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Manifestantes agrediram todos que passavam de terno e gravata na porta da Bolsa de Valores
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O navio Theoniana, que derramou petroleo na Bacia de Campos,
esta sendo vistoriado e reparado em Niteroi. fCidade, pag. 5)
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Marcelo Rógua

Manifestantes agrediram todos que passavam de terno e gravata na porta da Bolsa de Valores

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

LEDORA C/BOA LEITURA— Preciso. Assuntos vários.Horário e pagamento a com-binar. Trat. 240-1014.
MONTECARLO 32' — Co-bra, dois VP 229, 6c.. diesel,filtros racor, rológios imp.,ecobatímetro, VHF. t. fitas,200h, estado excepcional, lin-dissima. Dir. próprio. Tel.:399-3666 Sr. Reis, h. comer-ciai.

PRÉDIO IPANEMA -
Vendo, alto nivel. P/ Cll-
nica. Empresa ou outros
ramos, 5 and., elev.,
circ. TV, 3 banhs már-
more, copa, ar cond.,
tel. Int., alarme. Ótimo
pto com. Ver e tratar R.
Maria Quitéria 41. Horá-
rio comercial.

ALUGO — Minhas linhas tele-tônicas residencial e comer-ciai 222, 231, 264, 284, 590,270, 325,431.532, 262. Ser-vem para os bairros StlTere-sa, Glória, Centro Tijuca/Ma-racaná, S. Cristóvão,Bonsucesso, Olaria, Ramos,
Penha Circular, Barra Sul.Novo Leblon, Centro estaçãoarcos. Inf. 533-2868/532-1443 C/Ruth.

DATILOGRAFO - Admitoc/ prática em emissão
de duplicatas e faturas
p/ empresa comercial.
Sal. Cr$ 60 mil + assist.médica, ref., transp.
280-7521, Sr. Fernando.

XA - 350 - Vendo CompressorAtlas Copco semi-novo. emótimo estado. Tratar com Jo-nas. Tel (027) 327-1511.

GOLDEIM 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.

SÇGUNDA CONVOCAÇÃO— Para Assembléia Geral Ex-traordinária da IMPRO Siste-ma Integrado de Projetos S/Aem liquidação, dos acionistas
para deliberar sobre prestaçãode contas da administraçãoanterior, relatório do liquidan-te e extinção da sociedade, arealizar-se na Praia do Fia-mengo, 278 — Conj. 51, nodia 16 de setembro de 1991às 08:00 horas. O liquidante.

255-5512 AV ATLÀNT. —
1 p/and ed classe slão sl
jt 3 qt (or 4) 2 bh lav
c/coz 2 dp 2 vg US$ 450
mil ac ap pte pgto POR-
TAL 255-7272 RF 4/1085
CRECIJ150?

PASSO PONTO - Ipanema.Galeria terreo. Loja 100 m1com jirau. Tratar tel. 287-4432/ 267-2251

JÓIAS ANTIGAS E
MODERNAS - Reló-
gios de bolso e pul-
so, Patek, Rolex, Car-
tier, outros. Avaliação
s/compromisso. Pes-
soas esDecializadas.
Tel.: 521-0945.

GOLDEIM CROSS —
ASSOCIE-SE A ORGA-
NIZAÇÃO DE SAÜDE
QUE CONTA COM 12
MIL MÉDICOS E DA
COBERTURA A MAIS
DE 2 MILHÕES DE AS-
SOCIADOS. LIGUE JA:
235-2001.

Viagem
Santa Catarina: de ama-

nftã até o final dc outubro,
um roteiro de festas que
ninguém pode perder. ?
HampHtead: londrinos cie-
gem o subúrbio mais sofisti-
eado do inundo. ? Nova
Iorque: pernas pra que te
quero, vem ai a maratona
mais charmosa do planeta.

Miami: a capital da F16-
rida revela aos latinos todo
o poder de sedução de Tio
Sam. ? Aeroportos: o que
M de melhor e mais confor-
tóvel. ? Cruzeiro: viagem

> de sonhos pelo Caribe.

? A pesquisadora Niède
Guidon descobriu novo si-
tio arqueológico no Nor-
deste, com vestígios da
presença de seres humanos
há 50 mil anos, 36 mil anos
antes do que afirmam as
teorias vigentes. Nos Al-
pes austríacos, turistas
encontraram a múmia de
um montanhês morto há 4
mil anos. (Página 13)

Cotações
Dólar comercial: Cr$ 449,90
(compra), Cr$ 450 (venda).
Dólar paralelo: Cr$ 502
(compra), Cr$ 510 (venda).
Dólar turismo: CrS 493,94
(compra), Cr$ 499,26 (ven-
da). Salário mínimo: Cr$
42.000. TR (Taxa Referen-
ciai de Juros): 16,78%. TRD
(Taxa Referencial Diária):
0,746016%. Tablita do dia
25.09: 1,9428. Cadernetas de
poupança com aniversário
hoje: 16,93%. Fator de atuali-
zação de Depósito Especial
Remunerado acumulado de
15.08 a 25.09: 21,72%. Último
valor do BTN: Cr$ 126.8621.
Unif para IPTU residencial:
Gr$ 7.721.36. Unif para IPTU
comercial e territorial, ISS e
Alvará: Cr$ 8.661,51. Taxa de
expediente: Cr$ 1.732.30.
Uferj: Cr$ 11.344.

ONU ameaça

Iraque com

uso da força
O presidente do Conselho de Segurança

da ONU, Jean Bernard Merimée, ameaçou
o Iraque com o uso da força se não forem
liberados imediatamente 44 fiscais da
ONU detidos em Bagdá. Eles apreende-
ram, ontem, documentos sobre a fabrica-
ção da bomba atômica iraquiana, mas fo-
ram impedidos de deixar o país. Os EUA
colocaram 60 aviões em alerta para seguir
ao Golfo Pérsico, além de deslocarem mis-
seis Patriot à Arábia Saudita. O embaixa-
dor inglês na ONU disse que, pressionado,
o Iraque aceitou o vôo de helicópteros de
inspeção sobre seu território. (Página 9)

 Alcyr Cavalcanti

Abono é incorporado

ao salário deste

A Câmara deve votar hoje a incor-
poração aos salários, a partir de setem-
bro, dos abonos concedidos entre mar-
ço e agosto a trabalhadores que
recebem mais de um mínimo. A deci-
são é resultado de acordo entre líderes
governistas e da oposição para que o
assalariado não tenha redução no pa-
gamento deste mês. A única condição
imposta pelo governo é que o benefício
não seja estendido ao salário mínimo.

mês

"O Executivo só vetou o artigo da
lei salarial que incorporava os abonos
porque, da forma como foi redigido,
incluía o mínimo, já fixado em CrS 42
mil", explicou o líder do governo na
Câmara, Humberto Souto, autor da.
proposta, que recebeu sinal verde do
presidente Fernando Collor. O abono
a ser incorporado variou de CrS 19
mil a CrS 35.700, de acordo com a
faixa salarial do trabalhador. (Pág. 3)

Niterói, RJ — Zeca Fonseca

O imortal Pitanguy exaltou a
beleza na ABL. (Cidade, pág. 3)
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O navio Theomana, que derramou petróleo na Bacia de Campos,
está sendo vistoriado e reparado em Niterói. (Cidade, pág. 5)

O ministro Américo Luz, do Supe-
rior Tribunal de Justiça, determinou
que todas as ações contra a privatiza-
ção da Usiminas sejam julgadas pela
8a Vara da Justiça Federal em Minas.
A decisão anula validade das limina-
res anteriores, mantém o uso das
moedas previstas pelo BNDES para
compra e permite que a siderúrgica
volte a leilão a qualquer momento.

As imediações da Bolsa do Rio,
onde seria realizada a venda, foram
tomadas desde cedo por cerca de 500
manifestantes convocados pela CUT,
o PT, PC do B, MR-8 e a CGT. O
local se transformou em uma praça
de guerra, com centenas de pessoas
perseguindo e agredindo com paus,
pedras e uma chuva de ovos quem
tentava entrar ou sair do prédio, ou
simplesmente passasse por lá vestindo
terno e gravata.

O presidente Collor manifestou
aos líderes do governo no Congresso
tristeza, preocupação e decepção com
o adiamento e marcou para hoje, às
9h, reunião no Palácio do Planalto,
quando discutirá o assunto. No Rio,
o presidente do BNDES, Eduardo
Modiano, também se reúne cóm a
diretoria do banco para examinar a
questão.

Às 14h, ao comunicar a suspen-
são, Modiano justificou a decisão
afirmando que a proibição para se
utilizarem debêntures da Siderbrás,
Obrigações do Fundo de Desenvol-
vimento Econômico e títulos da dí-
vida externa inviabilizou a venda
por falta de moedas. Sem esconder
sua irritação, garantiu, porém, que
a privatização é irreversível.

O ministro da Economia, Marcí-
lio Marques Moreira, aprovou pa-
recer da Procuradoria Geral da Fa-
zenda, isentando do pagamento do
Imposto de Renda sobre ganhos de
capital os compradores de ações em
processo de privatização. Em Ipa-
tinga (MG), sede da Usiminas, não
houve qualquer tipo de manifestação.
(Negócios e Finanças, págs. 1, 2 e 3)

Aposentadoria

terá limite

de 5 mínimos

O ministro do Trabalho, Antônio Ro-
gério Magri, entrega hoje ao presidente
Fernando Collor o texto final do projeto
que prevê a extinção da contribuição pre-
videnciária para todos os trabalhadores e
a criação da previdência complementar.
As aposentadorias pagas pelo INSS se-
riam no máximo dc cinco salários mini-
mos, e acima deste limite o trabalhador
teria de recorrer a planos privados.

As empresas deixariam de pagar
contribuições sobre a folha de paga-
mento e o lucro. Em contrapartida, ofe-
receriam seguros que cobririam desper
sas com acidentes de trabalho, doenças
profissionais e enfermidades comuns.
A empresa custearia 70%, cabendo
os 30% restantes aos trabalhadores.

Comitê apura

torturas nas

prisões 
suíças

O Comitê Europeu para a Prevenção de
Torturas fará investigação em prisões, hos-
pitais psiquiátricos e centros de refugiados
da Suíça, a fim de apurar denúncias de
tratamento desumano a que são submetidos,
principalmente, presos estrangeiros. O isola-
mento total do prisioneiro é prática comum,
denuncia um brasileiro preso sob suspeita de
participar de roubo. No ano passado, 30%
das prisões efetuadas na Suíça foram de pes-
soas de outras nacionalidades. A elas geral-
mente não se concede habeas-corpus, sob a
alegação de que podem fugir do país. (Pág. 5)

Botafogo fica

sem Renato na

luta 
pelo 

tri

O Botafogo tentará o tricampeonato ca-
rioca sem Renato. O ponta-direita foi em-
prestado ontem ao Grêmio de Porto Alegre,
seu clube de origem, e já não enfrenta o
Flamengo no clássico de domingo. Ele se
apresenta hoje ao novo time e assina um
contrato de US$ 200 mil por um período de
três meses. Para manter suas chances ^e
conquistar a Taça Guanabara — isso só será
possível com um empate ou derrota do Flu-
minense —, a direção do Botafogo decidiu
reforçar o América, a quem emprestou, sem
qualquer ônus, três jogadores. (Págs. 15 e 16)

Jabes assinou

de traficante

Laudo grafotécnico de peritos da Uni-
versidade de Campinas (Unicamp) concluiu
pela autenticidade da assinatura do depu-
tado Jabes Rabelo (sem partido-RO) na
carteira falsa de assessor parlamentar
apreendida com seu irmão Abidiel, preso
em julho como traficante. As conclusões do
laudo abrem caminho para a cassação do
mandato do parlamentar. Reunidos com a
CPI do Narcotráfico, os ministros militares
prometeram apoio das Forças Armadas no
combate ao tráfico de drogas, condiciona-
do, porém, à concessão de verbas. (Pág. 5)

Brasil faz nova

proposta para

dívida externa
f

O negociador da dívida externa, Pedro
Malan, volta sexta-feira a Nova Iorque,
levando uma nova proposta para o acordo
de reescalonamento dos débitos de US$ 52
bilhões com os bancos comerciais. Será a
resposta brasileira à série de reivindicações
dos banqueiros à proposta inicial de Malan.
O presidente Fernando Collor cancelou a
viagem à Europa, prevista para o sábado da
próxima semana. Segundo o Itamarati, Col-
lor adiou a visita ao Parlamento Europeu e
à sede da Comunidade Européia, "devido a
uma agenda densa e urgente". (Página 4)

A partir de agora, com a
divulgação de uma nova ta-
bela, os pagamentos dos
aposentados e pensionistas
da Previdência serão entre
o quinto e o décimo dia útil
de cada mês. Estão excluí-
dos os que recebem pelo
carnê amarelo. Eles deve-
rão ir ao banco na data já
fixada. As mudanças foram
provocadas pela alteração
de prazos na arrecadação
mensal do INSS. (Página 3)

Emergência
O presidente da república
soviética da Geórgia, Zviad
Gamzakhurdia, decretou
estado de emergência na
capital, Tibilisi, numa ten-
tativa de conter a campa-
nha da oposição pela sua re-
núncia. Há três semanas a
cidade é uma praça de guer-
ra entre partidários do go-
verno e opositores, apoia-
dos por soldados da Guarda
Nacional. No Tajiquistão,
milhares de pessoas foram
às ruas contra os comunis-
tas, que têm maioria no
Parlamento e, na segunda-
feira, depuseram o governo
reformista. (Pág. 8)

? Um coral
de 10 mil
crianças
abriu domin-
go o Festival
de Música de
Cascavel, Pa-
raná, que até
2 de outubro
terá 23 con-
certos e 24

ásWkcursos, alémexposições
e palestras. Apresentam-se
músicos do Brasil e de outros
14 países, entre eles 96 pro-
fessores e alunos da Escola
de Música de Karlsruhe, Ale-
manha. O pianista Nelson
Freire (foto) fará a festa de
encerramento.

TEMPO

No Rio e em
| vD; Niterói, céu

| encoberto a
nublado, su-

iÍHmJmmmim jeito a chuvas.
Temperatura
estável. Máxi-

ma e mínima de ontem:
26,3° em Bangu e 16° em
Santa Cruz. Mar calmo,
com visibilidade moderada.
Fotos do satélite, mapa e
tempo no mundo, pág. 12.

Aposentados

o

B<
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TEMPO
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No Rio e em
Niterói, céu
encoberto a
nublado, su-
jeito a chuvas.
Temperatura
estável. Máxi-

ma e mínima de ontem:
26,3° em Bangu e 16° em
Santa Cruz. Mar calmo,
com visibilidade moderada.
Fotos do satélite, mapa e
tempo no mundo, pág. 12.
Aposentados
A partir de agora, com a
divulgação de uma nova ta-
bela, os pagamentos dos
aposentados e pensionistas
da Previdência serão entre
o quinto e o décimo dia útil
de cada mês. Estão excluí-
dos os que recebem pelo
carne amarelo. Eles deve-
rão ir ao banco na data já
fixada. As mudanças foram
provocadas pela alteração
de prazos na arrecadação
mensal do INSS. (Página 3)
Emergência
O presidente da república
soviética da Geórgia, Zviad
Gamzakhurdia, decretou
estado de emergência na
capital, Tibilisi, numa ten-
tativa de conter a campa-
nha da oposição pela sua re-
núncia. Há três semanas a
cidade é uma praça de guer-
ra entre partidários do go-
verno e opositores, apoia-
dos por soldados da Guarda
Nacional. No Tajiquistão,
milhares de pessoas foram
às ruas contra os comunis-
tas, que têm maioria no
Parlamento e, na segunda-
feira, depuseram o governo
reformista. (Pág. 8)

Viagem
Santa Catarina: de ama-

nha até o final de outubro,
um roteiro do festas que
ninguém pode perder. ?
Hampstead: londrinos ele-
gem o subúrbio mais sofísti-
cado do mundo. ? Nova
Iorque: pernas pra que te
quero, vem ai a maratona
mais charmosa do planeta.

Miami: a capital da FI6-
rida revela aos latinos todo
o poder de sedução de Tio
Sam. ? Aeroportos: o que
há do melhor e mais confor-
távcl. ? Cruzeiro: viagem
de sonhos pelo Caribe.

Usiminas

I| i^ll

? Um coral
de 10 mil
crianças
abriu domin-
go o Festival
de Música de
Cascavel, Pa-
raná, que até
2 de outubro
terá 23 con-
certos e 24
cursos, além
de exposições

e palestras. Apresentam-se
músicos do Brasil e de outros
14 países, entre eles 96 pro-
fessores e alunos da Escola
de Música de Karlsruhe, Ale-
manha. O pianista Nelson
Freire (foto) fará a festa de
encerramento.

Ciência
? A pesquisadora Niède
Guidon descobriu novo sí-
tio arqueológico no Nor-
deste, com vestígios da
presença de seres humanos
há 50 mil anos, 36 mil anos
antes do que afirmam as
teorias vigentes. Nos Al-
pes austríacos, turistas
encontraram a múmia de
um montanhês morto há 4
mil anos. (Página 13)

Cotações
Dólar comercial: Cr$ 449,90
(compra), Cr$ 450 (venda).
Dólar paralelo: Cr$ 502
(compra), Cr$ 510 (venda).
Dólar turismo: Cr$ 493,94
(compra), Cr$ 499,26 (ven-
da). Salário mínimo: Cr$
42.000. TR (Taxa Referen-
ciai de Juros): 16,78";,. TRD
(Taxa Referencial Diária):
0,746016%. Tablita do dia
25.09: 1,9428. Cadernetas de
poupança com aniversário
hoje: 16,93%. Fator de atuali-
zação de Depósito Especial
Remunerado acumulado de
15.08 a 25.09: 21,72%. Último
valor do BTN: Cr$ 126,8621.
Unif para IPTU residencial:
Cr$ 7.721,36. Unif para IPTU
comercial e territorial, ISS e
Alvará: Cr$ 8.661,51. Taxa de
expediente: Cr$ 1.732.30.
Uferj: Cr$ 11.344.

Ja

node ir a leilão

Marcelo Régua

Manifestantes agrediram todos que passavam de terno e gravata na porta da Bolsa de Valores

Aposentadoria

terá limite

de 5 mínimos

O ministro do Trabalho, Antônio Rogé-
rio Magri, entrega hoje ao presidente Fer-
nando Collor o texto final do projeto que
prevê a extinção do desconto previdenciário
para todos os trabalhadores e a criação da
previdência complementar. As aposentado-
rias pagas pelo INSS seriam no máximo de
cinco salários mínimos. Acima desse limite o
trabalhador teria de recorrer a planos priva-
dos. As empresas deixariam de pagar contri-
buições sobre a folha de pagamento e o
lucro. Passariam a oferecer seguros cobrindo
acidentes de trabalho e doenças. (Página 4)

Alcyr Cavalcanti
Hil

Abono é incorporado

ao salário deste mês

A Câmara deve votar hoje a incor-
poração aos salários, a partir de setem-
bro, dos abonos concedidos entre mar-
ço e agosto a trabalhadores que
recebem mais de um mínimo. A deci-
são é resultado de acordo entre líderes
governistas e da oposição para que o
assalariado não tenha redução no pa-
gamento deste mês. A única condição
imposta pelo governo é que o benefício
não seja estendido ao salário mínimo.

"O Executivo só vetou o artigo da
lei salarial que incorporava os abonos
porque, da forma como foi redigido,
incluía o mínimo, já fixado em CrS 42
mil", explicou o líder do governo na
Câmara, Humberto Souto, autor da
proposta, que recebeu sinal verde do
presidente Fernando Collor. O abono
a ser incorporado variou de CrS 19
mil a CrS 35.700, de acordo com a
faixa salarial do trabalhador. (Pág. 3)
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Niterói, RJ — Zeca Fonseca

O imortal Pitanguy exaltou a
beleza na ABL. (Cidade, pág. 3)

Comitê apura

torturas nas

dfl M4

O navio Theomana, que derramou petróleo na Bacia de Campos,
está sendo vistoriado e reparado em Niterói. (Cidade, pág. 5)

Botafogo fica

sem Renato na

prisões suíças luta 
pelo tri

O Comitê Europeu para a Prevenção de
Torturas fará investigação em prisões, hos-
pitais psiquiátricos e centros de refugiados
da Suíça, a fim de apurar denúncias de
tratamento desumano a que são submetidos,
principalmente, presos estrangeiros. O isola-
mento total do prisioneiro é prática comum,
denuncia um brasileiro preso sob suspeita de
participar de roubo. No ano passado, 30%
das prisões efetuadas na Suíça foram de pes-
soas de outras nacionalidades. A elas geral-
mente não se concede habeas-corpus, sob a
alegação de que podem fugir do país. (Pág. 5)

O Botafogo tentará o tricampeonato ca-
rioca sem Renato. O ponta-direita foi em-
prestado ontem ao Grêmio de Porto Alegre,
seu clube de origem, e já não enfrenta o
Flamengo no clássico de domingo. Ele se
apresenta hoje ao novo time e assina um
contrato de US$ 200 mil por um período de
três meses. Para manter suas chances de
conquistar a Taça Guanabara — isso só será
possível com um empate ou derrota do Flu-
minense —, a direção do Botafogo decidiu
reforçar o América, a quem emprestou, sem
qualquer ônus, três jogadores. (Págs. 15 e 16)

Jabes assinou

carteira 
falsa

de traficante

Laudo grafotécnico de peritos da Uni-
versidade de Campinas (Unicamp) concluiu
pela autenticidade da assinatura do depu-
tado Jabes Rabelo (sem partido-RO) na
carteira falsa de assessor parlamentar
apreendida com seu irmão Abidiel, preso
em julho como traficante. As conclusões do
laudo abrem caminho para a cassação do
mandato do parlamentar. Reunidos com a
CPI do Narcotráfico, os ministros militares
prometeram apoio das Forças Armadas no
combate ao tráfico de drogas, condiciona-
do, porém, à concessão de verbas. (Pág. 5)

O ministro Américo Luz, do Su-
perior Tribunal de Justiça, determi-
nou o julgamento de todas as ações
contra a privatização da Usiminas
na 8a Vara da Justiça Federal, em
Minas. A decisão anula a validade
das liminares anteriores, mantém o
uso das moedas previstas pelo BN-
DES para compra e permite o leilão
da siderúrgica a qualquer momento.

As imediações da Bolsa do Rio,
onde seria realizada a venda, foram
tomadas desde cedo por cerca de 500
manifestantes convocados pela
CUT, o PT, PC do B, MR-8 e a
CGT. À tarde, o local se transfor-
mou em uma praça de guerra, com
centenas de pessoas perseguindo e
agredindo com paus, pedras e uma
chuva de ovos quem entrava e saía
do prédio ou pessoas alheias à situa-
ção, mas vestidas de terno e gravata.

O presidente Collor manifestou
aos líderes do governo no Congres-
so tristeza, preocupação e decepção
com o adiamento e marcou para
hoje, às 9h, reunião no Palácio do
Planalto, para discutir o assunto.
No Rio, o presidente do BNDES,
Eduardo Modiano, também se reú-
ne com a diretoria do banco.

Às 14h, ao comunicar a suspen-
são, Modiano justificou a decisão
afirmando que a proibição de se
utilizarem debêntures da Siderbrás,
Obrigações do Fundo de Desenvol-
vimento Econômico e títulos da dí-
vida externa inviabilizou a venda
por falta de moedas. Sem esconder
sua irritação, garantiu, porém, a
irreversibilidade do processo.

O ministro da Economia, Marcí-
lio Marques Moreira, aprovou pa-
recer da Procuradoria Geral da Fa-
zenda isentando do pagamento do
Imposto de Renda sobre ganhos de
capital os compradores de ações em
processo de privatização. Em Ipa-
tinga (MG), sede da Usiminas, não
houve qualquer tipo de protesto.
(Negócios e Finanças, páginas 1, 2 e 3)

ONU ameaça

Iraque com

uso da força

O presidente do Conselho de Segurança
da ONU, Jean Bernard Merimée, amea-
çou o Iraque com o uso da força se não
forem liberados imediatamente 44 fiscais
da ONU detidos em Bagdá. Eles apreen-
deram, ontem, documentos sobre a fabri-
cação da bomba atômica iraquiana, foram
impedidos de deixar o país e agora tentam
descobrir quem fornecia material nuclear
a Saddam Hussein.

Os EUA também reagiram e colocaram
60 aviões em alerta para seguir ao Golfo
Pérsico, além de deslocarem mísseis Pa-
triot à Arábia Saudita. O embaixador in-
glês na ONU disse que, pressionado, o
Iraque aceitou o vôo de helicópteros de
inspeção sobre seu território. (Página 9)

Brasil faz nova

proposta para

dívida externa

O negociador da dívida externa, Pedro
Malan, volta sexta-feira a Nova Iorque,
levando uma nova proposta para o acordo
de reescalonamento dos débitos de US$ 52
bilhões com os bancos comerciais. Será a
resposta brasileira à série de reivindicações
dos banqueiros à proposta inicial de Malan.
O presidente Fernando Collor cancelou a
viagem à Europa, prevista para o sábado da
próxima semana. Segundo o Itamarati, Col-
lor adiou a visita ao Parlamento Europeu e
à sede da Comunidade Européia, "devido a
uma agenda densa e urgente". (Página 4)

GOLDEN CROSS -
FAÇA HOJE MESMO
O SEU SEGURO-
SAÚDE E TENHA A
GARANTIA DE UMA
AMPLA REDE DE
ATENDIMENTO E
QUALIDADE EM
SERVIÇOS. LIGUE
JÁ: 235-2001.

LEDORA C/BOA LEITURA— Preciso. Assuntos vários.Horário e pagamento a com-binar. Trat. 240-1014.
MONTECARLO 32' — Co-bra, dois VP 229, 6c., diesel,filtros racor. rológios imp.,ecobatlmetro. VHF, t. fitas,200h, estado excepcional, lin-díssima. Dir. próprio. Tel.:399-3666 Sr Reis, h. comer-ciai.

PRÉDIO IPANEMA -
Vendo, alto nível. P/ Cli-
nica. Empresa ou outros
ramos, 5 and., elev.,
circ. TV, 3 banhs már-
more, copa, ar cond.,
tel. int., alarme. Ótimo
pto com. Ver e tratar R.
Maria Quitéria41. Horá-
rio comercial.

ALUGO — Minhas linhas tele-fônicas residencial e comer-ciai 222, 231, 264, 284. 590,270. 325, 431. 532. 262. Ser-vem para os bairros Sta Tere-sa. Glória, Centro Tijuca/Ma-racanã, S. Cristóvão,Bonsucesso, Olaria, Ramos.Penha Circular. Barra Sul,Novo Leblon, Centro estaçàoaicos. Inf. 533-2868/532-1443 C/Ruth

DATILOGRAFO - Admitoc/ prática em emissão
de duplicatas e faturas
p/ empresa comercial.
Sal. CrS 60 mil + assist.médica, ref., transp.
280-7521, Sr. Fernando.

XA - 350 - Vendo CompressorAtlas Copco semi-novo, emótimo estado. Tratar com Jo-nas Tel. (027) 327-1511

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.

SEGUNDA CONVOCAÇÃO— Para Assembléia Geral Ex-traordinária da IMPRO Siste-ma Integrado de Projetos S/Aem liquidação, dos acionistas
para deliberar sobre prestaçãode contas da administraçãoanterior, relatório do liquidan-te e extinção da sociedade, arealizar-se na Praia do Fia-mengo, 278 — Conj. 51. nodia 16 de setembro de 1991às 08:00 horas. O liquidante.

255-5512 AV ATLÃNT. -
1 p/and ed classe slão sl
jt 3 qt (or 4) 2 bh lav
c/coz 2 dp 2 vg US$ 450
mil ac ap pte pgto POR-
TAL 255-7272 RF 4/1085
CRECIJ1B0?

PASSO PONTO - Ipanema.Galeria terreo. Loja 100 m:com jirau. Tratar tel. 287-4432/ 267-2251.

JÓIAS ANTIGAS E
MODERNAS - Reló-
gios de bolso e pul-
so, Patek, Rolex, Car-
tier, outros. Avaliação
s/compromisso. Pes-
soas especializadas.
Tel.: 521-0945.

GOLDEN CROSS —
ASSOCIE-SE A ORGA-
NIZAÇÃO DE SAÜDE
QUE CONTA COM 12
MIL MÉDICOS E DA
COBERTURA A MAIS
DE 2 MILHÕES DE AS-:
SOCIADOS. LIGUE JA:
235-2001.
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Coluna do Castello

Com quem Collor está

condenado a dormir

Depois 
de ter

agredido com
êxito na campanha
eleitoral a estrutura
dos grandes parti-
dos de centro, o pre-
sidente Fernando
Collor imaginou a-
liar-se à meia-es-
querda formada pe-' 1 o s partidos
social-democracia. O PSDB
esteve em sua mira desde an-
tes da eleição e foi uma opção
que não se consumou por re-
jeiçào da cúpula dos tucanos.
Mas sua resistência a inte-
grar-se num sistema de cen-
tro-direita o levaria já este

! ano a uma convivência com o
governador Leonel Brizola,
de proveito mútuo mas sem
conexão com os objetivos ge-
rais do seu governo e da sua
política.

Depois de varridos eleito-
ralmente em 1989, PMDB e
PFL recompuseram-se razoa-
velmente na eleição de 1990,
elegendo bancadas que ocu-
pam os primeiros segmentos
da Câmara e do Senado, en-

• quanto o PDT não progredia
substancialmente e o PSDB

. declinava. A realidade volta-
. ria a impor-se ao presidente

da República, condicionando
. o êxito de qualquer negocia-
ção política a um fortaleci-
mento do PFL, decidido a
apoiá-lo, e a um entendimen-

-to com o PMDB. Escarmen-' 
tados, os pemedebistas puse-
ram-se na tocaia e,
aglutinados em torno do ex-
governador Orestes Quércia,
imaginaram armar-se em ca-
sa-forte contra Collor e seu
governo.

O presidente da Repúbli-
ca, ao que parece, não está
feliz com esse condiciona-
mento, tanto que tentou su-
perá-lo novamente mediante
um apelo de união nacional
que encontrou ressonância
entre os novos tucanos e ge-
rou a expectativa até mesmo
de uma aproximação já não
só administrativa, mas tam-
bém política, com o brizolis-
mo. PFL e PMDB puseram-
se em guarda, mas em princí-
pio admitiram a composição
para aprovar medidas que
não andariam sem seu supor-
te. As contradições implícitas
na proposta, no entanto, in-
cumbiram-se de desmontá-la
ao ponto de ter Tasso Jereis-
sati, presidente do PSDB, já
anunciado a inexistência de
entendimento.

O deputado Delfim Neto,
que formou com outros ex-
ministros de pastas econômi-
cas um bloco parlamentar de
defesa das teses liberais, ad-
vertiu que o governo não terá
êxito enquanto não partir da
realidade do pacto natural de
Collor com liberais e conser-
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vadores. A tese da
modernidade, que
envolve abertura ao
capital estrangeiro e
redução da presença
do Estado na eco-
nomia, somente po-
derá ser sustentada
se o presidente tiver
como base de sua

ação seu discurso de posse e
em torno das idéias ali expôs-
tas aglutinar uma frente de
apoio político e parlamentar,
indispensável para aprovar
reformas e até mesmo para
governar o dia-a-dia da eco-
nomia.

Nesse esquema realista,
os tucanos poderiam até de-
sempenhar um papel na me-
dida em que seu compromis-
so socialista impregna-se da
modernidade da social-demo-
cracia européia com figuras
como François Mitterrand e
Felipe Gonzalez a patrocina-
rem a desestatização das eco-
nomias da França e da Espa-
nha sob governos socialistas.
Mas no quadro brasileiro, es-
se apoio teria de ser subsidiá-
rio, pois será no PFL, no
PDS, no PRN e com proba-
bilidade de sucesso no
PMDB que ele deve buscar a
consolidação de uma frente
de sustentação do ideário li-
beral que impregna suas in-
tenções malgrado a rejeição
pessoal do presidente à tradi-
cional metodologia política
dos partidos centristas e con-
servadores.

Não é em função das tra-
tativas de acordo que as
emendas que tratam da aber-
tura ao capital estrangeiro es-
tão com perspectivas favorá-
veis no Congresso. Se elas
podem ser aprovadas, isso
deve-se â coincidência da
proposta com o pensamento
político e os interesses repre-
sentados pela não-esquerdak
ou pela antiesquerda brasilei-
ra. A realidade política de
Collor deverá prevalecer so-
bre seu sonho de ter ao seu
lado os brilhantes professores
do PSDB. Fernando Henri-
que, Franco Montoro, José
Serra e outros poderão sus-
tentar seus projetos enquanto
coincidirem com o programa
partidário, mas negociar
mesmo ele terá de fazê-lo é
com a velha máfia política
que domina o Congresso.

Em suma, o presidente
Fernando Collor pode so-
nhar com Mário Covas e
Tasso Jereissati, mas terá de
dormir mesmo é com Orestes
Quércia, Hélio Garcia, Antô-
nio Carlos Magalhães e Joa-
quim Francisco. É por aí que
seu governo encontrará coin-
cidências de idéias e interes-
ses para governar na linha da
modernidade liberal. Nada
de pensar em Brizola.

Congresso desiste do entendimento

As igrej as
mineiras

O embaixador Paulo Sér-
gio Rouanet, secretário da
Cultura, está em Minas tra-
tando das velhas igrejas mi-
neiras ameaçadas de cair. Até
as novas, como a São Fran-
cisco de Assis, da Pampulha,
obra de Niemeyer, estão

ameaçadas, mas esta vai sen-
do salva com ajuda de uma
empresa privada. O drama
está em Ouro Preto, com a
São Francisco de Assis, do
Aleijadinho, e em Mariana,
com a Nossa Senhora da Boa
Morte. Essas parecem que es-
tão desabando sobre sua ca-
beça.

Carlos Castello Branco

Christiane Samarco e Rita Tavares

BRASÍLIA — A certeza do fracasso do entendi-
mento nacional proposto pelo presidente Fernando
Collor tomou conta do Congresso. Do PSDB, pri-
meiro partido a conversar oficialmente com o presi-
dente, ao PFL, passando pelo PMDB c o PDS, a
descrença é tamanha que muitos chegam a suspeitar
de que tudo não passou de farsa. Agora, a expectati-
va é de que o governo ponha de lado a proposta do
entendimento e concentre esforços para aprovar o
EmendSo.

"O essencial é o Emendão e estou sendo apenas
realista, porque nunca fui otimista a ponto de acrcdi-
tar num projeto mais ambicioso", diz o líder do
governo no Senado, Marco Maciel (PFL-PE), que
prefere falar do Emendão que do entendimento em
suas conversas no Congresso. Se Maciel ainda evita
descartar o entendimento nacional, outros parlamen-
tares, como o vice-líder do PSDB na Câmara, Jutahy
Júnior (BA), dão o assunto por encerrado: "O único
resultado concreto das articulações políticas pelo
entendimento foi o desentendimento generalizado."
Durante toda a semana passada, o que se viu foi um
tiroteio entre as figuras centrais do entendimento,
como os governadores Antônio Carlos Magalhães

Tasso não convence

Lula para diálogo

SÃO PAULO — O PT não conversa com o
presidente Fernando Collor sobre o entendimento
nacional e está disposto apenas a se entender com os
outros partidos e a chamada sociedade civil. O
PSDB, no entanto, acha importante continuar dialo-
gando com o governo. Esta diferença entre os parti-
dos foi a conclusão a que chegaram os presidentes do
PT, Luís Inácio Lula da Silva, e do PSDB, Tasso
Jereissati, ao final de reunião, ontem de manhã, no
Hotel Caesar Park. Durante duas horas e meia,
acompanhados dos líderes dos partidos na Câmara,
José Genoíno (PT) e José Serra (PSDB), do senador
Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e do deputado
Aloisio Mercadante (PT), Lula e Tasso concorda-
ram, porém, no diagnóstico: a crise é grave e precisa
de medidas emergenciais a serem tomadas logo pelo
governo. O Emendão não é o remédio e nem deve ser
misturado ao entendimento nacional."Não acredito no governo Collor", disse Lula ao
término da reunião. "Prefiro ficar longe do governo c
junto com a sociedade civil", acrescentou. Para Lula,
o PT deve entrar em contato com os outros partidos,
sindicados, empresários, igrejas e outros setores, em
reuniões reservadas e. depois, apresentar as soluções
para crise ao governo. "E ele as adote se quiser",
disparou.

Lula começa hoje viagem pelo Nordeste para
comandar atos públicos contra o governo. O ápice da
excursão será amanhã, em Maceió. "Vamos denun-
ciar a corrupção", prometeu. "Vamos fazer com o
Collor e mesmo que ele fez com o Sarney". Entre as
denúncias que fará. Lula pedirá a apuração do escân-
dalo da Legião Brasileira de Assistência (LBA)."Não tenho nada contra a Rosane. A questão é
contra a presidente da LBA. Não me meto em briga
de marido e mulher. Nem usaria isso numa campa-
nha eleitoral. Não faz parte da minha formação
política", disse.

Tasso acha que o entendimento deve ser feito com
a sociedade, como quer o PT, mas é fundamental a
participação de Collor. Sugere que o plebiscito sobre
o sistema de governo seja antecipado para que os
vários candidatos à presidência não continuem, por
interesse pessoal, atrapalhando as conversas."Esperamos que o presidente apresente um rotei-
ro de médio e longo prazo e soluções emergenciais
para o país", disse Tasso, que concordou com todas
as críticas feitas por Lula ao governo federal. Foi o
primeiro encontro entre Tasso e Lula, que não se
conheciam. "Ele é um homem muito lúcido, de alto
espírito público e me devolveu o otimismo para
enfrentar a realidade atual", acrescentou. Anteon-
tem, em reunião com empresários, Tasso defendeu
um entendimento onde todos entrem "com o espírito
de perder e não de ganhar".

(PFL-BA) e Leonel Brizola (PDT-RJ), além dos
presidentes do PMDB, Orestes Quércia, e do PSDB,
Tasso Jereissati."Está cada dia mais complicado conjugar uma
visão única do que é esse entendimento", opina o
líder do PDS na Câmara, Victor Faccioni (RS), que
continuou em dúvida mesmo após audiência com
Collor, ontem pela manhã. "Cada um dos atores
políticos via o entendimento a seu modo", constata o
deputado César Maia (PMDB-RJ), que chegou a
elaborar organograma com o diagnóstico e a terapia
para sua teoria da ingovernabilidadc. Por sua análi-
se, o governo quis apenas ganhar tempo para formu-
lar o Emendão. O PMDB tentou abrir espaço para
reagir âs alternativas do governo. O PSDB, a seu ver,
queria só antecipar o plebiscito do parlamentarismo,
enquanto PT e PDT empenhavam-se em obstruir a
ação do governo. "Dessa salada, só poderia sair o
que saiu."

O deputado Paulo Paim (PT-RS) sustenta a tese
de que a grande maioria das personagens sabia desde
o início que se tratava de uma farsa, mas resolveu
participar para ocupar espaço no cenário politico.
Prova disso, segundo ele, foi o fato de que vários
interlocutores do presidente, como Antônio Carlos
Magalhães e Tasso Jereissati, condicionaram o en-

tendimento ao fim da corrupção no governo. "Nin-
guém faz entendimento com governo corrupto", ana-
lisa Paim, para quem "várias pessoas acabaram
construindo o desentendimento e prejudicando ainda
mais a imagem do presidente e de seu governo".

Na mesma linha, o líder do PSB, deputado José
Carlos Sabóia (MA), cita a "ingenuidade de algumas
direções partidárias que, querendo faturar com a
tese, acabaram desmoralizando o presidente que até
hoje não governou". Mas ele ainda prevê que muita
água vai rolar até que esse processo de descrença no
entendimento se esgote totalmente e o Congresso"tenha a ousadia de assumir o papel que lhe cabe na
discussão da crise nacional". O deputado Delfim
Neto (PDS-SP) concorda que o problema foi mal
colocado desde o inicio: "Entendimento se faz é no
dia-a-dia do Congressso. O governo precisa construir
uma maioria capaz de impor seu ponto de vista."

Raro exemplo de crença no entendimento, o líder
do PL, deputado Ricardo lzar (SP), esteve ontem
com o presidente Collor para dizer-lhe que a base
governista ainda não desanimou. Ele garante que os
críticos do entendimento são aqueles que sempre
criticam o governo. O PDT, por exemplo, aproxi-
mou-se, num primeiro momento, "atrás de benefi-
cios, mas mostrou o que realmente quer ao radicali-
zar contra a privatização da Usiminas".

São Paulo — Roberto Faustino

Tasso disse a Lula que é importante conversar com o presidente Collor

ACM promete trégua a Collor
SALVADOR — O governador Antônio Carlos

Magalhães prefere aguardar calado que o governo
tome as providências necessárias para alcançar o
entendimento nacional. "Estou numa fase de trégua
com o presidente Collor. Não quero ser culpado pelo
fato de o entendimento não ter sido feito e quero
colaborar com meu silêncio." Sobre as divergências
com o governador do Rio, Leonel Brizola, Antônio
Carlos ponderou que cabe ao presidente ser o juiz."Ele deve aproveitar o melhor de cada um dc nós,
mas fazer isso com a verdade na frente." Para o
governador baiano, o entendimento tem de ser feito
o mais rápido possível.

Depois dc reconhecer que "muita gente mentiu"
na primeira fase das conversas sobre o entendimento,
Antônio Carlos considerou que, se Brizola desejar,
poderá participar das negociações. "Mas não acredi-
to na sinceridade dele, porque o governador Brizola
vive das crises. Eu vinha tratando o Brizola muito
bem, com grande esforço, e até sentamos na mesma
mesa na reunião dos governadores. Mas quando ele
passou a me agredir com mentiras, passei a respon-
der com verdades. Ele nunca me atacou com fatos e
coisas concretas." Antônio Carlos fez questão de

dizer que não é candidato â sucessão de Collor. "Não
sou candidato á presidência. Não quero ser candida-
to. Acho graça, acho uma maravilha quando dizem
isso", repetiu.

Depois dc afirmar que com o tempo o presidente
Fernando Collor verá que Brizola é "uma compa-
nhia perniciosa", Antônio Carlos disse que o gover-
nador fluminense representa o atraso e age como um
péssimo administrador, que pouco se reúne com seus
secretários. "Tenho pena do Rio, porque, tendo es-
colhido Leonel Brizola como administrador, acabou
verificando que ele não gosta do Rio e não cuida da
administração. O governo federal pode dar a ele
linha vermelha, azul ou branca que sua administra-
ção continuará péssima", criticou Antônio Carlos.

"Aliás, cie não acredita no Brasil", prosseguiu
Antônio Carlos, "porque, se acreditasse, investiria
aqui, e não no Uruguai." Na opinião do governador
baiano, uma eventual troca de ministros é um pro-
blema que só diz respeito ao presidente Collor. "Es-
tamos tentando um entendimento, e não uma coali-
zão. O presidente não consultou ninguém quando
quis trazer quadros do PFL para o ministério. Foi
uma escolha pessoal do presidente", lembrou.

PAVAROTTI
no METROPOLITAN OPERA

NEW YORK is NEW YORK II
20 OUTUBRO A01 NOVEMBRO

Especial Excursão Cultural e Musical para 20 passageiros
02 ingressos para a Broadway: MISS SAIGON e O FAN-
TASMA DA ÓPERA

Jantar e ópera no MET: L'ELISIR D'AMORE com Luciano
PAVAROTTI e Kathleen BATTLE

Jantar e Concerto no Avery Fisher Hall: Claus PETER FLOR
regendo a ORQUESTRA FILARMÔNICA DE NEW YORK

Café da manhã em uma Brownstone, palestra sobre os
museus da cidade e visita ao CLOISTERS

ILHA ELLIS: traçando a rota dos imigrantes e almoço no
Hudson River Club

MANHATTAN... FortTyron, Central e Battery Park. Afinal é
outono em NEW YORK!

VIAGENS E TURISMO1 Music, Dance and Enteilainment
10° Aniversário

Av. Copacabana, 978 a/loja 201

® 521-7146

LE

CANTON
hotel village

JT^iancL Udo

(Arte e Cavalos)
Nelson Gavazonni escolheu, pela segunda vez,

o hotel village LE CANTON para realizar, com
Ernani, seu Grande Leilão de Arte

e Cavalos Mangalarga.
Próximo sábado, 17h.

k Não esqueça os casacos. Teresópolis está frio.

BIENVENUE
Informações e Reservas^

Tel.: 267-5991

'i,  I

^

^ Entre nesta Festa com a Soletur

(©ktofacrfeít- 91
¦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.

Dtsde: A rista Cr$139.200i
oa 4 X Cr$ 49.750,
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SERRAS GAÚCHAS COM
OKTOBERFEST

Rodo-aérea Avião para Curitiba.
^J3Visita-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
manhã e 8 refeições. + Parte Aérea
A riiti Cr$ 207.350 oa
4 x Cr$ 64.800.

Nós hospedamos você nos melhores Hotéis de Blumenau

SUL MARAVILHOSO COM
OKTOBERFEST

Rodoviária Curitiba, Joinville, a
*2^ 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 tíiU Cr$ 230.500 oa 4 x Cr$ 71.980,

soletur
Em turismo a número 1

SUL DO BRASIL, OKTOBERFEST
E FOZ DO IGUAÇU
¦ti Rodoviária Curitiba, Joinville,

a Festa em Blumenau, Florianópo-
lis, Tbrres, Porto Alegre, Gramada Cane-
la, Caxias do Sul, Vila Velha, Cascavel,
Foz do Iguaçu (Argentina e Paraguai).
Maringá, Londrina. 13 pernoites com café
da manhã e 14 refeições. Desde:
A vista Cr$ 316.900 oa 4 x Cr$ 98.980,

QUATRO BANDEIRAS COM
OKTOBERFEST
Sol do Brasil, Urafnal, Argentina e Paraguai

|fl Rodoviária Curitiba, Joinville, 3
a Festa em Blumenau, Florianópo-

lis, Tbrres, Porto Alegre, Gramada Chuy,
Punta dei Este, Montevidéa Buenos Ai-
res, Assunção, Cataratas do Iguaçu, Puer-
to Iguazu, Londrina etc. 14 pernoites
com café da manhã e 15 refeições. Desde:
A vista Cr$ 392.500 oi 4 x Cr$ 122.650,

CENTRO: R. da guitanda, 20/Slj. - TO.: 221-4499 TIJUCA: Praça Saens Pefia, 45/Lj. 10.1 - TO.: 264-4893
IPANEMA: R.Visc.Pirajá,351/Lj. 105-TO.: 821-1188 BARRA: (Kolibri) Av. Olegário Maciel, 451/Lj. D - TO.: 399-1137
COPACABANA: R. Santa Clara, 70/Slj. • Tfcl.: 255-1895 NITERÓI: (Contactur) Moreira César, 229/1012 - TH.: 710-7401

9. Paulo - Campinas • Vitória ¦ Belo Horlionte - Curitiba - Salvador - Recife • Fortaleci. Consulte O sen Agente de Viagens
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Oposição e 
governo fazem 

acordo 
para 

incorporar abono

Fotos de Gilberto Alves .
JMovas datas para benejiciosBRASÍLIA — Os abonos concedidos

entre março e agosto passado a quem
recebe mais de um mínimo por mês serão
incorporados ao salário já a partir deste
mês. A Câmara dos Deputados deve vo-
tar hoje projeto de lei resultante de acor-
do entre lideranças do governo e da opo-
siçào, para que o trabalhador não tenha
redução nos vencimentos deste mês. "O
presidente só vetou o artigo da lei sala-
rial que tratava do abono porque, da
forma como foi redigido, seria estendido
também ao salário mínimo, já fixado em
CrS 42 mil", explicou o líder govemista
na Câmara, deputado Humberto Souto
(PFL), que, na audiência da manhã de
ontem com o presidente Fernando Col-
lor. recebeu sinal verde para negociar a
proposta no Congresso Nacional.

O projeto, redigido com aprovação
da área econômica do governo, tem ape-
nas um artigo e garante a incorporação
do abono de agosto, que variou de CrS
19 mil a CrS 35 mil 700, conforme a faixa
salarial. As lideranças acertaram que ne-
nhuma emenda será apresentada em pie-
nário para aumentar o valor do abono
ou estender o benefício a quem ganha
salário mínimo. "Com a tramitação em
urgência urgentíssima, o presidente Col-
lor-deve sancionar a lei já na próxima
semana, para que os ganhos entrem na
fòlha de pagamento de setembro", pre-
viu Souto.

Na semana passada, o líder do gover-
no havia procurado o deputado Paulo
Paim (PT-RS). que foi o relator do pro-
jeto de lei salarial, para explicar o veto de
Collor à incorporação do abono. "Se o
problema foi somente a forma como o

.<^^bbwpip^' §Hr •
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Souto: autor da proposta Paim: qualquer saída

governo entendeu a redação da matéria,
então podemos negociar outra solução
que não penalize o trabalhador", respon-
deu Paim, garantindo a Humberto Souto
que as oposições não queriam estender o
abono ao mínimo. Depois de vários tele-
fonemas e telegramas de trabalhadores,
que constataram uma redução no salário
da primeira quinzena deste mês, Paulo
Paim decidiu procurar novamente o líder
do governo na Câmara."Aceito qualquer saída", disse o pe-
tista. "Já conversei com o secretário de
Política Econômica, Roberto Macedo, e
para o governo não há problema. Até
imaginamos que os empresários natural-
memte incorporariam os abonos", res-

pondeu Souto, salientando apenas a ne-
cessidade de uma garantia contra
alterações eventuais de última hora."Aceitamos até que a coisa venha em
medida provisória", cedeu Paim.

"Mas vocês concordam até com uma
medida?", indagou surpreso o líder go-
vernista. A resposta foi afirmativa. Paim
encerrou a conversa garantindo que seu
partido não teme medidas provisórias
quando o assunto é de fato urgente e
relevante. Apesar do aceno, a área eco-
nòmica preferiu evitar a edição de nova
medida provisória, optando por projeto
de lei com redação negociada com as
lideranças.

Economia não aceita novas emendas
Se a negociação com líderes partida-

rios der resultado, a Secretaria Nacional
de Política Econômica envia logo ao
Congresso o projeto de lei que está pre-
parando, para incorporação dos abonos
aos salários acima de um mínimo. O
.Ministério da Economia quer apenas a
garantia de que os parlamentares não
acrescentarão emendas.

A Secretaria de Política Econômica
propõe que a antecipação prevista para
este mês na faixa salarial acima de três
mínimos, para trabalhadores com data-
base nos meses impares, seja descontada,
a critério do empregador, na data-base
da categoria. Ou seja: nenhum empresa-
rio teria que pagar o abono novamente,
mas apenas complementar o salário caso
a antecipação tenha ficado abaixo do
valor do abono de agosto. A antecipação
que representar aumento acima do abo-
no não poderá ser retirada.

"Precisamos amarrar o projeto de

maneira que nenhum trabalhador fique
sem o abono e nenhum empresário preci-
se pagar a incorporação duas vezes",
explicou um assessor do Ministério da
Economia. Segundo a interpretação dos
técnicos que preparam a minuta do pro-
jeto de lei e a exposição de motivos ao
presidente Fernando Collor, uma incor-
poração linear prejudicaria os acordos
entre patrões e empregados este mês.
Desde ontem, o secretário-adjunto de
Política Econômica, Sérgio Cutolo, está
percorrendo o Congresso com a minuta
da proposta para incorporação. Os pri-
meiros contatos foram com o líder do
bloco govemista, Ricardo Fiúza (PFL-
PE), e o líder Humberto Souto.

A incorporação do abono, proposta
por Souto, facilita a manutenção do veto
presidencial a diversos artigos da lei sala-
rial já aprovada. Segundo os lideres rela-
taram ao secretário de Política Econômi-
ca. Roberto Macedo, a manutenção do
veto ao artigo que incorporava os abo-

O INSS (Instituto Nacional de Segu-
ridade Social) anunciou ontem mudança
nas datas de pagamento dos benefícios a
todos os aposentados e pensionistas da
Previdência Social. A partir de agora,
com a divulgação de uma nova tabela, os
pagamentos serão feitos entre o quinto e
o décimo dia útil de cada mês. Antes, o
pagamento dos bebefícios começava a
ser feito no primeiro dia útil.

Os pagamentos relativos a setembro,
por exemplo, que serão pagos no início
do mês que vem, já entram no novo
calendário divulgado ontem. Com isso,
todos os segurados que esperavam rece-
ber os seus proventos já na próxima
semana só terão o pagamento a partir do
dia 6 de outubro, correspondente ao
quinto dia útil do mês.

O INSS fixou o calendário de paga-
mentos mantendo o critério antigo — ou
seja, de acordo com o número final do
registro do benefício. Os segurados e
aposentados que recebem pelo carnê-ver-
de, em conta corrente ou por cartão
magnético, estão sujeitos a uma nova
escala de pagamentos. Ficam excluídos
apenas os aposentados e pensionistas
qiie recebem pelo carnê-amarelo. Estes
deverão ir ao banco onde normalmente
recebem na data fixada no carne.

A nova tabela de datas para paga-
mento de benefícios foi elaborada por
causa da mudança nos prazos de arreca-
dação mensal das contribuições por par-

te da Previdência Social. Antes, as con-
tribuições eram recolhidas a partir do
primeiro dia útil de cada mês. Com a
nova Lei de Custeio, a data de recolhi-
mento das contribuições previdenciárias
passou para o quinto dia útil de cada
mês. Sem a modificação no prazo, argu-
mentam técnicos do INSS, não haveria
caixa para pagar as aposentadorias. Se-
ria pior para os aposentados, dizem os
técnicos. Segundo eles, por isso os apo-
sentados saem ganhando com a mudan-
ça.

Os segurados cujo número final do
beneficio for 5 deverão se dirigir à agèn-
cia bancária onde normalmente recebem
seus proventos no quinto dia útil do mês,
ou seja, 7 de outubro. Aqueles cuja ins-
crição tem final 1 e 6 passarão a receber
no sexto dia útil (6 de outubro). Para
benefícios com final 2 e 7, o recebimento
será no sétimo dia útil (9 de outubro). Os
que têm benefícios de final 3 e 8 recebe-
rão no oitavo dia útil (10 de outubro).

Os benefícios com números finais 4 e
9 serão pagos no nono dia útil, ou seja,
no póximo dia 11 de outubro, e os segu-
rados com número de inscrição final 0
continuam recebendo no 10° dia útil,
correspondente ao dia 14, em outubro. O
INSS lembra que para identificar o alga-
rismo final, o segurado deve desconside-
rar o dígito de controle, que vem separa-
do por um traço, do número do
beneficio.

nos será a batalha mais difícil para a
bancada govemista. O projeto substituti-
vo do governo previa a incorporação do
abono "a todos os salários, à exceção do
mínimo", mas perdeu por oito votos o
direito de preferência à apreciação do
plenário da Câmara para o projeto da
Comissão do Trabalho, que estendeu o
beneficio também ao mínimo.

Os técnicos dos Ministério da Eeono-
mia citam ainda como dificuldade adi-
cional para a redação final do projeto de
lei a situação dos dissídios coletivos já
julgados (caso dos petroleiros) ou por
julgar (greve da Caixa Economica Fede-
ral e do Banco do Brasil), que concede-
ram ou poderão vir a conceder reajustes
salariais superiores â incorporação dos
abonos. Por estarem em data-base, estas
categorias deverão reivindicar a incorpo-
ração aos novos salários, e o Ministério
da Economia busca evitar interpretações
jurídicas diferentes.

