeira.

Parks faz consultoria
PORTO ALEGRE — A Parks In-

jformática, uma das mais tradicionais
^produtoras e vendedoras de equipa-
imentos de alta tecnologia no pais e
;das primeiras a compor o terceiro pó-•lo dc informática na Região Sul, está
Imudando o perfil de seus negócios.
[Depois de firmar posição como fome-
icedora dc hardware, a Parks completa
j25 anos de fundação inaugurando a
'Unidade Estratégica de Serviços
i(UES), um setor voltado à consulto-
Jria, diagnóstico de sistemas instala-
idos, identificação de problemas e al-
iternativas de soluções nas áreas de
Comunicação de dados e sistemas de'seguranças.

| 
"Teremos um compromisso de

iponta a ponta com o cliente e os siste-
imas fornecidos não serão neccssaria-
[mente da Parks", destacou o presi-
jdente da empresa, Paulo Renato
iKetzer de Souza. A disposição de in-
Igressar organizadamente na área de
¦serviços ganhou corpo com a consta-
jtação de que a Parks já vinha prestan-ido serviços a 6 mil agências bancárias
!cm todo o país usuárias de equipa-
|mentos Parks, atividade que responde
Ihoje por 25% do faturamento total da
[empresa.
| A reestruturação interna vem
[acompanhada de parcerias com em-
presas estrangeiras. "A nossa meta é
atuar como integradora e para isso

'estamos ampliando nossos contra-
j tos", disse Souza. A Parks já mantém
[contratos com as americanas EST
; (Electronic Systems Techology), Digi-

Arquivo
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Ketzer amplia contratos

com Systems, Megadata Corporation,
CXR Corp, Digilog e com a belga
Telindus Group para troca de tecno-
logia e sistemas de prestação de servi-
ços. A operação desta nova unidade
está exigindo investimentos de USS
1,5 milhão em capital próprio. Os re-
sultados do investimento deverão ser
mais expressivos a partir de 1992,
quando a Parks projeta faturamento
de USS 25 milhões, contra os USS 16
milhões previstos para este ano.

Globex Utilidades S.A.

CGC/MF 33.041.260/0001-64
CAPITAL ABERTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sãb convidados os Senhores Acionistas da Globex Utilidades S.A., a serounirem em Assembléia Geral Extraordinária, na sede social, na Av. TenenteRebélo n® 675 - Irajá/RJ, em 1» convocação, no dia 12/09/91, às 10:30 horasa fim de discutirem e deliberarem sobre a ordem do dia abaixo: 1. Alteração dascondições estabelecidas para as debôntures, na escritura de 26/11/82, reais-trada na CVMsob o rt= SÉP/GER/DEB-83/202; 2. Sua conversão sob a foiTnanominativa, nao endossável, e substituição do indexadorde ORTN para IGPM;3. Fixação do novo valor nominal e alteração do vencimento para 01 denovembro de 1997; 4. Flxaçáo dos critérios de repactuaçáo com previsão derecompra obrigatória, 6 a aprovação das demais propostas contidas na 39*Reunião do Conselho de Administração, realizada em 29/08/91. Rio de Janeiro02 de setembro de 1991. SIMON M. ALOUAN, Presidente do Conselho dáAdministração.

Moedas da

privatização

geram impasse
Representantes das bolsas de valo-

res, da Comissão de Valores Mobília-
rios, do Banco Central, da Associação
Nacional das Instituições do Mercado
Aberto (Andima), do Tesouro Nacional
e do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES)
reúnem-se hoje, em Brasília, para tentar
solucionar o impasse que tomou conta
do mercado financeiro desde a última
sexta-feira, quando a CVM c o BC
decidiram que somente as bolsas de va-
lores poderão negociar as moedas a se-
rem utilizadas no processo dc privatiza-
ção — debêntures da Siderbrás, Títulos
da Dívida Agrária e obrigações do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento.

A Andima havia montado um siste-
ma especial de negociação das moedas,
o Privatizar, com o auxílio de técnicos
do Tesouro e do BNDES, e, diante das
novas regras, está impossibilitada de
operar. "Isto é um abuso de poder da
CVM e do BC. Dizer que o pregão das
bolsas de valores é mais seguro e mais
transparente do que o sistema da Andi-
ma não condiz com a realidade. Isto
somente comprova que o lohby das boi-
sas foi absorvido pela CVM", disse um
dos diretores da Andima. Ele rechaçou,
ainda, o fato de a diretoria da CVM ter
alegado que o Privatizar estava permi-
tindo a negociação de TDAs falsifica-
dos — esses papéis foram emitidos em
1.200 séries, de forma muito controver-
tida.

Por conta de toda a confusão, as
bolsas de valores não conseguiram fe-
char, ontem, qualquer negócio envol-
vendo as moedas da privatização. A
Andima, que vinha negociando esses
ativos, bloqueou as operações. Segundo
o superintendente geral da Bolsa do
Rio, Sérgio Berardi, uma das possibili-
dades para que o impasse em torno das
operações com as moedas da privatiza-
çào chegue ao fim é que as bolsas pas-sem a negociá-las e a Andima a fazer a
liquidação dos negócios. "Vamos tentar
resolver, na reunião dc hoje, todos os
problemas. Até porque o mercado se-
cundário das moedas da privatização
será muito importante para o sucesso
dos leilões de vendas das estatais", fri-
sou o superintendente da BVRJ.

Berardi — que não escondeu a sua
surpresa diante da decisão da Andima
de bloquear as operações com a moeda
de privatização— afirmou que a Circu-
lar conjunta baixada pelo BC e pela
CVM de estipular que somente as Boi-
sas de Valores poderão negociar tais
ativos, pode ser explicada pelo fato de
os pregões permitirem ampla difusão
das operações e múltiplas interferências
de participantes nos negócios. Além
disso, as Bolsas registram as transações
em nome dos investidores, ao contrário
do Privatizar, que contabiliza os negó-
cios em nome das instituições que inter-
mediaram as operações. Isto permiteum maior acompanhamento das autori-
dades.
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Um Seilão atribulado

Venda simulada
da Usiminas
demora 5 horas

SôniaArnripe

Cinco 
horas de duração, atrasos,

defeitos nas linhas de comuni-
cação, erros na hora de dar lances e
muita demora. Este foi o cenário do
leilão simulado de venda da Usimi-
nas, primeira estatal que o governo
pretende se desfazer dentro do pro-
trama de privatização, marcado para
o próximo dia 24. O teste foi realiza-
do no último sábado, na Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro, com a
presença dc 79 corretoras, das quaiscerca de 30 cariocas e o restante de
outras sete cidades, como São Paulo,
Curitiba e Belo Horizonte.

Diretores e operadores de correto-
ras cariocas que estiveram no pregão,
em pleno final de semana, ficaram
preocupados com a morosidade do
leilão e, principalmente, muito cansa-
dos. Marcado para começar às lOh, a
largada só foi dada às 1 lh, por pro-blemas técnicos, e o processo se ar-
rastou até 15h. "Ficamos em pé o
tempo todo. Primeiro deu fome, de-
pois ninguém agüentava mais tanta
espera", disse um operador. Outro
contou que leu dois jornais e uma
revista enquanto os técnicos da Bolsa
e do BNDES conferiam se todos os
detalhes estavam certos.

O diretor do BNDES, Sérgio Zcn-
dron, não tem a mesma opinião."Achei fantástico como primeiro si-
mulado. Houve uma presença maciça
de corretoras e os problemas foram
rapidamente contornados." O que

Sônia d'Almelda — 13/10/89
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Zendron saiu otimista

aconteceu, na sua opinião, foi muita
desinformação de quem estava ope-
rando, gerando erros. As reuniões
realizadas pela Bolsa para explicar as
regras do leilão foram assistidas, na
maioria, por diretores da instituição.
Quem participou do simulado, entre-
tanto, foram principalmente opera-
dores, desinformados de muitas re-
gras.

Afinado — "Fizemos várias pa-radas para explicar melhor o siste-
ma", completou Sérgio Berardi, su-
perintendente geral da BVRJ. Já
estava marcado um segundo simula^
do, no próximo dia 14, também um"
sábado, e para garantir um leilão ver-
dadeiro realmente afinado, no dia 24,
foi. acertado ainda um terceiro teste,
provavelmente no dia 19. "Tudo irá
funcionar perfeitamente no dia D",
garantiu Zendron. O presidente inte-

rino da BVRJ, Carlos Reis, também
assegurou que pelo lado operacional,
a bolsa terá tudo funcionando 100%."Os testes são feitos justamente para
garantir que tudo saia certo."

Independente do tempo, já ficou
claro neste primeiro simulado, que o
leilão será acima de tudo um exercício
de cálculos matemáticos: cada com-
prador terá que saber quanto de moc-
da terá para entrar a cada lance. Co-
mo as moedas aceitas são negociadas
com desconto (ou deságio) é precisosaber, antecipadamente, até que pre-
ço é possível chegar. "Ao invés dc
fazer contas nas máquinas dc calcular
na hora, é preciso ter planilhas pron-tas", explica Berardi.

Cada corretora ganhou um enve-
lope com dinheiro para participar do
leilão: ao todo estavam em jogo moe-
das de cerca de USS 25 bilhões. O
lance mínimo era de USS 1 bilhão e
corretoras de peso, como Bradesco,
Bozano Simonsen, Citibank, Garan-
tia e J.P.Morgan, participaram. Co-
mo era apenas um teste hipotético,
não houve vencedores."Foi um ótimo sinal confirmar
que o interesse por este leilão é real-
mente grande", disse Zendron. Como
não será possível um só comprador
levar o controle — investidores de
capital estrangeiro só podem chegar a
25% e empresas com participação es-
tatal no máximo a 15% — há todo
um receiluàrio de regras a serem se-
guidas. "É preciso que seja assim.
Este será o maior leilão de venda de
uma empresa aberta do mundo. Pre-
cisamos ter nossos controles", com-
pletou o diretor do BNDES. A cxpec-
tativa é de que o leilão demore no
máximo três horas, no dia 24.

CGT tentará sustar venda

Entidade e 100personalidades impetram ação popular
BELO HORIZONTE — A Central

Geral dos Trabalhadores (CGT), em
nome do presidente Albenzio Dias de
Carvalho, acompanhado de cerca de
100 pessoas, entre deputados federais e
empresários, entrou ontem com ação
popular contra o processo dc privatiza-
çào da Usiminas (Usinas Siderúrgicas
de Minas Gerais). A ação é em substi-
tuiçào à ação cautelar proposta há dois
meses e que só deverá ser julgada no
prazo de um ano.

Para tentar suspender o leilão de
venda da estatal, que acontece no próxi-mo dia 24, os subscritores da ação po-
pular contam com quatro expedientes,
entre eles o julgamento do mérito do
mandado de segurança impetrado peloBanco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), em res-
posta à liminar concedida pelo juiz da 8a
Vara da Justiça Federal em Minas,
atendendo pedido de suspensão do pro-cesso de privatização.

A liminar concedida pelo juiz Antó-

nio Francisco Pereira, da 8a Vara da
Justiça Federal de Minas, foi cassada
pelo juiz Alves de Lima, do Tribunal
Regional Federal, que concedeu liminar
ao mandado de segurnaça impetrado
pelo BNDES. Para que seja julgado o
mérito deste mandado de segurança, era
necessário que Francisco Pereira pres-tasse informações, um procedimento
usual neste caso, ao TRF. Isso foi feito
na sexta-feira passada e, ontem, Pereira
complementou suas informações.

jurisprudência — Entre outras
coisas, Francisco Pereira questiona o
fato de Alves dc Lima ter decidido cas-
sar liminar concedida por um juiz de
primeirn instância. Ele justifica seu
questionamento citando jurisprudênciadaquele próprio Tribunal, que esclarece
que nàu é cabível mandado de seguran-
ça contra decisão de juiz de primeirainstância que defere liminar em medida
cautelar. Segundo esta jurisprudência,
publicada no Diário do Judiciário em 17
de março passado, esta decisão compete

a um conjunto de juizes, porque é sus-
ceptivel de reexame pela Corte Supe-
rior.

Além de contar com a expectativa
do julgamento do mérito do mandado
de segurança, os advogados responsa-
veis pela ação popular esperam conse-
guir barrar a realização do leilão de
venda da Usiminas com dois artifícios:
uma pessoa jurídica, já consultada mas
mantida em sigilo entraria com uma
solicitação no Superior Tribunal Fede-
ral de revisão da decisão do TRF, dc
cassação da liminar concedida pelo juiz
mineiro, ou, então, um acionista da
Usiminas entraria na Justiça com uma
ação social visando discutir o processo
de privatização.

A ação popular impetrada pela
CGT e assinada, por exemplo, pelo de-
putado federal Célio de Castro (PSB) e
pelo senador Darcy Ribeiro (PDT-RJ),
questiona o valor estipulado para a ven-
da da estatal.
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Agora Instalada no Rio. Maior facilidade deacesso a cursos e visitações. Projetos eclimatização de criatórios. Implementos, ra-
ções, veterinário especializado e as melhoresmatrizes importadas do Canadó. Repro-sontanto exclusiva da Cnnchllla Asso-ciatss. Av. das Américas, 2300-A/106.

1021)982-3818

ADVOGADOS

ASSOCIADOS
Empréstimo compulsório aquisição de
veículos 1986, não deixe prescrever.Recuperação 85,24% cadernetas de
poupança. Advocacia empresarial. Tele-
fones 263-3643 ou 253-7224.
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Palestrantes

Joelmir Betting
Economista e Jornalista

Os aspectos Econômicos da
Atualidade Brasileira

Ives Gandra da Silva Martins
Tributarista

- Fundamentos Institucionais
do Factoring

Mailson da Nóbreea
Ex-Ministro da Fazenda
-As perspectivas da

Economia Brasileira

® Eduardo Botelho - Marketing (inteligente) do Factoring
Ale indo Ferreira - Mecanismos de Financiamento ao Comércio Exterior
Marco Aurélio Caldeira Coelho - Visão Sistêmica para uma Empresa de Factoring
wiadimir Rafík Freua - Gerência Financeira de uma Empresa de Factoring

Convidados Especiais da ANFAC

Embaixador Marcflio Marques Moreira
Ministro da Economia
Dorothea Werneck
Secretária Nacional da Economia

Luis Antonio Fleury Filho
Governador do Estado de São Paulo
Ibrahim Eris
Ex-presidente do Banco Central

Horário: Dias 6 e 7 das 9:00 às 18:00h. Dia 8 das 9:00 ás 1 l:Ò0hs.
Inscrições e Informações: Ligar (021) 239-9398. (011) 284-7033.
O custo é dc CrS 95.000,00 por participante ou CrS 76.000,00 por participante associado da ANFAC.
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American vai

ler mais 3

vôos aos EUA

A American Airlines inaugura dia 1"
de dezembro três vôos sem escalas nas
rotas São Paulo-Miami, São Paulo-No-
va Iorque e Rio-Miami, numa estratégia
batizada pelo gerente dc vendas para o
Brasil. Dilson Verçosa, como criação de
minicorredores de distribuição de vôos.
A idéia é esgotar todas as possibilidades
de tráfego no mercado brasileiro, a
exemplo do que fez nos Lstados Uni-
dos.

Primeira companhia aérea em volu-
me de trafego do mundo ocidental, a
American Airlines começou a operar no
Brasil há um ano, depois de adquirir da
liastern Airlines, por USS 435 milhões,
um pacote para atuar cm 26 cidades da
América Latina. A empresa possui hoje
620 aviões e deverá chegar a 2000 com 2
mil aparelhos. Para atingir essa meta a
companhia, segundo Verçosa, recebe um
novo avião a cada 15 minutos.

Ao analisar as possibilidades do mer-
cado brasileiro, o gerente de vendas
da American Airlines garante que, ape-
sar da crise, o futuro da aviação no pais
c promissor. Verçosa diz que a guerra
das tarifas deflagrada no Brasil entre as
três maiores empresas nacionais — Va-
rig. Vasp e Transbrasil — terá. em escala
reduzida, resultados semelhantes ao que
ocorreu nos EUA depois da desregula-
mentaçào.

O melhor atendimento ao usuário se
transformou cm obsessão entre as com-
panliias, o número dc empresas dimi-
nuiu bastante e só as mais fortes ficaram
no mercado. "Foi nesse período - ex-
plica Verçosa — que a American Airli-
íits se ífiiiiMui íTioii iuv primeira coiiipíi-
nhia do mundo ocidental cm volume de
tráfego, crescendo em cima das eoncor-
rentes." Para exemplificar, ele lembra
que há três anos a companhia tinha
apenas 15 vôos diários partindo de Mia-
mi, e hoje possui mais de 21)0.

Mulher árabe vai usar biquíni

Confecção já
exporta para
Arábia Saudita

Paula Guatimosim

Difícil 
inaginar uma mulher ára-

be de biquíni. Quem sabe a rou-
pa escura esconde uma estampa tropi-
cal e por baixo do véu haja um sorriso
maroto. Pois essa foi a façanha da
confecção Miss Bikini, que depois de
participar pela primeira vez da Fenit,
em junho, exportou para a Wail Ab-
dullah Saleh Hababi, em Jeddah
(Arábia Saudita), exatas 1.350 peças
de roupa de praia. O pedido, no valor
de USS 7 mil, incluía, alem dos biqui-
nis, turbantes, que na verdade eram
cangas de jersey na mesma estampa,
que a modelo da grife resolveu enrolar
na cabeça, e agradou ao comerciante
árabe.

Sem muita questão de saber onde e
como as mulheres daquele pais vão
usar os biquínis. Celso Souza e Silva
já recebeu um segundo pedido, de
tamanhos maiores que os primeiros,
já que aquelas senhoras são mais ro-
bustas que as brasileiras. A rota inter-
nacional será uma das alternativas da
Miss Bikini este ano, que vai exportar
um total de 50 mil peças, das quais 25
mil para a Itália, além de Marrocos,
França, Espanha e Portugal. Volume
128% superior ao total exportado em
1990.

Na Itália — Andréa Teofilatto,
representante da grife na Itália, está
exultante com a aceitação da confec-
ção carioca. Concentrando sua repre-
sentação cm apenas 150 (12 em Ro-

ma) das 5 mil lojas de roupa de praia
da Itália, vai aumentar sua venda dc
15.000 para 25.000 peças este ano. Na
Sardenha, pretende abrir uma loja,
cm sociedade com Souza c Silva, que
funcionará durante a temporada dc
verão.

Com uma produção média dc
12.000 a 15.000 peças por mês, entre
biquínis, maiôs, cangas, sandálias,
shorts c saídas de praia, Celso Souza e
Silva fatura uma média dc Cr$ 25 mi-
Ihõcs. "O suficiente para sobreviver",
afirma o empresário, animado com a
proximidade do verão, época em que
o faturamento cresce mais de 100%.
Só na Fenit, fechou negócios de USS
150 mil e na Minas Mostra Mulher,
que acontece de 10 a 13 próximos em

Françoise Imbroisi

Celso: rota internacional

Belo Horizonte, espera vender mais
USS 100 mil.

Marketing — Uma franquia na
Rua das Pedras, em Búzios, a ser
inaugurada dia 21 dc setembro, vai
aliar o marketing no mercado interno
ao internacional. "O mercado externo
é uma segurança contra choques e
instabilidade econômica c ajuda a
manter a produção", diz Souza e Sil-
va, alegando que a cotação da roupa
de praia no mercado internacional
não permite muitas vantagens. O bi-
quini c vendido a uma média de USS
8 (CrS 3.160 pelo dólar comercial de
sexta-feira) e o maiô por USS 15 (CrS
5.925), enquanto para o Belém do
Pará a loja fornece biquínis ao preço
de CrS 6.000, por exemplo.

Ampliar a venda por atacado,
atuando em mais cinco estados, é ou-
tra meta de Celso Souza e Silva, que
tem um know-how de seis anos na
Bum-Bum. Muitos negócios são fe-
chados na própria loja, de 300 metros
quadrados, cm Ipanema, que mantém
um estoque de 10 mil peças. Em plena
temporada dc promoção — o biquini
em lycra lisa está custando CrS 4.080
e o maiô estampado por CrS 7.740 —,
Celso já prepara a tabela de preços do
próximo verão. Os biquínis custarão
uma média dc CrS 8.000 e os maiôs
CrS 15.000. A nova coleção, a ser
lançada no final dc setembro, embute
aumentos de 218% no preço da lycra
lisa e de 240% no preço da lycra
estampada desde agosto de 1990 e
espera mais 20% de aumento este mês
(setembro).

Miami.

E de lá 

para

o mundo.

Morador do ediíicio Chambord faz operações no hall

Banorte lança banco

doméstico no Recife

Vera Ogando

RECIFE — Os eorrentistas do Sis-
tema Financeiro Banorte, pela primei-
ra vez no pais, já podem usufruir da
comodidade de movimentar suas con-
tas na própria casa, sem precisar en-
frentar as filas quilométricas dc agèn-
cias ou em volta de quiosques (caixas
eletrônicos). O novo serviço, chamado
Hall Bank. possibilita ao cliente reali-
zar a qualquer hora do dia dia todo
tipo dc operação financeira — exceto
saques c depósitos — através da interli-
gação de um microcomputador, insta-
lado no hall de prédios residenciais, ao
computador central do Banorte Os
moradores do edifício Chambord, si-
tuado no biarro de Boa Viagem, Zona
Sul do Recife, são os primeiros a ter
acesso ao Interlig Condomínio, que co-
meça a operar hoje com a inauguração
do prédio.

Desde que sejam clientes do Banor-
te, os moradores do Chambord, únicos
por enquanto contemplados com o
Hall Bank, podem, por exemplo, reli-
rar extratos de conta corrente, cadcrne-
ta de poupança e outras aplicações,
como fundo de renda fixa, ações e
CDBs. Mais: é possível movimentar
contas, transferindo, por exemplo, di-
nheiro da conta corrente para aplica-
ção cm renda fixa. li, ainda, executar
planos de pagamentos, ao programar
débito automático em conta corrente
no dia do vencimento. Os índices fi-
nanceiros do dia, como cotação do dó-
lar e do ouro, também podem ser con-
sultados. Por enquanto, 10 dos 21
moradores já tem condições de ter
acesso ao Hall Bank. É que, antes de
adquirirem seus apartamentos, eles já
eram clientes do Banorte."Foi uma feliz coincidência, mas
esperamos trazer os outros moradores
para o banco", diz Alfredo Ramos,
gerente da Diretoria de Desenvolvi-
mento de Produto do Banorte. O ban-
co doméstico, na verdade, é uma nova
versão do Banortelig Empresa, lançado
há dois anos. Através da interligação
entre seu computador central e um mi-
cro instalado nas empresas, o Banorte
permite que empresários c executivos
dc todo país movimentem suas contas
de seu próprio escritório. Até agora há
700 empresas brasileiras interligadas ao
computador central do Banorte. Com

isso. o movimento nas agências tem
diminuído. Quarenta por cento dos ti-
tulos de cobrança do banco (200 mil
por mês) são registrados via transferên-
cia de arquivos do Banortelig Emprc-
sa.

O Hall Bank, como o Lig Fmprcsa,
para operar precisa apenas um micro-
computador eompátivcl ao IBM do
banco, uma impressora, um modem de
linha discada — aparelho utilizado pa-
ra interligar uma rede para transmissão
dc dados — e uma linha telefônica. Os
custos com equipamentos — US 10 mil
— foram bancados pela construtora do
Chambord. a Concal Eiiipreendimen-
tos Imobiliários Ltda. O Banorte en-
trou com a parte operacional, como
fornecimento da linha LPCD c treina-
mento dos usuários. "Não repassamos
os custos para os clientes." garante o
diretor de operações da Concal, Wladi-
mir Moris, ao lembrar que nos três
prédios anteriores construídos pela
Concal já haviam sido instalados mi-
crocomputadores. "Queremos que nos-
sos clientes disponham de todos os me-
canismos modernos", disse ele,
admitindo que o Hall Bank é um atra-
tivo a mais para vender os apartamen-
tos.

O Chambord, que vai ser inaugura-
do hoje com um coquetel promovide
pelo Banorte e Concal, está localizado
na Rua Bruno Veloso. A menos de 50(1
metros do Shopping Center Recife.
Tem 21 andares, cada qual com um
apartamento (210 nr de área construi-
da) de quatro quartos, duas suites, três
vagas na garagem. Além do Hall Bank
possuir outras comodidades e seguran-
ça, como cabinne de guarita blindada,
todos os apartamentos, com exceção
da cobertura, já foram vendidos. Fm
menos da metade do tempo previsto
para conclusão das obras (dois anos).
Cada apartamento está avaliado cm
USS 130 mil. A cobertura, bem mais:
USS 200tnil com o sucesso já registrado
mesmo antes de seu funcionamento, o
hall bank vai ser instalado em outro
edifício da Concal, o Atlântico Sul, na
Praia de Piedade, que vai ser inaugura-
do ainda neste semestre.

"Ainda não tive oportunidade de
ver detalhadamente o sistema, mas co-
mo facilidade é interessante", avalia
um dos moradores do Chambord.
Francisco lio, 50 anos.

E8V3PRESAS

Porcelana fina Plantas ornamentais

¦ a

A American oferece as melhores conexões para

os Estados Unidos, Canadá e para o mundo.

Se você vai viajar para os Estados Unidos ou
Canadá, a American Airlines oferece as melhores
conexões possíveis. De Miami, a American tem
vôos para mais de 200* cidades nos Estados Unidos
e Canadá. E se você estiver viajando de Miami para
o mundo, com a American Airlines é fácil chegar
à Europa, ao Caribe ou à Ásia/Pacífico.

Aqui está como conseguir o melhor.
Para informações e reservas, ligue para o seu
Agente de Viagens ou para a American Airlines.
Ligações gratuitas de todo o Brasil para (011)
800-8199 ou (021) 800-6176. No Rio de Janeiro
ligue (021) 210-3126 e em São Paulo (011)
259-8711.

As vantagens de viajar com a American Airlines.
Quando você voa com a American Airlines em
todo o seu trajeto, você ganha muito mais: reserva
sua poltrona com até 11 meses de antecedência,
recebe os cartões de embarque para todos os seus
vôos de conexão até 30 dias antes da viagem,
usufrui de um único serviço de despacho de
bagagem e de horários convenientes de conexões,
além de poder escolher diversos vôos diários
para o seu destino final.

O programa AAdvantage®.
Ao se inscrever no programa AAdvantage** você
ganha milhagem em cada vôo da American

Airlines com direito a prêmios que vão desde
"upgrades" para a Classe Executiva ou

Primeira Classe até bilhetes gratuitos para
qualquer cidade do mundo servida
pelos vôos da American.

Conexões rápidas e fáceis para mais de 280 cidades ao redor
do mundo, partindo de Miami.

AmericanÂirlines'
Algo de especial no ar.

O BNDES aprovou financiamento
de CrS 2.2 bilhões para a Cooperativa
Agropecuária Holambra expandir em
65% sua produção de llores e plantas
ornamentais. O aumento da produção
será obtido com a construção de 330
mil m: de estufas na Fazenda Ribeirão,
em Mogi Mirim (SP). O financiamento
corresponde a 50% do investimento
total no projeto.

Mesbla premiada
A Mesbla Veículos do Rio de Janei-

ro, concessionária Chevrolet, recebeu o
prêmio Qualidade Suprema de Serviços
da General Motors, como reconheci-
mento ao trabalho de venda de veicu-
los, peças e acessórios e aos serviços de
oficina. Primeira concessionária GIV1
no Brasil, a revenda é líder de mercado,
com faturamento de 4,3 milhões de
dólares só em julho.

A Porcelana Schmidt está lançando
o modelo Yoyage, em decoração tradi-
cional. Perquenos delicados arranjos
florais decoram as peças, realçadas por
um filete de ouro nas bordas, em tons
pastéis. Os conjuntos de chá, café e
jantar podem ser encontrados nos
grandes magazines e lojas especializa-
das.

Bicicleta futurista

A bicicleta do futuro, lançada pela
Toya (foto), foi a principal atração do
I Salão de Moto, Bicicleta e Ciclomo-
tor, realizado em São Paulo. De con-
ceito toalmente inovador, nessa bicicle-
ta o quadro tubular foi substituído por
um monocoque de material composto,
a exemplo dos carros de Formula 1 e
Formula Indy. Assim
nasceu o composite
monoframe, que é um
chassi monolítico, de
formato aerodinámi-
co, extremamente re-
sistente, leve e sem as
tradicionais soldas e
os terminais de rejun-
ção dos quadros tu-
bulares convencio-
nais. Todo o projeto
foi idealizado levando
em conta a aerodinà-
mica.
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Exxon Valdez.- o maior acidente ecológico dos EUA

Petroleiro 
ameaça litoral
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MACAÉ. RJ — Uma mancha de
óleo de cerca de quatro quilômetrosde extensão e largura de até 800 me-
ti os formou-se ontem à tarde no mar,
a 115 milhas náuticas (214 quilôme-tros) da costa deste município do
Norte fluminense, enquanto o petro-leiro Tlwoimia, de bandeira grega,adernava, puxado por dois rebocado-
res que impediam que ele afundasse.
O acidente se deu por volta das 6h,
quando o navio recebia carregamento
de óleo através de uma monobóia, no
campo de produção de petróleo de
Albacora, da Petrobrás. Uma racha-
dura de três a quatro metros de ex-
tensão apareceu no centro do casco,
lado direito, por onde logo começou
a vazar óleo.

Somente duas horas depois de ter
surgido a rachadura é que a tripula-
ção, de 12 pessoas, foi resgatada de
bote para o navio plataforma Presi-
(lente Prudente de Moraes, que abas-
tecia o Tlieomana. Com roupas sujas
e aparência cansada, os tripulantes —
da Grécia, Tanzânia, Argentina e
Chile — chegaram a Macaé por volta
das 18h30. Segundo mergulhadores
da Petrobrás, se o vento — que até
ontem à tarde soprava do mar para a
terra — continuar forte, a mancha de
óleo poderá chegar às praias da Re-
giào dos Lagos.

Ainda de manhã mergulhadores se-
guiram de helicóptero para o local do
acidente, mas não puderam pousar e
voltaram a Macaé. Um tripulante ar-
gentino, que mora há 16 anos em Cu-

ritiba, mas não quis se identificar, disse
que a rachadura deve ter sido causada
pelo mar agitado. Inicialmente teria
sido danificado um tanque de lastro,
para depois surgir a rachadura num
dos tanques. Segundo o tripulante, elee os colegas tiveram que sair ás pressase não tiveram tempo sequer de pegarseus pertences.

O navio, com capacidade para 314
mil barris de óleo (50 mil toneladas) foi
afretado pela Frota Nacional de Pe-
troleiros (Fronape). O Tlieomana teria
sido inspecionado, no fim de novem-
bro, por uma firma seguradora, queteria considerado a embarcação aptaao transporte de petróleo. O Theoma-
na, no entanto, sofreu um acideíite noCanal de São Sebastião, em São Paulo,
em 18 de junho passado, quando va-zou 25 mil litros de óleo. A Cetesb
(Companhia Estadual de Engenharia
Sanitária e Ambiental), de São Paulo,
suspeita que outro navio grego, o Kati-na, tenha derramado 40 mil litros deoleo no mesmo local há menos de ummês, em 13 de agosto.

Os dois rebocadores da Petrobrás
levam o navio em direção ao Campode Vermelho, do Pólo Nordeste daBacia de Campos. Ontem à tarde, oTlieomana adernava para a direita eondas invadiam o convés. Dentro dele,uma comissão de técnicos tentava des-cobrir a causa do acidente e uma ma-neira de impedir o vazamento. A co-missão é formada por dois técnicos daempresa seguradora, dois da empresa

armadora grega Polenus, dois da Fro-
nape e dois da Petrobrás, e deve divul-
gar hoje um laudo sobre o acidente.

Bacia de Campos — Marcelo Regua

Lição não

O vazamento de 89
no 'Exxon 

Valdez\
um sinal de alerta

Guilherme Fiúza

Caso 
os técnicos não consigam

deter nas próximas horas o va-
zamento dos tanques do petroleiro
grego Tlieomana, o desastre na Ba-
cia de Campos será ainda mais grave
que o do Exxon Valde: na cosía doAlasca, em 1989. considerado omaior acidente ecológico da história
dos EUA. As 50 mil toneladas deoleo cru vazadas do Exxon Valdez
resultaram na maior indenização
por um acidente ecológico — USS1,2 bilhão.

Mesmo assim, o processo crimi-
nal movido pela comunidade nativa
do Alasca contra a Exxon Corp.
corre até hoje na Justiça, que não
considerou o acordo suficiente parasuspender a açào. No entanto, um
precedente como este pode não ter
rendido nenhum ensinamento ao
Brasil. "Em 

qualquer pais sério, o
capitão do navio permaneceria pre-so até que se apurassem as responsa-
bilidades", observa Luis Antônio
Prado, ex-presidente da Feema."Agora veremos o quanto é es-
parsa a tão decantada legislação am-
biental brasileira", prevê. "Judicial-
mente, a primeira coisa a fazer é
esclarecer se foi um acidente ou um
atentado . alerta Prado, lembrando
que o acidente com o Valde: foi
classificado como crime, e não aci-
dente, quando se descobriu que o
comandante do navio estava em-
briagado.

Este acidente vem confirmar

que, apesar da intensa propaganda,a Petrobrás trata o meio ambientecom descaso total", acusa GuidoGelli, analista ambiental da Feema.Gelli explica que qualquer operação
com petroleiros deve contar com se-
gurança básica, que consiste em bar-reiras flutuantes em torno do navioe um barco pronto para aspirar ooleo derramado.

No entanto, ao contrário de ope-rações de segurança exemplar comoo carregamento de combustível deuma usina nuclear, o analista daFeema denuncia que a Petrobrás
considera caros demais os equipa-mentos de proteção ambiental. "E
qual será o custo deste desastre parao meio ambiente?", pergunta Gelli,aciescentando que estão avançados
os estudos para contabilização mo-netária de danos ecológicos.

No acidente com o Exxon Pai-de:, entraram nesse cálculo o custo
para a limpeza da área atingida, osdanos ao turismo e á pesca, o tempode recuperação da vida marinha emais uma taxa de punição. O desas-tre no Alasca deflagrou uma campa-
nlia nos EUA pela obrigação de cas-co duplo para os petroleiros, o quecm breve deverá ser transformado
em lei pela Organização Marítima
Internacional.

No Brasil, a fragilidade das nor-
mas e da fiscalização permite opera-
ções de alto risco da Petrobrás —
segundo Luis Antônio Prado —. cm
que o petróleo é transferido do poçodiretamente para o navio, sem pas-sar por oleoduto. "Quem 

passar lio-
je pela orla da Região dos Lagos vai
constatar que todas as praias estão
sujas de óleo. Os pequenos acidentes
do cotidiano não são menos impor-
tantes", adverte o ambientalista.

e começou a vazar

Redução de tripulação é denunciada
Intlfn 1. \l —O vice-presidente do Sindicato Na-cional dos Oficiais de Náutica e de Prá-ticos de Portos da Marinha Mercante,

Leonardo Mota. denunciou ontem quea Diretoria de Portos e Costas (DPC)diminuiu, de 30 para 20. o número detripulantes nos navios brasileiros, atra-ves da portaria 040/91, de junho desteano. "A redução ocorreu por contenção
de despesas, uma reivindicação antigados armadores. Com isso. aumentam osriscos de acidentes no mar", disse Leo-nardo.

pode ter ocorrido em decorrênciade um efeito chamado alquebramento.
De acordo com o vice-presidente do Sin-dicato Nacional dos Oficiais de Náuticae de Práticos de Portos da Marinha Mer-cante, Leonardo Motta, se o navio estácom as duas extremidades muito carre-
gadas e o centro vazio, a embarcação
pode alquebrar, apenas com o movimen-to do mar. "O alquebramento ocasionauma flambagem nas chapas do navio,
que acaba por provocar rombos ou ra-chaduras no casco", explicou ele.

O efeito oposto — contra-alquebra-
mento — pode ocorrer quando o navioestá com pouca carga nas extremidades emuito peso no meio. Com isso, "ondas
de tamanho razoável" podem provocarum acidente de grandes proporções, co-

Segundo o vice-presidente do sindi-
cato, a diminuição do número de tripu-
lantes. que já ocorre efetivamente —
quando o navio chega em qualquer por-to brasileiro, o cartão de lotação é alte-
rado —, aumenta o trabalho de cada
homem a bordo das embarcações. Com
isso, os tripulantes, responsáveis pela"operação e condução dos navios, aca-
bani deixando de lado a manutenção
dos equipamentos."Os aparelhos de força, as bombas e
as válvulas podem ter problemas. A

diminuição dos tripulantes pode ocasio-
nar acidentes como o que ocorreu em
Macaé", acrescentou Leonardo Motta.
O vice-presidente do sindicato afirmou
que os marítimos brasileiros têm o me-
nor índice de acidentes do mundo, em
conseqüência da boa formação dos tri-
pulantes. "Antes da portaria do DPC,
os navios brasileiros tinham os menores
índices de sinistro. Agora, com a dimi-
nuição dos tripulantes, estamos receo-
sos de que esse perfil seja alterado",
concluiu Leonardo.

-, mais riscos

mo o que ocorreu com o navio grego cmCampos. "Como o navio não estava emmanobras e sim atracado a uma mono-bóia, a hipótese de alquebramento é mui-to provável", acrescentou o vice-presi-
dente do sindicato.

Segundo um oficial da marinha mer-cante, que preferiu não se identificar,
muitas vezes os comandantes dos navios
gregos são sócios dos armadores e têminteresse em avariar as embarcações, pa-ra receber indenização das seguradoras.
Este fato ocorreu, segundo ele. no aci-dente com o navio grego Mineral Siar.em Angra dos Reis, em março do ano
passado, quando o comandante enca-lhou a embarcação, alegando que elaestava condenada. "O Brasil é considera-do o paraíso desse tipo de falcatrua"
disse.

Petrobrás decide

parar a produção
Até o fim da tarde de ontem aPetrobrás não tinha informações pre-cisas sobre a dimensão do vazamento

de óleo no Campo de Albacora, naBacia de Campos. De acordo com asinformações chegadas à sede da em-
presa, o petroleiro Tlieomana, afreta-do pela estatal, com capacidade para54 mil toneladas de óleo, começou aadernar na manhã de ontem, com umrombo no casco de cerca de três me-tros. Devido ao acidente, a Petrobrás
decidiu interromper a produção de
petróleo do Campo de Albacora, quechega a 35 mil barris/dia, e terá um
prejuízo de USS 700 mil (CrS 278,5milhões) por dia.

Albacora é responsável por 5% da
produção de petróleo do país. O superrintendente geral da área de transpor-
te da Petrobrás, Arthur Cassiano Bas-tos Filho, disse que a rachadura nolado direito do navio foi provocada,
pelas condições desfavoráveis do mar.O navio não bateu em coisa nenhu-,
ma; o acidente foi causado pela forçadas ondas, batendo contra o casco",
afirmou ele.

Hoje a Petrobrás tentará religar asmáquinas do navio, na tentativa detransferir o óleo para outro petroleiro."Técnicos da Fronape, com auxílio da1tripulação do navio Prudente de Moa-'res., ancorado próximo ao local, é que'farão a operação. "Existe a possibilida-:de de passar parte do óleo do Tlieoma,
lia para o Prudente de Moraes", co-mentou Bastos Filho. Este, segundo
ele, é o primeiro grande acidente dévazamento de óleo enfrentado pela Pe-trobrás. Pelas primeiras informações
recebidas na sede da estatal, a mancha
de óleo estava se afastando da costa,em direção Leste e Sul.

A primeira providência tomada pe-la Petrobrás, ontem, foi desatracar o'
petroleiro da monobóia — uma espécie
de atracadouro em alto-mar, por ondeo navio é abastecido — e mantê-lo soba proteção de dois rebocadores. OTlieomana opera em regime de afreta-!
mento para a Petrobrás há três anos,fazendo a rota de carregamento de óleoda Bacia de Campos para São Sebas-tião, em São Paulo. O navio, segundoBastos Filho, estava operando regular-mente e foi vistoriado no ano passadopela Capitania dos Portos, tanto nadocagem seca como na flutuante. O
prazo para a revisão na docagem secavence em novembro próximo e na flu-tuante, em novembro de 1992.

Embora a Petrobrás ainda não ti-,vesse apurado os verdadeiros motivos
do acidente e a gravidade do vazamen-'
to, foi levantada a hipótese de que o
petroleiro estivesse sendo abastecido ir-regularmente, pelo fato de a abertura
no casco estar localizada junto ao tan-
que de lastro, que deve ser usado ape-nas para carregar água. "No tanque delastro não deveria ter óleo", disse Bas-tos Filho.

Assinatura Jornal do Brasil

Macaé

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO CATÓLICA
O CONSELHO PERMANENTE DE PAIS da AEC/RJ
convida para uma Palestra/Debate de D. Cândido
Padin, sobre EDUCAÇÃO e IGREJA NO BRASIL
HOJE, no dia 6 de setembro, às 19h00. no auditório
do Colégio Zaccaria, Rua do Catete n° 11 3.

A Diretoria

, Não pode ser vendido separadamente"
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ENTREVISTA/Flávia Impelizieri e Lícia Valladares

O apoio invisível às crianças carentes

Ana Lúcia Pinho
Existe realmente uma aç5o invisível de aten-

dimento às crianças carentes?
I.ícia — Não há a menor dúvida. O nosso
propósito foi fazer um cadastro sobre o atendi-
mento não governamental a crianças carentes e
meninos dc rua na região metropolitana do Rio
de Janeiro. Existem ao todo 619 projetos para
menores carentes, entre os quais 39 dedicados a
meninos de rua. Esse atendimento constitui um
universo em plena expansão, muito importante
e pouco conhecido. A idéia de escrever esse
livro foi para tornar visível uma ampla ação cm
um mundo do qual muito se fala e que pouco se
vê. Foram seis meses dc trabalho intensivo,
pesquisando os poucos cadastros que existem e
partindo para o campo.

O livro aborda dois universos: o da criança
carente e o da criança dc rua. Como é feita essa
diferenciação?
Flávia — Quando a gente se refere a crianças
carentes, são as que não perderam o vínculo
com suas famílias, que ainda estão inseridas em
uma comunidade. Já a criança de rua precisater um atendimento especial por estar solta no
espaço urbano. O nosso trabalho abarca essas
duas facetas, até porque a diferenciação c mui-
to tênue. A criança carente vira criança de rua
de uma hora para a outra e, algumas vezes, até
retorna para a sua comunidade. Depois do
resgate de informação através dos cadastros
existentes, partimos para o trabalho de campo,
com visita a várias instituições. Fizemos um
trabalho de garimpagem. Fomos a instituição
por instituição, dc galho em galho.Qual. o número dc crianças atendidas poresses 619 projetos?
Flávia — E praticamente impossível responder
a essa pergunta. Essa estatística, para ser feita,
depende de uma outra pesquisa. As crianças
nem sempre se fixam cm umffrojeto. E a soma
nunca vai ser real, já que existem instituições
que dão o número dc atendimento por mês,
outras por ano, outras por semestre. Qualquer
tentativa de dar um número exato è falha. O
mais importante é revelar que existe um atendi-
mento concreto através de instituições, com
pessoas engajadas. Pessoas seriíssimas, traba-
lhando muitas vezes como vo-
luniárias ou mal remuneradas.
Elas formam um conjunto dc
agentes sociais da maior impor-
tància, que ainda não são reco-
nhecidos c às vezes são até rele-
gados pela sociedade.

Quer dizer que existe um gran-
de número de crianças de rua sen-
do reintegradas por esses progra-
mas?
I.icia — A preocupação da im-
prensa é reforçar a vitimizaçào
da criança pobre. A vitimização

| | A criança no Rio mio está tão
abandonada quanto se imagina.

Pelo menos foi o que constataram as
sociólogas Lícia Valladares e Flávia
Impelizieri, que lançam amanhã, no
Instituto Universitário de Pesquisa do
Rio de Janeiro (Iuperj), o livro Ação
Invisível, sobre o atendimento nãogo-
vernamental a crianças carentes e meni-
nos de rua na região metropolitana.
Durante seis meses elas pesquisaram
619 projetos privados dedicados a me-
nores. "Diversos 

grupos de agentes so-
ciais se formaram e foram para as ruas,
cheios de motivação e convictos de que
é preciso fazer alguma coisa para rever-
ter o quadro caótico", diz Lícia. Os
resultados são palpáveis, segundo Flá-
via: "Existe uma grande ligação entre
as crianças e os educadores e muitos
menores ingressaram no mercado de
trabalho ou voltaram para casa através
desses programas". Divulgando osfru-
tos dessa "ação invisível", elas querem
combater o estigma de que toda criança
pobre é marginal e vai virar um pixote.

Luiz Morier

Lícia (E) e Flávia passaram 6meses pesquisando ação de educadores

Ajuda não
oficial ao
menor no

Grande Rio
soma 619

39 para
os meninos

de rua

é real: não há dúvida de que o problema é
gravíssimo. Mas, se não fosse a existência dessa
rede de instituições, a situação estaria hoje
muito pior. Essa rede tem uma função impor-
tantíssima de dar suporte a essas crianças, não
só de rua, mas também de comunidades. Não é
que a gente não reconheça que a situação é
trágica, claro que é. Mas queremos mostrar queexiste um esforço imenso na direção contrária e
que tem tido, sem dúvida nenhuma, um efeito
positivo. Queremos tentar combater essa ima-
gem de vitimização que existe no Brasil e no
exterior e que acaba se tornando uma bola de
neve porque é nefasta, rebate nas própriascrianças, reforça o estigma de que toda criança
pobre é marginal e vai acabar se tornando um
pixote e de que o menino de rua não é trabalha-
dor.
— O que essa "ação invisível" está fazendo de

concreto pelas crianças?
Lícia — Há uma preocupação e
uma tendência de direcionar as
crianças para o mercado de tra-
balho, o que nos parece ser uma
iniciativa extremamente impor-
tante, pois, ao que tudo indica, é
uma alternativa concreta ao ris-
co crescente da marginalidade. A
situação dessas crianças obvia-
mente não é satisfatória. No cn-
tanto, a gente não pode desço-
nhccer que existe um esforço
gigantesco para tentar conter es-

se quatro dramático. O que queremos apontar
é que existe uma atitude não governamental,'
sem fínancimancto. um trabalho que está sendo
feito heroicamente e que tem contribuído e
muito para o bem-estar dessas crianças, ofere-
cendo-lhes uma opção.

Quais são os tipos de projetos para crianças
carentes?' Flávia — Existem instituições para todos os
gostos e com as mais diversas Finalidades. A
São Martinho é uma das maiores do universo
católico e é o que nós chamamos de instituição
guarda-chuva, pois auxilia pequenos projetos e
oferece infra-estrutura que permite a sobreví-
vència de pequenas instituições. Existem pro-
gramas de educação alternativa, de educação
dc rua, programas geradores de renda, centros
profissionalizantes e os abrigos, que oferecem
propostas extremamente inovadores. No nosso
cadastro há um pequeno histórico de cada
projeto, com suas atividades. A São Martinho
tem projetos tanto para crianças carentes quan-
to para meninos dc rua.

E os resultados desses programas?
Lícia — O menor tem um suporte que ele
conhece c que nós não conhecemos. Os resulta-
dos já estão sendo vistos. Os abrigos fazem um
trabalho de recuperação fantástico. Algumas
crianças que freqüentavam abrigos voltaram às
escolas, ingressaram no mercado de trabalho,
retornaram para suas casas e comunidades.
Um elemento importante na política desses
abrigos é o dc não fixar as crianças nesses

locais, mas fazer deles um referencial e um
instrumento de reintegração social.

Nos últimos cinco anos, pelo que vocês cons-
tataram, houve uma explosão de projetos não
governamentais de apoio à criança carente. A
que atribuem essas iniciativas?
Flávia — F uma resposta a uma cobrança que a
própria sociedade faz. A presença das crianças
na rua chama a atenção e nos últimos anos —
talvez por terem sido anos de recessão econo-
mica e dc empobrecimento da população —
cresceu muito o número de crianças e o de
famílias-na rua. As famílias foram obrigadas a
ir buscar na rua o espaço de moradia. Elas
praticamente se desintegraram no caos urbano.
Esse fenômeno do menino de rua não é isolado
e existe cm outros países do Terceiro Mundo
como a Colômbia. Essa onda facista de exter-
mínio de menores também lez com que setores
menos reacionários da sociedade
se unissem em favor da criança. """"

Existe um perfil para o educa-
dor de rua?
Flávia — Existem alguns ele-
mentos comuns e muitos dife-
rentes. Colocá-los no mesmo
modelo seria uma violência, já
que existem linhas c orientações
diversas. O ponto em comum é,
sem dúvida, uma motivação
enorme pessoal, um compromc-
timento ético com a questão do
menino de rua. Essa motivação

Ê trágica
a situação
da criança
pobre, mas
seria bem

pior sem o
trabalho

de pessoas
abnegadas

leva muitos profissionais formados, como psi-cólogos, sociólogos c assistentes sociais, a se
dedicarem a atividades não remuneradas em
detrimento dc sua própria realização financeira
c profissional. Eles são perseguidos por um
setor expressivo da sociedade — assim como os
próprios menores— mas mantêm uma ligação
profunda com as crianças e vão três, quatro
vezes por semana para a rua se dedicar aos
projetos.
Lícia — Uma característica dessas pessoas é a
vontade c a disposição de inovar. Elas são
extremamente inovadoras c encontraram nesse
campo a possibilidade dc fazerem algo dc novo,
de colocarem em prática a pedagogia em que
acreditam e de experimentarem suas idéias.
Existem grupos permanentes que trabalham
constantemente com os menores e há também
grupos fluidos, voluntários que ajudam quando
podem e de acordo com as suas possibilidades.Como se dá a integração de educadores e
meninos de rua?
Lícia — As crianças que dormem na rua for-
mam um grupo mais ou menos conhecido pelas
vários instituições. Elas buscam as instituições
com diversos objetivos. Sabem onde podem
almoçar, onde tomar banho e trocar de roupa,
onde ir quando precisam de um apoio jurídico,
quando estão sendo perseguidas, quando preci-
sam de uma assistente social, quando precisam
dc roupa. Elas conhecem esse universo invisível
muito mais do que supomos. E as agentes
sociais desse universo também conhecem as
crianças.

Como a criança vê o educador?
Flávia — Ouvindo os educadores e conversan-
do com algumas crianças c possível verificar
que os educadores agem de forma extreinamen-
te positiva, obtendo documentos para as crian-
ças, encaminhando-as a serviços de saúde e
escolas, fazendo com que elas sejam respeitadas
no seu direito de cidadãs. Então, existe um
trabalho muito grande no sentido de trazer
essas crianças á luz. de mostrar que elas são tão
cidadãs como as outras. E as crianças se sentem
mais seguras com esse apoio.

Quer dizer que o menor não está tão abando-
nado quanto se imagina? Lícia — Eu diria que
as crianças dc rua não estão tão soltas como se

imagina. Porque há o mínimo de
controle sobre elas por parte
dessas instituições que lhes dão
apoio, para as quais elas se diri-
gem cm busca dos vários servi-
ços que lhes são oferecidos. Elas
não estão tão soltas porque são
conhecidas por seus educadores
pelos nomes, pelos codinomes, e
os educadores e representantes
de instituições estão sempre em
comunicação com elas. Prcten-
demos fazer com que esse uni-
verso se torne mais conhecido.

.  __ Frapoise Imbroisi
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Pela Cidade

Ponto a Ponto
O sinal luminoso na esquina das

ruas Engenheiro Richard e Gurupi, no
Grajaú, está quase sempre apagado e,
quando acende, é difícil ver qualquer
coisa entre as muitas árvores que o
encobrem. São freqüentes os aciden-
tes.

A escavadeira para desobstruir as
comportas do canal do Jardim de Alá
está enferrujada e desativada, com as
caçambas abandonadas na areia. É
fácil prever que, se a areia não for
removida, logo o canal estará entupi-
do e haverá nova mortandade de pei-
xes na Lagoa Rodrigo de Freitas.

O novo telefone do ponto de táxi do
Frcewav da Barra da Tijuca é 439-
1527.

As linhas de ônibus que ligam a
Praça 15 a Venda das Pedras, em
Itaboraí, não estão cumprindo o que
determina o parágrafo 2° do artigo
230 da Constituição Federal: os mo-
toristas negam o transporte gratuitoaos idosos.

Desde domingo os moradores de
Água Santa estão sem água. O proble-
ma é mais grave nos pontos altos do
bairro, como as ruas Cardoso Mesqui-
ta, Borja Reis, Cruz Sousa, Poconc e
parte da São Bernardo. Para fazer
chegar a água a esses lugares é preciso
usar a bomba que fica na esquina
das ruas Paraná e Carandá e que está
com defeito.

Os lojistas de Madureira conti-
nuam reclamando da presença de
vendedores ambulantes nas princi-
pais ruas do bairro, com grave prejuí-
zo para o comércio, especialmente na
Estrada do Portela e no calçadão da
Avenida Ministro Edgar Romero. A
passagem pela Rua Carvalho de Sou-
sa é quase impossível para os pedes-
tres, porque os camelôs tomaram
toda a calçada, que não tem mais de
um metro de largura.

Uniforme novo
n Não se espante se o cartei-
- ro que normalmente entre-

ga a correspondência em sua ca-
sa aparecer de calça azai, cm
vez da tradicional, amarela. A
nova calça azul e a camisa ama-
rela integram o novo uniforme,
mais moderno, que os carteiros
estão começando a usar, para"melhorar o visual", segundo a
ECT. Hoje, às 9bt o diretor re-
gional dos Correios, Alexandre
Pinheiro Fernandes, vai apre-
sentar o novo uniforme.