Como ficam os pagamentos

Final do
benefício

Pagamento Data

5° dia uti 7/10

e 6° dia uti 8/10

e 7° dia uti 9/10

e 8° dia util 10/10

4e9 9° dia util 11/10

10° dia util 14/10

Obs.: Todos os segurados, exceto os que recebem o carnê-amarelo, estão
sujeitos ao novo calendário

Antecipação é

de Cr$ 20.160
Os trabalhadores com data-ba-

se em janeiro, março, maio, julho,
setembro e novembro têm direito,'
este mês, a antecipação salarial de
16%, que poderá ser descontada
por ocasião da negociação coleti-
va. A antecipação é restrita, no
entanto, até a faixa salarial de
três salários mínimos, ou CrS 126
mil. Isso significa que os assala-
riados que ganham três mínimos
ou mais, e com data-base nos me-
ses ímpares, terão direito a uma
antecipação de CrS 20.160.

Os assalariados que recebem o
piso nacional de CrS 42 mil terão
direito a antecipação de CrS
5.625,85, calculada com base no
salário mínimo de CrS 35.161,60
em agosto (salário de CrS 17 mi!
mais abono de CrS 19.161,60). O
abono vinha sendo concedido men-;
salmente desde março, de acordo
com a Lei 8.178.

Há ainda uma dúvida sobre a
obrigatoriedade da antecipação pa-
ra os trabalhadores que recebem
salário mínimo, que a lei salarial
determina estar congelado até ja-'
neiro de 1992.0 Ministério da Eco-
nomia está orientando todos os em-
presários para que concedam a
antecipação também aos trabalha-
dores que recebem o piso nacional,1
uma vez que poderão deduzir este
valor na data-base de cada catego-
ria.

Até o próximo dia Io, o Minis-r
tério da Economia deverá divul-
gar o índice de antecipação para
os assalariados com data-base nos
meses pares, ou seja, fevereiro,
abril, junho, agosto, outubro e de-
zembro. Os técnicos da Secretaria
Nacional de Política Econômica
acreditam que a definição sofra
atraso de alguns dias, para que o
governo conheça os índices da in-
fiação do mês de setembro. O atra^
so não vai acarretar problemas,
porque os trabalhadores com data-
base em meses pares só receberão a
antecipação com o pagamento do
contracheque de outubro.

Quem olha de

cima enxerga

outras saídas.

Encontre a sua com a JB AM.

REPÓRTER AÉREO

BANERJ
tJB Sinal verde para você

puma de

FLY/DRIVE
un/das3 x 179.000,*

Aérea (direto) + 7 noites HTL + carro
+ cruzeiro às Bahamas (sujeito a confirmação)
EXCURSÃO MIA/ORLANDO

Aérea (direto) + transporte e
ingressos p/atrações + guia.

Saídas: 20/10 e 22/11.
EXCURSÃO NEW YORK-8/11

AÉREA + TERRESTRE-VÔO DIRETO
3 x 280.000 *

Aérea + 7 noites htl + traslados
+ city tour + guia

AÉREAS PROMOCIONAIS
A partir do Rio para:

MIAMI US$ 650,' MIAMI US$ 750,'NEWYORK US$ 850,'MONTREAL US$ 920,'MADRI/LISBOA US$ 980,' AMSTERDAM US$1.180,•BUENOSAIRES US$ 350,
PARtS/ZURICH/LONDRES  US$1.150,
B. AIRES/BARIU0CHE US$ 450,
SANTIAGO  US$ 480, |

r ASSUNÇÃO US$ 250,
¦ AUCKLAND US$1.600, a
SIDNEY US$ 1.650,|

(*) VÔOS DIRETOS i

Orímco 274-2080
Travei Tours 259-1694

Rua Vise, de Pirajá, 550 • subsolo Ij. 111
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Xerox5775L

Em cores e ao vivo

na Feira de tnfformàik&.

Quem for à Feira Internacional de
Informática, vai conhecer em primeira
mão o que todo mundo estava
esperando: uma copiadora Xerox que
copia em cores, com alta resolução.

O nome dela é Xerox 5775, e o que
ela faz você tem que ver para crer:
em cores e ao vivo.

A Xerox 5775 copia originais em papel,
slides ou negativos e faz 7,5 cópias
em cores por minuto. Em preto e
branco, sua velocidade aumenta para
30 cópias por minuto.

Faz cópias efn papel xerográfico

comum -e em transparências. E tem
recursos de edição eletrônica que
permitem a você fazer coisas incríveis.
Você pode, por exemplo, utilizar a cor
para dar destaque ao título ou a uma
ou mais partes do texto. Mesmo que
o original seja em preto e branco.
Pode inserir fotos, gráficos ou tabelas
num original só de texto. Tudo para
que a apresentação final do trabalho
fique do jeito que você imaginou.

A Xerox 5775 está sendo apresentada
agora, também em primeira mão,
simultaneamente no Anhembi, nos
Estados Unidos e na Europa.

Visite o stand da Xerox na XI Feira
Internacional de Informática, de 23
a 27 de setembro, no Anhembi, em
São Paulo. E conheça os equipamentos
revolucionários que a Xerox está
apresentando ao público brasileiro.

Você vai ver que só uma empresa
capaz de reunir tantas soluções no
processamento de documentos, como
a Xerox, pode ser chamada de The
Document Company.

Xerox.
The Document Company.
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Malan vai aos EUA com nova 
proposta 

a credores
Nova loroue — Reuter

Odail Figueiredo

QjRASÍLIA — 0 negociador oficial
chi dívida externa, Pedro Malan, em-
bpca na sexta-feira para os Estados
Unidos, onde vai apresentar aos cre-
dores uma nova proposta para o res-
calonamento do débito de USS 52 bi-
lhòes com os bancos privados, Malan
difVerá responder ao documento que
rtíÇCbeu dos bancos na sexta-feira da
stímana passada, no qual os credores
sugerem modificações na proposta ini-
ciSÍ do governo brasileiro, apresenta-
da no dia 21 de agosto. Além de pedi-
rem taxas mais altas do que as
oferecidas, os credores querem que o
Brasil forneça garantias para o paga-
rriénto de parte dos juros da dívida a
setTrescalonada. o que, até o momento,
o governo tem se recusado a fazer.

A equipe de negociação espera que,
nessa próxima rodada de conversas, o
governo americano exerça uma influên-
efemais decisiva junto aos bancos,
atendendo ao pedido que o presidente
F&fhando Collor lez na segunda-feira
a'(fpresidcnte dos EUA. George Busli.
Collor disse a Busli que os bancos estão
polindo mais do que o Brasil consegue
pagar. O governo ofereceu aos bancos
garantia de pagamento do principal dos
boiius nos quais deverá ser convertida
parte da dívida. "Para garantir também
os-juros, só se os bancos indicarem

outras fontes de recursos", disse ontem
uma fonte envolvida na negociação.

Pelas estimativas do governo, para
fornecer as garantias aos credores o
Brasil poderá obter empréstimos de
USS 500 milhões do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e de USS 630 mi-
lhões do Banco Mundial c do Banco
Interamcricano de Desenvolvimento.
Esses recursos seriam utilizados na
compra de bônus do Tesouro dos EUA,
cujos rendimentos garantiriam, ao final
de 30 anos, o pagamento do principal
dos novos títulos que seriam emitidos
pelo governo para rescalonar sua dívi-
da. Pelos estatutos dessas instituições,
esse valor de USS 1,1 bilhão seria o
máximo que elas poderiam emprestar
ao Brasil para apoiar a renegociação de
sua dívida junto aos bancos.

Recursos adicionais poderiam vir de
empréstimos oficiais de governos, ou
das reservas brasileiras, que somam
pouco mais de USS 8 bilhões. A primei-
ra hipótese é considerada improvável.
Quanto às reservas, a maior limitação é
a resolução 82 do Senado, que exige a
manutenção de divisas suficientes para
garantir, no mínimo, quatro meses de
importação (cerca de USS 7,2 bilhões
atualmente). A proposta de aumento
dos juros pagos pelos novos títulos a
serem emitidos pelo governo está sendo
analisada pela equipe de Malan, para
que se possa avaliar seu impacto no
fluxo de pagamentos a ser feito pelo
Brasil no futuro.

Collor não vai a Bruxelas

O ministro Rezek (D) teve encontro com o chanceler Cuido di Telia, da Argentina

Acordo rápido exige gesto de Busli

¦~0 presidente Fernando Collor cance-
lou a viagem que faria entre os dias 5 e 9
dtf"outubro a Bruxelas e Estrasburgo. Sem
apresentar razões para o cancelamento, o
jfórta-voz Cláudio Humberto Rosa e Silva
afirmou apenas que foi uma decisão diplo-
íMtica. Segundo o Ministério das Rela-
ções Exteriores, a permanência de Collor
n§, Brasil é imposta pelas negociações do
Emendào e do entendimento nacional. A
í\ççrctaria de Imprensa do Itamarati infor-
raou cm nota que "o presidente da Repú-
hliea, devido a uma agenda doméstica
densa e urgente, se viu obrigado, muito a
contragosto, a adiar sua viagem ás Coniu-
nidades Européias, ao Parlamento Euro-
péü e ao Reino da Bélgica".

— O cancelamento da viagem foi comu-
rüiJado oficialmente na tarde de ontem em
reunião do embaixador Marcos Azambu-
j;r secretário-geral do Itamarati, com o
cuplomata português Amândio Anes de
Azevedo, chefe da missão da Comunidade
Econômica Européia (CEE) no Brasil. A
nota da Secretaria de Imprensa acrescenta
que os embaixadores da Bélgica. Portugal,
Holanda e Itália também foram informa-

dos da decisão de Collor e "compreende-
rarn as relevantes razões que determina-
ram o adiamento" da viagem.

No Departamento Econômico do
Itamarati, dois diplomatas negaram a
existência de qualquer motivação diplo-
mática no cancelamento da visita. Eles
disseram que, de acordo com informa-
ções oficiosas, o pressidente Collor dese-
ja ficar no país no momento em que se
encerram as negociações em torno do
projeto de emendas constitucionais, a ser
enviado ao Congresso. "Esperávamos
atribuir um caráter muito positivo a essa
visita", lamentou um diplomata da Divi-
são de Política Comercial, empenhado
em diminuir as diferenças entre o Brasil e
a CEE, cuja sede é Bruxelas.

O embaixador Jório Dauster, que nps
próximos dias assumirá a representação
do Brasil junto à CEE, levará mensagens
do presidente Collor ao presidente da
Comissão das Comunidades Européias,
Jacques Delors, e do Parlamento Euro-
peu. Enrique Barón. O embaixador bra-
sileiro na Bélgica entregará mensagem ao
primeiro-ministro Wilfried Martens.

Teodomiro Braga
Correspondente

NOVA IORQUE— O governo bra-
sileiro decidiu pedir a intervenção ameri-
cana na renegociação da dívida externa
com os bancos credores privados para
tentar apressar o fechamento do acordo,
impedindo que o problema se arraste até
1992 sem solução, explicou o ministro
das Relações Exteriores. Francisco Re-
zek. "O tempo atua contra nós e, por
isso. quanto mais rápido fechar o acor-
do, melhor", disse. "O passar do tempo
não ajuda o equacionamento de questões
importantes condicionadas ao fechamen-
to do acordo com os bancos, como a
melhoria do comério externo e o aumen-
to dos investimentos estrangeiros no
Brasil".

A meta brasileira é assinar o acordo
com os bancos antes do final do ano,
com a ajuda de um gesto político do
presidente George Bush para que os ban-
cos assumam uma posição mais flexível
nas negociações. Segundo Rezek, os ban-

queiros receberam com naturalidade a
resposta negativa do presidente Collor à
contraproposta, pois já esperavam essa
reação. A retomada das conversações de-
pende da volta aos EUA do negociador-
chefe da dívida, Pedro Malan, que está
em Brasília.
"O acordo seria fechado mesmo sem a
intervenção americana, pois o impasse
não interessa a nenhuma das partes, mas
com a manifestação de interesse america-
no o processo certamente será muito
mais rápido", acredita o chanceler, que
ficará até sexta-feira em Nova Iorque.
Até lá, deverá falar por telefone com o
secretário de Estado, James Baker, para
discussão dos problemas do Suriname,
como ficou acertado no encontro entre
Collor e Bush. Rezek disse que, confor-
me a receptividade de Baker, abordará
também a questão da dívida externa.

A forma da participação americana
resultará de gestões diplomáticas que se-
rão comandadas, do lado brasileiro, pelo
embaixador Rubens Ricupero, e também
Pedro Malan. Não se pensa numa inte-

venção americana tao ostensiva como no
caso do México, em 1990. quando o
acordo foi definido numa reunião em
Washington.

A contraproposta dos bancos inclui a
aceitação da proposta brasileira de cria-
ção de cinco diferentes bônus para con-
versão da dívida de médio e longo pra-
zos, no valor de USS 50 bilhões. Os
bancos sugeriram, porém, modificações
nas condições do plano, como inclusão
de garantias para pagamento dos juros,
do principal da divida e prazos menores.
Representantes dos credores não estra-
nharam o pedido de Collor a Bush: desde
o inicio da negociação, eles consultam
autoridades americanas.

"Se os bancos tinham a expectativa
de que sua contraproposta seria aceita,
tiveram a resposta no pronunciamento
do presidente", diz o integrante da equi-
pe brasileira. "Mas certamente não ti-
nham essa esperança, da mesma forma
que também não esperávamos que nossa
proposta inicial fosse aceita. Agora é que
a negociação começou para valer".

Notáveis propõem mudança no ajuste fiscal
XX ** Aldori Silva — 30/11/90

j Nélia Marques
í

A comissão de notáveis que assessora
ò governo na área tributária apresenta
hoje ao ministro da Economia, Marcilio
Marques Moreira, duas modificações no
programa emergencial de reforma fiscal
elaborado pela Receita Federal. Os tri-
butaristas desaprovam a unificação das
contribuições das empresas — Finsocial,
1'is-Pasep, contribuição sobre o lucro,
íialário-educação e Previdência Social —
pob o argumento de que a mudança acar-
retaria aumento nos encargos da pessoa
jurídica. 

"As empresas não suporta-
riam", disse um dos integrantes da co-
missão.1 Além disso, os notáveis vão propor a
isenção do Imposto de Renda para as
faixas de renda de até três salários mini-
mos (CrS 126 mil). Para compensar uma
possível queda na arrecadação estimada,
vão sugerir ao ministro da Economia a

elevação da alíquota única, que o projeto
da Receita Federal fixa em 10%.

Bases diferentes — Segundo
cálculos que os técnicos da Receita apre-
sentaram á comissão, para justificar a
proposta de reforma tributária, somente
as empresas com poucos empregados e
grande faturamento poderiam ser preju-
dicadas com a unificação das contribui-
ções, que teriam alíquota de 18%. Hoje,
as empresas recolhem 2% do faturamen-
to para o Finsocial, 0.65% da receita
bruta para o Pis-Pascp, 10% sobre o
lucro liquido a titulo de contribuição
social, 24% da folha de pagamento de
Previdência Social e mais 1,2% da folha
de pagamento para o salário-educação.
A dificuldade de projetar uma possível
perda ou ganho com a unificação das
alíquotas parte do principio de que cada
uma delas é cobrada sobre um tipo dife-
rente de indicador da empresa.

Quanto à alíquota única de 10% para
o Imposto de Renda, a Receita Federal
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

COMUNICADO

A Universidade Federal do Rio de Janeiro comunica os novos
prazos para os atos acadêmicos no segundo período letivo de
1991.

— Encerramento para requerimento de matrícula com isen-
ção de Vestibular, rematrícula de matricula cancelada (descan-
celamento de matrícula), rematrfeula de matrícula trancada
(destrancamento de matricula), transferência interna de curso e
rematrícula decorrente de isenção de Vestibular: até 04/10/91
(para Faculdade de Medicina o prazo será até 27/09/91 para
rematrícula de matrícula trancada).

— Manutenção de matrícula: até 10/10/91.
— Inscrição em Disciplinas:

3.1 — Para as Unidades do CLA, CCJE, CFCH e CCS: até 10/10/91.
3.2— Para as Unidades do CCMN e CT: até 17/10/91.
3.3 — Para a Faculdade de Medicina: até 28/09/91.

— Trancamento de matrícula: até 22/01/92 (para a Facul-
dade de Medicina: até 13/12/91.)

Início 

dss 3ul3S*
5.1 — Para as Unidades do CLA, CCJE, CFCH e CCS: 14/10/91.
5.2 — Para as Unidades do CCMN e CT: 21 /10/91.
5.3 — Para a Faculdade de Medicina: 30/09/91.

Godofredode Oliveira Neto
Sub-Reitor de Ensino de Graduação e Corpo Discente

preparou para o ministro Marcilio Mar-
quês Moreira uma tabela mostrando que
não haverá perdas nem mesmo para o
trabalhador que recebe um salário mini-
mo (CrS 42 mil). O raciocínio parte do
princípio de que os 10% do Imposto de
Renda seriam compensados com a elimi-
nação, também prevista no projeto, dos
10% que o assalariado desconta hoje
para a Previdência Social. Em termos de
IR. o ganho seria maior para a classe
média, apesar da eliminação de todos os
abatimentos e deduções. A unificação do
IR não prejudicaria os assalariados das
faixas mais altas. Mas eles sofreriam per-
das porque o projeto proíbe o pagamen-
to de salários indiretos a executivos —
que a Receita considera uma das princi-
pais formas de sonegação usadas pelas
empresas.

Implosão — Técnicos do Ministé-
rio da Economia dizem que a reforma
fiscal será implodida. caso o ministro
Marcilio, acatando as propostas dos no-

ACM acusa Nilo

de usar verba

para emagrecer
SALVADOR — Acusado de promo-

ver um réveillon no luxuoso hotel Tran-
samérica, na Ilha de Comandatuba, em
Ilhéus, pago com dinheiro do contribuin-
te baiano, o ex-governador Nilo Coelho
(PMDB) volta a ser alvo de denúncias do
governador Antônio Carlos Magalhães.
Entre os dias 8 e 18 de novembro do ano
passado, Nilo, sua esposa e outras cinco
pessoas teriam gastado CrS 1,5 milhão
(CrS 6,3 milhões a preços de hoje) na
clínica de emagrecimento do Hotel Sete
Voltas, em Itatiba (SP), tudo pago com
verbas do governo."Ele engordou e emagreceu às custas
do erário; isso é uma imoralidade", disse
ontem Antonio Carlos, ao exibir notas
fiscais e o cheque com que a Secretaria de
Governo pagou as despesas de hospeda-
gem, recreação e fisioterapia do grupo.
Durante sua passagem pelo Hotel, o ex-
governador se submeteu a tratamentos
diversos, como drenagem linfática cor-
poral, massagem localizada, emagreci-
mento com bandagens quentes, emagre-
cimento com gel redutor etc.

Os documentos que o governador
Antonio Carlos encaminhará à Procura-
doria-Geral da República e à Procurado-
ria-Geral do Estado para serem anexa-
dos aos processos que apuram
irregularidades cometidas por seu ante-
cessor mostram que a conta foi paga pela
Secretaria de Governo. O pagamento foi
feito através de um cheque do Banco do
Estado da Bahia (Baneb), assinado pelo
então assessor-chefe da Secretaria de
Governo, Luiz Augusto Sanches Sam-
paio. "Isso é crime de prevaricação",
protestou o governador. Antônio Carlos
exibiu um prospecto do Hotel Sete Vol-
tas para mostrar a luxuosa suíte em que
Nilo se hospedou.

táveis, rejeite a cobrança do Imposto
sobre Operações Financeiras (ÍOF) de
0,5% nas transações com cheques e acei-
te a isenção do IR para salários até três
mínimos. Eles argumentam que a espi-
nha dorsal do projeto é o sistema de
bases correntes, pelo qual o que se des-
conta na fonte é o imposto efetivo. Só
com a cobrança do IOF. a Receita proje-
ta um ganho de USS 6 bilhões — mais da
metade dos USS 10.8 bilhões que. segun-
do a estimativa, deverão ser gerados pela
reforma.

A crença entre a equipe técnica do
ministro é que a isenção dos salários até
três mínimos será acompanhada da volta
dos abatimentos por dependentes e de
despesas médicas. A conclusão é de que,
então, não valerá a pena modificar o
atual sistema tributário em caráter emer-
gencial antes da conclusão final do tra-
balho dos notáveis. A comissão foi en-
carregada de fazer uma ampla
modificação do atual sistema tributário.

' " '?¦? JBlW AiraiiSM

Marcilio receberá comissão

Brasília — Gilberto Alves
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Erundina comemora
"Foi a primeira vitória", comentou,

aliviada, a prefeita Luiza Erundina, ao
receber a notícia de que a convocação de
uma audiência pública adiava a votação,
na Câmara Municipal, de parecer do Tri-
bunal de Contas do Município rejeitando
suas contas de 90. Ela disse que recorrerá à
Justiça se o parecer não for derrubado.

Comissão do PMDB
A bancada do PMDB no Senado for-

mou comissão especial para analisar o
Emendão. Coordenada por Pedro Simon
(RS), é integrada por Nélson Carneiro
(RJ), Ronan Tito (MG), Antônio Mariz
(PB), Amir Lando (RO), Coutinho Jorge
(PA) e José Fogaça (RS). O líder Humber-
to Lucena (PB) pediu que o grupo estude o
Emendão para orientar o posicionamento
do partido.

|—| O presidente'Coílornão subiu a rampa ontem, mas outro personagem— ocupou o mármore da entrada do Palácio do Planalto: uma garça, que
passeou pela rampa e voou para o espelho d'água, onde Collor mantém,
com carinho, carpas japonesas. Algumas delas estão agora no estômago da
garça, que se alimentou tranqüilamente com os peixes do espelho dagua.

Contra carreiras
A criação das carreiras típicas de Esta-

do, uma das principais inovações do
Emendão, vai ser impedida pelo PT, que
quer tratar do tema só em 93, na revisão
constitucional. "A estabilidade plena não
existe em nenhum país, mas é preciso pro-
teger o servidor para que não sofra perse-
guições políticas", disse o deputado Paulo
Paim (PT-RS).

Collares enxuga
O governador Alceu Collares (PDT)

anunciou ontem, na Assembléia Legislati-
va gaúcha, amplas mudanças na estrutura
do Executivo do estão. Em 19 projetos, ele
acaba — por fusão, incorporação ou ex-
tinção pura e simples — com 17 órgãos e
quatro secretarias. A reforma, previu ele,
reduzirá cm 25% os gastos da administra-
ção a médio prazo.

Emendão é base de

acordo com FMI
A missão do Fundo Monetário Inter-

nacional, chefiada pelo economista Sterie
Beza, pretende retornar amanhã aos Esta-
dos Unidos levando na mala a minuta da
carta de intenções do governo brasileiro,
que será a base de um acordo stand by
para a liberação de um empréstimo de
USS 2 bilhões ao Brasil. A equipe econô-
mica tem pressa em concluir a proposta,
pois quer que ela seja apreciada pela dire-
ção do FMI antes da reunião anual, mar-
cada para o dia 6 de outubro na Tailán-
dia.

A proposta brasileira prevê a realiza-
ção de um ajuste fiscal (redução de despe-
sas e aumento de receitas) equivalente a

, 5% do Produto Interno Bruto ao longo de
um período de 18 meses. O prazo seria
contado a partir de janeiro de 1992, pois o
governo acha que não terá mais condições
de fazer uma arrumação nas contas públi-
cas este ano. O ajuste no setor público
permitiria que, ao final da vigência do
acordo com o FMI, a inflação estivesse ao
redor de 2% ao mês, uma meta considera-
da ambiciosa até por técnicos da área
econômica.

O documento terá as metas de com-
portamento das contas públicas pelo con-
ceito primário, que exclui os efeitos das
correções monetária e cambial e da evolu-
ção das taxas de juros no mercado interno
e externo. O objetivo da medida é deixar
claro o impacto que as altas taxas de juros
terão sobre o comportamento do déficit
público medido pelo conceito operacional,
que só exclui do cálculo a atualização
monetária e cambial, normalmente utiliza-
do pelo FMI cm acordos deste tipo.

O governo já deixou claro aos técnicos
do FMI que vai fechar o ano de 1991 com
um déficit operacional do setor público de
2,4% do PIB, que representaria um supe-
rávit primário da ordem de 1,4% do PIB.
Para 1992, a área econômica projeta um
déficit operacional superior ao deste ano:
2.6% do PIB. Mas, pelo conceito primá-
rio, o resultado seria um superávit de
2,01% do PIB. A transformação de dêíi- ,
cits operacionais em superávits primários
se deve à exclusão dos efeitos provocados
pelas taxas de juros no comportamento
das contas públicas.

Para obter esses resultados, a área eco-
nômica acena com a aprovação pelo Con-
gresso Nacional das emendas constitucio-
nais que pennitiriam uma redução dos
gastos e aumento da arrecadação de im-
postos. Os técnicos estão convencidos de
que sem as mudanças na Constituição não
será possível equilibrar o setor público e
reduzir a inflação, que são os objetivos
básicos do programa negociado com o
FMI. Existem dúvidas, porém, se a dire-
ção do Fundo aceitará firmar o acordo
antes de um sinal positivo do Congresso
no sentido da aprovação do Emendão.

Alagoas teve

favorecimento

de recursos

BRASÍLIA — Com apenas 1,5% da
população nacional, o estado de Alagoas
foi contemplado, até o dia 20 de setem-
bro, com 7,69% dos recursos orçamentá-
rios da Fundação Centro Brasileiro para
a Infância e Adolescência (FCBIA), enti-
dade dirigida até aquela data pela ala-
goana Maria de Fátima Omena Borges.
As liberações eqüivalem a CrS 2,9 bi-
lhões, quase o dobro do CrS 1,5 bilhão
que o estado de São Paulo, com uma
população 15 vezes maior, recebeu da
entidade no mesmo período. Alagoas
não estava entre os estados selecionados
para ações emergenciais do programa de
combate à violência contra crianças c
adolescentes.

Alagoas aparece como o quarto
maior orçamento do país, só superado
pelo Rio de Janeiro (CrS 4,8 bilhões),
Bahia (CrS 3,4 bilhões) e Pernambuco
(CrS 3,1 bilhões). Fátima Borges renun-
ciou quinta-feira passada á presidência
da entidade, por sugestão do Palácio do
Planalto, em meio à denúncias de mal-
versação de recursos. O diretor e presi-
dente interino da entidade, Antônio Car-
los Gomes da Costa, justificou o
privilégio a Alagoas "como uma forma
de reparação e de justiça pela discrimina-
ção que o estado sofreu durante o gover-
no Sarney." v.

Mas boa parte das verbas liberadas
para Alagoas pode ter passado longe da
porta dos menores carentes. Uma audi-
toria iniciada ainda na gestão de Fátima
Borges levantou indícios de várias irre-
gularidades: repasse de dinheiro para en-
tidades não governamentais de idoneida-
de duvidosa e aplicações em despesas
diferentes da destinação do dinheiro."Por enquanto, os indícios detectados
não são tão graves e estão sendo apura-
dos com absoluta transparência", asse-
gurou Antônio Carlos. Ele não descarta
a hipótese de afastar a superintendente
da FCBIA em Alagoas, Rita Maria San-
tana Prado, caso verifique falta de cola-
boração ou embaraço às investigações.
Rita é mulher do empresário Wilson Pra-
do, sócio do deputado Francisco Porcino
(PTR-AL), marido de Fátima. Idênticos
indícios estão sendo apurados por audi-
torias nas superintendências de Goiás,
Mato Grosso do Sul e Bahia.

| | A FCBIA prepara estatistica na-
cional sobre o extermínio de me-

nores no país. Os dados já coletados
mostram que o Estatuto da Criança e
do Adolescente ainda não produziu re-
sultados expressivos na sociedade. Sc-
gundo o presidente interino Antônio
Carlos Gomes da Costa, os resultados
só virão a médio e longo prazos. A
estatistica será entregue à CPI que
apura o extermínio de menores no dia
1° de outubro. Segundo o dossiê, o
Brasil possui 60 milhões de crianças e
adolescentes, cerca de 40% da popula-
ção. Aproximadamente 5 milhões es-
tão fora da escola.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

COMUNICADO

A Universidade Federal do Rio de Janeiro comunica os novos
prazos para os atos acadêmicos no segundo período letivo de1991.

— Encerramento para requerimento de matrícula com isen-
çâo de Vestibular, rematrícula de matricula cancelada (descan-celamento de matrícula), rematrícula de matrícula trancada
(destrancamento de matrícula), transferência interna de curso erematrícula decorrente de isenção de Vestibular: até 04/10/91
(para Faculdade de Medicina o prazo será até 27/09/91 pararematrícula de matrícula trancada).

— Manutenção de matrícula: até 10/10/91.
— Inscrição em Disciplinas:

3.1 — Para as Unidades do CLA, CCJE, CFCH e CCS: até 10/10/91.3 2 — Para as Unidades do CCMN e CT: até 17/10/91.
3.3 — Para a Faculdade de Medicina: até 28/09/91.

— Trancamento de matrícula: até 22/01/92 (para a Facul-dade de Medicina: até 13/12/91.)
— Início das aulas:

5.1 — Para as Unidades do CLA, CCJE, CFCH e CCS: 14/10/91.5.2 — Para as Unidades do CCMN e CT: 21 /10/91.5.3 — Para a Faculdade de Medicina: 30/09/91.
Godofredo de Oliveira Neto

Sub-Reitor de Ensino de Graduação e Corpo Discente

vai aos EUA com nova 
proposta 

a credores
¦*" ™" Nova Iorque — Routor

Oduil Figueiredo

««BRASÍLIA — 0 negociador oficial
dj-divida externa, Pedro Malan, em-
bprea na sexta-feira para os Estados
IBiidos, onde vai apresentar aos cre-
dpres uma nova proposta para o res-
cájònamento do débito de US$ 52 bi-
Ilibes com os bancos privados. Malan
di&terá responder ao documento que
rdoebeu dos bancos na sexta-feira da
séjnana passada, no qual os credores
sugerem modificações na proposta ini-
ciai do governo brasileiro, apresenta-
da no dia 21 de agosto. Além de pedi-
rem taxas mais altas do que as
oferecidas, os credores querem que o
Bjfâsil forneça garantias para o paga-
nlónto de parte dos juros da dívida a
ser rescalonada, o que, até o momento,
o governo tem se recusado a fazer.

A equipe de negociação espera que,
nessa próxima rodada de conversas, o
governo americano exerça uma influên-
cía mais decisiva junto aos bancos,
acendendo ao pedido que o presidente
Fernando Collor fez na segunda-feira
afí.'presidente dos EUA, George Bush.
Collor disse a Bush que os bancos estão
pedindo mais do que o Brasil consegue
pagar. O governo ofereceu aos bancos
jpantía de pagamento do principal dos
bJSnus nos quais deverá ser convertida
parte da dívida. "Para garantir também
o8*juros, só se os bancos indicarem

Collor não vai a Bruxelas

£V
jrk-Ar
s!jf O presidente F-ernando Collor cance-

3ra 
a viagem que faria entre os dias 5 e 9

SFoutubro a Bruxelas e Estrasburgo. Sem
imresentar razões para o cancelamento, o
porta-voz Cláudio Humberto Rosa e Silva
afirmou apenas que foi uma decisão diplo-
iTOtica. Segundo o Ministério das Rela-
ções Exteriores, a permanência de Collor
riip, Brasil é imposta pelas negociações do
Emendão e do entendimento nacional. A
fretaria de Imprensa do Itamarati infor-
ijiou em nota que "o presidente da Repú-
h|ica, devido a uma agenda doméstica
densa e urgente, se viu obrigado, muito a
contragosto, a adiar sua viagem às Comu-
radades Européias, ao Parlamento Euro-
l^ü e ao Reino da Bélgica".

O cancelamento da viagem foi comu-
meado oficialmente na tarde de ontem em
reunião do embaixador Marcos Azambu-
ja„' secretário-geral do Itamarati, com o
diplomata português Amãndio Anes de
Azevedo, chefe da missão da Comunidade
Econômica Européia (CEE) no Brasil. A
nota da Secretaria de Imprensa acrescenta
que os embaixadores da Bélgica, Portugal,
Holanda e Itália também foram informa-

outras fontes de recursos", disse ontem
uma fonte envolvida na negociação.

Pelas estimativas do governo, para
fornecer as garantias aos credores o
Brasil poderá obter empréstimos de
US$ 500 milhões do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e de US$ 630 mi-
Ihões do Banco Mundial e do Banco
Interamericano de Desenvolvimento.
Esses recursos seriam utilizados na
compra de bônus do Tesouro dos EUA,
cujos rendimentos garantiriam, ao final
de 30 anos, o pagamento do principal
dos novos títulos que seriam emitidos
pelo governo para rescalonar sua dívi-
da. Pelos estatutos dessas instituições,
esse valor de US$ 1,1 bilhão seria o
máximo que elas poderiam emprestar
ao Brasil para apoiar a renegociação de
sua dívida junto aos bancos.

Recursos adicionais poderiam vir de
empréstimos oficiais de governos, ou
das reservas brasileiras, que somam
pouco mais de USS 8 bilhões. A primei-
ra hipótese é considerada improvável.
Quanto às reservas, a maior limitação é
a resolução 82 do Senado, que exige a
manutenção de divisas suficientes para
garantir, no mínimo, quatro meses de
importação (cerca de L)S$ 7,2 bilhões
atualmente). A proposta de aumento
dos juros pagos pelos novos títulos a
serem emitidos pelo governo está sendo
analisada pela equipe de Malan, para
que se possa avaliar seu impacto no
fiuxo de pagamentos a ser feito pelo
Brasil no futuro.

dos da decisão de Collor e "compreende-
ram as relevantes razões que determina-
ram o adiamento" da viagem.

No Departamento Econômico do
Itamarati, dois diplomatas negaram a
existência de qualquer motivação diplo-
mática no cancelamento da visita. Eles
disseram que, de acordo com informa-
ções oficiosas, o pressidente Collor dese-
ja ficar no país no momento em que se
encerram as negociações em torno do
projeto de emendas constitucionais, a ser
enviado ao Congresso. "Esperávamos
atribuir um caráter muito positivo a essa
visita", lamentou um diplomata da Divi-
são de Política Comercial, empenhado
em diminuir as diferenças entre o Brasil e
a CEE, cuja sede é Bruxelas.

O embaixador Jório Dauster, que nos
próximos dias assumirá a representação
do Brasil junto à CEE, levará mensagens
do presidente Collor ao presidente da
Comissão das Comunidades Européias,
Jacques Delors, e do Parlamento Euro-
peu, Enrique Barón. O embaixador bra-
sileiro na Bélgica entregará mensagem ao
primeiro-ministro Wilfried Martens.

O ministro Rezek (D) leve encontro com o chanceler Guido di Telia, da Argentina

Acordo rápido exige gesto de Bush

Teodomiro Braga
Correspondente

NOVA IORQUE — O governo bra-
sileiro decidiu pedir a intervenção ameri-
cana na renegociação da dívida externa
com os bancos credores privados paratentar apressar o fechamento do acordo,
impedindo que o problema se arraste até
1992 sem solução, explicou o ministro
das Relações Exteriores, Francisco Re-
zek. "O tempo atua contra nós e, porisso, quanto mais rápido fechar o acor-
do, melhor", disse. "O passar do tempo
não ajuda o equacionamento de questões
importantes condicionadas ao fechamen-
to do acordo com os bancos, como a
melhoria do comério externo e o aumen-
to dos investimentos estrangeiros no
Brasil".

A meta brasileira è assinar o acordo
com os bancos antes do final do ano,
com a ajuda de um gesto político do
presidente George Bush para que os ban-
cos assumam uma posição mais flexível
nas negociações. Segundo Rezek, os ban-

queiras receberam com naturalidade a
resposta negativa do presidente Collor á
contraproposta, pois já esperavam essa
reação. A retomada das conversações de-
pende da volta aos EUA do negociador-
chefe da dívida, Pedro Malan, que está
em Brasília.
"O acordo seria fechado mesmo sem a
intervenção americana, pois o impasse
não interessa a nenhuma das partes, mas
com a manifestação de interesse america-
no o processo certamente será muito
mais rápido", acredita o chanceler, queficará até sexta-feira em Nova Iorque.
Até lá, deverá falar por telefone com o
secretário de Estado, James Baker, paradiscussão dos problemas do Suriname,
como ficou acertado no encontro entre
Collor e Bush. Rezek disse que, confor-
me a receptividade de Baker, abordará
também a questão da dívida externa.

A forma da participação americana
resultará de gestões diplomáticas que se-
rão comandadas, do lado brasileiro, pelo
embaixador Rubens Ricupero, e também
Pedro Malan. Não se pensa numa inte-

venção americana tão ostensiva como no
caso do México, em 1990, quando o
acordo foi definido numa reunião em
Washington.

A contraproposta dos bancos inclui a
aceitação da proposta brasileira de cria-
ção de cinco diferentes bônus para con-
versão da dívida de médio e longo pra-
zos, no valor de USS 50 bilhões. Os
bancos sugeriram, porém, modificações
nas condições do plano, como inclusão
de garantias para pagamento dos juros,
do principal da dívida e prazos menores.
Representantes dos credores não estra-
nharam o pedido de Collor a Bush: desde
o inicio da negociação, eles consultam
autoridades americanas.

"Se os bancos tinham a expectativa
de que sua contraproposta seria aceita,
tiveram a resposta no pronunciamento
do presidente", diz o integrante da equi-
pe brasileira. "Mas certamente não ti-
nham essa esperança, da mesma forma
que também não esperávamos que nossa
proposta inicial fosse aceita. Agor;f é que
a negociação começou para valer".

Emendão é base de

acordo com FMI
A missão do Fundo Monetário Inter-

nacional, chefiada pelo economista Sterie
Beza, pretende retornar amanhã aos Esta-
dos Unidos levando na mala a minuta da
carta de intenções do governo brasileiro,
que será a base de um acordo stand by
para a liberação de um empréstimo de
USS 2 bilhões ao Brasil. A equipe econò-
mica tem pressa cm concluir a proposta,
pois quer que ela seja apreciada pela dire-
ção do FMI antes da reunião anual, mar-
cada para o dia 6 de outubro na Tailân-
dia.

A proposta brasileira prevê a realiza-
ção de um ajuste fiscal (redução de despe-sas e aumento de receitas) equivalente a
5% do Produto Interno Bruto ao longo deum período de 18 meses. O prazo seria
contado a partir de janeiro de 1992, pois o
governo acha que não terá mais condições
de fazer uma arrumação nas contas públi-cas este ano. O ajuste no setor público
permitiria que. ao final da vigência do
acordo com o FMI, a inflação estivesse ao
redor de 2% ao mês, uma meta considera-da ambiciosa até por técnicos da área
econômica.

O documento terá as metas de com-
portamento das contas públicas pelo con-
ceito primário, que exclui os efeitos das
correções monetária e cambial e da evolu-
ção das taxas de juros no mercado interno
e externo. O objetivo da medida é deixar
claro o impacto que as altas taxas de jurosterão sobre o comportamento do déficit
público medido pelo conceito operacional,
que, só exclui do cálculo a atualização
monetária e cambial, normalmente utiliza-
do pelo FMI em acordos deste tipo.

O governo já deixou claro aos técnicos
do FMI que vai fechar o ano de 1991 com
um déficit operacional do setor público de
2,4% do PIB, que representaria um supe-
rávit primário da ordem de 1,4% do PIB.
Para 1992, a área econômica projeta um
déficit operacional superior ao deste ano:
2,6% do PIB. Mas, pelo conceito primá-rio, o resultado seria um superávit de
2,01% do PIB. A transformação de défi-
cits operacionais em superávits primáriosse deve á exclusão dos efeitos provocados
pelas taxas de juros no comportamento
das contas públicas.

Para obter esses resultados, a área eco-
nômica acena com a aprovação pelo Con-
gresso Nacional das emendas constitucio-
nais que permitiriam uma redução dos
gastos e aumento da arrecadação de im-
postos. Os técnicos estão convencidos de
que sem as mudanças na Constituição não
será possível equilibrar o setor público e
reduzir a inflação, que são os objetivos
básicos do programa negociado com o
FMI. Existem dúvidas, porém, se a dire-
ção do Fundo aceitará firmar o acordo
antes de um sinal positivo do Congresso
no sentido da aprovação do Emendão.
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Alagoas teve

favorecimento

de recursos

BRASÍLIA — Com apenas 1,5% da
população nacional, o estado de Alagoas
foi contemplado, até o dia 20 de setem-
bro, com 7,69% dos recursos orçamentá-
rios da Fundação Centro Brasileiro paraa Infância e Adolescência (FCBIA), enti-
dade dirigida até aquela data pela ala-
goana Maria de Fátima Omena Borges.
As liberações eqüivalem a Cr$ 2,9 bi-
Ihões, quase o dobro do CrS 1,5 bilhão
que o estado de São Paulo, com uma
população 15 vezes maior, recebeu da
entidade no mesmo período. Alagoas
não estava entre os estados selecionados
para ações emergenciais do programa de
combate á violência contra crianças e
adolescentes.

Alagoas aparece como o quartomaior orçamento do país. só superado
pelo Rio de Janeiro (CrS 4,8 bilhões),
Bahia (CrS 3,4 bilhões) e Pernambuco
(CrS 3,1 bilhões). Fátima Borges renun-
ciou quinta-feira passada à presidência1da entidade, por sugestão do Palácio do-
Planalto, em meio à denúncias de mal-
versação de recursos. O diretor e presi-dente interino da entidade, Antônio Car-
los Gomes da Costa, justificou o
privilégio a Alagoas "como uma forma
de reparação e de justiça pela discrimina-
çâo que o estado sofreu durante o gover-no Sarney."

Mas boa parte das verbas liberadas
para Alagoas pode ter passado longe da
porta dos menores carentes. Uma audi-
toria iniciada ainda na gestão de Fátima
Borges levantou indícios de várias irre-
gularidades: repasse de dinheiro para en-
tidades não governamentais de idoneida-
de duvidosa e aplicações em despesas
diferentes da destinação do dinheiro.'"Por enquanto, os indícios detectados
não são tão graves e estão sendo apura-'
dos com absoluta transparência", asse-
gurou Antônio Carlos. Ele não descarta'
a hipótese de afastar a superintendente
da FCBIA em Alagoas, Rita Maria San-
tana Prado, caso verifique falta de cola-
boração ou embaraço às investigações.
Rita é mulher do empresário Wilson Pra-
do, sócio do deputado Francisco Porcino
(PTR-AL), marido de Fátima. Idênticos
indícios estão sendo apurados por audi-
torias nas superintendências de Goiás,
Mato Grosso do Sul e Bahia.

| [ A FCBIA prepara estatística na-
cional sobre o extermínio de me-

nores no pais. Os dados já coletados
mostram que o Estatuto da Criança e
do Adolescente ainda não produziu re-
sultados expressivos na sociedade. Se-
gundo o presidente interino Antônio
Carlos Gomes da Costa, os resultados
só virão a médio e longo prazos. A
estatística será entregue à CPI que
apura o extermínio de menores no dia
1° de outubro. Segundo o dossiê, o
Brasil possui 60 milhões de crianças e
adolescentes, cerca de 40% da popula-
ção. Aproximadamente 5 milhões cs-
tão fora da escola.

Projeto

| BRASÍLIA — O Ministério do Tra-
balho e Previdência Social já concluiu os
projetos de lei que criam a previdência
complementar. Entre outras mudanças,
(A oito projetos prevêem o fim da contri-
tyiiçào previdenciária para todos os tra-
balhadores e a limitação do valor da
aposentadoria concedida pelo Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS) a
i[m valor teto, fixado, por enquanto, em
cinco salários mínimos. Para receber
aposentadoria superior ao limite de cinco
mínimos o trabalhador teria de recorrer
ifos planos de previdência privada, quecompletariam o valor excedente.

. A proposta prevê também a extinção
do recolhimento de contribuições das
qmpresas que incidem sobre a folha de
pagamento e o lucro. Em contrapartida,
;ls empresas seriam obrigadas a oferecer
;jos empregados seguros que cobririam
acidentes de trabalho e doenças profis-
penais, além de enfermidades comuns. O
plano seria financiado em 70% pelo em-
pregador, cabendo aos trabalhadores o
custeio dos 30% restantes.

limita aposentadoria a 5 mínimos™ r-, t- r- ii_ nn/o/n-t

Notáveis querem mudar ajuste
As minutas dos projetos foram distri-

buídas à assessoria econômica do Palácio
do Planalto e aos técnicos do Ministério
da Economia. A discussão, que nos últi-
mos três meses esteve restrita aos técni-
cos da Previdência, envolverá a partir de
agora as demais esferas do Executivo.
Um dos projetos prevê o incentivo à
formação de fundos de pensões por asso-
ciaçòes de classe ou pelas próprias em-
presas, para que o setor privado tenha
condições de absorver a massa de traba-
lhadores que deixariam de ter suas apo-
sentadorias pagas exclusivamente pela
Previdência.

O ministro do Trabalho, Antônio
Rogério Magri, entregará hoje o texto
final ao presidente Fernando Collor, du-
rante audiência no Palácio do Planalto.
Os projetos têm um ponto em comum
com a proposta de reforma tributária do
Ministério da Economia: a eliminação de
impostos em cascata.

R. T. Fasanello — 29/3/91

Magri leva plano a Collor

A comissão de notáveis que assessora
o governo na área tributária apresenta
hoje ao ministro da Economia, Marcílio
Marques Moreira, duas modificações no
programa emergcncial de reforma fiscal
elaborado pela Receita Federal. Os tri-
butaristas desaprovam a unificação das
contribuições das empresas — Finsocial,
Pis-Pasep, contribuição sobre o lucro,
salário-educação e Previdência Social —
sob o argumento de que a mudança acar-
retaria aumento nos encargos da pessoa
jurídica.

Os notáveis vão propor a isenção do
Imposto de Renda para as faixas até três
mínimos (CrS 126 mil). Para compensar
uma possível queda na arrecadação esti-
mada, vão sugerir a elevação da alíquota
única, que o projeto fixa em 10%. Se-
gundo cálculos de técnicos da Receita
para justificar a proposta, só as empresas

com poucos empregados e grande fatura-
mento poderiam ser prejudicadas com a
unificação das contribuições, que teriam
alíquota de 18%. Hoje, as empresas re-
colhem 2% do faturamento para o Fin-
social, 0.65% da receita bruta para o
Pis-Pasep, 10% sobre o lucro líquido a
título de contribuição social, 24% da
folha dc pagamento de Previdência So-
ciai e mais 1,2% da folha de pagamento
para o salário-educação.

Quanto à alíquota única dc 10%, a
Receita preparou para Marcílio uma ta-
bela mostrando que não haverá perdas
nem mesmo para quem recebe um salário
mínimo (CrS 42 mil). Eles partem do
princípio de que os 10% seriam compcn-
sados com a eliminação, também previs-
ta no projeto, dos 10% que o assalariado
desconta hoje para a Previdência Social.

ACM acusa Nilo

de usar verba

para emagrecer
SALVADOR — Acusado de promo-

ver um réveillon no luxuoso hotel Tran-
samérica, na Ilha de Comandatuba, em
Ilhéus, pago com dinheiro do contribuin-
te baiano, o ex-governador Nilo Coelho
(PMDB) volta a ser alvo de denúncias do
governador Antônio Carlos Magalhães.
Entre os dias 8 e 18 de novembro do ano
passado, Nilo, sua esposa e outras cinco
pessoas teriam gastado CrS 1,5 milhão
(CrS 6,3 milhões a preços de hoje) na
clínica de emagrecimento do Hotel Sete
Voltas, em Itatiba (SP), tudo pago com
verbas do governo."Ele engordou e emagreceu às custas
do erário; isso é uma imoralidade", disse
ontem Antonio Carlos, ao exibir notas
fiscais e o cheque com que a Secretaria de
Governo pagou as despesas de hospeda-
gem, recreação e fisioterapia do grupo.Durante sua passagem pelo Hotel, o ex-
governador se submeteu a tratamentos
diversos, como drenagem linfática cor-
poral, massagem localizada, emagreci-
mento com bandagens quentes, emagre-
cimento com gel redutor etc.

Os documentos que o governador
Antonio Carlos encaminhará à Procura-
doria-Geral da República e à Procurado-
ria-Geral do Estado para serem anexa-
dos aos processos que apuram
irregularidades cometidas por seu ante-
cessor mostram que a conta foi paga pelaSecretaria de Governo. O pagamento foi
feito através de um cheque do Banco do
Estado da Bahia (Baneb), assinado peloentão assessor-chefe da Secretaria de
Governo, Luiz Augusto Sanches Sam-
paio. "Isso é crime de prevaricação",
protestou o governador. Antônio Carlos
exibiu um prospecto do Hotel Sete Vol-
tas para mostrar a luxuosa suíte em queNilo se hospedou.

| | O presidente'Collor não subiu a rampa ontem, mas outro personagem
ocupou o mármore da entrada do Palácio do Planalto: uma garça, que

passeou pela rampa e voou para o espelho d'água, onde Collor mantém,
com carinho, carpas japonesas. Algumas delas estão agora no estômago da
garça, que se alimentou tranqüilamente com os peixes do espelho d'água.

Erundina comemora"Foi a primeira vitória", comentou,
aliviada, a prefeita Luiza Erundina, ao
receber a notícia de que a convocação de
uma audiência pública adiava a votação,
na Câmara Municipal, de parecer do Tri-
bunal de Contas do Município rejeitando
suas contas de 90. Ela disse que recorrerá à
Justiça se o parecer não for derrubado.

Contra carreiras
A criação das carreiras típicas de Esta-

do, uma das principais inovações do
Emendão, vai ser impedida pelo PT, que
quer tratar do tema só em 93, na revisão
constitucional. "A estabilidade plena não
existe em nenhum país, mas é preciso pro-teger o servidor para que não sofra perse-
guições políticas", disse o deputado Paulo
Paim (PT-RS).

Comissão do PMDB
A bancada do PMDB no Senado for-

mou comissão especial para analisar o
Emendão. Coordenada por Pedro Simon
(RS), é integrada por Nélson Carneiro
(RJ), Ronan Tito (MG), Antônio Mariz
(PB), Amir Lando (RO), Coutinho Jorge
(PA) e José Fogaça (RS). O líder Humber-
to Lucena (PB) pediu que o grupo estude o
Emendão para orientar o posicionamentodo partido.

Collares enxuga
O governador Alceu Collares (PDT)

anunciou ontem, na Assembléia Legislati-
va gaúcha, amplas mudanças na estrutura
do Executivo do estão. Em 19 projetos, ele
acaba — por fusão, incorporação ou ex-
tinção pura e simples — com 17 órgãos e
quatro secretarias. A reforma, previu ele,
reduzirá em 25% os gastos da administra-
ção a médio prazo.
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Militares só combaterão narcotráfico com mais verbas

DRASÍLIA — Reunidos com o mi-
nistro Jarbas Passarinho c os integrantes
da CPI do Narcotráfico, os ministros
militares disseram que querem ajudar no
combate ao tráfico de entorpecentes, o
projeto Cerca Viva, mas condicionaram
o apoio á obtenção de recursos para as
Forças Armadas. Chegaram a pedir aos
deputados que façam emendas ao orça-
mento da União, aumentando as dota-
çôes do Exército, da Marinha e da Aero-
náutica. "Quem dá a missão, providencia
os meios", disse o ministro da Justiça,
solidário com a reivindicação dos chefes
militares.

Os ministros Sócrates Monteiro (Ae-
ronáutica), Carlos Tinoco (Exército) e
Mário César Flores (Marinha) reuniram-
se 110 Ministério da Justiça durante três
horas com os integrantes da CPI do Nar-
cotráfico, para discutir a participação
das Forças Armadas no combate ao trá-
fico de drogas. Todos se mostraram dis-
postos a ajudar, mas colocaram alguns
obstáculos, especialmente a falta de re-

cursos para o cumprimento de mais uma
missão — o aumento de vigilância nas
fronteiras — para impedir a entrada de
drogas no país. "A participação das For-
ças Armadas nesse trabalho (vigilância)
tende a diminuir", ameaçou o ministro
Sócrates Monteiro, o mais pródigo de
reclamações.

O relator da Comissão Parlamentar
de Inquérito, deputado Moroni Torgan
(PSDB-CE), pediu aos três ministros que
fizessem planos de atuação de cada uma
das três forças, de forma que eles, os
integrantes da CPI, possam trabalhar
melhor na formulação das emendas ao
orçamento. Os planos serão entregues ao
ministro Jarbas Passarinho, que ficou
encarregado da articulação das propos-
tas.

Os ministros prometeram também in-
dicar um representante de cada uma das
três forças para participar das reuniões
da CPI, que encerra os trabalhos no dia

15 de novembro. E pediram, o Exército
especificamente, que sejam designados
11 agentes da Polícia Federal, para tra-
balhar nos destacamentos militares ins-
talados na Amazônia.

Segundo o presidente da CPI, depu-
tado José Elias Murad (PSDB-MG), a
reivindicação dos militares é mais do que
justa, já que o percentual do orçamento
destinado às Forças Armadas, em sua
opinião, é muito pequeno. "Nós prome-
temos fazer um estudo nesse sentido",
disse, ao argumentar sobre a necessidade
de obter recursos para os militares.

Murad chegou a admitir que não será
fácil convencer seus colegas parlamenta-
res a deixar de lado emendas sobre recur-
sos para os seus municípios, e engordar
as verbas militares para o combate ao
narcotráfico. "É difícil, mas é possível",
observou, lembrando que quase todos os
congressistas têm filhos e ressaltando que
esta pode ser uma razão de convenci-
mento.

Moroni e Vital Laudo da Unicamp aponta Jabes Conclusão anima 
JBriwi nrt Gilberto Alves — f/fl/Q 1 rl arl nc rio PPT 1S5Jsofrem ameaças

BRASÍLIA — Dois deputados que
investigam o envolvimento de parlamen-
tares com o narcotráfico estão sofrendo
amçaças de morte, desde que denúncias
contra os colegas começaram a ser apu-
radas. O deputado Vital do Rego (PDT-
PB), relator da Comissão de Justiça que
cuida do processo de cassação do depu-
tado Jabes Rabelo (sem partido-RO), te-
ve que esperar uma hora e meia para
embarcar no avião que o levaria a São
Paulo. Motivo: um trote alertou a Polícia
Federal sobre a existência de uma bomba
dentro da aeronave, um jato da Trans-
brasil.

Na semana passada, de maneira mui-
to mais direta, foi a vez do deputado
Moroni Torgan (PSDB-CE), relator da
CPI do Narcotráfico. Um embrulho en-
viado a seu gabinete na Câmara continha
uma pomba com a cabeça decepada, avi-
so usado pelos cartéis de Medelín e de
Cali, para alertar que a sentença de mor-
te do destinatário foi decidida.

O relator. Vital do Rego, que tam-
bém contabiliza ameaças nesses dias que
antecedem o relatório final do processo,
quando vai pedir ou não a cassação de
Jabes Rabelo, evita falar sobre o assunto.
Na noite de segunda-feira, ele embarcava
no vôo 515 da Transbrasil, com destino a
Sãò Paulo. Lá, ele recebeu o laudo da
Unicamp, atestando que a assinatura en-
contrada no verso da carteira funcional
de Abidiel Pinto Rabelo, irmão do depu-
tado Jabes Rabelo, é autêntica.

CAMPINAS, SP — A equipe de sete
peritos coordenada por Fortunato Badan
Palhares — professor da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp) que fez a
identificação da ossada do nazista Josef
Mengele — entregou ontem ao relator da'
Comissão de Justiça da Câmara do Depu-
tados, Vital do Rego (PDT-PB), o laudo
grafotécnico que confirma a autenticidade
da assinatura do deputado federal Jabes
Rabelo (sem partido-RO) em uma carteira
falsa de assessor parlamentar apreendida
há dois meses com seu irmão Abidiel,
preso em julho como traficante.

O primeiro exame técnico, feito em
seguida pela Polícia Federal, indicou que a
assinatura era mesmo de Jabes e a Comis-
são de Justiça da Câmara iniciou as invés-
tigações para cassar seu mandato. Pouco
depois, o advogado de defesa apresentou
um laudo particular, atestando que a assi-
natura do deputado fora falsificada.

Para acabar com as dúvidas, Vital do
Rego solicitou ao presidente da Câmara,
deputado Ibsen Pinheiro, que entrasse em
contato com o governador de São Paulo,
Luiz Antônio Fleury Filho, e intermedias-
se uma consulta aos peritos da Unicamp."Poderia escolher entre outros seis institu-
tos igualmente confiáveis", explicou o re-
lator. "Mas nenhum laudo da Unicamp
foi contestado validamente até hoje."
Mesmo assim, a equipe chefiada por Ba-
dan Palhares contou com a presença de
peritos de Porto Alegre, Goiânia e Brasí-
lia.

Além de confirmar a autenticidade da
assinatura de Jabes Rabelo, o exame da

BP

Jabes: situação difícil

Unicamp isentou o diretor-geral da Câma-
ra, Adelmar Sabino. De acordo com os
peritos, a assinatura dele na carteira parla-
mentar é falsificada. A equipe concluiu
ainda que a máquina de escrever usada
para o preenchimento do documento é
diferente das que são usadas normalmente.
As conclusões do laudo, exibido pelo
coordenador Badan Palhares, o relator
Vital do Rego e o reitor da Unicamp,
Carlos Vogt, abrem caminho para a cassa-
ção do deputado Jabes Rabelo.

deputados da CPI

BRASÍLIA — O ânimo dos parla-
mentares da CPI do Narcotráfico cresceu ,
ontem com a divulgação oficial do laudo
da Unicamp. O deputado Moroni Tor-
gan (PSDB-CE), relator da CPI, diz que
o laudo "comprova definitivamente o
envolvimento de Jabes com traficantes".
Ele diz que nunca duvidou que o depu-
tado fosse culpado, mas o laudo encerra
qualquer discussão.

Como conseqüência imediata, avisa
que vai pedir a convocação de Jabes pela
CPI "para explicar seu envolvimento
com o tráfico de cocaína". Em seguida,
diz, vai sugerir à CPI que encaminhe
pedido de ação penal ao Ministério Pú-
blico por envolvimento do deputado com
o tráfico de entorpecentes. Outro inte-
grante da CPI, o deputado Robson Tu-
ma (PL-SP), acha que o relatório do
processo de cassação já devia ter concluí-
do pela perda de mandato. "Ele já devia
ter sido cassado", diz.

A partir do depoimento de Villanova,
o deputado Vital do Rego pode pedir
também que se ouça em audiência toda a
equipe chefiada por Badan Palhares. Só
então determinará o fim da instrução e
pedirá a reunião da Comissão de Justiça
da Câmara. De acordo com o relator,
isso deve ocorrer no dia 9 ou 10 de
outubro. Se a maioria absoluta (32 dos
61 membros) votar pela cassação de Ja-
bes, o relatório passará, no dia seguinte,
à votação pelo plenário na Câmara. Só a
maioria absoluta (252 deputados), no en-
tanto, pode cassar o mandato.
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O maior Clube de Férias da América Latina

COM U NICADO

ABERTURA PE RESERVAS

DEZEMBRO 91, JANEIRO, FEVEREIRO & CARNAVAL 92

A DIRETORIA DO INTERPASS CLUB comunica, com satisfação
a todos os seus associados, que as reservas para os meses de DE-
ZEMBRO 91 (NATAL E ANO NOVO), JANEIRO E FEVEREIRO
92 (INCLUSIVE CARNAVAL) estarão abertas em seus escritórios,
lojas e filiais, a partir das 09:00 horas do próximo dia 01.10.91. Nosso
CLUBE com 31 anos de tradição e experiência, possui uma rede
de aproximadamente 900 hotéis no Brasil e no Exterior, dentre pró-
prios e conveniados, com diárias simples e completas (café, almoço
e jantar) a preços acessíveis e convidativos, que estão à disposição
dos seus associados durante todo ano.
IMPORTANTE:
O PAGAMENTO DE SUAS RESERVAS PODERÁ SER
EFETUADO ATRAVÉS DE CHEQUES OU CARTÃO DE
CREDITO.

A DIRETORIA
ENDEREÇOS:
Rio de Janeiro
Copacabana - Rua Hilário de Gouveia, 36 - 7? andar - Tcl. (021) 255-5212.
Álvaro Alvim - Rua Álvaro Alvim, 31 - 6? andar - Tcls. (021) 240-0924/533-3683.
Graça Aranha - Av. Graça Aranha, 416 - Grupo 614 - Tcls. (021) 221-1675/1885.

Europa investigará como

Suíça trata 
prisioneiros

Marlise Illiesca
GENEBRA — A tortura e os tra-

tamentos desumanos ou degradantes
nà"Suíça serão motivo até o final do
ano de uma investigação pelo Comitê
Europeu para a Prevenção da Tortu-
ra/Assim como já fizeram na Suécia e
na Espanha, o comitê deverá visitar
prisões, hospitais psiquiátricos e cen-
tros de refugiados em todo o país.

"Se você não confessar, vai pegar
no mínimo 10 anos, ou ficar na pri-
são até sua aposentadoria".

Garante o ex-asilado brasileiro
Sebastião Hoyo, 57 anos, que essa foi
uma das muitas ameaças que ouviu
durante os interrogatórios da polícia
da Suíça. Embora não tenha sofrido
agressões físicas, Sebastião está en-
carcerado há mais de 16 meses na
penitenciária-modelo de Champ Dol-
lon, em Genebra, sob suspeita de ter
participado do roubo de USS 23 mi-
lhões de uma agência da União de
Bancos Suíços em março do ano pas-
sado.

Arquivos contam

história do PC

em Pernambuco
recife — Além de prepararem

relatórios diários sobre suas ativida-
des, os investigadores do Departa-
mento de Ordem Política e Social
(Dops) obrigaram mais de 100 diri-
gentes do Partido Comunista em Per-
nambuco a escrever de próprio pu-
nho suas biografias, inclusive uma
autocrítica de seu trabalho na organi-
zação. Também prepararam pron-
tuários volumosos sobre a maioria
das entidades civis e órgãos públicos,
fábricas e lojas comerciais, rádios e
jornais, até mesmo do JORNAL DO
BRASIL. Estes prontuários estão in-
cluídos entre os mais de 650 analisa-
dos pelos historiadores, desde que o
acervo do Dops foi transferido para o
Arquivo Público estadual, há seis me-
ses.

"Meu recrutamento foi logo depois
das eleições de 45", escreveu o dirigen-
te do comitê estadual do Partido Co-
munista, Cassimiro Pereira da Silva,
em junho de 1954. "Não sei bem mi-
nha aptidão no partido, mas no traba-
lho com as massas tenho mais jeito",
continuou a relatar o dirigente comu-
nista, numa das poucas autobiografias
que podem ser publicadas por se tratar
de documento com mais de 30 anos."Quanto a elevar meu nível ideológico,
tive mais cuidado na legalidade. De-
pois caí no praticismo, a ponto de, nos
últimos dias, não ler mais nada", ava-
liou-se Cassimiro.

O Comitê Europeu vai analisar
também a prática de isolamento total
do prisioneiro, como a aplicada con-
tra Sebastião durante 14 dias. "Sinto

que vou ficar louco com tantas amea-
ças e violências verbais, dignas dos SS
nazistas", escreveu Sebastião em uma
de suas cartas para a filha Tatiana.

Preso há mais de um ano, única-
mente com base no depoimento de
um criminoso, Sebastião não pôde
responder o processo em liberdade,
principalmente porque é um estran-
geiro neste país. 

"Nossa legislação
permite que um juiz habeas corpus
para estrangeiros por considerar que
eles podem fugir do país", admitiu
Marcos Ziegler, advogado de defesa
do brasileiro.

Segundo a polícia de Genebra, ci-
dade conhecida pelo grande número
de estrangeiros, 4.931 pessoas foram
presas no ano passado. Desses, cerca
ae 72% são estrangeiros, incluindo os
não-residentes e refugiados políticos.
Em todo o país, em 1990, 30% das
prisões foram de pessoas de outras
nacionalidades.

Proteção aos idosos

São Paulo inaugura
em outubro distrito
da Terceira Idade

SÃO 
PAULO — De todos os ido-

sos brasileiros, os paulistas serão
os primeiros a ganhar uma delegacia
de polícia só para eles. Na próxima
segunda-feira, dia Io de outubro, a
Secretaria Estadual de Segurança Pú-
blica inaugura a Delegacia de Proteção
ao Idoso. Nos moldes das delegacias
de mulheres, o distrito policial da ter-
ceira idade terá delegados, escrivães e
investigadores trabalhando exclusiva-
mente em casos de violências contra o
idoso. No mesmo dia, será implantado
o SOS Idoso, serviço de atendimento e
orientação por telefone. "Uma de nos-
sas prioridades é o atendimento à po-
pulação idosa de São Paulo", diz o
secretário de Segurança Pública, Pedro
Franco de Campos.

Estatísticas da Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (Seade)
atestam que moram hoje no estado 2,5
milhões de pessoas com mais de 59
anos — 23% dos idosos brasileiros. É

esta parcela da população, ainda con-
forme o Seade, que mais vive sozinha.
Os idosos estão, assim, mais vulnerá-
veis a agressões. No ano passado, um
centro de informações para idosos,
montado na Estação São Bento do
Metrô, na região central de São Paulo,
atendeu 30 mil solicitações — segundo
dados da Secretaria de Segurança Pú-
blica. Em 1950, a expectativa de vida
em São Paulo era de 54,2 anos. Em
1985, subiu para 68,2 anos.

O SOS Idoso é um serviço que
contará com assistentes sociais, psicó-
logos e advogados para orientação de
pessoas na terceira idade. A delegacia e
o SOS Idoso estarão integrados. Provi-
soriamente, funcionarão no terceiro
andar do prédio do 78° Distrito Poli-
ciai, na rua Estados Unidos, no cora-
ção dos Jardins. Até o final de 1991, a
delegacia e o SOS Idoso deverão ser
transferidos para o Centro de São Pau-
lo, na Estação da Sé do Metrô. O
decreto para a criação da Delegacia de
Proteção ao Idoso e para a implanta-
ção do SOS Idoso foi assinado pelo
governador Luiz Antônio Fleury Filho
no domingo passado, marcando o iní-
cio da Semana do Idoso.

GRADIENTE.
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COLOMBO 1SMO

DESCOBRIU A AMÉRiC

REFEIÇÕES RÁPIDAS

SEM CARA FAST-FOOD

i

Na Colombo, comida rápida não significa fast-food.

Experimente nossos deliciosos buffets no Centro ou

em Copacabana, além dos produtos tradicionais que•jt
você já conhece. Na Colombo sua refeição só demora

o tempo que você quiser.

Centro:

Buffet de café da manhã - de 8 às 11 h

Buffet de lanche - a partir das 16 h

Copacabana:

Almoço executivo - de 3? a 6í feira das 12 às 15 h

Almoço buffet de frios - sábados e domingos

Jantar com música ao vivo - de 19 às 23 h
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CENTRO:
R. Gonçalves Dias, 32/36

COPACABANA:
Av. N. Sra. de Copacabana, 890
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Brasília — Aldori Silva
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Militares prometeram a Passarinho e Torgan designar representantes para a CPI
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espetáculo selvagem, primitivo apresentado diante da
Bolsa de Valores do Rio para impedir a realização do

leilão de privatização da Usiminas é a exibição mais acintosa•dos equívocos em que se embaralham o governo e a esquerda.
„ _ O governo se perdeu por não ter definido com clareza, na

"lei da desestatização, quais as moedas permitidas nos leilões.
r;Foi isso que provocou a batalha incessante de ações judiciais.

Bastaria, por exemplo — e ainda há tempo para projeto de
iei —, dar tratamento diferenciado a empresas que não foram
..constituídas originariamente como estatais.

Seria o caso da Usiminas, fundada em 1956 por um
consórcio de entidades de classe, universidades, profissionais"liberais e industriais.

?
A esquerda se perdeu ao se apegar afetivamente a uma

obra edificada pela ditadura militar: o gigantismo estatal.-. E ao usar, desgraçadamente, a mesma arma do regime"militar 
para tentar impor as suas idéias: a violência.

Observador I
O presidente Collor telefo-

; nou cinco vezes para o presiden-
; 1e do BNDES, Eduardo Modia-
: no, pedindo informações sobre a
¦ confusão da Usiminas.

Até o final da manhã, ainda
, insistia na realização do leilão.

; Observador II
Dentro do gabinete do pre-

! sidente da Bolsa de Valores,
: Raimundo de Souza Dantas, um
; senhor de perfil redondo tentava
; passar despercebido, como con-

seguisse essa façanha fumando
| cachimbo na hora em que o lei-
! lão da Usiminas pegava fogo.

Era Heitor Aquino Ferrei-
j ra, secretário particular dos pre-: sidentes Ernesto Geisel e João

Figueiredo.

j Paquiderme
Por sua campanha cega

. contra a privatização das esta-
: tais. o deputado Vivaldo Barbo-
. sa sobe ao pódio com o Rainha
, da Sucata, o deputado Luís
1 Henrique, autor da lei do atraso

da informática.
Vivaldo é o Dumbo do ano.

: Jogo de cena?
: Até parece que o governo
; federal não quer mesmo privati-

zar a Usiminas.
No orçamento de 1992, a

; União destinou à empresa Cr$
.51,6 bilhões, sendo Cr$ 24,8 bi-
: lhões para 

"diversificar a linha
I de produção, enobrecer a quali-
; dade de seus produtos, aumen-

tar a participação no mercado
í externo e interno, substituir a
. importação de chapas galvani-
, zadas eletronicamente e aumen-
; tar a lucratividade da empresa".

Escândalo
Samuel Naschpitz, liqui-

dante do Ceplus — Instituto Ce-plac de Seguridade Social —,
subordinado ao Ministério da
Agricultura com sede em Itabu-
na (BA), encontrou 228 finan-
ciumentos imobiliários sem cor-
reçào monetária no saldo
devedor.

É um rombo de Cr$ 1 bi-
; Ihão.

O liquidante está sendo
ameaçado.

: Vaivém
; O ministro das Relações

Exteriores, Francisco Rezek, en-
! contra-se hoje em Nova Iorque
; com o chanceler soviético BorisPankin. Insiste para que Gorba-

chev aceite o convite do presi-. dente Collor para vir ao Brasil
I no primeiro semestre de 1992.

Já a visita de Collor à
União Soviética, em dezembro,
deverá incluir uma passagem pe-
los países bálticos. Irá a Riga,
capital da Letônia, e a Vilna,

_ capital da Lituânia.

Pisão no pé
Do furibundo deputado

Ronaldo Caiado (PDS-GO):

— A crise na agricultura é
o maior fomento para a crise
social. Os Zélia's boys russifi-
caram a agricultura. Isso tudo
é resultado do trabalho desses
economistas acadêmicos que
enxergam a agricultura do Via-
duto do Chá, em São Paulo, e
acham que os agricultores são
todos ricos. A safra atual não é
do produtor. É a safra Besame
Mucho.
Rio-92

A abertura da Rio-92 será
dedicada à criança.

Anti-sarampo
O Ministério da Saúde já

tem projetos para comemorar
o segundo aniversário do go-
verno Collor, em março do ano
que vem.

Lançará no dia 15 uma
grande campanha de vacina-
ção contra o sarampo — se-
gundo o secretário executivo
Luís Romero Farias, "a maior
propaganda de vacinação do
mundo" —, na qual serão gas-
tos cerca de US$ 80 milhões
para atingir 60 milhões de bra-
sileiros de zero a 14 anos.
Jurisprudência

Os funcionários do Sindi-
cato dos Bancários do Municí-
pio do Rio de Janeiro estão
enfurecidos.

Receberam o contrache-
que ontem com o desconto de
43 dias de greve. E de uma só
vez.

Dieta
A refeição no bandejão da

Universidade Federal Flumi-
nense, em Niterói, aumentará
41.900% na próxima semana.
Passará de CrS I — isso mes-
mo, Cr$ 1, ou US$ 0,00196 —
para CrS 420, ou US$ 0,82.

O restaurante fornece qua-
tro mil refeições por dia e con-
some 46% de todas as despesas
de custeio da universidade.

Com o aumento de
41.900%, a refeição ainda fica-
rá três vezes mais barata que
um hamburger.

Xou da vida
A equipe de produção de

Xuxa deu-lhe um presentaço:
uma pesquisa do Ibope, feita
com baixinhos e adultos no Rio
e em São Paulo, sobre a idéia
de ela ir embora do Brasil. Al-
gumas revelações:

A presença dela é considera-
da muito importante ou impor-
tante para 95% dos entrevista-
dos.

12% disseram que Xuxa de-
veria parar o seu programa;
80% são a favor de que conti-
nue.

36% confessaram que sem
Xuxa a vida seria muito triste;
para 20%, a vida não teria
mais graça.

93% opinaram que ela aju-
da a alegrar a vida das crianças
brasileiras.

lance-uvre
O senador Coutinho Jorge {PMDB-PA), em primeiro mandato, emprega em

seu gabinete o filho Miguel Jorge.
O assessor de Imprensa do governadorLeonel Brizola, Fernando Brito, pegourecentemente a mania de catar nota num

jornal e passar para outro.
A dúzia de ovos custa CrS 350 c o

quilo da farinha de trigo, CrS 200. Fo-
ram duas das armas usadas ontem no
protesto contra o leilão da Usiminas, na
porta da Bolsa de Valores do Rio.

Aliás, quem passou por perto da mani-festaçâo de gravata viveu maus pedaços.Até um sindicalista foi aconselhado a reti-rar a sua para não virar alvo. A gravata,ali, virou símbolo da privatização.A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) promete reagir â carta que recebeurecentemente de Maria Terezinha Cam-
pos. Entre outras coisas, a autora afirma
que "os negros são o mal do Brasil".Moacir de Oliveira Filho lança hoje naCâmara dos Deputados video sobre vi o-llncia no campo e o livro Rio Maria, aterra da morte anunciada.

O gerente da Rede FM do Sistema
Rádio JB, Ricardo Henrique, o publici-tário Júlio Hungria e a jornalista Sônia
Moreira falam hoje ás 13h no programaEncontro com a Imprensa, da Rádio
JORNAL DO BRASIL, sobre a força
do rádio e suas tendências.

A Associação de Moradores da Praça
Cardeal Areoverde, em Copacabana, fará
sábado, ao meio-dia, uma passeata até acasa do governador Leonel Brizola. Quera retomada da obra do metrô.

A professora cubana Maria Dolores
Ortiz fala hoje, às 19h, no campus da
Ucij (auditório 113), sobre o programade alfabetização em Cuba.

O senador José Eduardo Andrade Yiei-
ra, presidente do PTB-PR, comandou
no último sábado uma luxuosa recepção
no Hotel Bourbon, de Curitiba, para recc-,
ber no partido os deputados Ademar
Traiano e Mario Bezerra (ambos ex-
PRN).

Responda rápido: é mais fácil acabar
com os marajás ou com os elefantes?

Marcelo Pontes, com:

Vlagri lança operação

caça-fraudes no INSS

JORNAL DO BRASIL

SÀO PAULO — Uma operação ca-
ça-fraudes de âmbito nacional foi lan-
çada ontem pelo ministro do Trabalho
e da Previdência Social, Antônio Rogé-
rio Magri, num posto de concessão de
benefícios do Instituto Nacional de Se-
guro Social (INSS) no bairro da Água
Branca. O posto escolhido para o lan-
çamento é o maior do país, com um
cadastro de cerca de 140 mil beneficiá-
rios. A operação caça-fraudes alcançará
418 unidades do INSS no país, além das
92 agências do Correio destacadas paraatender beneficiários em locais onde
não há posto da Previdência.

Foram convocados 1.077 caçadores
entre os funcionários aposentados do
Banco do Brasil e da Previdência So-
ciai. Segundo o presidente do INSS,
José Arnaldo Rossi, presente ao lança-
mento, estes aposentados, reunidos em
200 equipes, vão se encarregar de rever
beneficio por beneficio, apontando cré-
ditos indevidos e incorretos, com o âni-
mo de quem quer preservar a fatia do
bolo que lhes cabe. A operação caça-
fraudes se estenderá até o último dia
deste ano.

O lançamento do programa coincide
com declaração do ministro Magri de
que o sistema poderá não ter como pagar
pensões e aposentadorias em dezembro,
quando os gastos deverão atingir, segun-
do ele, cerca de Cr$ 1,5 trilhão. O minis-
tro deve apresentar hoje ao presidenteFernando Collor um balanço da situação
e propostas de reformulação do sistema— fim das contribuições previdenciárias
pagas por empregados e garantia de apo-
sentadoria apenas para trabalhadores
que ganham até cinco salários mínimos,
por exemplo. Na segunda-feira, Magri
reuniu-se com o ministro da Economia,
Marcilio Marques Moreira, para tratar
da crise do sistema.

José Arnaldo Rossi acredita que, dos
12,5 milhões de benefícios pagos atual-
mente, será possível cancelar entre 1,8
milhão a 2 milhões nas áreas urbana e
rural. A revisão pelos aposentados do
Banco Brasil foi assegurada por convênio
entre o INSS e a Associação Nacional
dos Funcionários do Banco do Brasil

- (Anabb).

BIQUÍNIS DA
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C«"$ 5.900,00 ?
GRANDE PROMOÇÃO

APROVEITEM
BIQUÍNIS bumbum

IPANEMA
Em todas as lojas

Assinatura

Jornal do Brasil
Salvador

(07 llM 1-5X77

Greve no BB

atrasa Censo

no Amazonas
MANAUS — A greve no Banco do

Brasil está prejudicando a realização do
Censo no Amazonas, informou ontem o
chefe do IBGE no Amazonas, José Ma-
ria Serrão, 41 anos, reconhecendo que o
trabalho está totalmente paralisado na
área do Alto Solimões onde os recensea-
dores seriam contratados somente na se-
gunda quinzena de setembro.

Com a greve do Banco do Brasil, o
IBGE do Amazonas não tem condições
de movimentar os recursos destinados à
contratação de novos pesquisadores, o
que pode acarretar atraso no levanta-
mento com conclusão prevista para o fim
do ano e amostragem dos dados na pri-meira semana de dezembro.

O IBGE do Amazonas não conseguiu
até agora recolher de dois desempregados,
moradores do bairro de Santo Antônio,
numa área conhecida por Manda Brasa,
que só dispõem a responder aos questio-nários quando conseguirem voltar ao mer-
cado de trabalho. Os desempregados rece-
beram a visita de vários recenseadores,
mas continuam irredutíveis.

CURSO DE JOALHERIA BÁSICA

Aprenda fazendo suas próprias jóias. Totalmenteprático e profissionalizante. Método artesanal di-retamente no metal ou fundição. Diversos ho-ràrioa. Tel.: 237-1046 — Rodrigo Mello.
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ENERGIA NUCLEAR NO BRASIL
Quarenta anos de um verdadeiro

romance de susoense.
IANOMÂMIS:

A BATALHA FINAL
0 desafio de resgatar o último
grupo humano que vive ainda

em estágio primitivo.
ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS

Cientistas mostram a ameaça
de destruição do planeta.
AS LEIS DA NATUREZA

O direito ambiental se transforma
num dos ramos mais importantes

do direito internacional.
A AMAZÔNIA

QUE OS SUECOS DERRUBARAM
Lapônia:

nada restou da floresta natural.
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As potencialidades da Conferência

do próximo ano.
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Despejos industriais
condenam o rio à morte.
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Um robô para
PM paulista ganha
equipamento para
desativar bombas

SÃO 
PAULO — Especialistas

em desativar bombas, os inte-
grantes do Grupo de Ações Táticas
Especiais (Gate) têm desde ontem a
moderníssima ajuda do Avispa IV,
engenhoca amarela fabricada pela In-
dústria Militar de Israel. Com 76 cen-
tímetros de altura e 85 quilos, opera-
do por controle remoto, esse PM
mecânico sobe e desce escadas, estica
o braço — articulado em três estágios
— a l,8m de distância, entra debaixo
de um carro, carrega até 100 kg e
dispara uma espingarda calibre 12."É a última geração deste tipo de
robô", elogiou o comandante do Ga-
te, capitão Wanderley Mascarenhas.
Avaliado em USS 105 mil (cerca de
Cr$ 53,34 milhões), o Avispa chegou
a São Paulo sem que a Polícia Militar
desembolsasse um só centavo. Foi
doado pela empresa Trace Trading
Company, representante no Brasil da
norte-americana Motorola Comuni-
cation Inc., com filial em Telaviv.

Desconfiança — O Avispa
junta-se ao Gate numa época em que
as relações entre a Trace Trading e o
governo do ex-governador Orestes
Quércia estão sob fogo cerrado de
pesadas suspeitas. Um inquérito na
Polícia Federal, instaurado pelo pro-
motor Mário Luiz Bonsaglia e presi-
dido pelo delegado Antônio Decaro

poupar vidas

Júnior, apura possível superfatura-
mento na compra de avançado siste-
ma de comunicação, o Trunking. Os
rádios custaram ao governo de São
Paulo USS 60 milhões (Cr$ 30 bilhões
aproximadamente), USS 30 milhões
dos quais já pagos. A transação foi
intermediada pela Trace Trading, a
mesma que doou o robô ao Gate.

Em 28 de dezembro de 1988, o
então cônsul de Israel, Tzvi Chazan, e
o governador Orestes Quércia assina-
ram o Protocolo de Cooperação Téc-
nica, Científica e Tecnológica. Cha-
zan foi padrinho de casamento de
Quércia. Esse protocolo amparou a
compra, sem licitação, de um pacote
de equipamentos pelo governo pau-
lista. Em telex para o Comando da
PM em outubro de 1989, a Associa-
ção Brasileira da Indústria Eletroele-
trônica alertava para o fato de que
equipamentos similares aos rádios
importados poderiam ser fabricados
no Brasil.

Longe das suspeitas, o capitão
Mascarenhas parecia uma criança em
dia de Natal. No estacionamento do
Quartel do Comando Geral da Poli-
cia Militar, ele se divertia fazendo o
Avispa ir e vir, para lá e para cá,
numa simulação com explosivos
apreendidos pelo Gate. Movido a ba-
teria, o Avispa marcha (ou melhor,
rola sobre esteiras) a 6 km/hora. O
policial, por meio de um monitor de
vídeo no caminhão antibomba, pode
acompanhar cada um dos passos da
geringonça.

_ venda de plasma*'É desumano e absurdo o acordo que
o" Brasil está firmando com a França
para construir três fábricas de derivados
do sangue mediante o envio de 30 mil
litros de plasma sangüíneo para os fran-
ceses, desobedecendo a Constituição",
opina o senador italiano Giovanni Ber-
linguer, um dos líderes da reforma sani-
tária da Itália, que esta semana fez pales-
tra na Escola Nacional de Saúde Pública
(Ensp), da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz). "Não podemos admitir que os
órgãos do corpo humano se tornem mer-
cadoria", sustenta Berlinguer.

Na opinião do senador, o controle do
sangue no Brasil é o exemplo mais claro
da distância que existe entre as leis e a>
realidade da saúde no país. "O Brasil
precisa, urgentemente, transformar os
princípios da Constituição em fatos, aca-
bando com o abismo entre as leis e a
prática", adverte Berlinguer. Segundo
ele, na Itália não há leis como no Brasil,
proibindo a comercialização do sangue,
mas a venda não existe e as doações são
voluntárias.,""O senador, que também é professor
de higiene do trabalho na Universidade
dé Roma, disse que o Brasil precisa dar
prioridade á prevenção das doenças e
atenção básica á saúde, deixando em se-
guíido plano os investimentos em servi-
ços hospitalares que objetivam curar
doenças.

Lerner anuncia

casa para pobres

em Curitiba

Impasse Barriga de Aluguel
• flnlriililn itn Aimmililíi.1 Com um rcnciiment0 nlcnsal c,c CrS 55

ff mil e morando na periferia de Manaus, a
vendedora autônoma Funde da Silva Ne-vendedora autônoma Eunele da Silva Ne- j
ves, 30 anos e três filhos, decidiu alugar seu j
útero por CrS 6 milhões ou uma casa de Jigual valor. Vendedora de cosméticos, com

«UHHbIW *? í>li0 oíinhn mMin Hp Pr* 10 mil nnr mík Fnrn».

r sm grupo do 160 servido-
i estaduais, que estão em

nx' ganho médio de CrS 10 mil por mês, Eune-
tetf imwZiIwwnda tc a('m'tc ter s'c'0 influenciada pelo marido, j
¦ fiii" 11... iMitinmTrT. m. jffitf;* 0 operário José Fortunato Gomes da Silva, <
I o r i ido SJndScato dov 34, com salário de CrS 45 mil. Fortunato I
TrròilfiiiTnn ihiTMiii íln fílnli) acredita que a família não terá condições
-de sa'r do aperto em que vive, dentro do !

vereador'* 'rámfu Gflson dos San- quartinho de quatro metros quadrados, "se j
tos (PDS), presidente da Assem- não buscar um meio diferente para mudar j
Méii, araeaçando usar força policial de vida". A vendedora enfrenta, porém, j
caso o plenário oio fosse desocupa- um problema para conseguir alugar seu .
do até às 20 horas, O deputado útero: seus filhos, Ketlen Renata, 5 anos, 1
Milton Olheira (PT) tenúva nego- Keyton Tancredo Neves da Silva, 3, já •cwr uma &idjrpacntca para o im- avisaram que não vão deixar o irmãozinho !
passe, até o inicio da noite. sair de casa depois que nascer.

Além

de

bursite,

oRia

o 
que

também

pode.

Com o Multi Saúde Bradesco,
.além de tratamentos e cirurgias

programados e de emergência,
você tem direito a quantas

consultas e exames- precisar,
com hora marcada. E tem

mais: o Multi Saúde Bradesco
é o único seguro saúde que,

em caso de morte do Segurado
Titular, causada por evento
coberto e com carência já

cumprida, oferece uma
cobertura adicional gratuita de
até 5 anos de continuidade do

seguro para cônjuge, filhos
solteiros de até 24 anos e filhos

inválidos de qualquer idade,
incluídos na apólice.

Para comprar o Multi Saúde
Bradesco, vá até uma agência
do Bradesco ou fale com seu
Corretor. Desde já, você pode

estar seguro de uma coisa:
você não pode tudo, mas pode

mais do que imagina.

Um produto
BRADESCO

SEGUROSSAÚDE BRADESCO

GRADIENTE.

MELHOR

QUE DÕLAR.

Saúde confirma projeto
BRASÍLIA — O ministro da Saúde,

Alceni Guerra, confirmou a reportagem
do JORNAL DO BRASIL sobre a exis-
tência de um projeto de USS 140 milhões
para construção de três grandes fábricas
de produtos derivados do sangue no Bra-
sil, com transferência de tecnologia fran-
cesa. "Fizemos um protocolo de inten-
ções para discutir o assunto, mas a
decisão ainda não foi tomada, porque
temos dúvidas sobre o projeto", afirmou
o"ministro da Saúde, afastando a possi-
bilidade de pagamento de royalties à
França.

.. O presidente da Central de Medica-
mentos (Cerne), A.ntonio Carlos dos San-
tos, que assinou o protocolo de intenções
com a Fundação Nacional de Transfu-
são Sangüínea (FNTS), estatal que tem o

monopólio da venda de sangue na Fran-
ça, confirmou que os franceses propuse-
ram o envio para lá de 30 mil litros de
sangue de doadores brasileiros. Essa co-
leta contraria a Constituição brasileira,
que proíbe a comercialização de sangue."Queremos ser auto-suficientes em san-
gue até 1995 e isso só acontecerá com a
compra de tecnologia estrangeira. Não
definimos o que faremos, mas precisa-
mos de grandes investimentos em pro-
gramas ousados", declarou.

A Cerne recebeu recentemente um
certificado de qualidade da fundação
francesa. "O que está se discutindo agora
é a oportunidade que o projeto dá. O
Brasil está estudando a tecnologia que
mais se adapta ao país", afirmou o presi-
dente da Cerne.

! CURITIBA — O prefeito Jaime Ler-
ner anunciou ontem o atendimento de
todas as famílias que estão inscritas na
ftla da Cohab, ao assinar o Decreto 536,
declarando de utilidade pública para fins
de desapropriação uma área de 4 mil.
hectares localizada ao Sul da cidade.
Maior vazio urbano de Curitiba, o Sítio
Cercado abrigará um novo bairro, onde
a prefeitura urbanizará 10 mil lotes para
famílias carentes e a iniciativa privada
construirá 20 mil apartamentos para as
de renda imediatamente superior. Até o
fim de seu governo, garantiu, 55 mil
famílias estarão atendidas no que ele
considera "o maior programa habitado-
nal da história de Curitiba".

A solenidade de lançamento do pro-
jeto foi cercada de absoluto sigilo, para
que as lideranças do Movimento de Sem
Teto não tivessem tempo de organizar
invasões da área, de acordo com o pre-
feito. No dia 7 de setembro, a cidade
amanheceu com oito áreas invadidas por
cerca de 3 mil famílias — uma operação
da qual a Polícia Militar tinha conheci-
mento. Naquele dia, o prefeito disse que
temia anunciar seus planos para o setor
habitacional por causa das invasões. O
governo Roberto Requião. comprome-
teu-se publicamente, então, a proteger as
áreas destinadas a assentamento. "Colo-
co a Polícia Militar acampada nas áreas,
se for preciso." Disse Requião. ©gradiente

interesses partidários e eleitoreiros", la-
menta o deputado. Segundo ele, alguns
secretários estaduais de saúde estão a
favor do adiamento porque têm medo de
perder poderes caso a conferência decida
que o repasse de verbas do Ministério
seja feito diretamente para as prefeituras,
sem passar pela administração estadual.

Segundo José Eri Medeiros, presiden-
te do conselho de secretários municipais
e coordenador da 9a Conferência, os de-
bates estaduais indicarão 1.600 dos 2.000
delegados com direito a voto no evento
nacional, que não ocorre desde 1986."Os encontros estaduais irão pavimentar
as diretrizes democráticas que nortearão
a conferência nacional", comentou Me-
deiros, ainda desinformado sobre a pos-
sibilidade do adiamento.

Para Mauro Goulart, subsecretário
de Saúde do Paraná e coordenador-ad-
junto da conferência, no encontro serão,
discutidos os meios institucionais e poli-
ticos necessários para a implantação do
Sistema Unificado de Saúde (SUS). Em
sua opinião, o sistema unificado é a me-
lhor solução para o combate dos proble-
mas regionais da saúde. "As comunida-
des poderão atingir essas dificuldades
estruturais com maior eficiência, além de
controlar melhor os gastos das verbas
liberadas pelo Ministério da Saúde",
avaliou Goulart.

O principal obstáculo para a realiza-
ção da conferência em novembro próxi-
mo é a falta de verba. O coordenador da
conferência, José Medeiros, informou
que o ministro Alceni Guerra já destinou
para a preparação do encontro CrS 580
milhões, que vem sendo utilizados desde
março, quando iniciaram os preparativos
do encontro. Medeiros lembrou que dos
27 encontros estaduais, Pernambuco, Pa-
rá e Sergipe foram encerradas recente-
mente. A conferência estadual no Rio
será realizada de 10 a 13 de outubro,
quando serão eleitos os delegados com
direito a voto.

BRASÍ-
LIA — O mi-
nistro da
Saúde, Alce-
ni Guerra,
quer adiar
para feverei-
ro do próxi-
mo ano a 9a
Conferência
Nacional de
Saúde, mar-
cada inicial-
mente para
novembro.

Em reunião com o presidente Fernando
Gollor, no Palácio do Planalto, o minis-
tro alegou falta de verba para a realiza-
ção da conferência e pediu seu adiamen-
to, no momento em que o encontro
efitrou em fase final de organização na
maioria dos estados. O custo da confe-
rência está estimado em USS 4 bilhões e
seu adiamento desmobilizaria o movi-
niento nacional dos sanitaristas que es-
tüo preparando o encontro.

Tornar a municipalização dos siste-
mas de saúde no Brasil realidade e reava-
liar os critérios para a concessão de ver-
bas aos 4.300 municípios do país são os
principais objetivos da 9o Conferência,
programada para o período de 18 a 22 de
novembro em Brasília. A realização da
conferência, que se repede a cada cinco
anos, é mandamento constitucional e as
recomendações finais do encontro devem
nprtear as diretrizes da política nacional
de saúde. Foi na 8o Conferência, por
exemplo, que os delegados estaduais
idealizaram o Sistema Único de Saúde,
j£fif5ntido depois pela Constituição e'
rjgpnatizado pela Lei Orgânica da Saú-
de.-
••"•Para o deputado federal Sérgio Arou-

ca (PCB-RJ), o adiamento para fevereiro
ou março, no ano das eleições para pre-
feito, poderá partidarizar a 93 Conferên-
cia. "Corremos o risco de definir os ru-
mos da saúde do Brasil em função dos

Italiano critica
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Moscou — folos de Regina Zappa
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Moscou — fotos de Regina Zappa
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mausoléu de Lenin recebe niuitós visitantes e os comunistas íentamimp^ir^r^oçõ^°^^a?po

crise por que assim, garante, o povo vai
exigir um poder central forte . "0 melhor
regime para o país é um poder central
forte e autoritário. Assim, as repúblicas
não pensariam em ser rebelar e os proble-
mas estariam resolvidos."

Descontente com os rumos que o país
vem tomando depois do fracasso do golpe
militar que tentou derrubar o presidente
Mikhail Gorbachev, Alksnis e seu grupo
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ESPECIAL/A NOVA UNIÃO SOVIÉTICA
JORNAL DO BRASIL

Socialista luta

contra corrente

e mantém ideal

Amanhã: Gorbachev e Yeltsin na nova URSS

¦ 
"O 

século 21 não pode ser imaginado com as falências'
do mundo de hoje: países pobres, gente pobre"

Linha dura aposta no 
pior

¦ Líder do grupo Soyuz (União) espera a economia chegar no fundo do poço

Regina Zappa

MOSCOU 
— A implosãodo Partido

Comunista na União Soviética dei-
xou o mundo inteiro perplexo, mas mexeu
sobretudo com a cabeça daqueles que acre-
ditavam sinceramente no ideal socialista
como o único caminho e a única verdade.
Esses, ao contrário dos menos convictos
que se apressaram a queimar suas carteiri-
nhas do PC logo que a liderança do partido
desabou, se recusam a deixar as fileiras da
organização.

É o caso dos grupos que organizam
manifestações na Praça Vermelha para im-
pedir que o mausoléu de Lenin seja retirado
dali ou que o Museu Lenin seja desativado.
É o caso de muitas pessoas que, intimida-
das pela euforia que tomou conta do país
depôs da vitória sobre o golpe de 19 de
agosto e com a febre de independência nas
repúblicas, esperam discretamente para ver
que rumo as coisas vão tomar dentro do
PC.

É o caso também de Pavel Boiko, de 64
anos, doutor em ciências econômicas e em-
presário a serviço de um empresa estatal
que faz contatos com companhias interna-
cionais. Num relato emocionado numa ma-
nhã em Moscou, ele defendeu a sociedade
comunista, "a sociedade do futuro", e disse
que agora o PC vai ser reestruturado a
partir dos erros do passado e "está se li-
vrando de uma camada de oportunistas que
nada tinha a ver com os ideais socialistas".

"Os séculos 21 e 22 não podem ser
imaginados com as falências que vemos no
mundo de hoje: países pobres, gente com
fome e doença, diferenças brutais entre po-
bres e ricos. Não se trata da defesa fanática
ou religiosa de um ideal que existe há milê-
nios", ressalta Boiko. "O comunismo é o
desenvolvimento lógico da civilização. Este
país foi a esperança e a luz dos humildes e
dos que trabalham."

Boiko tem um trunfo que, segundo ele,
abriu seus olhos para a realidade nos países
capitalistas. Viveu 16 anos na Argentina,
voltando á URSS em 1953, quando Stálin
morreu. Seus pais, da Ucrânia Ocidental,
fugiram da ocupação nazista quando ele
ainda era criança. "Vivi na América Latina
e conheço o sistema capitalista. Para mim, é
mais fácil do que para os que só viveram as

nossas penúrias enxergar todos os males do
capitalismo."

Para a repressão e o isolamento em que
viveu a URSS durante tanto tempo, Boiko
tem uma explicação. "Nosso desenvolvi-
mento foi feito em condições extremas, sob
o cerco do capitalismo. Sofremos todo tipo
de boicote e tivemos que destinar todo
nosso trabalho — com todas as consequên-
cias econômicas que isso implicava — ao
desenvolvimento de armas avançadas." Pa-
ra ele, o país viveu um contexto de guerraonde as regras eram de quartel e as pressõesexternas obrigavam o país a se fechar.

Mas com o fim da Guerra Fria e o
advento da perestroika passou a haver
pluralismo, que Boiko defende no contex-
to de um socialismo democrático. Aliás,
para ele, democracia é o acesso ao bem
comum e o econômico deve existir em
função do social. O tão decantado merca-
do não significa para Boiko que o paísdeva se embrenhar pela via capitalista. "O
mercado sempre existiu, muito antes do
capitalismo — a partir do momento em
que uma tribo se dedicava à caça e outra
ao cultivo de alimentos. O que precisamos
é desenvolver mais o mercado, privatizar
os pequenos negócios, mas manter um
planejamento centralizado."

A falência do sistema, continua Boiko,
foi resultado da centralização extrema que
não possibilitava o uso correto de toaos
os recursos. "Congelavam-se capitais, uti-
lizava-se o investimento em obras que du-
ravam 15 anos e se deixava o setor de
amplo consumo desatendido. Não tinha
sentido, por exemplo, o Gosplan (órgão
de planejamento estatal) determinar
quantos lápis uma fábrica deveria produ-
zir". Mas em contrapartida, diz, o que se
vê hoje é uma total falta de planejamento.

Boiko acredita que o Partido Comu-
nista se reerguerá, talvez reformado, mas
defendendo sempre os princípios socialis-
tas que ele considera mais nobres. E esses
princípios, ele acha, já foram de tal forma
absorvidos pela so-
ciedade que e impôs-
sível apagar dos cora- .
ções soviéticos. •'
"Tudo o que o siste- í - Zp* - d®
ma fez pelo social ,4jj2|y
deixou para sempre ^ 
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as marcas da dignida- £w
de e da igualdade hu- jf
manas. Isto é irrever- ||§§| |||||SÍvel Pavel Bokio
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Alksnis é um linha-dura.
Coronel do Exército e líder do
grupo Soyuz (União), criado pe-
los deputados conservadores do
Partido Comunista dentro do

Soviete Supremo, ele diz que abandonou as
fileiras do PC após o golpe, mas afirma que
a ação dos golpistas foi uma tentativa in-
constitucional de salvar a Constituição da
União Soviética. Ele sabia que se planejava
um golpe, mas não imaginou que fosse
acontecer tão depressa.

No apartamento que ocupa no Hotel
Moscou — onde se hospedam os deputados
do Soviete Supremo da URSS — Alksnis,
com a aparência tensa e pouco simpático,
fez uma previsão sombria para o futuro do
seu país. "O resultado desses últimos tem-
pos é a liqüidação da URSS. Temos que
esperar a destruição total da economia, do
sistema de distribuição de alimentos, cair
no fundo do poço. Depois disso talvez se
possa resolver o problema."

Alksnis não acredita nas reformas eco-
nômicas — "as reformas econômicas pre-
cisam de estabilidade política, o que não
existe, e por isso vão falhar". Defensor da
teoria do quanto pior melhor, Alksnis torce
para que o país chegue logo ao ápice da

Soyuz promoveram um reboliço durante a
reunião Extraordinária do Congresso do
Povo, na tentativa de bloquear as resolu-
ções apresentadas por Gorbachev e Yelt-
sin. Foram neutralizados pela rapidez e
habilidade do presidente soviético, mas
Alksnis não se dá por satisfeito.

Explora a tese de que o Exército está
dividido — "uma 

parte apoiou os golpistas e
outra o poder antigo" — e diz que as Forças
Armadas estão descontentes. "A maior partenão apóia os democratas (reformistas) e não
há atualmente uma liderança política apoia-
da pelas Forças Armadas."

Por enquanto, os militares estão precu-
pados com a situação interna do país, diz
Alksnis, e a URSS não poderá ser parte
importante no contexto internacional. "A
crise será um horror para os outros povos
que verão tudo com os olhos abertos, mas
depois, a URSS vai voltar a ser um Esta-
do poderoso." Alksnis não faz por menos.
Alarmista, lança uma dúvida apocalíptica:
se estourar uma guerra entre as repúbli-
cas, o mundo todo vai sofrer porque ar-
mas nucleares poderão ser usadas. Boba-
gem, garantem os especialistas. Alksnis
terá que torcer muito para as coisas volta-
rem a ser como eram. (R.Z)

Geórgia decreta emergência 
para 

enfrentar oposição

TIRIT IQI IIRÇÇ I - - _• J- 1 . TIBILISI, URSS — O presidente da Geór
gia, Zviad Gamzakhurdia, decretou o estado
de emergência a vigorar a partir de hoje na
capital da república, Tibilisi, numa tentativa
de conter a campanha da oposição pela sua
renúncia, que a cada dia ganha mais força. A
tensão chegou ao auge ontem em Tibilisi,
palco há três semanas de confrontos armados
entre partidários de Gamzakhurdia e os opo-
sicionistas, que ganharam o apoio de unida-
des da Guarda Nacional georgiana e ocupa-
ram a sede da empresa estatal de Rádio e TV,
transformando-a em seu quartel-general.

Gamzakhurdia, um ex-dissidente nacio-
Calista, foi eleito presidente em maio passado
com 87% dos votos, mas muitos integrantes
da Aliança Mesa Redonda, a coalizão que o
apoiou na eleição, passaram para a oposição.
;Eles denunciam os métodos ditatoriais do
presidente, que instituiu a censura na impren-
sa e na TV e tem sido acusado de violar os
direitos das minorias étnicas que vivem na
Geórgia. A campanha oposicionista é lidera-
da pelo ex-primeiro-ministro Tengiz Sigua,
demitido por Gamzakhurdia, e pelo naciona-
lista radical Irakli Tseriteli, do Partido da
Independência Nacional, que não participou
das eleições de maio. Apesar da oposição ser
forte na capital, o maioria dos georgianos do
interior apóia o presidente, segundo as agên-
cias de notícias.

Na entrevista em que anunciou o estado
de emergência, Gamzakhurdia disse que não
vai usar a força para retirar os oposicionistas
da empresa de de Rádio e TV. "Vamos forçá-
los a sair do edifício mas não haverá tiroteio.
Isso vai acontecer depois que mobilizarmos a
opinião pública. O povo vai exigir essa retira-
da", afirmou. Antes da entrevista, numa
mensagem transmitida pelo rádio, o presi-
dente georgiano ameaçou fechar o parlamen-
to e governar por decreto se os deputados
oposicionistas não suspenderem sua campa-
nha para derrubá-lo. "Povo da Geórgia, ve-
nham a Tibilisi para liquidar este ninho de
bandidos", convocou.

:! Na segunda-feira, Gamzakhurdia criou
por decreto o Conselho de Segurança da
Geórgia, formado por ele próprio, o promo-

tor geral e o ministro do Interior, com o
objetivo de pôr fim aos conflitos étnicos e
assumir o comando das forças armadas e de
segurança da república. Os confrontos étni-
cos são mais graves na região da Ossétia do
Sul, fronteiriça à Federação Russa, onde os
osséticos querem continuar parte da União
Soviética no caso de a Geórgia concretizar
suas pretensões separatistas. Gamzakhurdia
não aceita essa posição.

Negociações iniciadas no domingo entre
representantes do governo e oposicionistas
continuaram ontem com a mediação do pa-
triarca Ilya II, chefe da Igreja ortodoxa geor-
gina, mas não deram em nada. A oposição
exige a convocação urgente do parlamento e
quer que a sessão seja transmitida ao vivo
pela TV. Pede também a libertação dos pre-sos políticos e a volta para o interior das
pessoas trazidas pelo governo a Tibilisi para
apoiar Gamzakhurdia. De acordo com a
agência Reuter, a proposta de convocar o
parlamento, reiterada ontem publicamente,
mais uma vez, pelo ex-primeiro-ministro
Tengiz Sigua, reflete a confiança que a oposi-
ção tem em conseguir reunir os três quartos
dos votos parlamentares necessários para de-
por o presidente. O parlamento georgiano
tem 250 cadeiras.

| | MOSCOU — O presidente russo Boris
Yeltsin, que hoje sai de férias por duas

semanas, conseguiu um acordo entre as repú-
blieas da Armênia e do Azerbaijão sobre o
enclave de Nagorno-Karabach, região de
maioria armênia dentro do território arzebai-
jano onde conflitos étnicos provocaram a
morte de 800 pessoas desde 1988. Pelo acor-
do, que ainda será detalhado em conversa-
ções futuras, a Armênia renuncia a reivindi-
car soberania sobre Nagorno-Karabach e o
Azerbaijão se compromete a conceder auto-
nomia política ao território a partir de janei-
ro do ano que vem. "Ê um documento históri-
co'\ disse Yeltsin, que patrocinou as 12 horas
de negociações realizadas no balneário de
Zheleznovodsk, na Federação Russa.

Tajiques vão às ruas contra o PC
DUCHAMBE, URSS — Milhares de mani-

festantes lotaram a Praça da Liberdade em Du-
chambe, capital da república do Tajiquistão, na
Ásia Central, em desafio ao estado de emergência
declarado pelo parlamento, de maioria comunis-
ta, que depôs na segunda-feira o presidente refor-
mista Kadreddin Aslonov e nomeou para o cargo
o ortodoxo Rakhman Nabiyev, dirigente que foi
chefe do PC local e do governo de 1982 a 1985.

Os manifestantes, convocados pelo Partido
Democrático do Tajiquistão e pelo Partido do
Renascimento Islâmico, protestavam contra o"golpe reacionário" e pediam a realização de
eleições presidenciais. O Tajiquistão é uma das

mais pobres repúblicas da URSS e sua populaçãoé de maioria muçulmana. A deposição de Aslo-
nov, que havia proibido o PC e confiscado osbens do partido, foi a primeira tentativa de res-
tauração comunista na URSS desde o fracasso do
golpe de agosto.

O novo governo do Tajiquistão ampliou asrestrições do estado de emergência, proibindoreuniões e greves. Um encontro entre a oposição
e Nabieyv, o novo presidente, não deu em nada."Renuncie", 

gritavam os manifestantes en-
quanto líderes oposicionistas discursavam deum pedestal que sustentava uma estátua de 1917Vladimir Lenin.

Ásia Central,

o enigma

muçulmano

Clóvis Marques

Atraso 
econômico, conservadorismo co-

munista, islamismo florescente, nacio-
nalismos insatisfeitos, disputas étnicas e de
fronteira. A equação política é explosiva nas
repúblicas soviéticas da Ásia central — Taji-
quistão, Uzbequistão, Quirguízia, Turcmênia
e em menor grau o Cazaquistão, a mais prós-
pera e estável das cinco. Com cerca de 60
milhões de muçulmanos, a região é hoje o
principal enigma estratégico da desagregação
da União Soviética.

À falta de mudanças liberalizantes como
as que se sucedem há seis anos na URSS
européia ou caucasiana, o que salta aos olhos
em termos de mudança pós-perestroikista é o
crescimento do movimento muçulmano. Em
dois anos, o número de mesquitas em funcio-
namento nas cinco repúblicas passou de 160
para mais de 5.000. O movimento de afirma-
ção de uma cultura e de uma religião sufoca-
das durante 70 anos espraia-se para organiza-
ções políticas que não são oficialmente
reconhecidas — ou são claramente reprimi-
das. _

E o caso dos Partidos de Renascimento

Islâmico comuns ao Tajiquistão e ao Uzbe-
quistão. Os comunistas conservadores de Du-chambe que agora saltam para o noticiário
com um mini-contragolpe são irmãos do ho-mem forte que governa o vizinho Uzbequis-
tão, Islam Karimov, e que costuma invocar orisco do fundamentalismo político islâmico
para justificar seu autoritarismo pré-gorba-cheviano.

A tática de dividir para governar tem dadocerto. Karimov conseguiu forçar um racha no
movimento oposicionista Birlik (União), im-
pedindo seu registro legal como partido e
patrocinando o surgimento de um partidooposicionista (o Erkh, ou Liberdade) quemantém mais facilmente sob seu controle.

Ao mesmo tempo, tanto no Tajiquistão
quanto no Uzbequistão o poder conservadortrata de se apoderar da bandeira nacionalista,declarando a independência em relação aMoscou. E coopta em parte o próprio movi-mento islâmico, conseguindo a colaboração eo apoio dos dirigentes muçulmanos de cortetradicionalista.

A correlação de forças pode começar amudar com as barricadas levantadas ontemem Duchambe. Mas ainda que ajustem suascontas internas, as repúblicas asiáticas terãode resolver as disputas que nos últimos anosas têm oposto umas às outras. Só a Quirguíziae a Turcmênia, que não têm fronteira comum,estão por enquanto imunes ao vírus. Desde1989, o sangue tem corrido na região entreuzbeques opostos a turcos mesquétis, entretajiques e uzbeques que brigam por terras eáguas, entre quirguizes e uzbeques no vale deFergana.

Croatas exigem a

saída do Exército

de seu território
ZAGREB — A Croácia exigiu a retirada do

Exército da Iugoslávia do seu território, dizendo
que é necessária para uma paz duradoura depois
de uma guerra civil de três meses em que morre-
ram quase 600 pessoas, e denunciou um bombar-
deio aéreo de mais de cinco horas contra Vinkov-
ci como a maior violação da trégua em vigor
desde domingo à tarde. O ministro da Informa-
ção croata, Branko Salaj, acusou a Força Aérea
de usar bombas incendiárias de napalm.

O primeiro-ministro croata, Franjo Greguric,
afirmou que o Exército deve cessar fogo, suspen-,
der os movimentos de avanço na Croácia e aban-
donar na retirada todas as bases e equipamentos
militares. A exigência foi feita depois da denúncia
do ataque aéreo a Vinkovci e de combates de
artilharia com morteiros e armas automáticas em
Pakrac, Tovarnik, Ilaca, Slavkovaka, Nijemci,
Sisak, Komarevo e Nova Gradiska. O cerco croa-
ta a 70 quartéis e unidades militares federais não
foi totalmente suspenso, como previa o acordo da
trégua.