O trem-fantasma que é um 'choque'
Bombeiros e enge-

nheiros do Conselho Re-
gional de Engenharia
descobriram, numa blitz
realizada ontem, que vá-
rios fios desencapados
transformam uma via-
gem no trem-fantasma do
Tívoli Parque numa ex-
periência literalmente
chocante. Constataram
também que os extintores
de incêndio e o pára-
raios, obsoletos e sem
manutenção, são comple-
tamente incapazes de
proteger os 20 mil metros
do parque de incêndios e
raios. O pior é que, na
segunda blitz consecutiva
em dois meses, ficou
comprovado que o Tívoli
não dispõe de engenheiro
responsável para cuidar
da manutenção das insta-
laçòes elétricas e mecâni-
cas de seus 23 brinque-
dos, preferindo fixar em
sua entrada aviso infor-
mando que "o parque
não se responsabiliza por
acidentes" de diversos gè-

neros. Por este motivo, o
Tívoli recebeu do Crea
uma multa de CrS 453
mil. Os bombeiros, co-
mandados pelo major
Santana, embargaram o
trem-fantasma do par-
que, que não funcionará
enquanto suas instala-
ções elétricas apresenta-
rem perigo aos usuários,

e exigiram do Tívoli a
imediata recuperação dos
extintores e do pára-
raios. Os fiscais do Crea e
do Corpo de Bombeiros
vistoriaram ontem tam-
bém o Play Toy da Tiju-
ca, que recebeu notifica-
ção por falta de
extintores e instalação
elétrica aparente.

Um suave saxofone na boca do metrô

m Ouvir clássicos da música
popular norteamericana, co-

mo Cheek to Cheek de Irving Ber-
lin, ou Ali the way (Jimmy Van
Heusen e Sammy Cahn) costuma
ser a agradável surpresa para
quem sai, apressado e preocupa-
do, da estação Carioca do metrô.
Não poucos refreiam o passo, es-
quecem os problemas e esperam o
solista terminar a canção. Depois,
mais calmos, não se esquecem de
dar uma boa gorjeta. É com o

som suave do seu instrumento que
o saxofonista Ademir Leão, 39
anos, ganha a vida há nove anos,
sentado no seu improvisado ban-
quinho, na ruela de pedestres jun-
to ao edifício Avenida Central. E
nem quer pensa em mudar de
ponto. Afinal esse lugar estratégi-
co às vezes lhe rende CrS 15 mil
diários, muito além do que ga-
nharia se trabalhasse como auxi-
liar de escritório, ali por perto,
como chegou a pensar assim que

chegou de São José dos Campos
(SP) sua terra natal. Ademir já
tem um público fiel e hoje en-
gorda a sua féria com aulas par-
ticulares de saxofone para ini-
ciantes que se entusiasmam com
a pureza do seu som. Um suces-
so jamais imaginado pelo meni-
no pobre, que antes do saxofone,
tentou, sem sucesso, o clarinete."Se deixarem, nunca mais saio
daqui", garante. Seu imenso fã-
clube do metrô agradece.

Taxa judiciária
O presidente da OAB-Rio, Sérgio

Zveiter, enviará na próxima semana ao
conselho federal da entidade um estudo
que prova ser inconstitucional a taxa
judiciária cobrada_ pelo estado. Só o con-
selho federal tem legitimidade para ar-
guir a inconstitucionalidade de uma lei
estadual junto ao Supremo Tribunal Fe-
deral. De acordo com o presidente da
OAB, o Rio é o único estado com bitri-
butação (onde são cobradas custas e taxa
judiciária). A taxa, que varia até 2% do
valor da causa, foi criada em 1960 com o
objetivo de arrecadar recursos para a
construção do prédio do fórum.

Verba suspensa
O juiz da 9a Vara de Fazenda Públi-

ca, Mauricio Gonçalves de Oliveira,
concedeu liminar ontem suspendendo o
repasse de CrS 48 bilhões da Secretaria
estadual de Educação á Companhia
Municipal de Conservação e Obras Pú-
blicas (Riocop). A suspensão se deu
com base em ação popular impetrada
há mais de um mês pelo deputado esta-
dual José Graciosa (PMDB), que colo-
cou em dúvida obras que seriam enco-
mendadas pela Secretaria à Riocop sem
concorrência pública, com execução
prevista até o final deste ano.

Fiocruz faz gre1
As atividades na Fundação Instituto

Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Mangui-
nhos, ficaram praticamente paralisadasontem, com a greve de 24 horas decidida
em assembléia na noite de segunda-feira.
O expediente só não foi interrompido
nos serviços essenciais, como o controle
da temperatura nos reservatórios de re-
médios. Os funcionários prometem fazer
paralisações progressivas — acrescentan-
do um dia a cada semana —, até que o
ministro Alceni Guerra resolva o proble-ma da desafagem salarial dos cerca de
3.600 servidores, conforme prometeu, há
duas semanas, ao Conselho Deliberativo
da fundação, no Rio. Segundo André
Malhão. diretor da Associação de Fun-

e promete mais
cionários da Fiocruz, que participou do
piquete, pela manhã, as perdas acumula-
das de janeiro a setembro somam 140%."Com exceção do reajuste de 20%. em
julho, fomos excluídos de todos os ou-
tros aumentos do funcionalismo fede-
ral", explicou. A paralisação incluiu os
três centros de referência de doenças tro-
picais ligados á Fiocruz em Belo Hori-
zonte, Salvador e Recife, onde também
só funcionaram os setores essenciais. No
Rio, foi mantida a produção de medica-
mentos contra a filanose (doença de pele
comum no Nordeste), por causa da cam-
panha que está sendo feita em Pernam-
buco.

Cães no parque
Diariamente, pela manhã, um gru-

po de mulheres desrespeita a proibi-
ção de levar cães ao Parque do Can-
tagalo, na Lagoa. Ignorando o aviso
das placas, as mulheres deixam soltos
no parque os animais, de várias ra-
ças, que defecam na prainha do local,
usada por praticantes de jet ski. A
ciclovia, que também serve de pista
de cooper, fica igualmente suja. Além
disso, os cachorros atrapalham o tra-
balho dos funcionários que cuidam
da manutenção do parque. ,

Bens tombados do Rio

Arco do Teles
Construído em 1745 pa-
ra ligar a Praça do Car-
mo à antiga Rua da
Cruz, (hoje do Ouvidor),
é o último dos muitos
que existiam na cidade,
naquela época. Foi tom-
bado em 1938 e fica na
atual Praça Quinze.
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Rio do bairro recebe esgoto da casa
O comerciante Gélson da Costa, cie

36 anos, deu azar. Seu bar, com mesi-
nlias na varanda, fica exatamente cm
uma das margens do Rio do Luz, na
Fazenda Coqueiros, onde a bactéria do
cólera pode ter sido lançada, através do
esgoto cia casa de Clélio Ferreira, a 700
metros de distância.

A obra de saneamento do bairro ain-
da não foi concluída e o valão corre a céu
aberto ao lado do pequeno Bar Vintinho,
freqüentado por muitos moradores que

não deixam de tomar sua cervejinha por
causa do mau cheiro. As duas manilhas
que seriam usadas para canalizar e isolar
o rio poluído estão jogadas no barranco
do outro lado do rio."Os ratos sobem o barranco e dor-
mem nas nossas camas", reclamou Gél-
son, que é vigilante e está licenciado,
porque levou três tiros durante um assai-
to. O comerciante mora nos fundos do
bar, com a mulher e três filhos. "O jeito é
vender bebida, para sobreviver", disse o
comerciante.

O presidente da Associação dc Mora-
dores da Fazenda Coqueiros, Durval
Ferreira, ficou preocupado, quando sou-
be da possibilidade de ter sido constata-
do ali o primeiro caso de cólera no Rio.
"Ainda há muito o que fazer aqui, em
termos de saneamento", disse Durval,
lembrando que, apesar de existir rede de
esgoto, muitos moradores ainda não li-
garam os vasos sanitários de sua casa ao
encanamento externo.

Risco da doença em Bangu é grande
Como muitos outros bairros do Rio,

Bangu é terreno fértil para a cólera. Se-
gundo André Silva, chefe da 17" Região
Administrativa, até o fim do ano passa-
do Bangu tinha catalogadas 59 favelas e
áreas de ocupação irregular, invadidas
por posseiros, sem qualquer tipo de sa-
neamento. "Hoje, certamento já temos
perto de 70". disse o administrador,
alertando para o rápido crescimento da
região, de forma desordenada: "As pes-
soas não têm onde morar e acabam
indo para as margens dos canais poluí-

Bangu é o segundo bairro do Rio cm
número de favelas, abaixo apenas de Ja-
carepaguá. Valas negras também são
muitas. Há pelo menos 20 comunidades
vivendo ao lado de valões, que totali-
zam 12,3 quilômetros. O maior deles,
com seis quilômetros de extensão, cruza
a comunidade Unidos de Bangu. No
Cantagalo, 40 famílias convivem com
uma vala de 1.2 quilômetro. No lotea-
mento irregular Minha Deusa, 113 fa-
mílias sofrem com os 800 metros dc
esgoto a céu aberto.

"Estou apavorada com essa suspeita

de cólera no bairro", revelou a pediatra
Thereza Maria Monte Figueiredo, dire-
tora do Centro de Saúde de Bangu,
acrescentando: "Prefiro o mosquito da
dengue, que só gosta de água limpa. A
bactéria do cólera quer sujeira c isso é o
que não falta aqui." Segundo a médica,
está aumentando o número de casos de
diarréia atendidos pelo posto dc saúde,
indício de que as condições de higiene e
de saneamento estão cada vez piores."Não temos como segurar um surto de
cólera em Bangu". disse Antônio Tava-
res, chefe da pediatria do posto.

A disputa 
pelos 

sinais

H Apesar da polêmica, Brízola diz que trânsito fica com cidade
O problema de saúde do secretário

estadual de Transportes, Brandão
Monteiro, interrompeu, segundo o go-vernador Leonel Brizola, as negocia-
ções para transferência do controle de
trânsito do estado para o município do
Rio. Ontem, Brizola reafirmou que o
convênio será mesmo efetivado, mas
evitou dar um prazo. "Quanto mais
municipalizado o trânsito nos grandes
centros, melhor. Há pequenas questões
que precisam ser equacionadas e nós
vamos decidir em seguida, tão rapida-
mente quanto possível" disse o gover-
nador. sem entrar em detalhes.

O principal entrave para a mudança
de administração no trânsito — que
começou a ser negociada no final de
1987. quando o governador era Morei-
ra Franco e prefeito, Saturnino Braga
— é o repasse da arrecadação de multas
por infrações. Em julho, o total arreca-
dado pelo Batalhão de Trânsito da PM
e pela Fundação Departamento de Es-
tradas de Rodagem (Funderj) foi de
CrS 230.447.098,68. Para se responsabi-
lizar pela instalação, controle e manu-
tenção da sinalização, a prefeitura exige
o repasse de, pelo menos, 50% da arre-
cadação.

Sem comentar as declarações de

Brandão Monteiro, que denunciara"um extravagante lobby" no município
para a mudança no sistema de tráfego,
Brizola preferiu encarar com bom hu-
mor as divergências entre as secretarias
estadual e municipal de Transportes."Agora, no hospital, o Brandão está
mandando brasa e nós vamos resolver
este assunto", disse.

Desde janeiro de 1990. a prefeitura é
responsável pela gerência do trânsito na
Zona Oeste, onde foram investidos USS
980 mil (CrS 389,7 milhões) em novos
sistemas de sinalização e na manuten-
çâo de equipamentos.

Prefeito quer definição esta semana
O prefeito Marcello Alencar disse quea transferência do controle de trânsito do

estado para o município só depende agora
do governador e que vai pedir-lhe paranão adiar mais a decisão. Marcello espera
resolver a questão ainda esta semana. Ele
contou que ficou de discutir o assunto com
Brizola anteontem, durante a assinatura
do convênio para recuperação do Elevado
do Joá. mas a conversa acabou adiada
porque ambos tinham uma agenda carro-
cada. O prefeito disse que ainda tentaria
falar com o governador ontem á noite.

"F.u organizei a Companhia de Enge-
ti liaria de Tráfego (CET-Rio) e hoje te-
nho 60(1 funcionários habilitados para

iniciar os trabalhos. Se não houver essa
solução, terei que desativar a empresa e
tomar outros caminhos. Então o gover-
nador. agora, por certo, vai sentar comi-
go, como sempre fizemos, e vamos acer-
tar os relógios", afirmou.

Marcello Alencar disse que não en-
tendeu as criticas que o secretário esta-
dual Brandão Monteiro fez, em carta
para o JORNAL DO BRASIL, ao secre-
tário municipal Álvaro Santos. "Eu co-
nheço o Brandão há muitos anos. Ele é
emocional e às vezes atropela as coisas.
Não sei o que o motivou a isso. ainda
mais que o visitei no hospital há uns três

ou quatro dias e uma das coisas que me
disse foi que não compreendia porque
até hoje não se tinha assinado o convé-
nio". contou o prefeito."Essa troca de desaforos, ou melhor,
os desaforos do Brandão, não fica bem
em nossas relações. Eu estou ajudando
ao estado e o estado está me ajudando.
Enfim, temos que demonstrar ao povo
que o PDT 110 poder age em conjunto.
Acho que não fica bem mandar carta
para jornal com alguns dados ridículos,
inclusive com considerações que os ad-
versários já estão fazendo a toda hora",
disse Marcello Alencar.

Viaduto não

vai prejudicar

a Mocidade
Os sambistas da Mocidade Inde-

pendente de Padre Miguel não preci-
sam mais se preocupar. A quadra da
escola não será atingida pelo viaduto
que a prefeitura construirá cm Padre
Miguel, conforme estava previsto em
alguns projetos em estudos. O secre-
tário municipal de Obras, Luiz Paulo
Corrêa da Rocha, informou ontem
que ele e o prefeito decidiram optar
pelo traçado que prevê o menor nú-
mero de desapropriações e fica mais
próximo à passagem subterrânea co-
nhecida como Buraco do Viana.

Pelo projeto escolhido, o viaduto
passará pela Rua Santo Evaldo e exi-
girá a desapropriação dc 16 imóveis,
um dos quais e o anexo da Igreja do
Sagrado Coração de Jesus, além de
garagens construídas no passeio. De
acordo com o secretário, a licitação
para a construção do viaduto deverá
ser feita ainda este mês. A obra vai
exigir recursos da ordem de USS 4
milhões (quase Cr$ 1,6 bilhão, ao
câmbio comercial).

Light
Serviços ào Elotricidade SA
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s/218. É condição básica para se habilitar aofornecimento do serviço acima descrito, estar oproponente cadastrado na UGHT, atô a data li-mite de entrega das propostas, na CCS0400-10-0, categorias A e B.Obtenção de Edital e esclatecimentos: Av. RioBranco. 53 - s/1501 a paitir de 02/09/91.
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Nader pedirá

Cr$ 25 bilhões

suplementares
A Assembléia Legislativa está no ver-

melho. É o que garante o presidente da
Casa. deputado José Nader (sem parti-
do), que ainda esta semana vai encami-
nhar ao Executivo um pedido de suple-
mentação de verba de CrS 25 bilhões.
Segundo ele, o orçamento de CrS 9,4
bilhões destinado a todo o ano de 1991"já acabou". Com isso, o presidente da
Assembléia tentará chegar o mais perto
possível do orçamento inicial de CrS 37
bilhões, enxugado pelo governador Leo-
nel Brizola no início do período legislati-
vo.

A dificuldade de caixa da Assembléia
não chegou, no entanto, a afetar o paga-
mento dos deputados. Ontem, eles rece-
beram o contracheque de agosto, já com
o novo salário de CrS 3.089.951,23. Falta
agora receber o pagamento dos jetons
por sessões extraordinárias /m/tomas de
julho (mês de recesso). Enquanto alguns
deputados esperam ansiosamente pelos
jetons, outros insistem com Nader para
que coloque em votação o projeto da
bancada do PT extinguindo essa forma
de pagamento.

Nova delegacia

de mulheres

é inaugurada

O governador Leonel Brizola e o Se-
crelário de Policia Civil, Nilo Batista,
inauguraram ontem a Delegacia Especial
de Atendimento à Mulher Rio-Oeste. No ¦
prédio, localizado na Rua Irajuba, em
Campo Grande, funcionava até poucotempo a Delegacia de Repressão a En-
torpecentes. A nova delegacia vai dar ¦
assistência e orientação a mulheres que ¦
tenham sido vítimas de crimes de lesão
corporal, aborto provocado por tercei-
ros, maus-tratos, constrangimento ilegal,.
ameaça, estupro, atentado, cárcere pri-
vado e abandono de incapaz.

Com a inauguração, devem diminuir1
cm 40% as ocorrências registradas pelas 

'
delegacias de Realengo (33°DP), Bangu '

(34aDP), 35a DP (Campo Grande), 36a
DP (Santa Cruz) e 50a DP (Itaguai, mu- ¦
nicipio do Grande Rio), que recebem
diariamente, cada uma, três ou quatro
queixas de mulheres. Trabalharão na no-
va delegacia 33 policiais — 27 mulheres
—, que disporão de dois carros. A titular
é a delegada Martha Mesquita da Ro-
cha.

O

PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S.A.
CGC. 34.274.233/0001-02

an—agMwi—riq

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO N8GIF-02/91

A Petrobrás Distribuidora S.A. torna público que resolveu
adiar a data prevista para o recebimento da documentação exi-
gida para a pré-qualificação, objeto do Edital GIF nQ 01/91.

2. A nova data e eventuais alterações serão divulgadas oportu-
namente.

O

PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

AVISO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA
A Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, através da Região

de Produção do Nordeste - RPNE, torna público que fará
realizar concorrência n° 120.0.002.91 para contratação de ser-
viços de transporte rodoviário, armazenamento e coleta de
petróleo na área de atuação da Região de Produção do Nordeste
- RPNE, estados de Sergipe e Alagoas.

O Resumo de Edital de Concorrência nQ 120.0.002.91,
publicado no Diário Oficial da União nos dias 30/08,02/09 e 03/
09/9 í, apresenta as condições para a obtenção da documen-
tação pertinente e sua cópia pode ser fornecida pela RPNE/
SETRAT.
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O u viclo cuiu, presume o coronet Santos, porque os pilotos "two devem tcr podido reutivar o motor"

Homem é internado com suspeita de cólera

O mensageiro Clélio Ferreira Soares,
25 anos. que chegou domingo da região
de Leticia, fronteira do Brasil com a
Colômbia, no Alto Solimões, foi interna-
do segunda-feira no Instituto Estadual
de Inlcctologia São Sebastião, no Caju,
com todos os sintomas de cólera. Ele
mora com o pai, o pedreiro Francisco
Soares, 63 anos, num pequeno quarto
nos fundos da casa 35 da Rua D, na
Fazenda Coqueiros, em Bangu, Zona
Oeste do Rio. O diagnóstico só será con-
firmado amanhã, quando o Laboratório
Estadual Noel Nutels divulgar os resul-
tados dos exames das fezes do doente.
Mas o médico-sanitarista Luciano Cou-
tinho. superintendente de Saúde Coletiva
da Secretaria estadual de Saúde, disse
que há fortes indícios de que o vibrião
colérico já chegou ao Rio de Janeiro.

No entanto, a vice-diretora do São
Sebastião, Cenira Assis, acredita que os
sintomas — febre, diarréia e vômito —
possam resultar de uma gastroenterite."Hoje (ontem) ele amanheceu bem me-
llior e não está mais vomitando. Não
acredito que ele esteja com cólera", disse
Cenira.

Mensageiro na agência c j Chase Ma-
nhatan Bank na Praia de Botafogo. Clé-
lio é diácono — função preparatória pa-

ra o cargo dc pastor — numa igreja da
Assembléia de Deus, em Realengo. Há
um mês, ele viajou de férias para Manaus
e fez um passeio de barco de 20 dias na
região do Alto Solimões, com objetivo de
converter a população local. Clélio che-
gou ao Rio de avião, no domingo, por
volta das 12h, proveniente de Manaus. À
noite, começou a passar mal. "A diarréia
era tão forte, que ele evacuava água,
além de vomitar muito", informou seu
pai.

Clélio pensou que estava gripado e
tomou aspirina e vitamina C. Mas, na
madrugada de segunda-feira, teve mais
de 10 crises de diarréia, quase chegando
ao estado de choque, causado pela desi-
dratação. "Segunda á noite, nós o leva-
mos para ao posto do Inamps em Bangu
e o médico mandou internar no São
Sebastião, depois que os hospitais Car-
doso Fontes, em Jacarepaguá, e Alberto
Scheitzer, em Realengo, alegaram falta
de vagas", contou Francisco Soares.

Uma equipe de 20 técnicos das secre-
tarias estadual e municipal de Saúde,
Feema (Fundação Estadual de Engenha-
ria do Meio Ambiente), Cedae, Funda-
ção Nacional de Saúde, Centro de Saúde
de Bangu e 17° Região Administrativa
esteve ontem na casa de Clélio, para

avaliar a probabilidade de transmissão
da bactéria a outras pessoas. A sorte é
que Clélio e seu pai têm hábitos de higie-
ne satisfatórios. Além disso, a Fazenda
Coqueiros, área de invasão de posseiros,
foi saneada pela prefeitura há seis meses,
contando com rede de água e esgoto.
Mas bairros situados a 700 metros dali
despejam o esgoto em valões a céu aber-
to.

"Se o caso tivesse ocorrido há mais
de seis meses, seria um desastre", comen-
tou o sanitarista José Wilson Bitten-
court, da Fundação Nacional de Saúde.
Técnicos da Cedae verificaram que, na
casa de Clélio, a água da bica tem quan-
tidade de cloro suficiente para matar a
bactéria e há encanamento que leva o
esgoto para o Rio do Luz, que cruza,
porém, vários bairros sem saneamento.
Técnicos da Cedae instalarão hoje cole-
tores especiais para verificação da quali-
dade da água do rio.

Como as crises de diarréia de Clélio
começaram pouco mais de 24 horas an-
tes da internação, a quantidade de bacté-
rias possivelmente lançada no rio seria
pequena. Luciano Toledo advertiu que o
caso serve de alerta para a população e
as autoridades do Rio de Janeiro, "cida-
de muito vulnerável ao vibrião".

João Cerqueira

Sônia d Almeidn

O avião caiu, presume o coronel Santos, porque os pilotos 
"não devem ter podido reativar o motor"

Monomotor cai em Grumari

¦ Instrutor epiloto saem feridos durante simulação de pane

Gclson da Costa, dono de bar ao lado do valão, disse que os ratos chegam a invadir sua casa

O monomotor Uirapuru, modelo T
23, prefixo PP-HSK, do Aeroclube do
Brasil, caiu às 15h de ontem, num bos-
que fechado, a lOOm da Estrada Rio de
Janeiro, que margeia a Praia de Gruma-
ri. O piloto-instrutor Marcelo Oliveira
Stockler, de 24 anos, com contusão na
coluna, e o aluno Roberval Walsh Bas-
tos, de 18, com fratura no tornozelo
direito, foram levados por dois helicóp-
teros da Polícia Civil e do Corpo dc
Bombeiros para o Hospital Miguel Cou-
to, na Gávea.

O presidente do Aeroclube, coronel
Clodoaldo da Silva Santos, acredita que
o acidente ocorreu porque os tripulantes
não tiveram tempo de reativar o motor
do avião, durante simulação de pane no
vôo de treinamento. As causas serão
apuradas pelo Serviço de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
(Sipaer), do Ministério da Aeronáutica.
De acordo com o coronel Santos, o
instrutor tinha 500 horas de vôo ("um
piloto experiente") e o aluno, 15 ("um
novato").

O avião decolou do Aeroporto de
Jacarepaguá ás 14h30.0 coronel calcula
que estaria a 1.500 pés (450m) de altitu-
dc. "Na simulação de pane, reduz-se a
potência do motor e gradativamente a
aeronave perde altitude e começa a pia-
nar. O aluno tem de adotar os procedi-
mentos necessários — como desligar a
scletora de combustível — e escolher o
local dc pouso dc emergência", explicou
o coronel Santos. Acrescentou que "eles
não devem ter tido tempo de reativar o
motor".

Os tripulantes foram socorridos pri-
meiramente por José Belisário de Souza,
dc 45 anos, dono de irailer na Praia
Margarida. Ao ouvir o barulho e ver
"palhas e plantas voando", ele abriu
uma trilha com um facão e caminhou
lOOm. Stockler e Walsh já estavam fora
do monomotor, que perdeu parte da asa
direita e ficou todo amassado. O avião
custa em torno de USS 25 mil (CrS 10,95
milhões, ao câmbio paralelo).

Apesar dc o aparelho ter rádio, ele
não foi utilizado porque, segundo o co-
ronel, "não faz parte do treinamento
usar esse instrumento". Um salva-vidas
chamou os bombeiros e os helicópteros
para o transporte dos feridos. Walsh foi
operado no início da noite e Stockler —
seu pai. Lafaycte Stockler, é médico do
Hospital Miguel Couto — terá de usar
colete de gesso.

Quando eslava no Setor dc Emer-
gência, o piloto-aluno Walsh disse ao
pai de Stockler que errou o local para
fazer a simulação dc pane c que havia
turbulência. "O Marcelo ainda tentou
segurar o nariz (do avião) mas não deu",
contou o aluno. O presidente do Acro-
clube informou que, durante os sete
anos em que ocupa o cargo, "nunca

ocorreu acidentes desse tipo". A área de
treinamento de instrução vai da Pedra
da Gávea até o final da Praia de Gruma-
ri. O Aeroclube tem cerca dc 200 alunos
c 21 aviões de vários modelos, que fazem
mensalmente 900 horas de vôo.
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Cartas

'Trapalhadas'

Tomando conhecimento da re-
portagem As Trapalhadas de uma
Juíza, publicada no caderno Cicla-
i/c, de 21/8, roqueiro (...) a publica-
çào dos seguintes esclarecimentos:
(...) 1) Na Estrada Velha do Joá,
onde foi determinada uma seguran-
ça especial, principalmente no horá-
rio em que foi a mesma liberada ao
tráfego de veículos de carga para
servir á população daquela região
— das 14h às 16h —, não havia
qualquer funcionário da Funderj a
fiscalizá-la. Encontrei lá, apenas,
duas cabincs da PM. A primeira, na
curva onde existia o Restaurante do
Joá e a segunda próximo à estrada
que vai para o Clube Costa Brava.
Tais cabines estão nesses locais há
muitos anos. A colocação não de-
correu das medidas judiciais de se-
gurança por mim determinadas. 2)
Não havia um só policial ou fiscal,
quer em todo o trajeto do Elevado
do Joá, quer no seu começo ou fim.
3) Se a fiscalização estivesse sendo
cumprida, não teria ocorrido risco
para a população, não teria o Poder
Judiciário sido desrespeitado, não
teria sido lançada lama sobre o no-
me de uma juíza que só agiu na
salvaguarda do interesse público e
na legítima defesa de terceiros, co-
mo sua consciência lhe apontava e
seu dever o exigia. Maria Helena
Cisne Cid, juíza federal da 14a Vara/
RJ.

Perigo
Na Rua Gonçalves Crespo, cm

frente ao América Futebol Clube,
existe um ponto de ônibus em que a
metade restante dos dois abrigos
está prestes a cair em cima das pes-
soas que ali se abrigam. Não tarda,
teremos aí uma tragédia. Não seria
melhor prevenir? Maria Teresa Vas-
quez — Tijuca.

Trânsito
Em nossa cidade o trânsito, tão

caótico, se complica ainda mais,
por falta de educação de todo mun-
do. Um exemplo são as baias para
parada de ônibus. Quase sempre os
motoristas preferem parar fora das
baias e os passageiros acabam ocu-
pando-as enquanto esperam os òni-
bus. Outro exemplo são as pessoas
que estacionam carros cm frente às
escolas, formando filas duplas e tri-
pias. E até policiais, mesmo sem
motivo justo, costumam largar car-
ros na rua, obrigando os outros
motoristas a manobras desnecessá-
rias e com prejuízo para o trânsito.

Reurbanização
São mais que discutíveis as

. atuais obras de reurbanização por
que passa o Rio, mas o povo parece
ter perdido a capacidade de se in-
dignar. Reclamar com quem? Acho
que estamos esperando o papa che-
gar. As obras no Largo de São
Francisco, onde se ergue um muro
em torno da igreja, avançando nas
calçadas e na rua. representa um
absurdo completo. Para que vai ser-
vir esse muro? Não só ele reduz o
espaço para circulação e estaciona-
monto de veículos como acaba com

o próprio passeio reservado a pe-
destros, que terão de caminhar pela
rua. (...) Roldão Simas Filho — Cen-
tro.

Artistas
Seria tão bom se no Brasil o

artista anônimo tivesse o seu valor
reconhecido, pois este é realmente
um pais de grandes artistas. Pena
que o governo nada faz para dar
projeção aos gênios que surgem.
Dias atrás, ao passear pela Avenida
Atlântica, próximo ao Lido, eu vi
um pintor de aquarela que me fez
parar para contemplar o trabalho,
que ele estava prestes a concluir.
Verdadeira obra de arte. A assiná-
la, um nome que esconde um gran-
de artista: Jadcrson. Que Deus
abençoe esses iluminados, para que
eles possam nos ajudar a ver o
mundo com mais beleza. Flávio Jo-
sé de Almeida — Botafogo.

Julita
A reportagem Um complô contra

Julita, publicada no caderno Cida-
de, de 20/8, não passa de uma inver-
dade. Desconhecemos a existência
de qualquer grupo com o objetivo
de querer desestabilizar a política
democrática da diretora-geral do
Desipe, conforme afirma o secretá-
rio de Justiça, Nilo Batista. O secre-
tário deve atentar é para os fatos
relatados na carta apreendida, em
que os presos solicitam ajuda finan-
ceira para suprir as deficiências ma-
teriais nas prisões (...). Hoje, como é
sabido, o estado dá aos presidiários
tão-somente alimentação, esquecen-
do-se das demais necessidades co-
mo material de higiene, coberto-
res, colchões, sem contar com a pés-
sima assistência à saúde, social,
educacional e jurídica. Há centenas
do presos com direito ao livramento
condicional e ao regime semi-aberto
e, no entanto, a máquina judiciária
não consegue trabalhar para resol-
ver esses problemas. É essa omissão
por parte do estado no atendimento
a toda a população carcerária que
tem dado estímulo à formação de
grupos criminosos, que atuam em
favelas, bairros pobres, com reflc-
xos negativos na sociedade (...)
Francisco Rodrigues Rosa, presiden-
te do Sindicatro dos Servidores da
Secretaria de Justiça.

Praias
Diante das praias poluídas pelo

rompimento do emissário, em vez
de lagarti.xar ao sol, como costumo,
um dia destes fui andar na pista
fechada ao trânsito, percurso Ipa-
nema-Leblon. E aí verifiquei que,
além dos trailers, outro tipo de co-
mércio se instalou sem cerimônia
naquela pista: o ambulante. (...)
Som discorrer aqui sobre a conve-
niência ou não do polêmico Rio-
Orla, só pergunto: os ambulantes
também vão invadir o calçadão?
Nas praias, há muito já se instala-
ram. Marilena Moraes — Ipanema.
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Roberto não aceita o fato de sua mulher, Elizabeth, ter chegado andando ao hospital e agora

estar paralisada na cama

Médico acusado de erro

Ei Mulher é operada de
No dia 19 de junho, a diretora

do Departamento de Pessoal da Se-
cretaria Municipal de Governo,
Elizabeth Santos Barros Vasconcel-
los, de 51 anos, entrou andando no
Hospital Pan-Americano, na Tiju-
ca, para retirar um mioma na barri-
ga que lhe causava seguidas hemor-
ragias. "O chefe da equipe médica,
Ricardo Cardoso de Melo, me disse
que a operação seria simples e três
dias depois eu estaria em casa",
lembra Elizabeth, que 77 dias após
a cirurgia continua internada, com
a ferida da operação ainda não ci-
catrizada e som poder andar. "Sem-

pre fui saudável e agora não sinto
minhas pernas", diz ela, chorando.

O neurocirurgião Ricardo Melo
se defende, afirmando que não
houve erro médico. Segundo ele, a
paciente sofreu um raro caso de
complicação neurológica após a ci-
rurgia: a sindrome da artéria espi-
nhal anterior, ou sindrome medular
isquêmica. "É impossível se detectar
esse problema na avaliação pré-o-
peratória. Infelizmente, é um risco

mioma e fica internada sem poder andar

que qualquer pessoa corre, ao se
submeter a uma cirurgia", acres-
centa o médico. Ele garante que
Elizabeth voltará a andar dentro de
um ano e meio, num processo de
recuperação lento, através de fisio-
terapia.

Revoltado com o que chama de
descaso de toda a equipe médica
que participou da operação e até
ontem não lhe esclarecera as causas
do problema, o marido de Eliza-
beth — o chefe de gabinete do Tri-
bunal Regional Federal. Roberto
de Barros e Vasconcellos - revela
ter denunciado o fato ao Conselho
Regional de Medicina (Cremerj)."Fiz a queixa, apesar de não acre-
ditar em mais nada. Os médicos só
aparecem por aqui para dizer que
ela está bem clinicamente", lamenta
Roberto.

Deitada na cama do quarto 527,
Elizabeth chora sempre que lembra
o dia em que entrou no hospital:
"Eu estava ótima, cheia de saúde".
A cirurgia, segundo ela, durou qua-

se seis horas. "Assim 
que acordei,

percebi que não estava sentindo mi-
nhas pernas", conta. Ela acha que
houve erro do anestesista Pedro
Cesario Cirillo. "Ninguém me fala
nada, ninguém me deu um laudo,
só há hipóteses até agora", diz Eli-
zabeth, indignada.

O drama de Elizabeth Santos é
acompanhado de perto pelo marido
e os dois filhos e inclui a falta de
conforto no hospital: ela já preci-
sou de mudar de quarto por causa
de goteiras e diariamente sofre com
a falta de auxiliares de enfermagem."São 

quatro auxiliares para os 36
apartamentos da clínica", acusa.

O que mais revoltou a família
foi, no entanto, a atitude do médico
Ricardo Melo, que certo dia entrou
no quarto e disse que a paciente
estava "clinicamente ótima, poden-
do até receber alta". "Isto é absur-
do! Minha mulher entrou aqui an-
dando e deveria sair andando",
desabafa Roberto, que já comprou
uma cadeira de rodas para Eliza-
beth.

Cremerj vai apurar responsabilidades

As cartas devem trazer assinatura, ende-
reço e, se possível, telefone para confir-
mação. Elas podem sair na integra ou em
parte e estão sujeitas a nova redação,
para maior clareza ou concisão.

O Conselho Regional de Medicina
(Cremerj) vai apurar se Elizabeth
Santos Barros Vasconcellos realmen-
te teve uma complicação neurológica
— sindrome da artéria espinhal ante-
rior — durante operação para a reti-
rada de um mioma do útero, como
garante o neurocirurgião Ricardo
Cardoso do Melo. Se for verdade, o
médico responderá apenas a um pro-
cesso preliminar, pois esta sindrome é
mesmo rara e impossível de ser detec-
tada na avaliação pré-operatória."Vamos abrir uma sindicância e ou-
vir o médico e a paciente", explicou o
anestesista e conselheiro do Cremerj,
Antônio de Oliveira Albuquerque.

O anestesista esclarece que são ra-
ros os registros de casos como esto
nos hospitais. "Retirar um mioma é
uma cirurgia simples e acredito que
somente cm mil casos pode acontecer
um acidente deste tipo. Isto pode
acontecer com qualquer um do nós. E
só ser portador dessa sindrome",
afirmou ontem Antônio Albuquer-
que.

Segundo ele, o poso do tumor —
2,7 quilos — o seu tamanho — ia da
pélvis até quatro centímetros acima
do umbigo — não contribuíram para
que ocorresse a complicação neuroló-
gica. Para Antônio, mesmo que hou-

vosso um erro no medicamento apli-
cado pelo anestesista durante a
cirurgia, isto não causaria a sindrome
o a paralisia nas pernas do Elizabeth.
"Outras pessoas são sensíveis à anos-
tesia e podem sofrer problemas com
qualquer doso", explicou. Ele ressal-
va, no entanto, que no caso do a
paciente não ser portadora da síndro-
me, um quadro como esto demons-
traria erro médico ou negligência.
"Não 

posso ficar comentando sobro
este assunto, pois é antiético. Sei que
este não é um caso normal e precisa
ser investigado pelo Cremerj", frisou
Antônio.

Sepe paralisa

escolas da

rede pública 
:

Professores e pessoal do apoio
da rode estadual o municipal de
ensino do Rio de Janeiro paralisa-
ram ontem suas atividades por
meio período, a fim de organizar a
categoria para o dia 12, quando
haverá paralisação de 24 horas o a
3a Marcha em Defesa do Ensino
Público. "Nós 

pretendemos mos- '
trar à população a intransigência
do governo estadual e da prefeitura
do Rio em negociar com os profis-
sionais de ensino", disso Daise Ca-
lazans, diretora-executiva do Sepe
(Sindicato Estadual dos Profissio-
nais de Educação). Ela acrescentou
que a principal reivindicação ó o
piso salarial CrS 156 mil para o
magistério estadual e municipal, de ,
CrS 84 mil para o pessoal do apoio
e a paridade real para os aposenta-
dos.

Segundo ela, cm 12 do julho o
governador Leonel Brizola e o pre- ¦
feito Marcello Alencar prometeram
receber o Sepe, a partir do dia 18 do
mesmo mês, e até hoje não cumpri-
ram a promessa, apesar da insistèn-
cia da direção do sindicato. Daise.
Calazans informou que dia 12 os '

profissionais do ensino fazem as-
sembléia às 1 lh, na Uerj. e às 15h
inciam a marcha, da Candelária à
Cinelândia. "Em vez do passeata,'.
nós faremos a caminhada como
uma escola de samba, apresentando
com humor as precariedades do en-
sino", contou.

Ao som de uma bateria-mirim.
até a metade, a escola representará
um determinado problema do cnsi-
no e a outra metade, as soluções. O
abrc-alas será formado por proles-
sores aposentados e a tradicional
ala das baianas, por pessoas da po-
pulação. Quanto ao plano de go-
verno enviado à Assembléia Legis-
lativa por Brizola, cm 30 de agosto,
e que prevê o horário integral em
todas as escolas da rede pública
estadual, Daise Calazans disse que
o Sepe não pode tomar posição,
porque não recebeu o projeto. 

"La-

montamos que a Secretaria de Edu-
cação não tenha apresentado o pro-
jeto ao grupo de trabalho do Sepe,.
que se reúne na secretaria todas as
quartas-feiras, para discutir inclusi-
ve carga horária", concluiu Daise.

|—i A greve do Colégio de Aplica-
— çào da LFRJ (Universidade

Federal do Rio de Janeiro), na La-
goa, completa ')() dias na terça-fei-
ra. Em razão disso, os alunos não
terminaram o primeiro semestre de
aulas. Os professores do colégio
são também da universidade — co-
mo estão em greve, exigindo 150%
de aumento salarial e plano de ear-
reira, pararam de trabalhar no
Aplicação. Mães que tentaram
transferir os filhos do Aplicação
para outras escolas não o consegui-
ram, porque a greve impediu a con-
elusão do primeiro semestre letivo.
Isso impossibilitou o Aplicação de
fornecer os documentos necessários
à transferência de estudantes.

Técnicas de

Negociação

com Bancos

12el3

SETEMBRO/91

DAS 9:00 ÀS 17:30 h

OBJETIVO
Destinado a empresários e administradores
com gestão direta ou indireta na área fi-
nanceira, o curso mostrará aspectos a se-
rem observados para um bom relaciona-
mento de negócios entre Empresa e Ban-
cos; serão analisados e avaliados todos os
produtos bancários atualmente disponíveis
no mercado financeiro.

PROFESSOR
SÉRGIO SARAIVA LAVOURA, Atuário e
Bacharel em Direito, ex-profissional do
mercado financeiro, atualmente Consultor
Financeiro de Empresas, Professor da FGV
e de vários cursos em nível de pós-gra-
duação, Professor da ESAD.

PROGRAMA RESUMIDO

RELACIONAMENTO EMPRESA / BANCO
E EMPRESÁRIO / GERENTE.
Principais aspectos a serem observados na
postura comportamental do negociador da
empresa em relação aos Bancos.
POSTURAS MERCADOLÓGICAS
DOS BANCOS
Como o empresário pode identificar as
várias espécies de posturas mercadológicas
dos Bancos a fim de melhor direcionar suas
negociações

ASPECTOS JURÍDICOS RELEVANTES
Cautelas a serem observadas pelo
negociador da empresa em relação às
necessidades operacionais dos Bancos.

AVALIAÇÃO DE RISCO
Principais critérios de avaliação de risco
utilizados pelos Bancos em relação à
Empresa e ao Empresário

PRODUTOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS
Principais características e critérios para
avaliação de custo versus oportunidade.

^ji

É só sintonizar nos 102.9 e ficar
com a Cidade, a rádio que está entre as
3 FMs mais sintonizadas nos automóveis." E a
programação da Cidade tem tudo para tornar
caminho mais curto. Muita música, prestação de serviços, jornalis^
mo, esporte e o exclusivo Repórter Aéreo, que direto do helicóp-
fero, dá as dicas para você evitar os engarrafamentos. Se o
trânsito é inevitável, relaxe e aproveite junto com a Cidade." Pesquiso realizada pelo Instituto Conceito entre 18 e 25 de maio de 1991.

TEM GENTE QUE JA DESCOBRIU

COMO FUGIR DO TRÂNSITO ©O RIO.
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Cartas

JORNAL DO BRASIL
Isabela Kassow

'Trapalhadas'

Tomando conhecimento da repor-
tagem As Trapalhadas de uma Juíza,
publicada no caderno Cidade, de
21/8, requeira (...) a publicação dos
seguintes esclarecimentos: (...) 1)
Na Estrada Velha do Joá, onde foi
determinada uma segurança espe-
ciai, principalmente no horário em
que foi a mesma liberada ao tráfego
de veículos de carga para servir à
população daquela região — das
14h ás 16h —, não havia qualquer
funcionário da Funderj a fiscalizá-
la. Encontrei lá, apenas, duas cabi-
nes da PM. A primeira, na curva
onde existia o Restaurante do Joá e
a segunda próximo á estrada que
vai para o Clube Costa Brava. Tais
cabines estão nesses locais há mui-
tos anos. A colocação não decorreu
das medidas judiciais de segurança
por mim determinadas. 2) Não ha-
via um só policial ou fiscal, quer em
todo o trajeto do Elevado do Joá,
quer no seu começo ou fim. 3) Se a
fiscalização estivesse sendo cumpri-
da, não teria ocorrido risco para a
população, não teria o Poder Judi-
ciário sido desrespeitado, não teria
sido lançada lama sobre o nome de
uma juíza que só agiu na salvaguar-
da do interesse público e na legítima
defesa de terceiros, como sua cons-
ciência lhe apontava e seu dever o
exigia. Maria Helena Cisne Cid, juí-
za federal da 14a Vara/RJ.
Perigo
Na Rua Gonçalves Crespo, em
frente ao América Futebol Clube,
existe um ponto de ônibus em que a
metade restante dos dois abrigos
está prestes a cair em cima das pes-
soas que ali se abrigam. Não tarda,
teremos aí uma tragédia. Não seria
melhor prevenir? Maria Teresa Vas-
quez — Tijuca.

Trânsito
Em nossa cidade o trânsito, tão
caótico, se complica ainda mais,
por falta de educação de todo mun-
do. Um exemplo são as baias para
parada de ônibus. Quase sempre os
motoristas preferem parar fora das
baias e os passageiros acabam ocu-
pando-as enquanto esperam os ôni-
bus. Outro exemplo são as pessoas
que estacionam carros em frente às
escolas, formando filas duplas e
triplas. E até policiais, mesmo sem
motivo justo, costumam largar car-
ros na rua, obrigando os outros
motoristas a manobras desnecessá-
rias e com prejuízo para o trânsito.
Nair O. Mattos — Tijuca.

: Reurbanização
' São mais que" discutíveis as atuais
J obras de reurbanização por que pas-
; sa o Rio, mas o povo parece ter
perdido a capacidade de se indig-

;.nar. Reclamar com quem? Acho
; que estamos esperando o papa che-

gar. As obras no Largo de São
; Francisco, onde se ergue um muro

em torno da igreja, avançando nas
; calçadas e na rua, representa um
j absurdo completo. Para que vai ser-
; vir esse muro? Não só ele reduz o
i.espaço para circulação e estaciona-

: mento drveiculos como acaba com

o próprio passeio reservado a pe-
destres, que terão de caminhar pela
rua. (...) Roldão Simas Filho —
Centro.

Artistas
Seria tão bom se no Brasil o artista
anônimo tivesse o seu valor reco-
nhecido, pois este é realmente um
país de grandes artistas. Pena que o
governo nada faz para dar projeção
aos gênios que surgem. Dias atrás,
ao passear pela Avenida Atlântica,
próximo ao Lido, eu vi um pintor
de aquarela que me fez parar para
contemplar o trabalho, que ele esta-
va prestes a concluir. Verdadei-
ra obra de arte. A assiná-la, um
nome que esconde um grande artis-
ta: Jaderson. Que Deus abençoe es-
ses iluminados, para que eles pos-
sam nos ajudar a ver o mundo com
mais beleza. Flávio José de Almeida
— Botafogo.

Julita
A reportagem Um complò contra
Julita, publicada no caderno Cida-
de, de 20/8, não passa de uma inver-
dade. Desconhecemos a existência
de qualquer grupo com o objetivo
de querer desestabilizar a política
democrática da diretora-geral do
Desipe, conforme afirma o secretá-
rio de Justiça, Nilo Batista. O secre-
tário deve atentar é para os fatos
relatados na carta apreendida, em
que os presos solicitam ajuda finan-
ceira para suprir as deficiências ma-
teriais nas prisões (...). Hoje, como é
sabido, o estado dá aos presidiários
tão-somente alimentação, esquecen-
do-se das demais necessidades co-
mo material de higiene, coberto-
res, colchões, sem contar com a pés-
sima assistência à saúde, social,
educacional e jurídica. Há centenas
de presos com direito ao livramento
condicional e ao regime semi-aberto
e, no entanto, a máquina judiciária
não consegue trabalhar para resol-
ver esses problemas. É essa omis-
são por parte do estado no atendi-
mento a toda a população
carcerária que tem dado estímulo á
formação de grupos criminosos,
que atuam em favelas, bairros po-
bres, com reflexos negativos na so-
ciedade (...) Francisco Rodrigues
Rosa, presidente do Sindicatro dos
Servidores da Secretaria de Justiça.
Praias
Diante das praias poluídas pelo
rompimento do emissário, em vez
de lagartixar ao sol, como costumo,
um dia destes fui andar na pista
fechada ao trânsito, percurso Ipa-
nema-Leblon. E aí verifiquei que,
além dos trailers, outro tipo de co-
mércio se instalou sem cerimônia
naquela pista: o ambulante. (...)
Sem discorrer aqui sobre a conve-
niência ou não do polêmico Rio-
Orla, só pergunto: os ambulantes
também vão invadir o calçadão?
Nas praias, há muito já se instala-
ram. Marilena Moraes — Ipanema.

As cartas devem trazer assinatura, endere-
ço e, se possível, telefone para confirmação.
Elas podem sair na Integra ou em parte e
estão sujeitas a nova redação, para maior
clareza ou concisão.

WM
Roberto não aceita o fato de sua mulher, Elizabeth, ter chegado andando ao hospital e estar paralisada

Médico acusado de erro

¦ Mulher é operada de mioma e fica internada sem poder andar

No dia 19 de junho, a diretora
do Departamento de Pessoal da Se-
cretaria Municipal de Governo,
Elizabeth Santos Barros Vasconcel-
los, de 51 anos, entrou andando no
Hospital Pan-Americano, na Tiju-
ca, para retirar um mioma na barri-
ga que lhe causava seguidas hemor-
ragias. "O chefe da equipe médica,
Ricardo Cardoso de Melo, me disse
que a operação seria simples e três
dias depois eu estaria em casa",
lembra Elizabeth, que 77 dias após
a cirurgia continua internada, com
a ferida da operação ainda não ci-
catrizada e sem poder andar. "Sem-

pre fui saudável e agora não sinto
minhas pernas", diz ela, chorando.

O neurocirurgião Ricardo Melo
se defende, afirmando que não
houve erro médico. Segundo ele, a
paciente sofreu um raro caso de
complicação neurológica após a ci-
rurgia: a sindrome dei artéria es pi-
iilud anterior, ou sindrome medular
isquêmica. "É impossível se detectar
esse problema na avaliação pré-o-
peratória. Infelizmente, é um risco

que qualquer pessoa corre, ao se
submeter a uma cirurgia", acres-
centa o médico. Ele garante que
Fli7nhpth voltará a andar dentro de
um ano e meio, num processo de
recuperação lento, através de fisio-
terapia.

Revoltado com o que chama de
descaso de toda a equipe médica
que participou da operação e até
ontem não lhe esclarecera as causas
do problema, o marido de Eliza-
beth — o chefe de gabinete do Tri-
bunal Regional Federal, Roberto
de Barros e Vasconcellos — revela
ter denunciado o fato ao Conselho
Regional de Medicina (Cremerj)."Fiz a queixa, apesar de não acre-
ditar em mais nada. Os médicos só
aparecem por aqui para dizer que
ela está bem clinicamente", lamenta
Roberto.

Deitada na cama do quarto 527,
Elizabeth chora sempre que lembra
o dia em que entrou no hospital:
"Eu estava ótima, cheia de saúde".
A cirurgia, segundo ela, durou qua-

se seis horas. "Assim 
que acordei,

percebi que não estava sentindo mi-
nhas pernas", conta. Ela acha que
houve erro do anestesista Pedro
Cesario Cirillo. "Ninguém me fala
nada, ninguém me deu um laudo,
só há hipóteses até agora", diz Eli-
zabeth, indignada.

O drama de Elizabeth Santos é
acompanhado de perto pelo marido
e os dois filhos e inclui a falta de
conforto no hospital: ela já preci-
sou de mudar de quarto por causa
de goteiras e diariamente sofre com
a falta de auxiliares de enfermagem."São 

quatro auxiliares para os 36
apartamentos da clínica", acusa.

O que mais revoltou a família
foi, no entanto, a atitude do médico
Ricardo Melo, que certo dia entrou
no quarto e disse que a paciente
estava "clinicamente ótima, poden-
do até receber alta". "Isto é absur-
do! Minha mulher entrou aqui an-
dando e deveria sair andando",
desabafa Roberto, que já comprou
uma cadeira de rodas para Eliza-
beth.

Cremerj vai apurar responsabilidades

O Conselho Regional de Medicina
(Cremerj) vai apurar se Elizabeth
Santos Barros Vasconcellos realmen-
te teve uma complicação neurológica
— sindrome da artéria espinhal ante-
rior — durante operação para a reti-
rada de um mioma do útero, como
garante o neurocirurgião Ricardo
Cardoso de Melo. Se for verdade, o
médico responderá apenas a um pro-
cesso preliminar, pois esta sindrome é
mesmo rara e impossível de ser detec-
tada na avaliação pré-operatória."Vamos abrir uma sindicância e ou-
vir o médico e a paciente", explicou o
anestesista e conselheiro do Cremerj,
Antônio de Oliveira Albuquerque.

O anestesista esclarece que são ra-
ros os registros de casos como este
nos hospitais. "Retirar um mioma é
uma cirurgia simples e acredito que
somente em mil casos pode acontecer
um acidente deste tipo. Isto pode
acontecer com qualquer um de nós. É
só ser portador dessa sindrome",
afirmou ontem Antônio Albuquer-
que.

Segundo ele, o peso do tumor —
2,7 quilos — e seu tamanho — ia da
pélvis até quatro centímetros acima
do umbigo — não contribuíram para
que ocorresse a complicação neuroló-
gica. Para Antônio, mesmo que hou-

vesse um erro no medicamento apli-
cado pelo anestesista durante a
cirurgia, isto não causaria a sindrome
e a paralisia nas pernas de Elizabeth.
"Outras pessoas são sensíveis à anes-
tesia e podem sofrer problemas com
qualquer dose", explicou. Ele ressal-
va, no entanto, que no caso de a
paciente não ser portadora da síndro-
me, um quadro como este demons-
traria erro médico ou negligência.
"Não posso ficar comentando sobre
este assunto, pois é antiético. Sei que
este não é um caso normal e precisa
ser investigado pelo Cremerj", frisou
Antônio.

Sepe paralisa

escolas da

rede pública
Professores e pessoal de apoio

da rede estadual e municipal de
ensino do Rio de Janeiro paralisa-
ram ontem suas atividades por
meio período, a fim de organizar a
categoria para o dia 12, quando
haverá paralisação de 24 horas e a
3a Marcha em Defesa do Ensino
Público. "Nós 

pretendemos mos-
trar â população a intransigência
do governo estadual e da prefeitura
do Rio em negociar com os prolls-
sionais de ensino", disse Daise Ca-
lazans, diretora-executiva do Sepe
(Sindicato Estadual dos Profissio-
nais de Educação). Ela acrescentou
que a principal reivindicação é o
piso salarial CrS 156 mil para o
magistério estadual e municipal, de
CrS 84 mil para o pessoal de apoio
e a paridade real para os aposenta-
dos.