A Sérvia disse que os soldados não sairão das
regiões croatas sob controle da guerrilha sérvia
que luta, junto com o Exército, contra a indepen-
dência declarada pela Croácia em 25 de junho.

A tensão cresce em outras regiões iugoslavas.
Na república da Bósnia-Herzegóvina, houve um
violento tiroteio entre Stolac e Caplina, quando
muçulmanos e croatas tentaram bloquear a pas-
sagem de um comboio do Exército federal. Em
Kosovo, uma antiga província autônoma anexa-
da pela Sérvia há dois anos, a maioria albanesa
planeja realizar um plebiscito sobre a indepen-
dência até o fim do mês. A decisão foi tomada
pelos deputados de origem albanesa do parla-mento da província, dissolvido pela Sérvia no ano
passado depois de declarar a independência.

O presidente iugoslavo, Stipe Mesic, mencio-
nou a possibilidade da guerra estender-se a todo
o país ao pedir ao secretário-geral das Nações
Unidas, Pérez de Cuéllar, que as formalidades
burocráticas não impeçam o envio urgente de
uma força de paz para manter o frágil cessar-fogo
atualmente em vigor. Os 12 países da Comunida-
de Européia apresentaram ao Conselho de Segu-
rança da ONU um projeto de resolução blo-
queando a entrega de armas à Iugoslávia.
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bre empregados e outros dados que, se-
gundo ele, não eram do interesse da
ONU. Na véspera, a desculpa foi que o
chefe da equipe.se recusara a assinar um
recibo para levar os documentos. Na
verdade os iraquianos queriam expurgar
dos documentos o que não lhes interessa-
va informar aos inspetores da ONU.

Além disso, o Iraque proibiu que as
equipes das Nações Unidas se deslocas-
sem livremente por seu território de heli-
cóptero para cumprir a resolução do
Conselho de Segurança que determinou
a busca e destruição de todo o arsenal de
armas químicas e biológicas, bem como
das instalações e do material do progra-
ma militar atômico, ainda em desenvol-
vimento. Diante da verdadeira guerra de
desgaste que o Iraque vem fazendo para
não cumprir as ordens da ONU, o chefe
da equipe que está atualmente no Iraque,
David Kay, decidiu partir para a con-
frontação.

A atitude dele irritou os iraquianos.
O vice-primeiro-ministro e ex-ministro
do Exterior, Tarek Aziz, acusou Kay de

ari (E) não convenceu

ser agente da CIA e de estar espionando
para os Estados Unidos. Disse que ele"se comportou como um Rambo" usan-
do uma linha de satélite para dar entre-
vistas às emissoras americanas e Falar"um monte de mentiras".

Diretamente do estacionamento, Kay
disse à Cable News Network (CNN) que
ele e seus homens se alimentaram de
frutas e de rações de campanha do Exér-
cito americano. "Não queremos entregar
os documentos e os teipes, que são vitais
para a nossa missão de fiscalização. Es-
tamos preparados para ficar aqui e afir-
marmos nossos direitos pelo tempo que
for necessário", afirmou Kay à CNN.
Ele afirmou que alguns dos documentos
encontrados no prédio, a maioria em
inglês, continham uma observação para
que fossem removidos antes de uma ins-
peção da ONU.

Ele disse que o oficial iraquiano que
falou com eles se retirou do local mas
deixou a ordem de só liberá-los depois
que entregassem o material. Kay garan-
tiu que o moral de seu pessoal estava alto

apesar da perspectiva de passar a noite
no estacionamento sem luz cercado por
militares iraquianos no coração de Bag-
dá. Ele informou que tem água em quan-
tidade mas vai precisar negociar com os
iraquianos para obter alimentos.

Assim que começaram a sentir as re-
percussões do cerco aos inspetores da
ONU, as autoridades iraquianas também
partiram para a ofensiva. Jornalistas es-
trangeiros foram convidados a visitar o
prédio, ciceroneados pelo vice-ministro
do Exterior, Mohammed Saeed Al-S-
haaf. Ele mostrou uma porta que, segun-
do explicou, os inspetores tentaram ar-
rombar a pontapés e os acusou de
tentarem levar documentos pessoais, co-
mo registros de salários e promoções.
Kay disse que não pegou nenhum destes
papéis. Além de chamar Kay de Rambo,
o vice-premier, Tarek Aziz, disse que os
inspetores estavam exacerbando suas
funções e assegurou que o Iraque não
permitirá que sirvam "aos interesses da
espionagem americana e inimiga".

Em Nova Iorque, o presidente do
Conselho de Segurança da ONU, Jean
Bernard Merimée convocou o embaixa-
dor iraquiano para exigir a imediata libe-
ração da equipe retida num estaciona-
mento de Bagdá sob pena de severas
sanções. O incidente colocou em segundo
plano o contencioso anterior com o Ira-
que. O Conselho havia exigido que o
Iraque autorizasse o livre trânsito de fis-
cais em seu território com helicópteros.
O Iraque se recusou e o Conselho estava
a ponto de autorizar uma escolta com
aviões e helicópteros americanos quando
a nova crise estourou.

| | O presidente americano, George
Bush, afirmou que não vai dar

nenhum ultimato agora ao Iraque
porque a situação ainda está sendo
analisada e muitas consultas se en-
contram em andamento. Ele advertiu
Saddam Hussein a não cometer os
mesmos erros de cálculo que da vez
anterior e manifestou preocupação de
que esta atitude de Saddam possa"causar angústia" ao povo iraquiano.
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Arábia Saudita

| | O programa nuclear do Iraque
tem sete instalações principais.

A mina de Akashar fornece fosfato
para o funcionamento da fábrica de
Kaim, que é usada para converter e
extrair urânio, mas a principal fábri-
ca de conversão de urânio se encontra
em Mosul, um complexo que ficou
pronto em agosto de 1990 mas foi
seriamente danificado por bombar-

deios aliados. Em Tarmiya estão as'
principais instalações de enriqueci-
mento de urânio para fins militares,¦
mas nunca chegaram a funcionar.
Faltavam ainda 18 meses para o con-'
junto ficar pronto quando foi bom-1
bardeado,obrigando o Iraque a come-]
çar de novo.Ash Sharkat é uma cópia
de Tarmiya e em Fallouja se fabri-
cam peças para as demais fábricasI

Conselho

BAGDÁ — O presidente do Conse-
llio de Segurança da ONU, Jean Bernard
Merimée, exigiu que o Iraque libere ime-
diatamente uma equipe de 44 inspetores
das Nações Unidas detida pelo segundo
dia consecutivo por militares iraquianos
para impedir que levem material sobre o
programa nuclear do Iraque. Ele disse
q ue Bagdá poderá sofrer sérias conse-
qiicncias e não descartou uma autoriza-
ção para o uso da força. Os Estados
Unidos colocaram em alerta 60 aviões
que poderão seguir para o Golfo Pérsico
a qualquer momento e dois batalhões
com baterias de mísseis antimísseis Pa-
triot seguem hoje da Alemanha para a
Arábia Saudita.

Os inspetores estão retidos no esta-
cionamento do mesmo prédio que visita-
ram na véspera em Bagdá e só poderão
sair se entregarem documentos e fitas de
vídeo. O chefe da equipe David Kay,
usando um telefone e um canal de satéli-
te, deu entrevistas a várias emissoras de
TV americanas, afirmando que decidiu
não entregar os documentos e esperar
para ver o que vai acontecer.

Na segunda-feira a equipe tentou le-
var do prédio três caixas de material
sobre o programa nuclear iraquiano mas
os militares apreenderam tudo. À noite,
algumas caixas de documentos foram en-
tregues no hotel onde está a equipe. Kay
disse que estavam faltando importantes
microfilmes e papéis que provavam que o
Iraque pretende construir a bomba atô-
mica e também a lista internacional de
fornecedores de maierial nuclear.

A equipe decidiu voltar ao mesmo
prédio ontem de manhã para ver se des-
cobria alguma coisa. Os iraquianos não
impediram mas ficaram fazendo gestos
de intimidação que deixaram o ambiente
bastante tenso. Os fiscais tentaram xero-
car vários papéis mas foram impedidos.
Mesmo assim, encheram algumas caixas
e filmaram muita coisa em vídeo até que
foram expulsos às 1 lh da manhã. Quan-
do entraram num ônibus no estaciona-
mento do prédio, militares iraquianos
cercaram o veículo.

Um oficial disse que eles só sairiam se
devolvessem tudo, alegando que haviam
levado material pessoal como fichas so-

Xiitas libertam ex-piloto inglês capturado há 2 anos

BEIRUTE — Jack Mann, ex-piloto
da Real Força Aérea (RAF), foi liberta-
do ontem à noite em Beirute depois de
passar dois anos e quatro meses em po-
uer do movimento xiita pró-iraniano Or-
ganização de Justiça Revolucionária
(OJR). Mann, de 77 anos, o refém oci-
dental mais idoso em mãos de seqüestra-
dores, foi entregue às autoridades sírias
no hotel Beau Rivage, às 20h40m (hora
local), mas não foi visto no saguão do
hotel o enviado especial das Nações Uni-
das, Giandomenico Picco, cuja presença
os seqüestradores haviam exigido. Em
Nova Iorque, onde assiste à sessão anual
da Assembléia Geral das Nações Unidas,
o ministro do Exterior britânico, Dou-
glas Hurd, saudou a libertação de Mann,
enquanto sua mulher, Sunny, dizia em
Chipre que era "maravilhoso" saber que
ele fora libertado.

Após descansar um pouco no hotel,
enquanto dezenas de repórteres e cine-
grafistas tentavam em vão furar a barrei-
ra de agentes secretos sírios para entre-
vistá-lo, Mann foi levado numa limusine,

fortemente escoltada, para a capital síria,
Damasco, onde foi formalmente entre-
gue ao embaixador britânico na Síria,
Andrew Green, no Ministério do Exte-
rior sírio. Em Londres, o primeiro-minis-
tro britânico John Major qualificou de"esplêndida" a notícia da libertação de
Mann e agradeceu ao secretário-geral da
ONU, Javier Pérez de Cuéllar, bem co-
mo aos governos sírio, iraniano e israe-
lense por seus esforços. Porta-voz de Pé-
rez de Cuéllar disse que após a libertação
de Mann ele se sentia "animado" com os
resultados iniciais de sua mediação.

A libertação de Mann ocorreu horas
depois da OJR anunciar numa breve de-
claração escrita em árabe que libertaria o
ex-piloto da Batalha da Inglaterra para
ajudar Pérez de Cuéllar em sua missão
para mediar a libertação de todos os
reféns no Líbano.

Junto à sua declaração por escrito, a
OJR anexou uma fotografia a cores do
refém americano Joseph James Cicippio,
seqüestrado em 12 de setembro de 1986,
e ao que tudo indica o próximo refém

ocidental a ser libertado. O líder xiita
Hussein Musawi, que chefia a ala pró-Sí-ria do Partido Hizbollah (Partido de
Deus), disse no povoado de Sohmor, no
vale do Bekaa—onde supostamente está
sendo mantida a maioria dos reféns —,
que se as coisas continuarem normal-
mente será libertado um refém america-
no "dentro de uma semana ou menos de
um mês."

Agora só há um inglês entre os nove
reféns ocidentais que ainda estão em po-
der de seus captores no Líbano: Terry
Waite, enviado especial da Igreja Angli-
cana, seqüestrado em 20 de janeiro de
1987.

A mulher de Mann, Sunny, voou de
Chipre para Damasco a fim de se reunir
com o marido e com ele voltar em avião
da RAF para Londres. Em 12 de setem-
bro, quando a OJR divulgou uma foto
polaroid de Mann, barbado e abatido,
dizendo que ele estava vivo — a primeira
notícia a seu respeito desde o seqüestro
—, Sunny disse que o marido tinha uma
aparência "horrível".

Damasco —- Reuter
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Mann: o mais idoso refém

Jack Mann

Refém buscou

a

lug

paz no

ar errado

o
destino é caprichoso, e ninguém
sabe disso melhor do que Jack

Mann, o ex-piloto da Real Força Aérea
(RAF), libertado ontem por seus capto-
res xiitas. Durante a Segunda Guerra
Mundial, com seu avião em chamas,
Mann sofreu fortes queimaduras, mas
conduziu seu Spitfire até a Inglaterra
para não cair nas mãos dos nazistas.
Abatido seis vezes por caças alemães,
tinha horror à idéia de ficar trancado

num lugar. Mas permaneceu em cativei-
ro por 28 meses, e para alguém de sua
idade (77 anos), a experiência não foi
fácil. Ainda mais para quem destestava a
cozinha árabe-libanesa e não abria mão
de um breakfast britânico.

Quando Mann e Sunny vieram se
estabelecer em Beirute, pouco depois do
fim da guerra, a capital libanesa era co-
nhecida como a Paris do Oriente. Mo-
derna, sofisticada, com hotéis imponen-
tes e dinheiro árabe rodando em seus
cassinos e aplicado em seus bancos (à
época tão confiáveis como os da Suíça),
Beirute era um paraíso para quem vinha
da guerra e convalescia de queimaduras,
cujas dores o perseguiriam pelo resto da
vida.

Com sua experiência de guerra, não
foi difícil a Mann conseguir emprego de

piloto da Middle East Airlines, enquanto
sua mulher abria uma escola de equita-
ção para ensinar aos abastados como se
cavalgava na pura tradição dos cavalei-
ros ingleses.

A vida transcorria mansa para os
Mann. Após se aposentar, Jack achou
que estava na hora de concretizar um
velho sonho. Embora não falasse francês
nem árabe, abriu em Beirute um pub ao
estilo dos velhos bares de sua pátria.
Inglês até a medula, Mann batizou o bar,
em homenagem a um célebre persona-
gem de Charles Dickens, de The Pick-
wick Club. O bar ia bem, mas por moti-
vos ignorados fechou as portas em 1983.

Ignorando a onda de seqüestras que
começara no início da década, os Mann
não queriam nem pensar em deixar o
Líbano. "Não podemos conceber lugar

Violência e morte no Zaire

melhor para morar", disse Sunny certa
vez.

O pesadelo começou num sábado à
tarde, 12 de maio de 1989, quando Mann
se dirigia a um bar de Beirute para tocar
um drinque. Inesperadamente, foi abor-
dado por um grupo de homens mal-en-
carados e levado à força para um carro,
que disparou para um destino desconhe-
cido.

Começava aí um drama torturante
para Sunny, que até poucos dias atrás
não tinha sequer confirmação de que o
marido estava vivo. Provisoriamente ins-
talada em Nicósia, a capital de Chipre,
Sunny nunca vacilou em voltar a Beirute
quando surgiam rumores sobre a liberta-
ção de um refém ocidental. Podia ser seu
marido. Agora, Sunny pode relaxar e
fazer jus a seu apelido inglês: risonha.

A França e a Bélgica enviaram tropas
ao Zaire para proteger seus cidadãos,
depois que 30 pessoas morreram numa
onda de saques que começou há dois dias
na capital do antigo Congo belga. Um
soldado francês morreu e outro ficou
ferido em tiroteios com saqueadores, li-
derados por militares descontentes com
seus soldos. Centenas de estrangeiros
tentavam fugir do país e mais de 1 mil se
refugiaram no Hotel Intercontinental de
Kinshasa. A França enviou 300 solda-
dos. A Bélgica mandou 500 e informou
que os 10 mil belgas residentes no Zaire
poderão deixar o país nos aviões de
transporte de tropas. O governo de Lis-
boa também tenta tirar milhares de por-
tugueses do Zaire, depois que várias lojas

Fidel com direita
O presidente cubano, Fidel Castro,

recebeu pessoalmente ontem o principal
político direitista espanhol, Manuel Fra-
ga Iribarne, governador da província da
Galícia. O líder da Aliança Popular che-
gou a Havana acompanhado de mais de
60 jornalistas e 30 empresários interessa-
dos em investir em Cuba, que perdeu a
maior parte de seus parceiros comerciais
com a queda dos regimes comunistas
europeus.

de imigrantes portugueses foram saquea-1
das na capital. Testemunhas descreveram;
cenas de terror quando o centro de Kins-i
hasa, cidade de grandes contrastes entre
a opulência de poucos e a miséria da
maioria, era saqueado e virtualmente;
destruído em dois dias de desordens. Os
partidos de oposição, legalizados ano
passado, atribuíram a violência à lenti-
dão das reformas democráticas. A popuj
lação, cansada da escassez de alimentos e
massacrada por uma inflação de mais de
1.000%, juntou-se aos soldados — enfu-i
recidos por não receberem um aumento
prometido. Após saquear o centro, á
multidão seguiu para os bairros onde
moram a elite zairense e os estrangeiros.

Vitória neonázi
O crescente movimento neonazista no

leste da Alemanha obteve uma vitória
depois que conflitos de rua levaram a
polícia a retirar todos os 230 estrangeiros
(a maioria moçambicanos e vietnamitas)
de uma hospedaria de Hoyerswerda, on-
de eles estavam cercados há uma semana.
Duzentos jovens aplaudiram e deram vi-
vas a Hitler quando os ônibus da polícia
levaram os últimos moradores da hospe-
daria.

Acordo integra guerrilha
O presidente direitista Alfredo Cris-

tiani e a guerrilha de esquerda de El
Salvador chegaram a um acordo depois
de oito dias de negociação na ONU, em
Nova Iorque, para incorporar os guerri-lheiros da Frente Farabundo Marti de
Libertação Nacional a uma nova força
policial nacional. A proposta foi feita
pelo secretário-geral da ONU, Pérez de

Cuéllar, para que eles voltem à vida nor-
mal quando acabar a guerra civil que
matou 75 mil pessoas em 11 anos. O
governo e a guerrilha salvadorenha mar-
caram nova reunião para 15 de outubro.
Devem discutir outras questões para a
pacificação definitiva de EI Salvador, co-
mo o expurgo dos militares que violaram
os direitos humanos.

Espião 
que 

inspirou Le Carré se rende

Wolf, ex-chefe
da Stasi, tenta
uma nova jogada

BONN 
— Markus Wolf, ex-chefe

do serviço secreto da antiga Ale-
manha Oriental, possivelmente o es-
pião mais esperto do mundo, entregou-
se voluntariamente às autoridades de
Bonn ontem de madrugada numa pe-
quena cidade da fronteira austro-ale-
mã. Dias antes ele havia declarado a
uma revista alemã que estava disposto
a enfrentar as acusações de espionagem
para poder viver na Alemanha, onde
pretende dedicar-se a escrever livros.

A rendição do homem que até se
aposentar em 1987 chefiou a Stasi, a
odiada polícia política da Alemanha
Oriental, poderia pôr um ponto final
numa das carreiras mais bem-sucedidas
da espionagem internacional. Mas co-
mo num bom livro de John Le Carré —
que se inspirou em Wolf para criar um
personagem do livro O espião que saiu
(In frio — uma nuvem de incertezas
políticas e legais envolve o destino do
superespiào.

Acusado de dirigir por 30 anos uma
rede de espiões contra a Alemanha
Ocidental, e de subornar e induzir à
traição agentes alemães-ocidentais,
Wolf pode terminar seus dias em liber-
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dade, pois sua prisão deixa no ar mais
perguntas do que respostas.

O governo de Bonn estará disposto
a levar ao banco dos réus um homem
que sabe demais? Os tribunais da Ale-
manha unificada terão o direito de
condená-lo por desempenhar uma ati-
vidade que era legal pelas leis da ex-Re-
pública Democrática Alemã? A Supre-
ma Corte alemã poderá levar meses
para encontrar uma resposta. Um dos
maiores trunfos de Wolf é o que ele
sabe sobre seu adversário, o ministro
da Justiça Klaus Kinkel, chefe da es-
pionagem alemã-ocidental de 1979 a
1982.

A vida de Wolf, um homem elegan-
te, cortês e bom de papo, realmente
daria um romance. Nascido em 1923,
de pais judeus, foi educado na União
Soviética, para onde a família fugiu em
1933. Passou os anos de terror do stali-
nismo e a Segunda Guerra em Moscou,
aprendeu a falar russo fluentemente e
ganhou o apelido de Misha. Em 1945,
de volta a Berlim, trabalhou como jor-nalista, diplomata e ingressou no Mi-
nistério de Segurança do Estado.

Wolf colocou agentes nas altas esfe-
ras da Alemanha Ocidental e da Otan
(aliança militar do Ocidente). Sua faça-
nha mais espetacular ocorreu em 1974,
quando se descobriu que um agente
seu, Guenther Guillaume, era assessor
do ex-chanceler (chefe de Governo)
Willy Brandt — que foi obrigado a
renunciar. Entre as centenas de agentes
que atuavam sob seu comando no cha-
mado front invisível contra a Alemanha
Ocidental havia secretárias de políticos
importantes de Bonn —recrutadas porRomeus comunistas — e agentes duplos
plantados no coração da máquina de
espionagem da Alemanha Ocidental.

Wolf era tão esquivo que ganhou o
apelido de O homem sem rosto. Até
1978, quando foi filmado numa viagem
a Estocolmo, os serviços secretos oci-
dentais dispunham apenas de uma an-
tiga e apagada fotografia sua, tirada
em 1958. Ele fugiu para Moscou na
véspera da reunificação alemã, para

escapar de uma ordem de prisão expe-
dida por Bonn em junho de 1989. No
dia 3 de outubro, quando a polícia foi a
sua casa em Berlim Oriental, encontrou
apenas uma mensagem na secretária
eletrônica, na qual se desculpava pornão poder atender pessoalmente. Após
o golpe de agosto passado contra o
presidente Mikhail Gorbachev, de
quem fora partidário, ele fugiu para a
Áustria e pediu asilo político. O puiselifoi orquestrado por amigos de Wolf no
KGB e no exército soviético.

Vigiado pela polícia de Viena, ele
não pôde ser extraditado para a Ale-
manha, pois os crimes de espionagem
estão fora dos acordos de extradição.
Após algumas semanas de constrangi-
mentos diplomáticos, a Áustria decidiu
que Wolf era indesejável e mandou a
polícia escoltá-lo até o posto de Baye-
risch Gmain, ao sul de Salzburg, na
fronteira com a Alemanha. Ali o velho
espião foi detido pelas autoridades da
promotoria federal de Bonn, e solto
algumas horas mais tarde, após pagarfiança de USS 30 mil.

Wolf, que após se aposentar tor-
nou-se escritor, disse que raras vezes
participou de ações de espionagem. O
espião mais esperto do mundo passavao tempo todo sentado atrás de uma
mesa dirigindo uma vasta rede de agen-
tes. "Só conhecia um pouco de roman-
ce e aventura quando viajava pelomundo com um passaporte falso", de-
clarou.
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Invasão de Campo

Até 
quando o Brasil continuará pagando pelo

mal que os militares fizeram com a supressão
dos canais democráticos de manifestação durante
o longo período autoritário? O comportamento
autoritário, antes exclusivo do Executivo, impres-
sionou o Legislativo e o Judiciário, que querem
agora dirigir o país, sem estar preparados para isso
ou receber mandato da sociedade.

A gravidade da crise brasileira foi exposta com
coragem e clareza pelo presidente da República,
que convocou as lideranças políticas para o enten-
dimento em torno do interesse nacional. Com
poucas exceções, os políticos e os governadores
passaram o carro das suas ambições políticas
adiante dos interesses nacionais, e tentaram encos-
tar o presidente contra a parede. O Congresso
continua sem ter sensibilidade para com o destino
do país, aplicando-se a atuar com prioridade na*
defesa dos interesses corporativos e regionais.

Setores do Judiciário também decidiram exer-
cer uma atuação que invade o campo do Executi-
vo, distribuindo liminares em profusão e impondo
formas de governar — dos municípios ao governo
federal. A liminar é um instrumento extremo, de
uso parcimonioso, para resguardar direitos, e não
para o varejo político.

O radicalismo da esquerda e o corporativismo
estatal deram-se as mãos, e não fizeram distinção
entre funcionários do governo, dirigentes e empre-
gados das bolsas e corretoras, jornalistas ou repre-
sentantes de investidores interessados no leilão:
bastava estar de terno para ser alvo de agressões
físicas.

O corporativismo estatal ruiu em todo o mun-
do comunista, rejeitado maciçamente pela popula-
ção, depois de mais de 50 anos de ineficiência. Mas
teima em sobreviver no Brasil. Os representantes
desse Brasil atrasado, depois de montar barricadas
políticas no Congresso e no Judiciário, criaram
diante da Bolsa de Valores do Rio um corredor
polonês para impedir o prosseguimento do sanea-
mento financeiro do Estado, com o início da sua
retirada das funções empresariais que exerce espu-
riamente.

O que os radicais comemoraram não foi uma
vitória política, mas a degradação do Brasil demo-
crático. O próprio governo suspendeu o leilão,
antes da manifestação da intolerância em praça
pública por interferência do Judiciário, que estrei-

tou muito a utilização das moedas de privatização.
Estariam os manifestantes se divertindo com a
deterioração da imagem do Brasil perante a comu-
nidade financeira internacional? Se o leilão fosse
mantido, a venda da Usiminas sairia a baixo pre-
ço, sem o beneficio do cancelamento simultâneo de
um volume expressivo de dívidas internas e exter-
nas contraídas pelo Estado brasileiro.

A privatização da Usiminas inaugura a rever-
são do endividamento que levou à falência do
Estado brasileiro, com as seqüelas da inflação, da
recessão e da estagnação econômica que achata-
ram a renda nacional. Os inimigos da desestatiza-
ção argumentam que a privatização não poderia
começar pela empresa mais lucrativa. Esquecem-se
de que ninguém com tantas dívidas conseguiria
quitá-las vendendo bens imprestáveis. A receita
não bancaria os juros, quanto mais o principal.

O lucro anual da Usiminas, por exemplo, não
paga os juros mensais devidos pela União. Sequer
a soma dos lucros das estatais cobre essa conta. A
venda do controle acionário exercido pela União
permitiria uma economia significativa, capaz de
estancar a sangria de recursos do endividamento
financeiro do Estado brasileiro. A partir daí, o
Estado poderia voltar a cuidar da área social.

A privatização de uma empresa estatal viável é
o ponto de partida para a retomada dos contatos
do Brasil com a comunidade financeira internacio-
nal — praticamente interrompidos desde a crise da
dívida externa, em 1982. O mundo inteiro disputa
a confiança e o interesse do capital estrangeiro. A
injeção de recursos e de novas tecnologias é funda-
mental para a economia ganhar sobrevida e capa-
cidade de oferecer melhores perspectivas saudáveis
e competitivas à sociedade brasileira.

Mais de 99% dos funcionários da Usiminas
aderiram à privatização. A imensa maioria da
população também apóia o Programa Nacional de
Desestatização, que fez parte do ideário político do
candidato eleito com 35 milhões de votos. Pode-se
discordar do programa de desestatização, mas
nunca com esse baixo nível político. Quem discor-
da do governo só tem que esperar a eleição
de 1994. A democracia é assim. Na França, Fran-
çois Miterrand tentou anular a privatização inicia-
da por Jacques Chirac, mas acatou o veredito
popular que condenou a estatização e optou clara-
mente pela privatização.

O Rato que Ruge

O 
ditador iraquiano Saddam Hussein volta a
brincar de gato e rato com os EUA. Como

sempre, ele se reserva o papel do rato que ruge.
Não é outra a interpretação dos atos carregados de
simbolismo com que o regime baathista trata a
delegação da ONU que, seguindo as diretrizes do
Conselho de Segurança, viajou ao Iraque para
fiscalizar o programa atômico secreto do Iraque.
Os observadores percebem que Saddam Hussein
torna a esticar a corda com suas provocações,
desafiando o líder da maior potência mundial para
depois, quando receber resposta adequada, dizer
ao mundo que ele é que está sendo atacado.

Conceda-se ao tiranete local um mérito: ele
tem de fato o dom de irritar, de blefar, iludido pela
crença de que retomou a iniciativa dos aconteci-
mentos no Oriente Médio. Na realidade, Saddam
Hussein brinca com fogo — o fogo nuclear e a
tentação de provocar guerras no Oriente Médio e
se possível no mundo inteiro. A Guerra do Golfo
provou que Saddam Hussein não tem capaci-
dade nem de obter apoio de seus colegas árabes
(com a única exceção de Yasser Arafat, que nem
governo tem), mas a História é cheia de lances
sinistros: às vezes, uma simples provocação, ou um
assassínio aparentemente isolado, ou um ato terro-
rista, acaba por levar países à guerra, de roldão.

O tratamento dado à comissão da ONU redes-
perta a suspeita ocidental de que o exército ira-
quiano andou enterrando, debaixo do nariz dos
observadores, material nuclear suspeito. Saddam
Hussein, com esta trapaça, está no elemento dele.
Tendo levantado a cabeça no plano interno, ao
contrário da expectativa americana de que cairia
de maduro com o fracasso da aventura ku-
waitiana, resolveu testar a capacidade de reação
ocidental.

Entre outras coisas, recusa-se a exportar pe-
tróleo, com que poderia comprar alimentos e me-
dicamentos tão necessitados pela população ira-
quiana. Rompeu as negociações com os dirigentes
curdos e sobre as aldeias deles despejou dois bom-
bardeios aéreos nos últimos dias. Soldados ira-
quianos se infiltram no Kuwait para recuperar
armamentos que deixaram para trás na desça-
belada retirada de meio ano atrás. A liberalização
do regime, prometida por Saddam Hussein, para
afrouxar a brutal repressão a curdos e xiitas, foi
empurrada para as calendas. Pouco a pouco, o
rato que ruge volta a afiar os dentes, como se os
mortos da aventura da Guerra do Golfo não
passassem de um número abstrato, sem significa-
ção moral. A consolidação do poder de Saddam
Hussein está acima do bem-estar de seu povo e a
vida humana deixou de ter importância.

Depois dos 100 mil mortos na guerra (avalia-
ção feita pelo general Schwarzkopf ao Congresso
americano), o exército iraquiano, que se acovar-
dou no front, arregaçou as mangas em casa e se
entregou à sua tarefa predileta de massacrar civis,
resultando daí provavelmente mais uns 50 mil
mortos. Pelo menos 30 bilhões de dólares são
necessários para reconstruir a infra-estrutura do
país, sem falar da dívida externa de 80 bilhões de
dólares — e a única resposta de Saddam Hussein
aos desafios internos é reiniciar as provocações
que em passado recentíssimo levaram o país à
catástrofe. Seria cômico se não fosse sério, se por
trás da basófia terceiro-mundista de um tiranete
inexpressivo não estivesse em jogo a segurança da
região e do mundo. Saddam Hussein é irresponsá-
vel demais para que o deixem brincar com artefa-
tos nucleares.

Sindicalismo do Tomate

A 
CUT confirmou a sua capacidade de mobili-
zar disponíveis de rua para demonstrações de

truculência. Fez saber de véspera que estaria a
postos, a partir das 14 horas, em frente à Bolsa de
Valores do Rio, para impedir — de qualquer jeito
— o leilão das ações da Usiminas. A Comissão do
Plano Nacional de Desestatização adiou o leilão
tendo em vista modificação do critério financeiro
do edital por um juiz, mas a CUT manteve a
batalha campal na Praça 15 porque o radica-
lismo, depois que se põe em movimento, não é
capaz de se recolher.

Foi o que se viu: as gargantas profundas da
CUT comandaram a cena de depredação. O resto
veio a reboque, porque até hoje o que se chama de
esquerda brasileira não recuperou o uso da razão:
CUT, CGT, Força Sindical, MR-8, PDT, PC do B
e até o PCB foram no arrastão.

Tomates e ovos substituíram os argumentos,
já que não se tratava de um debate. E, como o
objetivo vai mais longe do que o declarado, a
esquerda passou da palavra à agressão: quem esti-
vesse de gravata, nas cercanias da Bolsa, era espal-
deirado. Para a CUT, que assumiu, finalmente, o

comando de todas as esquerdas, a estatização é
insuficiente.

Ela quer mesmo é fazer a guerra ao capitalis-
mo, que no seu entender tem na Bolsa de Valores a
sua catedral. A CUT & Cia. venceram a batalha
que não houve, mas isto não garante a guerra que
haverá se o radicalismo de esquerda insistir em
agredir os sentimentos da classe média. As greves
contra a população, em que se especializou a
central sindical do PT, estão invertendo os senti-
mentos que equilibram a sociedade.

A CUT marcou a concentração dos disponí-
veis para as 12 horas e a PM entendeu que nada
teria a fazer na Praça 15 antes das 14 horas,
quando devia começar o leilão. Pode-se deduzir
tudo: a CUT se sentiu dona do terreno. O leilão foi
adiado, mas a CUT não quis perder a ocasião. E
pensou que estava fazendo história (com h minús-
culo) quando se entregou à arruaça. Está — isto
sim — preparando, sem se dar conta, o terreno
para outra história, que é sempre escrita pelos
vencedores e não pelos perdedores. Perdedor é
aquele que não aprende com os fatos, e repete os
mesmos erros sem sair do lugar.

 •'

Cartas

Aposentados
Desmentindo a aparição do presi-

dente do INSS na televisão, anuncian-
do que os "aposentados e pensionis-
tas" iriam receber os abonos, sem
problemas, já no mês de setembro (re-
ferentes ao mês de agosto) (...) os apo-
sentados (...) nada encontraram nos
bancos pagadores. (...) Não há apo-
sentadoria no Brasil para os trabalha-
dores, mas apenas assistência social, se
considerarmos os valores que são pa-
gos! (...) Rogério F. Petersen — Rio de
Janeiro.

Na edição de 9/9, o JORNAL DO
BRASIL publicou declarações sur-
preendentes da secretária executiva do
Ministério do Trabalho e Previdência
Social, Márcia Bacit, sobre o reajuste
dos quatro milhões de aposentados e
pensionistas que recebem mais que o
salário mínimo. Sustentou que a corre-
ção dos vencimentos não será feita de
acordo com a atualização do nível bá-
sico, portanto na escala de 147% (de
17 mil para 42 mil cruzeiros), mas sim
por outro índice menor. Vejam a con-
tradição: oito milhões de aposentados
e pensionistas que ganham o mínimo
têm reajuste de 147%. Os outros qua-tro milhões não. A legislação, porém,diz o contrário, no item 2 do art. 41 da
lei 8213: "os valores dos benefícios e
manutenção são reajustados conforme
a variação integral do INPC, calcula-
do pelo IBGE, nas mesmas épocas em
que o salário mínimo for alterado pelo
índice da cesta básica ou substituto
eventual". O salário foi alterado? En-
tão os proventos dos pensionistas e
aposentados também têm que ser.
Texto mais claro impossível.

Existe ainda o principio do direito
adquirido assegurado pelo parágrafo
3o do mesmo artigo 41. O direito ad-
quirido pelos aposentdos e pensionis-tas é o de que seus proventos serão
mantidos com o mesmo número de
salários mínimos de quando começa-
ram a receber suas pensões e aposenta-
dorias, conforme determinou o art. 58
das disposições transitórias da Consti-
tuição de 88. Como é possível alguém
dar outra interpretação aos textos le-
gais e constitucionais? (...) Pedro do
Coutto — Rio de Janeiro.
V acina

Em 21/8, ao ouvir a Voz do Brasil,
fiquei sabendo que em março/92 será
feita uma campanha contra o sarampo
e serão vacinadas crianças de nove
meses a 14 anos, tentando assim se
evitar o surto.

Tenho um filho de um ano e qua-
tro meses e em 22/8 levei-o para tomar
a vacina MMR contra sarampo, ru-
béola e cachumba, que é aplicada em
crianças desta idade e uma das únicas
que são cobradas. (...)

Fui à clínica Pronto Baby (Rua
Adolfo Mota, na Tijuca), e lá me co-
braram Cr$ 15 mil para a aplicação.
Como não tinha o dinheiro na hora,
desisti. (...) Mas ao sair da clínica, fui
informada por uma cliente de que a
Casa Granado vendia a vacina. Fui
até lá e paguei pela vacina apenas Cr$
1.457, mais Cr$ 250 pela aplicação, em
outra farmácia. (...) Maristela Maciel
Quitério de Oliveira — Rio de Janeiro.
Melhor saída

(...) Soa falso o dilema de que "é
melhor entregar o governo ao Judiciá-
rio", como desabafou o presidente, em
alusão ao zelo daquele poder em fazer
cumprir as leis ou, como querem ou-
tros, entregá-lo ao FMI que, em troca
de seu imprescindível aval, quer-nosimpor enorme aleijão na Carta Mag-
na.

Como está sendo muito doloroso
para o Brasil adaptar-se ao presidente,a melhor saída política e também a
mais racional seria utilizar o caminho
constitucional, ou seja, entregar o go-verno ao seu vice, Itamar Franco, quemelhor se adaptará ao Brasil. A in-
transigência, a impetuosidade, (...) da-
riam lugar à habilidade, à experiência
e à capacidade de dialogar com a so-
ciedade e com o Congresso. (...)

Esse gesto de humildade, de des-
prendimento e, sobretudo, de coragem
cívica se somaria aos créditos de ter
tornado irreversível a reconstrução e
de ter indicado um excelente nome
para, na sua ausência, ultimá-la. Reti-
rando-se com a cabeça erguida, ficaria
em "disponibilidade" e, se reconvoca-
do pelo povo, ai sim, teria obtido a
carta branca que supôs ter recebido ao
ser eleito presidente da República. Re-
nê Bastos Baptista — Rio de Janeiro.
Epidemia de ilusões

Freqüentemente, nos lares brasi-
leiros. aparece na televisão grande va-
riedade de "promoção de prêmios".

Uma danosa epidemia de ilusões. Sob
variados estratagemas de marketing
publicitário, os grandes empresários
industrais, comerciais e de serviços
persuadem a grande maioria a ingres-
sar no mundo da fantasia. Eles condi-
cionam a expectativa de ganhar prê-
mios à compra dos seus produtos e ao
envio de embalagens, rótulos, lacres,
etc. São dezenas de milhões de cartas
enviadas diariamente de todo o país e
o povo ignora que está contribuindo
para o aumento da inflação. erigido

tl iLJ
Em relação aos salários gradual-

mente achatados, o preço do envelope,
da cola e da tarifa postal estão caros.
Muito mais salgados são os produtosanunciados promocionalmente, com-
parados com similares na praça. Se-
gundo pesquisa com experts no assun-
to, essas empresas faturam bilhões de
cruzeiros às custas da ingenuidade po-
pular e, quando realmente premiam,
são migalhas que não chegam a meio
por cento. Ademais, não se pode des-
cartar a possibilidade de mutretas, (...)
que constituem crime (n° 171) do Có-
digo Penal. Urge uma providência sé-
ria do ministro da Economia para es-
tirpar esse cancro nacional. (...) Jorge
Gomes — Rio de Janeiro.
Moralidade

O governador Antonio Carlos
Magalhães, o presidente do PSDB,
Tasso Jereisatti e o governador do
Ceará, Ciro Gomes, em encontro em
Brasília, concluíram que "o expurgo
dos corruptos do govern é mais impor-
tante para o entendimento do que a
aprovação do Emendão" (JB de 10/9).
Nesse caso, para que se pudesse chegar
a um bom entendimento, ter-se-ia que
aplicar, certamente, o disposto no art.
37 da Constituição, que determina que
a administração pública direta, indire-
ta ou fundacional, de qualquer dos
poderes da União, dos estados, do
distrito federal e dos municípios obe-
deça "aos princípios da legalidade, im-
pessoalidade e moralidade". Acilon
Dantas de Andrade — Rio de Janeiro.
Humanidades

(...) Fizemos três constatações ao
ler o editorial "A Escola Reprovada",
de 179: 1) a lucidez com que o JOR-
NAL DO BRASIL percebe a impor-
tância da Educação no momento
atual, em que a modernidade exige
qualificação de mão-de-obra; 2) sua
consciência quanto aos nossos maiores
problemas educacionais, tais como
evasão, repetência, inadaptação dos
currículos às populações de baixa ren-
da, o nível de formação de nossos
professores, etc.; 3) seu equívoco
quanto à importância da área de "hu-
manidades". Este campo do conheci-
mento humano é percebido como de"um saber bacharelesco e acadêmico,
desvinculado das urgentes tarefas do
desenvolvimento tecnológico e da pró-1
pria demanda do mercado de traba-
iho". /¦) Brigldo

Como educadora, nos vimos im-
pulsionadas a desfazer o equívoco. (...)
O Centro de Ciências Humanas ("hu-
manidades") é um dos centros da uni-
versidade, composto por diversos de-
partamentos. E entre estes está o
departamento de Educação que, por
ter como objeto a Pedagogia (...) pode
colaborar, e muito, com os demais
departamentos, para que as outras ati-
vidades de ensino sejam planejadas
com vistas à demanda social, no que
diz respeito às expectativas do merca-
do e às de ordem pessoal.

O departamento de Educação tem

sob sua responsabilidade a formação
de professores e é a qualidade profis-
sional dos professores que contribuirá
para a solução de muitos dos nossos
problemas educacionais citados por
esse jornal, como evasão, repetência,
adequação curricular. É também da
qualificação profissional dos professo-
res que dependerá a qualidade dos
cursos de outras áreas (tecnológica e
biomédica). (...) Paulina Cama de Car-
valho e Gilda Grumbach, professoras,
Universidade Gama Filho — Rio dc
Janeiro.
Nambiguá Caraíba

Sou estudante do Pedro II (Hu-
maitá I). Minha mãe, a Magali, é pro-:
fessora e deu-me para ler uma carta de
D. Terezinha de Jesus Ferreira Soares.'
publicada no JB de 26/8/91. Em segui"
da, em virtude do meu interesse, leu-
me o capítulo do livro de Ztienir Ven-
tura, referente ao capitão Sérgio. Fi-
quei muito satisfeito por saber que
existe um herói vivo. Quero conhecê-lo
e abraçá-lo.

Meu objetivo, ao escrever esta car-
ta, é sugerir ás mães de jovens como,
eu, que leiam para seus filhos o capítu-
lo "Um herói solitário", do livro 1968,
O ano que não terminou, de Zuenir
Ventura.

Não há exagero em afirmar, deve-
mos muito a esse capitão. Acho até
que ele deveria ser general. Bruno de:
Oliveira — Rio de Janeiro.
Faça fácil

Solicito a publicação de minha re-
clamação contra a Editora Globo. Mi-
nha esposa, Ruth Norberto Costa de
Carvalho, ajustou com a Editora Glo-
bo a assinatura da revista Faça Fácil
(n° 1.747.973). Segundo correspondèn-
cia da própria editora, a edição inicial
seria a de n° 78-jul/9l. Ocorre que até,
hoje não recebemos qualquer exem-
plar e as desculpas são as mais absur-
das: aguardar 15 dias úteis; depende de
São Paulo, etc. As prestações estão
sendo pagas em dia. Ainda no dia 16/9
liguei para São Paulo e pediram-me
para aguardar oito dias úteis. João
Antônio de Carvalho — Rio de Janeiro.

INSS
Depois de um ano (9/8/90 a 9/8/

91) de marchas e contramarchas porsalas, corredores, guichês e até arqui-
vos (incompletos) do INSS, soube quemeu pecúlio (protocolo 65/85636) se-
ria indeferido por não ter sido encon-
trada qualquer prova de ser eu o bene-
ficiário de Alice Miranda Freitas
Fonseca (falecida em julho de 90),.
apesar de eu ter apresentado o proto-colo do Ipase n° 06626 de 3/6/76, entre,
outros tantos documentos que me fo-<
ram solicitados. (...) Informaram-me
que deveria aguardar uma carta do
INSS que me comunicaria oficialmen-
te o indeferimento e então dar entrada
na Justiça, única forma de obter meus
direitos.

Até o dia 9/9 não havia recebido a
carta de comunicação. Ao invés, da
última vez que fui ao INSS (Av. Presf'
Vargas 418/14° e 15°), foi-me apresen-
tado anexo ao processo um documen-
to manuscrito em que uma funcionária'
(D. Vera, carimbo e matrícula ilegí-r
veis) manda sumariamente me infor-
mar que não tenho direito ao pecúlio'
("e sim os herdeiros na forma da lei"), ,
apesar de ser eu o herdeiro indicado!
pela segurada em documentos que de-(
veriam ter sido localizados no INSS.;'
(...) Assinei esta informação que, na
verdade, esconde o fato já sabido por
mim de que a destinação do pecúlio a
minha pessoa não foi encontrada em-
qualquer dependência do INSS. Que
devo fazer? (...) Paulo César Gyrâo dé
Castro — Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publica-,
ção no todo ou em parte entre as quç_
tiverem assinatura, nome completo e legn
vel e endereço que permita confirmação»
prévia.

Correção
O JORNAL DO BRASIL errou

ao publicar na matéria "Governo nego-
cia fábrica ilegal de derivados do san-
gue", da edição de domingo, que Dalton.
Chamoni, diretor da Fundação Hemo-
centro de São Paulo, está participando
nas negociações entre o Ministério da
Saúde e o governo francês para a cons-
trução de três fábricas ilegais de deriva-
dos de sangue. Na verdade, Dalton
Chamoni é contra o projeto do Ministé-
rio da Saúde. Quem está apoiando o'
projeto é Carmino Antônio de Souza e
Jordão Pelegrino Júnior, do Hemocen-
tro de Campinas.

. .1

• '-.-K
jurjJ

, t?//

,|

li'»!
í;"j

411 >i
I Í: J

in)ii
ru; j

¦ t

> \J

/t.b
mun

$

I
niiíi
lr'Ú

¦ jl
ÍTÍ

n * í
",rl

ttoy
il. 41
o*;:»
nn-j

1

j.Ti.l
IV li»?

i ;'J
nua
7fn§
tiiri

t
i/j;U
i*i07

nilj
j o

jpecí
ru *,\
mu

üfíoi/
.1-.

(Jlii

oL?
SjTj
hhio

)í'íf

.'ài
rxj
niJ

o



JORNAL DO BRASIL Opinião quarta-feira, 25/9/91 ? 1" caderno ? 11

•'Começar de novo
E contar comigo
V,a valera pena
Ter amanhecido."
Cnmtçir dt mio, it Ivan
Lins e Vítor Martins

e volta a
Brasília da

i y'¦ ¦ / v

VXLLAS-BÔAS CORRÊA

Começar de novo
tituição, a firmar os passos ainda tatean-
tes, às vésperas de cantar parabéns e
soprar as velas dos três aninhos.

Reconheça-se que dá mesmo para
maliciar. A guinada foi muito brusca e
oportunissima. Nem na campanha nem
nos 18 meses de governo, jamais se ouviu
o presidente Collor queixar-se dos emba-
raços causados pelos exageros da Consti-
tuição-cidadã. Afinal, os resmungos so-
bre a maldição da ingovernabilidade
entronizada pelo corporativismo desbra-
gado da Constituinte foram choraminga-
dos pelo senador José Sarney quando
sentado na cadeira ora enfeitada pela
postura atlética de Collor.

Depois, sejamos francos: enquanto
não precisou, o presidente desdenhou do
Congresso, inflado da arrogante confian-
ça de que os 35 milhões de votos pessoais
bastariam para intimidar o Legislativo e
arrancar, no grito, a aprovação do jorro
de medidas provisórias que revoluciona-
riam o país, sustentando a popularidade
aquecida pelo êxito.

Como não deu certo, a inflação zomba
da pontaria do caçador desastrado, a pri-
vatização empaca na burocracia e enreda-
sc na Justiça, o enxugamento da adminis-
tração estacou depois do impulso da arran-
cada e dela sobra a sucata, abandonada à
ferrugem do tempo, um Collor irreconhecí-
vel bate às portas do Congresso, de Emen-
dão em riste, rezingando soturnas desgra-
ceiras e pedindo ajuda.

Ora, o Congresso não gosta de Col-
lor. A má vontade da maioria na Câma-
ra e no Senado é ostensiva e renitente,
não perde vaza de cutucar o governo no
voto e no xingamento que escorre das
tribunas parlamentares encharcadas pe-
la eloqüência que não ecoa além do
plenário, sempre às moscas, nem como-
vc a indiferença da imprensa.

É cedo para prever o andamento do
Emendão, no longo roteiro de prazos
em série para a tramitação na Câmara e
no Senado e que não pode ser normal-
mente percorrido cm menos de três a
quatro meses. Claro que, convencido da
iminência do desastre e embalado pelo
consenso, o Congresso pode acelerar o
andamento de emendas, devidamente
reduzidas ao mínimo, ao estritamente
indispensável para atender à emergência
aflita do governo.

O susto está passando e o Congres-
so, os governadores, os partidos vão
caindo em si. Exceção dos insensatos,
ninguém está interessado em desestabi-
lizar o governo.

Mas, entre conceder o essencial e
render-se ás aflições presidenciais vai
uma grande distância.

Collor não consegue livrar-se da sus-
peita de que a inspiração recôndita do
Emendão é um lance político imediatista.

O governo está na pior; Collor purga o
escândalo da LBA que maniata as apura-
çôes à porta do gabinete da ex-prcsidente.

De tais funduras, o presidente emer-
giu com a jogada esperta demais de zerar
tudo, cancelando erros e desacertos dos
18 meses, arquivando malquerenças e
agravos para começar governo novinho
em folha, humilde e conciliador, acon-
chegado ao Congresso, fraterno e amis-
toso com os políticos e partidos, o gover-
no para valer dos três anos e meio
restantes do mandato.

Pazes feitas, nada de cobranças e de-
mais impertinências. Aprovado o Emen-
dão. o resto e o outro, esquece-se.

viagem expressa
aos Estados Uni-
dos para o rotinci-
ro discurso de
abertura da Assembléia Geral da ONU,
emendada na excursão mais longa a seis
países da África, o presidente Collor de
Mello vai encontrar as desleixadas arti-
culações em torno do Emendão pratica-
mente empacadas, à espera de um forte
empurrão que, a esta altura, terá que ser
mais vigoroso e convincente do que seria
necessário no embalo da montagem do
cenário catastrófico da falência do país.

A tática do pânico para faturar o
susto exige rapidez na execução e a ca-
dência crescente do terror. Não se deve
abrir brechas para que a vítima recupere
o fôlego, respire fundo e, com os nervos
acalmados, pense e racionalize.

Collor é um devoto dos sortilégios do
marketing e sabe manipular as técnicas
de ganhar na notícia, jogar sempre na
defensiva, criar fatos, ocupar vazios.

Desta vez, talvez mais do que em
nenhuma ocasião, valeu-se de todos os
trunfos ao sair do encurralamento baten-
do em grande estilo, soando as trombe-
tas do alarme e tonteando o país com a
denúncia de crise terminal, ao mesmo
tempo que atirava sobre lideranças par-
lamcntares, de olhos arregalados de pa-
vor, o pacote de amplíssima reforma
constitucional, embrulhadas no papel
amarfanhado do rascunho do Emendão,
mais mexido do que mingau de araruta.

Parecia que ia dar certo. Em desetn-
penho pessoal impecável perante o
Conselho da República, Collor empos-
tou a voz, baixando o tom â ressonân-
cia cavernosa dos profetas do fim do
mundo. E, na mesma toada, acionou o
secretário nacional de Política Econô-
mica, professor Roberto Macedo, para
estrear como o mais recente especialista
no vaticínio de desgraças, ecoando o
desesperado berro de socorro presiden-
ciai com a credibilidade técnica de eco-
nomista, manipulando gráficos, trans-
parèncias e estatísticas.

Antes e depois, Collor convocou go-
vernadores, presidentes de partidos. lide-
ranças para bisar o alvoroço.

Nessas horas, presidente não viaja. A
ausência desmoraliza sobressaltos, desar-
ma apreensões, espalha a convicção jus-
tifícada de que as coisas não podem estar
assim tão negras, tanto que o presidente
emenda duas esticadas internacionais.

Mas, acima de tudo, encaixou um
longo intervalo para o sossegado matu-
tar dos parceiros que estavam sendo
atraídos para formar a roda do erçten-
dimento nacional.

A pausa foi um desastre tático. Em
poucos dias o panorama está mudando,
e rapidamente. O esboço do Emendão
não assusta o mais tímido pardal e vem
sendo depenado por avaliação política
que principia por contestar o apavorante
relato do Roberto Macedo e afunda em
dúvidas sobre a urgente necessidade da
penca contraditória de propostas de mu-
danças no »exto da pobrezinha da Cons-

A hora da decisão

Fernando Lyra*

O 
entendimento nacional, da forma
como está sendo proposto e con-

duzido, vai nos levar exatamente a lugar
nenhum.

O êxito do entendimento passa preli-minarmente pela definição do perfil do
governo, ou seja, do papel que o presiden-te Collor efetivamente pode representar
na Presidência da República. A fase da
fantasia acabou. Agora, só o realismo
pode nos salvar do caos. E o realismo
político nos ensina que não se pode go-vernár com todas as forças, com todas as
tendências, com todos os partidos. É pre-ciso'escolher um lado. um bloco, uma
corrente. Este é o desafio preliminar que o
Presidente tem que encarar.

Num país com partidos frágeis essa
necessidade é ainda mais gritante no mo-
mento da crise. O Presidente tem que
escolher sua base de sustentação e diretri-
zes da política econômica que expressem
uma determinada visão da sociedade bra-
sileira e seus problemas e se aferrar a elas
para superar a crise.

Em outras palavras, só resta ao gover-
no e ao país uma opção: que o Presidente
Collor assuma uma personalidade politi-
camente definida e escolha entre os dois
grandes blocos que se apresentam na vida
brasileira de hoje, centro-esquerda ou
centro-direira, aquele que lhe dará susten-
tação e fornecerá a substância do seu go-
vemo.

Ele pode, nesse alinhamento, partir da
direita tradicional, ampliando o leque até
o centro. Ou partir daí em direção à
esquerda. Qualquer rota terá dificuldades
e inconvenientes, mas só a decisão poruma delas poderá reverter a tendência de
desagregação que se apoderou da socie-
dade brasileira.

O que não pode é o acordo ora perse-
guido ser global, pelo simples fato de que
ninguém governa na "geléia geral".

O consenso torna-se viável quando es-
tão em jogo decisões institucionais, a
exemplo do que aconteceu com a transi-
ção para a democracia, em torno de Tan-
credo Neves. Já para o governo, quando
estão em jogo fundamentalmente princí-
pios de política econômica e social, a
busca do consenso é um atrabalho. Nossa
história recente está ai para mostrar isto.

Ê preciso ter em vista que o Presidente
não dispõe no Congresso de um suporte à
altura das dificuldades que o país através-
sa. À medida que se dissemina a falsa
perspectiva de um acordo geral, mais par-
lamentares parecem se alinhar com as
teses do governo porém, paradoxalmente,
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O CIDADÃO E SEU ESCÁRNIO
I) Se você for muito atento, e possuir uma

boa lupa, conseguirá ler, em corpo 1, no verso
das contas de luz, um aviso típico de país em
sandálias havaianas: "Após vencimento,
acréscimo de 12%. E o fornecimento está
sujeito a corte sem aviso prévio."

Pois é, se você atrasar 1 dia paga 12% de
multa. Do contrário eles mandam um Ton-
ton macoute (*) cortar sua energia. Quer
dizer, um serviço do qual depende a sua
iluminação, televisão, computador, fax, ge-
ladeira, café expresso, pode ser desligado
assim que houver um guarda-costas disponí-
vel. O acidente fatal aconteceu comigo há
meses. O correio, o porteiro do prédio, ou a
própria Light, deixou de me entregar a con-
ta. Se eu não estivesse disposto a me atracar
com o canapiense, ele teria cortado tudo que
me é essencial. E bota essencial nisso.