Segundo ela, em 12 de julho o
governador Leonel Brizola e o pre-
feito Marcello Alencar prometeram
receber o Sepe, a partir do dia 18 do
mesmo mês, e até hoje não cumpri-
ram a promessa, apesar da insistèn-
cia da direção do sindicato. Daise
Calazans informou que dia 12 os
profissionais de ensino fazem as-
sembléia às 11 h, na Uerj, e às 15h
inciam a marcha, da Candelária à
Cinelândia. "Em vez de passeata,
nós faremos a caminhada como
uma escola de samba, apresentando
com humor as precariedades do en-
sino", contou.

Ao som de uma bateria-mirim,
até a metade, a escola representará
um determinado problema do ensi-
no e a outra metade, as soluções. O
abre-alas será formado por proles-
sores aposentados e a tradicional
ala das baianas, por pessoas da po-
pulação. Quanto ao plano de go-
verno enviado à Assembléia Legis-
lativa por Brizola, em 30 de agosto,
e que prevê o horário integral em
todas as escolas da rede pública
estadual, Daise Calazans disse que
o Sepe não pode tomar posição,
porque não recebeu o projeto. 

"La-

mentamos que a Secretaria de Edu-
cação não tenha apresentado o pro-
jeto ao grupo 

'de trabalho do Sepe,
que se reúne na secretaria todas as
quartas-feiras, para discutir inclusi-
ve carga horária", concluiu Daise.

|—| A greve do Colégio de Aplica-
— ção da UFRJ (Universidade

Federal do Rio de Janeiro), na La-
goa, completa 90 dias na terça-fei-
ra. Em razão disso, os alunos não
terminaram o primeiro semestre de
aulas. Os professores do colégio
são também da universidade — co-
mo estão em greve, exigindo 150%
de aumento salarial e plano de car-
reira, pararam de trabalhar no
Aplicação. Mães que tentaram
transferir os filhos do Aplicação
para outras escolas não o consegui-
ram, porque a greve impediu a con-
clusão do primeiro semestre letivo.
Isso impossibilitou o Aplicação de
fornecer os documentos necessários
à transferência de estudantes.

Técnicas de
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com Bancos
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DAS 9:00 ÀS 17:30 h

OBJETIVO
Destinado a empresários e administradores
com gestão direta ou indireta na área fi-
nanceira, o curso mostrará aspectos a se-
rem observados para um bom relaciona-
mento de negócios entre Empresa e Ban-
cos; serão analisados e avaliados todos os
produtos bancários atualmente disponíveis
no mercado financeiro.

PROFESSOR
SÉRGIO SARAIVA LAVOURA, Atuário e
Bacharel em Direito, ert^profissional do
mercado financeiro, atualmente Consultor
Financeiro de Empresas, Professor da FQV
e de vários cursos em nível de pós-gra-
duação, Professor da ESAD.

PROGRAMA RESUMIDO

RELACIONAMENTO EMPRESA/BANCO
E EMPRESÁRIO/GERENTE.
Principais aspectos a serem observados na
postura comportamental do negociador da
empresa em relação aos Bancos.
POSTURAS MERCADOLÓGICAS
DOS BANCOS
Como o empresário pode identificar as
várias espécies de posturas mercadológicas
dos Bancos a fim de melhor direcionar suas
negociações

ASPECTOS JURÍDICOS RELEVANTES
Cautelas a serem observadas pelo
negociador da empresa em relação às
necessidades operacionais dos Bancos.

o
AVALIAÇÃO DE RISCO s
Principais critérios de avaliação de risco s
utilizados pelos Bancos em relação à §
Empresa e ao Empresário f

o
® PRODUTOS BANCÁRIOS DISPONÍVEIS f

Principais características e critérios para 2
avaliação de custo versus oportunidade. |
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É só sintonizar nos 102.9 e ficar
com a Cidade, a rádio que eslá entre as
3 FMs mais sintonizadas nos automóveis." E a
programação da Cidade tem tudo para tornar seu"1
caminho mais curto. Muita música, prestação de serviços, jo
mo, esporte e o exclusivo Repórter Aéreo, que direto do helicóp-
tero, dá as dicas para você evitar os engarrafamentos. Se o
trânsito é inevitável, relaxe e aproveite junto com a Cidade.' Pesquisa realizada pelo Instituto Conceito entre 18 e 25 de maio de 1991.

TEM GENTE QUE JÁ DESCOBRIU

COMO FUGIR DO TRÂNSITO DO RIO
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Roupas de Glorinha Pires Rebelo sao cobigadas pelas mulh&res

Bruno Veiga —14/05/90
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Jacqueline: Tribunal encontrou indicios sulicientes de culpa
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Jacqueline vai a 
júri pela 

morte de Diniz

BRASÍLIA — O Superior Tribunal
de Justiça (STJ) acolheu ontem, por una-
nimidade, denúncia do Ministério Públi-
co do Rio de Janeiro, que acusa Jacqueli-
ne Diniz dc integrar o grupo que
assassinou seu ex-marido, o empresário
José Carlos Nogueira Diniz Filho. Com
a decisão, Jacqueline vai a júri popular,
para responder pela morte de Nogueira
Diniz, na madrugada de 26 de novembro
de 1989.

Os ministros da 6a Turma do STJ
entenderam que a denúncia do Ministé-
rio Público contém indícios suficientes
da participação de Jacqueline no assassi-
nato. A acusação afirma que, após o
crime, os assassinos foram para a casa
dela, com o objetivo de informá-la sobre
os resultados. "Presume-se que ela teria
participado como incentivadora já que,
morto o ex-marido, beneficiar-sc-ia do
testamento feito, dois anos antes, pela
vítima, na qualidade de herdeira testa-
mentária da metade de seus bens", alega
o Ministério Publico, no processo.

De acordo ainda com o Ministério
Público, Paulo Sérgio Mollo Fonseca,
um dos autores do assassinato, era
amante de Jacqueline e sustentado por
cia, com dinheiro do empresário. No-
gueira Diniz, segundo o Ministério Pú-
blico, estava investigando a vida de
Paulo Sérgio e, ao constatar vária irre-
gularidades, decidiu não mais dar di-
nliciro à cx-mulher. Assim, prosseguem
as alegações do Ministério Público, Jac-
queline incentivou Paulo Sérgio, que
chefiava um grupo de extermínio, a eli-
minar seu ex-marido, forncccndo-lhc as
informações necessárias. O STJ acolheu
a denúncia acompanhando o voto do
ministro relator do processo, Carlos
Tliibau.

Bruno Veiga — 14/05/90

Jacqueline: Tribunal encontrou indícios suficientes de culpa

Processo por formação de quadrilha
Além de processada pelo assassinato

do ex-marido, Jacqueline Diniz respon-
derá também a processo por formação
de quadrilha. A 2a Câmara do Tribunal
de Justiça do Rio confirmou ontem, por
unanimidade, a decisão do l° Tribunal
do Júri, que pronunciou Jacqueline por
integrar um grupo de extermínio, rejei-
tando assim recurso impetrado pela de-
lesa.

Enquanto estiver siih-jmlice, Jacque-
line não poderá exercer o cargo de in-
ventariante doJ bens deixados pelo ex-
marido e os curadores da 4a Vara de
Órfãos e Sucessões deverão pedir que
ela seja afastada da função, informou o
promotor Jorge Vacile, do III Tribunal
do Júri. Ele conseguiu no Superior Tri-
bunal de Justiça, em Brasília, o direito
de processar Jacqueline pela morte do
marido. Segundo ele, há indícios sufi-

cientes no processo que embasam a sus-
peita do envolvimento de Jacqueline no
crime."Estávamos diante de um absurdo.
A viúva da vítima e amante do assassi-
no não constava do processo como ré e
nem mesmo como testemunha. Não se
está postulando a condenação de Jac-
queline. O que se quer é apenas proces-
sá-la para saber se ela está envolvida ou
não no crime", afirmou o promotor.
Ele explicou que a próxima etapa do
processo, composto de cinco volumes e
cerca de 1.200 páginas, c a instrução
criminal da prova contra Jacqueline
que, dentro de um mês, deverá ser inter-
rogada pelo juiz José Luiz Nunes.

José Carlos Nogueira Diniz Filho
foi morto a tiros no dia 26 de novembro
de 1989, na Barra da Tijuca. As investi-
gações policiais apontaram Paulo Sér-

gio Mollo Fonseca, o alcagüete de poli-
cia Cláudio Silva, o cabo da PM
Edmilson Campos Dias, o oficial dc
justiça ad-hoc Manoel de Oliveira, o
policial civil Sérgio da Costa Maia e a
própria Jacqueline, amante de Paulo
Sérgio, como responsáveis pelo crime.

Na Justiça, os seis foram denuncia-
dos pelo promotor Jorge Vacite mas o
juiz César Augusto Leite excluiu Jac-
queline da denúncia. Recentemente,
César Leite foi afastado do processo,
depois de considerado suspeito, uma
vez que seu filho trabalha como estagiá-
rio no escritório do advogado de Paulo
Sérgio. O advogado Felipe Amodeo,
defensor de Jacqueline, disse ontem que
ela está "depriniidissima" com as duas
derrotas. Segundo ele. não há provas
contra ela nos dois processos.

Coronel pode

ser 
preso por

indisciplina
O coronel Paulo Roberto de Aguiar

Portela poderá ser punido com oito a 30
dias de prisão por ter-se recusado, em
carta ao diretor de Pessoal da Polícia
Militar, Osmar Santos da Silva, a co-
mandar as forças da corporação que par-
ticiparão do desfile de 7 de Setembro. Na
carta, ele diz que o motivo da decisão é
não achar legítimo que o comando da
PM seja exercido pelo coronel da reserva
Carlos Magno Nazaré Cerqueira.

O oficial, que está sem função militar
desde o início do governo Brizola e vem
reinvindicando na Justiça a substituição
do atual comandante, confirmou ontem
sua recusa em chefiar as tropas da PM no
desfile. Sua atitude está sendo estudada
pelo coronel Nazaré Cerqueira, que pode-
rá mandar prendê-lo ainda hoje. O chefe
do Estado-Maior, coronel Jorge da Silva,
indicou ontem o coronel José Alves, co-
mandante do Batalhão de Policia de Cho-
que, para substituir Portela, segundo in-
formou o tenente-coronel Brandino
Ribeiro, chefe de Relações Públicas.

Portela é considerado um oficial da
linha dura, homem de informações e anti-
brizolista, ligado à 2a Seção do Estado-
Maior (Serviço Secreto) do Comando
Militar do Leste, com a qual trabalhou
nos tempos de repressão política. Duran-
te a ditadura, ele comandou ainda os
serviços de informações da PM e depois
chefiou a 2a Seção do Estado-Maior
(Serviço Secreto). Foi apontado pelo
grupo Tortura Nunca Mais como militar
de "destacada atuação " na prisão e
tortura de presos políticos nos anos 70.

Em junho de 1985, os integrantes do
grupo Luiz Sérgio Dias, Cecília Coimbra,
Alberto José Barros, Dulce Chaves Pan-' dolfi e Aríete de Freitas foram ouvidos por
comissão criada pelo governador Leonel
Brizola e acusaram vários militares de en-
volvimento em torturas: os coronéis bom-
beiros José Halfeld Filho, atual coman-
dante da corporação, e Walter Jacarandá,
então chefe do Estado-Maior, os coronéis
da PM Wellinton Rodrigues dos Santos,
José Carlos Lemos, Rômulo Ferreira, o
Mamão, e Paulo Roberto de Aguiar r >r-
tela, então chefe da 3a Seção do Estado-
Maior, além do major PM Riscala Corba-
ge, o Dr. Nagib.

No ano passado, o coronel Portela in-
tegrou com outros três coronéis o Conse-
lho Especial de Sentença da Justiça Militar
e votou pela absolvição do coronel Sebas-
tião Calheiros da acusação de ter participa-
do de um escândalo de notas frias no 19°
BPM (Copacabana). O rombo fora denun-
ciado pelo então coronel c hoje promotor
de Justiça Astério Pereira dos Santos.
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Roupas de Glorínha Pires Rebelo são cobiçadas pelas mulheres

Roubo de alta-costura

Estilista de
Rosane Collõr

perde coleção

TKT em a chuva de último do-
mingo desanimou os assai-
tantes. Às 15h30, o vigia da

loja Maison d'Elias, ou GPR, abriu a
porta e os portões gradeados para um
suposto mensageiro dos Correios,
que anunciava a entrega de uma en-
comenda, mas foi surpreendido com
um revólver. Acabou amarrado den-
tro da loja, de onde foi levada toda a
coleção de roupas assinada pela esti-
lista Glorinha Pires Rebelo.

Várias peças eram da produção de
um desfile beneficente, realizado na
quarta-feira, e deveriam entrar nas
vendas de verão. Sobraram apenas
alguns tecidos. Não é a primeira vez

que a loja da Rua Mena Barreto, em
Botafogo, é assaltada: há alguns
anos, logo depois do horário normal
de atendimento, uni grupo entrou na
casa (ainda não gradeada), dizendo-
se de Brasília e com o propósito de
comprar alguns modelos de festa. Os
assaltantes levaram uma coleção de
alta-costura que acabara de sair das
máquinas e de um desfile para a pri-
meira-dama Rosane Collor, uma das
clientes da etiqueta.

Por que esta freqüência de roubos
na loja? Provavelmente, pelo conceito
que têm as roupas de Glorinha, cobi-
çadas pela maioria das mulheres, an-
siosas por vestirem os tailleurs for-
mais e os modelos para ocasiões
festivas. Agora, graças ao talento do
filho, Carlos Alberto, que estuda mo-
da em Milão, a GPR amplia o estilo
para um lado mais jovial.

Assassinato no Alcazar

M Segurança que matou estudante a cadeiradas em bar é julgado 
v

Começou por volta das 13h30 de on-
tem, 110 Io Tribunal do Júri, o julgamen-
to de Heitor Martins Neto, de 35 anos,
acusado de matar a golpes de cadeira e
pontapés, em 13 de outubro do ano pas-sado, o estudante Gilmar da Silva, de 30
anos, no Bar e Pizzaria Alcazar, na Ave-
ilida Atlântica, 3.530, em Copacabana.
Âs 21 h, ainda não havia prazo para a
sentença. A juíza Denise Frossard ouviu
quatro testemunhas do caso e, depois,
falariam o promotor Pedro Moreira Al-
ves de Brito e os advogados de defesa,
José Ferreira Soares Neto e Sérgio Jacó
Peçanha.

Heitor, que era segurança do Alca-
zar, está sujeito a penas que variam de 12
a 30 anos de prisão por homicídio quali-
ficado, crime previsto no artigo 121 do
Código Penal. Segundo o promotor, porter bons antecedentes, Heitor deve ser
condenado a uma pena de 12 a 15 anos
de prisão. De acordo com o processo, o
segurança agrediu Gilmar por motivo
1'íitil. pois não queria que ele e uma
amiga, Stella Maria Zacliarias Meirelles,
sentassem em cadeiras do Alcazar. Hei-
tor alegou, na época, quando foi presoem flagrante, que o bar já estava fecha-
do. A acusação afirma que o crime teve"requintes de perversidade", pois Heitor
dpsferiu golpes na cabeça de Gilmar quecausaram perda de massa eneefálica.

; A juíza iniciou o julgamento ouvindo,
pela última vez. o depoimento de Heitor,
que alegou ter agido em legítima defesa,"l oi uma briga de cadeiras", disse,
acrescentando: "Eu o agarrei e cai porcima dele. Ainda o vi bater com a cabeça
no canteiro." Ele contou que trabalhava
como segurança do Alcazar há oito me-
sés. mas^' pescador profissional. Heitor
concluiu seu depoimento dizendo ter

Luiz Carlos David

Heitor disse que agiu em legítima defesa e houve um acidente

ocorrido "um acidente". Quando volta-
va para o banco dos réus, levou as mãos
aos olhos, como se enxugasse lágrimas.
Seus advogados vão alegar que ele agiu
em defesa própria. O promotor Pedro
Moreira, porém, levantou a hipótese de
que Gilmar tenha sido vítima de precon-
ceito racial, pois era negro. Stella respon-
deu que havia essa possibilidade.

Nesse momento, Aparecida Aguiar
da Silva, irmã de Gilmar, deixou a sala
de julgamento por alguns instantes. "Um
bicho desses não deveria nem ter julga-
mento. Teria que ser prisão perpétua",

disse ela, abraçada â advogada Sofia
Wajnsztok, que, após a sentença, moverá
uma ação de indenização, no valor de
CrS 50 milhões, contra Manoel Blanco
Blanco, dono do Alcazar.

Também estiveram 110 julgamento a
mãee a irmã de Maurício Bezerra Cavai-
canti, outro estudante, assassinado a ti-
ros por um suposto segurança da Pizza-
ria Sagres, na Gávea, um dia antes da
morte de Gilmar. "Espero que ele (Hei-
tor) pegue pena máxima. Que ele é culpa-
do, não há dúvidas", comentou a irmã
de Maurício, Ana Maria Cavalcanti.

O 
golpe 

da segurança

PM preso por seqüestro trabalhava na fábrica do seqüestrado
O soldado tia Policia Militar Jorge

Moreira da Silva, preso pela Divisão An-•ti-Seqücstro (DAS) quando ia apanhar
os (. rS 30 milhões do resgate de Francis-
co Agostinho, de 42 anos, na Via Dutra,
em Nova Iguaçu, loi segurança da Fábri-
ca de Urnas Vila Rica, da qual o empre-
sário seqüestrado é sócio. Segundo a po-licia. Jorge trabalhava na indústria de
caixões principalmente nos dias de paga-
memo dos empregados.

; Os outros policiais envolvidos. Mar-
ceio de Melo Fragoso e Ubiratan Bati^-

íta, lotados no 20" BPM (Mesquita), tra-'balhavam 110 Posto de Policiamento
( omunitário de Andrade Araújo, perto
da fábrica. A família de Agostinho deci-
diu pedir aos seqüestradores no\a prova
de que ele está vivo: 110 telefonema de

segunda-feira á noite foi solicitada uma
foto do empresário no cativeiro.

Fernando Brigadeiro da Costa, o
Fernando de Olinda, de 44 anos, dono da
Funerária Santa Cássia, em Nilópolis,
negou ontem qualquer envolvimento 110
seqüestro do industrial, capturado há 14
dias. em Nova Iguaçu. Sobre a informa-
ção divulgada pela Polícia Civil, de que
seria o principal interessado na morte do
empresário. Costa garantiu ser amigo da
família Agostinho há cerca de 20 anos.

Ele assegurou haver contribuído com
um chique de CrS 3 milhões para a
família de Agostinho reunir os CrS 30
milhões exigidos pelo resgate. A origem
da suspeita contra Costa foi uma denún-
cia anônima à Central de Denúncias da
Vice-governadoria do estado, registrada
sob o número 1.097 91. O denunciante

usou o telefone 220-6442 para informar,
em 23 de agosto, que o seqüestro fora
executado por Costa.

No mesmo dia. policiais da DAS e da
50J DP (ltaguaí) fizeram busca 11a casa
de veraneio de Costa, na Rua Avelino
Reis, 108. em Coroa Grande, suspeitai!-
do que fosse o cativeiro de Agostinho. A
policia levantou também a hipótese de
ligações entre o seqüestro e o assassinato
de um papa-defitntos em Itaguai.

Segundo Costa, não existe qualquer
ligação. Ele contou que seu sócio. Gii-
mar Wilson Francisco, foi assassinado
em 3 de agosto de 1990. por concorreu-
tes. "Francisco nunca foi meu concor-
rente' ou de outra agência funerária. Ele
era sócio dos irmãos, Alfredo e Ana, na
fábrica de urnas da qual sou cliente ha
mais de 20 anos", concluiu.
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De bem com a vida.

Fonte Ibope/Agosto • 91.

O mais novo n* 1 das 
paradas.
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Carioca será

despoluído

até dezembro

¦ Cedae eliminará lançamento de esgotos no

río, que voltará a correra céu aberto em

um canal de 400 m até a Praia do Flamengo

Daniela Sholl

0 Rio Carioca, tão importante para a cidade
que emprestou seu nome para designar os que
nela nascem, estará totalmente despoluído em
dezembro, como há décadas. E, em fevereiro,
quando a galeria-de-cintura da Praia do Flamen-
go for concluída, acabando com as línguas-nc-
gras, o carioca poderá ver de novo o seu rio.
correndo a céu aberto em canal de 400ni e desem-
bocando na Baia de Guanabara.

A promessa é do engenheiro Carlos Alberto
Ribeiro de Brito, chefe da Ia Seção de Operação
da Cedae (Zona Sul), o mesmo que conseguiu
despoluir a Lagoa Rodrigo de Freitas, eliminan-
do o despejo de esgoto clandestino. Agora, ele.
está às voltas com o desafio de limpar o Rio
Carioca, que não demanda verbas extras, en-
quanto a prefeitura se encarrega da galeria-de-
cintura, um projeto de USS 2 milhões (CrS 795,4
milhões ao câmbio comercial).

A iniciativa da operação de salvamento do
Carioca surgiu meio por acaso, em março de
1Q90. A Associação de Moradores do Flamengo
(Mama) procurou o engenheiro, para saber se
havia solução para o problema das quatro lín-
guas-negras da Praia do Flamengo, em frente às
ruas Barão do Flamengo, Silveira Martins, Dois
de Dezembro e Correia Dutra.

A solução seria a galeria-de-cintura, que cap-
taria essas águas e as lançaria na Baia. Mas. se

não fosse feita a limpeza do Carioca, poluído por
esgotos residenciais e hospitalares, a obra só
transferiria o problema da areia para o mar. Os
estudos que identificaram 150 pontos de lança-
mento de esgoto no Carioca — ele começa nas
Paineiras e termina em frente à Rua Barão do
Flamengo — começaram em março. Até agora,
pelo menos 50 desses pontos foram eliminados.

Os prédios com ligações sanitárias erradas —
caíam nas galerias de águas pluviais que termi-
nam também na Praia do Flamengo, em frente
das ruas Silveira Martins, Correia Dutra e Dois
de Dezembro — foram ou estão sendo intimados
a consertar seus sistemas. As nove favelas próxi-
mas à bacia do rio foram incluídas num projeto
especial de saneamento, que deverá estar concluí-
do em dezembro. "Na verdade, essas favelas
foram saneadas há 10 anos, mas cresceram muito
e vamos fazer finalmente a ligação sanitária das
novas casas, além de conscientizar a população e
pressionar a Comlurb para retirar o lixo", disse
Ribeiro de Brito.

As obras da galeria-de-cintura começaram em
agosto e devem terminar em fevereiro. As águas
das galerias pluviais serão captadas e jogadas no
mar, no canto esquerdo da praia, e o Carioca vai
dcsaguar do lado oposto. "Conseguimos conven-
cer o secretário de Obras a deixar o Rio Carioca
ser visto antes de chegar ao mar. porque ele é
parte da história da cidade", explicou a presiden-
te da Flama, Leila Maywald.
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Galeria manterá praia limpa e rio será visível

Água sagrada para

os índios abastecia

casas dos brancos
Sagrado para os Índios tamoios. o Carioca

conta muito da história do Rio — Estácio de Sá
morreu perto dele, em janeiro de 1567. Atual-
mente, só pode ser visto em um curto trecho, da
nascente cristalina, no Silvestre, até o Largo do
Boticário, no Cosme Velho. Depois, corre cm
galerias, sob as ruas Cosme Velho, das Laranjei-
ras, Ipiranga, Conde do Baependi e Barão do
Flamengo, até desembocar, como uma liiiguti-ne-
gra, na Praia do Flamengo. Tem seis quilômetros
e sete afluentes.

Em 1567, quando Mem de Sá transferiu a
cidade para o Morro do Castelo, era no Carioca
— "casa de branco", em tupi — que a população
ia buscar água. Em 1723. suas águas foram cana-
lizadas até o Campo de Santo Antônio (hoje.
Largo da Carioca), onde havia um chafariz com
16 torneiras.

Os Arcos da Lapa foram construídos, na pri-meira metade do século 18. para levar á cidade a
água do Carioca. A canalização do rio foi iniciada
em 1905, pelo prefeito Pereira Passos. A tarefa foi
confiado ao recém-formado engenheiro Eugênio
Gudin, que se tornou um dos mais famosos econo-
mistas do país e morreu cm 1986, ao 100 anos.

Ribeiro de
Brito, da

Cedae,-
promete
limpar o
Carioca,

que é
cristalino

em sua
nascente;

nas
Paineiras

Burle Marx

Navio troca bandeira
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Atlântica

nova 
praça 

do Leme

Uma antiga divida paisagística vai ser
paga pelo projeto Rio-Orla. A Praça Almi-
rante Júlio de Noronha, no Leme, será
finalmente integrada ao conjunto do calça-
dão da Avenida Atlântica. Um projeto
para a praça havia sido feito pelo paisagis-
ta Roberto Burle Marx na época do alar-
gamento da avenida, em 1970, mas acabou
esquecido. Agora, o escritório de Burle
Marx — responsável por qualquer modili-
cação no calçadão, que é tombado — en-
tregou novo estudo para a praça ao Iplan-
Rio e deve concluir em duas semanas o
projeto orçado em CrS 4.6 milhões. A obra
será executada pela Rio Urbe em três me-
ses.

"É um projeto inteiramente novo", diz
o arquiteto paisagista Haryoshi Ono, sócio
de Burle Marx e um dos responsáveis pela
reformulação. O final do Leme, além de
entrar no Rio-Orla como ponto de retorno
da ciclovia, ganhará uma área de lazer de
9.000 m- (pouco menor que a Praça do
Lido, que tem 10.000 nr) com piso em
pedra portuguesa preta, vermelha e branca
formando desenhos abstratos.

A nova praça terá play ground, área
cimentada para uso polivalente (artes mar-

ciais, patins, skate), mesas e bancos para
jogos e aparelhos de ginástica. No centro
do retorno da ciclovia haverá um jardim e
a praça ganhará mais 100 árvores, entre as
quais 40 palmeiras. Junto á praia, próximo
ao Caminho dos Pescadores, será plantada
vegetação típica de restinga.

Não haverá jardineiras ou canteiros,
que seriam obstáculos para as pessoas."Todos 

poderão circular à vontade na pra-
ça. inclusive ciclistas", diz Haryoshi Ono.
"É um espaço mais contemplativo", defi-
ne, ressaltando que este será o único pon-
to, em todo o projeto Rio Orla, em que
ocorrerá intervenção no desenho da calça-
da. Antes de ser enviado ao Iplan, o proje-
to definitivo será submetido à Associação
de Moradores do Leme. "O usufruto da
praça é da comunidade e aceitamos boas
sugestões", disse Ono.

Para que surja a nova praça, o final do
Leme vai passar por grandes modificações.
A entrada do Centro de Estudos e Pessoal
do Exército (CEP) será fechada e aberta
uma outra como continuação da Rua Gus-
tavo Sampaio. Os ônibus que atualmente
fazem retorno no final da praia passarão a
fazer a volta quase uma quadra antes.

03
Vt "¦ '5

CTina' '
. ¦¦ .• ¦ -- ' • g

' \ 
o

^ ' «iv. x-

- ' ¦ ' • :

. ¦¦¦ ;V-v '
fSa- ;fMI

'¦ r-m , %¦¦ •' .V1 '• I

O oficial
Alexandr

Vyun (foto
menor)

confeccionou
uma

bandeira
tricolor da
Rússia e a

hasteou no
navio

Há cinco dias, o navio cargueiro Nade:lula pelo símbolo da companhia mercante Baltic
Knipskaya, que saiu de Leningrado em 24 de Shipping.
junho, recebeu mensagem pelo rádio, com A independência das repúblicas soviéticas é
orientação para trocar a bandeira da União So- outro problema que preocupa os tripulantes,
viética — vermelha, com a foice e o martelo em "Muitos russos vivem nas repúblicas indepcn-
amarelo — pela da República da Rússia. Os 40 dentes. Há poucos dias, soubemos que Naghor-
tripulantes, desde segunda-feira no Rio. depois no-Karabakh, que pertence ao Azerbaijão, de-
de rápida passagem por Santos. Ioram pegos de clarou sua independência e isso poderá criar
surpresa: como não tinham a nova bandeira, o conflitos étnicos, pois muitos armênios moram
oficial de cargas Alexai\dr Vyun procurou reta- naquela província", acrescentou o comandante,
lhos de seda nas cores branco, azul e vermelho pe|a primeira vez no Rio, Kozhevnikov e
em quatro horas confeccionou uma grande ban- Vyun fizeram um rápido passeio pela cidade,
deira da Rússia, que foi colocada na popa do que, segundo eles, em nada se parece com Le-
navio. ningrado, onde vivem. "Fomos ao consulado."O trabalho me deu muita alegria. A bandei- ao Jardim Botânico e à praia. Infelizmente, não
ra não ficou perfeita, mas serviu para substituir teremos tempo de conhecer melhor o Rio. pois
a antiga. Agora, a bandeira oficial é a da Rús- devermos partir amanhã (hoje)", concluiu o ofi-"sia", disse o oficial. Como os outros tripulantes, ciai.
Eugeny Kozhevni- Marcia Kranzkov, comandante
do Nadezlida
Knipskaya (nome
da mulher de Lê-
nin), espera que o
lider Mikhail Gor-
bacliev permaneçano cargo e seja elei-
to presidente nas
eleições de outubro
ou novembro. "Es-
tantos há três meses
lora de casa, mas
acompanhamos o
golpe do comitê pe-
Ias rádios de Mos-
cou, pela BBC de
Londres e pela Voz
da América, apesar
de serem informa-
ções muito diferen-
tes. Sabemos que
será preciso um
tempo maior para
mudar algo mais
que os ministros",
disse ele.

Para o oficial
que improvisou a
nova bandeira, o presidente da República da
Rússia. Boris Yeltsin, teve um papel decisivo
contra o golpe que tentou derrubar Gorbachev."Ele ficou em posição forte. Mas. apesar de
muito popular, ainda não é tão poderoso quan-
to o presidente da União Soviética", afirmou.
Vyun concordou com a resistência de Yeltsin ao
comitê golpista.

Com relação á foice e ao martelo pintados
na chaminé do navio, o comandante afirmou
que o símbolo do comunismo só será apagado
se o governo assim determinar. "Esse ainda e o
nosso símbolo oficial", afirmou Kozhevnikov.
Ele acrescentou que o navio Kapitan Betkher.
que esteve no porto de Santos no mesmo perio-
do de sua embarcação, cometeu "uma atitude
fora da lei", ao substituir a foice e o martelo

mmm.
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O show divertido do Faith No More

O grupo está de volta e se

apresenta no Maracanãzinho

MARCIA Cli/IMURA

OM uma enxurrada de palavrões, o grupo ameri-
cano de rock Faith No More (Fé Nunca Mais)
recebeu a notícia de que as apresentações da

- banda estão proibidas na Rede Globo. O motivo do veto
uma briga pela liderança de vendas entre a gravadora

da emissora, a Som Livre, e a dos roqueiros, PolyGram
foi considerado absurdo pelo vocalista Mike Putton."Que bobagem fazer isso. Não tem nada a ver. Vou

destruir essa emissora com alguns telefonemas", disse,"no primeiro comentário publicável da entrevista coleti-
va, ontem de manhã no Hotel Rio Palace, no Posto Seis.
A Rede Globo cancelou ainda um especial de fim de ano
com os FNM e, segundo a assessora de imprensa Lea
Penteado, aceita apenas veicular anúncios pagos desta
excursão brasileira. O rock pesado de São Francisco
estréia dia 7 em Manaus e chega ao Rio no dia
20. com um único show no Maracanãzinho.

"Esta emissora é a mesma do Rock in Rio 11?",
perguntou Mike Patton. "É. Por que?". Responde Pat-
ton: "Nada. Ganhei uma camiseta da Globo no Rock in
Rio II." Alguém, então, pergunta o que ele vai fazer com
esta camiseta. "A camiseta combina hoje com o guitar-
rista Jim Martin. Ele está doente e, por isso, deverá
usá-la", disse.

O guitarrista Jim Martin foi o único dos cinco FNMs
que não desceu do quarto para o encontro com a
imprensa brasileira. "Ele bateu com o carro de tnadru-
gada e quebrou as pernas", disparou o baixista Billy
Gould. Era brincadeira, Jim estava apenas indisposto.
As respostas nonsense, aliás, marcaram o tom irônico de
toda a conversa. Depois do sucesso do Rock in Rio II, a
maior platéia do pequeno time de FNMs, o grupo¦declara, em nova piada, que gravará aqui o próximo
álbum e se mudará definitivamente para o Brasil. Houve
ainda uma mudança radical de janeiro para cá. segundo
Mike Patton: "A vida naquela época era melhor. Hoje
estou gordo e meus cabelos estão caindo", disse para a
gargalhada geral.

Uma discussão sobre velhos roqueiros como os Rol-
ling Stones ou o Deep Purple, na estrada há mais de 20
anos. resultou também em besieirol. "O que acho engra-
çado no Deep Purple, por exemplo, é que esse caras
ficam velhos e vão mudando suas preferências sexuais",
comentou Mike Patton. A rapaziada do Faith No More,
segundo ele. não corre o risco de tais aberrações. "Lá em
São Francisco, tudo isso acontece aos 12 ou 13 anos de
idade. Hoje nós nos excitamos apenas com comida. Sexo
só com pequenos animais", explica o baterista Mike
Bordin.

Do espetáculo que virá ao Maracanãzinho, soube-se
apenas que será mais leve. coimtry e suave do que o do
Rock in Rio. Diante do susto pelo adjetivo coimtry,
Mike Patton citou uma lista de covas de cantores folks
americanos que estaria incluída no roteiro. Nova brinca-
deira. Na verdade, a banda explica que o repertório —
com músicas certas do novo LP Live ot The Brixton* Açiulemy— ainda não está totalmente definido. "Somos

t,,péssimos vendedores. Não conseguimos descrever um
...«j&íiow". defende-se Mike Patton. Tampouco a influência
_da música do Faith No More pode ser classificada. Vai-da música tibetana aos acordes do brasileiro Hermeto

Pascoal. bem distante, segundo eles, do rótulo de rap &
,,heavy metal que ganharam dos críticos. "Eu queria
^matar todos os músicos que misturam rap e heavy
metal", disse o vocalista.

As aventuras do Faith No More pelo Brasil — com
shows ainda nos dias 12 em Recife, dia 15 em Brasília,
.dia 17 em Belo Horizonte, dias 18 e 19 em São Paulo, dia
22 em Santo André, dia 24 em Curitiba e dia 27 em
Porto Alegre — é outra pilhéria. "Queremos fazer ma-

jcumba", declara novamente Patton, depois de revelar
__que a noitada da véspera, na boate Marins, só rendeu
-^encontros espirituais" com as lãs. A seriedade chega
apenas com a questão ecológica. "Não se pode brincar
çòm a ecologia. E o mesmo que rir de um revólver
apontado para a sua cabeça", comenta o vocalista, cuja

; prática ecológica é reciclar os restos de papel e de
garrafas cm sua casa. "Acho que esta prática deve

_ começar em casa", explica. Os rapazes do Faith No
More querem de fato se embrenhar pela floresta amazô-

•nica, embora não deixem de associar os macacos tropi-"Cflis aos seus objetos preferidos de desejo. "Aqueles
"macaquinhos da Amazônia são muito excitantes", diz o
...baterista Mike Bordin.

O Faith No More vai mostrar no show do Rio um som mais leve e suave do que aquele que apresentou no Roek in Rio. em janeiro

Take 6 na

O grupo que começou num

banheiro vai cantar pela

primeira vez no Brasil

reta 
para 

o

9 €sn

1

MAURO TRINDADE

AKE 6. o mais surpreendente e criativo grupo
vocal de jazz da atualidade, é religioso, nem ima-
ginava que o Free Jazz era financiado por uma
companhia de cigarros e promete cantar algumas
músicas de seus discos Doo he duo wop bop e So
much 2 you. afirma Alvin Clica, o baixo cantante
do grupo que revolucionou o xcat siiiging. O
Take 6 irá-se apresentar no próximo dia 17 no Rio
de Janeiro e na noite seguinte em São Paulo.

Com onze anos de existência, o Take 6 conse-
guiu subir todos os andares do sucesso, com
convites para gravar com os maiores astros da
música, entre eles Stevie Wonder, que ligou às três
da manhã para Gail Hamilton, agente do conjun-
to. "Ligue para mim de manhã", disse Hamilton."É para eu saber que não estou sonhando".

A surpresa de Hamilton repetiu-se no dia se-
guinte com os integrantes da ja/z band. Afinal,
eles iam tocar com um de seus maiores ídolos,
entre os que mais os influenciaram. "Deixe-me
ver, o Eartli, Wind and Fite, de quem eu gosto
muito. Quincy Jones, quem mais, Stevie Wonder,
claro...Bem, muita gente diferente acabou nos
influenciando", revela Alvin Clica.

Mas Clica não deixa de rir quando ouve uma
pergunta sobre o cantor Bob MeFerrin: "Real-
mente não gostaria de falar quem influenciou
quem neste caso, mas posso garantir que ele é
muito diferente de nós com suas canções pop. Ele
pode cantar a capclla também, mas isto não é o
bastante. Ele é um homem-banda, enquanto nós
somos uma orquestra vocal, uma jaz: o capclla
band."

Religioso, Alvin Vinnie Clica começou sua car-
reira como pianista clássico e chegou a vencer
concursos de piano, mas hoje diz que "cantar com
Take 6 é um sonho. Isso mostra que com a ajuda
de Deus não há coisa alguma que você não possa
realizar." Foi a mesma fé que reuniu o Take 6.
Eles eram apenas estudantes da Oakwood Colle-
ge. uma faculdade da Igreja Adventistas do Séti-

1 grupo Take 6 vai se apresentar dia 17 no Rio

Free Jazz

mo Dia. em Huntsville, Alabama, quando come-
çaram a brincar com as ressonâncias dos azulejos
do banheiro. Mark Kibble entrou, ouviu por um
momento e começou a cantar. Não pararam mais.
Atualmente, o grupo é formado por Cedric Dent,
David Thomas, Claude V. Kniglit III. Alvin
Chea, Mark Kibble e seu irmão Jocy. que entrou
110 lugar de Mervyn Warren. que produziu o disco
So much 2 vou.

"Vamos tocar algumas músicas de nossos dois
LPs e também alguns singlcs", adianta o baixo,
que se surpreendeu ao saber que o Free Ja// é
financiado por uma companhia de cigarros, o que
vai contra os princípios da banda. "Mas a verdade
é que muitos festivais de música nos Estados
Unidos são financiados por cervejas ou marcas de
cigarro. E. às vezes, é a única forma de se
promover a música de vanguarda", exime-se.

TAPETES
ARRAIOLOS
PROMOÇÃO

Rua Bàratá' Ribeiro, 502 lj.l
Te!.: 256-2035;

SÉRGIO ZUARDI

CAMISA DE FLANELA: 5.990,
GRAVATA SEDA PURA: 6.990,

R. QUITANDA, 19/214
. _p g252-6375 (2< a 6-) ¦. .

FALAR INGLÊS E NAO
JOGAR CONVERSA FORA.

English

CONVÉNS AT IOfJ
 club

INGLÊS SEM MISTÉRIO-INGLÊS PARA SEMPRE

CONVERSE CONOSCO
« 266-7047

RUA MENA BARRETO, 98 — BOTAFOGO
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SHOPPING DA GÁVEA / FASHION MALL

EMAGRECER É

ASSUNTO SÉRIO

Emagrecer meio quilo por dia exige um eficiente
controle. Uma equipe especializada o ajudará a per-
der quilos e centímetros nas áreas que você mais necessi-
ta: cintura, abdômen e cavas.

Graças ao NUTRISOFT, um sistema computadorizado e
dilvugado este ano sob a égide da C.E.E. (Comunidade
Econômica Européia), você necessita apenas de uma hora
semanal, após exame médico completo, para eliminar os
quilos e centímetros excessivos.

Telefone já e marque uma consulta sem compro-
misso. Faremos uma análise detalhada do seu caso.

GLYCEL 0
INSTITUTO SUÍÇO DE ESTÉTICA

Torre Rio Sul - Conj.1203 - Rua Lauro Müller, 116
<g 542-6140 / 542-6040

Para homens e mulheres. Aberto das 8:00 às 20:00h
ZURIQUE — GENEBRA — BERNA — BASILÉA — ST. GALLEN

VENDA

ESPECIAL
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O humor inédito de Adoniran

Saiu no

MAURO 

TRINDADI:

trágico c urbano samba paulista
é rcpavimcntado pelo grupo Di/
Isso Cantando, cm seu show

Saudosa Maloca — O humor de Adoni-
ran Barbosa, de hoje a sexta, sempre às
18h30, na Sala Sidney Miller, onde fica
até o próxima dia 13. A apresentação é
produto das pesquisas que Mauro Sil-
veira, líder do grupo, realiza sobre o
compositor. "Vamos cantar a inédita
Filé de onça, que ele fez em 1955. O
Adoniran tem 120 músicas, sendo que
41 delas nunca foram gravadas. Mas no
ano passado o Rolando Boldrin gravou
Provérbios, uma das inéditas. Por sinal,
parceria dele com o Adoniran", conta.

Sem chafurdar na lama saudosista, o
Diz Isso Cantando — formado por
Luís Filipe de Lima (violonista, ator e
cantor), Maria Cita (atriz e cantora),
Andréa Dantas (atriz c cantora),
Eduardo Lyra (percussionista, ator e
cantor) e Paulinho Marques (bandoli-
nista) — vai mostrar aspectos desço-
nhecidos da obra de Adoniran Barbo-
sa, aliás João Rubinato. "O Adoniran é
de um colega dele que trabalhava nos
Correios e o Barbosa é do sambista
carioca Luís Barbosa, precursor do
samba de breque. O que quer dizer que
cie deve ter conhecido o Rio nos anos
20. L que o samba daqui também o
influenciou", especula Mauro Silveira.

Vinhetas, esquete e músicas de Adoniran Barbosa estão no show

O sobrenome Rubinato de Adoniran
seria, na verdade, uma corruptela de
Rubinati, família veneziana que teria
vindo ao Brasil no final do século pas-
sado, numa das levas de anarquistas.
"O 

que justificaria a visão social im-
pregnada em tantas de suas músicas.
Mas a sua irmã mais nova me negou
esta versão", complementa.

As pesquisas de Mauro Silveira, en-
tretanto, garimparam algumas surpre-

sas mais interessantes que firulas ono-
másticas. Uma delas são as vinhetas
que Adoniran produziu na década de
50 para a Rádio Record de São Paulo.
Foi de lá que saiu o Filé de ouça, sua e
de Jorge Costa. "O samba é muito
bom. E também coincidiu com nosso
trabalho. No começo da carreira, Ado-
niran queria ser ator, mas só arrumou
espaço como cantor. Em 1951 ele escre-
ve Saudosa maloca, sem sucesso, que só
viria com a gravação de 1955 dos De-

mônios da Garoa. Nesta época, ele rea-
lizava um programa de esquetes com
Osvaldo Moles, seu parceiro de Mari-
posa'1, conta.

O Diz Isso Cantando selecionou o
esquete Defunto malandro, subtitulado
Quando encontra quem carregue faz cor-
po mole. Toda a cena se passa com
personagens criados pelo próprio Ado-
niran. O policial Chico Tira gosta de
um samba de Charutinho, estereotipa-
do malandro de morro. Como não tem
dinheiro para comprá-lo, se finge de
morto e recebe as contribuições para o
enterro. Para intensificar as referencias
radiofônicas, serão utilizadas fitas gra-
vadas pelo locutor e dublador Jorge
Ramos, dono da voz brasileira do Ho-
mem de seis milhões de dólares, entre
outras participações.

Todo o espetáculo será baseado nes-
te quadro, entremeado de conversas e
muitos sambas de Adoniran. Além do
inédito Filé de onça, o Diz Isso Cantan-
do interpreta Trem das onze. Saudosa
maloca, Iracema, Tiro ao Álvaro, Mari-
posa, Torresmo a milanesa, Olga — fei-
ta para sua primeira mulher —, Bom
dia, tristeza — parceria com Vinícius de
Moraes via Araci de Almeida, que in-
termediou o encontro — Malvina, Vés-
pera de Natal, Despejo da favela e a
tenebrosa Quem bate sou eu. As músi-
cas avançam até a última fase de Ado-
niran, representada pelo Samba do me-
trô.

JORNAL DO BRASIL-d
HÁ CEM ANOS

A Varíola nas Estalagens
Insistimos cm nossas reclamações rektfi-

vãmente á desidia no serviço sanitario ç.m
alguns pontos da cidade e arrabaldes, por-
que o mal da varíola cresce diariamente,- e
parece que, cm proporção inversa, dimi-
nuem as providencias para debella-lo.

A inspcctoria de hygicne, ou por cila o
seu delegado na rua do Conde d"Eu, res-
pondeu enloquentementc ás linhas que pu-
blicámos, relativamente a uma cstalagem
onde havia enfermos de varíola, e onUe
algunss obitos já tinhào dado, causados por
tal peste, sem que tivessem havido provi-
dencias hygiênicas, que resguardassem os
outros moradores e os vizinhos de seme-
lhante cortiço.

A resposta da delegacia de hygicne foi
consentir que se tratasse na cstalagem n.
217 daquclla mesma rua um varioloso, quelalleceu ante-hontem ás 2 horas da tarde, e
cujo cadaver hontem á tarde ainda lá esta-
va, não se tendo dado providencia alguma
para a sua remoção e enterramento.

Te-Deum
Como noticiámos, celebrou-se hon-

tem, na igreja do Bom Jesus do Calva-
rio. uni solene Te-Deum em acção de
graças pela posse do bispo desta dioce-
se, o Sr. conde de Santo Agostinho.

Occupou a tribuna sagrada o Revd,
conego Figueiredo dc Andrade, estan-
do presentes ao acto a administração
da ordem, clero regular e secular e
muito povo.

1 HORÓSCOPO
Carlos Magno

ÁRIES • 21/03 a 20/04
Possibilidade de tra-
var rivalidades ou
mesmo encontros in-
tensos còm as pessoas, sobretudo dos sig-
nos de Libra, Ários e Escorpião. Não perca
muito tempo em querer se auto-afirmar pe-
rante os outros. Clareie sua mente.

21/04 a 20/05
5^
\qi

TOURO
Trabalhos exausti-
vos, conscientiza-
ções críticas e trans-
formadoras ou possíveis rupturas e
mudanças de estilo de vida podem estar
estressando e modificando a vida dos nati-
vos do 1° e 2° decanatos. Aja com brio.

GÊMEOS* 21/05 a 20/06
10 dec.: Hora de
ajustes pessoais e
maior necessidade MM.7;
de organizar e de se posicionar de maneira
mais adulta diante dos outros e das suas
necessidades. Testes. 2° Enfrente desafios
sem medo ou culpa. 3o Alce vôos.

CÂNCER* 21/06 a 21/07
Nostalgia e grande
necessidade de vi-
vôncias intimas que
resgatem seus sentimentos mais profundos
e espontâneos. Sua forma de agir e reagir
diante dos fatos e dos ambientes precisa se
tornar mais criativa e segura.

£
LEÃO* 22/07 a 22/08
Não salte da melan-
colia à euforia de
maneira súbita e
descontrolada, ou vice-versa. Até o dia 13
de setembro próximo, questões afetivas
materiais e familiares precisarão de maior
acompanhamento e ânimo. Busque o novo.

VIRGEM • 23/08 a 22/09
Maior talento e argú-
cia em conseguir o
apoio dos outros em
todos os níveis. Fase boa para mexer com
as mãos, fazer algum tipo de arte e investir
em novas formas de ganhar a vida. A evi-
tar, gastos com supérfluos.

LIBRA* 23/09 a 22/10
1o dec.: Sistema ge-
nital, rins, músculos
e a parte da cabeça
podem precisar de atenção. Iniciativa e
tendência a exageros ou impulsos um pou-
co arriscados. Vida social intensa. 2° Orga-
nize-se. 3o Superações.

ESCORPIÃO* 23/10 a 21/11
Trabalhe em silên-
cio, com método e
aplicação e não te-
nha pressa em divulgar aos quatro ventos
algo de bom que pode estar para acontecer
com você. O segredo da evolução agora é
ser sincero, prático e simples.

SAGITÁRIO * 22/11 a 21/12
1o dec.: Autonomia,
charme e maior atra-
tividade alargando V
seu ciclo de relações. Iniciativas favoreci-
das. 2o: Fase de definição urgente de metas
pessoais e profissionais. Competições e
disputas. 3° Expansão.

CAPRICÓRNIO* 22/12 a 20/01
A fim de que você
não frustre suas ex-
pectativas em rela-
ção a algo que está em curso, tente não
ficar vivendo em função do futuro e cuide
do seu presente com mais atenção e ani-
mação. Sem ordem e progresso não vem.

AQUÁRIO * 21/01 a 19/02
A fase pode fazer
com que relações de
terceiros influen-
ciem de perto a sua maneira de ser e se
colocar no mundo. Seja um mediador e um
bom administrador de recursos humanos.
Só não exagere muito dos seus recursos.

20/02 a 20/03PEIXES *
Dúvida entre dar um
salto para o futuro
ou permanecer do
jeito que está. Em discussão está a segu-
rança contra a aventura, a dependência
contra a independência e a autoconfiança
contra a necessidade de aprovação social.

QUADRINHOS
GARFIELD JIM DAVIS AS COBRAS
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CRUZADAS
CARLOS DA SILVA
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HORIZONTAIS — 1 fazer dar rosultado; ser vantajoso: 11recoberto de linhas, quase sem relevo, que se anastomo- ,sam formando uma rode do malhas pequeninas; conjunto
parcialmente ordenado em que dois elemontos quaisquertôm um supremo e um ínfimo; 12 — concernente ou relativa ia caminhos; 13 — zona de transição entre raiz o caule já «!
manifesta na planta jovem; 14 — ambição, cobiça; 15 — raiz I
grega que sugere a idéia do ponta; 16 — anomalia dasfaculdades montais ou fisicas; estofo com que envolvem acabeça e o pescoço as mulheres egípcias de categoria; 18 <4grande escudo de madeira, por vezes guarnecido docouro, usado outrora no Japão e que o arqueiro colocavadiante de si antes de atirar; 20 — patrão, senhor; 22 —
partida; 23 — competição esportiva hípica, musical ou lite-rária, especialmente as competições solenes, realizadas
por ocasião das festas periódicas em honra das divindades,tais como os jogos olímpicos, pltivos, nomeus e Istmlcos
(pi ); 26 — interesse exagerado por conseguir ou possuirqualquer coisa; atividade intensa exercida pelos elementosdestruidores da Natureza; 28 — relativas ao conjunto dofenômenos que determinam a formação das montanhas, nãosó os relacionados ao diastrofismo. mas também os fenô-menos vulcânicos e causas erosivas; 29 — casta indiana
que se dedica ao transporte de mercadorias em bois. •
VERTICAIS — 1 — diz-se de consoante em cuja produçãose ouve o ruído de um atrito de ar contra órgãos articukMóSrios ao longo do canal fonador, tais como ftV,s,z etc. (pl.);que friccionam; 2 — instrumento próprio para rebarbar oouro; aquelo que aprimora negativos fotográficos para quepossam ser utilizados na preparação de chapas metálicas
para impressão; 3 — determinado por lei; diz-se de período1,reservado ao trabalho produtivo; 4 — o cérebro; 5 — su/ixo;-formador de substantivos abstratos quo indicam açáoncs-,1tado, qualidade, freqüentemente com sentido pejorativo; 6.1vencer dificuldades; penetrar em, introduzir-se por; 7—*tfruto de uma árvore anonácea do México; 8 — mais do fcjue1,seria natural ou razoável (quanto ao preço material otCaoumoral); 9 acrescentar, ajuntar; 10 — medite profundamos^^devore ou destrua aos bocadinhos, de modo continuo; 17.ú*>Vfotografação com exposição de mais de um segundoTH&nduração ou fotografia tirada com essa exposição (pl.); JWPltura estudada, posição para se deixar fotografar ou se pintar'ou servir de modelo a um pintor ou escultor (pl.); 19;.áhtambor intermediário entre a caixa clara soprano e a cort"tralto, de diâmetro maior e dois bordões, caracateriz^do <
pelo som claro e vibrante; 20 — indivíduo de umaindígena que vivia no Rio S. Francisco; 21 — fenômeno--social ou cultural, de caráter mais ou menos coercitivo, que*consiste na mudança periódica de estilo, e cuja vitalidàífè4'
provém da necessidade de conquistar ou manter uma dqttjfominada posição social (pl.); numa distribüição de freqyên-,cia. valor da variável que corresponde a um máximo (pl.); 23.bote empregado na pesca de ostras ou na carg'a e'descarga de mercadorias; 24 — antigo instrumento1 de1cordas frlccionàyeis, cuja forma lembra o bandolim, e cujol?braço é um prolongamento da caixa de ressonância; dançaiItaliana, de estrutura binária, em voga nos sécs. XVII e XVIII,-e que em geral termina a suite ou o concerto de câmara; 25'deus da antiga religião escandinava; 27 — laje de pedra1,com que se arremata a face superior de um muro, para':evitar o desmoronamento das pedras miúdas. Colaboração ,de CELLY — CEC — TIJuca.