II) Este ano, uma em cada 3 pessoas deixou
de receber o IPVA ou lá como se chama o
aviso pra pagamento da taxa anual de auto-
móvel. Dessa forma, todo mundo foi automa-
ticamente multado e o Detran triplicou sua
receita. E ainda tem o "despachante", 

que
cobra 50% pra fazer o serviço.

III) E o American-Express? Manda a co-
brança do cartão do dia do vencimento. É
isso; se você está na cama com a sua namora-
da, tem que botar a calça depressa, e sair
correndo pra não atrasar o pagamento. Mas,
como, mesmo assim, os carneiros brasileiros
conseguiam pagar em dia, o cartão, nos últi-

mos dois meses, chegou dois dias depois do
prazo de vencimento. No mês passado me
arrancaram, pelo atraso deles, 4.3% de multa.
Bem, como o serviço é particular e há muito
cartão no mundo, rasguei os meus dois car-
tões, o nacional e o internacional, e mandei o
glorioso American Express tomar Doril.

IV) E tem também o Partido SOCIALIS-
TA Brasileiro. Agora mesmo seu chefe está
fazendo socialismo lá longe. Aqui, porém,
como o povo que mora na Rua Bela (já não
é mais) não podia mais ver por causa do
barulho infernal das obras, a construtora
(claro, também socialista) mandou distri-
buir tampões de ouvidos de graça. O orga-
nograma prevê que o barulho, 24 horas por
dia, só vai até fim de novembro. O próximo
passo é distribuir mordaças pros poucos que
ousarem se queixar. Já que vendas, bem,
essas a mídia fornece há muito tempo.

V) Ah, o outro lado. Por falha inexplicável
deixei de pagar a mensalidade de maio da São
Paulo Enlaces Ltda., responsável pela comercia-
lização do canal da CNN. Pois bem, desde
maio, sem histeria, sem maior pressão, a empre-
sa vem mandando avisos de atraso. Ontem, afi-
nal, percebi o tempo que havia passado, telefo-
nei: "Nem 

quero saber de quem é o engano.
Mandem a conta de novo que eu pago."

(*) Vocês sabem quando foi feita a libertação dos escravos no
Haiti? Em 1791. Eta nois, hein, m3e?!
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m RELIGIÃO

A água que bebemos,

o ar que 
respiramos

mais frágil se torna a sustentação presi-
dencial. Onde todos podem ser a favor,
todos podem também ser contra. A falta
de referências explícitas sobre quem ou o
que representa governo ou oposição só
dificulta o encaminhamento do processo
legislativo.

A cada dia que passa, se evidenciam
os erros do pecado original da candidatu-
ra Collor, eleito atropelando as estruturas
partidárias, à margem dos políticos, com
votos heterogêneos dos Brasis do primei-
ro e do quarto mundos — os ricos, encas-
telados na visão corporativa da defesa
dos seus interesses c os descamisados, sem
organicidade e sem meios de expressão
política. O chamado para o entendimento
nacional, que poderia ter sido deflagrado
com grandeza na primeira hora, para dar
substância política ao fenômeno eleitoral
que foi a vitória de Collor, não foi feito. O
governo começou como um desdobra-
mento da campanha, baseado no messia-
nismo, no carisma, no marketing mal uti-
lizado, no autoritarismo. O resultado éisto que ai está.

Exaurida esta etapa do seu mandato,
com o fracasso do plano econômico, o
Presidente despertou para a realidade mas
partiu radicalmente para o outro lado.
Antes, não queria nignuém. Agora, quertodo mundo no mesmo barco. Passou deum extremo a outro, sem perceber que os
dois opostos são inviáveis.

Não se pode conceber um regime de-
mocrático sem conflitos, sem governo e
oposição. Há disposição de todos os seg-
mentos políticos para participarem do
Entendimento. O diálogo civilizado, en-
tretanto, não significa compromisso de
conveniência. O entendimento tem que se
dar em cima de princípios, de programas,
de pontos básicos.

Com o que lhe resta de legitimidade, o
Presidente e somente ele tem que decidir
por onde encaminhar o seu governo.
Quais os compromissos com a sociedade
que pretende assumir para cumprir, supe-
rando a fase da pirotécnica verbal, do
arroubo, da bravata.

A crença na Democracia como valor
maior da sociedade contemporânea me
leva a ter esperança de que um homem
ungido tão expressivamente pelas urnas
terá dimensão para dar a volta por cima
dos desacertos do seu governo e definir-se
por um rumo que devolva ao País referen-
ciais e o tire da perplexidade. O Presiden-
te deve definir seu rumo e começar a
conversar. Sem esta definição, tudo conti-
nuará no enunciado, na encenação, na
inconseqüência.

Até quando o país agüentará?
* Ex-ministro da Justiça

Márcio Moreira Alves*

Nós, 
a classe média, estamos por

fora. Somos de uma ignorância
típica do Ocidente Profundo onde vive-
mos. Uma pesquisa feita nas cinco maio-
res capitais do país mostra que quase
80% da classe média sabe que haverá
uma conferência mundial sobre meio
ambiente e desenvolvimento no Rio de
Janeiro em 1992. No entanto, mais de
70% acham que a proteção do meio
ambiente tem a ver essencialmente com a
conservação das florestas c a sobrevivên-
cia de espécies animais em perigo, como
o mico-leão-dourado.

É verdade que a Rio-92 tem a ver
com a exploração racional dos recursos
naturais. É verdade, também, que se
preocupará com uma espécie ameaçada
de extinção: a humanidade. Especial-
mente, tem a ver com o bicho homem
que mora nas cidades, hoje oito de cada
dez brasileiros.

A sobrevivência da espécie humana é
a razão do sucesso dos partidos verdes na
Europa e dos grupos ecológicos na Amé-
rica do Norte ter sido tão espetacular que
eles passaram da oposição ao sistema in-
dustrial para, na prática, comandá-lo. As
suas principais teses foram incorporadas
pelos partidos tradicionais. Quem limpou
o Tâmisa, antes um rio morto, foi o
governo de Margareth Thatcher e a lim-
peza do Sena tem todo o apoio do prefei-
to de Paris, Jacques Chirac, líder conser-
vador. A resistência do governo
americano a adotar compromissos firmes
de redução das emissões de monóxido de
carbono e de CFC encontra oposição não
apenas na sociedade civil como em parla-
mentares dos dois partidos que por lá se
alternam no poder.

A idéia de que poluir não custa nada
está moribunda no mundo inteiro. E o
seu desaparecimento se deve à constata-
ção de que é muito mais caro limpar a
poluição do que preveni-la, da mesma
forma como é mais caro curar doenças
do que evitá-las. A primeira conferência
das Nações Unidas sobre meio ambiente
foi realizada em Estocolmo, em 1972.
Veio logo em seguida ao famoso relato-
rio do Clube de Roma, que defendia o
crescimento zero para que não se esgo-

tassem as reservas de matérias-primas
não renováveis do mundo antes de mea-
dos do século XXI. Em conseqüência,
não levou em conta a necessidade de
desenvolvimento econômico. Duas déca-
das mais tarde, já ficou claro para todos
que a pobreza e a miséria são fatores
importantes de poluição.

A África e a América Latina não tive-
ram crescimento econômico na década dos
80 e estão muito mais poluídas do que
antes. Na África, avançam os desertos. Na
América Latina, as populações se conccn-
tram nas periferias das cidades, onde não
há tratamento de esgotos. Os excrementos
humanos poluem as águas e as epidemias,
como o cólera, ameaçam a todos. Pior: o
processo de industrialização, intensivo em
cidades como São Paulo, Santiago ou Mé-
xico, não obedeceu a normas de preserva-
ção do ar. Resultado: no inverno, quando
ocorrem as chamadas inversões térmicas,
o ar fica parado e irrespirável.

A destruição do meio ambiente através
da expansão industrial obrigou os empre-
sários a pensar no assunto — uns poucos
por terem responsabilidade cidadã, a
maioria por a isso terem sido obrigados
pela pressão da sociedade, por normas
estabelecidas pelo poder público e por
multas e processos de perdas e danos.

Hoje, no mundo desenvolvido, a in-
dústria está perfeitamente consciente de
que é parte do problema e instrumento
fundamental para a sua solução. Daí que a
Rio-92 passou a ser uma conferência sobre
o desenvolvimento e o meio ambiente e quenela a participação empresarial é tão im-
portante quanto a dos governos.

Maurice Strong, secretário-geral da
Rio-92, encarregou um jovem empresário
suíço, Stephan Schmidheiny, de coordenar
a participação empresarial na conferência.
Para cumprir a tarefa, Schmidhliny reuniu
cerca de 50 presidentes de grandes empre-
sas — seis são latino-americanos — para
redigirem um relatório conjunto. A reu-
nião desses chefes de empresas chama-se
Business Council for Sustainable Develop-
ment. Estabeleceu, com precisão helvctica,
um calendário de encontros semestrais pa-
ra debaterem os textos, que estão sendo
preparados por equipes técnicas cujos
coordenadores se reúnem mensalmente, e
que resultarão em propostas e compromis-
sos a serem aprovados no Rio. O principal
produto resultante desse esforço será um

livro. Tem o nome provisório de Nosso
Empreendimento Comum, e será publicado
simultaneamente, em janeiro, em oito
idiomas, português inclusive, com uma ti-
ragem de dois milhões de exemplares. As
alterações que se impuserem em virtude
das criticas que receber serão examinadas
em maio, na reunião final do Business
Council, no Rio de Janeiro.

O coordenador brasileiro desse Conse-
lho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável é Mareio Fortes. Sensibilizou-
se pelo assunto quando presidente do BN-
DES, verificando as restrições que os pro-
jetos brasileiros começavam a sofrer para
conseguir empréstimos externos em virtu-
de da falta de estudos ambientais apro-
priados. Criou no Banco um departamen-
to de meio ambiente e fez o mesmo no
Banerj, quando o presidiu.

No início de outubro, dias 7 e 8, cerca
de 400 empresários latino-americanos es-
tarão reunidos no Rio Palace durante
dois dias para discutir uma minuta de
compromisso continental com o desen-
volvimento sustentável. O seminário, que
terá abertura solene com a presença do
presidente Collor, está dividido em pa-
lestras temáticas e sessões simultâneas de
trabalho, cobrindo todos os aspectos da
questão, desde as mais gerais, como os
cenários globais, até,aquela que é, para
nós, a mais específica, a questão amazô-
nica. Virão vedetes políticas, como o ex-
ministro da Economia da Bolívia que
acabou com a inflação do seu país e
perdeu as eleições presidenciais, Gozalo
Sanchez Lozada, e Mario Vargas Lloza,
que foi também candidato à presidência
do Peru, mas os atores principais serão
especialistas e cientistas.

A proposta de compromisso que será
debatida é realista e, ao mesmo tempo,
ambiciosa. Detecta os obstáculos queexistem na ignorância empresarial e do
público, põe o dedo na ferida da miséria,
define o que entende por desenvolvimen-
to sustentável e se dirige tanto aos empre-
sários como aos governos, às organiza-
ções multilaterais e ao público em geral.

O objetivo principal é sensibilizar a
opinião pública para1 os problemas mais
concretos e imediatos. Salvar o mico-
leão- dourado é, sem dúvida, uma ativi-
dade meritória. Salvar o bicho homem é
mais meritório ainda. E bem mais difícil.

'Jornalista e cientista político

Malhando em aço frio

Ernesto Weber *

O 
sucesso no Brasil é um insulto pes-soai, costuma dizer o compositor

Antonio Carlos Jobim. Lamentavelmente,
ele tem razão. Por isso, dá pena ver uma
parte das nossas inteligências revelar uma
visão tão deturpada ae um dos maiores
patrimônios do país — a Petrobrás.

Além de detuipada, uma visão falsa e
preconceituosa. Cabe à Petrobrás — e,
em conseqüência, a seus empregados —,
executar o monopólio do petróleo, tarefa
que lhe foi conferida por lei e que ao
longo de seus 38 anos de existência vem
cumprindo com zelo e eficiência.

O ditado popular afirma: "Quem não
tem competência não se estabelece." Á
Petrobrás jamais deixou que faltasse com-
bustível, nem nos dois grandes choques do
petróleo, na recente guerra do Golfo Pér-
sico, ou mesmo durante greves, como a
que aconteceu agora. E a sua missão.

Isso faz com que muitos brasileiros,
inclusive alguns líderes sindicais, e tam-
bém empresários preocupados com a efi-
ciência alheia, não tenham idéia do que é
um racionamento ou falta real de ener-
gia, num país do tamanho do nosso.
Talvez porque, nos choques do petróleo,houve falta de gasolina nos Estados Uni-
dos e na Europa, mas não no Brasil.

O país tem sido sempre abastecido,
em todas as ocasiões, a custos sempre
compatíveis com os preços internado-
nais, graças aos planos de contigência de
que a Petrobrás dispõe, com cenários
internos e externos que são permanente-mente avaliados e ajustados pelo seu cor-
po de empregados.

A intriga impatriótica que se tenta
passar para a opinião pública é a de quea empresa tem sido sempre apanhada
desprevenida, o que constitui, a par de
uma mentira, uma ingenuidade, como se
para o empregado da Petrobrás o Brasil
não estivesse em primeiro lugar.

A Petrobrás é a viga mestra da indús-
tria nacional de petroleo — hoje forma-
da por mais de duas mil empresas priva-das de bens de capital, gerando empregos
para milhões de brasileiros. Isso, sem
falar na sua participação no comando da
indústria petroquímica, ao lado de par-ceiros privados nacionais e internado-
nais, ou no mercado de fertilizantes, vital
para a agricultura.

Graças à indústria brasileira de bens
de capital, e aos seus empregados, a Pe-
trobras tornou-se uma empresa de Pri-
meiro Mundo, com conceito internado-
nal, líder na exploração de petróleo em
águas profundas, e detentora de credibi-
lidade no mercado financeiro do exte-
rior, como comprovam os recentes em-
préstimos obtidos na Europa.

Não há dúvida que é louvável a preo-cupacão com a eficiência das estatais
brasileiras — a Petrobrás, em particular.No caso dela, porém, a carapuça não
cabe: onde quer que atue, a Petrobrás
lidera. Está ai a Petrobrás Distribuidora,
a BR, que é a maior e a melhor compa-
nhia distribuidora de combustíveis do
país. num mercado altamente competiti-
vo, em que enfrenta e supera, de novo,
congêneres multinacionais, de acordo
com a pesquisa anual da insuspeita revis-
ta Exame.

A Petrobrás não tem medo da con-
corrência e está sempre pronta para en-
frentá-la, dentro ou tora do Brasil. O seu
corpo gerencial administra um conjunto
industrial e tecnológico no qual uma refi-
naria, por exemplo, se iguala em comple-
xidade com outras industrias de grande
porte do país. O Sistema Petrobrás com-
preende uma indústria de exploração,
perfuração e produção de petroleo; uma
indústria de refino como poucas no
mundo; uma malha de transporte de ta-
manho continental, compreendendo du-
tos, navios, caminhões e trens, que leva
combustível a todos os pontos ao país,inclusive regiões onde a concorrência
multinacional não tem interesse em ope-
rar, por sua complexidade e custos eleva-
dos. como a Amazônia. Em suma, onde
há Brasil, tem Petrobrás.

E portanto injusto supor que os pe-troleiros estão acima da Lei e da Ordem.
Eles não se deixaram usar politicamente
por uma minoria radical na recente greve
da categoria. Tanto que, já no último fim
de semana, voltaram ao trabalho, tão
logo a Justiça considerou o movimento
abusivo, sabendo que num regime demo-
crático haverá sempre diálogo, por mais
que forças do retrocesso, que estão onde
menos se espera, torçam pelo contrário.

Tenta-se, mais uma vez, jogar gasoli-
na no forno alheio, depois que uma greve
da Petrobrás acabou. Seria melhor que,em vez de se malhar em aço frio, se
pagasse o que se deve à empresa. Aí, sim,
teríamos uma volta redonda à eficiência
empresarial.

* Presidente da Petrobrás

Constelações

de valores

Dom Lucas Moreira Neves *

Com 
a sua faculdade de estimativa

— misto de sentimento e de razão,
de intuição ou percepção conatural e de *
empatia — uma pessoa é capaz de captar : \
o valor de uma realidade ou uma realida-
de que se constitui em autêntico valor.
Com a mesma faculdade a pessoa torna-'
se capaz de perceber os diversos graus1" |T^
dps valores e de estabelecer entre eles
uma certa escala ou hierarquia. ^

Em busca dessa hierarquia, o maior-,,
axiólogo ou filósofo dos valores, Max-,
Scheler, propôs agrupar todos os valores c
em um ou outro dos quatro grupos: va-íI:'
lores espirituais (os primeiros dos quais
são a verdade, o bem, a beleza e a unida- ... j
de); valores vitais (o primeiro dos quais é^(^
a vida, a existência humana); valores edo-""' '
nísticos (primeiro entre eles, o prazer) e
valores religiosos (Deus sendo o primeiro
deles). »,,,

Sem negar a pertinência e expressivi-""" •
dade dessa classificação, mas pretenden- 

*
do identificar com mais precisão as vá- .^.J,
rias áreas axiológicas, um aplicado e
penetrante estudioso e divulgador da'. ...
axiologia o italiano Baptista Mondin,.
alarga para 10 os grupos de valores:-
valores ôntieos (primeiro deles, o ser);.:ní.
valores pessoais (primeiro entre eles, a-- u-'
pessoa humana); valores sociais (sendo o
primeiro a família); valores econômicos'
(o trabalho como primeiro); valores cul-—'•
ttirais (primeiro deles, obviamente, a'
própria cultura); valores somáticos (o'
corpo, primeiro na escala); valores noéti- ___
cos ou do conhecimento (primeiro dos.,,,„^
quais a verdade): valores estéticos (come-,,
çando pela beleza); valores morais (sendo /
o primeiro o bem e bondade) e, finalmen- •' -
te, valores religiosos o primeiro deles sen- '"'-"'
do o sagrado ou o divino).

No interior de cada um desses gru-
pos, enfileiram-se ao redor da estrela-
guia, que é o valor mais alto, outros
valores de diferente qualidade, formando
outras tantas constelações. O conjunto
harmonioso dessas 10 constelações ofe-"<»>
rece um panorama, tão completo quanto
possível, sempre imperfeito, porém, dos ¦
principais valores. O citado professor
Baptista Mondin tem o mérito de haver"""'"
delineado esse panorama, acrescentando
pertinentes comentários sobre cada um
dos valores. Permito-me dar, em síntese,
o quadro de valores resultante da sua
proposta.

No grupo dos valores ôntieos, natu- •
ralmente de caráter metafísico, na órbita -«»«»
do valor ser, giram os valores vir-a-ser,
substância, relação bem como o valor
tempo.

No campo dos valores pessoais, em
íntima ligação com o valor pessoa, apare-
cem valores conexos com a condição de ^
pessoa porque componentes dela, ou se- a , „
ja, o corpo, o espírito, a sexualidade (eu - -
acrescentaria a afetividade), a liberdade e i ítt^s
a vocação.

No espectro dos valores sociais, pro-;
jetam-se o matrimônio, a família, a pá- .
tria, a justiça e a paz. ' " J ':'

Como valores econômicos, bastari?
citar o trabalho e a técnica.

No grupo dos valores culturais,'
Mondin propõe associar à cultura pro-'
priamente dita valores como a tradição
(ou a cultura enquanto enraizada no pas-^
sado e na história), a revolução (ou a..
cultura enquanto aberta ao novo, ao fu-"
turo) e a escola como espaço no qual se
transmite a cultura mais do que a simples
instrução.

A constelação dos valores somáticos'
estaria formada pelos valores da saúde,
do divertimento e do lazer, do esporte; da
mesma constelação fazem parte, enquan-..
to ligados à condição corpórca da pessoa 

3
humana, valores de sinal contrário mas""
não menos preciosos: a dor, o sofrimento,¦¦¦¦
a morte. r

No universo, também metafísico, dos . ,»
valores noéticos, o axiólogo situa, na
linha do conhecimento, três valores: á
verdade, a racionalidade e a surpresa (es-
panto e encantamento, admiração e enlevo»! '
diante daquilo que a inteligência vai con-
templando, apreendendo e assimilando). j JJUComo único valor estético, Mondin
coloca a arte; penso porém que, indo"""'
mais a fundo, deveríamos falar dos valo-
res imaginação, criatividade, certo uso da ''

própria técnica para criar o belo.
O mundo dos valores morais poderia'

ser extremamente vasto, se quisesse cata-
lógar todas as atitudes éticas interiores à
pessoa humana e todos os gestos e ações
externas que traduziram aquelas atitu-"
des. Permanecendo exclusivamente com
as atitudes fundamentais, que contêm
implicitamente as outras, colocaríamos
como valores morais a bondade, a cons-
ciência,a paixão, a virtude, e o amor.

Os valores religiosos, enfim, são, para f-»o axiólogo, no qual nos inspiramos,-
Deus, o sagrado, a religião, a fé, o inferno " "'
(enquanto é o desamor cristalizado na
eternidade) e o paraíso (eternização do,;,/,'
amor e do bem).

Peço escusas ao leitor por este elenco, r.-
um tanto árido de valores. Basta repas-
sá-Io um pouco para observar que é um
catálogo bem incompleto dos valores que nr>
o homem pode apreender. É discutível -
mesmo o critério seguido para a divisão
em 10 grupos e para a classificação des-"""
ses valores. Esta tem ao menos o mérito "p''
de estimular a inteligência. Encontre o
leitor uma classificação melhor — e esta-,. .
rá prestando um serviço eminente à filo-
sofia e â teologia dos valores. Serviço " '
ainda maior prestaria quem, além de7
classificá-los, conseguisse hierarquizar os >. • ¦
valores. Pois é inegável que há entre eles,,. Q
valores mais e menos altos, quer segundo
sua maior ou menor identificação com o
ser, quer segundo a dignidade que mani-:
festem a um olhar penetrante do ho—
mem.

* Cardeal-arcebispo de Salvador (BA) e
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Com o deslocamento da frente fria para o oceano, o Estado encon-
tra-se sob a influência da circulação do ar polar marítimo, mantendo

o tempo nublado com chuvas ocasionais, principalmente no litoral. A
umidade relativa do ar pode, por vezes, chegar a 90 por cento, o que
aumenta a sensação de frio. A temperatura varia de 14 a 27 graus. Os
ventos do quadrante sul passam de fracos a moderados. A tendência
para as próximas 48 horas é de melhoria gradativa do tempo.

Fonte: DNMET-MARA

nascente 05h39min Satelite Goes - 15h

nascente
poente

19h34mm
06h20mln

? O
Cheia Minguante t23 a 30/9 L"3Õ/9 a 7/ÍÕ

¦ ©
Nova " Crescente

7 a 15/10 15 a 23/10
Fonte: Observatório
Nacional
MARES

preamar .
03h26min 1.2m
15h39min I.lm

baixamar
10h39min O.Sm
22h41min 0.3m

Na orla marítima, tempo
instável com chuvas espar-
sas, passando a bom. Céu
quase encoberto a meio en-
coberto. Ventos sopram de
sudoeste a sudeste, com
velocidade de 15 a 10 nós.
Mar de sul com ondas de
1,5m a 1m, em intervalos de
5 a 4 segundos. Visibilidade
de 4 a 10 Kms. Temperatura
estável.

A fo-1
t O

mostra !
uma frente

no ocea-
no, deixando no j« litoral do Sudeste

um rastro de nuvens
baixas que provocam

chuvas ocasionais.

E3Angra dos Reis Pr6pria
Praia Brava
Grumari Pr6pria
Recreio Propria
Barra Propria
Pepino
Sao Conrado 
Leblon Imprbpria
Ipanema - Imprbpria
Copacabana Propria
Leme Prbpria
Urea Impropria
Botalogo Imprdpria
Flamengo Imprbpria
Mag6 Imprbpria
Niterbi Imprbpria
Piratininga Pr6pria
Itaipu
Itacoatiara Prbpria _
Marica Propria
Itauna Pr6pria
Jacon6 Propria
Araruama Imprbpria
Arraial do Cabo Pr6pria
Buzios Imprbpria
RiodasOstras Prbpria

Sat6llte Goes - 18h

Bprovocam 
panca^

chuvas e trovoa-
*/yj£$ik das nas regiSes Norte e

Centro-Oeste.
Fotos: INPE

CAPITAIS

Fonte: Fundação Estadual do Meie
Ambiente
Boletim de 20/09/91
8S3ÜHS*Rio - Juiz do Fora (BR 040)
Vários trechos em obras na
Serra de Petrópolis, do Km 75
ao Km 97, em ambos os senti-
dos.
Rio - Santos (BR 101)
Mela pista no Km 242, em Uba-
tuba. Desvio para variante no
Km 524, em[Furnas.
Presidenta Dutra (BR 110)
Obras de recapeamento em
Penedo, ambos os sentidos.
Mão dupla do Km 265 ao 269,
em Rezende.
Serra do Toresópolis (BR116)
Obras de recuperação da pistaentre o Kms 97 e 100.
Magó - Manilha (BR 110)
Desvio no Km 12, em Guapimi-
rim.
Torooópolis - Friburgo (RJ
130)
Pista com erosão no Km 19 e
no Km 45.
Tribobó - Manilha (RJ 104)

| Depressões em vários trechos.
Itaborai - Friburgo (RJ 110)
Trechos da pista em obras e
sem acostamento, do Km 49 ao
63. Ponte estreita no Km 202.
Meia Pista e erosões no Km
252e253.
Tribobó - Macaé (RJ 100)
Depressões na pista, entre os
Kms 28 e 69. Ponte estreita em
Rio das Ostras.
Fonte: DNÈR/ DER.

Tempo m&x min Tempo mix min
$.....?? Recife nub/chuvas 28 21

Aracaiu nub/chuvas 28 22
M™??. Saivaiior n&'Sivas 2T"22
?S.!5S. .V.VJSHy.S. CuiabS  par/riutiado 3r"" 22Bel6m nublado 33 22 'ri*'"*'"Campo Grande par/nublado 30 19Macapd nublado 33 23 !»•
Si™ nub/S' ,?LJ5
SaoLuiz ^r/nublado "v""zs .!.™l!i? EllHSSSSl. .59.....H
Terffiira '^/nlibiaito "Oi""x 5?°(!S!^..™5S!!!!.
Foia par/nublado 31 24 »5S ,^S. »„i!
Natal par/nublado 'z>"n SUSSSS.
Josipe^''''nuwiffi 51 S?iS. X&gSZt
5* mMiim a 22Porto Alegre par/nublado 25 08

CWade CMdi^ mi^ m'n cktade Condi^Aet max' mm
AmslerdS nublado 21 11 fi|sdn ciaro .J?.....).?
Atenas par/nub 30 18 5.^.9.
Barcelona claro 29 19 Miami chuvas 29 .25
Bedim nublado 22 13 Mmtevidtu claro J.LJ.1
Bogota nublado 18 10 M»«| nublado 13 JO
Bruxelas nublado 23 10 ^.(w^,,„.niJttado 20 13
Buenos Aires claro 18 05 Par® c^f.?.
Chicago chuvas 19 05 P^QUinri claro 25 15
Genebra daro 21 14 _^ro 27 18
Johanesburgo nublado 25 13
Lima nublado 20 15 MoFrarroradaro 25 11
Lisboa par/nub 26 18 Sidney nublado 22 10
Londres nublado 18 17 T6quio nublado ^ 26 21
Los Angeles claro 34 21 Washington nublado 22 15
Fonte: Agências Internacionais
AEROPORTOS

Galeão(RJ)
Cumbica (SP)
Congonhas (SP^
Viracopos(SP)
Confins(BH)
Brasília
Manaus
Fortaleza
Recife
Salvador
Curitiba
Porto Alegre
Fonte: Tasa

Nublado^Chuvas e névoa úmida. _
Nublado.Chuvas
Nublado. Chuvas e nôyoa úmi^da.
Nublado. Chuvas e névoa úmida. _

Par/nub. Visibilidade m^erada.

Par/nub. Nóvoa úmida pela n^nhã.
Bom. Visibilidade boa.
Par/nub. Possibilidade de chuvas.
Par/nub. Possibilidade de chuvas.

, N libj Névoa úmida durante o d ia_
Bom. Visibilidade boa.

Adotado: Sanjay, um vietnami-
ta vítima de poliomielite, de 5 anos, pela
atriz norte-americana Mia Farrow."Adoro ser mãe, e neste caso, sou mãe
duplamente" festejou a atriz ontem, ao
partir do Vietnam, levando no colo um
sorridente Sanjay, abandonado quando
bebê. Aos 45 anos, Mia tem nove filhos
— cinco dos quais adotados, dois deles
vietnamitas. Satchell, de três anos, seu
filho com o cineasta Woody Allen que a
acompanhou ao Vietnam, exultou com o
aparecimento de mais um irmão. Duran-
te a visita de uma semana ao país, Mia
encontrou-se com a Nobel da Paz Madre
Teresa de Calcutá, em busca de um local
para instalar um orfanato.
Morreram: Jorge Zouain, 68
anos, de infarto agudo do miocárdio, no
Prontocor da Tijuca. Comerciante de te-
cidos aposentado, era uma das figuras
mais importantes da comunidade libane-
sa carioca. Nascido em Colatina (ES),
era advogado e, já no Rio, administrou a
Zouain Zouain, atacado de tecidos na
Rua da Alfândega, no Centro. Jorge
Zouain foi um dos fundadores, há 40
anos, da Liga Libanesa do Brasil. Sócio-
honorário do Rotary Clube da Tijuca,
foi ex-vice-presidente do conselho delibe-
rativo do Clube Monte Líbano e secretá-
rio da Missão Libanesa Maronita. Sol-
teiro, tinha 10 irmãos, 11
sobrinhos-netos e quatro sobrinhos-bis-
netos. Foi sepultado no Cemitério de São
Francisco Xavier, no Caju.
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Mia Farrow adotou um menino vietnamita com poliomielite

Gracy Rodrigues Pinaud, 55 anos, de
câncer, na Clínica São Vicente, na Gá-
vea. Decoradora, era filha do litógrafo
Genaro Louchard, ex-professor do Mu-
seu Nacional de Belas Artes. A família
fundou a Lithos Edições de Arte, uma
das maiores editoras de gravuras, repro-
duções e originais. Carioca, era casada
com Edgard Luiz Pinaud, teve três filhos

e quatro netos. Foi sepultada no Cemité-
rio de São João Batista, em Botafogo.
Japyr do Amaral Assumpção, 83 anos, de
insuficiência respiratória aguda, no Hos-
pitai Samaritano, em Botafogo. Enge-
nheiro Civil, fundou a Construtora As-
sumpção S.A., que funcionou de 1948 a
1975. Paulista de Tietê, foi um dos pri-
meiros a plantar café no antigo Estado

do Rio, em sua fazenda das Palmeiras,
em São José do Rio Preto. Casado com
Maria de Lourdes Rodrigues Assump-
çâo, teve três filhos. Foi sepultado no
Cemitério de São João Batista.
Leonidas Castro de Saboya, 66 anos^dè
insuficiência cardíaca, no Hospital Caí-
doso Fontes, em Jacarepaguá. Publititá-
rio e comerciante, era sócio-fundador do
British English Course. Foi proprietário
da revista Indústria Automotiva e do Res-
taurante ABI - que funcionava na Asso-
ciacão Brasileira de Imprensa. Carioca,
era casado com Laís Mattoso de Saboyá,
teve três filhos e sete netos. Foi sepultado
no Cemitério de São João Batista. ;
Félix Gustavo Prillwitz, 89 anos, de insu-
ficiência cardíaca, em sua casa, em Bota-
fogo. Nascido em Porto Alegre, foi enge-
nheiro da Companhia de Ferro e Aço de
Vitória. Casado com Thereza Portugal
Prillwitz, era pai do marchand Luiz.Ro-
dolfo Prillwitz e do engenheiro químico
da Nuclen Carlos Henrique e tinha cinco
netos. Foi sepultado no Cemitério de São
João Batista. •- p °
Ana Maria Lírio de Brandão, 32 anos, de
insuficiência respiratória aguda, no Hos-
pitai São Vicente de Paulo, na Tijuca.
Engenheira, há 10 anos era diretora de
obras da Terça Construtora. Casada
com Alexandre Batista Brandão, tinha
um filho. Foi sepultada no Cemitério
Jardim da Saudade, em Sulacap.

Filhos matam pai

que deu terras

à nova mulher

PORTO ALEGRE — O delegado de
polícia de Lajeado, Adalberto Ferreira
Gomes, pediu a prisão preventiva dos
irmãos Benno Augusto e João Valdir
Franck pelo assassinato do próprio pai,
Anildo Otávio Franck. Eles não gosta-
ram da partilha das terras de Anildo,
pois o agricultor legou a herança para
sua nova mulher, íris Wagner.

Benno Augusto, 21 anos, e João Vai-
dir, 23, acompanhados de mais dois ami-
gos, armaram uma tocaia para o pai
quando ele caminhava com íris por uma
estrada no interior de Lajeado, na região
do Vale do Taquari. Os filhos dispara-
ram mais de 20 tiros em direção ao casal.
Anildo morreu, mas íris escapou ferida.
Os dois se apresentaram ontem à polícia.

Ladrão deixa prefeito 
a pé

Chaves da frota
da prefeitura de
Gravataí sumiram

PORTO 
ALEGRE — O prefei-

to do município metropolitano
de Gravataí, José Mariano Garcia
Mota (PDT), teve um inusitado gas-
to adicional nas despesas adminis-
trativas: Cr$ 85 mil em chaves de
veículos. É que misteriosamente su-
miram as chaves de ignição de todos
os veículos — carros e caminhões —
da frota da prefeitura, deixando a pé
dirigentes e funcionários de orgãos
municipais. A polícia foi acionada
para desvendar o estranho furto.

Os servidores João Darciur Ávila
e Paulo Roberto Pinto Ribeiro, que
estiveram na garagem da prefeitura

no dia sumiço, 13 deste mês, fora do
horário do expediente, estão sendo
apontados como principais suspei-
tos. Em depoimento na delegacia,
negaram qualquer envolvimento no
caso. Duas hipóteses estão sendo co-
gitadas: represália de funcionários
públicos no movimento por aumento
salarial ou simples molecagem.

De acordo com o secretário muni-
cipal de Obras e Viação, Adil Crispin
Silveira, as chaves foram tiradas à
noite de um painel existente na gara-
gem da prefeitura. No dia seguinte,
quando começou o expediente, os mo-
toristas dos seis carros — inclusive o
do prefeito — cinco camionetas e oito
tombadeiras e caminhões de coleta de
lixo chegaram para o trabalho foram
surpreendidos com o desaparecimen-
to. Alguns tinham duplicatas, outros
ficaram parados até ontem.

ENG SYLVI0 AUGUSTO

DUARTE REIS

tOs 
colegas da Politécnica (1926) con-

vidam parentes e amigos do querido
SYLVIO, para a Missa de 7o Dia, que
rogam à Capela de Sta. Inôs, R. Mary

Pessoa, 91 — Gávea, hoje, às 19:30h.

ENG" SYLVIO AUGUSTO DUARTE REIS
(7° DIA)

t

A família agradece as manifestações de pesar recebidas pelo falecimento
de seu querido SYLVIO e convida parentes e amigos para a missa de 7o dia
a realizar-se HOJE, 25 de setembro, às 19:30h. na Capela Santa Inês, Rua
Mary Pessoa. 91 - Gávea. Antecipadamente agradecemos o compareci-
mento.

ANTONIO GOMES CALCADO

(Missa de 1- Dia)
Afonso S.Filho, Alberto Laborrie V.Mendes, Antônio S.Nunes, Antonio Martins,

Aprigio Lopes Xavier, Antonio José Carneiro, César Manoel de Souza, Carlos Ernanny
C.Silva, Cláudio Barroim, Cláudio Caiado, Carlos Príncipe, Eider Ribeiro Dantas, Eliana
de Resende Ferreira, Eduardo Balesteiros, Evandro Balesteiros, Edmundo Barbosa da
Silva, Fernando Magalhães, Gonçalo Meirelles, Guilhermino Lima, Iran Velasco, José
Silvyo Magalhães, José Teófilo F.da Silva, Júlio Muniz, Juarez Monteiro, Juarez Soa-
res, João Eudes, José Arley L.Costa, José Fernando R.Castro, Lisardo Lima, Luis Carlos
Franco, Luis Adilson Bon, Mauro Magalhães, Mario Genuino, Osaná Almeida, Pedro
Werneck, Paulo Geyer, Paulo Ernesto Menezes, Paulo Siruffo, Paulo Horta, Raul Jun-
queira, Ricardp Sobral, Rogério Magalhães, Ronaldo Faria, Sérgio Rutowitsch.

Convidam para a Missa que será celebrada em sua intenção no dia 25, às 19:00 horas,
na Igreja Santo Inácio, na Rua São Clemente n9 226, Botafogo.

4. ANTONIO GOMES CALCADO

t LUIZ ANTONIO RAPOSO CALCADO (LULU)(Missa 
de 1? Dia)

CALCADO, REBELO & TOSTES - ADVOGADOS ASSOCIADOS convi-

dam para a missa pelas almas de ANTONIO e LULU a realizar-se na Igreja

do Colégio Santo Inácio, na rua São Clemente, N.° 226, às 19 horas

de hoje, dia 25.

Contrabando de

Cr$ 6 milhões

é apreendido
RECIFE — Contrabando avaliado

em Cr$ 6 milhões foi apreendido pela
Polícia Federal no Aeroporto Interna-
cional dos Guararapes, no Recifcc, em
poder de três pernambucanos, autuados
em flagrante e presos. Ronaldo Vicerçte
dos Santos, 22 anos, Marcelo Mordei "de
Oliveira, 44, e Luiz Carlos Diógenes,25,
procediam de São Paulo para onde viaja-
ram desde Foz do Iguaçu (PR).

Com eles, foram achados mais de
500 rádios e 300 televisões guardados
em dez malas grandes. Luiz Carlos coi)-
fessou que há três meses vende muam-
bas que adquire no Paraguai. Marcelo
disse porém que esta fora sua segunda
viagem, pois é comerciante, dono de um
bar em Olinda.

Polícia suspeita

de PMs na morte

de rapaz na Bahia

SALVADOR — A Polícia Civil
abriu inquérito para investigar a pqjrtjpi-
pação de policiais militares era grupos de
extermínio de crianças e adolesceni.es. p
PM Josué Costa Rangel, do 16° Batalhão
da Polícia Militar, e seu irmão, Ulisses
Costa Rangel — ex-PM, expulso da cor-
poração em 1984 por má conduta — são
suspeitos de terem assassinado, mês paá-
sado, o estudante Lázaro Luís Campòs
Nascimento, 17 anos, ao confundiMb
com um marginal. A polícia também
suspeita que os irmãos Rangel são res-
ponsáveis por diversas mortes de garotos
nos últimos anos. A CPI da Câmara que
apura esse tipo de crime apurou reççjitp-
mente que 69 crianças e adolescentes fo-
ram executados este ano em Salvador.

O estudante Lázaro Luís Campòs
Nascimento foi morto na madrugada de
28 de agosto com tiros no peito1 e "na
cabeça, nas proximidades do Estádio da
Fonte Nova. Os policiais disseram que
foi uma eliminação sumária, própria dos
grupos de extermínio. A Polícia Civil têm
duas testemunhas do crime, das quais
uma reconheceu os irmãos Rangel comp
assassinos do estudante.

O delegado que investiga o caso, An-
tônio Carlos dos Santos, também trairá-
lha com a hipótese de os irmãos estarem
agindo isoladamente. Na próxima sema-
na, Josué Rangel prestará depoimento :à
policia. Ulisses Rangel se apresentou e
negou participação na morte do esfudan-
te. O delegado investiga ainda a morte de
Cosme Safira de Almeida, 18 anós,"çíue
teria sido assassinado há alguns meses
por sete policiais. Um dos assassinos fpi
reconhecido como policial militar. '

VERA MENDES DE

OLIVEIRA CASTRO
(MISSA DE 7° DIA)

tClotilde, 

Elsa, Tetê e Luiz Eduardo, Regina e Gilberto e
Famílias convidam parentes e amigos para a Missa em
intenção de nossa querida VERA. a realizar-se quinta-
feira, dia 26 de Setembro, às 19 horas, na Capela Nossa

Senhora das Graças, à Rua São Clemente, n° 446.

LEANDRO MARTINS

BEZERRA DE MENEZES
(LECO)

MISSA DE 7° DIA

t Leandro Bezerra de Menezes, Maria Thereza Martins Be-
zerra de Menezes e as famílias Geraldo Montendônio Be-

| zerra de Menezes e Francisco Ferreira Martins agradecem ,
' as manifestações recebidas por ocasião do falecimento do

seu querido LECÓ e convidam parentes e amigos para a Missa.
de 7° Dia a ser celebrada dia 26, 5a-feira, às 18 h, na Porciún-'
cuia de Sant'Anna, à Av. Roberto Silveira, Icaraí, Niterói. . !

TEREZA KIRSCHNER
MISSA DE SÉTIMO DIA

O SINDICATO DA INDÚSTRIA DO TRIGO DO ESTADO DO RIOmT9 DE JANEIRO e a ASTRIG - ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO
f TRIGO NOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO. MINAS GERAIS,

ESPÍRITO SANTO. GOlAS, MATO GROSSO DO SUL E DISTRI-
TO FEDERAL, convidam para a Missa de Sétimo Dia pela alma

de sua saudosa amiga TEREZA KIRSCHNER, Gsposa do Prosident© Ervin Kirsch-
ner, que será celebrada na Igreja do Mosteiro de São Bento, às 11,15 horas do
dia 26 de setembro.

TEREZA KIRSCHNER
MISSA DE SÉTIMO DIA ^

ERVIN KIRSCHNER, seus filhos Tereza Cristina, A tia"
Maria, Ervin e netos agradecem as manifestações de
sar recebidas pelo falecimento de sua esposa, mãe e
avó Tereza Kirschner e convidam para a Missa de Séti-
mo Dia que será realizada às 11,15 horas, do dia 26 de
setembro, no Mosteiro de São Bento.t

STELLA EULER

t 

Isabel, Roberto, Pedro Paulo, Maria José, Maria
Carmen, André, Ana Margarida, Ana Carolina e
Bernardo convidam para a Missa de 7o Dia de sua
querida mãe, sogra e avó, a realizar-se HOJE, dia

25 de setembro, às 20 hs. na Igreja de S. Francisco
Xavier, Praia de S. Francisco, Niterói.

EURIC0 TEIXEIRA DE FREITAS
iuui í

J.A família de EURICO TEIXEIRA DE

| FREITAS convida para a Missa de 7o Dia,^

amanhã, 5a feira, dia 26 de setembro, àg

19 horas, na Igreja N. S. da Paz, em Ipanema^

?
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Arqueóloga descobre sítios de

homem 
pré-histórico 

no Piauí
Ariovaldo dos Santos — 24/06/86

A pesquisadora Nièdc Guidon des-
cobriu no Brasil um novo sítio arquco-
lógico com indícios de presença huma-
na na pré-história. Em meio a ossos de
animais do pleistoceno, como masto-
dontes, tatus e preguiças gigantes, fo-
ram encontradas pedras lascadas e res-
tos de um crânio humano. Os restos
ainda não foram datados, mas os ossos
encontrados junto ao crânio são de
animais que viveram há dezenas de
milhares de anos, como o tigre-de-den-
tes-dc-sabre (o pleistoceno é o período
da história da Terra que vai de 1,7
milhão a 10 mil anos atrás).

A observação deste, e de outros
locais no Piauí, mostra que o clima
do norte brasileiro era muito diferen-
te do atual. Foram encontradas ossa-
das fossilizadas de lhamas, cavalos e
veados galheiros que não poderiam
viver na caatinga atual. Com base nas
descobertas, paleontólogos franceses
concluíram que a região tinha flores-
tas equatoriais úmidas, no alto das
montanhas, e savanas com bosques
de árvores que se estendiam até as
margens do Rio São Francisco.

Orgias — Desde 1970 Niède
Guidon faz escavações na região de
São Raimundo Nonato, no Piauí, on-
de surgiram indícios de que o homem
chegou á América do Sul há 50 mil
anos. Embora controvertida, a idéia
ganhou o apoio de pesquisadores eu-
ropeus c já começa a ser admitida
pelos norte-americanos. "Ontem tive-
mos uma comunicação da arqueólo-
ga norte-americana Anne Roosevelt
falando de cerâmicas com 4 mil anos
de idade, na Amazônia", lembra a
pesquisadora. Em sua opinião, para
chegar ao estágio de produzir cerâmi-
ca, o homem sul-americano devia es-
tar ocupando o norte do Brasil há
muito mais tempo.

As antigas teorias, elaboradas nas
décadas de 40 e 50, consideram que o
homem chegou à América do Norte,
vindo da Ásia, há 14 mil anos. "Nes-
sa época se imaginava o homem do
pleistoceno como uma criatura meio
homem, meio macaco, mas sabemos
que ele era bem semelhante ao ho-
mem moderno", comenta a pesquisa-
dora. Pinturas rupestres, encontradas
na região, mostram que esses homens
viviam da caça e da coleta. Sua arte
retrata cenas da vida diária, com pes-
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O trabalho de iSicde Guidon vem conquistando espaços

soas dançando, participando de ceri-
mônias e tendo relações sexuais.

O auge de prosperidade desse po-
vo ocorreu há 8 mil anos. A arte
dessa época tem os mesmos temas,
mas o número de participantes au-
menta. No lugar de duas pessoas, as
representações de atos sexuais pas-
sam a mostrar orgias de até 15 indiví-
duos. As lutas passam a ser guerras
entre tribos, com grupos lançando
dardos uns contra os outros. O estu-
do dessas pinturas tem sido feito pela
pesquisadora Anne Marrie Pessis,
que apresentou tese de doutorado so-
bre o assunto na França.

Os japoneses também estão inte-
ressados nas pesquisas de Niède Gui-
don. Ela viaja semana que vem a

CPI da Amazônia vai

ter relatório 
paralelo

convite da universidade de Tóquio
para uma série de palestras. Os japo-
neses tém um centro de estudos sobre
a difusão dos asiáticos pelo mundo e
coletam dados sobre escavações no
Brasil, Austrália e Ásia. Para Niède
Guidon, o homem chegou á América
entre 100 mil e 70 mil anos atrás.

O local onde foram encontrados os
restos mais antigos está sendo trans-
formado em museu ao ar livre. Trata-
se da Toca do Boqueirão da Pedra
Funda, onde estão sendo erguidas
passarelas para que o público possa
percorrer o local e ver as pinturas
pré-históricas sem tocá-las. A inaugu-
ração está prevista para coincidir com
o 5o centenário da descoberta da
América, em outubro de 1992.

Obra 
parada 

em Minas

ameaça meio ambiente

Turistas acham múmia com 4.000 anos

Estudos da Nasa

podem explicar

origem do mundo

WASHINGTON — A Nasa, agên-
cia espacial norte-americana, anunciou
que seus pesquisadores estão muito
perto de descobrir a fonte de mistério-
sas emissões de raios gama, o que pode-
ria lançar, literalmente, uma nova luz
sobre a formação do Universo. Algu-
mas'galáxias emitem raios gama, uma
forma de radiação eletromagnética in-
vftiVòl ao olho humano, num espaço de
tempo que vai desde milésimos de se-
gundo a vários minutos."Nossas investigações certamente
terão um papel muito importante no
estudo de vários e enigmáticos corpos
celestes", garantiu o pesquisador Ge-
rald Fishman, da Nasa. Fishman apre-
sentou os primeiros resultados obtidos
pelo satélite Observatório de Raios Ga-
ma'(ORG), lançado pelo ônibus espa-
ciai Atlantis em abril. O ORG detectou
,emissões vindas de todas as regiões do
espaço o que deve mudar as teorias
sobre o fenômeno.' 'Os cientistas concluíram que os raios
gama procedem de pequenos objetos
muito próximos de nosso sistema solar
ou de enormes fontes de energia que.existem além de nossa galáxia e que libe-
ráriam uma quantidade de força superior
à gerada pela explosão de uma estrela.

Segundo a Nasa. foram detectados
sinais de raios gama vindos de um quasar
situado a 6 bilhões de anos-luz da Terra
(um ano-luz eqüivale a 9,5 trilhões de
quilômetros). Os técnicos acreditam que
esse quasar, o 3C279, se afasta de nós a
uma velocidade próxima a da luz."O mais excitante de tudo isso é que
a energia liberada por esses raios gama
mil vezes superior a energia emitida por
nossa galáxia", contou Neil Gehrels,
pesquisador da Nasa.

Brasil perde seus

pesquisadores por

falta de recursos

BRASÍLIA — A dificuldade do
mercado de trabalho cm absorver a
mão-de-obra altamente qualificada e os
baixos salários oferecidos no Brasil aos
pesquisadores com pós-graduação no
exterior começam a provocar um êxodo
dos cientistas brasileiros. Apesar de as
ágéncias financiadoras de pesquisa, co-
mo CNPq e Finep, ainda não terem
estatísticas de quantos cientistas já dei-
xaram o Brasil, espera-se que, a partir
do ano que vem, boa parte dos bolsistas
que estão no exterior não volte ao país."O CNPq e a Finep não têm recur-
sos para atender os que voltam do exte-
rior", reconhece o presidente da Fínan-
ciadora de Estudos e Projetos, Lourival
Mônaco, revelando que, por ano, são
financiadas cerca de três mil bolsas para

.estudos fora do país. Segundo o presi-
dente do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico,
Marcos Luiz dos Mares Guia, "estamos
passando por um período nebuloso e os

. bolsistas estão numa espécie de limbo".
iPara tentar reverter o quadro, o novo
presidente quer criar uma bolsa especial

,para pós-doutorados, com duração de
quatro anos e vinculo com as universi-
dades.

O presidente do CNPq planeja criar
nova linha de financiamento para pe-
quenas e médias empresas que queiram
investir em novas tecnologias. "Mas a
comunidade científica pode ficar tran-
qüila. Não vamos agir em detrimento
do nosso braço científico".

Técnica cirúrgica

elimina traumas

da histerectomia
SÃO PAULO — As mulheres que

precisarem se submeter a uma histerecto-
mia — cirurgia para retirar o útero —
nap precisarão mais ficar internadas por
um mínimo de cinco dias e passar um
mês em recuperação. Uma equipe do
Hospital e Maternidade São Luiz fez a
primeira dessas cirurgias no Brasil total-
mente por via laparoscópica. A nova
técnica, que já é utilizada na maioria das
cirurgias abdominais na Europa e Esta-
dos Unidos, permite descolar o útero de
seus ligamentos através de um endoscó-

•pio munido de uma microcâmara de tele-
¦visão e exige apenas quatro pequenas
jincisões no abdômen da paciente, um dia
•de internação e uma semana de recupera-
çao.

Francesco Viscomi, que dirigiu a'.equipe formada ainda por Reginaldo
: Guedes Coelho Lopes, João Alfredo
Martins e Marco Antônio Lenci, consi-
dera a cirurgia feita em Josefina Oliveira
Vieira, de 47 anos, "um avanço fantásti-

, co na medicina brasileira". Ele conta queuma equipe do hospital paulista Albert
Einstein já realizou histerectomias sem•corte abdominal, mas ressalva que os

; cojegas utilizaram uma técnica mista,
} parte por laparoscopia e parte via vagi-

nal. "Nós fomos os primeiros a realizar
toda a cirurgia com o laparoscópio e
usar a via vaginal apenas para retirar o
útero", vangloria-se.

Além da grande redução no tempo de
convalescença, a nova técnica diminui
multo o risco de infecção hospitalar, pornão ser necessário cortar pele, gordura.' músculos e peritônio como na cirurgia
comum e expor o interior do corpo ao
risco de contaminação. "A nossa paciente
já está andando pelo hospital e todos
sinais da cirurgia que ela tem são quatrocurativos na barriga", comemora Visco-
mi, que prevê a alta de Josefina para hoje.• Outra vantagem da nova técnica, na opi-
niãO do médico, é o custo da cirurgia. "O
convênio a que esta paciente pertenceecófiómi/ou pelo menos três diárias hos-
pitalares, além dos materiais e medica-
mentos que seriam necessários numa ci-
rurgia convencional", argumenta.

VIENA — Turistas encontraram
semi-enterrado no gelo dos Alpes um
corpo mumificado com idade estima-
da em 4.000 anos. A múmia, que
estava a 3.000 metros de altitude, está
sendo considerada pelos cientistas o
cadáver mais bem conservado com
essa idade até hoje encontrado. A
descoberta foi feita perto da fronteira
da Itália e o corpo foi levado de
helicóptero até a aldeia de Vent, no
Tirol.

O cálculo da idade do corpo, que
foi encontrado com um machado na
mão e com um braço protegendo o
rosto, se baseou no tipo de equipa-

Restos de
LIMA — Se existe alma. a de Fran-

cisco Pizarro, conquistador do Peru e
fundador de Lima, ainda não descan-
sou em paz. É que os peruanos não
chegam a um acordo final sobre que
restos são verdadeiramente os de Pizar-
ro.

Tradicionalmente, uma múmia era
exibida na catedral de Lima como sen-
do a do conquistador. Mas, em 1977,
durante obras realizadas no templo, foi
encontrada uma caixa de chumbo con-
tendo uma caveira e uma inscrição que
dizia "Aqui está a cabeça do senhor
Marquês Dom Francisco Pizarro, que
descobriu e ganhou os reinos do Peru e
os colocou na coroa de Castela".

Posteriomente foi achado um esque-
leto provavelmente correspondente ao
crânio. Os ossos foram enviados ao ex-
terior para análise c para determinar se,
de fato, crânio e esqueleto eram da
mesma pessoa. Após três longas análi-
ses, decidiu-se que o cadáver de Pizarro

mento que o homem trazia, típico da
Idade do Bronze. A pele da múmia é
de cor marrom com aparência de
couro e alguns fios de cabelo ainda
eram visíveis na cabeça quando foi
encontrada."Pudemos identificar o machado
como sendo da Idade do Bronze. A
pessoa estava carregando madeira,
ferramentas de pedra e uma pedernei-
ra (pedra para fazer fogo) numa pe-
quena bolsa", disse Konrad Spindler,
professor de História da Universida-
de de Innsbruck.

Ele disse que os pesquisadores
ainda não puderam identificar a raça

Francisco Pizarro
estava completo e que as lesões encon-
tradas nos ossos coincidiam com os re-
latos do assassinato de Pizzaro por par-
tidários de seu ex-sócio Diego de
Almagro, ocorrido em 26 de junho de
1541.

da múmia, que tem cerca de 1,60
metro de altura, estava vestindo rou-
pas de couro e sapatos forrados com
palha. Os sapatos eram a parte mais
bem conservada do vestuário e a for-
ragem mostra que a pessoa estava
vestida adequadamente para as con-
dições climáticas da região onde o
corpo foi encontrado. Os cientistas
vão examinar o conteúdo do estôma-
go para determinar qual era sua die-
ta. A causa da morte ainda não foi
determinada, mas lesões na cabeça
indicam que pode ter sido por feri-
mento.

Eliminadas as dúvidas, o corpo que
era exibido como sendo de Pizarro foi
removido e. em 1985, o novo esqueleto
foi posto em exibição numa urna colo-
cada na primeira capela da catedral.
Entretanto, um grupo de historiadores
insiste que o esqueleto que foi encontra-
do durante as obras pode ser de qual-
quer um, menos de Pizarro.

O antropólogo Arturo Del Pozo ar-
gumenta que deveria existir algum do-
cumento que descrevesse a presença na
cripta da catedral do esqueleto encon-
trado durante as obras. O pesquisador
também considera que as lesões causa-
das por espada visíveis no esqueleto não
conferem com os tipos de ferimentos
que mataram Pizarro. Além disso, diz
Del Pozo, o novo esqueleto tem uma
caixa craniana delicada, com linhas de
inserção correspondentes a um homen
de 60 anos, provavelmente um mestiço
de origem caucasiana — o que não
corresponde à descrição física da Pizar-
ro.

BRASÍLIA - Descontente com os
rumos que vem tomando a CPI sobre a
internacionalização da Amazônia, um
grupo de quatro dos treze deputados da
Comissão Parlamentar de Inquérito
quer elaborar um relatório paralelo ao
do relator da comissão. O deputado
Tuga Angerami (PSDB-SP), um dos
dissidentes, acredita que o relator da
CPI vai encaminhar um "relatório vi-
ciado", uma vez que já revelou sua
posição pessoal sobre a internacionali-
zação da Amazônia.

"Está havendo um pré-julgamento
da questão e estão ressussitando inver-
dades já defuntas e enterradas", criti-
cou o deputado paulista. Os quatro
parlamentares não querem que o rela-
tório final da comissão seja apresentado
ao plenário da Câmara como a síntese
dos trabalhos da CPI. "Mesmo sendo
voto vencido, queremos mostrar que
por trás das posições equivocadas sobre
o risco de internacionalizar a Amazônia
está o interesse pela exploração dos re-
cursos minerais da região", ressaltou o
deputado Lourival Freitas (PT-AP).

O presidente da CPI, deputado Átila
Lins (PFL-AM), negou que a comissão
já tenha posições definidas e avisou que
os trabalhos da CPI foram prorrogados
por mais 60 dias. Prestarão depoimento
ainda os ministros do Exército, Carlos
Tinoco, da Marinha, Mário Flores, o
secretário de Desenvolvimento Regio-
nal, Egberto Batista, o diretor do
DNPM, Elmer Salomão, e o senador
Ronan Tito (PMDB-MG).

Missionários - Em depoimento
feito ontem, o presidente do Conselho

JENIPAPO, MG — A construção
da Barragem do Setúbal, que a Com-
panhia Energética de Minas Gerais (Ce-
mig), abandonou depois de gastar USS
11 milhões, transformou-se de obra polê-
mica iniciada no governo Newton Car-
doso e suspensa no início do governo
Hélio Garcia, em séria ameaça ao meio
ambiente, no distrito do município de
Francisco Badaró, no Vale do Jequiti-
nhonha. A enorme quantidade de mate-
rial desagregado durante a obra tende a
ir rio abaixo com as enchentes de fim de
ano e assorear o Rio Setúbal."Não tem nada estabilizado. Se fos-
se feita a recomposição do terreno, não
haveria problema. Se não fizer, a tendên-
cia de tudo que está instável é descer,
provocando um grande estrago", admite
o gerente ambiental da obra, engenheiro
florestal Nasser Bhering. Os moradores
do lugar vêem agora um enorme buraco,
máquinas paradas e riscos reais, sem te-
rem obtido nenhum beneficio. "Tumul-
tuaram a vida de todo mundo a troco de
nada", desabafa o fazendeiro José
Transfiguração Figueiredo, de 65 anos.

A barragem era uma de 14 do pro-
grama de perenização de rios iniciado
pelo ex-governador Newton Cardoso cm
1987. Na mudança do governo, sete esta-
vam prontas e seis nunca tinham saído
do papel. A de Setúbal estava em anda-
mento e tinha consumido quase metade
do orçamento inicial de USS 23,7 mi-
lhões."Setúbal era a barragem de maior

Indigenista Missionário (Cimi), bispo
Dom Aparecido José Dias, disse que a
Amazônia já vem sendo internacionali-
zada há muito tempo, com a "conivên-
cia e o amparo do governo federal c dos
governos estaduais da região". Num
detalhado relato do que chamou de "a
entrega da Amazônia", o bispo desta-
cou que a região sofre com a ação de
grupos externos desde 1966. Dom Apa-
recido citou levantamento feito pelo
CNPq, apontando que 40% da área
reservada para exploração dos recursos
minerais estão nas mãos de empresas
estrangeiras.

"Por causa de fatos como esses é
que o Cimi tem afirmado que a questão
não é bem impedir a internacionaliza-
ção da Amazônia — esta, infelizmente
já aconteceu —, mas garantir a devolu-
ção da Amazônia ao Brasil", comentou
o bispo. Desagradando a alguns depu-
tados por abordar menos questões reli-
giosas do que políticas, o presidente do
Conselho Indigenista, numa referência
clara ao chefe do Comando Militar da
Amazônia, general Thaumaturgo Sote-
ro Vaz, disse que não acredita nos "ar-
roubos nacionalistas de certas autorida-
des".

"Será que essas autoridades que
ameaçam espancar ecologistas não esta-
riam tentando desviar a atenção de pro-
blemas realmente sérios? Onde elas es-
tavam quando a companhia petrolífera
francesa Elf Aquitaine, no final de
1981, invadia e bombardeava as terras
dos índios Saleré-Maué e Munduruku
?", indagou.

interesse social", lamenta o presiden-
te da Companhia de Desenvolvimen-
to do Vale do Jcquitinhonha, José Ma-
ria Chaves Rego. Á Cemig não questiona

beneficio social das barragens, mas tem
por finalidade a geração de energia clé-
trica. O potencial hidrelétrico de Setúbal
seria de 3,5 mil quilowatts, capazes de
iluminar, no máximo, uma cidade de 8
mil habitantes, que é a quantidade de
moradores de Jenipapo. Nas oito barra-
gens, foram gastos USS 150 milhões e a
estatal entrou com USS 135 milhões."Isto um desrespeito ao dinheiro pú-
blico", afirma o prefeito da cidade, José
do Socorro Lages. Para paralisar a obra.
a Cemig teria que desembolsar mais USS

milhão. Revoltados, os moradores da
região que desejam a obra, chegaram a
fazer acampamentos sobre as fundações
da barragem, para impedir os trabalhos
das máquinas. "Estamos segurando, se-
não destróem tudo. Se não têm dinheiro
para as obras, por que desmanchar o que
está feito", pergunta a dona do único
hotel de Jenipapo, Lúcia Batista Leite,
de 60 anos.

Irredutíveis, os moradores não dei-
xam mais mexer no lugar: ou concluem a
barragem, ou fica tudo como está. Foi a
alternativa que encontraram para tentar
forçar o governo a bancar o final da
construção. No entanto, a Cemig não
tem nenhuma intenção de continuar as
obras. "Quando vierem as enchentes,
acaba tudo", desespera-se o prefeito de
Francisco Badaró.

Pizarro dividem historiadores

COMUNICAI OLDEN CROSS

Por motivo de transferência"de 
seu sistema de processamento de dados,

a Golden Cross pede aos seus Associados
re Segurados, em todo o Brasil, que, nos dias 26, 27 e 301
de setembro próximos, só procurem os seus escritórios,

filiais e o Plantão Saúde em busca de informações,
em caso de extrema necessidade, sendo que no início de
outubro, o atendimento voltará a ser feito normalmente.

A Golden Cross esclarece, ainda, que esta mudança
visa não só melhorar o atendimento,

mas garantir, também, um mais fácil e rápido
acesso às informações.

Golden Cross

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.

l^K 55= RFFSA

Governo
tio Brasil

MINISTÉRIO MMRtfrESiNmüU

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚRLICA N» 009/DEPAT 8/91

ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - Superintendência Regional - SR 8,

comunica que no dia 28 de outubro de 1991, às 14:30 horas no Auditório do Centro de
Formação Profissional da Rede Ferroviária Federal S/A, situado á Av. 28 de Março 1191 -
Campos dos Govtacazes - R J, perante a Comissão, fará realizar licitação sob a modalidade
de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, para ALIENAÇÃO, pela melhor oferta, no estado de
ocupação e conservação, em que se encontram, dos imóveis de sua propriedade abaixo
relacionados:

Edital contendo as condições básicas e demais informações poderá ser obtido no
Departamento de Patrimônio da SR 8, situado à Praça 5 de Julho, 60, em Campos dos
Goytacazes - RJ, CEP 28035, ou através dos telefones (0247) 23-5105 r. 196 ou
23-6838.

Dos imóveis: OURO PRETO - MG
- Rua Dioqo de Vasconcelos, 122. Casa estjlo arquitetônico em 2 pavimentos com

área de 322,OOm em terreno medindo 2.009,13m . Preço mínimo: CjS 84.950.000,00
- Rua Diogo de Vasconcelos. 408. Casa com área de 430,OOm em terreno medindo

1.930,OOm . Preço mínimo: Cr$ 16.900.000,00
- Rua Vitorino Dias com Rua, Pacifico Homem, 215. Casa estilp arquitetônico em 2

pavimentos com área de 246,OOm em terreno medindo 1.549,OOm . Preço minimo: Cr$
61.000.000,00

SANTANA DO DESERTO - MG
- Ex-estação ferroviária e mais 47 (quarenta e sete) áreas situadas em zona urbana

do município, com preços mínimos variando de Cr$ 264.000,00 a CrS 3.675.Q00.00
- Faixa do Leito ferroviário (Sitio N. S. de Fátima), com 41.448,OOm* situada em

zona rural. Preço mínimo: CrS 1.476.000,00
VILA VELHA-ES
6-44 (quarenta e quatro) imóveis situados em zona urbana do município, constando

de casa e terrenos, com preços mínimos variando de Cr$ 60.000,00 a Cr$ 5.328.000,00
ALÉM PARAlBA-MG

- Rua Adão Araújo s/n°, terreno medindo 20,34m'. Preço mínimo: Cr$ 530.000,00
PATROCÍNIO DO MURIAÊ-MG

- Esquina das ruas Cristo Rei, 980 c/Maestro José Augusto da Silveira, 249, duas
casas, uma com área construída de 125,54m , outra 118,30m e uma garagem de troley
com 15,54m ambos em terreno medindo 900,00m . Preço mínimo: CrS 3.991.000,00

- Rua Maestro José Augujto da Silveira s/n°, terreno plano denominado triângulo
de reversão medindo 3.250,00m . Preço mínimo: Cr$ 6.955.000,00

CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ
10 - Zona prbana no Distrito de Santo Amaro, ex-estação ferroviária de Santo Amaro

com 147,53m de área construída em terreno medindo 3.040,OOm . Preço mínimo: CrS
3.911.000,00

ENG° PAULO FRONTIN - RJ ;
11 - Rodovia RJ 121 s/n°, ex-estação ferroviária de Morro Azul com 99,39m; em

terreno medindo 1.270.00m . Preço mínimo: CrS 1.448.000,00
12 - Estrada do Rodeiç s/n°, ex-estação de Barão do Amparo com 28,69mJ em

terreno medindo 1,707,00m . Preço mínimo: CrS 381.000,00
13 - Rodovia RJ 121 s/n", casa dç agente da estação de Sacra Familia com área de

77,OOm' em terreno medindo 545,93m . Preço mínimo: CrS 1.940.000,00
MIGUEL PEREIRA-RJ
13 (treze) imóveis situados em zona urbana no Distrito de Governador Portela

constando de casas e terrenos, com preços mínimos variando de CrS 610.000,00 a CrS2.500.000,00. ,(a.)Carlos José Souza
GERENTE DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIA!
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Eleição cie Balestre agita os

bastidores do GP da Espanha

Femando Ewerton
Correspondente

BARCKLONA. Espanha — A Fisa
pode mudar e está esquentando os basti-
dores da Fórmula I, nas vésperas da
possível eonquista do tricampeonato de
Ayrton Senna. Pela primeira vez desde
1981, os cerca de 70 delegados convoca-
dos para Conferência Plenária de Fede-
ração Internacional do Esporte Automo-
bilistico vão realmente exercitar o direito
de voto. Todos já receberam carta do
advogado inglês Max Mosley, apresen-
tando sua candidatura ao lugar ocupado
pelo francês Jean-Marie Balestre desde a
criação da entidade, em 1978.

Fundador da March e braço-direito
de Bernie Ecclestone na Associação dos
Construtures de Fórmula 1, Mosley teve
seu nome lançado praticamente pela re-
vista inglesa Autosport, através do colu-
nista Stuart Turner— desde o início do
ano uma espécie de porta-voz da oposi-
ção a Balestre. Respeitado pelos japone-
ses, fluente em inglês e francês, ele co-
manda a Comissão de Construtores da
Fisa, e promete dedicar-se integralmente
à entidade, ao contrário do que faz Ba-
lestre atualmente.

Desde a candidatura do falecido Basil
Tye em 1981. esta é a primeira vez que
alguém desafia abertamente o senhor pre-
sidente — cujo poder monárquico já o

h m n
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Balestre enfrentará Mosley
na luta para f icar na Fisa

levou a afirmar "a Fisa sou eu". Aos 71
anos, Balestre, que também preside a
Federação Internacional de Automobi-
lismo, à qual a Fisa é subordinada, tem
dado constantes demonstrações de estar
gagá, como no desfile com uma miss

Brasil desconhecida no GP da França ou
na discussão com Riccardo Patrese para
tirar a mulher do piloto da pista pouco
antes da largada.

Muitos consideram que o autoritaris-
mo de Balestre, seu envolvimento com o
governo francês (é também presidente da
Federação de Automobilismo da Fran-
ça) e os constantes atritos com os pilotos
estão debilitando a organização das
competições automobilísticas. Em sua
coluna anterior ao lançamento oficial da
candidatura de Mosley, Turner admitiu
ter se espantado com a quantidade de
telefonemas — alguns de gente "bem
conhecida" — que recebeu após questio-
nar a permanência de Balestre na presi-
dência da Fisa.

Para tentar ganhar os votos numa
eleição em que não entram apenas inte-
resses esportivos. Mosley promete dar
maior atenção às competições amadoras
e de outras categorias que não a Fórmula
1, em especial aos ralis e às corridas de
Sport Cars. Os eleitores representam as
autoridades esportivas nacionais de 95
países, e a possibilidade de espalhar cor-
ridas por vários cantos do mundo pode
ser um ponto importante na hora do
voto. Mas ainda é cedo para saber se
suficiente para remover o senhor presi-
dente do cargo que ocupa a 13 anos.

Divulgação
Quebras 

'roubam' 
liderança da Williams

Equipe anda na
" 

frente da McLaren
mas pontua menos

Com 
o domínio de ponta a ponta

e a vitória em Portugal — sua
sexta este ano, a 50a em 278 grandes
prêmios disputados desde 1975 — a
Williams passou a ser a equipe que
mais andou na frente esta têmpora-
da, superando a McLaren em 19,9
quilômetros. Ao todo, Nigcl Mansell
c Riccardo Patrese lideraram
1.835.505 dos 3.926.459 metros per-
corridos em 13 provas, mas as suces-
sivas quebras de seus carros no início
da temporada fazem com que a Wil-
liams ainda esteja 11 pontos atrás da
escuderia de Ron Dennis no Mundial
de Construtores.

Na disputa entre os pilotos, a li-
derança de Ayrton Senna é incontes-
tável. A vantagem de 24 pontos que
tem sobre de Mansell é reflexo do
número de voltas que o brasileiro
andou na frente: 419 contra 250 do
inglês. Em terceiro está o italiano
Riccardo Patrese, vencedor de do-
mingo, com 122 voltas. Senna tam-

;¦<>: v':: \

Voltas completadas

Senna. líder em voltas

bém tem o maior número de pole
positions até agora (sete), podendo
ser alcançado apenas por Patrese,
que tem quatro e precisaria repetir o
feito nas três últimas provas do ano.
Além deles, só Mansell largou na
pole este ano, duas vezes. (F.E.)

1) Senna 802
2) Mansell 686
3) Modena 669
4) Boutsen 659
5) Alesi 654
6) Patrese 651
7) Martini 650
8) Moreno 646
9) Piquet 627

10) Hakkinen 627

Voltes na lideranca
1) Senna 419
2) Mansell 250
3) Patrese 122
4) Prost 44
5) Alesi 11
6) Piquet 2

TRANCA CABHEIBO A MAIS

PELOS LADRÕES DE CABR0

A TRAMCA CARNEIRO é oomprovadamen-
te a proteção mais eficaz para o seu auto-
móvel. Ela corta a igniçào e trava as rodas
deixando o seu carro em total segurança.
Com a TRANCA. CARNBIBO o seu carro
fica táo seguro que chega a despertar ódio;
só que nos ladrões de automóvel.

Trava completamente
as rodas.

Corta igniçáo.
Reaproveltável em seu

novo carro.

COLOCAÇÃO GRÁTIS

Avista

95.000

QL^

$5pr

AR CONDICIONADO
PARA TODOS OS GARROS

)W 1+2 DE 240.000,

TOTAL A PRAZO 720.000,
AVISTA 590,000,

NA COMPRA DE UM APARELHO DE
AR CONDICIONADO VOCÊ GANHA
SEGREDO ALK 900 [KÃvyoSl

MO SAN FRANCISCO II BOSCH
AM/FM STEREO

Avista 59.000,

RIF1IGENTR0

COPACABANA! Rua Francisco Otaviano, 67
Tels.: 087-3144/887-1960

BOTAFOGO: Rua Sáo Clemente. 195
Tola.: 246-7608/246-3784

BONSUCESSO: Av. Brasil, 5932
TeL: 270-4141
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Man Bok Park confia em Gabriela para vencer o Brasil

Seleção 
peruana 

chega

como 
favorita 

no vôlei

SÃO PAULO — A seleção peruana
feminina de vôlei chegou ontem ao Brasil
para defender, a partir de amanhã, um
titulo que não perde há 10 anos para o
Brasil, o de campeã sul-americana. A ta-
refa. no entanto, deverá ser mais difícil
que nos anos anteriores: a grande geração
vice-campeã olímpica, com Rosa Garcia,
Denise Fajardo e Natália Malaga, está
chegando ao final e a renovação não tem
se mostrado animadora. O técnico corea-
no Mam Bok Park, há 17 anos no país,
também não está tranqüilo: seu cargo
estará seriamente ameaçado se não conse-
guir classificar o time para os Jogos Olím-
picos de Barcelona. Para isso, terá duas
oportunidades, o Sul-Americano e a Co-
pa do Mundo do Japão, em novembro.

"O time está mais ou menos", diz
Park. balançando negativamente a ca-
beça. "A equipe não me agrada. Esta-
mos sem jogadoras titulares e as jovens
ainda precisam de tempo para mostrar
jogo." Os desfalques mais importantes
são Cenaida Uribe e Sônia Ayucan, que
jogam na Itália e não foram convoca-
das. O time deverá entrar em quadra

com Rosa Garcia, Gabriela Perez, Mar-
garita Delgado, Míriam Gallardo, Na-
tália Malaga e Denise Fajardo. Com-
pletam a delegação Raquel Chumpitaz,
Milagros Camere, Sandra Rodriguez,
Jessica Tejada. Janeth Vasconcelos e
Diana Uriol.

O time é forte e tem grandes chances
de levar mais uma vez o título, apesar do
pessimismo de Park, que ontem sur-
preendentemente mostrava-se bem hu-
morado e aberto a entrevistas, bem ao
contrário de seu estilo. Perguntado sobre
a razão de tanta amabilidade, Park foi
sincero, ratificando a desconfiança de
que seu prestígio está abalado. "O presi-
dente da Federação Peruana pediu que
eu fosse amável com os jornalistas", dis-
se, sorrindo. Apesar dos boatos. Park
garante estar firme no cargo e. numa
emergência, poderá optar por trabalhar
no Canadá, na Alemanha, na Guatemala
ou no Japão, países dos quais diz ter
recebido convites. Park teme que o Bra-
sil, que derrotou seu time na disputa da
medalha de bronze no Pan-Americano,"com uma equipe jovem, alta e rápida",
poderá levar vantagem novamente.

Brasil já não teme rival
te, Wadson Lima anunciou a dispensa da
meio-de-rede Juliana, de 18 anos, definin-
do o grupo de 12 atletas. O treinador
explicou a escolha pela também juvenil
Leila, pelo fato de a jogadora mineira lhe
dar uma opção a mais de ataque na saida
de rede. "A Leila tem um ataque pesado,
bloqueia bem e, além disso, é canhota, o
que sempre dificulta a marcação adversá-
ria", afirmou Wadson Lima.

A seleção do Peru há muito tempo não
assusta a do Brasil. Esta é a opinião unâ-
nime entre as jogadoras da seleção brasi-
leira. que a partir de amanhã tentarão
conquistar o titulo sul-americano e a vaga
para os Jogos Olímpicos de Barcelona.
Mais comedido, mas também confiante, o
técnico Wadson Lima procura destacar a
boa fase que o time atravessa, depois da
medalha de bronze nos Jogos Pan-ameri-
canos de Cuba, derrotando justamente as
peruanas na decisão do terceiro lugar."Mesmo quando perdemos para o Peru
(na fase de classificação do Pan, por 3 a 2),
o time jogou bem e demonstrou que tinha
tudo para vencer."

A base da seleção brasileira é formada
por Fernanda Venturini, Cilene, Ana Mo-
ser. Ida, Tina e Ana Flávia. Esse time,
segundo Wadson Lima, adquiriu muito
mais entrosamento e condicionamento fi-
sico no período de treinamento em Belo
Horizonte (iniciado no dia 27 de maio)."Pela primeira vez desfrutamos de um
período de preparação sem amistosos ou
torneios intercalados. Isso é muito bom,
deu para corrigir muitas falhas da equi-
pe."

Pela manhã, após comandar o último
treino da seleção ainda em Belo Horizon-

Suspiros 
por 

Daniela

Falta jogo, mas
sobra beleza na
seleção uruguaia

SÃO 
PAULO — A uruguaia Da-

niela Engrande. 19 anos, arran-
cou suspiros das arquibancadas qua-
se vazias do ginásio de Osasco, onde
se realiza a fase de classificação do
Sul-americano de Vôlei. Com seus 19
anos, 1.70 metro, 62 quilos, longos
cabelos e penetrantes oihos verdes, a
atacante foi o único atrativo no fraco
time do Uruguai, fora da fase final da
competição. Eleita a musa do tor-
neio, a uruguaia, em sua primeira
experiência na seleção adulta, aten-
deu com carinho a todos os fãs dis-
postos a pedir autógrafos e a tirar
fotos a seu lado. Só não conseguiu
driblar o argentino Marcos Milinko-
vich. titular da seleção vice-campeã
do torneio masculino. "Ele mandou
bilhetes o tempo todo, pedindo para
namorar", contou Daniela. "Só con-
segui me livrar quando ele foi embora
para a Argentina".

Cantadas como a de Milinkóvich
são comuns na vida de Gabriela, jo-
gadora do Bohemios, de Montevidéu.
Ela acha tudo muito normal, mas
revela ter medo das reações do namo-

São Paulo — Ariovaldo Santos
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Daniela mexe com coração

rado. Marsol, ex-atacante da seleção
uruguaia juvenil de futebol e hoje
jogador do Tenerife, da Espanha."Ele não gosta nada desse tipo de
coisa, é muito ciumento", afirma.
Apesar da dor de cotovelo do namo-
rado. Daniela, estudante de Ciências
Econômicas e Secretariado, gostou de
ser aclamada pela torcida de Osasco e
guarda com carinho um boné verde e
amarelo entregue de presente por um
torcedor.

Marcelino não

vai além cia

primeira rodada
QUEI-NSLAND. Austrália — O

brasileiro Danilo Marcelino decepcionou
na primeira rodada do ATP Tour de
Queensland, torneio de tênis que distri-
bui USS 250 mil em prêmios. Marcelino
foi eliminado pelo desconhecido austra-
liano Jaime Morgan, por 7/6 (7/3), 6/4.
Ainda na primeira rodada, o favorito
Brad Gilbert, dos Estados Unidos, não
teve dificuldade para vencer o sttççq,
Thomas Hogstedt, por 6/2, 6/1. Cani»
peão do ano passado, Gilbert tenta o seu
primeiro título na temporada. O soviéti-
vo Andrei Chesnokov, cabeça-dc-chave
número dois, derrotou o australiano Pa-
trick Rafter por 6/4,6/1.

Os demais resultados de ontem fo-
ram: Aaron Krickstein (EUA) 6/3, 7/6
John Fitzgerald (Aus); Todd Woodbrid-
ge (Aus) 6/3, 7/6 Jeff Tarango (EUA);
Wayne Ferreira (AfS) 7/6,2/6, 6/3 Johan
Anderson (Aus); Jason Stoltenberg (Aus>
6/7, 6/2, 6/2 Gary Muller (AfS); Richard
Fromberg (Aus) 7/5, 6/3 Mark Krlaz-
mann (Aus); Daniel Orasnic (Arg) 1/6,
6/1, 7/5 Brett Richardosn (Aus); Robbie
Weiss (EUA) 6/2, 6/3 Dmitri Polikov
(URSS); Niclas Kroon (Sue) 4/6,7/6,7, d
Simon Youl (Aus).

Palermo — Na Itália, o espanhol
Emilio Sanchez passou à segunda rodada
do Torneio de Palermo, com premiação
de USS 300 mil, vencendo o uruguaio
Diego Perez, por 6/4, 6/0. Guillermo Pe-
rez Roldan, da Argentina, derrotou o
espanhol Francisco Roig por 6/2 e 6/2.

Guillermo Villas v_

planeja retorno
BOGOTÁ — O argentino Guillermo

Villas quer voltar às quadras de tênis para
vencer c não pretende repetir o erro do
sueco Bjorn Borg, que. após oito anos
afastado, voltou aos torneios de alto nível
com resultados desastrosos. Foi isso que
Villas disse ontem, na capital colombiana,
onde no fim de semana disputou um tor-
neio de USS 50 mil.

Villas quer recomeçar a carreira dis-
putando torneios sem expressão, até
readquirir a forma que o levou a conquis-
tar 61 títulos entre 1973 c 86. Segundo ele,
o principal erro de Borg foi ter recomeça-
do no Aberto de Montecarlo, um dos*
torneios mais importantes do calendário1

o sueco foi derrotado na primeira
rodada pelo espanhol Jordi Arrese.

"O problema de Borg é que ele voltou
porque enfrentava problemas cconòtni-
cos. Meu caso é diferente: quero jogar
para recuperar um prazer perdido", disse
Villas. Na sua opinião, Borg não se deu
conta dos progressos técnicos do esporte

tanto que jogou com sua velha raquete
de madeira — e não programou seu re-
torno de forma progressiva.

O argentino cita o americano Jimmy
Connors, semifinalista do US Open, ;if!S
39 anos, como exemplo de longevidade.,
Mas, por enquanto, seu retorno, após
dois anos, teve o enredo do de Borg:
Villas perdeu em Bogotá para o desço-
nhecido Nicolas Becerra por 6/2 e 6/2.

Cânter

|—| A primeira colocada no sul ameri-
— cano garantirá a vaga para a

Olimpíada. A segunda colocada ainda
terá a chance de ir a Barcelona desde
que se classifique na Copa do Mundo.
As duas primeiras colocadas do sul-ame-
ricano feminino de vôlei garantem pre-
sença na Copa do Mundo do Japão, de 8
a 17 de outubro. Mas a conquista de
uma vaga para os Jogos Olímpicos nesta
competição — com sedes em Tóquio e
Osaka — não será fácil. Muitas das
doze equipes que vão participar do tor-
neio, divididas em dois grupos, já estão
classificadas para Barcelona. Mas times
fortes como Estados Unidos e
estarão buscando classificação.

Araras — O jóquei Carlos Geovani
Lavor (foto) declarou ontem de manhã na
Gávea que está otimista com a participa-
ção do Haras Santa Maria de A raras-no
Festival ANPC (Associação Nacional de
Proprietários de Cavalos), cm outubro no
Hipódromo de Cidade Jardim. Além cie
Villach King, ganhador do GP Brasil, a
coudelaria de Júlio Bozzano será represen-
tada por Vipness, nos 2.000 metros pára
éguas, c por Vuarnct, na milha.

Carlos Mesquita, 05/08/90
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Resultado — O concurso dos settí
pontos da corrida noturna de segunda-
feira teve 9 acertadores e cada um vai
receber CrS 1.364.183.95.
Contusão — O treinador João Luis'
Maciel avisa que a potranca Isola Lady.
líder da geração de três anos na Gávea,
sofreu contratempo e só voltará a ser
apresentada na próxima temporada, em
que participará das três provas da trípli-
ce-coroa, GPs Henrique Possolo, Diana
e Marciano de Aguiar Moreira.
Falcon Jet — O filho de Ghadeer em
Victress vai intensificar os treinos para a
Copa ANPC a partir desta semana. Desde
que voltou do período de descanso na
Fazenda Juréa fez apenas galopes e na
semana passada uma partida de 800 me-
tros sem maiores preocupações de tempo.
Ramirito — O defensor do Stud José
Adamian tem mostrado boa adaptação
ao centro de treinamento do Haras Vale
da Boa Esperança, em Itaipava. No últi-
mo final de semana fez trabalho suave de
lm29s nos 1.300 metros, sempre contro-
lado por um redeador.
Aprontos — Poucos animais inscritos
na corrida de quinta-feira estiveram on-
tem de manhã na pista de areia do Hipó-
dromo da Gávea para aprontar. Degra-
dada fez 54s nos 800 metros e Oitibó
aumentou para 55s. Empate floreou os
600 metros em 38s._ Lison agradou com
43s2/5 nos 700 metros. If You Please
passou os 800 metros em 53s. Djebel
Tarik aprontou 38s os 600 metros. Eine
Style fez pique no partidor.
Cronometragem — A diretori»>do
Jockey Club Brasileiro continua intensifi-
cando a fase de implantação da cronome-
tragem eletrônica no Hipódromo da"Gá-
vea. Já está sendo feito o orçamento e a
escolha do material. Na próximo and o
cronômetro manual será coisa do passado.
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Eleição de Balestre agita os

bastidores do GP da Espanha

Fernando Ewerton
Correspondente

BARCELONA, Espanha — A Fisa
pode mudar e está esquentando os basti-
dores da Fórmula 1, nas vésperas da
possivel conquista do tricampeonato de
Ayrton Senna. Pela primeira vez desde
1981, os cerca de 70 delegados convoca-
dos para Conferência Plenária de Fede-
ração Internacional do Esporte Automo-
bilistico vão realmente exercitar o direito
dé voto. Todos já receberam carta do
advogado inglês Max Mosley, apresen-
tando sua candidatura ao lugar ocupado
pelo francês Jean-Marie Balestre desde a
criação da entidade, em 1978.

Fundador da March e braço-direito
de Bernie Ecclestone na Associação dos
Construtures de Fórmula 1, Mosley teve
seu nome lançado praticamente pela re-
vista inglesa Autosport, através do colu-
nista Stuart Turner — desde o início do
ano uma espécie de porta-voz da oposi-
çào a Balestre. Respeitado pelos japone-
ses, fluente em inglês e francês, ele co-
inanda a Comissão de Construtores da
Fisa, e promete dedicar-se integralmente
á entidade, ao contrário do que faz Ba-
lestre atualmente.

Desde a candidatura do falecido Basil
Tye em 1981, esta é a primeira vez que
alguém desafia abertamente o senhor prc-
sidente — cujo poder monárquico já o

levou a afirmar "a Fisa sou eu". Aos 71
anos, Balestre, que também preside a
Federação Internacional de Automobi-
lismo, à qual a Fisa é subordinada, tem
dado constantes demonstrações de estar
gagá, como no desfile com uma miss

Brasil desconhecida no GP da França ou
na discussão com Riccardo Patrese para
tirar a mulher do piloto da pista pouco
antes da largada.

Muitos consideram que o autoritaris-
mo de Balestre, seu envolvimento com o
governo francês (é também presidente da
Federação de Automobilismo da Fran-
ça) e os constantes atritos com os pilotos
estão debilitando a organização das
competições automobilísticas. Em sua
coluna anterior ao lançamento oficial da
candidatura de Mosley, Turner admitiu
ter se espantado com a quantidade de
telefonemas — alguns de gente "bem
conhecida" — que recebeu após questio-
nar a permanência de Balestre na presi-
dência da Fisa.

Para tentar ganhar os votos numa
eleição cm que não entram apenas inte-
resses esportivos, Mosley promete dar
maior atenção às competições amadoras
e de outras categorias que não a Fórmula
I, em especial aos ralis e às corridas de
Sport Cars. Os eleitores representam as
autoridades esportivas nacionais de 95
países, e a possibilidade de espalhar cor-
ridas por vários cantos do mundo pode
ser um ponto importante na hora do
voto. Mas ainda é cedo para saber se,
suficiente para remover o senhor presi-
dente do cargo que ocupa a 13 anos.

Quebras 
"roubam' 

liderança da Williams

Equipe anda na
frente da McLaren
mas pontua menos

om o domínio de ponta a ponta
e a vitória em Portugal — sua

sexta este ano, a 50a em 278 grandes
prêmios disputados desde 1975 — a
Williams passou a ser a equipe que
mais andou na frente esta têmpora-
da, superando a McLaren em 19,9
quilômetros. Ao todo, Nigel Mansell
e Riccardo Patrese lideraram
1.835.505 dos 3.926.459 metros per-
corridos em 13 provas, mas as suces-
sivas quebras de seus carros no início
da temporada fazem com que a Wil-
liams ainda esteja 11 pontos atrás da
escuderia de Ron Dennis no Mundial
de Construtores.

Na disputa entre os pilotos, a li-
derança de Ayrton Senna é incontes-" tável. A vantagem de 24 pontos que
tem sobre de Mansell é reflexo do
número de voltas que o brasileiro
andou na frente: 419 contra 250 do
inglês. Em terceiro está o italiano
Riccardo Patrese, vencedor de do-
mingo, com 122 voltas. Senna tam-

Divulgação
Voltas completadas

Senna, líder em voltas

bém tem o maior número de pole
positions até agora (sete), podendo
ser alcançado apenas por Patrese,
que tem quatro e precisaria repetir o
feito nas três últimas provas do ano.
Além deles, só Mansell largou na
pole este ano, duas vezes. (F.E.)

1) Senna 802: 
2) Mansell 686 1
3) Modena 669
4) Boutsen 659
5) Alesi 654
6) Patrese 651
7) Martini 650
8) Moreno 646
9) Piquet 627

10) Hakkinen 627

Voltas na lideranga
1) Senna 419
2) Mansell 250
3) Patrese 122
4) Prost 44 ||
5) Alesi 11
6) Piquet 2
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PELOS LADRÕES DE GARRO

A TRANCA CARNEIBO é comprovadamen-
te a proteção mais eficaz para o seu auto-
móvel. Ela corta a igniçào e trava as rodas
deixando o seu carro em total segurança.
Com a TRANCA CARNEIBO o seu carro
fica tão seguro que chega a despertar ódio;
só que nos ladrões de automóvel.

Trava completamente
rodas.

Corta ignição.
Reaproveitável em seu

novo carro.

COLOCAÇÃO GRÁTIS

Avista

98.000

AR CONDICIONADO
PARA. TODOS OS CARROS

1 + 2 DE 240.000
TOTAL A PRAZO 780.000,
Avista 590.000,

NA COMPRA DE UM APARELHO DE
AR CONDICIONADO VOCÊ GANHA
SEGREDO AIiK 900 IK-avvoSI

)

wimmmn bòsch
AM/FM STEKEO

Avista 89.000.

fricentro

COPACABANA: Rua Francisco Otaviano, 67
Tels.: 287-3144/887-1960

BOTAFOGO: Rua São Clemente, 195
Tels.: 246-7608/246-3784

BOKTSUCESSO: Av. Brasil, 5932
TeL: 270-4141

|||S

Man Bok Park confia em Gabriela para vencer o Brasil

Seleção 
peruana 

chega

como 
favorita 

no vôlei

SÃO PAULO — A seleção peruana
feminina de vôlei chegou ontem ao Brasil
para defender, a partir de amanhã, um
título que não perde há 10 anos para o
Brasil, o de campeã sul-americana. A ta-
refa, no entanto, deverá ser mais difícil
que nos anos anteriores: a grande geração
vice-campeã olímpica, com Rosa Garcia,
Denise Fajardo e Natália Malaga, está
chegando ao final e a renovação não tem
se mostrado animadora. O técnico corea-
no Mam Bok Park, há 17 anos no país,
também não está tranqüilo: seu cargo
estará seriamente ameaçado se não conse-
guir classificar o time para os Jogos Olím-
picos de Barcelona. Para isso, terá duas
oportunidades, o Sul-Americano e a Co-
pa do Mundo do Japão, em novembro.

"O time está mais ou menos", diz
Park, balançando negativamente a ca-
beça. "A equipe não me agrada. Esta-
mos sem jogadoras titulares e as jovens
ainda precisam de tempo para mostrar
jogo." Os desfalques mais importantes
são Cenaida Uribee Sônia Ayucan, que
jogam na Itália e não foram convoca-
das. O time deverá entrar em quadra

com Rosa Garcia, Gabriela Perez, Mar-
garita Delgado, Míriam Gallardo, Na-
tália Malaga e Denise Fajardo. Com-
pletam a delegação Raquel Chumpitaz,
Milagros Camere, Sandra Rodriguez,
Jessica Tejada, Janeth Vasconcelos e
Diana Uriol.

O time é forte e tem grandes chances
de levar mais uma vez o título, apesar do
pessimismo de Park, que ontem sur-
preendentemente mostrava-se bem hu-
morado e aberto a entrevistas, bem ao
contrário de seu estilo. Perguntado sobre
a razão de tanta amabilidade, Park foi
sincero, ratificando a desconfiança de
que seu prestígio está abalado. "O 

presi-
dente da Federação Peruana pediu que
eu fosse amável com os jornalistas", dis-
se, sorrindo. Apesar dos boatos, Park
garante estar firme no cargo e, numa
emergência, poderá optar por trabalhar
no Canadá, na Alemanha, na Guatemala
ou no Japão, países dos quais diz ter
recebido convites. Park teme que o Bra-
sil, que derrotou seu time na disputa da
medalha de bronze no Pan-Americano,"com uma equipe jovem, alta e rápida",
poderá levar vantagem novamente.

Brasil já não teme rival
A seleção do Peru há muito tempo não

assusta a do Brasil. Esta é a opinião unâ-
nime entre as jogadoras da seleção brasi-
leira, que a partir de amanhã tentarão
conquistar o título sul-americano e a vaga
para os Jogos Olímpicos de Barcelona.
Mais comedido, mas também confiante, o
técnico Wadson Lima procura destacar a
boa fase que o time atravessa, depois da
medalha de bronze nos Jogos Pan-ameri-
canos de Cuba, derrotando justamente as
peruanas na decisão do terceiro lugar."Mesmo quando perdemos para o Peru
(na fase de classificação do Pan, por 3 a 2),
o time jogou bem e demonstrou que tinha
tudo para vencer."

A base da seleção brasileira é formada
por Fernanda Venturini, Cilene, Ana Mo-
ser, Ida, Tina e Ana Flávia. Esse time,
segundo Wadson Lima, adquiriu muito
mais entrosamento e condicionamento fi-
sico no período de treinamento em Belo
Horizonte (iniciado no dia 27 de maio)."Pela primeira vez desfrutamos de um
período de preparação sem amistosos ou
torneios intercalados. Isso é muito bom,
deu para corrigir muitas falhas da equi-
pe."

Pela manhã, após comandar o último
treino da seleção ainda em Belo Horizon-

te, Wadson Lima anunciou a dispensa da
meio-de-rede Juliana, de 18 anos, definin-
do o grupo de 12 atletas. O treinador
explicou a escolha pela também juvenil
Leila, pelo fato de a jogadora mineira lhe
dar uma opção a mais de ataque na saida
de rede. "A Leila tem um ataque pesado,
bloqueia bem e, além disso, é canhota, o
que sempre dificulta a marcação adversa-
ria", afirmou Wadson Lima.

| i A primeira colocada no sul ameri-— cano garantirá a vaga para a
Olimpíada. A segunda colocada ainda
terá a chance de ir a Barcelona desde
que se classifique na Copa do Mundo.
As duas primeiras colocadas do sul-ame-
ricano feminino de vôlei garantem pre-
sença na Copa do Mundo do Japão, de 8
a 17 de outubro. Mas a conquista de
uma vaga para os Jogos Olímpicos nesta
competição — com sedes em Tóquio e
Osaka — não será fácil. Muitas das
doze equipes que vão participar do tor-
neio, divididas em dois grupos, já estão
classificadas para Barcelona. Mas times
fortes como Estados Unidos e Japão
estarão buscando classificação.

Becker melhora

de contusão e '01 • .

joga em Sidney
SIDNEY — O alemão Boris Becker,

número 2 mundo, confirmou participii:
ção no Torneio de Sidney, na próxima
semana. O tenista, que está recuperado"
de uma lesão nas costas, defenderá o
título que ganhou no ano passado. O
jogador, campeão de Wimbledon por
três vezes, atualmente treina três horas
por dia.

Agora, a única dúvida dos organiza-
dores do torneio, com USS 1 milhão, é
quanto à presença do iugoslavo Goran
lvanisevic, que também sente uma con-
tusão nas costas. lvanisevic, que esta se-
mana não pôde jogar um torneio em
Brisbane, prometeu dar uma resposta
quanto à sua participação até sexta-fei-
ra.

Marcelino — O brasileiro Danilo
Marcelino decepcionou na primeira ro-
dada do ATP Tour de Queensland, tor-
neio de tênis que distribui USS 250 mil
em prêmios. Marcelino foi eliminado pe-
lo desconhecido australiano Jaime Mor-
gan, por 7/6 (7/3), 6/4. Ainda na primeira
rodada, o favorito Brad Gilbert, dos Es-
tados Unidos, não teve dificuldade para
vencer o sueco Thomas Hogstedt, por
6/2, 6/1. Campeão do ano passado, Gil-
bert tenta o seu primeiro título na tem-,
porada. O soviétivo Andrei Chesnokov,
cabeça-de-chave número dois, derrotou
o australiano Patrick Rafter por 6/4,"6/

Guillermo Villas —• v
ia retornoplanej.

BOGOTÁ — O argentino Guillermo
Villas quer voltar às quadras de tênis paravencer e não pretende repetir o erro do
sueco Bjorn Borg, que, após oito anos
afastado, voltou aos torneios de alto nível
com resultados desastrosos. Foi isso queVillas disse ontem, na capital colombiana,
onde no fim de semana disputou um tor-
neio de USS 50 mil.

Villas quer recomeçar a carreira dús-.j
putando torneios sem expressão, até-
readquirir a forma que o levou a conquis-
tar 61 títulos entre 1973 e 86. Segundo ele,
o principal erro de Borg foi ter recomeça-
do no Aberto de Montecarlo, um dos
torneios mais importantes do calendário

o sueco foi derrotado na primeirarodada pelo espanhol Jordi Arrese."O problema de Borg é que ele voltou
porque enfrentava problemas econômi-
cos. Meu caso é diferente: quero jogar
para recuperar um prazer perdido", disse
Villas. Na sua opinião, Borg não se deu,
conta dos progressos técnicos do esporte

tanto que jogou com sua velha raquete
de madeira — e não programou seu ré-
torno de forma progressiva.

O argentino cita o americano Jimmy
Connors, semifinalista do US Open, aos'.
39 anos, como exemplo de longevidade.
Mas, por enquanto, seu retorno, após
dois anos, teve o enredo do de Borg:
Villas perdeu em Bogotá para o desço-
nhecido Nicolas Becerra por 6/2 e 6/2. '

Cânter 2

Araras — O jóquei Carlos Geovani
Lavor (foto) declarou ontem de manhã ná
Gávea que está otimista com a participa'
ção do Haras Santa Maria de Araras no
Festival ANPC (Associação Nacional de
Proprietários de Cavalos), em outubro nd'
Hipódromo de Cidade Jardim. Além de
Villach King, ganhador do GP Brasil, a1
coudelaria de Júlio Bozzano será represen-
tada por Vipness, nos 2.000 metros para
éguas, e por Vuarnet, na milha.

Carlos Mesquita, 05/08/90

OMIKj
Resultado — O concurso dos sete
pontos da corrida noturna de segunda-,1,
feira teve 9 acertadores e cada um vai,,
receber CrS 1.364.183,95.
Contusão — O treinador João Luís
Maciel avisa que a potranca Isola Lady;
líder da geração de três anos na Gávea,
sofreu contratempo e só voltará a jér
apresentada na próxima temporada, 4n
que participará das três provas da trfòli-
ce-coroa, GPs Henrique Possolo, Diana
e Marciano de Aguiar Moreira.
Falcon Jet — O filho de Ghadeer-em
Victress vai intensificar os treinos para a
Copa ANPC a partir desta semana. Desde
que voltou do período de descanso na
Fazenda Juréa fez apenas galopes e"na
semana passada uma partida de 800 me-
tros sem maiores preocupações de tempo.
Ramirito — O defensor do Stud José
Adamian tem mostrado boa adaptação
ao centro de treinamento do Haras Vale
da Boa Esperança, em Itaipava. No últi-
mo final de semana fez trabalho suave de
lm29s nos 1.300 metros, sempre contro-
lado por um redeador.
Aprontos — Poucos animais inscritos
na corrida de quinta-feira estiveram "on-
tem de manhã na pista de areia do Hipó-
dromo da Gávea para aprontar. Degra-
dada fez 54s nos 800 metros e Oitibó
aumentou para 55s. Empate floreou os
600 metros em 38s.. Lison agradou com
43s2/5 nos 700 metros. If You Please
passou os 800 metros em 53s. Djebel
Tarik aprontou 38s os 600 metros. Fine
Style fez pique no partidor.
Cronometrarem — A diretoria do
Jockey Club Brasileiro continua intensifi-
cando a fase de implantação da cronome-
tragem eletrônica no Hipódromo da Gá-
vea. Já está sendo feito o orçamento e a
escolha do material. Na próximo ano o
cronômetro manual será coisa do passado.
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Balestre enfrentara Mosley
na luta para ficar na Fisa

Balestre enfrentará Mosley
na luta para ficar na Fisa

Daniela

Daniela

SÃO 
PAULO — A uruguaia Da-

niela Engrande, 19 anos, arran-
cou suspiros das arquibancadas qua-se vazias do ginásio de Osasco, onde
se realiza a fase de classificação do
Sul-americano de Vôlei. Com seus 19
anos, 1,70 metro, 62 quilos, longos
cabelos e penetrantes olhos verdes, a
atacante foi o único atrativo no fraco
time do Uruguai, fora da fase final da
competição. Eleita a musa do tor-
neio, a uruguaia, em sua primeira
experiência na seleção adulta, aten-
deu com carinho a todos os fãs dis-
postos a pedir autógrafos e a tirar
fotos a seu lado. Só não conseguiu
driblar o argentino Marcos Milinko-
vich. titular da seleção vice-campeã
do torneio masculino. "Ele mandou
bilhetes o tempo todo, pedindo paranamorar", contou Daniela. "Só con-
segui me livrar quando ele foi embora
para a Argentina".

Cantadas como a de Milinkovich
são comuns na vida de Gabriela, jo-
gadora do Bohemios. de Montevidéu.
Ela acha tudo muito normal, mas
revela ter medo das reações do namo-

Suspiros 
por

Falta jogo, mas
sobra beleza na
seleção uruguaia

mexe com coração

rado, Marsol, ex-atacante da seleção
uruguaia juvenil de futebol e hoje
jogador do Tenerife, da Espanha."Ele não gosta nada desse tipo de
coisa, é muito ciumento", afirma.
Apesar da dor de cotovelo do namo-
rado, Daniela, estudante de Ciências
Econômicas e Secretariado, gostou de
ser aclamada pela torcida de Osasco e
guarda com carinho um boné verde e
amarelo entregue de presente por um
torcedor.

f
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Gauc'ho, do Fjamengo, pela artilharia «*' ' •
do Estadual, estava desfeita. "Agora,
ele nao vai ter concorrentes". Renato volta a ser gaucho ao acertar sua transferencia para o Gremio par tres meses

Evandro Teixeira
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Com o apoio de Calqada, Lopes permanece no Vasco
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Agreesao a Magic

Dc nada adiantoo a Wiffiam Car¬
ter, diretor da Lansing School, em
Michigan, EUA, negar que sea decla-
ra?Jo era racists. A repercossSo foi
tanta que, atem de ameaptdo de de-

. ralssSo, e!e resoheu pefir desculpa ao
; .astro do basqeete americano Made

Johnson. Numa reuniio cm que pedia. >erbas para o programa csportivo da
escola e aproveitando o fato de Joho-
,son estar se cassmA), Carter (ttsse: "0
que teria acontecido Jqoda gramfe
tola crian^a negra se o hasquete nfio
thesse feito nada para deseBVoh&io
fiska e mentalmente."
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Junior quer o Flamengo
perto dos primeiros

levaram o Flamengo a entrar na Justiga
Comum as vesperas da eleigoes na CBF.
Os dirigentes querem deixar claro que a
medida nao feriu as normas esportivas
da Fifa, e que, por isso, o clube nao pode

Copa da Alemanha '
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Agressão a Magic

Dc nada adiantou a Wiffiam Car-
ter, diretor da Lansutg School, em
Michigan, EUA, negar que soa (tecla-
ração era racista. A repercussão foi
tanta que, além de ameaçado de de-
missão, e!e resolveu pedir desculpa ao

.astro do basquete americano Magic
Johnson. Numa reuniio cm que pediaverbas para o programa esportivo da
escola e aproveitando o fato de John-
.son estar se casando, Carter disse: "0
que teria acontecido àquela grande
tola criança negra se o basquete não
tivesse feito nada para desenvoM-lo
física e mentalmente."

quer 
mandar no time

Evandro Teixeira
$mmn * * - * > > * - „

Com o apoio de Calçada, Lopes permanece no Vasco
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JB

Assinatura
Macaé

Esporte mata

mais de nove

a cada ano
Roberto Falcão

Não 
é de hoje que o boxe se vê

diante da incômoda situação de
servir de sparring para violentas cam-
panhas que querem ver o esporte nas
cordas. Agora mesmo, é obrigado a se
esquivar para não cair diante dos que
querem eliminá-lo dos Jogos Olimpi-
cos ainda em Barcelona, no ano quevem.

Em julho de 1982. a Associação
Britânica de Medicina aprovava, em
seu congresso, a briga pura tornar o
boxe proibido no país. Seu principal
argumento era a estatística de mortes:
337 desde 1945. média de pouco mais
de nove por ano. Isso sem contar os
lutadores que sofreram lesões totais
ou parciais do cérebro ou outros ór-
gãos.

Para dar idéia, a F1, por exemplo,
registrou 32 acidentes fatais em 41
anos. com média de uma morte a cada
ano e três meses — a estatística levou
em conta treinos particulares, extra-o-
ficiais. oficiais c provas. E precisolembrar, porém, que estão na pistamuito menos pilotos que boxeadores

nos ringues. A diferença é que na F1
as mortes são acidentes e no boxe a
aniquilação do adversário é o objeti-
vo.

Desde 1982, os fatos se encarrega-
ram de crescer os números da triste
estatística. Em novembro daquele
ano. um caso digno de qualquer nove-
Ia mexicana: a mãe do sul-coreano
Duk KooKim autorizou os médicos a
desligarem os aparelhos que o manti-
nham em vida vegetativa — ele fora
nocauteado pelo campeão mundial
dos pesos leves, o norte-americano
Ray Mancini. Ao mesmo tempo, a
noiva do lutador. Lee Young-Mi, re-
velava estar grávida de um garoto queacabou nascendo em junho de 1983.

Botafogo sob 
pressão 

cede Renato ao Grêmio

Carlos Mesquita
O presidente Emil Pinheiro até que

tentou impedir. Mas não foi possível.
Depois de uma reunião tensa no Mou-
risco, Renato recebeu carta branca pura
jogar no Grêmio por três meses. Ele
viaja hoje pela manhã paru Porto Ale-
gre,.à tarde assina contrato e já está
escalado para jogar domingo pelo cam-
peonato gaúcho, contra o Guarani, de
Vünâncio Aires. Pelo acerto, o Botafo-
go receberá US$ 100 mil e Renato ápro-
ximadamente US$ 200 mil. Para facili-
tar o acordo, o jogador abriu mão das
luvas que o Botafogo lhe devia, em
tomo de US$ 40 mil. Ém dezembro, ele
retorna ao clube de olho numa possível
transferência para o Japaõ.

• "Muito contrariado, Emil não supor-
tõu a forte pressão imposta pelo trio
Rehato, seu procurador, Júlio César, e
o empresário Léo Rabelo, que repre-
sentava o Grêmio, no encontro de qua-
se uma hora e meia. Seus argumentos
para não liberar o artilheiro do clube na
Taça Guanabara — Renato tem sete
gols — não foram suficientes para de-
mover o jogador. "Disse que ele pode-
ria'estar jogando fora um tricampeona-
to histórico. Mas o garoto estava

irredutível. Até o rendimento dele nos
dois últimos jogos caiu visivelmente,
Uma reação normal".

Por sua vez, Renato parecia radiun-
te. Com sorriso largo, ele repetia que
não tinha como deixar de voltar para o
Grêmio, onde sagrou-se campeão mun-
dial em 1983. "Só se eu estivesse malu-
co. O Emil è flexível e percebeu que não
havia outra solução. Ele é um Deus
aqui dentro". Renato lembrou as vaias
da torcida no jogo com o Fluminense
há duas semanas. Mas disse que elas
não influenciaram em sua decisão. "Fi-

quei muito triste na ocasião. As pessoas
não entendiam que eu me recuperava de
longa contusão. Mas a questão é outra:
é grana.".

Se conquistar a Supercopa e o cam-
peonato gaúcho, ele receberá mais US$
40 mil — vinte por cada um. Na terça,
pela Supercopa, Renato enfrenta o Ri-
ver Palte. No Grêmio, o jogador volta-
rá a trabalhar com o técnico Valdir
Espinosa, um dos responsáveis por sua
aquisição pelo Botafogo. Já na saída dop
clube, ele disse que sua aposta com
Gaúcho, do Flamengo, pela artilharia
do Estadual, estava desfeita. "Agora,
ele não vai ter concorrentes". Renato volta a ser gaúcho ao acertar sua transferência para o Grêmio por três meses

Zagalo e Gérson

na seleção

com Parreira
O presidente da CBF, Ricardo Tei-,

xeira, confirmou ontem que até o finai
deste mês anunciará o nome do novq.'
técnico da seleção brasileira. E mais,
uma vez, descansando em sua fazenda,
em Piraí (Sul Fluminense), deixou esca-
par sua inclinação por Carlos Alberto.
Parreira, formando a comissão técnica.,
com Zagalo ou Gérson — ou com os;
dois — no cargo de diretor técnico.

A escolha praticamente confirmada^
de Parreira, em detrimento a Telê San-
tana, outro candidato ao posto, se deve
ao fato de Telê não abrir mão de esca-.
lher seus auxiliares, entre eles o médico
Ncylor Lasmar e o preparador físico-
Moraci Santana. O presidente da CBF;
no entanto, não admite dispensar os'
médicos Lídio Toledo e Mauro Pom-
peu, que, por coincidência, são amigos
de Parreira. Zagalo e Gérson.