CHARADISMO EXTRA 'i 'l
CHARADAS DO CHICO SILVA !• !,

"Apresento à sua apreciação um gênero, a meu ver nòvo.1!de charada, que seria uma variação da tradicional 'EM*.
TERNO. Nesse tipo de enigma, a mecânica de concepção eisolução são idênticas â da tradicional, ou seja, as partes emi'
que são divididas as palavras chaves (3 sílabas ou 3 létr^as)se distribuem de tal maneira que a 2'. parte da 1*. palavVa é'a mesma que a 1". da 2"., a 3*. parte da 1". palavra é mesma*
que a 1*. da 3". e a 3'. da 2". é igual á da 2\ da 3'. A<diferença prende-se, então, à maneira como as palavras —'
chaves foram divididas: essa divisão é feita de maneira;"livre", não obedecendo ao critério de sílabas ou letras^isoladas. Poderíamos, salvo melhor idéia denominá-las.charadas em terno livres ou livres em terno. Os números*entre parênteses após cada chave, indicam o númerd de1letras de cada parte em que a chave foi dividida. Não há!obrigatoriedade da palavra-chave ler três sílabas: Exern-,
pios: ,
1. Pretendo CONCORRER (4L.2L.2L) no leilão de uma casade campo encravada numa CELESTIAL (2L.1L.3L) e quaseIMAGINÁRIA (2L.3L.1L) paisagem. Solução: comp/et/ir —
et/e/rea — ir/rea/al 'i2. A HARMONIA (2L.2L.2L) do ambiente foi quebrada por um
DOIDO (2L.2L.1L) totalmente sem educação MAL (2L.1L.3LÍde infância, talvez. Solução: ac/or/do — or/at/e — do/e/nça.

CHICO SILVA — Niterói i
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — automotriz; utero; ele; titanica; ola; ap!lhe; minissaia; adir; indio; taca; acu; ida; toadas; ce; can:deia; gemeos. f
VERTICAIS — automatico; utilidades; tetanica; ora; monas*realidades; il; zere; ousar; ado; ce. ,
LOGOGRIFO 1. encomenda.

CHARADAS METAMORFOSEADAS2. retiro/retido; 3. pranta/pronta; 4. jaça/raça.

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57, ap.4 JBotafogo - CEP 22270
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Derrame
o o diretor-geral (lo
DAC, brigadeiro Sérgio
Bürger, comparece ho-"je perante a comissfto
de relações exteriores
da Câmara.
• Vai explicar — ou pe-
lo menos tentar expli-
¦car — o recente derra-
me de linhas
internacionais em be-
nefício das empresas
Transbrasil e Vasp.

;;;¦ Filósofo
'• Do filósofo petista
Carlito Maia, ao ver cs-

-i farinhar-se a União So-
'. viética:

— Agora só falta o Papa
dissolver a Igreja Católi-

•-ra e entregar a rapadura
.. pro bispo Macedo.

¦ ¦ ¦

Leilão
Era trabalho e não ro-

manec o almoço que jun-
tou anteontem no Anti-
quarius a atriz Cristiana
de Oliveira e o diretor de
novelas da TV Globo Pau-
lo Ubiratan.

A emissora está inte-
ressada no passe de Cris-
tiana para uma de suas
próximas novelas.

Só que ela tem contrato
com a TV Manchete até 93
e se a Globo fizer muita
questão terá que eacifar a
multa rescisória.

Casório
• Já lem data o local a

- ¦ oficialização do casa-
mento de Ângela Mall-

—mann e Francisco Catiío.
¦' #Dia 21, em Cabo Frio,
!• com uma cerimônia su-
¦1 períntima.

:* Atrações
11 • O festival gastronômi-

co cubano, que u Hotel
\ \ Internacional levará ao
;, ar de 9 o 12 próximos,
!! inovará em relação a
;; seus similares.
'' • Trará, ao lado de uma
¦ —equipe de cozinha espe-' *cialisada cm pratos tipi-

cos. urna charuteira,
Leonor Zai/a. que enro-
larà na frente dos clien-¦ tes duas das maiores cs-
trelas do fumo cubano.

... mi* Os charutos Monte
Cristo e Cohiba.

Recorde
Em plena crise, o Brasil, quem diria, ba-

teu um novo recorde.
É o país que mais partidos políticos tem.
São 10 com registro definitivo, nove com

registro provisório, 11 com pedidos de regis-
tro provisório e dois com registro provisório
e com registro definitivo em andamento.

? « ?
Ontem, bateram no Tribunal Superior

Eleitoral mais dois pedidos.
O do Partido Cívico de Desenvolvimento

Nacional (PCDN) e o Partido Comunitário
Nacional (PCN).

A vez do Brasil
Até o final da semana, o governo brasileiro

deverá reconhecer a independência da Estônia,
Letônia e Lituânia.

A carrière vai ganhar três embaixadas zeri-
nho.

¦ ¦ ¦

Preju
O maior prejui- poderá atuar co-

zo causado pelo mo goleiro do ti-
acidente que viti- me Azul que par-
mou o secretário ticlpa das finais
para Assuntos Es- do campeonato
tratégicos, Pedro organizado na
Paulo Leoni Ra- campo do secretá-
mos, na semana rio particular do

1 passada, na esta- presidente da Re-
ção de esqui de pública, Cláudio
Las Leflas, não Vieira,
profissional mas ***

Com o°pé enfies- * Se 0 time ^a"uom o pe enttes nhar será nnrnnpsado, ele poderá ?pln= TLeoni Ramos es-
tava no estaleiro.continuar exer-

cendo sem proble-
mas as suas fun- • Se perder, tam-
ções mas não bém.

¦ ¦ ¦ ¦

Assalto
Deu ladrão, domingo, no atelier da esti-

lista Glorinha Pires Rebelo.
Levaram tudo. * * *
Há muita dondoeft, com festa pela frente,

que vai ficar na saudade.

Boca do forno
Está saindo dos páginas dos jornais

computadores do com vigor redobra-
governo, ainda do.
qiientinha, uma no- ^ 4 . .1 .. . , • Ate porque —va lista de gordas ir- •»•,•«. . j quem ia viu a lista,regularidades 110 1 ,J

garante — os novos
escândalos são mui-

0 assunto vai to mais palpitantes
voltar às primeiras do que os primeiros.

De volta
A Dijon prepara-se para relançar, vinte

anos depois, na calças jeans metalizadas.
Só que desta vez em Portugal.
Começará a produzi-las em novembro, lá

mesmo, de olho no Mercado Comum Euro-
peu.

Em tempo Volta por cima
o Depois de. assistir na
TV ao programa eleito-
ral gratuito do PC do li
e de ler o artigo, publi-
cado há dias, do secre-
tárlo Luiz Alfredo Sa-
lomão, o presidente do
BNDES, Eduardo Mo-
diano, sentiu-se obri-
gado a esclarecer dois
aspectos que considera
fundamentais.

? * *
Io - o golpe de 19 de
agosto na União Sovié-
tica fracassou.
2o - a Usiminas fica no
Vale de Ipatinga, Mi-
nas Gerais, e não em
Leningrado como ima-
gina o secretário dou-
blé de deputado Saio-
mão.

Opção
O leiloeiro Leone —

Antônio Leon Filho — as-
sinou ontem a ficha de fi-
liação do Partido Monar-
quista.

Justificou a sua opção
política da forma mais ob-
jetiva possível: I— Já estou no meu 52°
leilão e mais da metade do
que vendi até hoje veio do
Império. Minha ligação
com aquela época é muito
grande.

Crescente
Sem chegar a ser sur-

preendente, è de qual-
quer forma digno de re-
gistro o relatório que
acaba de ser divulgado
pelo FMI sobre o cresci-
mento dos países nos úl-
timos 12 anos.

O documento coloca
em primeiro lugar a Chi-
na.

É o pais que mais cres-
ceu nesse período, à
frente mesmo de cam-
peões do crescimento co-
mo Taiwan, Singapura,
Hong Kong e Coróia do
Sul.

m m m

Ecletismo
É pelo menos eclética a

relação dos homenageados
que receberão no dia 7 a
Ordem Nacional do Mérito
das mãos do presidente
Fernando Collor.

Entre eles, estão Pelé,
Ulysses Guimarães, D.
Helder Câmara, Austregé-
silo de Athayde, Raquel de
Queiroz e João Clemente
Baena Soares.

Para não fugir ao hàbi-
to, haverá um Malta entre
os homenageados — o ator
Paulo Gracindo.

O O big-shot Donald Trump deu uma per-
nada nos maus fluidos e conseguiu levan-
tar, muito antes do que se esperava, a con-
cordata — o famoso chapter eleven — de
seu cassino Taj Mahal.

Para tanto, colaborou a própria perfor-
mance do cassino, listado hoje em primeiro
lugar, longe, no ranking dos 12 maiores,
em termos de resultado, de Atlantic City.

* * «
0 lugar era anteriormente ocupado por

outro cassino do empresário, o Trump Pia-
za, que cuiu para o nono lugar, empurrando
o terceiro cassino do grupo, o Trump Castle,
para o II".

¦ ¦ ¦

Astral
O astrólogo Pedro

Tornaghi, que fez
recentemente o ma-
pa astral da Eco-92,
que acontecerá em
junho do ano que
vem, no Rio, conse-
guiu um novo clien-
te.

O secretário-geral
do evento, Maurice
Strong.

Depois que rece-
beu uma cópia do
mapa estral da Eco-
92, Strong tem se
consultado quase
que diariamente,
via fax, com o astró-
logo.

Pleonasmo
Dizer do novo

técnico da Seleção
Brasileira, Ernesto
Paulo, que é interi-
no é, no mínimo,
um pleonasmo.

Por definição,
técnico de futebol,
ainda mais no Bra-
sil, é sempre interi-
no.

? ? ?
Técnico de fute-

boi se divide basi-
camente em duas
categorias: o queacabou de ser de-
mitido e o que ain-
da vai ser demiti-
do.

Meia-volta
0 governo está com toda a pinta de ter

esfriado em relação ao convite feito à ex-mi-
nistra Zélia Cardoso de Mello para representa -
Io na ONU como embaixadora da Itio-92.

A voz (de protesto) do Itamaraty parece ter
falado mais alto.

RODA-VIVA
Guiomar o Gustavo Magalhães abrirão os salões

no dia 16 para um grande coquetel em homenagem
a Joana e José Manuel Fragoso.

Também para os Fragoso, só que para juntar,
receberão 110 dia 19 Adelaide e Ari de Castro.

No Rio, de volta de Nova Iorque, Iza e Júlio
Bozano.

O embaixador Carlos Alberto Leite Barbosa re-
ceberá amanhã cm Paris para um coquetel cm
homenagem ao embaixador e Sra. Marcos Azam-
buja.

Dando uma circulada em Paris, a caminho de
Praga, o senador Fernando Henrique Cardoso.

0 grupo rotulado como "as eternas cantoras
do rádio estreará amanhã uma temporada de
um mês no IIn Deux Trois.

A interpretação do Capricho n° de Paganini,
pela jovem violinista americana Jasmine I.ln, to-
cando como solista da OSB, levantou anteontem a
platéia do Municipal.

Marlcnc Rodrigues dos Santos festejará ani-
versário 110 dia 9 em família.

Esperado no Rio no dia 15. para assumir o posto,
o novo cônsul-geral da França, Marc Gilbert.

Desde domingo no Rio, de volta de uma longa
temporada na Europa, Marilu Pitanguv.

Para integrar a equipe do embaixador Rubens
Ricúpero, está de malas prontas para Washington
outro remanescente da equipe da ex-ministra Zélia
Cardoso de Mello: o conselheiro Marcos Caramuru.

Mauro Taubman lança hoje às 20h 110 Fórum de
Ipanema a coleçáo primavera-verão da Company.

O chanceler e Sra. Francisco Rezek oferecem
hoje no Itamaraty um almoço de despedidas para
o embaixador do Japão e Sra. Harunori Kaya.

Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Sulor

Zózimo

Em sociedade, Teresinha de Noronha e
Vânia Badin

A artista plástica Silvinha Martins, que abre hoje uma exposição
de seus últimos trabalhos na Galeria Cláudio Bernardes, com

Francisco Brandão em recente noite de lançamento

• De Lou de Oliveira
para o empresário João
Carlos Di Gênio, sobre a
venda da TV Manchete:
- Compra logo pra viver
mais. O Dr. Roberto Ma-
rinho tem 86 anos, o
Bloch, 84, e o Dr. Paulo
Machado de Carvalho
(ex-Record), 88. Se não
der lucro, dá vida longa.

Vida longa

Olho vivo
Não é por nada, não, mas o

governo brasileiro poderia
começar a prestar um pouco
mais de atenção ao novo mo-
delo econômico argentino.

Não podem ser totalmente
desprezíveis medidas que, em
seis meses, reduziram a in-
ilação, como aconteceu cm
agosto, a pouco mais de 1%,

Lou de
Oliveira e

Nilva
Barbosa em

tarde de
desfile de

modas

Rubem Monteiro
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Industria em fase de expansao para o com6rcio, contrata
Gerente para formar equipe e dirigir loja base de futura rede.
• Idade ate 30 anos •Ambos os sexos.
Marcar entrevista hordrio comerciol Tel: 281-1247 Sr. Mario.

DÊ UM PULINHO ATÉ ANGRA PARA ENTRAR EM FORMA.

m Linn in
0 MAIS MODERNO PROGRAMA DE SAÚDE, ESTÉTICA
E LAZER • COMBATE AO STRESS COM BAIXA DE
COLESTEROL • EMAGREC1MENTO GARANTIDO •
GINÁSTICA AQUÁTICA/AERÓBICA • INCLUINDO:
TRATAMENTOS DF..BELEZA/ MASSAGEM/ESTÉTICA FACIAL•• TRATAMENTO DOS CABELOS • ACOMPANHAMENTO MÉDICO
HOTEL PORTOBELLO • ENTRE O MAR E A MONTANHA. (021) 233-7672• Man a Ftrj{. l.irrnr. por 1 Rodut Kmpnend. Turl*tico
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De 4a a Sábado às 22:30h.
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A 1J Orloff é de graça.Rua Garcia D'Àvila, 15 — Ipanema
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I DISCONTINUED MODELS

30% lb 60% OFF

Barra Shopping - Nível Lagoa
Visconde dc Pirajá 507 • Rio Sul • Av. Rio Branco 155 • Tijuca off Shopping

' S 8 MHshIP

oamtrt ,

Natural

cl FLÁVIO PANTOJA e a Banda Sonar
| Sábado Ir Plano-Bar mTííL:267-5757

Semana Da Truta E Do Salmão

No \kENTTNO'S

Depois do sucesso do Festival Licores na Comida, o chef francês
Harold Lethiais preparou mais um grande acontecimento gastronômico:

o Festival de Trutas e Salmão.
De 26 a 31 de agosto, no Valentino's, você vai experimentar variados e saborosos

pratos, entradas quentes e frias, sempre com destaque para trutas e salmões.
Faça logo a sua reserva. Não é toda semana que você tem um festival como esse.

De 26 a 31 de agosto.

Estacionamento Grátis, Por 4 Horas, Com M ànobreko.

ITT Sheraton. A Escolha

SHERATON RIO HOTEL & TOWERS
AV. NIEMEYER, 121 - TErL.: 274-1122

1
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O EXTERMINADOR DO FUTURO 2 — O JUL-
GAMENTO FINAL (Tcrminator 2— Judgement
day), de Jamos Cameron. Com Arnold Schwarze-
negger, Linda Hamilton, Edward Furlong e Robort
Patrick. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759235-4805): 13h45, 16h2D. 19h05, 21h45.
Art-Fashion Ma/l 3 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 14h, 16h40, 19h20, 22h. Art-Casas-
hopping 2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-
0746): de 2a a 6a, às 15h40, 18h20. 21 h. Sábado
e domingo, a partir das 13h. Art-Casashopping 3
(Av. Alvorada. Via 11, 2.150 - 325-0746):
15h10, 17h50, 20h30. Star-Ipanema (Rua Vis-
conde de Pirajá, 371 — 521 -4690): 14h30, 17h,
19h30, 22h. Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
406 — 254-9578), Art-Madureira 1 (ShoppingCenter de Madureira — 390-1827): 13h, 15H40,
18h20, 21 h. Art-Fashion Mall 4 (Estrada da Gá-
vea, 899 — 322-1258), Art-Madureira 2 (Shop-
ping Center do Madureira — 390-1827): 13h30,
16h10, 18h50, 21h30. Pathó (Praça Floriano, 45220-3135): do 2" a 6', ás 11 h, 13h30, 16h,18h30, 21 h. Sábado e domingo, a partir das13h30. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 —
281-3628): 13h30, 16h. 18h30, 21 h. CampoGrande (Rua Campo Grande, 880 — 394-4452):
14h, 16h30, 19h, 21 h30. (12 anos).

Cyborg chega a Los Angeles para matar o futuro
líder de uma rebelião contra as máquinas, mas umoutro exterminador ó enviado pela resistência pa-ra proteger o garoto e sua mãe. EUA/1991.

HOMENS ROXOS NAO DANÇAM (Tough
guys don't dance), de Norman Mailer. Com RyanO Neal, Isabella Rossellini, Debra Sandlund eWings Hauser. Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-8349), Leblon-1 (Av. Ataulfo do Paiva, 391 —
239-5048): 14h, 16h. 18h, 20h, 22h. Carioca
(Rua Condo de Bonfim, 338 — 228-8178), Nor-
te-Shopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430): 15h, 17h, 19h. 21h. (14 anos).

Violência e morte entram na vida de pacato barman
que se casa com uma mulher diabólica, cujaambição justifica trair e matar. EUA/1986.

NAO DIGA QUEM SOU EU (Oorít tell her it sme), de Malcolm Mowbray. Com Shelley Long,Steve Guttenberg, Jami Gertz e Kyla MacLachlan.Roxy-1 (Av. Copacabana, 945 — 236-6245),
Ôpera-1 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945),fíio-Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 —
274-4532), Barra-2 (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487), Tijuca-2 (Rua Condo de Bonfim, 422264-5246): 14h10, 16h, 17h50. 19h40.21h30. Palácio-2 (Rua do Passeio, 40 — 240-6541): 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20. Nor-te-Shopping 2 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430): 15h30,17h20, 19h10, 21 h. (Livre).

Rapaz tímido, que sobreviveu a longa enfermidade,tenta aproximar-se das mulheres com a ajuda dairmã, uma escritora de histórias românticas. EUA/1990.
UM TOQUE DE SEDUÇÃO (Two moon junc-tion), de Zalman Kirifi Com Sherilyn Fenn, Ri-chard Tyson, Louise Fletcher e Burl Ives. Odeon
(Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3035). Amóri-ca (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246):13h30.15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Copacaba-na (Av. Copacabana, 801 — 255-0953): 14h,16h, 18h, 20h, 22h. Madureira-1 (Rua Dagmar daFonseca, 54 — 450-1338): 15h, 17h, 19h, 21 h.
(14 anos).

As vésperas de seu casamento, jovem aristocrataconhece o empregado de um parque de diversõese os dois apaixonam-se pondo em risco o casa-mento de conveniência para as familias. EUA/1988.
ASSASSINATO TEM NOVO ENDEREÇO

(Fourth slory), de Ivan Passar. Com Mark Har-mon, Mimi Rogers, M. Emmet Walsh e CliffYoung. Roxy-2 (Av. Copacabana. 945 — 236-6245), Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945). Barra-1 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487): 15h40. 16h30, 18h10, 19h50, 21h30.Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
450-1338), Tijuca-Palace 1 (Rua Conde de Bon-fim, 214 — 228-4610): 14h20, 16h, 17h40,19h20, 21 h. Palácio-1 (Rua do Passeio, 40 —
240-6541): 14h, 15h40. 17h20, 19h, 20h40. (12anos).

Quando o marido é seqüestrado, mulher contratadetetive particular para encontrá-lo e acaba des-cobrindo que o marido levava uma vida duplacercada de mistério. EUA/1990.

Limite, de Mário Peixoto, considerado uma obra-prima, está hoje na mostra do MAM

1 CONTINUAÇÕES
PENSAMENTOS MORTAIS (Mortal lhoughts).de Alan Rudolph. Com Demi Moore, Glenne
Headly, Bruce Willis e Harvey Keitel. Art-Fashion
Mall 2 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de2-' a 6a, às 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domin-
go, a partir das 14h. Art-Casashopping 1 (Av.Alvorada, Via 11. 2.150 — 325-0746): de 2» a 6a,ás 17h, 19h, 21 h. Sábado e domingo, a partir das15h. Star Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502/C — 256-4588): 14h40, 16h30. 18h20. 20h10,22h Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 —
254-8975): 15h30. 17h20. 19h10, 21 h. (12anos).

Duas amigas dividem o trabalho num salão debeleza e quando o marido de uma delas é assassi-nado, a investigação policial põe em cheque aamizade entre elas. EUA/1990.
VAI TRABALHAR VAGABUNDO II — A VOL-TA (Brasileiro), de Hugo Carvana. Com HugoCarvana, Marieta Severo, Marcos Palmeira e An-dréa Beltrão. Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paivp, 391239-5048), São Luiz-1 (Rua do Catete, 307 —
285-2296): 14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30.Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim. 422 — 264-5246): 15h30,17h20, 19h10. 21 h. (10 anos).

Depois de anos vivendo no México, o velho ma-landro arma um golpe para voltar ao Brasil ereencontrar sua antiga paixão, uma carteadoratrapaceira que agora dirige um cassino clandesti-no. Produção de 1990.
SHERLOCK E EU (Without a clue), de ThomEberhardt. Com Michael Caine e Ben Kingsley.
Estação Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35265-4653): 16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).

Sherlock Holmes enfrenta seu arqui-inimigo — o
professor Moriarty — que pretende inundar aInglaterra com dinheiro falso e assim arruinar aeconomia do país. Inglaterra/1990.

FX 2 — ILUSÃO FATAL (FX 2 — The deadly artof illusion). de Richard Franklin. Com BryanBrown, Brian Dennehy, Rachel Ticotin e JoannaGleason. Madureira-3 (Rua João Vicente, 15 —
593-2146): 15h. 17h, 19h,21h. (12anos).

O gênio dos efeitos especiais cinematográficosabandona a carreira, mas é obrigado a voltar para

ajudar a polícia num novo caso de assassinato.EUA/1991.
PROGRAMADO PARA ESQUECER (Timebomb), de Avi Nesher. Com Michael Biohn, PatsyKensit e Richard Jordan. Art-Méier (Rua SilvaRabelo, 20 — 249-4544): 15h30, 17h20, 19h10.21h. (12 anos).
Pacato relojoeiro aceita fazer regressão mental,depois de sofrer várias ameaças de morte, e des-cobre que fora dado como morto no Vietnã, de-
pois de participar de sinistras experiências. EUA/1990.

LOUCOS DE PAIXÃO (Whito Palace), de Luís
Mandoki. Com Susan Sarandon, James Spader,
Jason Alexander e Kathy Bates. São Luiz-2 (Rua
do Catete. 307 — 285-2296): 14h10, 16h.
17h50, 19h40, 21h30. Tijuca-Palace 2 (Rua
Condo de Bonfim, 214 — 228-4610), Olaria (Rua
Uranos, 1.474 — 230-2666): 15h30, 17h20,
19h10, 21 h. (12 anos).

O ardente relacionamento entre um casal bastanteantagônico: ela, balconista de lanchonete, 43anos, divorciada e ele, um yuppie de 27 anos,viúvo. Baseado no romance de Glenn Savan.EUA/1990.
MATOU A FAMÍLIA E FOI AO CINEMA (Bra-sileiro), de Neville dAlmeida. Com Cláudia Raia,Louise Cardoso, Alexandre Frota e Mariana deMorais. Art-Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea,899 — 322-1258): de 2J a 6», ás 16h30, 18h20,20h10, 22h. Sábado e domingo, a partir das14h40. Ramos (Rua Leopoldina Rego, 52 —
230-1889): 15h30. 17H20, 19M10, 21 h. (18anos).

Cinco episódios sobre histórias chocantes colhidas
diariamente nos jornais sensacionalistas. Produ-
ção de 1990.

MORANDO COM O PERIGO (Pacific heights),de John Schlesinger. Com Melanie Grilfith. Mat-thew Modine, Michael Keaton e Mako. Roxy-3
(Av. Copacabana, 945 — 236-6245): 14h1016h, 17h50. 19h40, 21 h30. (12 anos).

Casal aluga o andar térreo de sua casa a umestranho mas, depois de algum tempo, não con-segue livrar-se do inquilino, embora sinta-seameaçado por ele. EUA/1990.
CAMINHOS CRUZADOS (Common threads —
Stories from the quilt), documentário de RobertEpstein e Jeffrey Friedman. Narração de DustinHoffman. Estação Botafogo/Sala 2 (Rua Volun-tários da Pátria, 88 — 286-6149): 19H20, 21h.
(10 anos).

Documentário sobre a epidemia da AIDS nos Esta-dos Unidos, a partir da história de cinco de suasvítimas. Oscar de melhor documentário. EUA/1989.
NÃO AMARÁS (Krótki film o milosci), deKrzysztof Kieslowski. Com Grazyna Szapowska,Olaf Lubaszenko e Stefania Iwinska. Estação Ci-nema-1 (Av. Prado Júnior, 281 — 541-2189):15h20,17h, 18h40, 20h20, 22h. (10 anos).
Garoto do 19 anos apaixona-se pela vizinha, dezanos mais velha, e passa a vigiá-la pela janela atéfinalmente conhecà-la. Polônia/1988.
ROBIN HOOD — O PRÍNCIPE DOS LA-DRÕES (Robin Hood: prince of thieves). deKevin Reynolds. Com Kevin Costner, Mary Eliza-beth Mastrantonio, Morgan Freeman e ChristianSlater. Studio-Catete (Rua do Catete, 228 —
205-7194), Studio-Belas Artes (Rua Raul Pom-
péia, 102 — 247-8900): 14h, 16h30,19h, 21 h30.
(Livre).

História do nobre inglês que se torna um fora-da-lei e refugia-se na floresta de Shetwood. paraajudar os oprimidos em sua luta contra o corruptoxerife do Nottingham. EUA/1991.
VALMONT — UMA HISTÓRIA DE SEDU-

ÇÕES (Valmont). de Milos Forman. Com ColinFirth, Annete Bening, Meg Tilly e Fairuza Balk.Barra-3 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487):13h30, 16h, 18h30, 21 h. Ricamar (Av. Copaca-bana, 360 — 237-9932): 14h, 16h30 19h21h30. (12 anos).
As vésperas da Revolução Francesa, um viscondee uma marquesa dedicam-se a seduzir e conquis-tar parceiros, nos salões e alcovas da decadentearistocracia. França/lnglaterra/1990.

I REAPRESEKTAÇÕES I" MOSTRAS
ROCKETEER (The rocketeer), de Joe Johnston.Com Bill Campbell, Jennifer Connely, Alan Arkin,Timothy Dalton e Paul Sorvino. Lagoa Drive-in

(Av. Borges de Medeiros, 1.426 — 274-7999):20h, 22h. Até domingo. (Livre).
Piloto de corridas aéreas descobre artefato quepermite voar a uma incrível velocidade, mas passaa ser perseguido pelo FBI, por espiões nazistas e
por bandidos também interessados no invento.EUA/1990.

O SILÊNCIO DOS INOCENTES (The silence ofthe lambs), de Jonathan Demme. Com JodieFoster, Anthony Hopkins, Scott Glenn e Ted Le-vine.Jóia (Av. Copacabana, 680). Cândido Men-des (Rua Joana Angélica, 63 — 267-7295): 15h17h10, 19h20, 21 h30. (14anos).
Estagiária do FBI investiga um criminoso de mu-lheres e. para descobri-lo, recorre a um psiquiatracanibal, que vive numa penitenciária de seguron-
ça máxima. Baseado no livro de Thomas Harris.EUA/1990.

ESQUECERAM DE MIM (Home alone), deChris Columbus. Com Macaulay Culkin, Catheri-no 0'Hara. Joe Pesei e Daniel Stern. Cisne (Av.Geremário Dantas, 1.207 — 392-2860): 15h30,19h10 Dublado em português. (Livre).
Comédia. Casal viaja mas esquece o filho pequenoe ele, espertamente, prepara uma série de armadi-lhas para enfrentar os arrombadores quo queremassaltar a casa. EUA/1990.
UM TIRA NO JARDIM DE INFÂNCIA (Kinder-garten cop). de Ivan Reitman. Com Arnold Sch-warzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reede Linda Hunt. Metro Boavista (Rua do Passeio,62 — 240-1291): 13h30, 15h30. 17h30, 19h30,21h30. Condor Copacabana (Rua FigueiredoMagalhães, 286 — 255-2610), Largo do Macha-
do 1 (Largo do Machado, 29 — 205-6842): 14h,16h, 18h, 20h, 22h. (Livre).

Comédia. Detetive disfarça-se de professor paraproteger a vida de uma criança, mas não podiaesperar a dureza da experiência de encarar 30
çrianças numa sala de aula. EUA/1990.

GHOST — DO OUTRO LADO DA VIDA
(Ghost), de Jerry Zucker. Com Patrick Swayze,Demi Moore, Whoopi Goldberg o Tony Goldwyn.Largo do Machado 2 (Largo do Machado, 29 —
205-6842): 14h30, 16h50, 19h10, 21h30. (10anos).

Homem é assassinado e vira fantasma para tentarfazer contato com a mulher e avisá-la que suavida também corre perigo. Oscar para atriz coad-
juvante (Whoopi Goldberg) e roteiro original.EUA/1990.

OPERAÇÃO KICKBOX — A NOVA ERA DOSDRAGÕES (Best ol the best), de Bob Radler.Com Eric Roberts, Jamos Earl Jones, Sally Kirk-land e Louise Fletcher. Cisne (Av. GeremárioDantas, 1.207 — 392-2860): 17h20, 21 h. (Li-vre).
A rigidez e as dificuldades sofridas por uma equipeamericana de caratê, durante o treinamento paraum campeonato internacional. EUA/1990.
A CASA DO ESPANTO (House), de Steve Mi-ner. Com William Katt, George Wendt, RichardMoll e Kay Lenz. Cine Hora (Av. Rio Branco156/sl. 326 — 262-2287): 11 h, 12h30. 14h,15h30. 17h. 18h30. (14anos).
Escritor de livros do terror vai morar sozinho nacasa que pertencera a sua tia, que acabou de sesuicidar, e descobre que a casa está infestada defantasmas. EUA/1986.

FESTIVAL DE TAMPERE (2) DINAMARCA E
ISLÂNDIA — Hoje: Vermelho e negro (Roji ne-
gra), animação de Birgitta Faber e Jannik Has-
trup, O bebe secreto (Det usynlige pattebarn),animação de Anders Sorensen e Fleming Quista
Moller, Sentimentos de cachorro (Hundur. hun-
dur), de Sibbi Adalsteinsson, -4s aventuras do
patinho feio (Hvordan det videre gik den grimmeaelling), animação de Jannik Hastrup, Antes doshóspedes chegarem (For gaesterne kommer), deJon Bang Carlsen e Falando som palavras (Taleuden ord), documentário de Poul Thomsen. Ci-nemateca do MAM (Av. Infante D. Henrique, 85— 210-2188): 16h30.

A CAMERA NA MÃO — Hoje: Limite (Brasilei-ro), de Mário Peixoto. Com Olga Breno, TacianaRei e Raul Schnoor. Cinemateca do MAM (Av.Infante d. Henrique, 85 — 210-2188): 18h30.
Clássico do cinema brasileiro em que três pessoas,á deriva num pequeno barco, relembram suasvidas. Produção de 1931.
CINEASTAS BRASILEIRAS/CURTAS E MÉ-DIAS — Hoje: Eat me, de Lígia Pape, CasoRuschi, de Tereza Trautman, Geléia geral, de San-dra Werneck e Vinícius de Moraes, um rapaz defamília, de Suzana do Moares. Museu da Imagem

e do Som (Praça Rui Barbosa, 1): 12h30. Atésexta.
CINEASTAS BRASILEIRAS/LONGAS — Hoje:Terra para Rose (Brasileiro), documentário deTetè Moraes. Narração de Lucélia Santos. Museuda Imagem e do Som (Praça Rui Barbosa, 1): 3 a e5-\ às 16h30. 4*' e 6", ás 18h30. Até sexta.
(Livre).

A reforma agrária no Brasil contada a partir daocupação da Fazenda Anoni e da história deRose, mãe do primeiro bebê nascido no acampa-
mento. Produção de 1987.

CINEASTAS ALEMÃS/LONGAS — Hoje: Ummais um é igual a três. de Heidee Genée. Com
Adelheit Arndt, Dominik Graf, Daniel Genée eChristoph Quest. Museu da Imagem e do' Som
(Praça Rui Barbosa, 1): 2". 4" e 6J, ás 16h30. 3" e'5", às 18h30. Até sexta.

História de uma jovem atriz, grávida, dividida entreo amor por um psicólogo e um advogado, pai dacriança. Alemanha/1979.

VÍDEO

1 EXTRA
A NOS A LIBERDADE (A nous Ia liberté), de

René Clair. Com Raymond Cordy, Henri Mar-
chand e Rolla Franco. Hoje, às 19h, no Cineclube
da Aliança Francesa da Tijuca, Rua Andrade Ne-vos, 315. Entrada franca.

Prisioneiro fugitivo, vigarista e ambicioso, torna-se
dono de uma fábrica, enquanto seu ex-compa-nheiro, sentimental e vagabundo, torna-se seuoperário. Filme que inspirou Tempos modernos,
de Chaplin. França/1931.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
As 12h30: Aquarela do Brasil, de Sônia Garcia
(série de vídeos feitos em 1981 para a TVE). As15h: Serestas e seresteiros e A poesia viaja debonde. As 18h30: Paixão e morte. Hoje, noCCBB, Rua 1o de Março. 66. Entrada franca comdistribuição do senhas 30 minutos antes da ses-são.

CICLO CARMEN MIRANDA — Exibição deMinha secretária brasileira, de Irving Cummings.Hoje. ás 18h30, no Auditório Murilo Miranda doIBAC, Av. Rio Branco, 179, 8o andar. Entradafranca.
VlDEOS NA TORRE — Exibição de Vida privadae O. de Giovana e Ana Paula Ribeiro. Hoje, emsessões continuas, a partir das 22h30. na Torre deBabel, Rua Visconde de Pirajá, 128/A.
VlDEOS NO MIS I — As 12h30: Silvio Caldas/Globo Repórter. As 16h30 e 18h30: Nicarágua I.Hoje. no Museu da Imagem e do Som, Praça RuiBarbosa, 1.
VlDEOS NO MIS II — As 12h30: Maysa (espo¦ciai da TVE). As 16h30: A história da bossa nova.

As 18h30: 60 anos de rádio. Hoje, no Museu daImagem e do Som, Praça Rui Barbosa, 1.
CICLO MULHERES... — Exibição de Uma linda
mulher, de Garry Marshall. De 2" a 6", às 16h, na
Sala de Vídeo Vera Cruz, Rua Engenheiro Trinda-
de, 229/C— Campo Grande.

VIDEOARTE CINEVlDEO — As 17h: clips decomputação gráfica (vinhetas internacionais). As18h: Madonna tive from Itoly/Ciao Itália. De 4a adomingo, na Sala de Vídeo Estação Flamengo,
Rua Senador Vergueiro, 45/loja 1.
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PREÇOS POPULARES.

JOSÉ

CELSO

MARTI NEZ

CORRÊA

HOJE 21 hs FASHION MALL

Um encontro informal com um dos
maiores diretores do teatro brasileiro,
fundador do consagrado Grupo Oficina.

A entrada é franca. O debate é livre.

S' TEATRO
AÇÕES ORDINÁRIAS — Texto de Jerry Ster-ner Adaptação o direção de Camilo Attila. ComElizabeth Savalla, Jonas Molo, Rogório Fróes ooutros. Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327
(257-0881). De 4n a sáb. às 21 h; dom., às 19h.Ingressos de 4" e 5" a CrS 4.000, de 6J a dom.,feriado e véspera de feriado a CrS 5.000. Entregade ingressos a domicilio pelo lei 257-088!. Dura-
ção: 1 h40. Excepcionalmente, não haverá espetá-culo esta semana. Quem quiser comprar ingressosantecipados para as semanas seguintes terá 50%de desconto.

Comédia irreverente sobre banqueiros, advogadose financistas.
O BAILE DE MÁSCARAS — Texto e direção deMauro Rasi. Com Cleido Yáconis, Sérgio Viotti,Lllia Cabral e outros. Teatro dos Quatro, Rua•Marquês de São Vicente, 52/2" (274-9895). De4-' a 6-, ãs 21 h: sáb., ãs 20h e 22h30 e dom., ás19h. Ingressos a CrS 3 500 (4J e 5-), CrS 4.500
(6a e dom.) o CrS 5.000 (sáb., feriado e vésperade feriado). Ingressos a domicílio pelo tel. 622-2858. O espetáculo começa rigorosamente nohorário. Música ao vivo com a pianista MariaAlice Saraiva Ih antes do espetáculo. Duração:2h.

Em pleno carnaval carioca um seleto grupo de
pessoas se reúne para uma sessão de vídeos.

BLUE JEANS — Texto de Zeno Wilde e Wander-ley Bragança. Direção e adaptação do Wolf Maya.Com Maurício Mattar, Alexandre Frota, Fábio As-sunção, Carlos Loffler e grande elenco. TeatroGaleria, Rua Senador Vergueiro, 93 (225-8846).De 4J a 6», ás 21 h; sáb, às 20h e 22h e dom., ás19h e 21 h. Ingressos a CrS 5.000 (4", 5a e dom.)e CrS 6.000 (6a. sáb., feriado e véspera de feria-do). Duração: 1h25. Não é permitida a entradaapós o início do espetáculo.
Musical que enfoca a prostituição masculina esuas histórias contadas através do um grupo dorapazes.
BONITINHA, MAS ORDINÁRIA OU OTTOLARA RESENDE — Texto de Nelson Rodrigues.Direção de Eduardo Wotzik. Com Clarice Niskier,Cristina Bethencourt. Jacvan Castilho e outrosTeatro Glauce Rocha, Av. Rio Branco, 179 (220-0259) De 4'" a 6J, às 18h30; sáb., às 21 h e dom.,às 19h. Ingressos a CrS 2.000 (de 4d a 6"); CrS2 500 (dom ); CrS 3.000 (sáb.). Ingressos a do-mie/fio pelo tel. 622-2858 e 719-5816. Duração:1h50. O espetáculo começa rigorosamente nohorário.
CARTAS PORTUGUESAS — Adaptação de Jú-

lio Bressane. Direção de Bia Lessa. Com CarlaCamurati e Luciana Braga. Teatro I, do Contro
Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março,
66 (216-0234). 4a e dom., às 19hs; 5a e 6a, às
21h30; sáb., às 19hs e 21h30. Ingressos a CrS
2 000. Duração: 50m.

0 relato apaixonado de uma freira: suas fantasias e
seus desejos.

DÓLAR, I LOVE YOU OU COMO O 3° MUN-DO CORROMPEU O 1o — Texto de JoãoBethencourt. Direção de José Renato. Com Bem-vindo Sequeira, Francisco Milani, Márcio Ehrlich
e outros. Teatro de Arena, Rua Siqueira Campos,
143 (235-5348). De 4-' a sáb., às 21 h; e dom., às19h. Ingressos a CrS 2 000 (4J e 5a), CrS 3.000
(6 a e dom.) e CrS 4.000 (sáb. e feriados). Ingres-
sos a domicilio, com 24 horas de antecedência,
pelo tel. 622-2858.Ingressos a venda também naslojas Folie. Duração: 1 h40.

Vice-diretor de banco suiço faz suas próprias opo-rações financeiras desviando dólares de um poli-tico brasileiro.
EM NOME DO PAI — Texto de Alcione Araújo.Direção de Rubens Corrêa. Com José de Abreu eFelipe Martins. Teatro II. Centro Cultural Bancodo Brasil. Av. Primeiro do Março, 66 (216-0234).De 4 a a dom., ás 19hs., sáb., às 21 hs. Ingressos aCrS 2.000.
Pai e filho se defrontam, após a morte da mãe,tentando descobrir um ao outro.
ENTRE O NEON E A LUA LA DE CASA —
Comédia musical de André Felippe. Direção deAnselmo Vasconcelos. Com André Felippe, DudaRibeiro e Maria Lúcia Priolli. Teatro Barrashop-
ping, Av. das Américas, 4.666 (325-5844). De 3aa 6 ». às 21 h; sáb., às 19h30 e 22h e dom., ás 20h.Ingressos a CrS 2 000 (3-1 e 4"), CrS 3.500 (5", 6Je dom.) e CrS 4 000 (sáb.). Ingressos a domicilio
pelo tel. 274-2150.

Dois amigos de infância se encontram num pontode ônibus, encontro que pode mudar suas vidas.
FÉ NA ÇflISE & PAU NA GENTE — Texto deAbHiô Fernandes. Direção de Abílio Fernandes e' Fernando Reski. Com Octávio César, Monique
Lafond, Zaira Zambelli e outros. Teatro da Praia,Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). De 4 a a 6o, às21 h30; sáb., às 20h30 e 22h30; dom., às 19h e20h30. Promoção: estudantes e professores pa-
gam metade do ingresso até o final de agosto.
Ingressos a CrS 2.500 (4"' e 5a); CrS 2.500 (6" e
dom.) e CrS 3.000 (sáb ).

OS GIGANTES DA MONTANHA — Texto doLuigi Pirandello. Direção de Moacyr Goes. ComLeon Goes, Cláudia Lira, Ana Kfouri e outros.Teatro Villa-Lobos/Espaço III, Av. Princesa Isa-bel, 440 (275-6695). De 4a a sáb., às 21 h; dom.,ás 20h. Ingressos a CrS 2.000 (arquibancada) eCrS 2.500 (cadeira); de 5", 6a e dom. a CrS 2.500
(arquibancada) e CrS 3.000 (cadeira); de sáb., a

CrS 3.000 (arquibancada) o CrS 3 600 (cadoira)Preço especial para classu de 4" a 6 ', CiS 1 500. O
espetáculo começa rigorosamente no horário enão será permitida a entrada após o seu inicio.Duração: 1h30. Ingressos a domicilio pelo tel.622-2858.

A HISTÓRIA QUE ATÉ TÚS DUVIDA — Textoe direção de Mar' Jr. Com Mar' Jr, Marta Pietro,Valéria Frascino e Onofre Ribeiro Jones. TeatroSesc de Madureira. Rua Ewbanck da Câmara, 90
(350-9433), 4Js e 5's, ás 20h. Ingressos a CrS2.000. Até dia 26 de setembro.

LAMPIÃO, REI DIABO DO BRASIL — Texto ediração de Aderbal Freire Filho. Com Duda Mani-borti, Gisele Froes, Giliray Coutinho e Kiki Lavtg-ne. Teatro Gláucio Gil, Praça Cardeal Arcovorde,s/n° (237-7003). 3a o 4». às 21 h. Ingressos a CrS2.500. Promoção: estudantes e maiores de 65anos pagam CrS 1.500. Duração: 1h30.
Partindo da história de Lampião e o cangaço, a
peça aborda temas relacionados com o sertãonordestino.

LOUCAS LIGAÇÕES — Texto e direção de Mor-ceio de Souza. Teatro da AFE, Rua Marques deHorval, 1160 (771 -4251). De 4a a dom., às 20hs;sáb., às 21 hs. Ingressos a CrS 1.200.
Os atores, retratam a imagem dos jovens suas
posições e atitudes dentro da nossa sociedade.

LOS CATEDRASTICOS — Roteiro edir de PauIo Dourado. Com Jackson Costa, Cyria Coentro,Meran Varges e outros. Teatro Cacilda Becker.Rua do Catete, 338 (265-9933). Du 4' a sáb . ás21 hs.; dom , ás 20hs. Ingrossos a CrS 2.000 (4a).CrS 2.500 (5rt a dom ) e CrS 1.500 (classe).
Uma bem-humorada crítica traça o panorama cul-tural da Bahia.
NARDJA ZULPÊRIO — Texto e direção de Ha-milton Vaz Pereira. Com Regina Casé. Teatro CasaGrande. Av. Afránio de Mello Franco, 290 (239-4045). De 4a a sáb., às 21h30; dom., às 19h.Ingressos a CrS 4.000 (4" e 5"). CrS 4 500 (6").CrS 5.500 (sáb.) e CrS 5 000 (dom.). Duração:1 h30. O espetáculo começa rigorosamente nohorário.
Mulher urbana e contemporânea equilibra 300funções ao mesmo tempo
NO LAGO DOURADO — Texto de ErnestThompson. Direção de Gracindo Júnior. ComPaulo Gracindo, Nathália Timberg, Grancindo Jr.Françoise Forton e outros. Teatro Tereza Rachel.Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113), De 4 ' asáb., às 21 h e dom., às 19h Ingressos a CrS 3 000

(4a e 5a), CrS 4.000 (6a e dom,) e CrS 5 000
(sáb.). Promoção: as 6a pessoas com 60 anos
pagam meia entrada. Ingressos a domicilio devemser requisitados com 24h de antecedência pelotel. 622-2858.

PHAEDRA — Texto de Racine. Direção de Antô-nio Abujamra. Com Vera Holtz, Suzana Faini,Débora Evelyn e outros. Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17 (240*4879). 4a, às 21 h.Ingressos a CrS 2.000. Maiores de 60 anos não
pagam. Ingressos a domicílio pelo tel. 622-2858O espetáculo começa rigorosamente no horário.

SANTA JOANA D'ARC — Texto de BernardShaw. Adaptação e direção de Eduardo LoyolaCom Rachel Mayer, Regi Mathias, Christine eoutros. Hall de entrada do Museu Nacional de
Belas Artes. Av. Rio Branco, 199 (240 9869). De3a a 6a, às 20h; sáb. e dom., ás 17h. Ingressos aCrS 1.000. Duração: 1h40. Até dia 21 de setunvbro.

A fé, o feminismo e o humanitarismo permeiam ahistória desta heroína da idade média.
O TIRO QUE MUDOU A HISTÓRIA Texto deCarlos Eduardo Novaes e Aderbal Freire-Filho.Direção de Aderbal Freire-Filho. Com CláudioMarzo, Paulo José, Tiago Justino e outros. Mu-
seu da República. Rua do Catete, 153 (225-7662). 2 \ às 18h e 21h; 3-' e 4", ás 19h e 21 h.Ingressos a CrS 5.000.

espetáculo transforma em teatro um episódio
histórico, o suicídio de Gotúlio Vargas, em 1954.

TRAIR E COÇAR É SÓ COMEÇAR — Texto deMarcos Caruso. Direção de Atílio Riccó. Com
Both Erthal, Maria Lúcia Dahl, José AugustoBranco e outros. Teatro Princesa Isabel, Av. Prin-
cesa Isabel, 66 (275-3346). De 4a a 6a, às
21h30.; sáb., às 20h e 22h30 e dom., ás 18h e
21 hs. Ingressos a CrS 3.000 (4a e 5a), CrS 3.500
(6a e dom.) e CrS 4 000 (sáb ).

A história gira em torno de hipóteses do adultério.

A ACET promove a venda de ingressos para as
peças Dólar. / love You. Ato Cultural. Dorothéa. AFarsa. Fé Na Crise e Pau Na Gente. Os Gigantesda Montanha. Um Certo Hamlet, Quem ama quercama. Brasil Collorido, Phaedra, Pelos 7 Pecados.Bonitinha, Mas Ordinária e A Coleção de Bone-cas nos seguintes Postos Petrobrás: Quebra-Mar.Av. Ministro Ivan Lins, 516 (Barra da Tijuca).Tocantins, Av. Rui Barbosa, 539 (São Francisco),Catacumba, Av. Epitácio Pessoa, s/n° (Lagoa).Dois de Dezembro. Rua Infante Dom Henrique,s/n" (Aterro do Flamengo), Elite, Rua Visconde
do Itamarati (Tijuca). Sacor, Rua do Catete. 359
(Catete). Rio Sul, Av. Lauro Mü/ler, 1o Piso (542-4477) e Ipanema. Praça N.S. da Pai (287-5698).Posto Álvaro da Costa Mello, Rua Dona Cantil da.(Bonsucesso). Alto Posto Figão, Rua Ana Bar-bosa, 35 (Méier). Posto Cardeal Leme (Av.Atlântica, s/n°) e TBC Cerqueira Lima (Rua Pre•sidente Antônio Carlos, 130 (Centro). As cabinesfuncionam de 2' a sáb.. das 10h às 18h.
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Mestre Margal no Jazzmania: o samba ocupa de quarts a sabado o tcmplo do jazz
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GALPÃO DAS ARTES

museu de arte moderna . rio

OFICINA BASICA DE MOVIMENTO

orientadoras: Marina Martins e Marina Salomon
Informações

museu de arte moderna do rio de Janeiro

2? e 4? feiras

av. infante dom Henrique, 85. aterro. tel2102188. r.69
apoio: prefeitura da cidade do rio de janeiro

Onixjeans*" A EMOCto ESTA NO AR yy g». ^
L^ INFORMAÇÕES TELEFONE (021) 295-3044 À
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T í R 15 DEMOCRACIA

ESPERÁMOS POR VOCÊS!

Projeto de Herbert de Souza, o Betinho; Concepção e Direção Geral de Túlio Felidano;
Direção de Produção e Divulgação da MMD Produções.

Realizaçáo

///PREFEITURA DE NITERÓI

Apoco

O TeLeR J
JORNAL DO BRASIL

À

Hoje • Planeta Terra, das 15 às 22 horas; Quinta • Planeta Reinventado das 15 às 22 horas; Sexta
• Planeta Espaço das 15 às 22 horas; Sábado • Planeta Vida das 13 às 22 horas; e Domingo, dia 8,
grande encerramento com atividades do Planeta Humano, das 14 às 17 horas; do Planeta Simbólico
das 17:30 às 19:45 horas (quando ocorre a concentração das Bandeiras). E às 20 horas o show do
Planeta Esperança, com a presença de Joyce, Cássia Eller, Cláudio Zolli e o Grupo de Dança Arte
em Movimento, até as 22 horas.

1991
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DE 4 A 8 DE SETEMBRO

Divulgação/ Alex Salim

Bcach Gallery. Rua Visconde de Pirajá. 207/D.
De 2d a 6J, das 10h às 19h. Sábados, das 10h às
13h. Exposição permanente.

VILLA MAURINA/GALERIA CLÁUDIO BER-
NARDES — Acervo com pinturas de Rubem
Gershman. riano de Aquino e Ângelo de Aquino,
esculturas de Franz Weissman e Edgar Duvivier,
cerâmicas de Frida Dourian e gravuras de Edgar
Fonseca e Pedro Azevedo. Vil/a Maurina. Rua
General Dionísio, 53. De 2J a 6 ', das 11 h às 19h.
Exposição permanente.

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES — Arte
brasileira do século XIX e de escolas européias.
Museu Nacional de Betas Artes, Av. Rio Branco,
199. De 3* a 6 ', das 10h às 18h. Sábados e
domingos, das 15h às 18h. Exposição permanen-te.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
Painéis fotográficos sobre a história do prédio.Foyer do CCBB, Rua 1o de Março, 66. De 3'1 a
domingo, das 10h ás 22h. Exposição permanen-te.

MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANTPrédio de estilo néo-clássico com mobiliário,
utensílios, objetos decorativos e documentos
pessoais e históricos. Casa de Benjamin Constant.
Rua Monte Alegre, 255 — Santa Teresa. De 2 ' a
6a. das 12h às 17h. Exposição permanente.

MUSEU CARMEM MIRANDA — Exposição do
acervo de Carmem Miranda, incluindo trajes, ade-
reços, troféus e fotos da artista. Museu Carmem
Miranda. Parque do Flamengo, em frente à Av.
Rui Barbosa, 560. De 3*' a 6a, das 11 h às 17h.
Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h.
Exposição permanente.

MUSEU NACIONAL — Acervo de história natu-
ral e antropologia incluindo animais, rochas e
desenvolvimento físico e social do homem. Mu-
seu Nacional, Quinta da Boa Vista. De 3-' a do-
mingo, das 10h às 17h. Exposição permanente.

MUSEU DO FOLCLORE — Acervo com peçasde artesanato em tecelagem, barro, madeira e
renda. Museu do Folclore, Rua do Catete, 181.
De 3-' a 6 ', das 11 h às 18h. Sábados, domingos e
feriados, das 15h ás 18h. Exposição permanente.

MUSEU DA CHÁCARA DO CÉU — Exposição
do acervo. Museu Raymundo Ottoni de Castro
Maya, Rua Murtinho Nobre. 93 — Santa Teresa.
De 3-' a domingo, das 12h às 17h. Exposição
permanente.

O CARNAVAL CARIOCA E SUAS ORIGENSExposição de fotos, textos, fantasias e instru-
mentos do carnaval carioca, desde 1641 até a
década de 60 Museu do Carnaval, Rua Frei Ca-
neca, s/n° — Praça da Apoteose. De 3J a domin-
go, das 11h às 17h. Exposição permanente.

MUSEU DA REPÚBLICA — Hall de entrada,
escadaria e 7 salas do andar nobre decoradas
como à época da Presidência da República. Pala-
cio do Catete, Rua do Catete, 153. De 3-* a
domingo, das 12h às 17h. Exposição permanen-te.

MUSEU FERROVIÁRIO — História das estradas
de ferro através de painéis, folhetos, catálogos,
fotografias, documentos e um acervo com a pri-meira locomotiva a circular no Brasil. Museu Fer-
roviãrio. Rua Arquias Cordeiro, 1.406 — Méier.
De 3*' a 6-\ das 10h às 16h. Sábados e domingos,
das 13h às 17h. Exposição permanente.