Argentina pega

a América de

Bebeto e Neto i
BUENOS AIRES — Os brasileiros;

Neto e Bebeto fazem parte da seleção'
do Resto da América, que enfrenta ai
Argentina, hoje á noite, no estádio do.
River Plate. O amistoso é parte dos'
festejos do 75° aniversário da Confe-j
deração Sul-Americana de Futebol c
os argentinos ganharam o direito dei
sediar a partida por terem conquista-'
do a Copa América, em julho, no'
Chile. ;

Mas o público não verá em campo-
os principais jogadores da equipe vi-'
ce-campeã mundial. Caniggia, Batis-!
tuta, Leo Rodrigucz e Simeone não,
foram liberados por seus clubes na'
Europa e desfalcam o time do técnico'
Alfio Basile. Dos europeus, a Argenti-
na só contará com o goleiro Goyco-I
chea. Basile aproveitará a ocasião pa-;
ra lançar na seleção o volante Juan1
Jose Borreli, do River.

Pelo Resto da América, o técnico^
uruguaio Luis Cubillas escalou joga-'
dores de seu país, além de Colômbia,',
Peru, Paraguai e Venezuela. O time,
não pôde treinar porque vários dos1
convocados só têm chegada prevista,'
para hoje, em Buenos Aires. ;

Equipes: Argentina — Goyco-
chea; Basualdo, Vazquez, Ruggeri o
Altamirano (Craviotto); Zapata, As-
trada, Martino e Borreli; Medina-
Bello e Garcia. Resto da América —>
Alvez (Uruguai); Escobar (Colôm-J
bia), Del Solar (Peru), Revelez (Uru-i
guai) e Olivarcs (Peru); Gonzalez^
(Paraguai), Moran (Uruguai) e Neta
(Brasil); Uzuriaga (Colômbia), Bebej
to (Brasil) e De Ávila (Colômbia). •

Placar JB

Flamengo 
faz 

contas e Calçada mantém Lopes no Yasco,

Reutlingen 2x3 Bayer Leverkusen, Borussia .
Moenc. 2x0 Colonia, Hanover 1 x 0 Bayer Uerdin-
gen, Werder Bremen 4 x 1 Dinamo Dresdon
Copa da Escócia '
Dunlermllne 1 x 1 Alrdrieonians
Copa da Inglaterra
Blackpool 1 x 0 Barnsley, Bradford 1 x 1 West Ham, ,Bremttord 4 x 1 Brighton, Crewe 3x4 Newcastle, *
Everton 1 x 0 Watford, Hull 0x3 Queen's Parlo »
Ranger, Leyton Orient 0x0 Sheffield Wed., Middles- fbrough 1 x 1 Bournemouth, Oldham 7 x 1 Torquay, fPort Vale 2 x 1 Notts County, Portsmouth 0x0
Oxford
Scarborough 1 x 3 Southampton, Scunthorpe 0x01
Leeds, Sunderland 1 x 2 Huddersfield, Wigan 2x1
Sheffield United, Wimbledon 1 x 2 Peterborough,
Wolverhampton 6 x 1 Shrensbury

Copa do Mundo
(Relkjavik) (Primeira rodada f
U. Andersson (Sue) 0,5 x 0,5 Y. Seirawan (EUA), L. •
Ljubojevic (lug) 1 x 0 J. Timman (Hol), B. Gulko i
(EUA) 0,5 x 0,5 J. Ehlvest (Estônia). V. Salov (URSS) i
1 x 0 J. Hjartarson (Isl), A. Khalifman (URSS) 0,5 x
0,5 M. Chandler (GBR|. A. Beliavsky (URSS) 0,5 x 0,5 '
L. Portisch (Hun), A. Karpov (USSS) 1 x 0 J. Speel-1
man (GBR). «

Rali da Austrália
(8* etapa do Mundia)Classificação final i
1o Juha Kankkunen, Fln, Lancia ;2o K. Erlksson, Suécia, Mitsubishi (3o Armin Schwarz, Ale, ToyotaMundial •
10 Carlos Sai nz, Esp 125 »2o Juha Kankkunen, Fin 123 •3o Didier Auriol, Fra 81

Júnior quer o Flamengo
perto dos primeiros

levaram o Flamengo a entrar na Justiça
Comum às vésperas da eleições na CBF.
Os dirigentes querem deixar claro que a
medida não feriu as normas esportivas
da Fifa, e que, por isso, o clube não pode
ser punido, como deseja a CBF.

|—i O diretor jurídico da CBF, Carlos
'—' Eugênio Lopes, negou ontem que
a Fifa já tivesse punido o Flamengo
com dois anos de suspensão de partidas
internacionais por ter acionado a Jus-
tiça comum contra a CBF. Carlô disse
que a documentação só foi enviada an-
tcontem à Fifa, mas tem certeza de que
o clube carioca sofrerá severá punição.

Depois de algumas reuniões e diver-
gências de opiniões prevaleceu a força do
presidente Antônio Soares Calçada: pelo
menos por enquanto, Antônio Lopes
continua como técnico do Vasco. O vice-
presidente de futebol Eurico Miranda,
que não esconde seu desejo de afastar o
treinador, não convenceu Calçada da
idéia e teve que se contentar com as
exigências que fará a Lopes. "Vou querer
o time mais ofensivo. E melhor que os
outros e tem que ganhar. Além disso,
vou dizer que tem jogadores sem condi-
ções dc jogar no Vasco atualmente".

Num ato falho, Eurico chegou a citar
o nome de Bismarck como um desses
jogadores. Mais tarde tentou desmentir,
mas voltou a declarar que o meia vem
jogando muito mal, assim como William.
Bismarck limitou-se a dizer que, caso se
confirme a exigência de sua barração,
cabe ao Vasco colocar seu passe a venda
e a ele esperar por uma chance em outro
clube. No início do ano, Bismarck ficou
mais de cinco meses negociando renova-
ção de contrato, quando chegou a ter o
passe estipulado num valor acima de
USS 2 milhões (aproximadamente Cr$ 1
milhão).

No duelo político em que se transfor-
mou a ainda possível demissão de Antô-
nio Lopes, Eurico parece ter perdido
apenas o primeiro round. Todas as exi-
gências que anunciou serem necessárias
são nitidamente uma maneira de forçar o
técnico a se demitir. "Vou dizer a ele o
que quero, se não aceitar vai haver um
choque." O vice-presidente parece estar
se eximindo, antecipadamente, de cuipa
por um novo fracasso. E para isso, não
mede palavras. "Não quero ser o respon-
sável por isso tudo que está aí."

Esse primeiro round foi uma demons-
tração de força do lohby de Antônio

Abel deixa o Inter Ameaça de mortes nos ringues

fica feliz 
com o vice 

mag Eurico

Romerito em campo
Romerito em breve vestirá a camisa

do Olímpia. O jogador, campeão brasi-
leiro em 1984 e bicampeào estadual em
1984 e 1985 pelo Fluminense, fará sua
estréia em amistoso, em Buenos Aires,
CCflflra o San Lorenzo Almagro, da Ar-
gentina. Romerito, que ano passado vol-
JSyi jogar por seu clube de origem, o
Deportivo Luqueno, nos últimos meses
entrou em choque com a diretoria. Ele já
havia anunciado sua intenção de jogar
pelo Olímpia ou pelo Cerro Porteno, o
outro time grande do futebol paraguaio.
A insistência do atacante Raul Amarilla,
do Olímpia, em tê-lo como companheiro,
acabou dando certo e Romerito jogará a
Supercopa pelo clube.

Liga de basquete

A próxima edição da Liga Nacional
de basquete terá 14 clubes, conforme
ficou decidido em reunião, ontem, na
sede da confederação, entre presidentes
das federações do Rio, São Paulo. Mi-
nas, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina. O aumento do núme-
ro de clubes (ano passado foram 12)
atende a antiga reivindicação dos pau-
listas, que terão agora seis representan-
tes no torneio. Haverá seletivas distin-
tas — entre 15 de janeiro e 16 de
fevereiro — para os times de São Paulo
e dos demais Estados. O único time
garantido na competição é a Ravelli'
Franca, atual campeã.

A matemática é até simples. Basta o
Flamengo vencer o Botafogo, domingo,
no Maracanã, e o América derrotar o
Fluminense, no mesmo horário, nas La-
ranjeiras. Neste caso, um Fla-Flu extra
apontaria o campoeão da Taça Guana-
bara. Mas, depois da pálida exibição do
América anteontem contra o Botafogo, o
sonho, definitivamente, acabou. Na Gá-
vca, ninguém acredita que o time de
Edinho perca sequer um ponto para o
América. Por isso, a possibilidade de ser
o vice-campeão já agrada ao Flamengo."O importante, por enquanto, é estar
perto dos líderes", traduziu o meia Jú-
nior.

Antes de arrebentar com os últimos
fios de esperança dos rubro-negros, a
atuação do América na partida de an-
tcontem chegou a irritar alguns jogado-
íès"do Flamengo. O centroavante Gaú-
cho foi um deles. "Contra nós eles
cjüerem até bater no juiz. Ontem (an-
teontem) nem correr eles queriam", cri-
ticou. Não menos aborrecido, Júnior
preferiu fazer planos para o segundo tur-
no. "Uma vitoria sobre o Botafogo nos
deixará a um ponto do líder. Isso, segu-
ramente, dará ao Flamengo uma vaga
para decidir a final do campeonato",
previu."Otimista, Júnior explicou ainda que o
time precisa manter o ritmo crescente
também para não perder, no segundo-
turno, os preciosos pontos deixados para
América-TR e Itaperuna no início da
competição. "Isso é antigo. Contra nós
eles fazem até guerra. Depois, se en-
trégam. O negócio é passar por cima de
tudo isso". E é para tornar o time mais
forte que o técnico Carlinhos pretende
testar, nos dois coletivos da semana, o
volante Charles na lateral direita, com
Uidemar no meio-campo. "È uma hipó-
tese que me agrada".

A diretoria do clube anunciou que
hoje enviará um faz a Confederação Sul-
Americana explicando os motivos que

Lopes entre os conselheiros, principal-
mente Artur Sendas, seu padrinho, que
também é forte aliado político de Calça-
da para as eleições no clube no final do
ano. Pouco preocupado com a elegância,

Eurico Miranda respondeu de forma
curta ao comentário do presidente de que
o "momento não é oportuno para demi-
tir". "Não acho que seja inoportuno coi-
sa nenhuma", reagiu Eurico.

"Preciso descansar. Há três anos
não tiro umas férias". Foi esta a
explicação 'de Abel, após pedir de-
missão do cargo de técnico do Inter-
nacional, segunda-feira à noite. Ele
jura que sua decisão nada tem a ver
com a derrota no Grenal do último
domingo, por 2 a 1. Ontem mesmo, o
vice-presidente de futebol do Inter.
Luiz Fernando Záchia. anunciou a
contratação de Cláudio Duarte, que
treinava o Pelotas no Campeonato
Gaúcho. Cláudio já se apresentou
aos jogadores e dirige a equipe no
domingo, contra o São Paulo.

O vôo recorde
Os brasileiros

Paulo Coelho e
Geraldo Nobre e o
colombiano Pablo
Valencia atingi-
ram 6.565 metros
e bateram o recor-
de sul-americano
de altura, em Cuz-
co, Peru, durante
o Encontro Sul-A-
mericano de Vôo
Livre. A melhor
marca anterior era
do próprio Geral-

une os médicos contra o boxe

do Nobre, que foi
a 5.950 metros em
outubro dc 1989.
Paulo Coelho e
Geraldo Nobre fo-
ram campeão e vi-
ce-campcào, res-
pectivamente, da
competição. Os
dois, que compe-
tem pela equipe
By Vilas, disputa-
rão o Campeonato
Brasileiro, de 13 a
19 de outubro, em
Itamonte.

ÍNDIO, EUA — O caso do pugilista
norte-americano Fernie Morales, que es-
tá em coma depois de ser nocauteado no
sábado, deu novo alento à luta que as
associações médicas, favoráveis à proibi-
ção do boxe, travam nos últimos dias
com os adeptos do esporte. O assunto
retornou á discussão após o inglês Mi-
chael Watson sofrer um massacre diante
de Charles Eubank, também no último
final de semana, e ter se submetido a
uma cirurgia de emergência — ontem,
seu estado de saúde piorou.

Morales, assim como Watson, sofreu
uma operação para extrair um coágulo
de sangue no cerebro, conseqüência dos
golpes que recebeu de Orlando Caniza-
les, vencedor por pontos do combate em
que estava em jogo o título mundial dos
gaios, versão Federação Internacional de
Boxe. Morales, 25 anos, foi derrubado
em duas ocasiões, mas em ambas se le-
vantou rapidamente, dando a impressão
de nada sentir.

O neurologista Ali Tahmouresie, um
dos médicos que prestaram atendimento
ao pugilista norte-americano, disse que
seu estado é grave. Segundo ele, não se

verificou qualquer variação no seu qua-dro clínico depois da cirurgia. "Creio
que o choque com o solo em sua segunda
queda foi o que provocou o problema.
Estive com ele muito tempo no vestiário
depois da luta e, aparentemente, ele nada
sentia", comentou o médico Robcrt
Karns, integrante da Comissão Atlética

da Califórnia, estado onde se realizou o
combate.

Em Londres, fontes do Hospital St.
Bartholomew informaram que a situação
de Watson continua grave. O pugilista,
de 26 anos, cuja vida se mantém por
aparelhos, corre o risco de ficar com
seqüelas cerebrais irreversíveis.
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Renato volta a ser gaucho ao acertar sua transferencia para o Gremio por tres meses

Evandro Teixeira
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Com o apoio de Calgada, Lopes permanece no Vasco

Olavo Rufino

Junior quer o Flamengo

Carlos Mesquita

quer 
mandar no time

Evandro Teixeira

Renato

0 presidente Emil Pinheiro até que
tentou impedir. Mas não foi possível.
Depois de uma reunião tensa no Mou-
risco, Renato recebeu carta branca para
jogar no Grêmio por três niescs, Ele
viaja, hoje pela manhã para Porto Ale-
gre,_á tarde assina contrato e já está
escalado para jogar domingo pelo cam-
peonato gaúcho, contra o Guarani, de
Venâncio Aires. Pelo acerto, o Botafo-
go receberá US$ 100 mil e Renato apro-
xímadamente US$ 200 mil. Para facili-
tar o acordo, o jogador abriu mão das
luvas que o Botafogo lhe devia, em
torno de US$ 40 mil. Em dezembro, ele
retorna ao clube de olho numa possível
transferência para o Japaõ.

Muito contrariado, Emil não supor-
tou a forte pressão imposta pelo trio
Renato, seu procurador, Júlio César, e
o empresário Léo Rabelo, que repre-
sentava o Grêmio, no encontro de qua-
se uma hora e meia. Seus argumentos
para não liberar o artilheiro do clube na
Taça Guanabara — Renato tem sete
gols — não foram suficientes para de-
mover o jogador. "Disse que ele pode-
ria estar jogando fora um tricampeona-
to histórico. Mas o garoto estava
irredutível. Até o rendimento dele nos

volta 
para 

o Sul e desfalca o Botafogo

dois últimos jogos caiu visivelmente.
Uma reação normal".

Por sua vez, Renato parecia radian-
te. Com sorriso largo, ele repetia que
não tinha como deixar de voltar pura o
Grêmio, onde sagrou-se campeão mun-
dial em 1983. "Só se eu estivesse malu-
co. O Emil é flexível e percebeu que não
havia outra solução. Ele é um Deus
aqui dentro". Renato lembrou as vaias
da torcida no jogo com o Fluminense
há duus semanas. Mas disse que elus
não influenciaram em sua decisão. "Fi-
quei muito triste na ocasião. As pessoas
não entendiam que eu me recuperava de
longa contusão. Mas a questão é outra:
é grana.".

Se conquistar a Supercopa e o cam-
peonato gaúcho, ele receberá mais US$
40 mil — vinte por cada um. Na terça,
pela Supercopa, Renato enfrenta o Ri-
ver Plate. No Grêmio, o jogador volta-
rá a trabalhar com o técnico Valdir
Espinosa, um dos responsáveis por sua
aquisição pelo Botafogo. Já na saída do
clube, ele disse que sua aposta com
Gaúcho, do Flamengo, pela artilharia
do Estadual, estava desfeita. "Agora,
ele não vai ter concorrentes". Renato volta a ser gaúcho ao acertar sua transferência para o Grêmio por três meses

CBF quer ter

Zagalo e Gérson

com Parreira
O presidente da CBF, Ricardo Tej-,

xeira, confirmou ontem que até o final
deste mês anunciará o nome do novo
técnico da seleção brasileira. E mais
uma vez, descansando em sua fazenda,,
em Piraí (Sul Fluminense), deixou csca-
par sua inclinação por Carlos Alberto
Parreira, formando a comissão técnica j
com Zagalo ou Gérson — ou com oj^
dois — no cargo de diretor técnico.

A escolha praticamente confirma-
da de Parreira, em detrimento a Telê
Santana, outro candidato ao posto?
se deve ao fato de Telê não abrir mão
de escolher seus auxiliares, entre eles-
o médico Neylor Lasmar e o prepara-
dor físico Moraci Santana. O presi-
dente da CBF, no entanto, não admí-'
te dispensar os médicos Lídio Toledo,
e Mauro Pompeu, que. por coinci-
dência, são amigos de Parreira, Zaga-
lo e Gérson.

Flamengo 
faz 

contas e
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Argentina pega

a América de

Bebeto e Neto
BUENOS AIRES — Os brasileiros <

Neto e Bebeto fazem parte da seleção '
do Resto da América, que enfrenta a '
Argentina, hoje á noite, no estádio do,
River Plate. O amistoso é parte dos •
festejos do 75° aniversário da Confe- •
deração Sul-Americana de Futebol e'
os argentinos ganharam o direito de!
sediar a partida por terem conquista-1
do a Copa América, em julho, no'
Chile. ;

Mas o público não verá em campo i
os principais jogadores da equipe vi-:
ce-campeã mundial. Caniggia, Batis-1
tuta, Leo Rodriguez e Simcone não j
foram liberados por seus clubes na :
Europa e desfalcam o time do técnico ¦
Alfio Basile. Dos europeus, a Argenti-'
na só contará com o goleiro Goyco-!
chea. Basile aproveitará a ocasião pa-,
ra lançar na seleção o volante Juan :
Jose Borreli, do River. \

Pelo Resto da América, o técnico i
uruguaio Luis Cubillas escalou joga-:
dores de seu país, além de Colômbia, ]
Peru, Paraguai e Venezuela. O timej
não pôde treinar porque vários dos:
convocados só têm chegada prevista]
para hoje, em Buenos Aires.

Equipes: Argentina — Goyco"
chea; Basualdo, Vazquez, Ruggeri e-
Altamirano (Craviotto); Zapata, As-
trada, Martino e Borreli; Medina
Bello e Garcia. Resto da América —
Alvez (Uruguai); Escobar (Colôm--
bia), Del Solar (Peru), Revelez (Uru-.
guai) e Olivares (Peru); Gonzalcz!
(Paraguai), Moran (Uruguai) e Neto'
(Brasil); Uzuriaga (Colômbia), Bebe-1
to (Brasil) e De Ávila (Colômbia).

A matemática é até simples. Basta o
Flamengo vencer o Botafogo, domingo,
nó Maracanã, e o América derrotar o
Fluminense, no mesmo horário, nas La-
ranjeiras. Neste caso, um Fla-Flu extra
apontaria o campoeào da Taça Guana-
bara. Mas, depois da pálida exibição do
América anteontem contra o Botafogo, o
sonho, definitivamente, acabou. Na Gá-
vea,, ninguém acredita que o time de
Edinho perca sequer um ponto para o
América. Por isso, a possibilidade de ser
o vice-campeão já agrada ao Flamengo."O importante, por enquanto, é estar
perto dos lideres", traduziu o meia Jú-
nior.

Antes de arrebentar com os últimos
fios de esperança dos rubro-negros, a
atuação do América na partida de an-
teontem chegou a irritar alguns jogado-
res do Flamengo. O centroavante Gaú-
cho foi um deles. "Contra nós eles
querem até bater no juiz. Ontem (an-
teontem) nem correr eles queriam", cri-
ticou. Não menos aborrecido, Júnior
preferiu fazer planos para o segundo tur-
no. "Uma vitória sobre o Botafogo nos
deixará a um ponto do líder. Isso, segu-
rámente, dará ao Flamengo uma vaga
para decidir a final do campeonato",
previu.

Otimista, Júnior explicou ainda que o
time precisa manter o ritmo crescente
também para não perder, no segundo-
turno, os preciosos pontos deixados para
América-TR e Itaperuna no início da
competição. "Isso é antigo. Contra nós
eles fazem até guerra. Depois, se en-
tregam. O negócio é passar por cima de
t^oisso". E é para tornar o time mais
forte que o técnico Carlinhos pretende
tçpífir, nos dois coletivos da semana, o
volante Charles na lateral direita, com
Uidemar no meio-campo. "É uma hipó-
tese que me agrada".

A diretoria do clube anunciou que
hoje enviará um faz a Confederação Sul-
Americana explicando os motivos que

perto dos primeiros
levaram o Flamengo a entrar na Justiça
Comum às vésperas da eleições na CBF.
Os dirigentes querem deixar claro que a
medida não feriu as normas esportivas
da Fifa, e que, por isso, o clube não pode
ser punido, como deseja a CBF.

|—| O diretor jurídico da CBF, Carlos
'—' Eugênio Lopes, negou ontem que

a Fifa já tivesse punido o Flamengo
com dois anos de suspensão de partidas
internacionais por ter acionado a Jus-
tiça comum contra a CBF. Carlô disse
que a documentação só foi enviada an-
teontem à Fifa, mas tem certeza de que
o clube carioca sofrerá severa punição.

Calçada mantém Lopes no Yasco,

mas Eurieo

Depois de algumas reuniões e diver-
gências de opiniões prevaleceu a força do
presidente Antônio Soares Calçada: pelo
menos por enquanto, Antônio Lopes
continua como técnico do Vasco. O vice-
presidente de futebol Eurico Miranda,
que não esconde seu desejo de afastar o
treinador, não convenceu Calçada da
idéia e teve que se contentar com as
exigências que fará a Lopes. "Vou querer
o time mais ofensivo. E melhor que os
outros e tem que ganhar. Além disso,
vou dizer que tem jogadores sem condi-
ções de jogar no Vasco atualmente".

Num ato falho, Eurico chegou a citar
o nome de Bismarck como um desses
jogadores. Mais tarde tentou desmentir,
mas voltou a declarar que o meia vem
jogando muito mal, assim como William.
Bismarck limitou-se a dizer que, caso se
confirme a exigência de sua barração,
cabe ao Vasco colocar seu passe a venda
e a ele esperar por uma chance em outro
clube. No início do ano, Bismarck ficou
mais de cinco meses negociando renova-
ção de contrato, quando chegou a ter o
passe estipulado num valor acima de
US$ 2 milhões (aproximadamente Cr$ 1
milhão).

No duelo político em que se transfor-
mou a ainda possível demissão de Antô-
nio Lopes, Eurico parece ter perdido
apenas o primeiro round. Todas as exi-
gências que anunciou serem necessárias
são nitidamente uma maneira de forçar o
técnico a se demitir. "Vou dizer a ele o
que quero, se não aceitar vai haver um
choque." O vice-presidente parece estar
se eximindo, antecipadamente, de cuípa
por um novo fracasso. E para isso, não
mede palavras. "Não quero ser o respon-
sável por isso tudo que está aí."

Esse primeiro round foi uma demons-
tração de força do lobby de Antônio

WMÊÈÊÈto
Com o apoio de Calçada, Lopes permanece no Vasco

Lopes entre os conselheiros, principal-
mente Artur Sendas, seu padrinho, que
também é forte aliado político de Caiça-
da para as eleições no clube no final do
ano. Pouco preocupado com a elegância,

Eurico Miranda respondeu de forma
curta ao comentário do presidente de que
o "momento não é oportuno para demi-
tir". "Não acho que seja inoportuno coi-
sa nenhuma", reagiu Eurico.
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Agreesao a Magic

De nada adiantou a William Car¬
ter, diretor da Lansing School, em
Michigan, CUA, negar que sua decla-
ra?5o era radsta. A repercassSo foi
tanta que, atem de amea^ado de de-
raissao, ele resolveu petfir desculpa ao
astro do basquete americano Magic
Johnson, Nuraa renniao on que pedia
verbas para o programa esportivo da
escola e aproveitando o fato de John¬
son estarse casando, Carter disse: "O
que teria acontecido iquela grande
tola crian^a negra se o basquete nao* ti«sse feito nada para deseBvolvMo
fiska e meBtalmente."

^Agressão a Magic

De nada adiantou a William Car-
ter, diretor da Lansing School, em
Michigan, EUA, negar que sua decla-
ração era racista. A repercussão foi
tanta que, além de ameaçado de de-
missão, ele resolveu pedir desculpa ao
astro do basquete americano Magic
Johnson. Niana reunião cm que pedia
verbas para o programa esportivo da
escola e aproveitando o fato dc John-
san estar se casando, Carter disse: "O
que teria acontecido àquela grande
tola criança regra se o basquete nio
tivesse Mo nada para desenvolvê-lo
física e mentalmente."

Romerito em campo
Romerito em breve vestirá a camisa

do Olímpia. O jogador, campeão brasi-
leiro em 1984 e bicampeão estadual em
1984 e 1985 pelo Fluminense, fará sua
estréia em amistoso, em Buenos Aires,
contra o San Lorenzo Almagro, da Ar-
gentina. Romerito, que ano passado vol-
tou a jogar por seu clube de origem, o
Deportivo Luqueno, nos últimos meses
etltrou em choque com a diretoria. Ele já
havia anunciado sua intenção de jogar
pelo Olímpia ou pelo Cerro Porteno, o
outro time grande do futebol paraguaio.
A insistência do atacante Raul Amarilla,
do Olímpia, em tê-lo como companheiro,
acabou dando certo e Romerito jogará a
Supercopa pelo clube.

Legião de honra
O presidente da França, Fran-

çois Mitterrand, vai condecorar o
presidente da Fifa, João Havelan-
ge. com a legião de honra francesa,
em 14 de outubro. O presidente da
Confederação Sul-Americana de
Futebol, o paraguaio Nicolas
Leoz, estará presente à cerimônia,
depois de receber uma homenagem
do Cruzeiro, em 1 de outubro, em
Belo Horizonte. Leoz estará pre-
sente também ao amistoso da Ale-
manha contra a seleção do resto
do mundo, em Frankfurt, dia 8 de
outubro, com arrecadação em be-
neficio da Unicef.

O vôo recorde

Ameaça de mortes nos ringues Placar jb

une os médicos contra o boxe

do Nobre, que foi
a 5.950 metros em
outubro de 1989.
Paulo Coelho e
Geraldo Nobre fo-
ram campeão e vi-
ce-campeão, res-
pectivamente, da
competição. Os
dois, que compe-
tem pela equipe
By Vilas, disputa-
rão o Campeonato
Brasileiro, de 13 a
19 de outubro, em
Itamonte.

Os brasileiros
Paulo Coelho e
Geraldo Nobre c o
colombiano Pablo
Valencia atingi-
ram 6.565 metros
e bateram o recor-
de sul-americano
de altura, em Cuz-
co. Peru, durante
o Encontro Sul-A-
mericano de Vôo
Livre. A melhor
marca anterior era
do próprio Geral-

Liga de basquete

A próxima edição da Liga Nacional
de basquete terá 14 clubes, conforme
ficou decidido em reunião, ontem, na
sede da confederação, entre presidentes
das federações do Rio, São Paulo, Mi-
nas, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná
e Santa Catarina. O aumento do núme-
ro de clubes (ano passado foram 12)
atende a antiga reivindicação dos pau-
listas, que terão agora seis representan-
tes no torneio. Haverá seletivas distin-
tas — entre 15 de janeiro e 16 de
fevereiro — para os times de São Paulo
e dos demais Estados. O único time
garantido na competição é a Ravelli/
Franca, atual campeã.

ÍNDIO, EUA — O caso do pugilista
norte-americano Fernie Morales, que es-
tá em coma depois de ser nocauteado no
sábado, deu novo alento à luta que as
associações médicas, favoráveis à proibi-
ção do boxe, travam nos últimos dias
com os adeptos do esporte. O assunto
retornou à discussão após o inglês Mi-
chael Watson sofrer um massacre diante
de Charles Eubank, também no último
final de semana, e ter se submetido a
uma cirurgia de emergência — ontem,
seu estado de saúde piorou.

Morales, assim como Watson, sofreu
uma operação para extrair um coágulo
de sangue no cérebro, conseqüência dos
golpes que recebeu de Orlando Caniza-
les, vencedor por pontos do combate em
que estava em jogo o título mundial dos
gaios, versão Federação Internacional de
Boxe. Morales, 25 anos, foi derrubado
em duas ocasiões, mas em ambas se le-
vantou rapidamente, dando a impressão
de nada sentir.

O neurologista Ali Tahmouresie, um
dos médicos que prestaram atendimento
ao pugilista norte-americano, disse que
seu estado é grave. Segundo ele, não se

¦¦¦¦¦¦w"' ^ ———¦ 
O massacre que Watson (E) sofreu reacendeu a polêmica

verificou qualquer variação no seu qua-dro clinico depois da cirurgia. "Creio
que o choque com o solo em sua segunda
queda foi o que provocou o problema.
Estive com ele muito tempo no vestiário
depois da luta e, aparentemente, ele nada
sentia", comentou o médico Robert
Karns, integrante da Comissão Atlética

da Califórnia, estado onde se realizou o
combate.

Em Londres, fontes do Hospital St.
Bartholomew informaram que a situação
de Watson continua grave. O pugilista,
de 26 anos, cuja vida se mantém por
aparelhos, corre o risco de ficar com
seqüelas cerebrais irreversíveis.

Esporte mata

mais de nove

a cada ano
Roberto Falcão

Não 
c de hoje que o boxe se vê

diante da incômoda situação de
servir de sparring para violentas cam-
punhas que querem ver o esporte nas
cordas. Agora mesmo, é obrigado a se
esquivar para não cair diante dos que
querem eliminá-lo dos Jogos Olimpi-
cos ainda em Barcelona, no ano quevem.

Em julho de 1982, a Associação
Britânica de Medicina aprovava, em
seu congresso, a briga para tornar o
boxe proibido no pais. Seu principalargumento era a estatística de mortes:
317 desde 1945, média de pouco mais
de nove por ano. Isso sem contar os
lutadores que sofreram lesões totais
ou parciais do cérebro ou outros ór-
gàos.

Para dar idéia, a F1, por exemplo,
registrou 32 acidentes fatais em 41
anos, com média de uma morte a cada
ano e três meses — a estatística levou
em conta treinos particulares, extra-o-
ficiais, oficiais e provas. E precisolembrar, porém, que estão na pistamuito menos pilotos que boxeadores

nos ringues. A diferença é que na F1
as mortes são acidentes e no boxe a
aniquilação do adversário é o objeti-
vo.

Desde 1982, os fatos se encarrega-
ram de crescer os números da triste
estatística. Em novembro daquele
ano, um caso digno de qualquer nove-
la mexicana: a mãe do sul-coreano
Duk Koo Kim autorizou os médicos a
desligarem os aparelhos que o manti-
nham em vida vegetativa — ele fora
nocauteado pelo campeão mundial
dos pesos leves, o norte-americano
Ray Mancini. Ao mesmo tempo, a
noiva do lutador, Lee Young-Mi, re-
velava estar grávida de um garoto que
acabou nascendo em junho de 1983.

FUTEBOL
Copa da Alemanha
Reutlingen 2x3 Bayer Leverkusen, Borussla
Moenc. 2x0 Colonia, Hanover 1 x 0 Bayer Uerdln-
gen, Werder Bremen 4 x 1 Dinamo Dresden
Copa da Escócia
Dunfermline 1 x 1 Alrdrieonians
Copa da Inglaterra
Blackpool 1 x 0 Barnsley, Bradford 1 x 1 West Ham,
Bremtíord 4x1 Brighton, Crewe 3x4 Newcastle,
Everton 1 x 0 Watford, Hull 0x3 QPR, Leyton Orlent!
0x0 Sheffield Wed., Middlesbrough 1 x 1 Bourne-,
mouth, Oldham 7 x 1 Torquay, Port Vale 2 x 1 Notts
County, Portsmouth 0x0 Oxford, Scarborough 1 x 3
Southampton, Scunlhorpe 0x0 Leeds, Sunderland 1
x 2 Huddersfield, Wigan 2x1 Sheffield United,
Wimbledon 1 x 2 Peterborough, Wolverhampton 6 x
1 Shrensbury

Sul-Americano Feminino
(São Paulo)
Fase classiticatória
Chile 3x0 Bolívia (15/10,15/5,15/4), Argentina ? 3 x
1 Venezuela (6/15. 15/9,15/13,15/9), Colômbia * 3 x
0 Paraguai (15/7, 15/9,15/6)
* Já classificados para a fase final

XADREZ
Copa do Mundo
(Reikjavik)Primeira rodada
U. Andersson (Sue) 0,5 x 0,5 Y. Seirawan (EUA), L.L|ubojevic (lug) 1 x 0 J. Timman (Hol), B. Gulko
(EUA) 0,5 x 0,5 J. Ehlvest (Estônia), V. Salov (URSS)1 x 0 J. Hjartarson (Isl), A. Khalifman (URSS) 0,5 x0,5 M. Chandler (GBR), A. Bellavsky (URSS) 0,5 x 0,5L Portisch (Hun), A. Karpov (USSS) 1 x 0 J. Speel-
man (GBR).

TÊNIS
Torneio de Palermo
T. Muster (Aut) 6/0, 6/4 R. Agenor (Haiti). D. Narciso
(Ita) 7/5. 6/2 H. Skoff (Aut). E. Sanchez (Esp) 6/4. 6/0D. Perez (Uru), M. Cierro (Ita) 6/2.6/2 B. Nuyts (Bel),G.P. Roldan (Arg-5) 6/3,7/5 F. Roig (Esp). C. Pistoie-
si (Ita) 6/2.6/2 A. Vysand (URSS). G. Lopez (Esp) 6/2.6/4 F. Clavet (Esp-7). J.A. Conde (Esp) 7/5. 7/6 A.Boetsch (Fra). N. Va|da (Tch) 6/4, 3/6, 6/2 M. Filipini
(Uru(, J. Arrese (Esp) 6/4,2/6, 7/5 J. Sanchez (Esp).

IATISMO
Mundial Feminino
Classe 470
Segunda regata: 1o Maria Quarra, Ita; 2° P. Stamper.
Can; 3° J.J. Isler, EUA. Terceira regata. 1o L. Moska-
lenko, URSS; 2° Maria Quarra. Ita; 3" J. Swanson.
EUA. Geral; 1o Quarra 6,0; 2o Moskalenko 17,4; 3o
Swanson 21,7.
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Fluminense exige iosos no mesmo horário
_!L_ _8L V João Cerqueira--30/0/91

0 Fluminense não abre mão de enfrentar
o América nas Laranjeiras e no mesmo dia e
horário de Botafogo e Flamengo. Por tras de
uma cortina de lisura — o vice-presidente de
futebol Valquir Pimentel justifica a intenção
afirmando querer dar um toque de seriedade
à Taça Guanabara, já que ambos os jogos
são decicivos — esconde-se o temor de que a
torcida botafoguense ou flamenguista cn-
grosse a americana, repetindo-sc os inciden-
tes de Fluminense c Botafogo no Campcona-
to Brasileiro deste ano, em Laranjeiras, que
tem um estádio com capacidade para 8 mil
pessoas.

Para se precaver mais ainda, o Fluminen-
se vai oferecer ao América uma cota fixa, no
valor de Cr$ 3 milhões, podendo assim ad-
ministrar a venda dos ingressos para a parti-

da. Está cm estudo o aumento do preço do
ingresso para Cr$ 5 mil e, com isso, o Flumi-
nense espera, inclusive, ter lucro, pois não
precisaria pagar Cr$ 440 mil à Federação,
Cr$ 700 mil de luz, nem deduzir da renda o
custo de segurança e pessoal administrativo,
no total de 58 pessoas.

"Estamos preparados para tudo. Se Fia-
mengo e Botafogo, na sexta-feira, entrarem
com um pedido na Federação para adiar o
jogo, nós faremos o mesmo", garante Vai-
quir, que já conseguiu do técnico Edinho a
aprovação para que o jogo seja mesmo nas
Laranjeiras. Aliás, a decisão de manter o
jogo nas Laranjeiras, conforme determina a
tabela da Taça Guanabara, saiu de um con-
senso entre diretoria, comissão técnica e jo-
gadores.

Adversário não assusta

A fraca atuação do América frente ao
Botafogo, anteontem, tranqüilizou ainda
mais o time do Fluminense, que já vive um
clima de alto astral para a partida decisiva.
A exemplo de outros titulares, o meia
Julinho não conseguiu esconder o otimis-
mo. "A má fase do América já dura muito
tempo. Mas o atual time é o mais fraco dos

últimos anos. Você viu a facildade que o
Botafogo encontrou no primeiro tempo?",
perguntou ele, rindo. Logo a seguir, ele foi
mais comedido. "Nunca se sabe. O Volta
Redonda nos complicou aqui em Laranjei-
ras. Nossos olhos têm que estar bem aber-
tos".

Renato (C) adverte contra o excesso de otimismo porque o América está na luta para nao ser rebaixado

Edinho continua confiante
PH/LCO - HITACHI PH/LCO - HITACHI

HIGH TECHNOLOGY

TELEVISOR COLORIDO PHILCO-HITACHI
1428/U.
Com controle remoto. Informações na tela.
Recepção em VHF+ UHF- 82 canais. Tricontrol
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PH/LCO - HITACHI
M.&H Iic-Hoioi.'
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VIDEOCASSETE DECK PHILCO-HITACHI
MOD. PVC 5000''INSTRUÇÕES NA TELA
EM PORTUGUÊS"
PROGRAMAÇÃO COM CONTROLE REMOTO E
INFORMAÇÕES NA TELA EM PORTUGUÊS DE
QUALQUER TV OU MONITOR. TIMER para
4 programas com antecedência de até 1 ano.
Proteção do Timer e do Relógio contra cortes
de energia.
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ã vista=231.200,
OU *1+3de 84.804,
TOTAL = 339.216,
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COMPACT DISC PLAV PHILCO-HITACHI
DIGI LASER MOD. PDA 6000.
Leitor Ótico e laser de feixe triplo.
Programação de 24 faixas na ordem desejada.
Sistema de acesso direto às faixas. Mostrador
Digital.
Â Vista = 110.700,

1+3de43.992,
TOTAL = 175.968,
ou

TEENSOUD LASER - RÁDIO GRAVADOR
ESTÉREO PORTÁTIL/CD PHILCO Mod. PRG-616
CD COMPATÍVEL COM DISCOS DE 3 e 5
POLEGADAS COM CD.
Potência de saída 40 Watts PMPO. Rádio
Gravador portátil com toca-discos digital a
LASER embutido (tipo one box). Sintonia
análoga, 2 faixas de onda (AM/FM).
Equalizador Gráfico de 3 bandas. Duplo
Toca-Fitas. Saída para fones de ouvido e
microfone embutido. Loudness automático.
Alimentação 110/127/220/240 volts/60 Hz,
ou pilhas de 12 volts C.C. (não incluídas).
À Vista = 178.400,
OU '1 + 3 de 65.437,
TOTAL = 261.748,

PH/LCO
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PORTABLE MICRO SYSTEM PHILCO-HITACHI
Mod. PMS 550 D "HOT STEREO".
Rádio com 4 faixas(FM-STEREO), DUAL CASSETE.
Localização automática no início da música.
Conexão especial para Digi-Laser, Toca-
discos, Microfones, Fone de Ouvido.
CAIXAS ACÚSTICAS DESTACÁVEIS.
À Vista

¦1

120.900,
ou-1+3 de 48.045,

192.180,TOTAL =
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STEREO SYSTEM PHILCO MOD. PRDT 300 D.
150 Watts de potência. Duplo cassete deck.
Entrada especial para Digi-Laser ou TV/VTR.
Cápsula magnética. Função KARAOKE. Caixas
acústicas "Bass-Reflex". Seletor de fita metal,
cromo e normal, Digi-Laser Mod. PDA 6000
(opcional), Rack (opcional)."PDA 6000 OPCIONAL".
À vista=176.840,
OU '1+3de 64.864,
TOTAL = 259.456,

STEREO SYSTEM PHILCO PRDT 300.
Digital PDA6000 opcional. 150 Wde potência.
Entrada para CD, TV ou VCR. Função karaoké.
Seletor de fita: normal, cromo e metal.
Rack opcional.
À Vista
OU
TOTAL

SOM*VÍDEO#FOTO*INFORMÁTICA.

147.290,
1+3de 54.482,

217.928, Cjmi

HIGH TICMNOLOGV

TELEVISOR COLORIDO PHILCO-HITACHI
1427/U.
Recepção em VHF+UHF - 82 canais. Tela com
14" (36cm). Tricontrol - ajusta cor, brilho

• e contraste simultaneamente.
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MICROONDASM I D S I Z E
PHILCO
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FORNO DE MICROONDAS PHILCO-DIGITAL
Mod. PMW1500.
Painel totalmente computadorizado. Painel
digital com indicações luminosas. Teclas de
nível de potência. Tecla de início automático.
Tecla de memória. Tecla de descongelamento.
Teclas de programação por tempo e por
temperatura. Prato giratório.
Alimentação elétrica: 120V, 60Hz.
À Vista = 267.230,
OU-1 + 3 de 98.019,
total = 392.076,

Embora tenha visto pela televisão o
América jogar com o Botafogo, o técnico
Edinho afirmou que não está preocupa-
do com o adversário. "O Fluminense tem
um esquema de jogo definido. Não tem
essa de jogar de acordo com o adversa-
rio".

Para Edinho, o sagredo do Flumi-
nense está justamente no fato de sempre
jogar da mesma maneira, buscando a
vitória. "Os jogadores assimilaram bem
o esquema e o nosso sucesso está aí. Se
sai um e entra outro, o esquema é o
mesmo, sem levar em conta o adversa-
rio".

Mas se Edinho parece pouco se im-

portar com o América, o mesmo não
acontece com Renato. Ex-jogador dò
América, Renato acha aconselhável um
certo cuidado, principalmente pelas"cic-
cunstâncias. "Precisamos conter um
pouco a euforia, o otimismo, porque o
América está ameaçado de rebaixamento
e vem muito motivado para enfrentar ,3
gente".

Edinho, no entanto, acha que moti,-
vação também não falta ao Fluminense.
"Temos que continuar jogando da meç-
ma maneira, motivados sempre paira
vencer. É com esse espírito que temos
que entrar em campo". . I r:v

Alcyr Cavalcanti — 10/9/9.1

PH/LCO

S
STEREO MUSIC CENTER PHILCO Mod. PCS 35
Potência de 60 Watts: Loudness automático. s
Saída para fone de ouvido. Tape Deck com §
mecanismo automático de nível de gravação, e
Toca-Discos Belt-Drive. |
À vista=96.500, §
OU'1+3 de 38349, I
TOTAL = 153.396, |
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Paixão (C) atribui problemas à maratona de jogos

Paixão mais tranqüilo

Preparador tem,

enfim, uma semana

para trabalhar

Para 
a preparador físico do Flu-

minense, Paulo Paixão, os pro-
blemas musculares de Renato, Riba-
mar, Edvaldo, Pires e Cadinhos são
decorrência da maratona de jogos."Na Europa, fizemos uma partida
atrás da outra. No Estadual, até ago-
ra. jogamos 10 vezes em 30 dias. Não
há máquina que agüente esse ritmo
louco", diz Paixão, aliviado em ter,
pela primeira vez, uma semana intei-
ra para trabalhar o elenco.

Os jogadores concordam. Carli-
nhos. às voltas com uma tendinite na
coxa direita desde a partida contra o
Flamengo, há 24 dias, confessa estar
precisando de um descanso. "Não

quero ficar de fora, mas acabo me
prejudicando, a exemplo da que
aconteceu contra o Vasco, quando
joguei sentindo a coxa praticamente
o jogo inteiro", conta.

O preparador físico prevê uma
natural queda de produção do timê'|
na Taça Rio, independentemente dá'
conquista da Taça Guanabara. "No-
ser humano, a acomodação é_norí|
mal. Isso se dá mais em função de
fatores psicológicos do que físicos.
Mesmo assim, teremos um tempi-
nho, antes do início do segundo tur- j
no, para fazer uma reciclagem das
valências físicas. O esquema do EdU
nho, totalmente assimilado pelíj
equipe, ajuda muito a preparação',
física", explica Paixão |

Ele gostou do desempemho dò"
elenco na corrida de 4.800 metros
realizada ontem de manhã, nas Pai- ",
neiras. O primeiro a chegar foi Deríi
nílson, no tempo de 17m45s, seguido0
dos novos contratados Leonel e Júlio,.,.
Alves. Mais uma vez o técnico Edi-
nho, com o tempo de 19m55s, com-
pletou o percurso na frente de mui-
tos titulares — apenas Marcelo'",
Ribeiro e Marcelo Gomes o superâ-'OP« fi fram.

VEG A LASER STEREO SYSTEM PHILCO
MOD. PRDT-400 CD.
160 Watts PMPO. Sistema Integrado completo.
Sintonia Digital com 24 memórias. CONTROLE
REMOTO TOTAL. TOCA-DISCOS DIGITAL A LASER
(compatível com CD de 3 e 5 polegadas).
Duplo Toca-fitas, Equalizador Gráfico
de 5 Bandas. Toca-Discos Tradicional tipo
BELT-DRIVE.
Avista = 328.270,
OU 1+3de 118.833,
total=475.332,

América escala três

do Botafogo domingo
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TRAZENDO O FUTURO ATÉ VOCÊ.

RIO- BOTAFOGO-Shoppins Rio Sul-4° Piso-Tel.: (021) 541-9344 • TIJUCA-Praça Saens Pena-Shopping 45 TeL (021) 284-7888 • BARRA-

BarraShopping-TeL (021) 325-9855-Nível América • PETROPOLIS-Shopping Bahaus-Tel.: (0242) 43-7425 • SALVADOR-Shopping Barra

1 ? Piso M: (071) 237-5333. Shopping Iguatemi 3? Piso-Tel.: (071) 358-2218. Shopping Piedade 3? Piso-Tel.: (071) 321-5342 • RECIFE:
Shopping Center Recife-Tel.: (081) 326-9191.

Ainda na luta para fugir do rebaixa-
mento e adversário do Fluminense na
última rodada da Taça Guanabara, o
América conseguiu o reforço gratuito
dos laterais Marquinho e Vanderlei e
do zagueiro André, todos do Botafogo.
O acerto aconteceu à tarde, em reunião
na sede do Mourisco entre o presidente
do Botafogo, Emil Pinheiro, e o diretor
do América, Ernani Contursi. Os três
deverão estrear contra o Fluminense.

Corno nenhum deles atuou no Esta-
dual, não haverá problema para que
sejam escalados. O acordo prevê que
Vanderlei, André e Marquinho, em-
prestados até dezembro, só não pode-
rào jogar com o Botafogo. "Vou insere-
vê-los na federação até quinta-feira
(amanhã). Dessa forma, arrumamos
nossa defesa. O Emil sempre gostou do
América e mais uma vez deu provas
disso", comentou Ernani, eufórico com

4 a possibilidade de tirar ao menos um
ponto do Fluminense.

A negociação teve início logo apos' a
partida de segunda-feira. No vestiário
do Botafogo, Emil reuniu-se com dcífs
dirigentes do América e se mostrõü
muito solícito. Após o encontro de.ori-
tem, Emil tentou negar que tenha bene-
ficiado o América porque seu clube prç-
cisa de um tropeço do Fluminense para
poder chegar ao título. "O América é
co-irmão. Numa hora difícil, ameaçado
pelo descenso, não podiamos virar o
rosto".

Em virtude da morte do vice-presi-
dente Hélio Ferreira, 43 anos, — vítima
de infarto durante o jogo com o Bota-,
fogo — o América decretou luto de três
dias. O corpo do dirigente foi velado
durante a madrugada de ontem no^sa-
lão nobre da sede, na rua Campos'.^
les. O enterro, no Cemitério Jardim dá
Saudade, foi acompanhado por céntêy
nas de pessoas, que entoavam o hinó dei
clube.
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JORNAL DO BRASIL

Não pode ser vendido separadamente"

Tablita
Fator foi congelado a
partir de 03 de julho
em  1,9428
fonte Banco Central.

TR %
TR  16,78
TRD  0,746016
Var.mSs ate 24.09  13,359247
Var.mes ate 25.09  14,204925
indice acum ate 25.09 2,10589157

Polar Cr$
¦ Paralelo

510,00

20.09 23.09

510,00

24.09

Comercial

443,90
450.00

442,65

20.09 23.09 24.09
Fonte: Banco Centrai e Andima

Mercado
CDB  800%a.a.
Ibovespa  25.245 (-5,6%)
IBV  93.138 (-2,8%)

Inflação

IGPM/FGV %
Junho 8,48
Julho 13,22
Agosto 15.25
Acumulado no ano 155,10
Em 12 meses 348,27

INPC/IBGE %

Maio 6,68
Junho 10,83
Julho 12,14
Acumulado no ano 126,28
Em 12 meses 362,32

FIPE/IPC %

Junho 9,78
Julho 11,30
Agosto 14,42
Acumulado/ano 148,49
Em 12 meses  347,94

DIEESE/ICV %
Junho 11,30
Julho 13,29
Agosto 13,59
Acumulado/ano 175,16
Em 12 meses 396,90

INDICADORES
BTN  Cr$ 126,8621

Cr$ 267,1579*
ÜPC  Cr$ 2.716,59

(3o trimestre)
TaxaAnbid 810,74
IBA/CNBV nd* atualizado pelaTR acumulada

Ouro Cr$

5.510,00 5.572,00
5.656.00

20.09 23,09 24.09
Fonte: BM&F

Salário Mínimo
Julho  Cr$ 17.000,00
Agosto  Cr$ 17.000,00
Setembro  Cr$ 42.000,00
Abono Salarial
Julho 6.131,68
Agosto 3.000,00 +
16.161,60 de abono móvel.

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 (em pontos)

98.652

20.09

95.839

23.09

93.138

24.09

FGTS
Maio  9,1986%
Junho  11,8048%
Julho  10,3706%
Agosto  10,9904%

ASuguel Comercial
Fator de Correção
Setembro ^

Anual 4,5059 4,4827
Semestral 1,7786 1,7909,'
Quadrimestral 1,5250 1,5214
Trimestral 1,4316 1,4155

Sinal verde 
para 

o leilão

• Cassadas liminares que impediam venda da Usiminas e decisão fica com foro de Minas

BRASÍLIA — Todas as ações contra
a privatização da Usiminas passarão a
ser julgadas pela 8a Vara da Justiça Fe-
deral em Minas Gerais. Com isso, perde-
ram validade as liminares concedidas an-
teriormente pela Justiça, em Brasília e no
Rio de Janeiro, sobre a realização do
leilão de venda da empresa e a proibição
do uso de moedas não previstas em lei
para a compra das ações. Essa decisão
está na liminar assinada ontem à tarde
pelo ministro Américo Luz, do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em resposta a
uma nova ação do BNDES que deu en-
trada ontem, no início da tarde. Com
essa decisão, a partir das 16h de ontem,
não havia qualquer impedimento legal
para, que a Usiminas fosse a leilão.

Álvaro Luz considerou incompeten-
tes a 5a Vara Federal, de Brasília, o
Tribunal Regional Federal e a 28a Vara
do Rio de Janeiro para julgar ações rela-
tivas à privatização da Usiminas. Em seu
despacho, o ministro esclarece que o foro
adequado para as ações nesse sentido é a
8a Vara da Justiça Federal em Belo Hori-
zonte, porque foi lá que deu entrada a
primeira ação contra a privatização da
empresa.

Antes dessa decisão, o leilão da Usi-
minas passou por momentos tumultua-
dos, sob o risco de ser suspenso. No
último sábado, uma liminar suspenden-
do o leilão havia sido concedida pela 5a
Vara, em Brasília. Na segunda-feira à
noite, o TRF restabeleceu a autorização
para que pudesse ser feito o leilão, mas
proibiu o uso de Títulos da Dívida Ex-
terna, de debêntures a vencer da Sider-
brás e de Obrigações do Fundo Nacional
de Desenvolvimento, para a compra das
ações. No Rio uma liminar semelhante
também proibiu o uso dessas moedas.

A liminar do ministro Américo Luz
veio como um alívio para os advogados
do BNDES em Brasília, mas foi expedida
quase uma hora depois de o presidente
do BNDES, Eduardo Modiano, anun-
ciar, no Rio, o adiamento do leilão, por
tempo indeterminado. Uma nova data
pode ser marcada a qualquer momento,
porque, pelo menos por enquanto, não
há qualquer nova liminar que o impeça.
Antes de conceder o despacho, Luz pediu
o parecer do sub-procurador José Amai-
do da Fonseca, que considerou incompe-
tentes outros foros, que não a capital
mineira, para as pendências jurídicas so-
bre a privatização. A partir de agora, as
ações que correm na Justiça, contra a
venda da empresa, e que ainda serão
apreciadas em seus méritos, terão de ser
julgadas em Belo Horizonte.

Brasília — Aldori Silva
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Collor manda suspender venda

VJ) ouço antes da sentença do STJ, que devolveu ao
WT governo as condições para privatizar a Usiminas,

o presidente Fernando Collor jà havia decidido sus-
pender o leilão e adiá-lo, até que se estabelecessem
condições mais favoráveis, informou o porta-voà da
presidência da República, Cláudio Humberto Rosa e
Silva. "O clima não era favorável, era de violência,
com tiro, facada — uma baixaria digna de priraatas—
diante do qual o presidente achou melhor adiar o
leilão", explicou o porta-voz.

Collor acompanhou todo o processo de decisão da
Justiça e discutiu o adiamentp por telefone com o
coordenador do programa, Eduardo Modiano, presi-dente do BNDES, que se encontrava no Rio de Jane}-
ro. Segundo Cláudio Humberto, o Programa de Priva-
tização do governo continua e é absolutamente
irreversível e inescapável".

O porta-voz adiantou que até a nova data do leilão
da Usiminas o governo não promoverá nenhuma cam-
Banha de esclarecimento "porque não é necessário*

pee Vox Populi.em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte, entre os dias 12 e 15 de setembro, eom
1.200 entrevistas, Cláudio Humberto afirmou que a
maioria esmagadora da população brasileira aprova a
privatização da Usiminas e ate mesmo da Petrobrás.

São favoráveis ao programa de desestatizaçlo do
governo 73,6%, pela vox Populi> e 56%, pelo Ibope.
Contra o programa, 18,9%, pela Vox Populi, e 21%,
pelo Ibope. A venda da Usiminas conta com a aprova-
ção de 55,4% dos entrevistados e 24% de reprovação,
enquanto 20,6% móstraram-se indiferentes.