FARMÃCIA HOMEOPÁTICA TEIXEIRA NO-
VAES — Acervo da farmácia que foi fechada em
1983, depois de 130 anos de funcionamento
Museu Histórico Nacional, Praça Marechal Ànco-
ra, s/n°. De 2-' a 6a. das 10h às 17h30. Sábado e
domingo, das 14h30 ás 17h30. Exposição perma-nente.

^ MÚSICA
HOMENAGEM A FRANCISCO MIGNONE —
Participação de Noel Devos, Aloysio Fagerlande e
HEitor Alimonda. Às 19h30. Sala Cecília Mei-
reles. Largo da Lapa, 47 (210-2463 r.210). In-
gressos a CrS 2.000 (platéia). Cr$ 1.000 (balcão)e CrS 500 (estudante). Única apresentação.

? A programação publicada no Roteiro está sujei-
ta a alterações de última hora. ê aconselhável
confirmar horários e programas por telefone.

A exposição de fotografias sobre Cazuza abre

'< 
EXPOSIÇOES

VIVER DE DESIGN — Coletiva com trabalhos
dos alunos da Escola de Belas Artes da UFRJ.
Galeria Sérgio Milliet, Rua Araújo Porto Alegre,
80 De 2** a 6a. das 9h às 18h. Até sexta.

VOTOS E EX-VOTOS — Peças da coleção de
Jacques Van de Beucque. Espaço Cultural Vale
do Rio Doce, Av. Graça Aranha, 26. De 2-' a 6a.
das 9h às 1 7h. Até dia 13.

LOS ZAPATAS — Reproduções das pinturas de
Diego Rivera. A exposição tem ainda um painelfotográfico sobro a Revolução Mexicana. Saguão
do Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440.
De 2a a 6-', das 14h às 18h. Até dia 13.

YOLANDA FREYRE — Pinturas. Museu Nacio-
nal de Belas Artes. Av. Rio Branco, 199. De 3-' a
6 a. das 10h às 18h. Sábados e domingos, das 15h
às 18h. Até dia 29.

CAZUZA — O TEMPO NAO PARA - Fotogra-
fias. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1o de
Março. 66. De 3" a domingo, das 10h às 22h.
Inauguração, hoje. Até dia 15.

SUÍÇA — FACE A FACE — Coletiva de fotogra-
fias. Salão Casino Icarahy/UFF. Rua Miguel de
Frias, 9 — Niterói. De 2a a 6a, das 9h às 18h.
Inauguração, hoje, às 20h. Até dia 27.

BRASIL, CENÁRIOS E PERSONAGENS —
Coletiva de fotografias. Galeria de Arte UFF, Rua
Miguel de Frias, 9 — Niterói. De 2a a 6 '. das 14h
ás 20h. Inauguração, hoje. Até dia 27.

IMAGENS POR COMPUTAÇÃO GRAFICA —
Fotografias computadorizadas de Milton Monte-
negro. Galeria de Arte UFF. Rua Miguel de Frias,
9 — Niterói. De 2a a 6a, das 14h às 20h. Inaugu-
ração. hoje. Até dia 27.

MULHERES IDOSAS A LUZ DOS ESPELHOS— Coletiva de pinturas. Universidade Santa Ursu-
Ia. Rua Fernando Ferrari. 75. De 2a a 61'. das 9h ás
21 h. Inauguração, hoje, às 18h. Até dia 30.

CÉSAR LOBO — Ilustrações. Bootleg. Rua Bar-
tolomeu Mitre, 613. De 2 ' a sábado, a partir das
22h. Até amanhã.

BONECAS DE TELAS FAMOSAS — Mostra de
bonecas, criadas por Marcina, inspiradas em per-sonagens de grandes mestres da pintura. Espaço
Cultural H. Stern, Rua Visconde de Pirajà. 490/3°
andar. De 2-' a 6J, das 9h às 18h. Sábados, das
14h às 18h. Até sexta.

COLETIVA DE OFICINAS — Xilogravuras e ce-
ràmicas. Centro de Artes Calouste Gulbenkian.
Rua Benedito Hipólito, 125. De 2J a 6', das 10h
às 18h. Até sexta.

BENDITO FRUTO. MULHER — Esculturas,
pinturas, objetos e cordel inspirados na mulher
brasileira. Galeria Cândido Portinari e Mini Galeria
da UERJ. Rua São Francisco Xavier. 524. De 2-' a
6 ', das 9h30 ás 21 h30. Até sexta.

COLETIVA — Pinturas e esculturas. Espaço Cul-
tural Guimar. Rua Estácio de Sá, 151. De 2-1 a 6-\
das 10h às 18h30. Sábados, das 10h às 14h. Até
sexta.

. 2" MOSTRA DE PINTURA — Coletiva de pintu-ras sobre porcelana e óleos sobre tela. Galeria de
Arte da XXIV Região Administrativa. Av. Alvora-
da, 2.001. De 2-' a sábado, das 9h às 18h. Até
sábado.

TEATRO DE BONECOS — Exposição e oficina
de bonecos para o teatro. Praça de Eventos do
Norteshopping. Av. Suburbana, 5.474. De 2-' a
sábado, das 10h às 22h. Até domingo.

TRAJANO DE MORAES — Fotografias de D.
João de Orleans e Bragança sobre a cidade de
Trajano de Moraes. Centro Cultural Banco do
Brasil. Rua 1o de Março, 66. De 3° a domingo,
das 10h às 22h. Até domingo.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN — Objetos
pessoais, fotos e desenhos do escritor dinamar-
quês. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1o de
Março, 66. De 3*' a domingo, das 10h às 22h. Até
domingo.

AB WAGENVOORT — Fotografias. Galeria da
Aliança Francesa da Tijuca. Rua Andrade Neves,
315. De 2'* a 6"\ das 15h às 19h. Sábados, das
10h às 12h. Até dia 10.

FOTOGRAFIAS E ESCULTURAS — Coletiva.
Espaço Cultural Praça Village do Rio-Sul. Rua
Lauro Miller, 116/2° piso. De 2J a sábado, das
10h às 22h. Até dia 11.

85. De 3° a domingo, das 12h às 18h. Quinta-fei-
ra, das 12h às 21 h. Até dia 11.

SIMEÂO LEAL — Pinturas. Galeria IBEU. Av.
Copacabana. 690/2" andar. De 2-' a 61', das 11 h
às 20h. Até dia 12.

MACARIO — Pinturas. Oficina de Arte Maria
Teresa Vieira. Rua da Carioca, 85. De 2-' a 6'. das
10h às 22h. Sábados, das 10h às 18h. Até dia 13.

MESTRE-ALUNO — Coletiva de trabalhos em
papier maché. Espaço Cultural Petrobrãs. Av.
Chile, 65. De 2-' a 6'\ das 9h às 17h. Até dia 13.

ANA JOLY E MÔNICA MANSUR — Pinturas o
impressões sobre papel. Galeria Contemporânea.
Rua General Urquiza, 67/loja 5. De 2 ' a 6", das
9h às 18h. Até dia 13.

PAULINA KAZ — Desenhos e pinturas. Galeria
Bonino. Rua Barata Ribeiro, 578. De 2-1 a sábado,
das 10h às 20h. Até dia 14.

CHRISTINA OITICICA — Pinturas Avalar Cul-
tura, Rua General Dionísio, 47. De 2d a 6-', das
10h às 18h. Até dia 14.

RODRIGO CARDOSO — Objetos. 110 Galeria
Contemporânea, Rua Pacheco Leão, 110 De 2-' a
6 '. das 15h ás 20h. Sábados, das 16h às 19h. Até
dia 14.

FAGUNDES VARELLA: O ÚLTIMO ROMÂN-
TICO — Exposição com as primeiras edições,
manuscritos e material iconográfico. Biblioteca
Nacional. Av. Rio Branco, 219. De 2J a 6a, das 9h
às 20h. Sábados, das 9h ás 15h. Até dia 14.

MAIS PROGRAMAÇÃO VISUAL — Trabalhos
gráficos da equipe de Túlio Mariante. Gabinete de
Arquitetura do Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua
Humaitá, 163. Diariamente, das 14h às 19h30.
Até dia 15.

Dlô — Desenhos em técnica mista. Galeria Cândi-
do Mendes. Rua Joana Angélica, 63. De 2-» a 6".
das 15h ás 21 h. Sábados, das 16h às 20h. Até dia
17.

ANTES TARDE DO QUE NUNCA — Gravuras
de Karen Cristine e pinturas de Luiza Calderaro.
Conjunto Cultural da CEF. Av. Chile, 230/3° an-
dar. De 2*1 a ô-', das 12h às 20h. Até dia 18

ROBINSON. IARA DE ASSIS E WAGNER
BRASIL — Pinturas. Espaço Cultural Banco do
Brasil. Av. Presidente Vargas, 730/subsolo. De 2a
a 6a, das 10h às 16h30. Até dia 20.

CRISTINA BAHIENSE — Pinturas. Pequena Ga-
teria Cândido Mendes. Rua da Assembléia,
10/subsolo. De 2-' a 6a, das 11h às 19h. Até dia
20.

DENISE VIDEIRA — Colagens. CEMADE. Sam-
bódromo, setor 9. De 2d a 5J, das 8h às 19h.
Sexta-feira, das 8h às 17h. Até dia 20.

É UM RIO QUE FLUI EM NOSSAS VIDAS —
Coletiva de pinturas, desenhos, poemas e projetosarquitetônicos. Instituto de Arquitetos do Brasil.
Rua do Pinheiro. 10. De 2a a 6-', das 10h às 21 h.
Sábados e domingos, das 12h às 18h. Até dia 20.

LOURDES BARRETO — Pinturas. Galeiúi SESC
da Tijuca. Rua Barão de Mesquita, 539. De 3-» a
6a, das 13h às 21 h. Sábados o domingos, das 10h
às 21 h. Até dia 22.

PORTUGAL NA ABERTURA DO MUNDO —
Painéis informativos sobre os descobrimentos
portugueses. Museu Histórico Nacional. Praça
Marechal Âncora, s/n°. De 3a a 6", das 10h às
17h30. Sábados e domingos, das 14h30, às
17h30. Até dia 29.

RYA — Exposição de tapeçarias finlandesas. Con-
junto Cultural da CEF. Av. Chile, 230. De 2J a 6-',
das 12h ás 20h. Até dia 30.

CASA COR — Ambientes decorados por arquite-
tos, decoradores e paisagistas. Casa de Álvaro
Catão. Rua Urbano Santos, 22 — Urca. De 2-' a
sábado, das 11 h às 21 h. Até dia 20 de outubro.

IMAGENS E PALAVRAS — Desenhos e pintu-ras em papel. Sala Carlos Oswald do MNBA. Av.
Rio Branco, 199. De 2a a 6", das 10h às 18h. Até
dia 25 de outubro.

PROJETO QUATRO QUADROS — Pinturas de
Lia do Rio, Ligia T. Ribeiro, Nilton Rechtand e
Roberto Tavares. Corredor do Centro Cultural
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63. Dia-
riamente, das 10h à meia-noite. Até dia 31 de
dezembro.

VERSO E REVERSO DO RIO — Coletiva Ga/- RÉPLICAS DE MUSEUS — Peças de diversos
pão das Artes do MAM. bv. Infante D. Henrique, museus feitas em resina acrílica e estuque. Barra

Mestre Marçal no Jazzmania: o samba ocupa de quarta a sábado o templo dojazz

5#
r SHOW

LENY ANDRADE/BOSSA NOVA — A cantora
se apresenta com sua banda. De 3a a sáb., às
18h30. Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1135). Ingressos a CrS 3 000. Ingressos a domicí-
tio pelos tel. 719-5816 e 622-2858. Até dia 21 de
setembro.

BRUNO MAIA E ROVCE — De 2' a 6', às
18h30. Teatro João Caetano. Praça Tiradentes,
s/n° (221 -0305). Ingressos a CrS 1.000. Até dia 6
de setembro.

TERRA E DEMOCRACIA — Apresentação dos
grupos de dança de Niterói. 4'\ às 21 h. Praia de
São Francisco. Niterói.

PROJETO O SOM DA CIDADE — Música
country com o Grupo Colorado. 4', às 21 h. Show
com o cantor Alussan. 5a, às 21 h. Teatro da UFF.
Rua Miguel de Frias, 9 (717-8080 r.211). Ingres-
sos a CrS 2.000.

DIZ ISSO CANTANDO/SAUDOSA MALOCA— No espetáculo músicas de Adoniran Barbosa.
De 4a a 6a, às 18h30. Sala Sidney Miller. Rua
Araújo Porto Alegre, 80. Ingressos a CrS 1.800.
Até dia 13 de setembro.

I HUMOR

1 REVISTAS

Brigitte Blair //, Rua Senador Dantas, 13 (220-5033). De 4J a dom., às 21 h. Ingressos a CrS
2.000.

I POESIA
POEMA DE GAIA — Criação e direção de My-
rian Moreira. Com Denise Brandão e Myrian Mo-
reira. Todas as 4'», às 21h30. Teatro Bertold
Brecht. Rua Padre Leonel Franca, 240 (274-0046). Ingressos a CrS 2.000. Até dia 25 de
setembro.
POESIAS DE ANTÔNIO BOTTO — D ireçào de
Maria Teresa Amaral. Com Marco Antônio Pai-
meira. Sebastião Lemos, Marcelo Orofino, Cláu-
dio Bastos e Ernani Marones. Todas as 4-'s, às
21h30. Espaço Aberto. Rua Tereza Guimarães,
111. Reservas pelo tel. 541 -9654. Ingressos a CrS
3.500 e CrS 2.500 (estudantes). Platéia restrita a
10 pessoas por sessão.

I BARES

AGILDO RIBEIRO — Texto de Agildo Ribeiro e
Gugu Olimecha. 3'1 e 4 ', ás 21 h. Teatro João
Caetano. Praça Tiradentes, s/n° (221-0305). In-
gressos a CrS 2 000.

HUMOR EXPLÍCITO, SEXO RISO — Show do
humorista Clau San, Direção de Carmen Moreno.
3-'s e 4,'s, às 18h30 e 21 h. Teatro Brigitte Blair II.
Rua Senador Dantas, 13 (220-5033). Ingressos a
CrS 1.000.

VOILA PARIS PANAME — Com André Gaspa-
relly, Marlene Casanova e grande elenco. Teatro

BIERKLAUSE — Happy Hour de 2' a 6". a oartir
de 17h. Com Toni ao piano e os cantores Carli-
nhos e Neuma. A partir de 21 h a orquestra Bierk-
lause. Couvert a CrS 2.000 (de 2a a 4-' e sáb ). CrS
3.000 (5a e 6"). Av. Rio Branco, 277/101 (220-
1298).

BOTANIC — Show com Flávio Maciel e Isadora
Medella. Às 21 h30. Couvert e consumação a CrS
1.200 Rua Pacheco Leão. 70 (274-0742).

BUFFALO GRILL — Show do cantor Jotan. De
3-' a 5a, ás 21 hs. Couvert a CrS 1.000 (3a a 5o).
Rua Rita Ludolf, 47 (274-4848).

CLUB 1 — Show Quem canta os males espanta.
com Sônia Joppert. As 22h30. Couvert e consu-
rrapáo a CrS 2.000. Rua Paul Rcdfern, 40 (259-
3148).

DUERê — No Projeto Bossa Sempre Nova, showcom Billy Blanco, Tiào Noto, Paulo Jobim e ou-tros. As 21 h. Couvert a CrS 7.000. Est. CaetanoMonteiro, 1.882 (710-3435).
GUIMAS — O pianista Marco Tommaso. De 2J a6a, happy hour das 18h ás 22h. Sem consuma-
çáo. São Conrado Fashion Mall. Estrada da Gá-
vea, 899/loja D (322-5791).

GULA BAR — Show da banda Zamba Todas as
4-'s, às 22h. Couvert a CrS 1 600. Av. Delfim
Moreira, 630 (259-5212).

JAZZMANIA — Mestre do samba visita templo
dojazz, com Mestre Marçal. De 4-' a sáb, 23hs.
Couvert a CrS 3.000 o consumação a CrS 2.000.
Av. Rainha Elizabeth, 769 (227-2447).

LUGAR COMUM — Na série Quartas com cias
se, show do Quarteto em Sol. Às 21h30. Couvert
a CrS 1.500 e consumação a CrS 1 200. Rua
Álvaro Ramos, 408 (541 -4344).

MISTURA UP — Show de Lulu Joppert De 4J a
sáb., às 22h. Couvert a CrS 2.500. Rua Garcia
0'Avila, 15 (267-6596).

PEOPLE — Show de Luizáo Maia e a bandaBanzai. De 4-' a sáb., às 23h. Couvert a CrS 3.500
(4,! e 5J) o CrS 4.500 (6a, sáb. e véspera e feriado)e consumação a CrS 2.500 (4-» e 5'») e CrS 3.000
(6J, sáb. e véspera de feriado). Av. Bartolomeu
Mitre, 370 (294-0547).

PICADILLY PUB — No Projeto Inverno Picca-
dilly, show da cantor Luiz Otávio Lima. Às 22h30.
Couvert e consumação a CrS 1.200. Av. Gal San
Martin. 1.241 (259-7605).

RIO JAZZ CLUB — Show Nepro El 13. com o
grupo argentino La Pista 4. As 22h. Couvert a CrS
2.000 e consumação a CrS 1.200. Rua Gustavo
Sampaio, s/n° (541 -9046). Último dia.

VINÍCIUS — Show com o pianista e cantor Flávio
Pantoja & Sonar. De 4J a séb., às 23h. Couvert a
CrS 2.700 (4- e 5') «CrS 3.300 (6- e sáb ). Rua
Vinícius de Morais, 39 (267-5757).
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Hoje * Planeta Terra, das 15 as 22 horas; Quinta • Planeta Reinventado das 15 &s 22 horas; Sexta I
• Planeta Espago das 15 as 22 horas; Sabado • Planeta Vida das 13 as 22 horas; e Domingo, dia 8, I
grande encerramento com atividades do Planeta Humano, das 14 as 17 horas; do Planeta Simbolico I
das 17:30 as 19:45 horas (quando ocorre a concentragao das Bandeiras). E as 20 horas o show do ¦
Planeta Esperanga, com a presenga de Joyce, CAssia Elier, Claudio Zolli e o Grupo de Danga Arte _
em Movimento, ate as 22 horas. ¦
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CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

ALAVRA de programador e divulga-
dor desatento já não está valendo meio
filme de Rombo. Se a Globo cumprir a

promessa, 6 possível que o telespectador te-
nha duas razoáveis comédias para se distrair
hoje. Que sorte danada! (Outrageous fortune,
EUA, 1987) explora o encontro entre duas,
digamos, significativas comediantes america-
nas. No filme de Arthur Hiller, Bette Midler e
Shelley Long disputam piadas e o mesmo
namorado. Bem mais tarde, ainda na mesma
emissora, Lili, minha adorável espiã (Durling
Lili, EUA, 1970) exibe o primeiro trabalho de
Julie Andrews com o diretor Blake Edwards,
seu marido desde 69. É um das menos com-
prometedoras uniões (profissionais) do casal.
E por isso ainda merece uma discreta olhade-
la.

Que sorte danada! e uma dessas histórias
que não carecem de argumentos plausíveis
para arrancar alguns sorrisos da platéia.
Duas mulheres — a primeira uma anta (Mi-
dler), a segunda uma ingênua (Long) — fre-
qiientam o mesmo curso de arte dramática e o
mesmo amante (Peter Coyote). E só vão des-
cobrir a traição depois que o namorado apa-
rentemente morre num atentado. As duas
comparecem ao necrotério para reconhecer o
corpo, atentam para certas proporções do de-
funto chamuscado. As donas saem felizes do
morgue para caçar o falso morto. Mas tam-

.bém indignadas com a farsa, que as atira
para o centro de uma aventura de espiona-
sem.

OS TRÊS DESEJOS DE BILLY GRIER
TV S — 131130

¦ Drama. (The tliree wishe.i of Billy Orier) de
Corey Blecliman. Com Ralph Macchio. Betiy Buck-
lev, liai Hotbrook. Season flubley, Lawrence Press-
mau e Vireca Lindjors. Produção americana (Ti') de
84. Cor (100 min).
Rapaz (Macchio) e acometido do doença rara que
provoca envelhecimento precoce e acelerado. Du-
rante os poucos meses de vida que lhe restam, o
garoto, que adora saxofones, pretende realizar três
grandes ambições. O karatê kid Ralph Macchio se
submete aos quilos de maquiagem exigidos pela
tragédia do personagem. Mas a disfunção orgânica
explorada é mais curiosa que o próprio melodrama.

QUE SORTE DANADA!
TV Globo — 14h40

B Comédia. (Outrageous fortune) de Artliur llil-
ler. Com Betie Midler, Slieliey Lona, Peter Cavo-
(ò, Rohert Prosky, John Schuck, Gcorge Carlin.
Anthony llea/tl e Ji-Pu Cumbuka. Produção ame-
ricaiia de S7. Cor (100 min).

Julic Andrews e Rock Hudson

1 OS FILMES
Duas donas (Midler e Long) que freqüentam o
mesmo curso de arte dramática namoram, sem
saber, o mesmo sujeito (Coyote). O segredo vem á
tona quando o bigamo aparentemente morre numa
explosão. No necrotério, as sirigaitas descobrem a
farsa, perseguem o amante e, durante lima sucessão
de situações absurdas, percebem que foram usadas
numa trama de espionagem internacional. Modesta
e às vezes divertida comédia maluca, cuja funeionali-
dade deve ser creditada aos desempenhos (ótimos)
de Bette Midler (Cuidado com as gêmeas) e Shelley
Long (Um dia a casa cai).

CALIFÓRNIA
TV Bandeirantes — 21h3U

¦ Bang-bung. (Califórnia) de Michele Lupo. Com
Giuliano Genuna, Miguel liose, Paola Bosc, WiUiam
Berger e Chis Avram. Produção italiana de 76. Cor
f'W min).
No século passado, soldado (Gemma) se esta-
beleee no Sul do Estados Unidos após o térmi-
no da Guerra Civil. Lá, inicia amizade com um
rapaz que também está voltando para casa. Mas ter

Os papéis de perua caem como uma luva
para o humor quase histérico de Midler (Por
favor, matem minha mulher, Cuidado com as
gêmeas) e a verve nervosa de Long (Unt dia a
casa cai, Não diga quem sou eu). Mas é o
roteiro de Leslie Dixon quem fornece as pis-
tas para as duas comediantes exercitarem ca-
ras, bocas e gritos. O diretor Arthur Hiller
(Uma história de amor. Escola da desordem),
de filmografia irregular e medíocre, ficou as-
sistindo tudo de cadeirinha.

Lili, minha adorável espiã c uma mistura de
policial, comédia e musical. Os três gêneros
aparecem mais ou menos misturados na fil-
mografia de Blake Edwards, especializado em
comédias musicadas (Vítor ou Vitória?), co-
médias policiais (a série A Pantera Cor-de-ro-
sa) e filmes com Julie Andrews (Meus prohlc-
mas com as mulheres, S.O.B., Vítor ou
Vitória'.' de novo), sua esposa de longos anos.
Mas desde que passou a fazer filmes para a
ex-noviça rebelde, sua carreira não foi mais a
mesma.

Lili marca esta passagem. Mas ainda con-
têm o melhor estilo pastelão do diretor. Nela,
Andrews interpreta Lili Smith, uma espiã ale-
mã disfarçada de popular cantora inglesa, em
plena Primeira Grande Guerra. A moça en-
tretém as tropas e bisbilhota os planos das
forças aliadas. Mas acaba caindo de paixões
pelo major William Larrabee de Rock Hud-
son, o mais bem sucedido parceiro de Doris
Day. Do conflito entre o sentimento e a
profissão da agente Edwards extrai boas pia-
das e muita música. E constrói uma capricha-
da e romântica sátira aos (limes de espiona-
gem.

um grande amigo, no Velho Oeste, não e garantia de
ausência de problemas. Muito menos a assinatura de
Lupo, um diretor afeito a histórias do tipo Atacisle,
o gladiador mais forte do mundo, é recibo de bom
programa.

LILI, MINHA ADORÁVEL ESPIÃ
TV Globo — Oh

¦ Comédia. ( Darling Lili) de Blake Edwards. Com
Julie Andrews, Rock Hudson. Jeremv Kemp. Lance
Percival, Michael H itney. Jacipics Marin. André Ata-
nume. Gloria Paul, Bernard Kav e Dorcen Kcogli.
Produção americana de 70. Cor (136 min).
Durante a Primeira Guerra, espiã (Andrews) alemã
lisa o sliowbi; inglês como laeluida para seus serviços
escusos, agenciada por um falso lio (Kemp). E sc
torna uma das mais populares cantoras da Inglater-
ra. Nos intervalos das apresentações, a moça xerela
segredos militares da força aliada. No processo,
acaba se apaixonando por oficial americano (Hud-
son). romance que acaba por sabotar suas investiga-
ções.

RADIO
JORNAL DO BRASIL

AM 940 KHz ESTÉREO
JBI — Jornal do Brasil Informa — Às 7h30.

12h30. 18h30 e 23h30. Sáb., dom e feriados, ás
8h30. 12h30. 18h30e23h30.

Repórter JB — Informativo às horas certos
JB Notícias— Informativo às meias horas.
1a 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), Colô-
ma.

Panorama Econômico. As 8h30.
Encontro com a Imprensa — Das 13h ás
14h.

Cartazes do Rio — As 16h.
Música da Nova Era — 2'' feira, de 21 h ás
22h.

Variedades: 2'\ 4-' e 6", das 22h ás 23h30.
Arquivo Sonoro: 5J feira
Lotação Esgotada: Das 23h50 ás 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

Informe J B — Às 11 h50, 17h50 e 24h.
Jô Soares Jam Session — às 18h.
20 horas • Reprodução digita! (CDs e DATs)
Sinfonia n° 1, de Beethoven (OS NBC. Toscanini• ADD - 23:05); Pro/údios c Fugas ncs 5a8 (Vol I)
para o Cravo bem temperado, de Bach (Gulda •
ADD • 22:34); Divertimento em Si bemol. K287.
de Mozart (ASMF • DDD - 42:04); Sonata em si
menor, de Liszt (Arrau - Grav. 1968 ao vivo, em
Santiago - AAD - 31:49); Concerto em Dó maior,
para flauta, oboé e orquestra, de Salieri (SolistiVeneti, Scimone • DDD - 18:36); Sintonia n° 1.
em dó menor, op 68. de Brahms (Fil Los Ange-
les, Giulini - • 53:17); Tento n° 1. de Luis de
Milan (Bream • AAD - 7:19); Primeira Suite do
Descobrimento do Brasil, de Villa-Lobos (ONRF,o autor - AAD - 16:25).

Mestres da Música — Ás 24h.

I CIDADE- 102,9MHz
Vitamina C — As 6h.
Saudade Cidade — As 12h.
Sucesso da Cidade — As 18h.
Cidade Diet — As 22h.

I FM 105 - 105.1 MHz
Desperta Rio — Às 5h.
Bom Dia Alegria — As 9h.
Vale A Pena Ouvir de Novo — As 12h.
De Coração Pra Coração — Às 13h.
105 sem Parar -- Às 14h.
Programação Corrida — As 1 6h
Paquera 105 — Às 1 7h
Amor sem Fim — As 20h.
105 Na Madrugada — A 24h.

1SUPERCANAL

ESPN UHF 48
7h30
8h
8h30
9h30
10h
10h30

11 h
12h
14h
14h30
1 6h30
17h
18h
18h30

19h
1 9h30
20h
20ti30
21 h30
23h
Oh
1 h
1h30
2h

3h
3h30
4h

Apresenta

Shell 
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»ÓSE /MIGUEL
ILKER FALABELL/

tar

A.V.VLl ...
PRESTÇS.^ SALEM

MONICA
... , ^ TORRES

r. pjruttpjçjo de RAFAEL PONZI
hilarianir romedia dr TEHRELL ANTHONT

dircçio JOSÉ WILKER
TEATRO VANNUCCl de 4? a domingo ¦ Tel.: 274-7246

JORNAL DO ESQUI
SNOWMOBILE
WIDE WORLD ALASKA
LIFESTYLE
JOGUE BOLA COM REGGIE
JACKSON
CAMPEONATO DE PROFISSIO-
NAL DE JET ESQUI DAYTONA
BEACH
SHOW DE CAES
AERÔBICA
BODY BY JAKE
TOP RANK BOXING, RENO
SUNKIST KIDS
LUTA LIVRE
CAMINHÕES MONSTRO
GRANDES EVENTOS AMERICA-
NOS
POR DENTRO DA TURNÊ DE
GOLFE
UP CLOSE
LIFESTYLE
SUPERBOUTS: HAGLER X ROL-
DEN 1984
RUGBY: AUSTRALIA X WALES
CRICKET: AUSTRÁLIA X INGLA-
TERRA
FUTEBOL AUSTRALIANO
BASEBALL TONIGHT
CAMINHÕES MONSTRO
SURF: 1991 OP PRO HUNGTING-
TON BEACH
POR DENTRO DA TURNÊ DE
GOLFE
O LADO ALEGRE DO ESPORTE
NASCAR WINSTON CUP DAR-
LINGTON

14h CINEMA
15h INFANTIL
16h MUSICA CLASSICA
17h VARIEDADES
18h MUSICA ITALIANA
19h RAIAOVIVO
21 SHOWS
23h CINEMA
Oh VARIEDADES
2h MUSICA ITALIANA
4h SHOWS
6h ENTREVISTAS

T

RAISHF4
7h30 TELEGIORNALE
8h DOCUMENTÁRIO
10h INFANTIL
II MUSICA ITALIANA
12h VARIEDADES

6h30
7h30
8h
8h30
9h
10h
11 h
12h
13h
13h30
14h
14h30
15h
15h30
16h
17h
17h30
18h
18h30
19h
20h
20h30
21 h
22h
23h
Oh
0h30
2h30
3h

CNNSHF5
HEADLINES INTERNATIONAL
BUSINESS DAY
HEADLINES INTERNATIONAL
BUSINESS DAY
HEADLINES INTERNATIONAL
LARRY KING
CNN WORLD DAY
HEADLINES INTERNATIONAL
CROSSFIRE
HEADLINES INTERNATIONAL
CNN WORLD DAY
HEADLINES INTERNATIONAL
WORLD BUSINESS TODAY
HEADLINES INTERNATIONAL
CNN INTERNATIONAL HOUR
CNN WORLD DAY
HEADLINES INTERNATIONAL
WORLD BUSINESS TODAY UP-
DATE
CNN SHOWBIZTODAY
TELEMUNDO NOTICIERO
MONEYLINE
CROSSFIRE
PRIME NEWS
TELEMUNDO NOTICIERO
HEADLINES INTERNATIONAL
SHOWBIZ TODAY
HEADLINES INTERNATIONAL
MONEYLINE
HEADLINES INTERNATIONAL

• • I • • •
TEATRO DOS 4 APRESENTA

0
'•'/! patrocínio ;

«a

• -•

• •• ••• • • •••%**• * • • .
• • '• * „•• ' • »*• • * •

^BiaiiiSÊí
V Ol-V'

máscaras

DE MAURO RASICOM A COLABORAÇÃO DE GIUSEPPE VEROI

.•',;<Shell
• • ••• • •• • .*:• "V..Í

•

CLEYDE YÁCONIS • SÉRGIO VIOTTI • DANIEL DANTAS
LILIA CABRAL • CLÁUDIO MAMBERTI • THELMA RESTON
ROBERTO FROTA • REINALDO GONZAGA • LUIS CLÁUDIO
TEATRO DOS 4 • TELEFONE 274 989S • SHOPPING DA CÁVEA

ANAL 2 — TY Educativa Telef'°no dn omissora 2920012

7h25
7h30
7h45
8I1

8h30

9h
9h30

9h45

10h 15

10h20
10h30

11 h

11 h30
11 h45
12h
12h30
12h45
13h15
13h30
14h
14h30
15h
15h30

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL
TELECURSO 1° GRAU — Educati-
vo. HojeiC/énc/ai
TELECURSO 2» GRAU — Educati-
vo. Hoje: Matemática
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL— Educativo. Hoje: Didática 18h55
EDUCAÇÃO EM REVISTA— Dodi- 19h10
cado aos professores de Ia Grau.
Apresentação de Vera Barroso
RÁ-TIM-BUM — Infantil 19h30
MÃOS MÁGICAS — Infantil com
Plim-plim
DOCUMENTÁRIO DIRIGIDO/ 20h
CIÊNCIA NO ESPORTE — Hoje: 20h25
Correndo sem respirar
MERCADO FINANCEIRO — Fias- 20h30
hes ao vivo da Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro, até às 13h
ABC DO ESPORTE — Hoje: tênis
O MUNDO DA CIÊNCIA — Hoje;
animais 21h30
IMAGENS DA ITÁLIA — Revista de
atualidades sobre a Itália. Apresenta- 22h
ção de Marina Colassanti
TELECURSO 1" GRAU — Reprise
TELECURSO 2" GRAU — Reprise
REDE BRASIL — TARDE — Noti-
ciário. Apresentação de Débora Koll 23h
RIO NOTICIAS — Noticiário local.
Apresentação de CIAudia Pfeifer Oh
RÁ-TIM-BUM
MÃOS MÁGICAS
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
EDUCAÇÃO EM REVISTA 0h1 5
DOCUMENTÁRIOS DIRIGIDOS
IMAGENS DA ITÁLIA
SEM CENSURA — Debates Apre 0h30

sentação de Márcia Peltier. Hoje: Wal-
ler Clark, o endocrinologista Pedro
So/berg. o escritor Carlos Neja, a can •
tora Joana, o juiz Jorge Emiliano
(Margarida), o médico Hélio Barbosa
e o sociólogo Guaracy Mingard
RIO NOTICIAS
TEMPO DE ESPORTE — Noticiário
esportivo. Apresentação do Ana Lúcia
Gregatti
JORNAL DA EDUCAÇÃO — Noti-
ciário dirigido ao magistério. Apresen
tação de Liliana Rodrigues
VlDEO SOM —Musical
JORNAL DO CONGRESSO — No-
ticiãrio sobre o Congresso
ESPORTE POR ESPORTE E 369"
— Documentários de meia hora* de
duração, sobre esporte e viagens-pelo1
mundo. Hoje: Salto em esquis/Jarj^i-
Ca ifTfnrt
REDE BRASIL— NOITE — Noticií
rio
QUARTA ESPECIAL— Documentã
rio jornalístico. Hoje: 10 anos do'Aquarela do Brasil'. Um especial exi-
bido em 1981. para comemorar o dia 7
de setembro
PESSOAS — Entrevistas. Apresenta
ção de Hildegard Angel
TEMPO DE ESPORTE - Noticiário
esportivo, localizando o Brsil e o mun-
do Apresentação de Paula Hermandez
e José Carlos Araújo
DINHEIRO VIVO — Informativo
econômico. Apresentação de Luis
Nassif
EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL

01 CANAL 4 - TV Glob
Gh30 TELECURSO 2" GRAU
7h BOM DIA BRASIL - Entrevistas
7h30 BOM DIA RIO
8h XOU DA XUXA - Infantil.
13h GLOBO ESPORTE
13h 10 JORNAL HOJE
13h30 VALE A PENA VER DE NOVO —

Reprise da novela Cambalacho.
14h40 SESSÃO DA TARDE Filme: Que

sorte danada
1 7h ESCOLINHA DO PROFESSOR

RAIMUNDO
1 7h30 ROQUE SANTEIRO
18h SALOMÉ

Telefone da emissora: 529 2857

18h50 VAMP
19h45 RJ TV — Noticiário local
20h JORNAL NACIONAL - Noticiário

nacional e internacional
20h30 O DONO DO MUNDO
21 h30 ESTADOS ANYSIOS DO CHICO

CITY — Humorístico
22h30 SACRIFÍCIO FINAL - Mi nissérie

americana, em quatro capítulos, ba-'
seada em fatos reais.

23h30 JORNAL DA GLOBO - Noticiário
Comentários de Paulo Francis

00.00 CLASSE A — Filme: Lili. minha xido
rável espiã

I CANAL 6 — TV Maneh
7h30 BRASIL— Noticiário nacional,

8h COMETA ALEGRIA Infantil
1 2h SESSÃO ANIMADA
12h25 MANCHETE ESPORTIVA — 1"

TEMPO - Noticiário esportivo
12h45 JORNAL DA MANCHETE — EDI-

ÇÃO DA TARDE — Noticiário
13h25 SESSÃO SUPER-HEROl
15h30 CLUBE DA CRIANÇA - Infantil

Apresentação de Angélica
17h45 BOLETIM DO TÊNIS
18h SESSÃO ESPACIAL Seriado

Jornada nas estrelas
19h05 GRID DE LARGADA
191110 RIO EM MANCHETE - Noticiário

local

et e
Telefono da emissora: 285-0Õ33

19h34
19h35

20h35
21 h30

22h30

23h25
23h30

0h1 9
0h20

MINUTO DO JAZZ - Boletim-do
FreeJazz91
PANTANAL ~ Reprise da nove|í\,d.e
Benedito Ruy Barbosa. t.
JORNAL DA MANCHETE — 1 •
EDIÇÃO — Noticiário
A HISTÓRIA DE ANA RAIO E ZÉ
TROVÃO
O GUARANI • Mmissérie em 23 co-
pitulos baseada no romance de José
de Alencar.
MOMENTO ECONÔMICO
NOITE E DIA — Noticiário com en-
trevistas r
MINUTO DO JAZZ - Reprise
FIM DE NOITE — Musical

I CANAL 7-H Bandeirante
5h35 MISTÉRIOS DA FÉ — Religioso
5h50 A HORA DA GRAÇA - Religioso
7h20 REALIDADE RURAL — Noticiário

sobre o campo
7h30 KIKO - Humor Reprise
7h55 BOA VONTADE —Religioso
8h CELESTE MARIA RECEBE —
9h DIA A DIA — Jornalístico
10h COZINHA MARAVILHOSA DA

OFÉLIA — Culinária
10h30 OS IMIGRANTES Resumo da no

vela
11 hl 5 NINHO DA SERPENTE — Reprise

da novela
1 2h ACONTECE — Noticiário
12h30 ESPORTE TOTAL Esportivo
13h JORNAL DO RIO -- Noticiário local
13h30 CARAVANA DO AMOR — Varieda-

des. Apresentação de Alberto Brizola
15h KIKO. Humor
15h30 O HOMEM DE SEIS MILHÕES DE

DÓLARES —Seriado
1 7h30 CANAL LIVRE - Debate. Apresen-

tação de Flávio Gikovate.

b
18h50
19h20

19(130
20h30

21 h30

23h30
Oh

0h1 5

1 h15

2h15

Telefone da emissora: 542-2132

JORNAL DO RIO — Noticiário IpftH
AGROJORNAL — Noticiário do
campo.
JORNAL BANDEIRANTES Noti
ciário
FLAMINGO ROAD — Minisséric
baseada no romance de Robert Wilder ;QUARTA SEM LEI - Filme: Calit^r- ¦
nia — •
JORNAL DA NOITE — Jornali^jio (BANDEIRANTES INTERNAÇJO-
NAL
HENRY MAKSOUD E VOCÊ — En
trevista. Apresentação de Henry Mate -,
soud. Hoje; Dr. Ives Gandra da Silva
Martins (tributa lista). Flávio Curgel da.
Rocha (deputado federal do PRty) e
Alencar Burti (presidente da FENA -
BRAV). Tema: Vamos acabar conuna-
nicomio tributário
FLASH — Entrevistas. Apresentação. mrt*deAmauryJr. ^
BOA VONTADE — Religioso

CANAL 9 —TV Corcovado/MTV
6h30 PROGRAMA 45 MINUTOS — En

trevistas
7h15 AGENDA DO INVESTIDOR Co-

mentários e entrevistas sobre o merca-
do financeiro.

7h30 O RIO É NOSSO — Variedades
8I1 POSSO CRER NO AMANHA

Religioso
8h1 5 COISAS DA VIDA
8(i30 VINDE A CRISTO —Religioso
8h45 GÊNIO MALUCO - Desenho
9(i IGREJA DA GRAÇA —Religioso
9h30 CENTRO DE CONVENÇÕES

EVANGÉLICAS — Religioso
10h O EREMITA — Esotérico. Apresenta-

ção de Kaanda Ananda
II h FÉRIAS NO ACAMPAMENTO -

Seriado
12(1 VlDEO MUSIC — Clipes. Apresenta-

ção de Otaviano
13h YO! MTV RAPS — 0 melhor da Rap

Music. Apresentação de Felipe

Teleforfê da
emissora: 580-V536

14h NON STOP - Programa com bTocos
de meia hora só com vídeos.

15h30 GÁS TOTAL - Clipes heavy mçtcjj.,
Apresentação de Gastão

17h30 CHECK IN — Hoje: o grupo Ira
18h DISK MTV - Parada de sucessos]

coms os 10 clips mais votados
19h MTV NO AR — noticiário
1 9h1 5 VlDEO MUSIC - Clipes. Apresenta

ção de Rita
21h30 DEMO MTV — Um espaço para os

novos. Apresentação de Daniel
22(1 ROCKSTÔRIA — Hoje: Sting (repri-

se)
22h30 VlDEO COLLECTION — Clipes. Ho

je. Sting (reprise)
23h MTV NO AR
23h15 121 — Lançamento de vídeo-clipes de

vanguarda. Apresentação de Thunder
1 h1 5 SATURDAY NIGHTLIVE - Humo-

ristico americano, < - - ' •
1 h45 VlDEO MUSIC

I CANAL 11-TV S

(O Super Canal funciona por assinaturas, nas
ondas UHF e SHF. Contatos pelo telefone:
205-8612)

7h30
9h

10h30
12h30
13h
13h30
15h30
16h
16h30
17h
17h30
18h30
19h27

19h30

?f)h15

MARIANE — Infantil
FESTOLÃNDIA - Infantil, apresenta-
do por Eliana
SHOW MARAVILHA Infantil
Apresentação de Mara
CHAPOLIN — Seriado
CHAVES — Seriado infantil
CINEMA EM CASA — Filme: Os
três desejos de Billy Grier
SESSÃO DESENHO - Desenhos
DÔ RÉ Ml — Infantil
CHAPOLIN — Seriado Infantil
CHAVES - Seriado Infantil
PROGRAMA LIVRE
AQUI AGORA — Jornalístico
ECONOMIA POPULAR — PER-
GUNTE AO TAMER Informativo
econômico
TJ BRASIL— Noticiário. Apresenta-
ção de Bóris Casoy
CARROSSEL — Novela

Telefone da emissora: 580-031 3

21 h05 ROSA SELVAGEM —Novela
21 h55 JORNAL DO SBT 1° EDIÇÃO •

Noticiário. .
22h O GRANDE PAI Série Nacional

Direção de Walter Avancini. Com Flá-:
vio Galvão e Paloma Duarte

23b JORNAL DO SBT 2» EDIÇÃO
Noticiário. Apresentação de Lilian
Witte Fibe

23h15 JÔ SOARES, ONZE E MEIA En
trevistas com Jô Soares. Hoje: Aníbal
Rafael, criador de cobras; Maria Eu dó-
xia Melão, empresária da cultura; e Bia
Witaker e Maurício Pereira, que bolam
mensagens para secretária eletrônica '

0h30 JORNAL DO SBT — 3" EDIÇÃO'.
Noticiário. Apresentação de LiliamWi-
te Fibe r> riI, .

1 h TJ INTERNACIONAL — Noticiário
internacional. Apresentação de Her •
mano Henning

CANAL 13-TV Rio
6h45 INSTANTE BRASILEIRO — Musi-

cal" 7h POSSO CRER NO AMANHÃ -
Religioso

7h10 MISTÉRIOS DA FÉ —Religioso
7h40 UMA NOVA ESPERANÇA — Reli-

gioso
7h55 CADA DIA — Religioso
8h CLIPES MUSICAIS
9h COMBATE —Seriado
10h CLIP TV — Música jovem ao vivo
II h GUERRILHEIROS —Seriado
11h55 INSTANTE BRASILEIRO
12h CLIP'S — Os melhores da casa
13h REPÓRTER RIO — Noticiário

Telefone da emissora: 293-0012

13h30 RIO URGENTE — Entrevistas, deba
tes e variedades

17h REPÓRTER SEM MEDO Noti-
ciário policial

17h30 REPÓRTER RIO — 2» EDIÇÃO
18h CLIP TV
19(1 GUERRILHEIROS —Seriado
20h INSTANTE BRASILEIRO
20h10 COMBATE —Seriado
21 h30 INSTANTE BRASILEIRO
21 h40 KUNG FU — Seriado
23h10 INSTANTE BRASILEIRO
23h20 REPÓRTER RIO — Noticiário
23h50 OS MELHORES CLIPES
0h20 COLUMBO —Seriado

1
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Frank Capra ? 1897 | 1991
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Do mundo nada se leva, sucesso de 1938 Com seus filmes otimistas, Frank Capra fez sucesso durante a depressao americana

o homem 
que 

filmou o otimismo

Um criador

talentoso

e prolixo 
-

11JLO longo de sua carreira, que
começou cm 1922 com Ballad of
Fultah Fisher's boarding house (sem
título em português) e se encerrou
em 1961 com Danta por um dia (A
packelful of miracles, com Glenn
Ford e Bette Davis), Frank Capra
dirigiu 47 ftimes. Foram oilo docu-
mentários, produzidos para ajudar
o esforço americano na Segunda
Guerra, produções para TV e uma
série de filmes antológicos. O suces-
so chegou com Aconteceu naquela
noite (It happened in one night, com
Claudctte Colbcrt c Clark Gablc),
de 1934, que conquistou os cinco
Oscars mais importantes do ano."
No momento em que os Estado^ ]
Unidos enfrentavam uma grande
depressão, a visão esperançosa que
imprimia a seus filmes, cujos perso-
nagens tinham sempre um final fc-
liz, estabeleceu um elo entre diretor
e platéia. Capra jamais viu unia
produção fracassar.

Com uma filmografia prolixa,
ele chegou a realizar oilo filmes
apenas no ano de 1928. Mas nesta
safra não se incluem suas princi-
pais obras, como A mulher proibi-
da (Forbidden), Loucura america-
na (American madnvc) ou O último
chá do general (The >i:!er tea oj
General Yen), todos r.c i932. Nos
anos seguintes, Capra dirigiu alguns
de seus filmes mais importantes: Do
mundo nada se leva (Vou cm 't take
with you), 1938; Adorável vagabundo
(Meei John Doe), 1941; A felicidade
não se compra (II 's a wondcrfull li-
fe), 1946 ou Nada além de um
desejo (Here comes lhe groom),
1950.

deles também premiado com o Os-
car), retornando a Hollywood apenas
em 1946, com A felicidade não se
compra. Após mais um filme, Órfãos
da tempestade, em 1951, convenceu-se
de que o cinema e o inundo haviam
mudado e parou durante oito anos.
Fez mais dois filmes, cm 59 e 61, e
encerrou definitivamente a carreira,
criticando duramente as condições cie
trabalho na nova Hollywood.

RICARDO 

MF-NANDRO

S anos da Grande Depressão
foram trágicos para milhões
de americanos que, de um

dia para outro, viram-se sem empre-
go, sem moradia e sem esperança.
Muitos não resistiram ás provações,
mas outros reuniram forças, de mui-
taíí" maneiras, para lutar contra as
dificuldades e refazer suas vidas.
Um#, dessas maneiras foram certa-
mente os filmes românticos e otimis-
tas de Frank Capra, um dos grandes
nomes de Hollywood, que morreu
òhfém, dormindo, em sua casa em
La Quinta, Califórnia, aos 94 anos.

Cineasta de uma época, Capra
baseou a maior parte de sua filmo-
grafia em personagens idealistas que
enfrentam sistemas sociais opressi-
vos e no triunfo da honestidade e da
justiça. Esse otimista casava-se per-
feitamente com a política do New
Deal proposta pelo então presidente
Franklin Roosevelt, mas o diretor
sempre negou que seus filmes tives-
sem objetivos
políticos. "As
duas coisas que
o estimulavam,
artística e poli-
ticamente eram
a importância
do indivíduo e
a liberdade do
indivíduo.'

Nascido em
Palérmo, na Si-
cilia, em 1897,
Frank Capra
chegou aos Es-
tados Unidos
aos seis anos e
enfrentou to-
das as difieul-
dades que os
personagens de
seus filmes ven-
ceriam. Seu pai
era catador de
laranjas e ele
mesmo foi boy
em jornal e to-
cador de banjo
nas ruas para ajudar a família e
pagar seus estudos, conseguindo
lormar-se em engenharia química,
no Instituto de Tecnologia da Cali-
fórnia, em 1918.

No ano em que ficou em pior
situação financeira. 1922. conseguiu
a chance que mudaria sua vida, ao
dirigir, em São Francisco, por USS
75. tini filme curto baseado num
poema de Rudyard Kipling. apesar

de não entender nada de cinema. O
curso universitário, porém, lhe ga-
rantiu um emprego num laboratório
fotográfico, onde durante um ano
revelou e montou filmes amadores.
Saiu dali para sua primeira oportu-
nidade em Hollywood, levado pelo
diretor de comédias Bob Eddy.

Trabalhou também nos estúdios
Hal Rouch e acabou contratado por
Mack Sennett e pelo comediante
Harry Langdon para escrever cenas
engraçadas, acompanhando este úl-
timo quando foi trabalhar para a
produtora First National, em 1926.
Escreveu e dirigiu (com Harry Ed-
vvards) O andarilho, mas nos crédi-
tos do filme foi citado apenas como
co-roteirista. Dirigiu dois outros fil-
mes de sucesso para Longdon, que
de repente decidiu ser diretor e o
demitiu. Desempregado, Capra foi
para Nova Iorque. Ali, cm 1927,
dirigiu o fracassado Afilha dafortu-
na, filme que lançava nas telas a
atriz teatral Claudette Colbert. lro-
nicamente, sete anos depois Capra e
Colbert ganhariam os Oscars de me-
lhor diretor e melhor atriz com
Aconteceu naquela noite.

De volta a Hollywood, voltou a
escrever comédias para Mack Sen-
nett até que. em 1929. assinou com a
Columbia Pictures. Com liberdade
total para realizar os filmes, auxilia-
do pelo roteirista Robert Riskin,
Capra criou um estilo de comédias
sentimentais que oferecia â popula-
ção atarantada com a Grande De-
pressão uma oportuna mensagem de
otimismo. São desse período filmes

como Aconteceu naquela noite. O
galante Mr. Deeds e A mulher faz o
homem, que deram a Frank Capra o
Oscar de melhor diretor. O primeiro
conseguiu a histórica façanha de ob-
ter os cinco prêmios principais (fil-
me, diretor, roteiro, atriz e ator. este
para Clark Gable). que só se repeti-
ria 40 anos depois com Um estranho
no ninho. Antes dos Oscars, Capra já
conseguia sucesso com filmes como

Loura e sedutora, com Jean Harlow,
cujo título original. Platinam Blon-
de, virou marca registrada da sex-
symbol dos anos 30.

Em 1937 a associação com a Co-
lumbia seria desfeita após uma briga
sobre os gastos de Capra com Hori-
zonte perdido. Esse filme mostra o
quanto o diretor se preocupava com
seu público: a recepção fria nas pré-
estréias levou-o a cortar os dois pri-

meiros rolos e remontar tudo. E, no-
vãmente, fazer sucesso. Essa mesma
preocupação fez com que experimen-
tasse cinco finais diferentes para O
adorável vagabundo (1940), antes de
aceitar a sugestão dada por um lã, por
carta.

Durante a Segunda Guerra. Frank
Capra engajou-se na luta, produzindo
documentários para a Marinha (um

Com seus filmes otimistas, Frank Capra fez sucesso durante a depressão americana

Festa do cinema

Começa em Vene-

za a grande corrida

pelo Leão de Ouro

VENEZA 

— Com a exibição de
Uma história simples, do ilalia-
no Emidio Greco, baseado nu

última novela escrita por Leonardo Scia-
ttiil e protagonizado por Gian Maria Vo-
lonté. começou ontem cm Veneza a 48"
Mostra Internacional de Arte Cincmato-
gráfica. Antes da exibição do primeiro
concorrente ao Leão de Ouro, o público
da sessão inaugural assistiu á projeção
dos Iwrs concours: o média-metragem
Anima Mundi, dirigido pelo norte-ameri-
cano Godfrey Reggio (Koyaanisqatxi),
com música de Philip Glass, e Atlantis,
dç; Luc Besson, o cult diretor francês de
Nikita. Durante 15 dias, o festival pro-
mete levar à cidade, um desfile de perso-
nalidades famosas e de uma das melho-
ri!s safras de filmes dos
últimos anos. Serão proje-
tados mais de cem filmes,
22 deles na competição ofi-
ciai.

Uma história simples,
terceiro longa-metragem
de Emidio Greco, 52 anos,
dá à novela homônima de
Sciacia. o mesmo trata-
mento frio que caracteriza
seus dois filmes anteriores
e fez do diretor um dos
aütores mais difíceis do
atual cinema italiano. A
trama policial conta a his-
túrju de um delito aparcn-
temente simples que escon-
de, na realidade, uma
conspiração envolvendo
alias figuras da justiça e da
policia local. Embora, to-
da u ação seja movida a
'fIVitos surpresa, o filme de
Greco desenrola-se em rit-
mo moroso, para chegar a
um final quase previsível na opinião dos
críticos. Os atores, dirigidos como num
driima de rádio, preocupam-se mais com
a imposiação da voz do que com a credi-
bilidade de seus personagens. Salva-se o
veterano Volonté.

«Já os dois filmes selecionados para a
sessão inaugural, praticamente dispen-
sam a presença humana para confiar
exclusivamente na beleza das imagens,
na eficácia da música e na montagem,
mostrando uma natureza ainda não ul-
trajada pelo homem. Anima Mundi, com
apenas 29 minutos dc duração, segue a

mesma linha dos filmes anteriores de
Reggio — Koyaanisqatsi (1982). que tra-
ta da influência negativa da urbanização
na natureza e 1'owaqquatsi (1987), sobre
a destruição do meio ambiente pela tec-
nologia. Valorizadas pela música mini-
malista dc Glass, as imagens de Godfrey
Reggio exibem uma infinita variedade dc
espécies animais. O mesmo faz Luc Bcs-
son em Atlantis. Ele retoma o persona-
gem de seu filme Lc graneI bica. que no
happy-vnd se transforma em delfim, para
documentar o que se passa no mundo
submarino. Rodado em três oceanos e
quatro continentes, entre 1989 e junho
deste ano, o filme também se serve da
música onipresente de Erie Serra, menos
eficaz que a trilha de Philip Glass para
Anima Mundi.

Além dos 100 filmes que serão mos-
Irados em Veneza este ano, assinados
por diretores como Jean Luc Godard.
Nagisa Oshima, Werner Herzog e Mario
Monicelli, entre outros, o festival anun-
cia outras atrações. Já garantiram suas
presenças na cidade, a espanhola Car-

Ariovaldo dos Santos — 5/10/83

, um

men Maura, os ingleses Donald Suther-
land e Ben Kingsley e os americanos
Denzel Washington e Glen Close. sem
falar nas madrinhas da festa: Claudia
Cardinale, Ornella Muli e Nastassia
Kinski. A grande ausente será Sofia Lo-
ren. Ao contrário do que já fora confir-
mado, a atriz italiana fará forfait na
noite de encerramento: a produção do
festival não pode oferecer o avião parti-
cular que Loren pedira para ser apanha-
da em Nova Iorque. E levada dc volta, é
claro.

j|||i§P^ iPr ^
|||g|p

Amaldo^Ritae^gi^mndoamda estavamjun^s
S6rgioPublio

Hoje, Sergio Dias vive entre'Nova Iorque e o RioHoje, Sérgio Dias vive entre Nova Iorque e o Rio

Um mutante no 
palco

José Carlos Brasil — 12/02/72

Sérgio Dias lança

disco no exterior

e faz show no Rio

TA FÁBIO RODRIGUES

n| OS últimos dez anos, Sérgio
I « Dias — sócio fundador,

X * com seu irmão Arnaldo
Dias Baptista e Rita Lee, dos Mu-
tantes, a mais criativa banda de
rock que já surgiu no país — virou
uma espécie de guerrilheiro mitoló-
gico do rock-Brasil. Vivendo na
ponte aérea Rio-Nova lorque-Río,
ele aparece de repente, desanca o
sltow-business nacional, faz um
show e desaparece novamente nos
estúdios e palcos daqui e do mun-
do. Agora, ele está aqui — faz show
sexta, sábado e domingo no Teatro
da Casa de Rui Barbosa, cm Bota-
fogo —, mas cheio de projetos lá
fora, onde acaba de lançar seu ter-
ceiro disco solo, Mind over matter,
e para onde volta, com guitarras e
bagagens, em novembro.

O show deste fim de semana —
da série Sons Incidentais, que ocupa
todos os fins-de-semana o teatro da
Casa — começou despretensioso. A
idéia era ter Sérgio, sua voz e sua(s)
guitarra(s) apenas, o que não é
pouco. Mas o eterno Mutante não
se conformou. Convocou o bateris-
ta Rui Motta. com quem trabalhou
na década de 70 na última versão
dos Mutantes (já sem Rita e Arnal-
do), e a tecladista Délia Fischer. do
Duo Fenix, e promete refrescar a
memória dos fãs misturando clássi-
cos dos Mutantes — Panis et cir-
censis, de Caetano e Gil, Fuga n° 2
dos Mutantes, Balada de um louco,
Tiroleite — com músicas de seu
último trabalho solo. mais Beatles,
Stevie Winwood, standards como
Stella by sturlight e muito improvi-
so.

"Na primeira meia hora, eu vou
inventar um bocado para abrir a
cabeça da moçada", diz ele. com
um acento moleque de quem tem 40
anos de vida e mais de 25 de estra-
da. Sérgio continua um Mutante,
um dos maiores guitarristas que es-
te país já teve e um músico cheio de
artes e manhas. Mas, excluídas fu-
gazes aparições nos palcos brasilei-
ros. ele praticamente desapareceu
do cenário local. Desde 1981, não
lança um disco por aqui — o últi-
mo, Sérgio Dias, lançado pela CBS,

Arnaldo, Rita e Sérgio quando ainda estavam juntos
Sérgio Públio

tinha participações de gente como
Caetano Veloso, Gal Costa e do
violinista indiano L. Shankar. Suas
duas últimas produções, Mato
Grosso, de 1990. parceria com ò
guitarrista Phil Manzanera (ex-
Roxy Music) e Mind over matter,
deste ano, só foram lançados lá
fora."Mas o som da minha guitarri- •
nha tá sempre ai. fazendo sucesso.
Até com a Xuxa eu toquei", diz ele,
que acha que no Brasil as coisas
estão se repetindo. "A única cultu-
ra que vinga por aqui é a da ginásti-
ca." Por isso, anuncia que desistiu
de tocar sua carreira no país. assi--
nou um contrato de quatro anos
com a gravadora inglesa Expres-
sion Records, que acaba de lançar
Mind over matter na Europa e Esta-
dos Unidos, e se prepara para par-
tir de novo. Ele vai se fixar nos
Estados Unidos. "Lá, diz orgu-
lhoso, "sou respeitado, toco com os
melhores músicos do mundo, posso
mostrar as muitas faces que tenho.
Afinal, sou mutante."

Não é uma declaração vazia.
Desde 1966, quando formou com
Arnaldo e Rita o conjunto que viria
a ser Os Mutantes, e até o início da
década de 70, quando Rita e depois
Arnaldo saíram, desintegrando o;
grupo original, Sérgio participou de.
uma das mais poderosas alquimias:
musicais que já surgiram por aqui.'
Os três, mais o baterista Ronaldo
Leme e o baixista Arnolpho Lima
Filho, o hoje solicitadíssimo produ-
tor Liminha, com a participação
especial do arranjador Rogério Du-
prat e a força dos tropicalistas Cae-
tano e Gil, provaram pela primeira
vez que poderia existir um rock
brasileiro. Abertos a todas as in-
fluências, Os Mutantes misturaram'
Beatles com música caipira, Ma-;
mas & Papas com bossa nova, Yes
com samba. j"Era uma química poderosa.
Até hoje, quando dois de nós se.
juntam, sai faísca", diz Sérgio, que
cultiva a hipótese de reunir o grupo,
de novo. "Juntar num palco é im-
possível, mas para gravar alguma
coisa não é necessário sequer que os
três se encontrem", diz ele. A caute-
la é explicável. A desintegração do
grupo foi um processo doloroso
que deixou seqüelas. Arnaldo, que
hoje vive em Juiz de Fora, enfren-
tou uma crise de depressão que
quase o levou a morte. Ele caiu ou
se atirou da janela de uma clinica
psiquiátrica. Mas, como se sabe.
Sérgio, Arnaldo e Rita são mu
tantes.
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olpe de teatro

0 diretor garante o

retorno ao palco e a

volta do Oficina

Dpedrotinoco

ISTANTE das temporadas
teatrais desde 1972. quando
dirigiu e atuou em As três

irmãs, de Tchecov, o também autor
José Celso Martinez Corrêa voltará
a encontrar o público cm outubro.
As boas. de Jean Genet, foi o texto
escolhido para este retorno. O que
fez José Celso nos 19 anos que se-
param estes dois espetáculos é um
dos temas da palestra que o diretor
de Roda viva apresenta hoje, às 21h,
no São Conrado Fashion Mall. Es-
te evento é o primeiro da série A ter-
gulho no pensamento, promovida
pelo JORNAL DO BRASIL.

Desde que voltou do exílio, em
1981, José Celso procura revitalizar
o Teatro Oficina, fundado em 1958
e desmantelado nos primeiros anos
do golpe militar. "Eu achava que,
com a abertura, tudo aconteceria
no dia seguinte. Mas topei com
uma parede, uma parede lenta, gra-
dual e restrita", lembra o diretor. A
história da reconstrução do Oficina
parece que finalmente vai acabar
no final deste ano — "o governo do
Estado de São Paulo prometeu en-
tregar a obra em dezembro, agora é
sério", garante."Ao invés de ter um Oficina, va-
mos ter uma Usina, um espaço
grandioso como o sambódromo",
promete José Celso. Com direito a
"moderna tecnologia de luz e som,
jardim, queda d'água. pista de terra
e um núcleo de vídeo que permitirá
transmissão direta dos espetácu-
los", o novo Oficina foi construído
sob inspiração de um outro sonho
adiado de José Celso Martinez
Corrêa. As bacantes. texto de Eurí-
pedes, foi escrito na Grécia há
2.400 anos e, há pelo menos cinco
Martinez Corrêa planeja montá-lo."O Oficina foi reconstruído uma
primeira vez depois de ter sofrido
um incêndio, e foi remodelado para
abrigar a montagem de Roda viva,
em 

"Í968. 
Desta vez foram As ba-

cantes que inspiraram as obras",
explica o diretor.

Envolvido com uma obra que
não acaba nunca e textos teatrais
de montagem aparentemente inviá-
vel, José Celso Martinez Corrêa su-
miu dos palcos já construídos. "Es-

ry ?

Ze Celso

Josemar Ferrari
tes últimos anos foram recheados
de golpes teatrais que, ao invés de
acontecerem em teatros de verdade,
aconteciam no teatro do mundo.
Eu mesmo encarnei um persona-
gem. um misto de guerreiro e pro-
dutor cultural muito divulgado pela
mídia", esclarece o diretor. Em de-
zembro de 1985 José Celso Marti-
nez Corrêa voltou a brilhar, ainda
que por um dia. "Coordenei uma
única apresentação de O homem
e o cavalo, de Osvvald de Andrade,
com 150 atores, para um público de
2.000 pessoas", conta.

Depois desta rápida aparição,
José Celso voltou "aos infernos",
segundo sua própria definição."Desci aos infernos, a um trabalho
subterrâneo. Primeiro brigamos pa-
ra que Sílvio Santos não comprasse
o Oficina. Depois, com o teatro
tombado, lutamos para viabilizar a
reforma planejada pela arquiteta
Lina Bardi", lembra, antes de
acrescentar capítulos mais recentes
desta história: "Em 1988 Fernando
Moraes assumiu a Secretaria de
Cultura de São Paulo, mas, à exee-
ção de uma grande ajuda financeira
do então ministro Celso Furtado,
as coisas não andaram muito."

A novela da reconstrução do
Teatro Oficina ficou sem um final
definido até março deste ano. "No
dia 14 de março, véspera da posse
de Fleury no Governo de São Pau-
lo, Cristiane Torloni procurou o
ainda governador Quércia e conse-
guiu o apoio que faltava", narra
José Celso. O sucesso da investida
de Cristiane Torloni tem, segundo
José Celso, várias explicações."Eles já se conheciam desde a cam-
panha das diretas, foi ela que suge-
riu que o Quércia cortasse aque-
Ias costeletas enormes. Mas a
verdade é que Cristiane estava in-
vestida de Cacilda Bccker quando
falou com o governador", assegura
o diretor.

Autor de Cacilda!, trilogia escri-
ta cm homenagem á atriz Cacilda
Becker, José Celso mostrou o texto
a Cristiane Torloni e ela apaixo-
nou-se pela personagem principal."Apaixonou-se a tal ponto que, eo-
mo Cacilda Becker fazia nos velhos
tempos, procurou uma autoridade
e dobrou-a", diverte-se José Celso
Martinez Corrêa. Cacilda!, a trilo-
gia, foi a vencedora entre 545 textos
candidatos a um prêmio oferecido
pela Secretaria Estadual de Cultura
de São Paulo. Com o novo Teatro
Oficina quase pronto, José Celso

II | 11 |i if fill'' iiniii Till Hi III n r<5Q5^crg^t!1'ag,y

Martinez Corrêa pretende voltar à
febre criativa de 1968, mais precisa-
mente dos dias que antecederam o
Al-5.

Lcs bonnes (/l.v criadas, livre-
mente traduzido para As boas) tex-
to de Jean Genet, só foi descoberto
em 1989 e teve, segundo José Celso,
"uma única montagem na França".
No Brasil a peça, sob direção de
José Celso Martinez Corrêa, tem
figurino de José Possi Neto, música
de José Miguel Wisnik e três atores:
Raul Cortez, Marcelo Drummond
e o próprio José Celso. "E uma
típica peça de chá das cinco", di-
verte-se Zé Celso. "Vou voltar a me
dedicar a montagens e procurar
gente para ocupar as outras ativi-
dades que acumulei nestes anos.
Estou à procura de um produtor,
acho que vou mandar um fax para
o Ricardo Semlcr", planeja.

LC '_ JNo teatro precisamos fazer nossas catarses, nos
confrontar com nossos clichês. Já imaginou o impacto da
Xuxa interpretando a estranguladora de criancinhas de

O anjo negro, de Nelson Rodrigues 
J ^

Mergulho no

pensamento
A palestra do teatrólogo Josc Celso

Martinez Corrêa no São Conrado
Fashion Mall hoje, às 21 h. dá inicio a
uma série de encontros intitulada\fclcr-
gulho no pensamento. Coordenada pelo
JORNAL DO BRASIL, a série tem
como objetivo promover encontros in-
formais entre artistas e o público, de
onde deverão sair conversas sobre o
pensamento e o processo de criação
atuais. O poeta Ferreira Gullar. no
próximo dia 1S. o diretor de teatro
Moacvr Góes. dia dois de outubro, e
VVally Salomão, dia 16 de outubro, são
nomes já confirmados. O cineasta Jú-
lio Bressane. os escritores Antônio
Fraga e João Ubaldo Ribeiro e a artis-
ta plástica Lygia Pape também pode-
rão vir a participar da série.
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Laboratório Berlin/Perfume e veneno: exposição na galeria Luísa Strina em Sào Paulo

Perfume e veneno na voz do artista

candidatos ao worshop paulista. Al-
guns tinham até uma pintura técnica-
mente elaborada, em nada, porém,
diferente do que se fazia nos anos
50. "Isso demonstra o desconheci-
mento em relação ao que já se produ-
ziu não só no Brasil, mas no mundo
inteiro. Continuo com a mesma im-
pressão de antes quando se trata de
propostas jovens", diz com serenida-
de.

Antonio Dias não pensa o mesmo
sobre a produção brasileira de obje-
tos. esculturas, instalações e novas
mídias, onde o pensamento dos artis-
tas se revela mais eficaz c agressivo:"Esses provocam questões bem maio-
res para o desenvolvimento da per-
cepção e da arte." O pintor, que re-
gressa á Europa dia 10. não viu
qualquer trabalho da Bienal que será
inaugurada dia 21 em Sào Paulo. A
simples idéia do regulamento — com
artistas enviando dossiês e três qua-
drinhos por cabeça —, secou seu
interesse na fonte. "É exatamente co-
mo nos salões do século passado e
isso não me interessa."

Mesmo vivendo mais da metade
de sua vida de um lado para o outro
na Europa, entre temporadas no Bra-
sil, o artista acompanha de longe o
movimento da cultura no país. Ele
chegou aqui a tempo de ouvir os ecos
da polêmica detonada pela pesquisa
da Secretaria Municipal de Cultura
para saber o perfil cultural do povo.
Os resultados apontaram caminhos
sombrios para as artes plásticas: é a
última preferência cultural do cario-
ca. "O artista plástico sempre sofreu
esse tipo de distanciamento, porque o
trabalho exige, primeiro, um estado
de contemplação e depois, cultura",
distingue Antonio Dias. "As artes vi-
suais não conseguem nada de imedia-
to. O quadro espetaculoso não exis-
te."

Em uma sociedade que se caracte-
riza pelo imediatismo c onde o mito.
incensado pela mídia, vem antes da
obra. o quadro se complica ainda
mais. "Num país como o Brasil, onde
se consome um prazer rapidamente
para ir atrás de outro, é natural que
as artes plásticas percam o I", o 2°. o
3° e 4° lugar para cantores, espetácu-
los de teatro ou dança. Além disso, as
artes visuais, para serem sérias, têm
um público restrito. Do contrário,
viram folhinha ou paisagem agrada-
vel atrás do divà". reflete o pintor. A
situação é negra, mas não inevitável.
Antonio Dias aponta os problemas,
mas também as soluções. "Seria ne-
cèssário uma estrutura mais efetiva
para exposições, dinheiro para os

museus e para a edição de boas
publicações sobre o que se produz
hoje no Brasil e mais ousadia nas
curadorias", alinha.

Sem querer passar por Poliana. ele
cita o caso da Alemanha, país que co-
nhecc bastante e onde cada cidade
tem seus museus com grandes acervos
históricos e contemporâneos, além
das kunstverein (espécie de associação
de arte). "O futebol é quase um es-
porte nacional na Alemanha. Mas lá
se tem mais freqüentadores pagantes
nos museus do que nos estádios de
futebol", compara. No Brasil, por
menos que pareça, já houve época em
que o público freqüentava museus,
como durante o movimento neocon-
creto ou a mostra Opinião 65 (na qual
Dias brilhou). "Depois o regime mili-
tar silenciou os artistas c fez com que
grande parte deles, como Lygia
Clark, Hélio Oiticica, Sérgio Camar-
go. Flávio Shiró. Tanaka, Krajcbcrg
e eu emigrássemos. E éramos todos
artistas que com grande influência, se
não aceitação, nos ambientes onde
atuavamos", diz.

Ironicamente, no momento em
que se propaga o desejo de se cons-
truir um pais moderno, a cultura,
particularmente as artes visuais, vi-
vem dias de miséria. "Fazer um pais
moderno, sem uma cultura forte e

sem garantir meios que a fortaleçam,
é impossível", discorda Antonio
Dias. Para ele, museu sem orçamento
que vá além da manutenção de eleva-
dores e conserto de tetos que pin-
gani água, não servem para nada."Não acho que a responsabilidade
seja de Collor em particular. Ele só
agravou o problema, liquidando a
Funartc e criando um substituto com
sigla diferente, ineficaz c cuja capaci-
dade de produção c apoio está muito
aquém do que já se havia conseguido
antes", insiste.

Antonio Dias não conhece o texto
da nova Lei Rouanet. De qualquer
forma, acredita que ela não influencia
diretamente a produção individual de
artistas que sempre estiveram preocu-
pados com o que fazem e não com o
guarda-chuva governamental. "Para
favorecer o desenvolvimento das ar-
tes visuais no Brasil, a iniciativa pri-
vada precisa se apoiar numa estrutu-
ra técnica com capacidade de avaliar
a produção, sem estar submissa ao
gosto c à incultura do empresariado",
diz. Ele destaca a presença de alguns"empresários iluminados" que se
preocupam cm divulgar e promover
aspectos da cultura visual brasileira,
ainda que seja de acordo com suas
preferências ou baseados cm curado-
rias orientadas: "Isso é louvável, mas
insuficiente".

Nesse sentido, Antonio Dias.acha
que uma lei de incentivo fiscais-seria
muito importante. Pelo que tem-icon-
versado com os artistas brasileiros,
concluiu que todos reclamam de uma
supervisão desses projetos. "Até ago-
ra não ficou claro se as pessoas que
farão a avaliação são competéntés e
estão dispostas a expor os aspectos
conflagratórios da cultura, oq sim-
pies burocratas, promovendo o -que
está cristalizado c. conscquentemen-
te, reduzindo o embate que deve ha-
ver entre cultura e consumo conspi-
cuo", insiste. # ..rirv.-

O pintor não exime os artistas de
responsabilidades. Em sua opinião,
quando o que se oferece ao consumo
é simplesmente a normalidade, entra-
se no plano cultural do déjà vn: do
que já estava estabelecido. "Logo as
pessoas perdem o interesse e dizém: 'a
última coisa que eu gostaria de ver é
uma exposição de arte'. Afinal, nada
vai encontrar que provoque sua.ima-
ginaçào." Para ele, quando o artista
se isenta de seu papel de catalizador
das tensões sociais, culturais, politi-
cas e econômicas, coloca-se na posi-
ção de mero produtor de objetos vi-
suais de consumo conspícuo: "Isso
cria uma situação de apatia que não
favorece o novo. Ou seja. o elemento
renovador da sociedade".

objetos de Sérgio Camargo, José Re-
sende, Iole de Freitas e Mira Schen-
dei e pinturas do morador. Essa é
uma da três casas que Antonio man-
têm no mundo — as outras ficam em
Milão, na Itália, c em Colônia, na
Alemanha. Nessa atmosfera, rcscen-
dendo ao gosto apurado, Antonio
Dias. que sabe e que tem o que dizer,
fala de arte c cultura em seu pais: "De
um ano e meio para cá, desde a insta-
lação do governo Collor, as artes
plásticas brasileiras andaram para
trás. O regulamento da 21a Bienal de
São Paulo não é senão um reflexo
disso".

Mas o pintor não relaciona a pro-
dução cultural, empobrecida pela fal-
ta de recursos, á criação dos artistas
brasileiros. "Nossa criatividade recc-
be o estimulo da falta. O artista tem
de inventar para superar as dificulda-
des. O resultado é uma criação muito
interessante", diz. As palavras vêm
do mesmo artista que há cinco anos
afirmou que 80 a 90% da pintura que
se faz no pais é retrógrada. A verdade
é que, em matéria de pintura, Anto-
nio Dias mantém o mesmo ponto-de-
vista, reforçado pelos dossiês dos

Marcelo Theobald

Antonio Dias expõe

sua pintura e idéias

sobre arte e cultura

tonio Dias:
"A Bienal de
São Paulo é

exatamente como os
salões do século

do e isso não
me interessa'

CLEUSA MARIA

\J paraibano Antonio Dias. 47
anos. um artista internacional com
obras expostas c vendidas cm todo o
mundo (o seu metro linear está cota-
do a US$ 7.000) e um mestre para os
pintores mais jovens, encontra-se no
Brasil a convite da Secretaria de Cul-
tura de São Paulo. O worsliop que
realizou no Centro Cultural da capi-
tal paulista só teve 20 vagas e 40
inscritos. Dias expõe Laboratório
Berlin/ Perfume e veneno, na galeria
Luísa Strina (SP), reunindo sete pin-
turas sobre papel, inéditas, produzi-
das entre 1988 c 89, quando morou
um ano na então capital da Alemã-
nha Oriental. O pintor que não mos-
tra seu trabalho no Rio desde 1985.
participa ainda com duas pinturas da
coletiva da galeria Saramcnha, na
Gávea.

Na cobertura de Copacabana, a
luz do fim de tarde banha esculturas e
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A modernidade e uma nova ordem institucional transformam novamente uma cidade e seu povoRenata dei Soldato
Noiva Rodrigues

Mesmo 

antes dos
tempos pré-glas-
nost, a União So-
viética tinha um

forte apelo no imaginário po-
pular e cada qual a via de um
jeito: para uns, era a Rússia
czarista dos romances de Dos-
toievsky e Tolstoi. para outros
os palcos onde começaram Nu-
reyev e Baryshnikov. Quem vi-
nha de viagem falava da oni-
presença da organização
estatal Intourist, a única atra-
vés da qual se podia viajar pela
União Soviética. Outros fala-
vam de ruas cinzentas, filas, lo-
jas onde não havia muito o que
comprar. Falava-se também,
no entanto, da ausência de
mendigos nas ruas, da preocu-
pação com a Educação e de um
povo que tinha satisfeitas to-
das as suas necessidades bási-
cas, aparentemente.

Depois veio a glasnost e a
perestroika e as imagens, como
numa tela de TV, mudaram:
adolescentes em busca de Coca-
Colas e hambúrguers 110 Mc-
Donald's, cambistas nas ruas,
grupos de rock aqui e ali. A
verdade é que Moscou há mui-
tos anos não era mais aquela
cidade gelada dos tempos pré-
glasnost: se Mikail Gorbachev
não tivesse feito mais nada, já
passaria à história. A Intourist
deixou de ser onipresente: em-
bora vencendo alguma resis-
tência, já se podia viajar sozi-
nho. Esperava-se uma abertura
lenta e gradual, com mais mu-
danças acontecendo e levas de
viajantes fazendo seu caminho
em direção a um destino cada
vez mais acessível.

Mas, de repente, veio o golpe
e o resto é História. Quem já
estava lá, como o poeta Afonso
Romano de Sanfnna e a escri-
tora Marina Colasanti. teve o
privilégio de ver as coisas acon-
tecerem diante de seus olhos.
Quem perdeu, em vez de desis-
tir da viagem, pode refazer as
malas para ver sob outra ótica
os antigos lugares já tão conhe-
cidos: a Praça Vermelha, o
Kremlin, a sede do Parlamento,
a sede da KGB, ganharam con-
tornos especiais, rejuvenesci-
dos pela história recente. As-
sim, enquanto os russos
questionam seu regime político
e resolvem seus problemas,
procurando o Ocidente, é bom
fazer o caminho contrário e
percorrer as ruas onde tudo
aconteceu.

O núcleo de Moscou é a Pra-
ça Vermelha e o Kremlin, a
parte mais antiga e caracterís-
tica da capital soviética. De
forma pentagonal, o Kremlim é
cercado por muros vermelhos e
tem 20 torres, cinco das quais
são portões, erguidas entre 1485
e 1495, às margens do rio Mosk-
va. Lá dentro está um espeta-
cular e imponente conjunto de
edifícios públicos, palácios e

lesa Rodrigues

A catedral de São Basilio, perto do Kremlin, foi um dos pontos de resistência ao golpe fracassado
catedrais. Entre os prédios que
não devem deixar de ser visita-
dos, dentro de seus muros, es-
tão a Catedral da Assunção
(1484), o Palácio do Patriarca
(3656) e o Grande Palácio do
Kremlin (1849), que serve às re-
cepções oficiais, além do cam-
panário de Ivã, o Grande. Mas
há muito mais a ver.

Já fora do Kremlin fica a
Praça Manej, onde. no dia se-
guinte ao golpe, milhares de
manifestantes bloquearam
duas colunas de tanques, empu-
nhando retratos de Gorbachev
e de Yeltsin. Depois do Krem-
lin, o mais antigo edifício da
Praça Vermelha é a Catedral de
São Basilio. de 1555, construída
por Ivan. o Terrível. Monumen-
tal, tem nove igrejas, cias quais
a principal é um museu (tam-
bém ficou no centro dos acon-
tecimentos da semana passa-
da). 0 foco das atenções na
Praça Vermelha sempre foi o
Mausoléu de Lênin, junto às

muralhas, entre as torres
Spassky e Nikolsdy. com as fi-
Ias intermináveis para ver o
corpo embalsamado do líder.
Bem perto ficam os Grandes
Armazéns do Estado, a maior
loja de departamentos da
URSS. Não muito longe dali,
na Praça Sovetskaia, atrás de
barricadas, manifestantes fize-
ram voltar muitos tanques.

O viajante que ainda tem
nos olhos as manifestações a
favor de Yeltsin não pode, é
claro, deixar de ir até a sede do
Parlamento russo, onde, na se-
gunda-feira após o golpe, o pre-
sidente eleito conclamou à re-
sistência, de cima de um
tanque e, na terça-feira à tarde,
foi apoiado por uma multidão
de 150 mil pessoas. Todas as
ruas em torno do Byely Dom
(a Casa Branca ou Parlamento)
foram cercadas por barricadas
e é possível que ainda se vejam
seus vestígios por ali.

O plano estrutural de Mos-

cou consiste de anéis concên-
tricôs cortados pelas principais
avenidas. O anel interno é um
conjunto de praças que começa
às margens do Moskva, perto
da praça Nogin e volta ao rio
perto das paredes do Kremlin.
Não longe fica o Museu de His-
tória e Reconstrução de Mos-
cou, de 1825 e mais adiante,
uma outra praça circular, cha-
mada Félix Dzerzhinsky, nome
do fundador da KGB, cuja está-
tua, até então, ficava no meio
da praça, em frente ao prédio
da KGB. Na quinta-feira após o
golpe, essa estátua foi demoli-
da pelos partidários de Yeltsin.
Bem ao lado da KGB fica a pra-
ça com as sedes do PC soviético
e do PC de Moscou.

Para refrescar um pouco a
cabeça, deve-se ir até o Teatro
Bolshoi, o mais antigo de Mos-
cou. antigo Grande Teatro Im-
perial. À sua direita fica o pré-
dio do Teatro Maly e, ao lado
deste, o prédio em estilo art-

nouveau da G.U.M., uma grande
loja de departamentos. Entre a
G.U.M. e o Bolshoi começa a
Rua Petrovka, uma das princi-
pais de comércio. Mais adiante,
na rua Kalinin, tem-se uma boa
visão do prédio principal da Bi-
blioteca Lenin, uma das maio-
res do mundo. Pela Avenida
Kalinin desfilaram blindados
que eram tomados pelos popu-
lares.

Uma caminhada pela Arbat
serve para descansar ainda
mais de lembranças tão recen-
tes. Com suas mesas e bancos
de madeira e canteiros nas cal-
çadas, convida a uma parada
para tomar uma Pepsi-Cola. A
Arbat foi o centro da boêmia
nas décadas de 20 e 30, até o
regime de repressão de Stalin e
retomou essa tradição com os
grupos de rock que hoje nela se
apresentam.

Br •, v' J
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Ouro na porta da igreja da Assunção
lesa Rodrigues

Cúpulas de ouro tnarcam as torres
Renata dei Soldato
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Os melhores preços.
Confira.
Preços em U5$, pagos oo CÔmbto do dia (Dólar TurlimoJ

Nossos guias profissionaist*mbém viajam com

Em turismo a número 1
Consulte seu Agente de

assiST-cano.

CENTRO: R. da Quitanda, 20/Sli. - Tel.: 221-4499IPANEMA: R. Visconde de Piraiá, 351/Lj. 105 - Tel.: 521 -1188
BARRA: (Koiibri) Av. Oiegário Maciel, 451/Li. D-Tel.: 399-3542COPACABANA: R. Santa Clara, 70/Slj. - Tel.: 255-1895TIJUCA: Pça. Saens Pena, 45/Li. 10 l - Tel.: 264-4893
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FLÓRIDA,
WASHINGTON
E NEW YORK
17 DIAS (14 pernoites)

A viagem ideal. Os pontosturísticos mais importantes da Fló-
rida, com extensão a Washington,
Atlantic City e New York. Hospe-
dagem em luxuoso Hotel Cassino
em Atlantic City e jantar no
TAJMAHAl (opcional). 2 noites
em Miami e Washington, 5 noites
em Orlando e 4 últimas noites
em New York.
Preço por pessoa:
(Parte terrestre apto. Duplo)
A partir de U5$ 1.540,

COSTA OESTE,
HAWAII
i NEW YORK
23 DIAS (20 pernoites)

Um roteiro de belezas naturais quecomeça entre Los Angeles e San Franris-
co, pelas praias e cidades mais lindas
dos EUA. A imponência dos famosos
Parques Nacionais, inclusive o Grand
Canyon. A tentação do jogo e o luxo
em Nevada e Las Vegas. A trilha da"Corrida do Ouro" e o fascínio do
deserto e das cidades de Arizona.
Alohal Quatro dias em Honolulu,
o paraíso do Hawaii. Três noites finais
em New York. Opcional a Disne/world
e Miami.
Preço por pessoa:
(Parte terrestre apto. Duplo)
A partir de US$ 1.980,

CÂIMÂDÃ S
YORK

17 DIAS (14 pernoites)
Roteiro exclusivo da Soletur

para conhecer bem as maiores
cidades do Canadá: 2 noites em
Montreal, Ottawa, Toronto e
Quebec, com hospedagem em
hotéis 5 estrelas. Um dos mais fan-
tásticos espetáculos da natureza:
Niagara Falls. A emoção do jogonos incríveis cassinos do Atlantic
City, duas noites em Washington
e um"grand finale"em New York.
Preço por pessoa:
(Parte terrestre apto. Duplo)
A partir de US$ 1.760,

ESTADOS U^ÍDOS
DE COSTA k COSTA
22 DIAS (19 pernoites)

Do Atlântico ao Pacífico, com três
noites em Chicago, a capital dos
Grandes Lagos, Denver e as fantásticas
Montanhas Rochosas, los Angeles, San
Francisco e um desfile de deslumbrantes
paisagens. A emoção do jogo na visita
ao "Circuito dos Cassinos", com Las
Vegas e Atlantic City. Um completíssimo
tour finalizando na cidade mais impor-
tante do mundo: New Yorkl Opcional
a Miami e Orlando.
Preço por pessoa:
(Parte terrestre apto. Duplo)
A partir de U5$ 1.998,

CÃNÂyÃ DE
COSTA k COSTA E
NEW YORK
22 DIAS (19 pernoites)

O Canadá, desde o Rio São buren-
ço até o Pacífico, com hospedagem nos
melhores hotéis. As grandes paisagensdo inverno canadense. Visita a Vancou-
ver, a "Pérola do Canadá". Pernoites
nas mais importantes cidades das
Montanhas Rochosas: Edmonton e
Calgary e toda a magia da neve em
Jasper e Banff. Ao final, New York, suas
mil atrações e a tentação de vantajosas
e exclusivas compras.
Preço por pessoa:
(Parte terrestre apto. Duplo)
A partir de US$2.195,

~k Qualidade sim. Quantidade não.
•jsç Guia Brasileiro Profissional. Inglês ou Francês você só fala se quiser.

Café da manhã e meia pensão opcionais.
? Hotéis e Restaurantes de 1 ? categoria.

Saídas: setembro, outubro, novembro e dezembro/91.

MARAVILHOSOS PROGRAMAS

FLÓRJDA TOTAL
15 DIAS (12 pernoites)Além de Miami e Orlando, vi-
sitas a Tampa, aos principais boi-
neários do Golfo do México e do
Atlântico e ao "Paraíso Perdido"
de Key West. Grupos com o má-
ximo de 46 pessoas. Opcional às
Bahamas. Tour ideal para adultos
e famílias.
Preço por pessoa:
(Parte terrestre apto. Duplo)
A partir de US$ 1,270,

ESTADOS UNIDOS
i CmkDk
23 DIAS (20 pernoites)

Completa visita a Florida (6
pernoites), com Disneyworld e
Epcot Center e o melhor do Cana-
dá: Montreal, Quebec, Ottawa e
Toronto, com dois pernoites em
cada cidade, nos melhores hotéis.
As magníficas Niagara Falls e
depois Washington, Atlantic City
e todo o fascínio de New York.
Uma viagem inesquecível.
Preço por pessoa:
(Parte terrestre apto. Duplo)
A partir de US$ 2.045,

8

COSTA LISTE
(DE MIAMI A NEW YORK)
19 DIAS (16 pernoites)As maiores atrações do litoral
do Atlântico. Tour pioneiro criado
pela Soletur, percorrendo 25 ci-
dades e 11 estados da Costa bs-
te dos EUA. Uma viagem repleta
de atrações e história. Visita,
também, à Disneyworld e Epcot
Center.
Preço por pessoa:
(Parte terrestre apro. Di.-dIo)
ApartirdeUS$ 1c470,

Solicite nosso
Caderno Internacional n? 5

IR!
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Indicações
Os caminhos 

para 
Moscou

Embarque

Como cheg ar
A passagem aórea Rio-Moscou-

Rio, via Paris, custa USS 2.202 na
baixa estação (de l"/4 a 14/6 e cie
16/9 a 912) e US$ 2.510 na alta esta-
ção (cie 15,6 a 15/9 e de 10/12 a 31/3),
pela tarifa ponto-a-ponto da Va-
rig. Pode-se fazer conexão em
qualquer outra capital européia.

A partir do dia dois de dezem-
bro, a KLM voará cinco vezes por
semana para Moscou, sem escalas,
partindo de Amsterdam às 8h45,
chegando a Moscou às 13h. Na vol-
ta, sai de Moscou, àa 13h50 e chega
à Holanda às 16h30.
Informações

Entra-se na URSS através de
agências de viagens autorizadas,
que providenciam a reserva de ho-
téis e cuidam da documentação.
Embora as agências de viagem dl-
gam o contrário, é possível viajar
sozinho, desde que a Intourist
confirme o roteiro, hotéis e tempo
de permanência.

É necessário visto no passa por-
te, obtido no Consulado da Uniào
Soviética (R. Prof. Azevedo Mar-
q jes, 50 - Leblon, tel. 274-0097). De-
ve-se preencher dois formulários e
entregar quatro fotos 3x4.

Ao entrar no país, é preciso de-
clarar a quantidade de divisas que
se traz e ao sair, declarar ter gasto
uma parte e mostrar o certificado
de câmbio. Nâo se deve trocar dó-
lares nas ruas.

A diferença de fuso horário é de
seis horas a mais que o Brasil.
Pacotes

Oeincu (Rua Visconde de Pira já,
414/716, telefone 287-8040).

Rilssia Clássica: saídas em 29/9
e 3/11, para Moscou, Kiev e Lenin-
grado, 15 dias, a US$ 2.792 (por
pessoa, apartamento duplo), com
pensão completa e city-tour. Rús-
sia com Transiberiano: saídas em
29/9 e 13/10, para Moscou, Irkutsk,
trem Transiberiano, Khabarovsk
e Leningrado, 15 dias, a US$ 3 mil
(por pessoa, apartamento duplo),
com pensão completa e city-tour.
Rússia com Ásia Central: saldas
em 29/9 e 6/10, para Moscou, Ur-
guench, Tashkent, Samarkand e
Leningrado, 15 dias, a US$ 3.072
(por pessoa, apartamento duplo),
com pensão completa e city-tour.

Ventura (R. do Catete, 311/408,
tel. 265-0248). URSS com Leste Eu-
ropeu: saída em 25/9, para Moscou,
Varsóvla, Cracóvia, Leningrado,

mmmmm .

A estação Komsomólskaia, inaugurada em 1935, è uma das 114 do metrô de Moscou

Berlim, Praga, Kiev, Budapeste e
Viena, 21 dias, a US$ 5.117 (por pes-
soa), com pensão completa na
URSS e meia-pensão no Leste. Eu-
ropeu, city-tours, dois shows, pas-

Henrique Runato
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sagens domésticas aéreas ou de
trem. URSS Tradicional: saída em
25/9, para Moscou, Leningrado e
Kiev, oito dias, a US$ 2.702 (por
pessoa), com pensão completa,

city-tours, trasla-
dos e um espetá-
culo de balé.
URSS com Transi-
beriano: saída em
25/9 para Moscou,
Leningrado, Kiev,
Pashkent, Ir-
kutsk (lago Bai-
kal) e VladivoB-
tok, com opcional
para Tóquio e Pe-
quim. URSS com
Tiblissi: saída em
25/9 para Moscou,
Leningrado, Kiev
e Tiblissi, 14 dias,
a US$ 3.612, com
pensão completa,
traslados, city-
tour e show foi-
clórico.
? Apam (Av. Nilo
Peçanha, 50/718,
tel. 262-1657).

URSS Essencial: saldas em 24/9 e
15/10, para Moscou, Yalta, Kiev e
Leningrado, 15 dias, a US$ 3.428
(setembro) e US$ 3.378 (outubro),
por pessoa, apartamento duplo,
com pensão completa na URSS,
traslados, city-tour e um show.
Econômica: saída em 24/9 para
Moscou, Leningrado, Varna e Is-
tambul, 17 dias, a US$ 3.049 (por
pessoa, apartamento duplo), com
pensão completa na Bulgária,
traslados e city-tour. Jóias, ico-
nes, caviar e Champs Elysáes: saí-
das em 19/9 e 3/10, para Moscou,
Leningrado e Paris, a US$ 3.450,
com pensão completa na URSS,
traslados e city-tour. De capital a
capital: saída em 4/10, para Mos-
cou, Zagorsk, Kalinin, Novgorod,
Leningrado, Varna e Istambul, a
US$ 2.944, por pessoa, com pensão
completa na URSS, traslados e
city-tour.

Outras agências que vendem pa-
cotes para a União Soviética: Mar-
sans International, Dynarnic Tours,
Air Tour, Polvtur, Polvani e Meliá.

Para leitora

idioma é a MÊÊÊÊmSÊB
ÜH

maior barrOTS
**¦«m orna vb#em pela UB88 foi «ao»

|< experiência interessante e «46 nMtmo~ surpreendente. A lafottrta, eompa-
ohia estatal de turismo, programou nossa
excursão, ofereeenâo o roteiro com Ws «ida-
de», não correspondendo exatamente ás que
desejávamos, mas o (danejamento o*o pode
ser mudado. Jamais pensaria negociar li-
vremeiite em dólares num pais de regi-
rae comunista Os rutik», porém, uAo exigi*
dos em laitltuiçôes governamentais e nos
onnazòns centrais; estranho é que nestas
rasas comerciais, onde s£o vendidos produtos
do fabricação nissa, existem poucas caixas
registradoras, sendo usados ábacns para cai-
ctiiar.

Bem querer exagerar, parece que a
grandiosidade faz parte da cultura soviética,
pois tudo o que li se constrói atinge dimen-
sdea gigantescas, o que me pareceu um para-
doxo. Um exemplo é o Metrô, ohra realizada
008 anos 90. As estações são deslumbrantes,
parecem palácios com decorações de tnár-
more em diversos tons, lustres de cristal. Eu-
toe vitrain, murais, mosaicos e estátuas são
gtorificados heróis, soldados, poetas e escri-
tores. A profundidade das estações é fantásti-
ea e o Estado faz segredo da medida oerta cm

O Kremlin, cidadela, limitu o espaço
da famoHa Praça Vermelha. O cartão postal 6
a catedral de São Basilio, enfeitada por torres
de estilos diversos — algumas parecendo
cascatas de suspiros o eonfeitos de bolos. As
catedrais, com suas cúpulas douradas, servi-
ram de palco 4 eoroação e casamento tios
Czares. Hojo, refletindo ao sol, dão a intensi-
dade da riqueza c dos fausto reinante na-
qtiela época.

As avenidas das grandes cidades rus-
sas sáo arborizadas, onde o trânsito flui
tento; não são vistos guardas. O vai-c-vem
dos pedestres è intenso, aos poucos algumas
pessoas começam a formam aglomerados e
filas cm busca de alimentos. São as dificulda-
d es da economia que-a Perestroika tornou
transparente. A crise do eotidiano se reflete
também nos hotéis, onde a alimentação
é escassa de vegetais, legumes e leite.

As noites são animadas por espetáculos
de circo, balé e danças folclóricas. Nâo me
causou espanto assistir à Travista cantada
em russo, graças à qualidade de voz dos
cantores, riqueza do cenário e o luxo do
teatro. Fiquei frustrada por perder o balé
liolshoi, porque as reservas são feitas com
antecedência. 0 jcitinbo brasileiro não fun-
eionou.

A grande barreira é a língua: o povo
se comunica por norriaoa» sempre enga*
lanados por vistosos dentes de ouro.

As m&triuscaa, bonecas de madeira que

se encaixam umas dentro das outras, me
atraíram bastante. Comecei a negociar a
compra de uroa destas peças com um garoto,oa porta do ônibus que nos conduzia. O
motorista proibiu o pagamento cm dólares, e
acho que mandou o menino sair dali. Acabei
nXo comprando, o garoto fez um gesto,indicando que o chofer era maluco. Ofe-
reei-lhé alguma moedas, mas não foram
aceitas, ele queria vender. O ônibus se afus-
tou, acertei, e ele atirou-me um beijo, sorriu-
do. "Spasibo", gritei, agradecendo. Fiquei
sem a itialríusca, mas cora o gesto carinhoso
do menino. Essa foi a lembrança mais tocan-
te que importei d» Kóssia dos Czares, das
catedrais o da Pcrestroika.
P.S.: Este artigo já estava escrito quan-do foi noticiada a queda de (àorbachcv,
É uma pena. Que não se fechem as por-tu» do novo mundo que ele ide&lizou, 6 o
desejo de todos nós.
Muita .\/Aiiibuja de Oliveira/ Jardim Botâiii-
co — Rio de Janeiro.

Promoção Hilton
A rede Hilton, ndaptando-se ao coHtume ilos turistas

brasileiros, lançou uma tarifa promocional com o café da
manliíl. Esta tarifa será aplicada apenas nos fins de soma-
na e, segundo sua representação no Brasil, os preços serdo
00",, abaixo da tarifa balcão (reservas através da Central,
Hilton, telefone (011) 800-8229).

Táxi aéreo
Mais uma companhia passa a operar nos céus brasilèi--

ros. Trata-se da DS Air, a mais nova empresa de táxi"j
aéreo do país. Entre os aparelhos, consta o modelo Sntçccp•
III, que vem fazendo Bucesso internacional, com capaci-"
dade máxima para cinco pessoas, e um Club scating —.um •
pequeno escritório para reuniões de trabalho a bordo";
(informações, telefone 221-2871). , *»

Curso na Flórida
Começa no dia 24 de setembro mais um curso de líuia.-'

especializado em Disney, na Flórida. Com duraçfto dedSS
dias, o curso serti ministrado pelo professor Marcos Ne-
ves. As aulas acontecerão no Matíic Kintídom, Epcot Cea"*
ter, Estúdios da MGM, Busch Garden e Universal Studips, _e está incluído um tour de compras por clowntowiivfQj
curso custa US$ 350 a parte terrestre, com o carro alugados
incluído e US$ 760 a aórea em vôo da Lap (informações^.-
262-0119).

Programa paulista l 
~

O Goldenflat Hotel, localizado perto do Aeroporto de*
Congonhas, em Silo Paulo, recebe grupos de 15 n 30 pessoas -
com diárias reduzidas em fins-de-semana — entrada As"
14h de sexta-feira e saída ás lih30 de domingo. Dá pííra-visitar o Slmba Safari, fazer compras, experimentar lima"
boa pizza (Goldenflat: Rua Baronesa de Bela Vista, *199:--
Telefone (011) 543-9488).

Hotel novaiorquino ^ -
Inaugurado no dia Io de setembro o Ameritania, hbter

de 250 quartos na esquina da Broadway com rua 54. Próxi-"
mo dos teatros, do Central Park. Radio City Music Iialliq^
das lojas da Quinta Avenida, 6 mais uma opçfto econômica
de hospedagem, oferecendo quartos duplos com banheiros,
de mármore, TV com controle remoto, telefone direto e
estacionamento (1701 Broadway, Nova Iorque, 10019. Tele- ~
fone (212) 247-5000. Fax 247-3313).

Albergues pernambucanos "
Há três Albergues da Juventude em Recife, no bairro*

da Boa Viagem: o Maresias (Rua Mamanguape, 678, telefo- -
ne (081) 326-6284); o Maracatus (Rua Dona Maria Carolinár*
185, telefone (081) 326-1221) e o CNEC (Avenida Paramirím,-
417. Telefone (081) 268-4844). Cada pernoite custa CrS 2.500 e •
a carteira de alberguista pode ser tirada por CrS 5 mi! na -
Rua da Assembléia, 10 s 1616, telefone 222-0301 ou nos"
estandes do Albergue da Juventude nos Shoppings Rio- -
Sul, Barrashopping, Norte Shopping, Plaza Shopping.

Mais Amsterdam
A partir de 25 de outubro a KLM passa a ter mais umal

freqüência entre o Brasil e a Holanda, completando lrôs_
vôos semanais. O vôo 792 sai ás terças-feiras de Sáo Paulo,,»
ás 14h45, de Rio, ás 16h45 e chega em Amsterdam ás 8h05 do ;
dia seguinte; o 794 é direto do Rio ás quintas-feiras (ás..
15h50) e chega em Amsterdam às 6h o o 796 é o novo, sai-de..;
Sáo Paulo ás 15h40 no sábado e chega em Amsterdam às 6h ¦
de domingo, facilitando a conexão para as outras cidades
européias. Na volta, sáo todos diurnos, saindo de Amster—•
dam às 13h35 (segundas e quartas-feiras), chegando ao Rio
às 22h30 e o direto Sáo Paulo, na sexta-feira (reservas e»
informações pelo telefone 210-3242).

u.*
Seguro contra mau tempo

Na tentativa de compensar a frustração dos hóspedes
nos eventuais dias chuvosos do veráo, que inviabilizam o_
banho de mar, a curtiçáo do Sol ou passeios pelas belas*,
praias da regiáo, o Grupo Plaza. empresa gaúcha proprie-
tária do Hotel Plaza Itapema, em Santa Catarina, está
lançando o seguro contra chuva, a entrar em vigor a
partir de 15 de dezembro até 8 de março da temporada
91 92. Para cada dia de mau tempo, o hóspede recebe um
crédito de 50",, do valor da diária que pode ser reaplicado
em qualquer outro serviço do hotel (refeições, estética,
passeios náuticos, shows, festas, etc.).

O hotel, um dos mais sofisticados do litoral catarinen-
se, situa-so numa península a 72 quilômetros de Florianó-
polis, junto a BR-101, em frente á Ilha do Pirara. Além das
atividades marítimas, oferece ainda amplas possibilida-
des para práticas esportivas e promoções artísticas.

Cinco estrelas em Bruxelas
Inaugurado na segunda-feira, o hotel Stanhopc, pri-

meiro cinco estrelas da capital belga, no bairro das Comu-
nidades Européias, reunindo várias mansões de arquite-
tura típica local. Pertence ao grupo Benelux Hotels
Reunia, e tem diárias variando de 9.500 Francos Belgas
(US$ 300) até 35.000 Francos Belgas (US$ 1.150) pelas suítes
com jardim exclusivo. Os hóspedes devem ser os executi-
vos que freqüentam as reuniões dos dozes países da Comu-
nidade Européia.

• Escolha seu

^próprio rumo

e embarque

aue 
tal, conhecer o deserto

mais árido do mundo, em
>' Atacama, no Chile? Ou trocar a' ágitaçílo das compras e teatros

novaiorquinos pela Natureza de
^...Lake Tahoe e Yosemite Park?

Viajantes experientes costumam
sonhar com lugares fora do co-
mum. Outros preferem roteiros
-específicos como a arquitetura co-

lonial peruana ou algo mais aoft.
f tipo cervejarias na Alemanha e' Áustria.

A agência Ric And Dy, criada
I há quatro anos pelo publicitário

Ricardo Gonçalves, tem o objetivo
.. de fazer algo diferente do conven-

cional. A experiência serve náo só
'¦ para abrir espaço no mercado, mas~ também, orientar e dar ao Inte-

ressado o melhor em serviço lndi-
vldualizado. O primeiro passo é
sentir o cliente, saber o que ele
gosta, atividade, interesse e quan-
to realmente ele pretende gastar.
O trabalho seguinte é práticamen-

L.v [ te de pesquisa em publicações es-
_ pecializadas ou recorrer a conta-

. tos no exterior. A maior parte dos
roteiros sáo para os Estados Uni-

« dos. Europa e América do Sul. mas
-- a agência também faz alguns ro-

teiros para o Brasil, apesar de a
» maioria ser para o exterior: "No

futuro pretendemos nos aprofun-
dar em roteiros domésticos, mas a" procura ainda é pequena, diz Ri-cardo.
Indicação: Agência do Turismo Ric
and Dy. Rua Treze de Muio 47,2.10S,~ Rio de Janeiro, telefone 533-3618
533-3090.

POUSADA
VISCONDE DE MAUA.
AvnreçJo flnsl 40 S+mana C*tl • Mjrta
go * CrS 26.000,00 Cfialés c/lareira. Ingobar.
beira de na sala de fOfioa- TV boutiquee saiadechá.

fr/.; (021) 2 78-4286.

FIM DE SEMANA NAS MONTANHAS
ESTABELECIMENTO

VINCULADO À CRASERRA.

(Desconto de 20% p/sócio).
k

Preços promocionais e descontos p/grupos acima de 5 casais.
Excursões p/grupos com visitaà lamosa lábrica de queijos e artesanato, aos
domingos.
Ampla estrutura de lazer (piscina, sauna, vôlei etc.), fazenda pròpriae leite
no curral.

HOTEL SAO TIAGO
FRIBURGO

Reservas e Excursões: 22I -1573
R. Quitanda, 30/13? andar

A I A7CD DA S3 \ E8 it'ea' para voc^ cur,ir a Praia de Massa-
IJ LflfctK rftlirt pS gua<;u,umaautenlicapraladcpescaoce3nlca.ra Hotel a 25m da praia. Onibus & porta.

TAftAC AC si Amplaestruturadelazereequlpamentoseser-lvl/U9 Vw v31»! vi<;os de praia. Excursdes A llhabela,
——i—¦MiBmia'iJl Ubatuba e Sao ScbastiAo.

I . HOTEL CAPRICORNIO Car«guatatuba • SP
| ESTABELEC1MENTO VtNCULADO A CRASERRA.
¦0MMDKHBn^m>li!SXi^ifS!33Dajinniia Rescrvat e Excursoes: J I J

R- Quitanda, 30 - 13? andar

adomin-Mf. sauna.\echiiRú-

I 
Mjcmo LUKOI

COMO MÁXIMO DE SOFISTICAÇÃO
" 

WINDSONG"

NOTAHÍTI
INESQUECÍVEL cruzeiro
LIMITADO A 150 PESSOAS
VELEIRO COM MOTOR E
VELAS COMPUTADORIZADAS
RESERVE JÀ SEU REVÍH&0N
Parte aérea:
São Paulo (Rio)-Santiago
Ilha de Pascoa - Papeete
Cruzeiro "Wlnd Song":
Papeete - Huahine
Raiatea - Bora- Bora
Moorea - Papeete
Inscrições a partir de

uss 700,
P/pessoa

<5*240 
5669

^ s;l3DIA^|\ 7 01AS Jn XDE CRUZEIBO/

{_ml««^rgWaiiijiiiiii ^ jJy ||

TURISMOO seu porto seguro
Rua México 111 -Sala 807-Centro^

ilha grande

OPAMÍSO
DO SOL

7 DE SETEMBROIndopondCncla. . . e vidoFim de semana ecológico, praia privativa,piscina natural, chalés aconchegantes à bei-ra mar, comida caseira e transporte do pró-prlo hotel. Estacionamento em Manga'itlba.Ligue já. Tels.r (021)203-7341/6126/60.4.

NCTU
PARAÍSO

43Qi:

f a compra de duas passagens aéreas Rio - New York
Paris - Barbados - Rio, a BIS TURISMO lhe oferece, por
33 dias, uir^FIAT TIPO por apenas USS 280... e mais
PROMOÇÃO VERDADE: 2 Bilhetes grátis. Rio -
Honolulu - Miami - Rio. Gostou? Peça BIS.

Av. Almirante Barroso, 63/2718

Te., (021} 240-9360

CONSULTE-NOS SOBRE OUTROS TIPOS OE CRUZEIROS
(081)228-4697

I RODE A EURO PA,

DESCANSE EIVI |

BARBADOS I |
GANHE O S 3AVA3 | I

SETEMBRO OUTUBRO ;
NOVEMBRO

MIAMI
' Diárias de apt° até 04 pessoas .

PRAIA
MARSEILLES HOTEL U8S 36,
DILIDO BEACH RESORT USS 43,
SEVILLE BEACH HOTEL USS 50.
HOLIDAY INN OCEANSIDE USS 65,
DORAL ON THE OCEAN USS 110,

CENTRO
DUPONT PLAZA HOTEL USS 64,
EVERGLADES HOTEL USS 67,
FOUR AMBASSADORS USS 83,
SHERATON BRICKELL POtNT USS 86,

ORLANDO
• Diárias de apf até 4 pessoas8AVE INN KISSIMMEE USS

SAVE INN INTL. DRIVE USS
CONTINENTAL ROYALE USS
B. WESTERN PLAZA IEX ECONOLOOGE1 USÍ
HOWARD JOHNSON INTL. DRIVE USS
HOLIDAY INN L. BUENA VISTA U8S
HOWARD JOHNSON DISNEY V. USS 130,* Todas as tarifas sào válidas para o mínimo df 3(trôs) pernoites, nos meses indicados, e as reservasestão sujeitas as vagas disponíveis.  -

37,
39,
48.
t

ALUGUEL PE CARROS
FLÓRIDA* : » 5

' Nos aeroportos de Miami e Orlando
MITSUBISHI MIRAQE USS Ss.
FORD MU8TANQ USS 149,
FORD TAURUS US$179,
MINIVAN AEROSTAR U8S 239,
As tarifas acima sâo semanais com CDW e RAIincluídos, válidas para maiores de 25 anos ' £

RIO - MIAMI - RIO-

Câmbio comercial
RESERVAS E INFORMAÇOES "

NO SEU AGENTE DE VIAGENS Oli

Êmtrave!MOPERADOR
Tels.:(021) 507-1094 / 232-8350

242-4890 /* 232-4173
DDD GRATUITO (021) 800-6920~

BHZ • Tels.: (031) Í21-39S4
223-8986

VI

o
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Madri

^Mkri If^fl^n'^H^^HK^H '(T'-^kC

* ASSUNQAO 4 e 5 dias I ARUSA 8 dias I CUBA 8 dias v g|Incluindo: Hotel o traslados. A partir de: A partir de:
A partir de: 3 x Cr$ 62.579, 3 x Cr$ 139.000, 3 x Cr$ 139.000, gConsulte-nos. Precog promocionais de Passagem A6rea» 5

tej L- J [ ' j*j»J •^V_'>\M(v>'[- >J>"M,\ i«j,-Iif», ^-/j; '-.<«)p t jjjJi$

^S5fflBsrafi||Ce^^anw<^fig»aggy»?raiahft«tt&rfMaflKh>?rtfttir^'«;'>^^

I FOZ DO 1GUACU diaa [ WIAWAUS»«.. r PBftMnpAn I I • MONTEVIDEO C/ |*1|Hospedagem no HOTEL SAN MARTIN **** Inclui Hotel Amazonas e passeio "Encontro das Aquas" 121 IBTItlflQ AIDECa ji IScom 1/2 oensSo. com almoco. ^ HtPUCilVO #%IHSO 8 dia« M
Parte Terrostre: 2 X Cr$ 20.886, Parte Terrestre: 2 X Cr$ 47.400, BUENOS A8IRSES 3JS$ 13'

IIA^raA : Por dia Parte Terrestre
IwlACciO 5 dias SALVADOR/ILHEUS 8 dias 5 dias - Incluindo:

Incluindo hospedagem no Hotel Costa Mar l-—-—-----—hospedagem no GRAND HOTEL, traslados e city tour
passeio ao litoral Sul Incluindo hospedagem no Grande Hotel Bahiamar e 

Parte Terrestre: 2 xCr$ 21.875, Parte Terrestre^xCrS 81.1 25, 'COMPRAS EM SANTIAGO
VITfiniA Bellas

v"WM5dl09 FORTALEZA dla8 I I Incluindo hotel, traslados e passeio no Shopping
in/^i. •> u«t«i Aiixn \/:.a-;« ~—~ r>  L""'" ':    ' '"1 '" ¦ Aoumanaue. com cart3o de descontos nara suas

Hjrasnnr

' 'uRud

mms^ss

¦:.;r:-;

CENTRO: Rua7 de Setembro, 71 10°.andar Tal.: 221-4709
COPA: Av.N.S.de Copacabana, 195 Loja 101 TW,: 541 -3649

Atendimento aos Sábados até às 12:00 hs. »iOU NO SEU AGENTE DE VIAGENS WÍL'ÜUl'8IWttil VtMitNS » HXnlJHOltOA.

WW9

mmMS
Í#«S®

A ATI e a VARIG tem o compromisso de sempre oferecer o melhor a seus clientes. Agora, juntas

¦ _ • '
NACIONAIS ATÉ 10 VEZES P.AÉREA INTERNACIONAIS 3 X S/JUROSVIM:;. --í; ' -. i

PROMOÇÃO

A fama de cidade séria acabou. As-ora é a vez dos jovens, das artes e da 
'movida'

Adriana Lorete

guando oaan,Esta é a época da movida nas praças de sol bate forte até tarde

á quinze anos, a visão
de um casal de namo-
rados se beijando
num parque seria

considerada falta de decoro em
Madri. Atualmente, estas ex-
pansões são quase um símbolo
da metamorfose espanhola,
principalmente entre os jar-
dins do Parque do Retiro. Des-
de o começo dos
anos 80, a cidade
começou a trocar a
fama de capital da
Inquisição e do
Franquismo pela
de lugar festivo,
aberto para o mun-
do. É "uma mistu-
ra de Kansas City e
La Mancha." se-
gundo Camilo José
Cela, prêmio No-
bel, que também a
chama de Nova
Iorque da Mancha.

Há uma expres-
são que define a
constante movi-
mentação de Ma-
dri. é la Movida.
Talvez equivalente
a apito, muvuca,
consegue reunir
artistas plásticos,
cineastas, roquei-
ros, estilistas,
aristocratas deca-
dentes. Como diz
Jacques Tiano, na
revista Atlas, da
Air France, um
passeio por Madri
dá a impressão de
u m a c a m i n li a d a
pela História, fil-
mada por Pedro
A1 m o d o v a r, em
companhia de Bu-
fiuel, Cervantes e
Goya. Os cafés são
os pontos prediletos, cada um
tem uma personalidade, seus
segredos, um estilo. Há o Gi-
jon, tipo Deux Magols de Pa-
ris; o El Espejo, concorrente
do Gijon e o Café do Oriente,
com terraço para o Palácio.

Nestes lugares, passa-se a

tertúlia, exercita-se a arte da
conversação, como um ritual e
os tira-gostos e snacks servi-
dos a noite inteira, substituem
os jantares tradicionais. São
as tapas, com todos os tipos de
pães e sabores, recheadas de
chouriços, anchovas, cogume-
los, queijos, polvos. Todos se
tapean, e um dos lugares favo-

Namorados aos beijos animam os reca?itos dos parques

ritos para tapear é a Cava San
Miguel, próxima à Plaza Ma-
yor.

Cercados pelas fachadas si-
zudas da Praça, a movida se
diverte há séculos. Antiga-
mente, eram torneios, execu-
ções, coroações; agora são con-

certos, sliovvs de rock, desfiles
de moda que acontecem. O en-
canto de Madri combina o jei-
to proviciano com a audácia
arquitetônica, mesclando os
antigos prédios com as torres
de aço e blindex. Madri é tam-
bém um centro financeiro, que
atrai investidores internado-
nais; um pólo científico e in-

O.L.Mazzatenta dUStrial. Como O
prefeito Rodriguez
Sahagun declarou
a um jornal, "'é
uma cidade do fu-
turo, a capital de
um pais em plena
decolagem".

Não faltam os in-
gredientes do aves-
so de tanta euforia:
poluição, engarra-
famento e insegu-
rança. Mas há a
compensação das
artes, as galerias, o
Museu do Prado re-
centemente refor-
mado, e o Centro de
Arte Reina Sofia,
uma espécie de
Beaubourg monta-
do em prédio do sé-
culo 14. E as manias
nacionais, a toura-
da e o flamengo. A
temporada de corri-
das está terminan-
do. mas o flamengo
continua sendo o
calor das noites
madrilenlias. O es-
pírito. ainda que
ninguém dance ou
sapateie sobre me-
sas, está nos ba-
res, restaurante,
discotecas enfu-
maçadas. Parece
que esta vida no-
turna se perpetua

em quebra-cabeças intermi-
nável, onde cada lugar é uma
peça fundamental. Para os jo-
vens deste século, Madri en-
carna uma Paris dos tempos
do Existencialismo, do apo-
geu de Saint-Germain des
Prés.

SERRA GAÚCHA6 o 8 dias (aéreo +'terrestre)

RECIFE 8 dias
COM PORTO DE CALiNHAS

VITÓRIA 5 dias

SALVADOR S dias

MACEIÓ 6 dias

Incluindo hospedagem no Grande Hotel Bahiamar eCana Brava.
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 81.1 25,

Hosp. no Hotel Trópico e Marina Praia City -Tour
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 38.743,

NATAL A CIDADE DO SOL
5 dias

"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$ 96.835,

LAGOS ANDINOS ia dí««
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$ 185.731,

FORTALEZA 6 dia»
Hospedagem no Praia Verde passeio a Beach Park
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 20.250,

MACEIÓ / NATAL 9 dias

Ini luindo. Hospedagem no Marina Praia Hotel e
passeio de buggy

Parte Terrestre: 2 X Cr$ 17.493,
FERNANDO Dl &SOF.ONHA8 dias

MANAUS S dias

SALVADOR/ILHÉUS.....

' MONTEVIDÉO C/
BUENOS AIRES s d...

BARILOCHE C/
BUENOS AIRES 8 dias

Incluindo 1/2 PENSÃO em Bariloche. 1 passeio omBuenos Aires e 2 passeios em Bariloche
A partir de: 3 X Cr$ 113.978,

COMPRAS EM BUENOS
AIRES E SANTIAGO

8 dia»
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$ 120.595,

FOZ DO IGUAÇU a d»a.

Como chegar
Ibéria, Varig, Líneas Ae-

rcas Paraguayas, Pluna, Ae-
rolineas Argentinas e Lan
Chile fazem a rota Rio/Ma-
dri. A passagem ida e volta
tem os seguintes preços: em
primeira classe. USS 4.383:
executiva. USS 2.959; econò-
mica, USS 2.690: as tarifas
promocionais partir do dia
16 dé setembro até 09 de de-
zembro custam USS 1.386 (es-
tada máxima de dois meses)
e USS 1.742 (estada máxima
de três meses). Informações
da Varig, telefone 282-1319.
Na Jet Set Travei Club (tele-
fone 232-4173), há tarifa com
desconto, pela Pluna, por
USS 971 (sujeita a alterações:
confirme) •

* Hospedagem
? Casteliana Ünter-Continental
(Paseo de la Castellana. 49
28046. Telefone (341) 410-0200)
— cinco estrelas, central e

conhecido ponto de encontro
da cidade: os madrilonhos
freqüentam seus bares e res-
taurantes.

Holiday Inn (Plaza Carlos
Trias Bertran. 4 28020. Tele-
fone (1) 597-0102) — na quadra
seguinte ao Inter-Continen-
tal, o esquema americano de
hospedagem. Com piscina,
vídeo, crianças ficam de gra-
ça no mesmo quarto dos
adultos. Diárias desde 20.608
pesetas (USS 108) por pessoa,

Albergue Juvenil (Calle
Sta. Cruz de Marcenado, 28.
Telefone (91) 247-4532) — da
rede Albergues da Juvêntude
(informações no Rio, pelo te-
lefone 222-0301). 72 leitos, re-
feições por 500 pesetas (USS
2.5). metrô Argüelles.
Endereços

Café Gijón — Paseo de Re-
coletos, 21, Na mesma rua.
ficam os outros bares, até o
Palácio do Oriente.

Museu «Io Prado — Paseo
dei Prado. Fecha às segun-
das-feiras.

Arco de Çuçhillerof — Cu-
chilleros 7, telefone 266-5867.
Um lugar dos mais baratos
para ver show de flamengo.

Centro de Arte Reina Sofia
— Plaza de Carlos V

Touràda — nas arenas de
Ventas e Vista Alegre há tou-
radas todos os domingos, de
abril a outubro, das 17 às 19h.
Há uma bilheteria em Victo-
ria 3, próximo à Puerta dei
Sol.

MePonalds — 0 mais ülte-
ressante. como decoração,
fica em Montera 47, esquina
com a Gran Via.

Escritório Espanhol de Tu-
rismo — no Brasil, fica na
Rua Zequinha de Abreu, 78
CEP 01250. em São Paulo.
Telefone (011) 65 59 99. A'a platéia das touradas dominicais, os lugares mais caros ficam no lado da sombra

rAQUI ESTÁh

Na montanha e no mar.

Indicações
Adriana Lorete

Yashyc apresenta excursões
rodoviárias, roteiros

ecológicos, para você
viver Brasil.

, . ILHA BELA ¦ 5 dias.
Saída 27.09
Pousada das Knnoas, Kgime dc

'" meia pensão. Preço Cr$ 82.303,00
; , ou em 3 wzes.

CMIPOSDOJORDÃO ¦ 3 dias.
¦ Saída 27.09

Hotel Gávea****, regime de
; ; meia pensão. Preço Cr$ 52.585,00
; ou em 3 vezes.

PORTO SEGURO ¦ 7 dias.
- Saída 27.09

Hotel Phenícia***, regime de
.meia pensão. Preço Cr$ 80.946,00

ou em 3 vezes.

Consulte sobre pagamento com
cartão e outros roteiros.

YASHYC
OPERADORA DE TURISMO
l?dc Março, I25s/601-Ccntro RJ

Tcls.: 233-5721 / 253-0349
CSWRATL R Wi: 00 41 *

Incluindo: city tour, traslados e 1 passeio de dia
inteiro com almoço à Punta Del Este e Piriápolis.

A partir de: 3 X Cr$ 103.964,

Inclui Hotel Alice Vitória, passeio a Guarapari e
Vila Velha.

Parte Terrestre: 2 X Cr$ 25.555,

Hospedagem no HOTEL SAN MARTIN
com 1/2 Densào.

Parte Terrestre: 2 X Cr$ 20.886,

Incluindo hospedagem no Hotel CostaMar e
passeio ao litoral Sul

Parte Terrestre: 2 X Cf$ 21.875,

Hospedagem no Grande Hotel da Barra e City-tour
Parte Terrestre: 2 x Cr$ 37.125,

Inclui Hotel Voyage/Pontal de Ocaporâ e passeio em
Recife Parte Terrestre: 2 x Cr$ 51.781,

Hospedagem no HOTEL LAJH DE PFDRA. meia
pensão o passeios.

Preço total a partir de: 3 X Cr$ 79.9S0,
OUTROS ROTEfRGS CONJUGADOS, CONSULTE-NOS

A partir de: 2 X Cr$ 200.000,
NOSSOS MTIIROS INCLUEM: fowaçen em Saroirj ccc cif» ca runhi tm e tnslaáos~ OOHc»e! Aeropctt Promoçõescotr Mjires GnsfaJct Os rre;c$ seiio wrçelacos em erremos mdíTt» co ca do feduTerSo rio hürerdo renfyrra rtencáa ra reajjáe Cm prestes Ci preçosKs"e aivao trirr calemos ?r U$J 30 ciTtH) ce 29.08:91 Pire Aérea USS comercd *i*eifffsne USÍ r/:smo píwssoa em aw cj^o

Inclui Hotel Amazonas e passeio "Encontro das Águas"
com almoço.

Parte Terrestre: 2 X Cr$ 47.400,

# ASSUNÇÃO 4 e 5 dias I ABUSA 8 diaa I CUBA 8 dias
Incluindo: Hotel e traslados. A partir do: A partir de:

a partir de: 3 xCr$ 62.579, 3 x Cr$ 139.000, 3 x Cr$ 139.000,
Consulte-nos. Preços promocionais de Passagem Aérea.

BUENOS AIRES US$ 13>
Por dia Parte Terrestre

5 dias - Incluindo:
hospedagem no GRAND HOTEL, traslados e city tour

H
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Câmbio A compra de dólar
Santa

Catarina O Museu do Mar

Carlos Stosemann

Com 

um dos mais belos litorais do
Brasil, Santa Catarina começa a
resgatar também a rica história

do seus quase 500 quilômetros de costa
com a criação do Sistema do Museu Na-
cional do Mar. O primeiro dos quatro
núcleos será inaugurado no próximo do-
mingo, 8 de setembro, na cidade histórica
de Silo Francisco do Sul, dedicado à evo-
luçílo das embarcações usadas em todo
litoral brasileiro ao longo de quase cinco
séculos, numa cerimônia que terií a pre-
sença do ministro da Marinha Mário Cé-
sar Flores, do secretário nacional da cul-
tura Sérgio Rouanet e do governador
Vilson Kleinnubing."Esto será o Início do projeto, que
seguirá com núcleos de biologia marinha
em Florianópolis, pesca em Itajaí e de
antropologia dó mar em Laguna", expli-
cou Dalmo Vieira Filho, arquiteto que
dirige o departamento de patrimônio cul-
tural do estado. Para ele, há grande im-
portáncia na lmplantaçfto destes núcleos
em função do que o litoral catarinense
representou para a história do sul do con-
tinente. Mas a ocupaçáo da regifto da
bacia do Prata — Uruguai e Argentina —
também dependeu de Santa Catarina,
especialmente dos abrigos naturais de
Florianópolis, último porto seguro para
atracar antes do território uruguaio.

Há outros relatos históricos como a
presença de Martin Afonso de Souza no
norte do litoral do estado em 1532, e do
conquistador espanhol Alvar Nunes, o
Cabeça dc Vaca, que partindo da costa
catarinense chegou até Foz do Iguaçu em
1541. Por esta localização estratégica,
Florianópolis teve sete fortalezas cons-
truidas no século 18. As naves de guerra
que lutaram em campanhas no Brasil
contra a Argentina (Cisplatina) ou con-
tra os republicanos gaúchos (Farroupi-
lhas) também dependiam da antiga Des-
terro, atual Florianópolis, para seguir
viagem.

O museu terá uma seqüência de todas

as embarcações que navegavam c ainda
navegam pelo pais. Desde unir as janga-
das do nordeste com as baleeiras de San-
ta Catarina, e as barcas do estuário ama-
zônieo com as da lagoa dos Patos no Rio
Grande do Sul. A idéia é criar um museu
dinâmico e ntlo depósito venerável de pe-
ças antigas. Seráo montados dioramas
(panéis) reconstituindo o uso e fins das
respectivas embarcações. No caso das ba-
leeiras, o museu irá mostrar o processo
de pesca das baleias, altamente ativo até
a metade deste século. Segundo Dalmo
Vieira Filho, o Brasil é um dos países
com maior diversidade de embarcações,
como mostra a coleçílo do Almirante Al-
vos Camara que tem mais de 100 modelos
diferentes.

O primeiro barco a ser colocado no
museu será a galeota Imperial, construi-
da na metade do século 19 para receber a
Imperatriz Leopoldina, atualmente no
Arsenal de Marinha, no Rio.

Tfto importante quanto o museu é o
prédio que o abrigará, antigo armazém
portuário construído no final do século
passado, que pertence à companhia
Hoepcke, a mais importante empresa de
navegaçílo do estado. A disponibilidade
da área Justificou a escolha de Sfto Fran-
cisco do Sul para Iniciar o projeto do
museu do mar. Mas há aspectos históri-
cos importantes, como ser a quarta cida-
de mais antiga do Brasil, fundada como
vila em 1504 pelo francês Binot Paumier
de Coneville. Colonizada por portugueses
posteriormente, Sâo Francisco tevo
grande crescimento na metade do século
19 como mostram casarões típicos da épo-
ca, tombados pelo patrimônio histórico
nacional em 1985.

Dalmo Vieira Filho considerou pro-
missor o modelo de museu vivo, que in-
clua a venda de artesanato da regifto e
modelismo naval, restaurante, marlna e
prática esportiva, todos resultando em re-
torno econômico para a comunidade lo-
cal. A criaçfto do museu será financiada
pelo governo de Santa Catarina e pela
Sociedade de Amigos do Museu, que bus-
cará patrocínio para concluir as obras até
o verão de 92, quando será Inaugurado.

SAIA URGENTE DO BRASIL.
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BUENOS AIRES
& BARILOCHE

8 dias • Saídas: sábados e domingos
1/2 pensáo em Bariloche.3noUe3em Buenos Aires
(2 na ma e 1 na voltai Orand Motel. 4 noites em Batiloche Hotel Quetrihue

3x 109,820,00- Dr&Bseawtaptr Wo
CONSULTE PREÇOS PARA OUTRAS SAÍDAS

CAMBIO DO DIA 26/08(91 Su|etto a alteração

BUENOS AIRES
5 dias/4 noites • Grand Hotel ;
Transfer + hospedagem c/café TOanttâ + CUy
tour + aéreo • Voando VARIG
Terrestre = US$65,00 pipa3soíesi8Dt? Inpio

Aéreo - US$500,00
DISNEY »F LYJMIVE - econômico

SAÍDAS SEMANAIS • Passagem aétaa. 2 moi-
tes de hotel em Miaml, 5 noites de hotel em Ortan-do. i semana de carro com seguro LDW + PAI.Fica sujeito a confirmação 1 dia de cruzeiro às Ba-— 

3 x 129.900,00 pipessoaMiüftibád
CAMBIO DO DIA zaoaâl • Suieito a alteraçfio

EUROMARROCOS -16 dias
Inclui 6 releiçôes ¦ Terrestre desde
US$ 800,00 plpessoa em apt? duplo

Aérea; Baixa US$1.922,00
Alta US$2.178,00

10 dias
Hospedagem dcaté da manha + transler + passa-
SBiri aérea Saídas às sextas-leiras.otel The Mlll • Vôamto VASP
3 x 139.000,00

CÂMBIO DO DIA 26/08/91 • Suieito a alteração
GRANDE CIRCUITO DA ESCANDINÁVIA

E FI0RDES DA NORUEGA • is diasVisitando: Estocolmo. Karlstad. Oslo. Laerclal.Bergen e Copenhagem. p/pessoa em apt? duplo
Terrestre desde US$ 1.770,

Aérea: Baixa US$ 1.886,00 Alta US$ 2.151,00
CONSULTE PREÇOS PARA OUTROS ROTEIROS

EUROPA ECONÔMICA •19 dias
5 paises Inglaterra. França, Suiça. Áustria e Itália.

Terrestre desde US$ 1.500,
p'pessoaem apt? duplo

Aérea: Baixa USS 1,650,00 Alta US$ 1.883,00

MAS VOlTEFfLIZCOM AENVIRON TOUR!

enHronTour
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

Rua Uruguaiana, 10/406
EMBRATUR 12015.00.41 0

Tels.: (021) 252-9800
e 252-9763

MENOR

IPREÇOIM

MELHOR

VIAGEM

VIAGENS AEREAS

Muita gente sabe que a Americatur tem o menor preço. Outros dizem que tem as
melhores viagens. Mas numa coisa todo mundo concorda: A Americatur éan? 1.

E não se feia mais nisso!
JUROS.

SUL FANTÁSTICO-12 dias
(12 refeições)
0 melhor e mais completo
roteiro do Sul. Hospedagem-nos
melhores hotéis tais como: Laje
de Pedra e o Hotel Itaperubá
(5 estrelas) •
Entrada CrS 75.500,

+ 2 x CrS 56.600,
CALDAS NOVAS ESPECIAL-
7 dias (9 refeições)
Hospedagem no Paradisíaco
Hotel Prive das Caldas (4 noites),
com suas piscinas de águas
quentes-
Entrada CrS 46.000,

+ 2 x CrS 34.500,
PORTO SEGURO-10 dias
(7 refeições)
ÔNIBUS LEITO EXCLUSIVO
Hospedagem no
mais completo hotel da cidade de
Porto Seguro: Casablanca
Entrada CrS 56.300,

+ 2 x CrS 42.300,

CAMPOS DO JORDÃO-3 dias
(3 refeições)
Visitando: Angra dos Reis, Parati,
Águas de Lindóia, Monte Sião,
Serra Negra e Campos do Jordão.
Hospedagem: Novotel
em São José dos Campos -

Entrada CrS 21.500,
+ 2 x CrS 16.200,

CIDADE DAS CRIANÇAS-
3 dias (3 refeições)
Visitando: 0 Playcenter, o Simba
Safari e a Cidade das Crianças.
Hospedagem: Novotel
Morumbi * ? * ?
Entrada CrS 25.100,

+ 2 xCrS 18.950,"

Oktoberfest 01
Diversas saídas. (Rodoviário) 5 dias •
(4 refeições). Hotel Garden ****
em Blumenau
Entrada CrS 55.000,

+ 2 x CrS 41.470,".:
SUL DO BRASIL COM 0KT0BERFES1
12 dias -Meia-pensão
Saídas: 07 e 15/0ut.
Entrada CrS 99.900,

+ 2 xCrS 75.000,:

Saídas Diárias
FOZ DO IGUAÇU - 3 dias
(2 refeições)
Hotel Torrance
Entrada CrS 66.800,

+ 2 x CrS 50.100
NATAL-5 dias
Hotel Praia Center***
Entrada CrS 79.400,

+ 2 x CrS 59.550,
MACEIÓ • 5 dias
Hotel Praia das Alagoas* ?*
Entrada CrS 73.600,

+ 2 x CrS 55.200,
PORTO SEGURO-8 dias
(7 refeições)
Hotel Casablanca
Entrada CrS 79.920,

+ 2 x CrS 59.940,
FORTALEZA-5 dias
Hotel íbis* *
Entrada CrS 88.000,

+ 2 x CrS 66.000,
RECIFE-5 dias
Hotel Voyage* * *
Entrada CrS 77.200,

+ 2 x CrS 57.900,
ARACAJU-5 dias
Hotel Dâ llhâ* ? ? ? ?
Entrada CrS 75.200,

+ 2x CrS 56.400,
SALVADOR-5 dias
Hotel SanMaríno***
Entrada CrS 71.200,

+ 2x CrS 53.400,
SERRA GAÚCHA ESPECIAL
•8 dias (12 refeições).
0 melhore mais completo
roteiro. Confira preços e
programas dos hotéis:
Laje de Pedra
Entrada CrS 101.600,

+ 2 x CrS 76.200,

Continental • Entrada CrS 114.800,
+ 2x CrS 86.100,

ILHÉUS-5 dias (meia-pensão)
Canabrava-Entrada CrS 97.200,

+ 2 x CrS 72.900,

Transamerica • Entrada CrS 119.200,
+ 2 xCrS 89.400,

MANAUS-4 dias
Hotel Amazonas* * * *
Entrada CrS 112.400,

+ 2 x CrS 84.300,
NATAL/MACEIÓ-9 dias
Hotéis: Praia
Center***/Praia das
Alagoas***
Entrada CrS 93.600,

+ 2 x CrS 70.200,
FORTALEZA/MACEIÓ-9 dias
Hotéis: íbis**/
Praia das Alagoas***
Entrada CrS 102.400,

+ 2 x CrS 76.800,
FORTALEZA/NATAL/
MACEIÓ-10 dias
Hotéis: íbis**/Praia
Center***/Praia das
Alagoas * * *
Entrada CrS 107.200,

+ 2 x CrS 80.400,
FORTALEZA/NATAL/ RECIFE/
MACEIÓ-13 dias
Hotéis: íbis**/Praia
Center***/Voyage***/
Praia das Alagoas***
Entrada CrS 118.800,

+ 2 x CrS 89.100,
FORTALEZA/NATAL/ RECIFE/
MACEIÓ/SALVADOR-16 dias
Hotéis: íbis**/Praia
Center***/
Voyage***/Praia das
Alagoas***/Farol****
Entrada CrS 139.200,

+ 2 x CrS 104.400,

ROTEIROS ECOLÓGICOS

CRUZEIRO FLUVIAL PELO
FASCINANTE AMAZONAS-
Saídas: 09 e 24/setembro
Fascinante é o mínimo que se
pode dizer de um cruzeiro pelo
rio Amazonas. Navegando nos
rios Tapajós e Amazonas a bordo
do Catamarà especialmente
construído para navegar no
Amazonas, você terá todo
conforto de um hotel 4 estrelas e
o que há de melhor na cozinha
regional e internacional.
A partir de
Entrada CrS 180.800,

FERNANDO DE NORONHA E
NATAL-7 dias (5 refeições)
Saídas todas as Quartas e Domingos.
A Esmeralda do Atlântico com
suas belas praias e recantos
paradisíacos e ainda Natal a
cidade das Dunas.
Entrada CrS 158.400,

+ 2 xCrS 118.800,

PANTANAL/O VERDADEIRO
• i dias (4 refeições)
Saídas: Terças e Sextas.
0 verdadeiro roteiro do pantanal,
com pernoites, em pleno pantanal
com focagem de jacarés, passeios
de barco, pescaria,
transpantaneira e Cuiabá.
Hospedagem no Hotel
Eldorado* ? ? ? ?
(Cuiabá) e Pousada Porto
Cercado (pensão completa).
Entrada CrS 169.000,

+ 2 xCrS 127.200,

BELÉM/ILHA DE MARAJÓ-
6 dias Saídas aos Domingos
Hotel Hilton*****
(Belém) e Pousada dos Guarás
em Ilha de Marajó.
Entrada CrS 119.800,

+ 2 xCrS 88.600,

SÃO LUÍS/BELÉM/ILHA DE
MARAJÓ/SANTARÉM/
MANAUS-12 dias
Saídas aos Sábados Hotéis:
Quatro Rodas -*--*-*?*/
Hilton ?????/
Pousada dos Guarás/
Tropical****/
Amazonas****
Entrada CrS 186.400,

+ 2 x CrS 139.800,

VÍAGENS

RODOVIÁRIAS

Saídas Semanais
MIGUEL PEREIRA-3 dias
(3 refeições)
Sensacional fim de semana com
clima de montanha no
confortável Hotel Fazenda
Montanhês-

2 x CrS 16.480,

Operadora Oficiai —
antor® 

americaturC«Trtro: ^octov*<x ili k\ 899-5115 B ¦¦ ™ Ttiaup -¦» ¦! Centro: a» Biofcanco, iWS/to^Ol 221-5143
ipMMi««h¥.»u,i« w 5J1-1J8S Copacabana: Tel.: 235-5225 Centro: Tel.: 221-8701 u«k:Iwg*uws«pw.8»om to 541-5596

Hrtatiaia 
Novo Rio jz VETOR

***» 390-4350 WfURISMO¦ unionu c«mn>:». to kmco. !{0S/ttrf It! J17-3535 Miki lua IU-J laroma la If' M9-8299 .. . .. . ,•*€»€•. «U4 A/lfl MrDOM, >* K W>7 OXTT NlUfOfc PtllOtO 68Cop* hA04too*. a Tci 235-327* » v-k <xNd^,S4CS/'k>j9C8(Tei 511-1147 VilaIvatxi: mo«Sctcmtxo.373 Tci 278-4699 .fct 717-M90 717-3168

Atualmente, o turista brasileiro tem trPs
alternativas financeiras 110 exterior: o papel
moedu, traveller cheque c o cartão de cródito
internacional. Qual dus trtVs é a muis prúti-
ca?

O mundo Inteiro usa pouquinsimo dl-
nheiro em espécie. Quase tudo ó pnpo
através do cartfto. Sem o cartão, o turls-
ta era obrigado a carregar uma mala
cheia de dólares para pagar hotel, res-
taurante. Até supermercado aceita car-
tfto de crédito. Os encargos financeiros,
mais caros, acabam compensando.

O curtilo de crédito internacional vale
também pura o turista eventual?

Vale em qualquer hipótese. Por co-
modidade, praticidade e até segurança.
Nilo há soluçfto para quem perde dólares
no exterior.

Com um mercado dc e&mbio tSo instável
quunto o brasileiro, o curtilo de crédito não é
um risco, se levarmos em conta que o turista
em férias nüo saberá o valor da desvaloriza-
çüo do cruzeiro em reluf&o uo dólar?

É um risco que se corre. Mas, neste
caso, ntlo estamos falando em milhares
de dólares. Com os USS 4.000 a que qual-
quer pessoa tem direito, esta diferença
ntlo será alta.

Em férias na Europa, deve-se trocar os

cruzeiros pelo dólar ou pela
moeda de cada pais?

O dólar é uma moeda
universal e aceito em
qualquer lugar do mun-
do. Quem pensa em levar
francos para a França,
liras para a Itália e mar-
cos para a Alemanha,
com certeza vai lucrar.
Mas o lucro é pequeno.
Nilo passa de USS 3 a USS
¦1. O principal problema,
porém, é que o próprio
mercado interno de câm-
bio repele outras moedas
estrangeiras. No máxi-
mo, se consegue marcos.
Os cambistas ntlo se in-

teressam por liras, libras ou francos.
Como o sr. dividiria os USS 4.000 a que

todos têm direito?
Reservaria uns USS 300 a USS 500 em

papel moeda, que chamo de pocket mo-
nei/. para as despesas iniciais com táxi,
carregador, e o resto, concentraria em
travellers ou cartílo de crédito. Durante
a viagem, ia mantendo a mesma quantia
para o pocket money.

Quais os melhores pontos de câmbio?
Em geral, silo os bancos que oferecem

as melhores taxas. As casas de câmbio
dos aeroportos e estações de trem têm
sua vantagem porque funcionam nos
fins de semana. As taxas oferecidas pe-
los hotéis sâo sempre as mais baixas.

Há formas legais dc viajar com mais de
USS 4.000?

Os turistas podem levar apenas USS
4.000. mas quem viaja à trabalho tem
uma diária extra fixada pelo Banco Cen-
trai: USS 400 para presidente de empre-
sa. USS 350 para vice-presidente e dire-
tor. USS 300 para gerente, e USS 250 os
demais funcionários. Basta que a empre-
sa envia uma carta ao BC solicitando a
autorização.

auem 

viaja a tra-
baiho pode le-
var. ao exterior,

mais que os USS 4.000 fi-
xados pelo governo: o va-
lor depende do cargo fun-
cional e da duração da
viagem. Já o turista co-
mura pode ganhar mais
— um lucro pequeno,
mas significativo — se
trocar seus cruzeiros pe-
la moeda local, em vez
do dólar. E o cartão de
crédito internacional,
apesar das anuidades
mais caras, tornou-se a
melhor alternativa. "Fi-
nalmente o Brasil açor-
dou para o cartão de crédito", avalia
Carlos Eduardo Sobral, vice-presidente
tio Forex Brasileiro — entidade que reú-
ne todos os bancos brasileiros que ope-
ram câmbio comercial e turismo — que
também dá outras orientações básicas
aos viajantes veteranos e aos estreantes
nos balcões de câmbio.
? Como comprar moedas estrangeiras?

Está muito mais fácil comprar dóla-
res ou qualquer moeda estrangeira. Não
há necessidade de apresentar a passa-
gem aérea internacional ou o passaporte
e, se quiser, pode-se comprar até um ano
antes do embarque. Também não há re-
gras para a compra. Ou seja: pode-se
comprar USS 50 hoje. mais USS 300 ama-
nhã, e assim por diante. Não é preciso
realizar a compra sempre no mesmo
banco.
? O que acontece caso, após vencer o prazo
de um ano, a pessoa não viajar?

Cada compra é identificada pelo no-
me e números do CPF e carteira de
identidade. As informações são passadas
ao Banco Central. Se não viajar, a pes-
soa deverá prestar contas ao BC, pois
estaria caracterizada uma poupança em
moeda estrangeira, o que é proibido.

raSfcjffBft Atroque no forto*kquarius
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PilrHflH-M-nCASALCrS 18.000,00 ¦
(didria completa) ¦

Prx. a MIGUEL PEBEIRA
PAROUE HOTEL MORRO AZUL

Mini fazenda. Piscina, Saunas,
ENCONTROS DE POETAS

_ Dias 14 e 15/09 — Inscribes abertas. _

Bgj Inf. 258-9761/541-8820 |^|
i

BUENOS AIRES-5 Dias
Hotel Rochester-A partir de:

3 X 69.751,00

a AIRES/BARILOCHE - 8 Dias
A partir de:

3X113.000,00
BUENOS AIRES-5 Dias/ Lugares limitados 5
Hotel Elevage / c / SHOW de tango "í

Excursão c/ guia - Saída: 09 /10 \
3x88.800,00

SANTIACO/B. AIRES-7 Dias
A partir de:

3 x 118.000,00

SANTIAGO - 5 Dias
A partir de:

3 X Cr$ 103.300,00

LAGOS ANDINOS
12 OU 13 Dias

A partir tí«: 3X177.800,00
inclui: P. Aérea + Hotel + traslados + Passeios + Refeições conforme programa, voando:
AEROUNEAS, VASP, LAN CHILE. LADECO OU VARIG.

CRUZEIROS SKORPIOS I - II
Saídas: 13, 20 e 27/set.; 04,11,18 e 25/OUt.

terrestre + cruzeiro a partir de US$ 788,
por pessoa cablne dupla Interior.

m

580-5522|

Atroque no forto*kquarius
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CmZEIWS WÜR1TMOS

\

15 DIAS NORVVAY+DISNEY
Saídas Promocionais:

Setembro/Outubro (
« Tudo incluído

7 noites Cruzeiro
7 noites Hotel: Miami ou Orlando
Parte aérea: Rio/Mlami/Rio <gn -10)

RESERVE JÁ O SEU REVEILLON

1.575

OD/mülT'1 MC3 Av* Rio Branco, 131 - 17° andar

Operadora Marítima Teí: 224-3346-224-3754

Rua Visconde de Pirajá, 550 - subsolo Ij. 111
Orinoco TeiS.: (021) 274-2080 • 274-2163 • 259-1694' RIO
Travei Tburs 717-8890 * 717-3868 « NITERÓI
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Daisy Martins Ramose Regina Rabello, em primeiro piano, e os coiegas turistas

Maria José Lessa

Daisy Martins Ramos e Regina Rabello, em primeiro plano, e os colegas turistas

Programe-se

empolo 
mundo faz amigos

Trôs 

meses após os nconte-
ctmentos na Praça da Paz
Colostial, um grupo de 39
brasileiros dosceu em

Xangai, vindo de Tóquio, rumo a Pe-
quim. Os trâmites da imigração se
faziam lentamonte o muita gonte foi
ao banheiro. Do repente, todos já no
aviílo, uma das sonhoras avisou ciue"a Clô tinha ficado no banheiro". A
diretora Daisy Martins, da agência
GTI, do Rio, tentou sair mas foi im-
pedida pela aeromoça. "Eu disso
que, sem a Clô, todo mundo ia de-
sembarcar. Lá fora, vi um monte de
chineses, parecendo não entender
nada, em volta de uma pessoa que
fnlavn e chorava. Meti-me no meio,
peguei-a pelo braço e a levei para o
avião", recorda Daisy.

Incidentes como esse podem
acontecer em grupos grandes, mas
geralmente tudo acaba em muitas
risadas (a Clô acabou ficando conhe-
cida como A dama do Cine Xangai). O
grupo que aterrissou em Xangai não
era, porém, um grupo comum. For-
mado em 1985, para uma excursão de
30 dias á Europa, acabou ligado por
laços de amizade e passou a se reunir
de três em três meses, no salão de
chá do Centro Cultural Banco do
Brasil, no centro da cidade, para dis-
cutir, entre xícaras de chá, biscoitos
e gelóias, o roteiro de viagens do
ano, sempre cm setembro. Fora das
reuniões, o grupo se mantém em
contato por telefone.

O primeiro encontro do grupo foi
provocado pela guia e promotora de
vendas da GTI, Regina Rabelo, que
propôs a algumas amigas (entre as
quais sua prima Jacira Rabelo de
Figueiredo) uma excursão à Europa,
no estilo tracidional. Não imagina-
va que fossom ficar tão unidas, algo
difícil de ocorrer com grupos de via-
gem. Houve viagens à Europa, Ja-

pão, China o Hong-Kong, México,
EUA, Canadá, Argentina e Para-
guai. Segundo Daisy, a agência aca-
ba obtendo descontos, mas para as
viajantes sai usualmente ao preço
de mercado. A única diferença é que
os descontos são transformados em
passeios adicionais, já incluídos no
preço.

A saída deste ano, para a Costa
Oeste dos EUA, Havaí e Caribe, em
17 de setembro, já provoca emoção,
especialmente em Maria Georgina
Barbosa, de 82 anos, a mais idosa,
mas também a mais resistente do
grupo. "Quando fomos ao Japão, em
uma viagem de 36 dias, eu já não
agüentava acompanhar o pique de-
la", diz Daisy. A mais nova é leda
Kapps, de 45 anos, mas muitas estão
na casa dos 20 ou 30. Este ano, três
homens participam: os engenheiros
Carlos César Nogueira e Walter Jor-
ge de Oliveira Almeida e o professor
José Aníbal Silva.

Como a maioria não fala outras
línguas, ocorrem situações engraça-
das. "Quando chegamos a Tóquio,
depois do um vôo longo e uma dife-
rença de 12 horas no fuso horário,
ninguém quis ficar no hotel, apesar
do cansaço. Saímos logo para ver
uma apresentação do tradicional
teatro Kabuki. Tive uma crise de
riso quando vi todas elas dormindo
em fileira, as cabeças apoiadas no
ombro da pessoa ao lado e roncando.
Alguns japoneses começaram a nos
repreeender em voz alta. Achei que
íamos ser expulsos do teatro", lem-
bra Daisy. Cansaço, idiomas estra-
nhos e textos complicados nunca fo-
ram uma boa combinação.

Do grupo, a mais faladeira é Jô
Brito o a mais ligada ó Jacira Rabelo
de Figueiredo, de 68 anos. Aposenta-
da do Ministério da Justiça, ex-as-
sessora de Ministros a partir de Ne-

reu Ramos o muito viajada, Jacira
distrai as companhoiras com as his-
tórias de suas viagons. Uma que faz
sucesso é a do Tour Imperial, a volta
ao mundo em 72 dias, no avião de
Frank Sinatra, alugado por uma
companhia de viagons. No roteiro,
Santiago do Chile, África, Israel,
Austrália, China, Japão o índia, com
duas tripulações falando várias lín-
guas e apenas 82 felizardos passagei-
ros. Um tipo de viagem que não oxis-
te mais e do qual Jacira guarda boas
recordações.

O professor José Aníbal Silva,
um dos três homens do grupo, já foi
várias vezes aos EUA o Europa sozi-
nho e fala várias línguas. Diz prefe-
rir viajar viajar em grupo: "dá mais
tranqüilidade", afirma, Com a ida
aos EUA Já acertada, todos já pen-
sam na próxima, à Rússia, Escandi-
návia e Leste Europeu ou à Austrá-
lia, Nova Zelândia e Taiti. "Depois,
só vai faltar ir ao Polo Norte", di-
zem.

Indicações

A cxctirnSo de 30 ditut á Costu
Lesto dos EUA &ui no dia 17 de ae-
tembro, com o «jguliitn roteiro; T.O»
Anotou, Las Vega», Yo.wmitc Purk,
Sfio Francisco, Montercy, Curmei,
Soivang, San I.uis Obispo, Santa Mo-
nica, Ãanta Barbara. Honolulu e
Miüini, mais Sflo Juan (Porto Bico),
onde começa o cruzeiro ao Caribe,
passando pelas ilhas de Barbados,
Murtiuicn, St. Maarten, Antigua e St.
Thomas. Preços: IÍSS 4.080 (aparta-mnnto triplo), US8 5.041 (duplo) e
USí 5.711 (individuui), por pessoa,incluindo passagem aérea, guias,city-tours e três almoço* nu Califór-
nia. Agência GTI: Av. Rio Branco,
103/»" andar, tcl, 221-7643.

Viaje barato

? As novos linlms da
Translirftfiil para Was-
hington, além do faci-
litar conexões para o
Japão, Extremo
Oriento e Europa, têm
tarifas promocionais
parceladas em trôs ve-
zes sem juros. 0 preço
da passagem indlvi-
dual Ida e volta Rio/
Washington é de USS
1.237, a tarifa grupo
(mínimo (le 10 pes-soas). USS 1.097.

Para Miami e Or-
lando, a tarifa indlvi-
dual é de USS 1.127 e em grupo, USS 997.
Estes preços estito dentro do programfAmérica Ecológica, destinada aos visitan-
tes dos Parques Nacionais — Everglades
National Park (Flórida), Grand Canyon
National Park (Arizona). Shenandoah Na-
tional Park (YVyoming).

O pagamento pode ser feito com uma
entrada de 40% e duas mensalidades sem
juros: em dez vezes, com juros e entrada de
20",,, ou com cart.ão de crédito (que dispen-
sa avalista) (informações no Rio pelaTransbrasil, telefone 297-M77).

? ??
O Os quase 200 mil sócios do Camping
Clube do Brasil acampam 110 Uruguai, Pa-
raguai ou Peru como se estivessem dentro
das nossas fronteiras, graças ao passe sul-
americano, criado por um acordo entre os

Campings destes países da América Lati-
na. As despesas sAo mínimas para o cam-
pista, que ainda aproveita as vantagens dos
sócios dos outros lugares (informações na
Rua das Marrecas, 36, sala ¦105. Telefone
(021) 210-7596).

? ??
? Três bons hotéis Marriott estào ofere-
cendo vantagens interessantes, além de in-
cluir café da manhã em suas diárias. O
Miaini .Marriott Dadclund tem diária de USS
89 (até quatro pessoas) e café para duas.
Por USS 109 (até quatro pessoas), está in-
cluido o aluguel do carro pelo período da
hospedagem, mais o café para duas pes-soas, até o final do ano.

No Biseayne Buy Marriott, até fim de se-
tembro. a diária do apartamento é de USS
89. com café para duas pessoas. Com o carro.

o preço sobe para USS
99. com café par duas
pessoas. Quem reser-
var três noites conse-
cutivas com entrada
no domingo ou segun-
da-feira, ganha mais
uma diária grátis.

E o maravilhoso
Marriott Orlando World
(Yntor tem diária de
USS 124 pelo aparta-
mento. café para duas
pessoas, até final de
setembro: com o carro
incluído, a diária pas-
sa para USS 111 (reser-

vas no Rio. através tia Intorep Representa-
ções, telefone 252-7511 ou 252-7177).

? ??
Cerca de nove mil monumentos públicos

particulares terão entrada franca ou in-
gressos a preços reduzidos no dia 15 de
setembro, na França. Desde 1981. o Minis-
tério da Cultura e Comunicação oferece
esta pechincha aos turistas, sempre no ter-
ceiro domingo de setembro.

? ??
Até o dia 08 de setembro, vários hotéis

da rede Inter-Continental oferecem des-
contos de até 50",, nas diárias, incluindo o
café da manhã. Na Europa, as diárias são a
partir de USS 11-1 o casal, nos Estados Uni-
dos, sào desde USS 79 o casal (reservas no
Rio. através do Inter-Continental—Rio. te-
lefone 322-2200 ou 322-5255).

Fórmula-l em Estoril
Quem pretende torcer de porto

por mais uma vitória do piloto
Ayrton Senna pode aproveitar a
caravana organizada pela Credi-
card. O pacote de quatro dias, de
19 a 22 de setembro, inclui trasla-
do de helicóptero até o circuito,
hospedagem em hotel quatro ou
cinco estrelas, participação no co-
quetel com pilotos, ingressos na
tribuna de honra para treinos e
corrida, e almoços no sábado e do-
mingo. Os preços variam de USS
3.400 a USS <1.900 e portadores do
Credicard-Mastercard Gold pa-
gam o preço à vista na data do
vencimento da fatura. As vendas
são feitas pela LRC Turismo (tele-
fones: 530-8739 e 241-1580).

Jean-Paul Sartre

Sartre em Paris
Um pouco de teatro lembrando os

tempos áureos da Rivo Gaúche pari-sianse: assistir Huis Cios, de Jean-
Paul Sartre, espetáculo recém-es-
treado no Teatro du Lucernaire,
com Jean-Claude Bouillon e Malka
Ribowska no elenco (Théâtre du Lu-
ccrnuire: 53, Rue Notre-Dame-des-
Champs, 6eme. Telefone 45 44 57 34)

Cerâmica francesa
José Carlos Brasil

•' '. •• • ' ¦ • ¦
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Picasso em cerâmica

Uma bienal de cerâmica, com exposi-
ção (e vendas) de 80 artesãos, mais mostrade obras assinadas por Picasso. É a Arj»illulll, em Aubagne, interior da França. Atédia 28 de setembro (telefone (16) '12 7119 19).

Festa das flores
Para mostrar por

(lue é considerada a
maior produtora nacio-
nal de flores e moran-
gos, a estância paulista
de Atibaia exibe seus
dotes em exposição de
azaléias, orquídeas,
violetas e rosas no Par-
que Municipal Edmun-
do Zanoni (Avenida Ho-
rácio Neto, s/n°. Os
morangos serão servi-
dos ao lado de sashimis
e sushis. A hospedagem
pode ser no Hotel Villa-
ge Eldorado Atibaia, ti-
po resort (informações
pela Central de reser-
vas (011) 800-1888).

A ll11 Festa das Fio-
res e Morangos será nos
dias 07 e 08 (próximo
fim-de-semana) e 14 e
15 de setembro.

FIM DE SEMANA NA FAZENDA
A 75 Kms do Rio. Leite no curral,
cavalos, comida à lenha, piscina,
sauna, ducha, sinucas, quadra de
tênis, voley, futebol, lago c/pe-
dalinhos, cachoeira, recreadores
e salão de convencões.

filfliA 
CAL1JE ^Ca53 1 HOTEL FA2ENDA

FESTíVAL DE QUEIJOS E VINHOS
ira

Vinh°s Casa Valduga

239-6748
HOTEL FA2ENDA
PAULO DE FRONTIN

3 x SEM JUROS

Feiras na Alemanha
Em setembro, de 9 a 11 realiza-

se a IgedO em DuweMorf; * Moda
Jovem, cm Colônia e de 10 a 18, a
Mycrosyetem» em Berlim, A ope-
radora Panda International, junto-
mente coro a Lufthansa • a Câmara
de Comércio e IndtMtría Bra«ii«A-
lemanha, oferece a opçfo de hospe-
dagem etn casas de família em vá-
rias cidade» alemã», durante o
periodo das Feiras. A# diária# in-
cluem o podrfto adaptado aos via-
jantes brasileiros: têm café da ma-
nhâ, chaveiro com cortina para o
banho diária, um número de tclofo-
ne para emergências, com operação
em português, orientação de como
chegar a Feira e um seguro-saáde
opcional, que custa apenas USÍ 8
por dia. Estes pernoites em residên-
cias têm diárias de solteiro desde
125 marcos (t)8t 60) e de casai a
partir de 17# marcos (U8| 97) (in-
formações através da Câmara de
Comércio Brasil-Alemanha, Aveni-
da Rio Branco, 188 s/708. Telefone
(021) 224-2123).

Correio
Está virando moda, fazer tu-

rismo junto com os carteiros in-
gleses. Como o serviço postal bri-
tânico entrega a correspondência
á antiga, isto é, de casa em casa,
utilizando ônibus, os viajantes
embarcam nas 39 rotas da Ingla-
terra e Pais de Gales ou nas 130
escocesas, para conhecer melhor
áreas rurais, caminhos pouco vis-
tos. Segundo a revista ícaro, dis-
tribuída a bordo da Varig, horá-
rios e rotas podem ser obtidos
através das prefeituras ou do
Post Officc Affair Office (30, St.
James's Square, Londres SW 1Y
<1PY).

Alpinismo em Recife
Pernambuco será o estado pioneiro na prst-ticft de um esporte que está virando mania nomundo, o alpinismo indoors. Ou a escalada deuma parede com rolevos reproduzindo as difi-culdades de uma montanha natural. Esta práti-ca será possível no muro instalado na Praia daBoa Viagem, no Recife, onde será instalado ummuro de 12 metros de altura na praça AdamsHolidays. local de eventos esportivos com ativi-

dades gratuitas. HA quatro vias de escalada no
paredão de estrutura metálica e compensado: a
positiva (ângulos menores de 90°); negativa
(mais de 90°), mista e vertical.

O alpinismo indoors poderá ser praticíidoa partir do dia 8 de setembro, na praia da Boa
Viagem, em frente ao Acaiaca, em Recife/Per-
nambuco.

jmm
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O muro pioneiro
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Vinho na Itália
Voltando do roteiro

Caminho dos Vinhos nu
França, Moisés Zajlcr, da

i Ccnlury Viagens c Turis-
mo, embarca para com-
parar com a versão jtalia-na: o Caminho rios Vinhos

j na Itália vai levar um
| grupo de viajantes orga»
| ni/ado pelo cnólogo José
| Osvaldo A. do Amaran*
; le. Além dos vinhos, es-
i tào programados cursos
I de culinária, degustações,1 visitas a fábricas de tnifas

e de queijo. A saida será
no dia ll> de setembro,com retorno marcado para dia OS de outubro, e os

pernoites serão em Roma, Siena, Florenva. Itolo-nha, Turim, Milão e Veneza. Um passeio inesque-eivei para um grupo de 26 pessoas, voando pelaAlitalia. Parte terrestre, por pessoa, em apartamen-to duplo, USS 4.656; parte aérea, tarifa ponto-a-ponto, USS 1.685 (informações no Rio. na Cen-tury. Avenida Rio Branco. 151 sobrcloja 2(N. Tele-fone 224-5235 ou em São Paulo, na Advance.telefone 231-1046)
? K para quem não pode embarcar pura a Itália,há a Vinofesta, que se reali/a de seis a 15 desetembro, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.Ao mesmo tempo, estarão símio vendidos os arti-
gos da Io Feira de Variedades e do \V Festival do
Queijo e do Vinho. Segando os entendidos, estesserão os linhtis da melhor safra do século (informa-
ções pelo telefone ((154) 225-2177).

Õs vinhos
italianos

Parece que foi ontem, nem tivemos
tempo de assimilar direito o colorido e
as irreverências criadas pelo designer
Ettore Sottsass, e o estilo Memphis já
está ganhando uma retrospectiva dos
objetos desenhados por Zanini, Matteo
Tliun, Nathalie du Pasquier. Além das
130 peças de prata, cerâmica e vidro
destes criadores, há obras de George Ja-
mes Sowden, o fundador da linha Mem-
phis inglesa. Pois é, os anos 80 já vira-
ram peças de museu. Até dia 22 de
setembro (Centre de la Vieille Charitè:
13002 Marseille. Telefone (16) 91 56 28 38).

Chope em Bom Jardim
A cidade, que ficou famosa pela ima-

gem de Nossa Senhora das Dores que
chora, reunirá visitantes para outros
objetivos, bem menos sacros: o 17° Fes-
tival do Gale Chopp, promovido pelo
Bom Jardim Maravilha Clube, a partir
das 21h no dia 14 de setembro. O ingresso
no valor de Cr$ 17 mil dá direito ao
caneco e chope à vontade, além dos
shows. Bom Jardim fica a 165 km do Rio
e a 15 de Nova Friburgo, pelas estra-
das BR-101 e RJ-116.

Ônibus ida e volta
„otd VISCONDE DE MAUÁ

Pousada dos Pinheiros Ssídas todos os fins d6 S6man3
Hoici do mès de setembro

Tel.: 262-9348

Assinatura Jornai do Brasil

Macae

FLY & DRIVE
Econômico

5 NOITES EM ORLANDO
2 NOITES EM MIAMI
1 SEMANA DE CARRO C/SEGURO
PARTE TERRESTRE POR PESSOA

US$ 
"I 

07.
PARTE AÉREA 4 X SEM JUROS
ACOMODAÇÃO EM
APTO. QUÁDRUPLO

¥LlG//>>

\

TOP DISNEY
SAÍDA

[•AGO. 31 tSET. 14-28»
! • OUT. 05-26 • NOV. 09-23 •

6 NOITES EM ORLANDO
2 NOITES EM MIAMI
PASSEIOS: DISNEY, EPCOT,
UNIVERSAL, SEA WORLD E CITY
TOURS EM MIAMI, TRASLADO E
GUIA BRASILEIRO LOCAL
PARTE TERRESTRE POR PESSOA

US$%* <****.
PARTE AÉREA 3 X SEM JUROS
ACOMODACÃO EM
APTO. QUÁDRUPLO

ââflliy

COSTA LESTE

C/Canadá

PARTE TERRESTRE
POR PESSOA

us$ 1.203,

PARTE AÉREA

4X SEM JUROS

ACOMODAÇÃO EM
APARTAMENTO
TRIPLO

ENCANTOS

DA COSTA

OESTE

PARTE TERRESTRE
POR PESSOA

USS t .020,

PARTE AÉREA

3XSEM JUROS
ACOMODACÃO EM
APT°. TRIPLO

ÉgSÈ - . . ¦

23-132Andar

ARUBA

SEMPRE

VERÃO

5 NOITES

NO HOTEL ARUBA CONCORDE
C/CAFÉ DA MANHÃ, TRASLADOS
PARTE TERRESTRE POR PESSOA

USS 9

PARTE AEREA
3X SEM JUROS
ACOMODACÃO EM APTO. TRIPLO]

Tcl. 224-2626

Ariovaldo dos Santos
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Ayrton Senna e o MacLaren n° l

iovatdo dos Santos

Ayrton Senna e o MacLaren n° 1
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Emsetembrovisitea «£&*<yftJyST-<B«LI3H^ff\*%iai^^^^
Cidade das Rosas V >A^MmpjPWR^W*"cart6eS

HOTEL PLAZA ?? |
¦'"SS,^,U*0B S.98Q, p.p.
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Hospedar-se dentro dos 
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prog^dasse A ¦ •
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Porapenas: Ife. ;A^
Parte Terrestre US$ 29, p/dia - Parte Aerea 10 X voando VARIG : J

Incluindo: Carro e entrada para as atracoes. Coristitte-*nos sobretoda uma variedade deoppoes. .

o C^jf 1CUAIS |
j| p^sEMJOgg^r1

^sSl^Sfe» 
y^ ¦

Jose, 90 21° andar j

,AV ¦ _ w*».^ 
¦¦*

wrea 10 X voando VARIGw;^^
(-nos sobre toda uma variedade de opções.'l*Mí
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Em setembro visite a
Cidade das Rosas Cartões

de Crédito

»«£&••
jP^" ' p»'a

^ESTRUTURA p/RIO: Tels.: 242-7874 • 252-0044
CONVENÇÕES 

" n D ""

HOTEL PLAZA**
5.980, p.p.

Av. Rio Branco, 135 — sola 706POÇOS DE CALDAS (035) 722-2444 — 722-200Í

5321730 220 6751

ARUBA e ILHA MARGARiTA - 10DIAS/07 NOITES — Hotel Aruba Concorde/Margarita Concorde —
P. Aérea + P.Terrestre — Entrada: Cr$ 265.992,00 + 02 x Cr$132.996.00 — Voando VIASA

^RODOVIÁRIA 4 NAÇÕES

Ho,el V.V.1 18 dias

Sul Brasil + Uruguai
Argentina + Paraguai ,

FERNANDO DE NORONHA -
09 DIAS —Hotel Casa Grande Senzala/Esmeralda doAtlântico — Passagem Aérea Rio'Recife/Fernando deNoronha — Entrada CrS 234 200.00 f 2x CrS 175 650.00
PANTANAL — 05 dias — PousadaCaiman — Pensáo completa — Entrada: CrS200 500.00 + 2 x CrS 100.250.00

ccfyr -Agência de Viagens

Rua Senador Dantas, 75 — 29° andar
Tels: 210-3171 — 710-9293,

Av. Rio Branco, 112S-B
_Tel. 231-2120 „

30 min. de Juiz de Fora J :40 hs. do Rio de Janeiro
DIVISA MG I RJ

Descanso — Tranqüilidade — Silêncio
 OPÇÕES PARA 0 SEU LAZER "

' — SAUNA VAPOR — PRODUTOS DA ROÇA '
PISCINA — VÔLEI
CAVALO — CAMPO DE FUTEBOL

LEITE NO CURRAL — PING-PONG
TV — PESCA NO RIO OU AÇUDL.^

Reservas: Pelo Tel. (032) 232-1314 - Juiz de Fora - Minas Gerais
FARTA E SADIA COMIDA TÍPICA DE FAZENDA 

~~ 
,.

VIAGEM o quarta-feira, 4/9/91 JORNAL DO BRASIL

Hotel Fazenda Santa Helena
Ant. BR 040 - Paraibuna • Simão Pereira - MG

Roteiros 
j Agencia do luxo total 

pelo 
mundo

Fotos: divulgação Jmtm

Nada é impossível

para quem pretende
viajar em grande es-

tilo. Estes cruzeiros

incluem sofisticação

e passeios ideais

Viajar 

é sempre um pra-
zer, mas algumas viagens
parecem mais agradáveis
que outras: você lê o ro-

loiro e logo sente vontade de fazei' as
malas. Algo mais as coloca irresisti-
veimente acima das viagens eo-
nnins. São aquelas destinadas a via-
jantes que já conhecem tudo e
sofisticam ao máximo os roteiros ou
as que são decididamente exóticas,
ou ainda, simplesmente diferentes.
Do uma certa forma, todas são cul-
lurais. por enriquecerem a experiên-
cia de vida do viajante.

A agência Crystal. do Rio. está
apresentando roteiros assim. Os que
procuram o exotismo com um lado
espiritual podem embarcar no O teto
do mundo, em busca dos reinos en-
cravados no Himalaia, entre a China
e a índia. No caminho. Nova Deli e
Agra (onde está o Taj Mahal) e uma
visita ao Grande Lama Tibetano Kh-
yentse Rinpoche to Mestre da Rai-
nha) e ao famoso templo Maha Bodhi.
onde estão as relíquias de Buda. En-
tre outras cidades, visitarão o templo
de Karbandi, em Phuntsoling e, a
três mil metros de altura, a cidade
de Darjeeling. Para maior contras-
te com essas antigas civilizações, o
ponto do partida e chegada é Paris.

Um pouco mais acessível, mas
não monos exótico, O Tesouros do
Nilo leva o viajante a um cruzeiro
do cinco dias pelo Nilo, a bordo do
navio Alexunder the Greut. Inclui três
dias no Cairo, no luxuoso hotel Ram-
sés Hilton o uma visita á cidade de
Luxor, para ver os templos de Luxor
o Karnak, visitas ao Vale dos Reis,
Rainhas e Nobres, ao templo da rai-
nha Hachepsut Medinet Habou o ao
Colosso do Monon. O cruzeiro pelo
Nilo inclui a cidade de Edfu. com
visita ao templo do deus Horus. en-
tre outros, à Grande Barragem do

Assuã o à cidade de Feluccas (onde
se fabricam os famosos barcos a vela
do Nilo). Na volta, a hospedagem ó
no hotel Sonesta Heliòpolis, no Cai-
ro.

Também impordivel é a viagem
inaugural do luxuoso navio Quem.
da Royal Viking Line, que sai de
Fort Lauderdale. nos EUA. no dia
25 3 92. em direção ao México. Co-
lômbia. Costa Rica e São Francis-
co, num total de 17 dias de viagem.
Segundo a diretora e sócia da Crys-
(ul, Márcia Barrozo do Amaral, o
Queen vai fazer 12 diferentes via-
gens em 1992, sem repetir os rotei-
ros. Alguns tocam em Sevilha. na
Espanha, que comemora no próxi-
mo ano os 500 anos de descoberta
da América com uma Exposição
Universal. Uma boa idéia para quem
quer ver a Exposição mas não conse-
guiu hospedagem (todos os hotéis da
cidade já estão lotados), ficando
hospedado no navio.

Em seus quatro andares, o lu-

xuoso Queen tom capacidade para
apenas 200 passageiros. O fato de
ser menor permite que entre em
lugares onde outros navios, de maior
calado, não entram. Por exemplo, o
rio Tâmisa (para ver de perto a Tor-
re do Londres), o porto de Rouon, na
França, ilhas remotas do Caribe (pa-
ra o mergulho da plataforma do na-
vio) ou os fiordes noruegueses ou o
rio Guadalquivir, para chegar a Se-
vilha. Outro cruzeiro atraente do
Queen é o Viagem ao Sol da Meia-Noite,
que faz Londres-Copenhague, pas-sando por nove portos noruegueses
(entre eles, Bergen e Svolvaer) e um
porto russo, Murmansk.

Mas há outros: o The best of Me-
diterrunean, Expo'92, que vai de Monte
Cario a Lisboa, chega a Sevilha em
julho, no auge da Exposição Univer-
sal. Outro, imperdivel: Mediterranean
Discovery. que deixa Sevilha em 11 de
maio, passando por Monte Cario,
Córsega, Sicilia, Totor e Dubrovnik
e terminando em Veneza. Quem

'yiAco«,r
TUfOSMO LTViA.CENTURY)

av. Rio Branco^ 1 51 >— s/ljs.
Teí. 224-5235

Èm FRANGATUR
T

TTRISMO LTLX.

Av. Rio Branco, 2S7/-9° andar
—TeJ. 220-SQ7Ô

Lí5WS<lTíÃf§—- Viagem e Turismo ——
Rua do Carmo, S, 5° andar

Tel. 221-5644
Rua São

Te!. 224-9455

TT^rNnr^v
Êill OPERADORA AUTORIZADA WALT DISNEY WORLD^

Por apenas:
Parte Terrestre US$ 29,

Incluindo: Carro e entrada para as i

quer ver a abertura da Exposição
Universal, em Sevilha, fica duas
noites a mais na cidade, antes de
embarcar no cruzeiro. Não falta o
que fazer nos cruzeiros: do palestras
de especialistas em politica interna-
cional, arte e literatura a torneios
de bridge o aulas de aeróbioa, spas
para manter a forma o jantares pre-
parados por famosos chefs o somme-
litTS.

Finalmente, para quem gosta de
vinhos, um roteiro gastronômico da
Crvstal: Au tenips de vendanges, que
leva o viajante, a partir de Roma.
por Lyon, Dijon e Epernay, na Fran-
ça, passando pela mágica região dos
vinhedos da Borgonha e terminando
a viagem em Paris. Recheando o ro-
teiro. um memorável jantar no res-
taurante de Paul Bocuse. em Lyon.
visitas às caves dos vinhos Moct &
Cliandon e a oportunidade única de
comprar, in loco, cassis e mostarda
de Dijon. Depois, quem quiser pode
esticar em Paris ou Roma.

IAGOSTIM POUSADA ,
BÚZIOS ¦

SUITES A BEIRA MAR ¦
BAR RESTAURANTE IESVR DO OERIBA. 7O R

B U Z I O 
Reserve jà seu lugar ao sol p/fins de semana, feriados

ou temporadas. Aceitamos cartào de crédito.
AQUA MARINA FLAT
Raer ;iõ^22.2S!S5222-2250/224-7036BÚZIOS (0246) 23-2139

Indicações

NEW TIME
TURISMO PASSAGENS

CÍRIO DE NAZARÉ
2 X S/JUROS

VOCÊ QUER FÉRIAS?

O Queen sai em março pelas águas do Caribe e Pacifico

AMÉRICA DO SUL

Preços p/pessoa em Ant" Duolo

VIVAO BRASILPREÇOS P/ PESSOA EM APT° DUPLO OU TRIPLO

A Cryslal (Av. Beira-Mar, 216,002. tel. 262-
1921.220 '88(i7. Rio) tem vários roteiros éxó-
ticos, sofisticados, cuktmiis e gamronò-mluos. para viajantes exigentes. Eis al-
guns deles:

Exóticos
O o teto d<> inundo ~ Roteiro: Paris. NovaDell. Agra, reinos do Himalaia (Gngtok,'Sikkln e Rhutan). templos e monastàrios
(Inclusive o Maha Bodhi. onde estão as
relíquias de Buda). Katmandu. vilarejos
e tenipios do sopé do Everest. Duração: 30
dias. Saldas: abril e maio. 82. Preços: aconfirmar.' Inclui: hospedagem, pensãocompleta, passagem aérea Parls-Nova De-
li e passagens domésticas.

Tesouros do Jíilo — liotúlro: Cairo e
Luxor,* com cinco dias a bordo do navio
Aleíander the fíreal, represa de Assnit.
visitas aos templos de Luxor, Hornak eHoras e outros monumentos egípcios, Vá-
le dos Reis. Duração: oi to dias. SaidÒS: 16,
24,28:9 e 3,7,16,19 e'24/10. Inclui: hospeda-
líom, café da manha, cruzeiro de navio,
passagem aérea Cairo-Luxor-Cairo.

Sofisticados
Viagem 'inaugural Ho (jueeit Roteiro:

Fort Lauderdale. Playadel Carmen. Co?,u-
mel, San Aridrés, Caldora, AeapulOo, Puer-
to Vallarla, Snn Diego e San Francisco.

Duraçüo: 17 dias. Üaíclu: 25,3 92. 1'rcços:
de.USJ8.370 a US$ 11.090. Inclui: cruzeiro.
? Cruzeiro .MiHlit^rrant-un Discovery M\po'!»2Roteiro: Sevilha. Monle Cario, Còraiga,
Sicilia. Kotor, Dubrovriilt e Veneza. Dura-
fdn: ia dias. .Saída: ti s U2. 1'rrç.os: de-U8$
9.895 a USS 14.455. Inclui: passagem aóreá
lUo-Sevilha-Hio. cruzeiro e duas noites
em SeVilha ou Veneza.
D Cmioiro Viagem ao Sol da Mnia-Noile -
Roteiro: Londres a Copenhague, passando
por nove portos noruegueses, entre os
quais Bergen e Svolvaer e um porto russo,
Murmansk, Duração: 14 lias. Saida: 27 6;
92. Preços: de USS 11.190 a USS 10.790. In-
clui: passagem aérea RÍó-Lotuircs-Eio e
cruzeiro.
Q fruzeiro The Be^t oi'!\]editerraiieuu K\pu*?>12Roteiro: Monte Carla, Gênova. Caimea,
St.. Tropez, Palma de. Mallorca, Vaíencia,
Gibraltar, Sevilha e Lisboa. Duração: 11
dias. Saida: 6.6 92. Preços: de USS 8.865 a
USS 13.0-15. Inclui: cruzeiro e duas noites
em Monte Cario ou Lisboa.

Gastronômico
Cl Au temps de vendanges <— Roteiro: Roma,
Lyon, Dijon. Epernay e Paris, com jantarno restaurante de Bocuse em Lyon e visl-
tas às caves Moct & Chandon e vinhedos
da Borgonha. Duração: 15 dias. Salda: 15
10. Preço: USS 6.400. Inclui: passagenPaé-reas traslados e pensão completa.

BUENOS AIRES E
BA33ILOCHE — 08 DIAS
Inclui: Recepção, Traslados,
City Tour em B. Aires, Visita
aos Centros de Esqui em Bari-
loche, meia pensão em Barilo-
che.
Hotéis Carlton/Gran B. Aires e
Bariloche Ski — P. Aérea + P
Terrestre: 03 x CrS 119.976,00

BUENOS AIRES-os dias
Recepção. Translado, City Tour de 1/2
dia. Hotéis Carlton/Gran B. Aires — P.
Aérea + P. Terrestre: 03 x CrS 80.905,00

CHILE E ARGENTINA— 12 DIAS
Inclui: Visita a santiago. Vina Del Mar, Valpa-
raiso, Puerto Montt. Peulla. cruzando a Cordi-
lheira dos Andes. Bariloche e B Aires.
Hotéis: 3 e 4 estrelas — P. Aérea + P
Terrestre: 03 x CrS 190.948,00
Consult* sobra outras proaramaç&os

?peoaocra TU«tnncA

INTRAVa

ARUBA e CURAÇAO
— 10 DIAS/08 NOITES
Hotel Aruba Concorde
Hotel Holiday Beach
P. Terrestre + P. Aérea
Entrada: CrS 256.403.00 + 02 x
CrS 128.201.00

^AV/K
\ DC 10'

FOZ DO IGUAÇU - 03 e M DIAS -Holel Colonial — Meia Pensáo **** — DtMk:03 x CrS 51.534.00
PORTO SEGURO — 08 OIAS — Pou-sada Coqueiro Verde — Meia Pensáo — D*»-d«: 03 x CrS 63.100.00
SALVADOR - 08 DIAS — HotelBahiamar *?** — Dn<(»: 03 x CrS 73 667.00

MACEIÓ — 05 e 08 DIASHotel Tani Plaza ***?Dnd«: 03 x CrS 68 067.00
NATAL — 08 DIASHotel Marina Praia ***Dtsdt: 03 x CrS 75.034.00
RECIFE — 08 DIASHotel Casa Grande e Senzala ***D*»d« 03 x CrS 75.767.00
FORTALEZA — 08 DIASPraia Centro *?**D«wtS-a: 03 x CrS 91 100.00
SERRÂS GAÚCHAS-Hotel La|e de Pedra ****

03 x 70.900.00

PAGT°S
SEM JUROS

ARUBA
08 DIAS/05 NOITES
Hotel Aruba Concorde
P Terrestre + P. AéreaEntrada: CrS 219.608,00 +
02 * CrS 109.804,00Voando AIR ARUBA

CUBA — 10 DIAS
Hotel Presidente
Cat. TurísticaP. Terrestre + P. Aérea
03 x CrS 157.647,00

r-Ei
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MT- " ASPORTS INAUGURA

A SÉTIMA

L0JA EM MIAMI

O diretor^ da Asports. conhecida^ re-

fívEST^NA FLÓRIDA llfpfflllffe? celebrando a inauguração da sétima

Com a nova Lei de Imigração aprovada pelo K§ÍOÉÉÍkiklllJ«feg^BÍ^^^BBH 
'°'3 ^SP°^S em ' wntown Miami.

Congresso dos EUA, que, entre outras medidas, As '°ias s®° as mais procuradas pe-
criou um novo tipo de visto de residência defini- Kwf u« los turistas brasileiros, como acon-
tiva para quem investir um milhão de dólares no teceu na última temporada de julho
vestidor, seu cônjugue e filhos menores recebe-
rào o visto de permanência (Green card) segun- PDIAMPAC DD A CM CIDACdo informa o advogado Garry Nelson, que fala unlAPIyAo DnAúILtlnAo
fluente português e pode fornecer maiores deta- P.RIANP.AÇ AMPRIPANAQlhes pelo telefone (305)374-2002 e Fax unirtllV»" HmcniUHIlHO
(305)285-1982, em Miami. es{^ ^ disposição dos interessados na Agência Florida Turismo, na Av.

YES BRASIL A CASA Almte. Barroso, 22-sala 1205 — telefone 220-5831, no Rio de Janeiro, e em
nílÇ DDACIt riDÍK trn/l Orlando pelo fax (305) 363-4443, o programa Tia Vera, que levará crianças
UUo DnAolLtlnUo tlvl brasileiras para aprender inglês (30 dias) no dia-a-dia em contato com

ORLANDO crianças americanas. O programa foi elaborado dentro de um sistema,
A Loja "Yes Brazil" dos brasileiros Tom cu'tura e lazer- proporcionando as crianças brasileiras a forma do aprendiza-
Shao pode ser considerada a casa dos c'° amer'cano-

^Brasileiros em Orlando. Lá os turistas en- RESERVAS DE HOTÉIS.jCÒntram um verdadeiro ambiente tupini- r ......i
quim, ouvindo música de Gal Costa, Tom UKLANUU L MIAIVll
Jobim, Caetano e outros, além do cafezi- ORLANDO

JQj?o a do bate-papo descontraído. Álvaro, Howard Johnson (café p/2 paxs) USS 55.00o,gerente, disse que além dos turistas tem Quality Studio (4 paxs c/café) US$ 65.00
os tripulantes da Transbrasil, que sempre Quality Inn Apt. (6 paxs c/café) US$ 85.00 (cozinha)
aparecem na loja. Outra vantagem é que Ramada Inn ÜS$ 55.00
turista obtém boas informações do que Continental Royale USS 70.00

compras. A Yes Brasil vende eletrônicos Sol Orlando (Casa coz. sala p/8 paxs) USS 170.00em geral. Confiral Sol Oriando (idem — idem p/4 paxs) USS 138.00
TCi rrruir DflDTÁTIl Sol Orlando (idem - idem p/2 paxs) US$ 103.00

I tLtruNt rUn I A I IL Econolodge - c/cozinha USS 55.00
Aporonc APPQÇÍVFIÇ MicLakeFront USS 67.00rntl/Uò Aütòòlvtlo Continental Plaza USS 70.00

Informa a "Input Computers 8i Games", Las Palmas USS 75.00
de Miami, que o telefone portátil celular lnn US$45.00
caiu de preço. Agora são mais baratos. As MIAMIinMnn „ „„ • _ _.. Howard Johnson (centro) USS 70.00tabelas que a empresa enviou para cl en- DUpont Plaza USS 65.00tes do Brasil sao mais baratos em 5/6. Days Inn (Miami Beach) US$ 55.00"Input" também fornece preços de jogos Surfside (M. Beach) USS 51.00
eletrônicos como Nintendo, Genesis, Su- Eden Roc (Miami Beach) USS 72.00
per Farmicon pelos fax (305)866.4153 Howard Johnson (MB) USS 64.00
em Miami e (407)363.4443 em Orlando. Observações: todos os preços com taxa incluída.

RAQUEL LIMA RESERVAS DE CARRO
CANTANDO NO MIAMI E ORLANDO
BRAZILIAN Econômico USS 32.00 p/dia — USS 135.00 p/semanaA cantora Raquel Lima que atuou du- Compacto USS 35.00 p/dia — USS 141.00 p/semana

rante muito tempo no "Jardim Brasilien" Intermediário USS 42.00 p/dia — USS 1 61.00 p/semana
em Miami, está fazendo uma temporada Mini Yan US$ 60.00 p/dia USS 341.00 p/semana
na Churrascaria Brazilian, em Orlando. Maxi Van   USS 99.00 p/dia— USS 561.00 p/semana
Raquel Lima é acompanhada pelo músi- Jatamento5 pe«SnLTzado°" 

°S 3 ~
co brasileiro Saulo Ferreira. Os turistas Reservas com: Florida Turismo — Av. Alte. Barroso, 21 —s/1205
que freqüentam a excelente churrascaria Rio de Janeiro — Tel. 220-5831 e Let Me Travei — Fax. (407) 363-4443
vibram com as músicas brasileiras. Orlando — Fax. (305) 866-41 53 — Miami.

BRAZIL REVIEW
A publicação Brazil Review editada por Cláudio Pereira, em Miami, tem sido muito solicitada por turistas e ¦membros da colônia brasileira na Flórida. É um jornal com saídas todos os meses e focaliza fatos e acontecimentosde interesses brasileiros nos Estados Unidos. A publicação esteve presente no último Congresso da ABAVrealizado em Salvador — Bahia.

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
LumMum;- InFOCUSt o á /~d rrr e » UNteYS"N°VELL
Horário.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

amontx

dAfteCLlifc

A loja que tem os melhores preços em MIAMI.
1490 Biscayne Boulevard esquina com Calle í 5"

Omni Internationftj Mall 5o andar do Parking,
BOKHARA

0 00 I 0.90 ->.00 t > so -'.?b > 200 -
/ ÜO * 3.00 -? IO . 3 30-

-U8S 30.USS 99.USS 19».USS 430.USS 060.
vwcwnesTtMCtM.urro COM-SWSCOWmS

PERSA
0 fio 1 0.90 USS 00,1.00 I 1 50 USS ISO.1.2b . 2.00 USS 250.2.00 * 3 OO USS 690.?.£»Q ¦ 3.30  USS 960.

ttescontosde até 7$%

Ao UkIo do J C P#nrwry
Também |«mo« KfLJM (PERSÂfOHURRY (INOIA), KASHAN,ESPMAMAW TAflRIZ • uma

gnnd* tivititá» d* pmn' ioom

semente para lurotastríicga fipdi
FONE: (305)358-7024FAX: (305) 375-0151

TEIXX: 4032397 (BUS Uí)

ft^uw\T 1 f MlUmira

V*
JRANT

EM ORLANDO
Onde o turista brasileiro pode saborear churrasco ao

estilo brasileiro. Música ao vivo todas as noites
apresentando Raquel Lima acompanhada pelo músico

brasileiro - Saulo Ferreira.

7467 - International Drive
ORLANDO - FLORIDA

Tels.: (407) 354.1589
(407) 354.1378

MORA EM DOWIITOWN VOCE PODE
ENCONTRAR TUDO EM JOSOS

ELETRÔNICOS!

MIM DRIVE
NINTENDO
UME BOY

NEO fiEO
PC ENSINE

SUPER FAMICON
TURBO 8RAFIX

raa'
?SXCM3MWI

Akstcr System II
GANHE UM MOLETON

NA COMPRA
DE TRÊS FITAS OU MAIS!

' CONSULTE NOSSOS PREÇOS
ESPECIAIS DE EXPORTAÇÃO!!!

NOSSO ENDEREÇO t FÁCIL:
34 S.E.2nd Awsnm, Salta 210• Miami -Floriria- 33131

Phone: (305) 372.0087* Fax: (305) 372.0031

PROMOÇÃO UNIDAS

MINI.VAN PRÉVIA

AUTO

CRAZE
PARTS & ACCESSORIES

TUDO EM ACESSÓRIOS PARA
MOTOCICLETAS. AUTOS E KART

Preços especiais p/brasileiros
Na Galeria

ULTRAMONT MALL
100 S E. 1 st Street, Unit 40

Miami, Florida 33131
_mma05^5^0£±mm^^m

ARMAS
fiRANDf! SEL£CÃ0
EQUIPAM 0íTO POLICIAL

RECARGA
COLETE APROVA DE BAU

UNCLE SAI S
ARMY/NAVE SURPLUS

GUN SHOP
275 N.E 1s Street

358-1746 MIAMI FL33132

A qualquer hora
do dia. Tol free:
1-800-545-9533

semana
com milhagem

grátis

Cenif.il Internacional de ReservasDiskgrttis (011) 800-3106Em São Paulo disque 549-3522
Alugue um Carro

fíent a Car

JB
Assinatura

Brasília
Jmlaas Lhmmmmrt

Estilo

Novas tendências

na moda de terra

Um 

toque de moda, nos
casacos sem lapelas
dos tailleurs; um pouco

de funcionalidade nas blusas
fofas, que substituem as ante-
riores, de corte body, inteiras.
E um colorido inédito na com-
panhia, o grafite com verme-
lho, são as características
principais da nova coleção de
uniformes de recepcionistas e
funcionárias de aeroporto da
Varig.

O estilista Amalfi, respon-
sável pela elegância de Ika
Fleury, casada com o governa-
dor do estado de São Paulo,
criou a sòrie de sete peças (com
opções de tecidos para inverno
e verão), ouvindo os palpitesdas futuras usuárias e com a
qualidade da confecção Esge."Acho importante a ausência
de lapelas, como tendência do
momento, e a assimetria do
abotoamento. Sem perder o
tom de unifor-
me, acho queconsegui dar
um chic às rou-
pas", comentou
Amalfi depois
do desfile reali-
zado no Hotel
Caesar Park,
com as beldades
da Varig en-
frentando gar-bosamente a
passarela. An-
tes de mostrar
as novidades, o
presidente Ru-
bel Thomas ain-
da acrescentou
que havia uma
vantagem,"ninguém podereclamar de na-
da, nem achar
feio, porqueelas mesmas
ajudaram na
criação". Era a
maneira bem-
humorada do
presidente enfa-
tizar a impor-
tânoia do traba-
lho conjunto na
empresa, onde cada opinião é
ouvida, em todoB ob setores.

As próprias funcionárias
vestiram as saias justas com
cinto, comprimento abaixo dos
joelhos, as camisas bUisantes.
que substituíram os desoonfor-
táveis collants antigos e os ca-
sacos sem lapela. NaB versões
de inverno, além do panamáser trocado pela lã, aoresoen-
ta-se um simpático cardigã de
malha, para uso dentro das lo-
jas e para os dias chuvosos as
moças serão protegidas por be-
las capas estilo trench-coat ou
rrjais leves, transparentes.

Através da diferenciação do
desfile, o público ficou conhe-
çendo as SAEs, que fazem o
Serviço de Atendimento Espe-
ciai, ou seja, acompanham
doentes, idosos, crianças. O
tom grafite dos casacos passa a
ser vermelho em suas roupas e
no debrum dos sapatos, parachamar mais a atenção, como
que pedindo passagem urgen-
te.

Depois da apresentação, to-dos ficaram felizes. 0 incansá-
vel Rubel Thomas já pensavanas fotografias que faria na
manhã seguinte, em frente a
um Electra da Ponto Aérea,
antes de embarcar para Floria-
nópolis para uma reunião. Umsenhor italiano, representante
de operadoras, estava encanta-
do com as novidades, e comen-
tava que achava muito mais
sexy a saia justa e alongada, do
que as minissaias. E Amalfi só

j|j^
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Amalfi e a SAE, de trench-coat

sentia falta de um detalhe no
seu trabalho: o chapéu. "Um
modelo pequeno, discreto, um
bibi, como dizem as franceses,
que completa tão bem a figu-
ra." Uma bela coleção, que de-
verá dar um chic novo aos ser-
viços terrestres da Varig. Sem
perder a funcionalidade de um
uniforme, há peças que qual-
quer consumidora de moda
gostaria de vestir, como os
trcnch-coats, os casacos sem
lapelas e as bolsas, de clássicas
formas retangulares, a tiraco-
lo (lesa Rodrigues)

Senhores Passageiros

Portugal
Pergunta: Por duas vezos vivi em
Portugal e devo voltar tio próximo
ano. Com a exigência da C.E.E. de
vistos, inclusive para os braailei-
ros, parece que as coisas não estilo
mais tâo fáceis para nós. Soube
que, por ser filho, neto e bisneto
de portugueses, tenho direito a
passaporte português. Como fazer
para obtê-lo? Devo fazê-lo por car-
ta ou pessoalmente? Quais os do-
cumentos exigidos? Quanto tempo
demora? Minha segunda mulher,
com quem vivo há 27 anos sem
sermos casados, tem os mesmos
direitos que eu? Mário Simões, Rio
de Janeiro, RJ.
Resposta: Como filho de portugue-
ses, você tem direito à cidadania
portuguesa e, conseqüentemente,
ao passaporte português. No caso,
não perde a nacionalidade brasi-
leira (o que só acontece a quem se
naturaliza). Para obter a cidada-
nia portuguesa, você deve dirigir-
se pessoalmente ao Consulado do
Portugal (Av. Pres. Vargas, 62, 3o
andar, Rio, tel. 233-7524), mas, por
enquanto, o Serviço de Nacionali-
dade está fechado, devendo reabrir
no final de setembro. Enquanto
aguarda, prepare os documentos
necessários: duas xerox da sua
Certidão de Nascimento, duas xe-
rox da Certidão de Nascimento do
pai e, se seus pais se casaram no
Brasil, duas xerox da Certidão do
Casamento deles. Alóm disso, é
preciso um requerimento, cujo
modelo está no próprio Consulado
de Portugal. Sua mulher, como
companheira, não tem os mesmos
direitos (só os teria se vocês tives-
sem se casado antes de 1981), mas
ela pode naturalizar-se portugue-
sa. As informações acima são do
próprio Consulado de Portugal.
Europa barata
Pergunta: Pretendo ir à Europa em
setembro. Gostaria de endereços
de hotéis na faixa de US$ 50 a USS
60 (quarto de solteiro, com banhei-
ro), em Paris, Madri, Veneza (ou
próximo, em Mestre) e Innsbruck.
Iêdu Albuquerque, Rio de Janeiro, RJ.
Resposta: Paris c cortada ao meio
pelo Rio Sena, o que define a geo-
grafia da cidade: do lado esquerdo,
a Rive Gaúche, onde ficam os ca-
fés freqüentados por estudantes e
artistas, os mercados e pequenos
hotéis mais baratos; do lado direi-
to, a Rive Droite, onde ficam as
grandes avenidas, as butiques do
ç/riffes famosas como Givenchy, os
Champs Elysées e os preços altos.
No entanto, em Montmartre e Pi-
galle, do lado direito, também há
alguma coisa barata e no Quai
d'Orsay, do lado esquerdo, muita
coisa cara. Na margem esquerda,
Hotol du Squure Monge (42 Rue de la
Montagne, tel. 46-341300), Bonapar-
te (61 Rue Bonaparte, tel. 43-
269737), Troyon (10 Rue Troyon, tel.
43-801409), Royal Hotel Navarin (7
Rue de Navarin, tel. 48-785173); na
margem direita, Hotel de Champag-
ne et de Mulhouse (87 Boulevard
deStrasbourg, tel. 46-075126). Em
Madri. Hotel Lope de Vega (59 Gran
Via, tel. 247-7000), Alexandra (29/31
Calle San Bernardo, tel. 242-0400),
Europa (4 Calle de Carmen, tel. 221-
2900), Mediodia (8 Plaza Emporador
Carlos V, tel. 227-3060), Hostal Va-
leneia (44 Gran Via, 5H piso, tel.
222-1115), Hostal Califórnia (34/38
Gran Via. tel. 222-4703). Em Mes-
tre, onde os preços são realmente
mais baixos que em Veneza, Hou-l
Venezia (Piazza 27 Ottobre, tel. 972-
400). Em Innsbruck, Pension Steffi (2
Dorfplatz, Natters, tel. 29-402),
Pension Friedl (4 Wallpachgasse,
tel. 42-513).
Informações sobre viagens e exeur-
sões ao Brasil e ao exterior, escreva
para o JORNAL DO BRASIL, cader-
no Viagem, Av. Brasil 500, 6" andar,
CEP: 20949, Rio de Janeiro, RJ. As
cartas devem conter endereço, telefo-
ne e idade, para possível confirmação
e poderão ser reduzidas de acordo
com os critérios da redação.

Espanha se prepara
A Espanha será sede de três Rrandesatrações em 1992: a Eipo,92, em Sevilha (20de abril a 12 de outubro): os Jokos Olimpi-cos de Barcelona (25 de julho a 9 de agosto)e vários eventos artísticos durante o anointeiro em Madri, nomeada Capital Cultu-ral da Europa no próximo ano.
Em Sevilha, além dos 10.000 leitosatuais. 20 novos hotéis devem dobrar estacapacidade e mais 50 mil leitos serão en-contrados em casas e apartamentos. Have-rá ainda 100 mil leitos distribuídos em resi-dências a uma hora e meia do centro, emais de 600 mil a duas horas e meia, naCosta do Sol.
Em Barcelona, há 20 hotéis novos, oshabitantes vào alugar quartos, e cerca de170 mil leitos na Costa Brava, a uma horade estrada serão opções de hospedagem.Cerca de 16 barcos seráo fretados por em-

presas, como acomodações para convida-dos, funcionários e executivos.
Os ingressos para os Jogos Olímpicoscomeçaram a ser vendidos nos EstadosUnidos, através da Olson TravelWorld, aagência oficial (HOO) 874-1992) Os preços ví\ode USJ 7.50 (para esgrima e futebol) a USS500 (cerimônias de abertura e encerramen-to). Em geral, os preços vflo de USS 15 a USS35: as finais de ginástica devem chegar aosUSS 90.

Cada vez mais

, .v..VAyyA;4>ii,,>.A-w,-w4v- Fotos de Marcia Kranz

Os novos uniformes, em versao inverno e verao

Fotos do Mareia Kran?

Os novos uniformes, em versão inverno e verão

antiadereate, fancitmsodoem 110 ou 220 volte, est!a renda J
oas lojas Tok & Stok (CasaShoppLog e Shopping Caasiao <

! AtlSntico) por Crt 10. ISO.

Quanto custa?

antíadereate, funcionando em 110 ou 220 volte, está à moda
oas lojas Tok & Stok (CasaSkoppwg e Shopping Cassino
Atlântico) por Crt 10. ISO.
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AUAMUKt resort HOTEL da LINCOLN ROAD

\S\. 1671 Coilins Avenue, Miami Beach, Fla 33139
Vl\ Novo cat6/bar a belra • 2 piscinas trente ao • Bablda grills na

IHl Pra-~ ® restaurante mar c!prala prtvada chegada
)M\para aimcgo e jantar . SalSo de jogos • Gratis - Canalprivado

ySJ Co tfeo/s hop-ca Is terla . Parqueamenii nos quartos
/My para cat6 da manhS , Kltlnettes dls-

a/mofo De 15 de marqo a 15 dez. ponlwel8
Lavanderla para hb—nw—imnw. ...u.—.
hdspedes CpX«U.OO p/pessoa ocupafJo dupia ; J

NO"OMNr
Visite a boutique do fumante

ISQUEIROS • CANETAS
MONTBLANC

DUNHILL CARTIER ETC.
PRESENTES FINOS.

SMOKE SHOP 11

Miami Beach „
f A. ^A.rf-V»l= EM FRENTE AO MAR E
AbAMUKt resort HOTEL DA LINCOLN ROAD

1671 Coilins Avenufe, Miami Beach, Fia 33139
2 piscinas frente ao
mar cJ praia privadaSalão de jogosParquesmerti*

De 15 de marqo a 15 dez.

$20

Novo café/bar a beira
i da praia e restaurante
| para almoço e jantar

Co t/ee/s hop-ca te to ria
para café da manhã »
almoço
Lavanderia para
hóspedes

Bebida grátis na
chegada
Grátis - Canal privado
nos quartos
Kltlnettes dls-
ponlvels

I .00 p/pessoa ocupaçSo dupla
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JORNAL DO BRASIL

Paris

O lado vanguardista da arquitetura renova o estilo da rainha dos monumentos clássicos
Josemar Ferrari

Bk.. JL 
" 
JL ¦- ,4. ["" 

""" ' ~~ ¦- "

A Gai'e se transformou no cenográfico museu d'Orsay E onde era o matadouro da La Villette, subiu a géode, esfera de aço com uma sala de cinema no interior

lesa Rodrigues

Os 

habitantes deste pia-
neta de 134.793.392 qui-
lômetros quadrados têm
pelo menos um sonho

em comum: ser um frequent 2tra-
veller. Ou um viajante freqüente,
que pode sair de suas fronteiras
caseiras, municipais, estaduais ou
pátrias pelo menos uma vez por
ano. Planejar férias incluindo pas-
sagens é uma felicidade acessível a
poucos brasileiros, atualmente. Pe-
Ias estatísticas da Embratur, ape-
nas 1.552.800 brasileiros sairam do
pais em 1990, ou apenas cerca de
1,5",, da nossa população faz par-
te da tribo de nômades amadores
que todos gostariam de ser.

Esta falta de prática leva a al-
gumas decepções depois do tão so-
nhado desembarque. Pouco chega-
do a se atualizar com informações
sobre o lugar onde vai, o turista
brasileiro imagina cidades que não
existem mais, só nas imagens de
velhos livros de Geografia, nas pá-
ginas da revista O Cruzeiro ou nos
cartões postais colecionados na
adolescência. E encontram monu-
mentos históricos cercados de pré-
dios de blinde.r. palácios com pá-
tios recheados com colunas
listradas ou pior — a estátua favo-
rita dos sonhos, coberta de operá-
rios em plena restauração.

Paris é uma das vitimas des-
tes delírios viajantes, apesar de
manter de pé sua Torre Eiffel, o
Arco do Triunfo, o museu do Lou-
vrc...êpa, aqui os cartões postais
começam a mentir. O grande pré-' 
dio da Rue de Rivoli começa a

, ostentar cúpulas de vidro nos te-
tos, tem pirâmides no pátio de en-

t.trada. Em frente a este pátio, em
direção ao obelisco da Concorde,
reformas acabam de serem feitas.

Há uma construção aparentemente
precária nos Jardins des Tuilleries.

Na verdade, a modernização da
cidade começou nos anos 30, quan-
do foram pensados os primeiros
projetos para a continuação do fa-
moso eixo dos Champs Elysées, que
vai desde o Arco do Triunfo até a
Cour Carrée do Louvre, no final do
Museu. Era a urbanização da Dé-
fense, atual bairro moderno de Pa-
ris, novo ponto obrigatório de visi-
ta turística, onde ergue-se o novo
Arco, quase um cubo vasado, re-
vestido de mármore Carrara, com
elevador panorâmico.

Depois desta visão dupla de ar-
cos, de tentar entrar no Louvre
pela pirâmide do arquiteto Ieoh
Ming Pei e de pular sobre as co-
lunas listradas do Palais Royal,
o turista acha que será um pro-
grama cultural tradicional ir à
Ópera. Só que no lugar da velha
Ópera de Paris, pertinho dos co-
nhecidos magazines La-Fayette e
Printemps, terá que descer na esta-
çâo Bastille e conhecer o novo pré-
dio da ópera, uma esquina em fren-
te à coluna da Bastilha. Acústica
estudada, greves polêmicas estou-
rando de vez em quando entre os
músicos, enfim a modernidade.

Ali por perto, onde talvez um
velho parente rico dizia tomar de-
liciosas sopas de cebola de ma-
drugada, fica o Fórum des Halles.
Talvez a sopa ainda exista, em ver-
são com tempero mexicano, em
volta do moderno shopping erguido
no lugar dos antigos mercados dos
Halles. É um verdadeiro centro de
lazer, com jardins, recreação para
crianças, pátios para patinação,
cercado de lojas e restaurantes. Do
lado da Igreja de Santo Eustáquio.
é um tanto ventoso a partir'de se-
tembro. levante a gola do casaco.
Compare com as fotos antigas, e
note que foram respeitadas as for-

mas da estrutura de ferro origi-
nais. Mas nos subterrâneos dos no-
vos Halles, as lojas FNAC, reinados
da informática e da eletrônica cul-
tural, não deixam dúvidas sobre a
proximidade do ano 2.000.

Se das românticas gares ainda
restam elementos arquitetônicos
clássicos, algumas, como o Quai
d'Orsay foram transformadas em
museus de vanguarda. Na maioria,
partem trens aerodinâmicos, de al-

ta velocidade, os TGV. Em relação
aos aviões, nem o mais nostálgico
sonhador pensaria em aterrissar no
Champ de Mars, do tempo de San-
tos Dumont. Talvez reste uma es-
perança de descer em Orly, tão can-
tado por Gilbert Bécaud. Mas
prática mesmo é a Aérogare 2, do
aeroporto Charles de Gaulle. Este é
um mundo de escadas rolantes e
transparências; a Aérogare conta
com a vantagem da funcionalidade.

É pequena, e há quem tenha conta-
do exatos 50 passos do avião até a
calçada fora do prédio. Na hora de
voltar para casa, faz falta um servi-
ço mais prolongado de restauran-
tes, porque os vôos para o Brasil
partem tarde.

A esta altura, sabendo que os'
suntuosos prédios dos Champs Ely-
sées escaparam de serem demoli-
dos...porque foram comprados por
árabes e japoneses, o visitante co-

A nova perspectiva dos Champs-Elysées começa no Arco, no alto do bairro Défense

meça a notar que Paris não é uma
ampliação da ala francesa de Epcol
Center, em Orlando. E resolve pe-
gar o metrô (agora sem Primeira
Classe e de vez em quando todo
pichado) para conhecer a Cidade
das Ciências, complexo de previ-
sões futuristas, videoteca, museu e
laboratório, construído onde fica-
vam os matadouros da cidade, em
La Villette. Dá para lembrar Ep-
cot, graças à Géode. esfera pratea-
da onde é projetado um filme com
efeitos especiais. Pelo menos a fila
tem muito a ver com Walt Disney
World.

Jean-Philippe Perol, diretor pa-
ra a América Latina da Maison de
la France, departamento oficial de
turismo Cque funciona em São Pau-
lo), é um defensor deste lado mo-
derno de Paris. Patrick Martin,
responsável pelo setor cultural da
embaixada francesa, também enfa-
tiza a necessidade de procurar as
atrações futuristas de seu pais. Ya-
le a pena realizar o sonho de viajar
e ver de perto ruas e monumen-
tos célebres. Sem esquecer que o
tempo passa, e as cidades tam-
bém evoluem. Pense em você mes-
mo: sua roupa ainda é a calça de
Nycron dos anos 60 e o tubinho
da senhora ainda é de linho JK.
como nos tempos em que a Bras-
pérola ainda não liderava a moda
com o puro linho? Então: Paris, a
cidade da moda. também gosta de
renovar o visual seguir novas ten-
dências.

E para mostrar que esteve agora
por lá, além da fatídica foto com a
Torre Eiffel ao fundo (tirada das
escadarias do Palais de Chaillot),
documente sua estada com uma
pose embaixo do relógio que marca
quantos segundos faltam para o
ano 2.000. ao lado do Beaubourg, ou
Centre Georges Pompidou.

Roteiro das novidades 
Indicações

Estes são os endereços da Paris moderna:

Centro Nacional de Arte e Cultura
(írorges Pompidou (Beaubourg): aberto
das 12 às 22h, sábados e domingos das
10 às 22h. Fecha às terças-feiras. Me-
trõ Hotel de VilleIRambuteau ou o
IiER Chátelet les Halles. Todo o lado
tradicional da cidade é avistado do
terraço. No pátio, fica um lago com
chafarizes giratórios, assinados por
Nikki de St. Phalle
e o relógio que
marca os segundos
até o ano 2.000.

Cidade das Ciências
e da Indústrias (30,
Avenue Corentin-Ca-
riou. Telefone 46 42
13 13): terças, quintas
e sextas-feiras, das 10
às 18h; quartas-fei-
ras, das 12 às 21h, sâ-
bados, domingos e
feriados, das 12 às
20h. Fecha às segun-
das-feiras. Metrô
Porte de la Villette.

Instituto do Mun-
do Árabe (23, Quai St
Bernard. Telefone 40
51 38 38) Vale subir
ao nono andar, para
ver a vista do res
taurante. Metrô Jus-
sieu ou Cardinal Le-
moine.
LJ Museu Nacional do
Louvre (Rue de Rivo-
li. Telefone 40 20 50
50). Fecha às terças-
feiras: segundas e
quartas-feiras, das 9
às 21h45: de quinta a
(lominsn jas D às

18h. Metrô Louvre. Quem quiser só ver
a Pirâmide, vai direto à Cour Napo-
león, e a estação de metrô mais próxi-
ma é Palais Royal.

Grande Arco da Défense (1, Parvis
de la Défense. Telefone 43 78 13 33)
Metrô RER La Défense.

Ópera da Bastilha (2-6, place de la
Bastille). Metrô Bastille.

4.<i cadeiras giratórias da Villette

Como chegar: Air France, Varig e
Aerolineas Argentinas fazem á rota
Rio/Paris. As tarifas de ida e volta
são as seguintes, de acordo com as
classes: em Primeira Classe. USS
5.084:. na .Executiva. USS 3.586, na
Econômica, USS 3.201. A partir do
dia 16 de setembro até 09 de dezem-
bro, as tarifas promocionais.para es-
tadas mínimas de 13 dias. sao USS
1.649 (estada máxima de dois meses)
e USS 2.075 (estada máxima de três
meses). A Holiday Turismo tem pas-
sagens por USS 1.089, pela Aeroli-
tieas Argentinas, fazendo conexão,
em Madri ou pela British Airways,
conexão em Londres.
? Informações, da Varig (telefone
282-1319) e Holiday Turismo (te-
lefone 235-2224).
Hospedagem: O tipo de hospedagem
mais procurado atualmente e o apar-
tamento. e a firma Paris Bienvènue é
representada no Brasil pela Cameiot
Turismo (Rua do Ouvidor. 183 sala
515. Telefone 221-11S4). A escolher,
apartamentos de um quarto para três
pessoas (diária base USS 122): de
dois quartos para quatro a seis pes-
soas (diária base de USS 200) e estú-
dios para duas pessoas (diária base
de USS 100), com localizações em di-
versos bairros, mobiliados. com ser-
viço de arrumadeira uma vez por
semana, roupa de cama e cozinha
equipada, TV, telefone e taxas incluí-
das.
Referência: as fotografias desta re-
portagem foram reproduzidas do li-
vro Arcfiitectures Capitules; Paris
I979-J9S9, indicado por Patrick
Martin, do setor cultural da Einbai-
\ada da França:
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Crown Princess, o úniro
5 estrelas do Caribe.
2 roteiros à sua escolha:
Caribe Mexicano,
Caribe Americano.
Saídas promocionais:
Set.: 07/14/21/2*.
Out.: 05/12/ly/2fi.

1 passagem FI<1 / MI AM1 / RI('
i 'iN-10 p<r r-abine.
Até 7 ncites em hotel de luxo,
Miami ou < irlandu.

GRÁTIS
1 passagem aérea

por cabine*
+ 7 noites de

Hotel*

REPRESENTANTE PARA 0 BRASIL

I^SAiLAWAY

A partir de

US$ j_.'
por pessoa
categoria I

em ocupação dupla.

PRINCESS CRUISES

AmericanÂirlines

LUGARES LIMITADOS - RESERVE JA.

GR4NTUR
OPERADORA DE TURISMO LTDA

Av. Rio Branco, 181 Grupos 3.403/04.
TEL. 220-9595/220-3207

- -v.y

ÉS^AIJEUB
"NAVEGANDO AGENTE SE ENTENDE"

( i« isk ( I;NTI:II
Av. Nilo Peçanha, 155 Grupo 901 a 903

TEL.. 533-1094/533-0940
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