A batalha judicial cont ra a privatização da Usimj-
nas foi o primei.ro assunto a preocupar o presidente
Collor, quanto chegou ao Palácio do Planalto ontem,
ás 8h50m. Imediatamente, ele leu um fax do BNDES,

que o informou sobre a nova ação do líder do PDT,
deputado Vivaldo Barbosa, e leu também o despacho
do juiz Jirair Meguerian, que restabeleceu o leilão da
Usiminas, mas impedia o uso de algumas moedas
reduzindo em cerca de dois terços as opçSes dos
compradores das ações. Chateado com tantos entraves
judiciais, Collor ligou imediatamente para o presidente
do Banco, no Rio, Eduardo Modiano, para conhecer a
real situação do leilão. Em seguida disparou telefone-
mas para o ministro da Justiça, Jarros Passarinho,
para o consultor geral da República, Célio Silva e
finalmente conversou com um dos ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), para intàrar-se da ampli-
tude do problema. Depois da cerimônia de subida da
rampa, o presidente recebeu, um a um, os lideres do
governo no Congresso.e comtodos eles conversou ;
sobre as dificuldades para a privatização da Usiminas.
Em todas essas conversas, criticou a atitude do líder do
PDT, que pretende levar em frente sua determinação
de impedir a privatização da Usiminas. Na hora do
almoço, viunos noticiários, na televisão, o.tumujto nas
bolsas dc valores do Rio e de Belo Horizonte, e
finalmente comunciou a Modiano sua decisão de susk
pender o leilão.

O gerente jurídico do BNDES, Luiz Roberto Ma-
galhâes, lançou-se ontem numa correria infernal para
tentar manter o leilão. As M horas, antes de conhecera

. .decisão dc Collor, Luiz Roberto Magalhães, acompa-
nhado de assessores, correu ao Superior Tribunal de
justiça (STJ), em Brasília, alegando que deveria ficar
cpm a justiça Federal, em Belo Horizonte, a competên-
cia para julgar as ações sobre a Usiminas. Aflitos com
a falta de prazo para uma decisão sobre o leilão que
começaria ás 15 horas, os representantes do BNDES

aguardaram que o presidente do STJ, Torreão Braz,
indicasse o relator do processo.

Designado o ministro Américo Luz como relator,
Magalhães correu até o plenário onde Luz julgava um.
moroso processo sobre o 1CMS estadual e teve dc
conter sua pressa. Faltavam, então, jk>ucos minutos
rara o isjdo do idíão que acabou nao acontecendo.
Em seguida, Américo Luz recebeu o processo, exarai-
nou-o rapidamente, pediu o parecer do procurador
José Arnaldo da Fonseca que estava do outro lado da
sala, e finalmente despachou a liminar que garantia a

A ansiedade dos advogados e assessores do BN-
DES, em Brasília, também havia sido grande na noite
anterior, durante as discussões travadas com os procu-
radores da República, na sala do juiz Jurair Aram
Meguerian, que concedeu a liminar garantindo o lei-
lâo, mas suspendendo o uso de algumas moedas,

. Marcilio au«e»t«—Marcílio foi considerado
pelos representantes do BNDES como o grande ausen-
tem toda abata^ pela tmvatiza^o da Usiminas nas
últimas semanas. "O ministro é uhrasof(\ comentou
um graduado assessor do Banco, para quem Marcilio
tem sido excessivamraite discreto e até mesmo omisso

EJès» perguntam porque o ministro, embora cor-
dtal, mantém um relacionamento distante de Eduardo
Modiano, e levantam a tese de que, sendo remanescen-
tedaequipedeZélia Cardoso ae Mello, Modiano não
seria o nome preferido de Marcilio para ocupar o
BNDES, Somente na última segunda-feira á noite, o
Ministério da Economia decidiu que não serão tributa-
das as compras de ação da estatal, e essa é uma
definição que vinha sendo cobrada há semanas pelos
interessados no leilão, e que, estranhamente demorou
a ser anunciada, afirmam as mesmas fontes.

Modiano acompanhou tudo no BNDES

Ministro Luz: só em Minas

BVR J acha que

imagem do país

ficou maculada

O presidente da BVRJ não escondeu
a sua frustação diante da suspensão do
leilão de privatização da Usiminas e dos
atos de vandalismos que marcaram as
manifestações na porta da entidade on-
tem. "Foi um desastre. Mas não suspen-
demos o leilão por causa das manifesta-
ções e sim porque o BNDES nos enviou
um pedido de adiamento. Se o banco
tivesse dado parecer favorável, o leilão
teria acontecido, pois o sistema de nego-
ciação é eletrônico", disse Souza Dantas,
ressaltando que estranhou o fato de o
pedido feito há duas semanas à Polícia
Militar do Rio, para que houvesse um
policiamento nas regiões próximas à
BVRJ, não ter sido atendido.

O maior perdedor com a suspensão do
leilão de venda da Usiminas não foi a
Bolsa do Rio, mas o país, garantiu Souza
Dantas. Segundo ele, os interesses políti-
cos e as manifestações contra a privatiza-
ção da estatal certamente irão macular a
imagem do país no exterior, inibindo sig-
nificativamente a entrada de recursos es-
trangeiros nas bolsas brasileiras. "Os
investimentos estrangeiros vinham cres-
cendo muito devido às mudanças divulga-
das pelo governo para a economia do país.
Com a suspensão do leilão da Usiminas, o
país volta a andar na contra-mão", frisou
o presidente da BVRJ, que acredita na
continuidade do processo, mesmo que al-
gumas regras sejam alteradas.

Às 14 horas, exatamente a hora mar-
cada para o início do leilão da Usiminas,
o presidente do BNDES, Eduardo Mo-
diano, junto com toda a diretoria da
instituição, reuniu a imprensa para co-
municar a suspensão do pregão nacional
na BVRJ que seria utilizado para a ven-
da da empresa. Sem esconder sua irrita-
ção, Modiano leu um comunicado infor-
mando que "em face das ações políticas e
medidas judiciais de última hora, que
visam inviabilizar a realização do leilão
de ações ordinárias da Usiminas, a venda
da empresa foi adiada, de modo a preser-
var o patrimônio público e os princípios
da transparência e segurança".

No final da tarde, porém, Modiano
convocou uma reunião para hoje a fim
de definir a data de realização do novo
leilão, que ele garantiu que será realizado
em curto espaço de tempo. Afirmou ain-
da que as datas dos leilões das outras
estatais continuam mantidas. Modiano
explicou que a decisão do juiz do Tribu-
nal Regional Federal de Brasília, reafir-
mada pela 28° Vara Federal do Rio, de
impedir a utilização de debêntures da
Siderbrás, Obrigações do Fundo de De-
senvolvimento Econômico (OFND) e ti-
tulos da dívida externa — os DFAs — no
leilão, inviabilizou a venda por falta de
moedas suficientes para a operação."Nesse clima não era possível realizar
o leilão. Nós estabelecemos regras de
participação no edital que agora estão
sendo alteradas por determinação judidi-
ciai. Nós precisamos garantir que todos

os participantes do leilão estão a par
dessas modificações", afirmou. A maior
dificuldade para a venda da Usiminas foi
a proibição de utilização de debêntures
da Siderbrás, que representam uma par-
cela significativa das moedas na compra
da empresa. As debêntures somam USS
3,2 bilhões e não podiam ficar de fora.
Além disso, os detentores desses papéis
fizeram um acordo no ano passado com
o governo de que aceitavam renegociar
as debêntures que venciam no ano passa-

do, tranformando-as em dívidas vincen-
das a serem resgatadas até o ano 2000.

O presidente do BNDES afirmou que
o juiz de Brasília cometeu um erro pri-
mário ao proibir a utilização de Certifi-
cados de Privatização (CPs) e TDAs na
compra de estatais, já que a lei autori-
zando a utilização desses papéis foi apro-
vada pelo Congresso. O próprio juiz reti-
ficou o erro e encaminou ao BNDES,
por volta das 12 horas, um despachou
autorizando a utilização dessas duas

Luiz Luppi —07.05.91

Modiano: Brasil adiou modernização e desenvolvimento

moedas. Visivelmente nervoso, Modiano
declarou que "o Brasil teve que adiar a
sua retomada de crescimento, moderni-
zação e desenvolvimento", acrescentan-
do que "interesses de pequenos grupos
estavam impedindo a privatização da
Usiminas, que conta com apoio da maior
parte da população brasileira".

Prazo — A Comissão Diretora do
Programa Nacional de Desestatização
esperou até às 13hl5m por uma decisão
do STF favorável a utilização de todas as
moedas válidas para o leilão da Usimi-
nas. A decisão não veio a tempo. Estou-
rado o prazo, o presidente do BNDES
ligou para o presidente Fernando Collor
e transmitiu a posição da comissão desa-
conselhando a realização do leilão. Não
apenas pela questão do tempo, mas tam-
bêm porque a limitação das moedas de-
preciaria bastante o preço das ações da
Usiminas. Collor, prontamente, concor-
dou com a decisão.

A euforia que tomou conta da direto-
ria do BNDES até a tarde de segunda-
feira deu lugar a uma grande ansiedade
no início da noite, quando a Justiça con-
cedeu liminar a ação popular impetrata-
da pelo economista Marco ArtTònio
Campos Martins, impedindo a realiza-
ção do leilão. Modiano, diretores'3o
BNDES e os membros da comissão díre-
tora chegaram cedo. Os membros da co-
missão ficaram reunidos por mais de cin-
co horas, mas só por volta das 12 horas
começaram a admitir que não haveria
clima para a realização do leilão.
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Manifestantes transformam leilão em batalha de rua
Marcelo Régua

A batalha contra a privatização da
Usiminas saiu dos tribunais e ganhou as
ruas. Cerca de 500 manifestantes que
atenderam à convocação da CUT, do
PDT, do PT, do PC do B, do MR 8 e da
CGT cercaram o prédio da Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), na
Praça XV, centro da cidade, para impe-
dir o acesso dos pretendentes à compja
da siderúrgica no leilão que acabou não
sendo realizado.

Foi uma verdadeira luta corpo-a-cor-
po, de onde saíram em grande desvanta-
gem os homens que passavam por lá de
terno e gravata. "Ladrões, ladrões. São
todos especuladores", gritavam os mani-
festantes, atirando ovos e até mesmo agre-
dindo com socos e pontapés os supostos
investidores. Não houve qualquer reação
dos policiais do 5o BPM, que chegaram ao
local somente após as 12h, quando havia
um clima de muita tensão, devido ao tiro
disparado por Luciano Gomes de Lira, da
Pires Serviço de Segurança, empresa que
presta serviço à BVRJ.

As portas do prédio da bolsa foram
fechadas por volta das 1 lh para evitar
atos de vandalismo em seu interior por
parte dos manifestantes. Os executivos
que não foram escurraçados até a Rua
Sete de Setembro ou ao Arco do Telles,
se refugiaram no edifício número 11 na
Rua do Mercado, onde estão instaladas
várias corretoras e a Bolsa de Mercado-
rias e de Futuros (BM&F). O presidente
da Bolsa de Valores de São Paulo, Alva-

ro Augusto Vidigal, foi agredido com
vários pontapés no joelho e Manuel Pires
da Costa, da Associação Nacional das
Corretoras, que o acompanhava, foi
atingido por um ovo na cabeça.

Cusparadas — Quem se aproxi-
mava para obter qualquer informação
sobre o leilão não teve chance de ser
ouvido. O presidente da Associação
Brasileira das Empresas de Capital
Aberto (Abrasca) e vice-presidente do
grupo Sadia, Luiz Fernando Furlan, le-
vou várias cusparadas no rosto. O presi-
dente do Banco Liberal e membro do
Conselho de Administração da Bolsa,
Aldo Floris, foi atingido por uma rastei-
ra e caiu com o rosto no chão.

O investidor estrangeiro John Mac-
Dowell também foi agredido e conseguiu
se livrar dos manifestantes somente na
Rua Sete de Setembro. O diretor do Ban-
co de Desenvolvimento de Minas Gerais,
Fernando Lana, que veio assistir ao lei-
lão, acabou levando como recordação
vários ovos na cabeça e no corpo. O
consultor de investimento Jorge Alves foi
até lá só para saber se haveria leilão. Foi
atingido por ovos e levou um soco.

Nem o oficial de justiça Ubirajara
Sampaio, que foi entregar à BVRJ a
liminar que restringia o uso de moedas
no leilão, foi poupado. Ao sair do pré-
dio, e sem ser identificado pelos manifes-
tantes, foi perseguido até a Rua da As-
sembléia. O correspondente da Televisa,
televisão mexicana, Pedro Varella, foi

apontado pelos manifestantes como
agente da CIA e impedido de realizar o
seu trabalho jornalístico.

Perseguições — A violência ga-
nhou dimensão tão grande que o cx-
presidente do Sindicato dos Bancários
do Rio, Ciro Garcia, um dos organiza-
dores da manifestação, pediu que pa-
rassem as perseguições contra pessoas
que saíam ou entravam no prédio. Pre-
sentes também no ato, o presidente da
CUT, Jair Meneguelli, além de depu-
tados e veradores de esquerda.

"Trata-se de uma mobilização mino-
ritária e as atitutes são retrógradas", rea-
giu o presidente da Abrasca, Luiz Fer-
nando Furlan. "Certamente não tem
nenhum trabalhador nesta baderna. Mas
se eles pensam que vão conseguir parali-
sar o processo de privatização estão en-
ganados", disse Aldo Floris. O presiden-
te da Bovespa comentou indignado:
"Esperava por uma resistência em rela-
ção ao leilão, mas não o ato de vandalis-
mo que encontrei ao chegar na BVRJ.'"
O banqueiro Manoel Pires da Costa res-
saltou que a manifestação comprova que
as estatais estão dominadas pelo poder
radical das esquerdas e da corrupção.

Por volta das 15h30, o fotógrafo
Eraldo Plates chegou ao local com a
cabeça enfaixada dizendo ter sido atingi-
do por um tiro. O laudo do Hospital
Souza Aguiar apresentado por ele dizia
que Eraldo foi "vítima de lesão por
PA.F." ou projétil de arma de fogo.

Nilton Claudlno"IP

PROGRAMA

NACIONAL DE

DESESTATIZACÃO

COMUNICAÇÃO

DA COMISSÃO DIRETORA

:: 
A COMISSÃO DIRETORA do PRO-

GRAMA NACIONAL DE D ES ESTA-

TIZAÇÃO, em face de ações políti-

cas e medidas judiciais de última

hora, que visam a inviabilizar a reali-

^ação do leilão de ações ordinárias

:: da'USIMINAS, previsto para esta

: data, torna público que decidiu adiar
~ 

o leilão, de modo a preservar o patri-

- mônio público e os princípios de

transparência e segurança que nor-

teiam a execução do PROGRAMA.

A COMISSÃO DIRETORA adotará

todas as medidas cabíveis à defesa

do PROGRAMA, com vistas, inclu-

sive, à pronta definição de nova data

para a realização do leilão de ações

ordinárias, previsto no EDITAL

PND-A-01 / 91 - USIMINAS.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1991.

COMISSÃO DIRETORA

Após levar ovos no
terno, o investidor
estrangeiro John
MacDowell se livrou
dos manifestantes
na Rua 7 de Setembro

O segurança Luciano
Lira disparou um tiro

para o alto a fim de
impedir a entrada

de manifestantes no

prédio da bolsa

Para Manoel Pires da
Costa, atingido por
um ovo na cabeça, as
estatais estão sob o
domínio do poder
radical das esquerdas

Françoise Imbroisi

Marcelo Régua
0

Investidores e representantes de bancos foram xingados e alvejados por ovos

Bolsa de SP

reage com

desolação
O clima na Bolsa de Valores de

São Paulo (Bovespa), ontem, após a
notícia do adiamento do leilão da Usi-
minas, foi de desolação. O contraste
era a vibração de cerca de 30 manifes-
tantes, todos adolescentes, que repre-
sentavam entidades como a União
Nacional dos Estudantes (UNE),
União Brasileira dos Estudantes Se-
cundaristas (Ubes) e (CGT), as três
controladas pelo MR-8 (Movimento
Revolucionário 8 de Outubro).

Gilberto Dupas, vice-presidente
do Banco Safra, não escondeu o de-
sânimo e disse apenas que a socieda-
de, governo, políticos e Justiça pos-
suem expectativas diferentes em
relação ao preço da estatal e por isso
o processo não se resolvia.

[—| O protesto contra a privati-'—' zação da Usiminas realizado
pelas principais sindicatos de tra-
balhadores, CUT (Central Única
dos Trabalhadores) e CGT (Confe-
deração Geral dos Trabalhadores)
em frente à Bolsa de Valores de
Minas reuniu cerca de 100 militan-
tes e não registrou qualquer inci-
dente. O trânsito no quarteirão da
Rua Carijós, onde está localizada a
bolsa, foi fechado por volta das
12h. Um pelotão do batalhão de
choque da Polícia Militar de Minas
formou um cordão de isolamento
no passeio, mas permitiu que os
manifestantes protestassem.

Meneguelli promete

persistir 
na luta

Vários parlamentares e sindicalistas
se reuniram, ontem, com o presidente da
Bolsa de Valores do Rio, Francisco
Souza Dantas, por mais de duas horas,
para cobrar maiores explicações sobre
os mecanismos que seriam utilizados pa-
ra o leilão de privatização da Usiminas.
O presidente da CUT, Jair Meneguelli,
um dos presentes na reunião, disse que a
entidade continuará com ações na Justi-
ça para impedir a privatização da em-
presa. Segundo ele, "a Usiminas será
símbolo da luta contra o processo de-
senfreado de privatização, que a CUT
considera nociva à sociedade".

Meneguelli acrescentou que a CUT
admite poderá aceitar a privatização de
algumas estatais, desde que as empresas
são estejam incluídas em setores consi-
derados estratégicos, como o de teleco-
municações, siderurgia, petróleo e saú-
de. Esta posição também foi defendida
pela deputada federal do PC do B, Jan-
dira Feghalli; pelo líder do PDT na Cã-
mara, Vivaldo Barbosa; e pelo ex-candi-
tado a prefeito do Rio pelo PT Jorge
Bittar, que participaram da reunião com
o presidente da BVRJ e das manifesta-
ções contra o leilão da Usiminas em
frente à sede da instituição.

Vivaldo Barbosa (PDT-RJ) disse que
a suspensão do leilão de venda de ações
ordinárias da Usiminas, que seria realiza-
do ontem na Bolsa do Rio, possibilitará
uma revisão do atual processo de privati-

zação. "Da forma como aconteceria o
leilão da Usiminas, o patrimônio público'
estaria sendo significativamente lesado,
sob uma ilegalidade que não poderíamos
admitir", afirmou Barbosa, que consegui-
ra obter, anteontem, uma liminar junto à
28a Vara Federal do Rio, proibindo a
utilização de várias moedas como forma
de pagamento das ações da Usiminas.

Geraldo Viola — 6/8/B7
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Informe Econômico

Do 
presidente do PSDB e ex-governador do Ceará,

Tasso Jereissati:
O Ninguém pode prometer crescimento econômico no
curto ou médio prazo. As pessoas que se sentarem à mesa
do entendimento têm de saber que estão lá para perder" 
alguma coisa. Todos perderão. Os trabalhadores não

r terão ganho salarial imediato, porque não pode existir
«..aumento real de salário em recessão ou em programa de

estabilização. Quem disser que haverá ou poderá haver

ganho salarial imediato está fazendo demagogia e enga-
nando os trabalhadores.

Não haverá prosperidade enquanto o país estiver mer-

gulhado nesse processo de superinflação. A inflação des-

trói, é perversa. Ela distribui renda ao contrário, pois tira

dos mais pobres e favorece os que têm dinheiro.

Há uma emergência, o estado de superinflação em que
vivemos. Isso precisa ser combatido com medidas imedia-
tas e rápidas. A Previdência, por exemplo, se nada for
feito, quebra dentro de um ano, um ano e meio. Simples-
mente não haverá dinheiro para pagar os aposentados.

Além da emergência, há o problema maior, de como

quer o futuro do país. Um projeto de país. As medidas de
emergência têm que estar relacionadas com esse projeto
maior. Esse é o assunto central do entendimento.

A primeira iniciativa tem de partir do governo Collor.
Ele tem que apresentar uma proposta para a emergência
da superinflação e já vinculada a um projeto de país.
Ainda não fez isso. O Emendão é claramente insuficiente.

Tasso Jereissati apresentou essas observações no pro-
grama de entrevista Roda Viva, gerado pela TV Cultura
de São Paulo e exibido em diversas capitais, na segunda-
feira à noite. Embora ache que o processo de entendimen-
to caminhou mal até aqui, o presidente do PSDB ainda
tem esperança de que se realize. Assegurou que seu

partido não entra nisso pensando em ganhar poder, mas
com o claro propósito de ajudar a encontrar uma solução

para a já longa crise econômica e social. E por que
entendimento? Porque, em sua opinião, nem uma força

política, aí incluída a do presidente Collor, tem hegemo-
nia para resolver isoladamente.

Pergunta-se
Algum trabalhador bra-

sileiro pode concordar com a
eliminação da aposentadoria
por tempo de serviço enquan-
to parlamentares continua-
rem se aposentando com oito
anos de mandato? Ou en-
quanto funcionários públicos
e de estatais continuarem se
aposentando em condições
especiais e com dinheiro de
fundos de algum modo sus-
tentados por dinheiro públi-
co?

Mal comparando
O presidente da Associa-

ção Brasileira da Indústria
Eletroeletrônica (Abinee),
Paulo Vellinho, está incon-
formado: "Eu recebo Cr$ 175
mil de aposentadoria en-

|"T quanto muita gente ganha até
„,Cr$ 3 milhões. É uma vergo-

f nha, pois trabalho desde 1945
e me esforcei tanto quanto
eles, ou até mais."

Na mão
Parece que o único sujei-

to empenhado mesmo na pri-
vatização é o presidente do
BNDES, Eduardo Modiano.
Os adversários da privatiza-
ção estão em grande ativida-
de. Já os favoráveis, aí incluí-
dos empresários e
banqueiros, parlamentares e
membros do governo, têm se
limitado a declarações for-
mais de apoio. Todo mundo
ali na torcida: vai Modiano!
Mas fora do campo.

Saída
Alguns empresários do

PNBE, economistas, acadê-
micos e sindicalistas já se reu-
niram duas vezes com o obje-
tivo de discutir o que é
imprescindível fazer para ti-
rar o país da atual situação.
Desses encontros — que con-
tinuarão — não sairá ne-
nhum plano, mas um consen-
so em torno de alguns pontos
comuns a serem apresentados
ao governo, provavelmente, e
à sociedade, com certeza."Estamos muito incomoda-
dos com a situação", diz Sér-
gio Mindlin, um dos coorde-
nadores do PNBE e diretor
superintendente da Metal Le-
ve Controles Eletrônicos, do
grupo Metal Leve. Pelo lado
sindical, participam integran-
tes da CUT, CGT e Força
Sindical. O grupo não tem
coordenadores. Reúne acadê-
micos da USP e da PUC e
em seu segundo encontro
contou com a participação
do ex-ministro João Sayad.

Tudo está muito no começo,
mas o que já se destaca como
consenso é a falta de confian-
ça no governo. 

"Não é o
Marcílio", diz Mindlin. "Ele

transmite confiança e serie-
dade." O problema, segun-
do o empresário, é que nem
na crise de 1982 a descrença
da sociedade atingiu tal pon-
to.

Lojas à venda
Paulo Malzoni, presiden-

te do grupo Susa, volta à ce-
na amanhã para anunciar o
início das vendas das 56 lojas
que ocuparão o espaço da
antiga Sears no Shopping
Paulista, em São Paulo. O in-
vestimento na reforma foi de
US$ 11 milhões. Investimen-
to ousado quando se conside-
ra que o melhor retrato do
comércio pode ser tirado na
opulenta região dos Jardins,
onde dia-a-dia cresce o nú-
mero de placas com os dize-
res "Passa-se o ponto". Mal-
zoni alimenta uma
expectativa de crescimento de
25% no faturamento do
shopping neste ano, o que
significa passar de US$ 100
milhões para US$ 125 mi-
lhões.

Linha dura
A limitação em 44 horas

de trabalho, estabelecida pela
Constituição brasileira, não
condiz com as necessidades
do país. Quem faz essa obser-
vação é Anselmo Nakatani,
presidente da Furukawa. Ele
deve imaginar o vespeiro em
que mexeu: "É claro que ne-
nhum político vai propor
uma mudança neste preceito
constitucional, mas o Emen-
dão poderia ter contemplado
esta questão", disse o nissei
Nakatani num encontro com
jornalistas em Curitiba.

Sem cooper
O presidente da Bolsa de

Valores de São Paulo, Álvaro
Augusto Vidigal, terá de in-
terromper hoje o hábito do
cooper diário. Ele está com-
pletamente fora de forma. E
que Vidigal, ao chegar ontem
ao prédio da Bolsa de Valo-
res do Rio, para assistir ao
leilão de privatização da Usi-
minas, foi agredido violenta-
mente pelos manifestantes
que protestavam contra a
venda da estatal."O mais engraçado", dis-
se Vidigal, "é 

que eles nem
sabiam quem eu era e acha-
ram que por usar terno trata-
va-se de um inimigo em po-
tencial."

Planalto examina hoje nova data

Reunião das 9h de Collor com assessores avalia condições para fazer leilão da Usiminas
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BRASÍLIA
— A suspen-
são do leilão
de privatiza-
ção da Usimi-
nas e a nova
data da venda
pública da es-
tatal serão te-
mas da reu-
nião das nove Célio Silva
da manhã entre o presidente Fer-
nando Collor e o chamado pes-
soai da casa, entre eles, o cônsul-
tor geral da República, Célio
Silva. Ontem, ele trocou idéias
pelo telefone, durante quase toda

a manhã com os advogados do
BNDES, Cláudio Lacombe e
Luiz Roberto Magalhães. Depois
de muito debate, eles entenderam
que o leilão seria prejudicado
diante da polêmica criada na Jus-
tiça pela concessão de liminares e
pela confusão que se formara
diante da Bolsa de Valores do
Rio.

"Os advogados deram entrada
no STJ (Superior Tribunal de
Justiça) com o conflito de compe-
tência entre os juizes do Rio, Bra-
sília e Minas Gerais e pediram a
concessão liminar, que foi dada",

contou. "Em direito, quem recebe
uma medida primeiro fica compe-
tente sobre as demais. E a primei-
ra foi a de Minas", disse Célio
Silva.

Logo que soube do resultado
da decisão do STJ, por volta das
15 horas, ele telefonou para o
presidente Fernando Collor e pa-
ra o presidente do BNDES,
Eduardo Modiano, comunicando
a decisão da Justiça. "Não havia
condições para realização do lei-
lão", insistiu. "Não havia clima
para isso". A nova data, de acor-
do com Célio Silva, deverá ser
marcada por Eduardo Modiano.

Adiamento deixa Collor preocupadoBrasília-
BRASÍLIA — O presidente Fernan-

do Collor manifestou aos líderes do go-
verno no Congresso tristeza, preocupa-
ção e decepção com a liminar que ontem
pela manhã colocava em dúvida a reali-
zação do leilão de privatização da Usimi-
nas, à tarde. "O presidente está preocu-
pado com os fatos porque sabe que toda
a sociedade aprova a privatização, como
indicam as pesquisas", relatou o líder do
bloco, Ricardo Fiúza (PFL-PE), um dos
líderes recebidos ontem no Palácio do
Planalto por Collor, depois de seu retor-
no dos EUA. Liminar concedida na ma-
drugada, em Brasília, questionava a lega-
lidade da utilização de algumas moedas
na compra das ações.

Collor acompanhou do Palácio do
Planalto, informado pelo Departamento
Jurídico do BNDES, os lances para reali-
zação do leilão da estatal. Fiúza assina-
lou que o presidente considera funda-
mental para o programa de
modernização do governo a venda das
ações da Usiminas, primeira grande esta-
tal a ser privatizada sob o seu comando.
O líder do bloco advertiu que as dificul-
dades para realizar o leilão podem pro-
vocar a queda no preço das ações da
estatal, uma vez que os grandes investi-
dores passariam a temer o processo. 

"Is-

so é impatriótico", criticou.
O leilão está sendo realizado de for-

ma limpa, assegurou Fiúza, que classifi-
cou como forças pertubadoras os que
criticam o processo de privatização da

Comprador fica

isento do IR
BRASÍLIA — O ministro da Econo-

mia, Marcílio Marques Moreira, apro-
vou ontem parecer da Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional isentando do
pagamento de Imposto de Renda sobre
ganhos de capital os compradores de
ações de empresas em processo de priva-
tização com títulos da dívida pública
federal. De acordo com parecer do pro-
curador-geral adjunto, Wagner Pires de
Oliveira, só haverá ganho de capital no
momento em que os vencedores dos lei-
lões repassarem suas ações a terceiros.

O procurador argumenta que não po-
de caracterizar como ganho de capital as
operações com os títulos da dívida, como
as DFAs depositadas no Banco Central,
que são vendidas no mercado secundário
por cerca de 40% do seu valor de face.
Salienta que portadores de títulos públi-
cos possuem um instrumento de troca em
igualdade jurídica com os possuidores de
cruzeiros, apesar de não existir igualdade
econômica.

Esta interpretação refere-se tão so-
mente ao Programa Nacional de Deses-
tatização, afirmou Wagner Pires. Ele
acredita que a União terá mesmo que
pagar o valor de face dos títulos porque è
com este valor que eles estão registrados.
Segundo o procurador, o leilão é admi-
nistrativo, já que representa um procedi-
mento licitatório para dar transparência
a uma permuta de valores.

Brasília — Gilberto Alves

Fiúza (D) e Souto: risco de queda no preço das ações

estatal. O líder do PDT na Câmara,
Vivaldo Barbosa recebeu as mais duras
críticas de Fiúza, que o taxou como
figura retrógrada, que presta um des-
serviço ao Brasil. "É o Pithecantropus
erectus, o anterior ao Homo sapiens da
política.

A decisão do judiciário em conceder
liminares suspendendo o leilão também
mereceu críticas do deputado. "Dizem

que decisão de juiz não se discute, mas

eu discuto porque os juizes não são
infalíveis." Em sua opinião, a posição
do judiciário é irrealista. "Eles ficam
atentos a filigranas jurídicas."

Para o líder do governo na Câmara,
Humberto Souto (PFL- MG), os que
criticam o processo de privatização da
Usiminas, o fazem porque são contra a
venda das ações mas não querem se
posicionar abertamente contra um de-
sejo de toda a sociedade.

Disputa vai ser em Minas

Jfc (tfrküo dn Simerior Tribunal mas conseguiram Kmtoares, posterior-decisão do Superior Tribunal
de Justiça (ST.I) definindo a 8"

Vara Federai de Belo Horizonte co-
mo o talco foro para as ações jadi-
ciais contra a privatização da Usimi-
nas alivia as tensões dos executores
da privatização mas não significa que
o processo correrá, de agora em dian-
te, sem qualquer problema de ordem
jurídica. Nada impede que os autores
de ações bem-sucedídas abarrotem a
8" Vara de Belo Horizonte com novos
pedidos para travar o processo.

Além disso, como ainda nio houve
qualquer julgamento de mérito, ainda

IIUU r*"""
mente cassadas e outras chegaram até
a forçar a redução do estoque de raoe-
das envolvidas na privatização. Oche-
fe áe gabinete de apoio ao programa
de privatização do BNDES, Ricardo

existe a possibilidade de a »
a anular a venda da estatal muito
tempo depois da realização de seu
leilão de privatização. Os julgamen-
tos de mérito costumam durar entre
dois e cinco anos até sua decisão
final. O presidente do BNDES,
Eduardo Modiano, considera essâ úl-
tíma hipótese como um "risco cònhe-
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No total, o BNDES contabilizava
até ontem sete ações contra a privati-
zação da Usiminas ainda sem julga-
mento de mérito: quatro ações popula-
res, uma civil pábHca e duas outras
diretas de inconstKucionalidade. Algu-
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mento de natureza jurídica contra o
leilão foi iniciado ainda era julho por
Albenzo Dias de Carvalho na 8* Vara
Federal de Belo Horizonte. Questio-
nando o uso dos títulos da dívida ex-
terna, o FND, as debêntures da SWer-
brás no processo de privatização e
ainda o acordo com aNippon Steel, a
ação chegou a resultar em liminar,
mais tarde cassada pelo Tribunal Fe-
dera! de Recursos, em Brasília.

AiBda entre as ações pupulares a
que mais causou shsIo ao BNDES foi
a impetrada pelo economista AntÔ-
nio Campo Martins, na 5* Vara Fe-
dera), em Brasília. Ao conseguir li-
minar sustando o leilão 48 horas
antes de seu início, o economista che-
gou a provocar pânico entre osexe-
cativos do banco. A ação só foi inva-
lidada porque o STJ concentrou
todas as ações contra a privatiza-
ção na 8* Vara de Belo Horizonte.

Itamar Franco

fica satisfeito

Mareia Carmo

BRASÍLIA — O vicc-presidente da
República, Itamar Franco, não conteve
um largo sorriso ao ser informado so-
bre a suspensão do leilão de privatiza-
ção da Usiminas. Cauteloso, Itamar
disse que não podia expressar nenhuma
opinião sobre a decisão, porque não era
definitiva. E se fosse? Itamar respondeu
com um sorriso mineiro, sem esconder
sua satisfação. Ele recebeu, às 9h, tele-
fonema do presidente Fernando Collor,
que lhe agradeceu "a interinidade". Na
véspera, Itamar, pela 15a vez na Presi-
dência da República, teve a oportuni-
dade de usar a caneta e suspender a
realização do leilão. Mas não o fez. "Se
fosse eu o presidente não privatizaria",
insistiu. "Mas não sou. Por isso, acato a
decisão de governo".

Na sexta-feira, antes de embarcar
para Nova Iorque, o presidente Collor
não disfarçou sua preocupação. De-
pois da cerimônia de transmissão de
cargo, já na escadaria do avião, se diri-
giu a seu vice com um alerta: "Olha, a
Usiminas, né Itamar". Ontem, o vice-
presidente lembrou ao JORNAL DO
BRASIL versos da música Tristeza pé
no chão, do seu conterrâneo Roberto
Medeiros, para expressar a angústia
que viveu ao ter que tomar decisão
contrária à que desejava: "Deu um
aperto de saudade no meu tamborim.
Molhei o pano com as minhas lágri-
mas", disse. "Foi muito doloroso para
mim não suspender o leilão". E hoje
(ontem)? "Guardei meu tamborim".

Na interinidade, Itamar Franco re-
cebeu o ministro da Economia, Marcí-
lio Marques Moreira, que ao chegar
tocou direto na ferida: "Amanhã é o
leilão?", quis confirmar. Itamar devol-
veu: "Só quero ver se o grupo vencedor
um mês depois não pedirá o aumento
do aço e empréstimo ao seu Ministério
ou ao Banco do Brasil". A decisão de
Itamar Franco de não suspender o lei-
lão lhe valeu 12 telefonemas de amigos
insatisfeitos: "Alguns amigos acharam
que o destino colocou a oportunidade
no meu caminho", disse."Não peçam
mais do que posso oferecer".

Ausência de bancos

diminuiria lances

SÃO PAULO — A informação de
que os principais candidatos à compra
da Usiminas tinham desistido de partici-
par do processo criou uma situação tal
que a decisão do BNDES de adiar o
leilão foi elogiada como a única alterna-
tiva para evitar uma depreciação do pre-
ço de venda da estatal. Bradesco, Citi-
bank, Banco BBA e Belgo Mineira
haviam decidido simplesmente não parti-
eipar do leilão.

Sem a presença desses bancos —
coordenadores de fortes consórcios reu-,
nindo a Techint/Andrade Gutierrez no.
caso do Bradesco e grandes instituições
financeiras estrangeiras e nacionais — ó
leilão não receberia a mesma quantidade-
de lances e nem se criaria um ambiente-
de concorrência entre os candidatos, &
que provocaria uma queda no preço fi-
nal.

O presidente da Bovespa, Álvaro Au-"
gusto Vidigal, lembrou que o cenário,
melhora bastante a partir da decisão do.
STJ em termos de realização do leilão e,.
portanto, da formação dos consórcios de
aquisição formados pelos grandes gru-
pos. Segundo análise do mercado, po-'
rém, não é garantido que esses três gran-''
des grupos continuem sendo os mesmos.
Por enquanto, os principais são Usipar'
(Bradesco, Nacional, BFB, BCN, Sanwá
Bank, Citi e Dresdner), Belgo Mineira e
Intermesa (Confab, Mangels, Cotia, Rio
Negro, FAsal e Benafer).

Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais
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3

Bcletim Oficial do SENW

SENIM - Totais por praça em 24/9/91

Praça Quantidade Neg.
% Valor

Volume Total

Bahia-Sergipe-Alagoas
Extremo Sul
Minas Esp.Santo-Brasilia
Paraná
Pernambuco-Paraiba
Rio de Janeiro
Santos
Total

20.346.132

306.384.700

4.248.804.212

12

56

1.486

3.343.240,00

3.630.725,00

4.152.841.876,96

0,08

0,09

99,83

1.554 4.159.815.841,96 100,004.575.535.044
Observacao: os dados acima estão apresentados computando compras e vendas para permitir
a identificação da origem das vendas.

SndiceSENN
Pontos Oscilapao (%)

Médio
Fechamento.
Máximo
Minimo

953
954
986
939

(-3,24)

Indicadores do.'A..' í.:v... %

Sotoros
IBV IPBV

Abt Min Man Med Ult Abt Min Max Ult
Geral 95 839 92.294
Governamental 131.787 125.296Privado 59.669 58.650Bons De Consumo 156.927 154.958Comercio 63.727 59.745Finanças^ 83.147 79.384Mineracao 161.605 155.744Petroleo 103.541 98.718Química E Petr 62.762 60.905
Serviços 71.257 66.328Sltl.E Metal 51.195 50.929

95.839131.78759.669156.92763.72783.147161.605103.54162.79971.25751.195

93.254127.04858.930156.29459.74580.795158.076101.01361.60567.05249.786

93.138126.79358.928155.08559.74581.347156.947101.25862.00166.45850.958

37.106401.64168.07819.11350.721111.378288.240192.50889.27772.63864.159

94.514384.84066.78718.52747.551107.880278.850189.50186.78569.99263.059

97.106401.64168.07819.11350.721111.378288.240201.9228927772.63864.171

95.310387.10167.43518.92047.551110.481279.418201.92287.95970.01263.456

Dia HS H6
Indices Pontos Osc% anterior um m&s urn ano

Geral(ibv)  93.138 -2,8 95.839 76.157 9.761
Governamental  126.793 -3,7 131.787 104.400 9.464
Privado  58.928 -1,2 59.669 46.433 8.557
Geral(ipbv)  95.310 -1,8 97.106 78.295 13.299
Governamental  387.101 -3,6 401.641 303.613 28.295
Privado  67.435 -0,9 68.078 56.641 11.674

  
Wlercado è vista ? lote

OfertasOsc. Compra Vondo%
I.L. N°Ano Neg.

Preços por mil ações
Arthur Lange PP  160 000
B. Progresso PN  15000.000
Banerj PN  39.050.900BanesePNBanestado PNBanrisul PNBarbara PNBelprato PPBomge PN E-Brumadinho PN
Casa Jose Silva PP..Cemig ONCemig PNCemig PPClímax BNClimax BN-RCorrêa Ribeiro PNCzarina PN
Fertisul PPFibam PN
Inepar PN E-

D J.B Duarte PN
Kalil SehbePN
Mannesmann ONMannesmann ON -R ...
Mannesmann PNMannesmann PN -R....
Muller PNMultitel ONMultitel PN
Perdigão PN-EPerdigão AlimPNPers.Columbia PNPérsico PNPettenali PN E-EPettenati PN-DPrometal PPPronor PAPropasa PP
SUflrp PNSid Informatica PN

D Taurus PNTelebras ON -ETelebras PN -ETelebras PN -RTransbrasil ONTransbrasil PP
Ucar Carbon ON
Votec PN
Wetzel Fundição PN
Ztvi PNV

,Ziyi PP
Preços por ação

Pn -R 18.763.000
AbcXtalANAcesita PNAconorte ANAcos Villares PN -G-....

Adubos Trevo PPAgroceres PNAlpargatas PNAracruz BNAracruz ONArtex PNAzevedo PN
B. Amazônia ONB.America Sul PN -G-..
B.Brasil ONB.Brasil PNB.Economico PNB.Economico PPB.Est.Amazonas ONB Est.Amazonas PNB.Merc.Brasil PNBanespa ONBanespa PNBelgo Mineira ONBelgo Mineira PNBombril PNBradesco ONBradesco PNBradesco Inv.ONBradesco Inv.PNBrahma PNBrahma Nov.ONBrahma Nov.PNBrasilit ONBrasilit PNBrasilit PP
Cacique Cafe PNCaemi Mineraca PNCat.Leopoldina AN -G-..
Cbv-Ind.Mecani PN -G-.
Cerj ON-E-Cesp PNCevai ONCevai PNCotap PP

150 000612.800

37.002.400196.673 8001232 8001.000 200

9,608,50

222,00120.00

13,3017,0016,6047,00

9,608,50

222.00120,00

13,5017,8016,6047,00

9,608,50 9,608,50

222,00 222,00105,00 115,56

13,30 13.3616,50 16.9516,60 16,6047.00 47.00

EST1.16-

12,32-2.34-

4,57-5,10-5,36-6,39-

8,0095,00270.00290.00210.01120,00120,000.76
30.0013.5016,9216,4047.0043,20

0.60
191,00

62.00 567.71 1
213.38 18,50 319,30 5

130,00
0,87

50,0048.00137.00
239,005,00

120,79 1642,00 3

1058.63 :1207,99 11264.28248.41

871.000''""'" 0,69"
5.000 180,00

1 112.30012.600 500.00410.01

0,65 0,65 0.65 7.14- 0,65 - 171.05
180,00 180,00 180,00 - 195.00 1798.20
500.00 490,00 491.01 1.06- 490,00 520.00 631.62
410.01 410.01 410.01 - 420,00 460.00300,00 350.00
265.00 265,00 265.00 • 239.006,50625 000 265,00

5960 000 148,00 150.00 140,00 144,89 145,01230,00350.0043.0021,00
175,00

56,0041,00

50,0023,000.28
29.0084.00

506 9006.100 350,00350,00 350,00350,00
21.600 4310.00 4500.0011.793.800 5401,00 5600,00250.000 2320.00 2320,00

200.000 1250.00 1250.00

320,00 349,59 2.27- 330,00 1294.77 4350,00 350.00 EST 350,00 1166.66 1
165.00 180.004300,00 4394.58 7.91- 4310,00 4700,00 2122.98 65400,00 5495.69 6,64- 5410.00 5600,00 1801.86 352320,00 2320,00 - 2350,00 2800,00 3- 2300.001250,00 1250,00 3.75- 1400,00 1865.67 1

30.00 30,04 0.73- 30.10 31.00 854.86 7
8.20 10.00

100 00050.700372.800
1.35150.01184,00

1.35152,00185,00
1.35150,00170.00

1.35150.61177.87
2.277.59-4,86-

17.0017.00

11.0051.0010.00120.000.415.0638.01960.00
0,287.30
4,701.21151.00185.004.114,40

5.000518.200 10,009.70 10,0010,00 10,009.70 10.009,96 EST6,40-

590.000200.000 69.004.10 71.004,10 65.003,80 70,563.97

26.002,833,06
80,004,00

9.7017,50
67,50
60.5025,1025,1025,10
30,004.53 66.005,02- 3.80180,00

140,001,542.184.10

9,00
19,00

18,0055,00

1020,000,33
5,701,38156,00187,004,804,8010,0010,00
3,103,18145,00
4,80

10.10

223.14716,57671,28

508,64506,09

70,0098,0067.00

40,0071,004,20

Qtd. Fech. Má*. OfortnsOsc. Compro Venda%
I.L. N°Ano Nofl.

Coldox Frígor PN..Copone ANCosigua PN
I Dova PPDuratox OP....

34.700 130,00 132,00 128,00

I Elebra PPEletrobras BNEluma PNEricsson PNEstrela ON -G-
I Forro Ligas PN -G-....

Fortiza PN -G-
Finor ClFnv-Velculos PNFnv-Veicul03 PN -R..
Fras-Lo AN

3 780500 32,50 33.50 31.50 32,06 5,48- 32.609,00
1.000000 4,90 4,90 4,90 4,90 2,00-

24 200 1.05 1.05 0,91 1,05 7.08- 1,04

I Gerdau PNGurqel PartPN..
¦ HoringCla PP..

125,028,00Ú.Oti950

1,29130,00 368,00 6

¦ Investec PNIpiranga Dis PP..Ipiranga Pot.PP..Ipiranga RutPP..Itausa PN E~
I Kopler Weber PN -G-.
KlabinPNKlabin PP

¦ labo Elelronic PNLlght ONLoj.Amoricanas ON -E.
I Magnesita PAMaioGallo PPMangels PN -G-

Marcopolo BN -G-
Marcopolo PN -G-
Marcopolo Part PNMaxlon PNMendes Jr PBMicrolec PAMineracao Amap PN...Mineracao Part PNMoinho Santist PNMontreal PN -G-

2 000
30 000

231 500100

1.20
3,50

1.20
3,50

1.20
3,50

1,20
3,50

21.00 21.50 21.00 21.22270,00 270.00 270,00 270,00

0,11
9,38

5.27-1.95-

58.00
28.50

1.20

3.60170.00

500.00
0.6020.00
0,85
5,20

1500,00

0.9533,50

1.156,00
0.440,303.50

4,403,60

1.50600,00

1708.04
200,00

85,71
289.01

23.00 853,92280,00 592.37
0.256001200,00
2.1010,007,50

I Nacional ON..Nacional PN ..
I Olvebra PNOrion PN -G-
I Papel Simao PNParaibuna PNParanapanema PN...Paulista F.Luz OP...Petrobras ONPetrobras PNPetrobras PPPetroouisa PPPetropar PPPirelll ONPirolli PNPirolli Pneus ONPirelli Pneus PN

5.101.90 2,400,70270,001.10
8.100 33,00 38,00 38,00 38.00 - 38.00 434,13

22.100 40,00 40.00 40.00 40,00 1.09- 40.00 628,83
100 0,37 0.37 0,37 0,37 15,63 0.30 0.37 860,4635.00

15000 8,05 8,05 8,05 8,05 EST 8,00 8,70 382,051,40 1.45
3411.100 5,02 5,41 4,91 5,03 7,71- 4,95 5.18 500,004,00 4.35• 1011.01 1100,001801,99

123 200 1950,00 1990,00 1900.01 1945,17 . 8,52- 1940,00 1995,00 1218.16
1400.100 7,50 8,00 7,50 8,00 EST 7,50 8,00 573.4735,00

50 000 26,00 26,00 26.00 26,00 EST 22.00 723.0225.0010.00 12,00

302

Raclmoc PP 1000 6,80 6.80 6.80 6,80 7,94 6.60 1459,22
Randon PN - - - - 4 °9
Relripar PN • • ¦ - 0,48 0,54
Riograndense PN l4UU
Samitrl ON 100 500.00 500.00 500.00 500.00 501.00 525.00 544,68
Samilrl PN 100 320.00 320,00 320.00 320,00 7,19- 320.00 478.89
Sld.GuairaPN ...... 6,80Solorrico PN ...... 160.00 -Souza Cruz ON 300 1630.00 1830,00 1630.00 1630.00 5.56- 1636,00 545,96
Sullepa PP 10.000 3,10 3.10 3.10 3.10. 3,10 630,08
Supergasbras ON-G-... ...... 3.20 -Supergasbras PN -G-... 68.700 4.50 4,50 4.50 4,50 3,23- 4,50 4.70 403,58

" ToteV™°'a8°" .P 25 000 9'36 9 X 850 8,67 4,:!'' 8,42 9 39 SS
Tetor pN 11700 14.00 14.00 13,00 13,64 2.85- 14.00 14.90 3666.66
lolesp PN 57.400 35.00 36.00 35,00 35.00 5.41. 35.00 2727.98
Tibras PA 75.00
Unipa- AN EG- 20000 4.21 4.21 4.21 4.21 6.65- 4.21 4.85 527.56
Unipar BN EG- 617.900 4.57 4,60 4.40 4.50 4,26- 4.50 4.57 546.78
Unipar ON EG- ...... 4,60 -
Vacchi PN-G- ^0.21 0.25 -
Vaio Rio Doce PN.".... 600 324.00 325.00 324.00 324.20 7.13- 331,10 1008.68
Vale Rio Ooce PP 4 234.700 339.00 347.00 332.00 338.22 3.43- 337.00 341,00 1023,88
Vang ON »» !VangPN ...-•- 49.00
Wcmblcv PP 392.000 1.99 1,99 1.99 1.99 EST 1.99 2010.10
While Martins ON G-.... 423 500 12.00 12.00 11.40 11.57 3,50- 11.40 12.00 630.17

Empresas em situação especial
-Alipertl PP-Verolme PNC Brasília PNCelulose Irani PP

I Total
155.00 155.00 155.00 155.00

8,600.60155.0046.00

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Resumo da» Operações

Mercados Quantidade
AVista  2.287.767.522

 2.268.116.922
Direitos
Recibos 19.650.600
Certificados
Debentures
Obrigações
Ex.Opcoes
Termo
Integral
Pro-Rata
Opções 41.190.000
De Compra 41.190.000
De Venda
Futuro
Geral  2.328.957.522

ftóercado à vista ? fração

Valor (Cr$)
2.079.907.920,98
2.059.455.979,86

20.451.941,12

N.Neg
777
771

1.013.460.700,00
1.013.460.700,00

3.093.368.620,98

1.277
1.277

2.054

'Títulos Tipo DBS Quantidade
Preço % valor

Médio Valor (CrS) Total
N. deNeg

Preçob por mil ações
Muller PNPettenati PNTelebras ONTelebras PN
Preçoa por Ação
B. Brasil ONB. Brasil PNBradesco PNBradesco Inv PNIpiranga Pet PPMarcopolo BNParanapanema PNPetrobras PPReal Consorcio FNReal Part ANReal Part ONTelerj PNUnipar ANVale Rio Doce PNWhite Martins ONTotal

E-E-E--E

-G-

E--E-E-

105 3.97 0,4114 14.50 0.20264 2.618,75 691,35260 3.271.15 850.50
0.1350,166

54 75,00 4.050.00 0.788134 118,72 15.908,98 3.09652 10.00 520.00 0,10153 16,60 879,80 0,17180 3,00 240,00 0,047104 739.18 76.875.00 14,960115 2,50 287,50 0,056247 1.642,14 405.610,00 78,93464 20,00 1.280.00 0,24980 20.00 1.600,00 0,31156 20.00 1.120,00 0,218171 6.73 1.151,00 0,22462 2,00 124,00 0,02413 162.00 2.106,00 0.41094 6,00 564,00 0,1102.022 513.858,74

Mercado a Termo

Quantidades a vencer Valor diário dos contratos a vencer
Data Cód Títulos Tipo Quantidade

623,81 3648.69 3

25/09/9125/09/9125/09/9127/09/9127/09/9102/10/9102/10/9103/10/9104/10/9104/10/91

BBBBBESPBESPMELVBBIOCHTAMBBVALE

B. BrasilB. BrasilBanespaBanespaMetal LeveB. BrasillochpeTam-Trans Aer.B. BrasilVale Rio Doce

ONPNPNPNPPPNPNPNONPP

7000060.0001.200.000350.0004.00010.00027.0001.000.000600.0005.000

Data Valor Data Valor
25/09/91 24.468.594.00 11/10/91 1.968.000.00
27/09/91 2.394.000,00 14/10/91 1.027.200,00
02/10/91 2.310.000,00 16/10/91 1.187.982.00
03/10/91 1.008.0.00,00 17/10/91 40.950.310,00
04/10/91 95.290.215,00 18/10/91 15.840.000,00
09/10/91 5.358.000,00 23/10/91 13.718.600,00
10/10/91 6.775.495,20

Mercado de Opções
Operações 

Proçode Prfimio % Valor N°do
Cód. Títulos Tipo DBS Sírios Enerc. duont. Úit M4x. Min. M6d. Volor Total Nog
ELET Elolrobras BN CJH 49.60 160.000 2,50 2.50 2.00 2,15 344.000,00 0,034 3
ELET Eletrobras BN CJl 15,50 1020.000 19,50 20,01 1B.00 18.75 19.126 400,00 1.887 18
ELET Eletrobras BN CJU 23.50 200.000 12.50 12,50 12.00 12.12 2.425.000,00 0,239 3
ELET Eletrobras BN CJZ 28,50 120.000 10,00 10,00 B.OO 8,83 1.060.000.00 0,105 2
VALE Vale Rio Doce PP CJM 300,00 550.000 84,00 84,00 83.00 83.98 46.190 000.00 4.558 5
VALE Valo Rio Doco PP CJO 320.00 540.000 70,00 75,00 70,00 70,37 38.000.000,00 3.750 2
VALE Valo Rio Doce PP COR 340,00 860.000 58,00 60,00 53.00 55.39 47.640 300.00 4,701 34
VALE Vale Rio Doce PP CJT 360.00 860.000 49,00 49,00 42.00 44,69 38.440.000.00 3.793 26
VALE Vale Rio Doce PP CJV 400.00 14270 000 31,00 34.00 25.00 29,34 418.740.000.00 41.318 466
VALE Vale Rio Doce PP CJW 420.00 10720.000 23.00 26,00 19,00 22,87 245.185000.00 24,193 352
VALE Vale Rio Doce PP CJY 460.00 11890.000 13,00 16,00 10,00 13,14 156 310.000.00 15,423 366

Posições em 23/09/91
Preço de Quant. em Aberto N° de posições Prévia

Cód Títulos Tipo DBSSÓrie Exercício Totais Cobertas Titular Lançador è Vista
BB B. Brasil PN — CJE 188,42 30 30 3 1 186.95
BB B. Brasil PN — CJF 203,42 1.550 1.550 12 6 186,95
DB B. Brasil PN - CJG 225.00 150 150 1 1 186,95
BESP Banespa PN — CJF 3,40 2.000 2.000 1 3,17
CMIG Cemig PN - CLF 26.00 330.000 330.000 5 1 17.86
ELET Eletrobras BN — CJH 49,50 8.340 6.300 80 46 33,92
ELET Eletrobras BN — CJl 13,50 1.230 1.230 1 2 33.92
ELET Eletrobras BN - CJL 15,50 61.960 52.150 202 115 33.92
ELET Elolrobras BN — CJM 16,50 1.350 400 8 6 33.92
ELET Eletrobras BN — CJO 18,50 18.980 3.570 48 56 33,92
ELET Eletrobras BN — CJU 23,50 22.160 9.100 129 80 33.92
ELET Eletrobras BN - CJZ 28.50 5.990 5.030 47 54 33.92
FAP Cofap PP — CJC 5.00 5.000 5.000 1 1 4,26
MANM Mannesmann ON — CJJ 600,00 5,000 5.000 1 1 496,29
PETR Petrobras PP — CJN 2.200,00 20 20 1 1 2126,33
PETR Petrobras PP — CJO 2.400,00 10 10 1 1 2126.33
PM A Paranapanema PN — CJE 6,50 1.000 1.000 1 1 5,45
TLBR Telebras PN --E CJM 3.200,00 1.450 1.450 1 1 5886.55
TLBR Telebras PN --E CJN 3.400,00 58.700 58.700 1 1 5886.55
TLBR Telebras PN -E CJW 5.000,00 5.000 5.000 1 2 5866,55
VALE Valo Rio Doco PP - CJG 240,00 16.610 10.750 97 113 350.23
VALE Vale Rio Doce PP — CJl 260,00 5.120 1.000 5 21 350.23
VALE Vale Rio Doco PP - CJM 300,00 33.091 13.010 155 197 350,23
VALE Valo Rio Doce PP — CJO 320.00 39.110 6.940 105 132 350.23
VALE Valo Rio Doce PP — CJR 340.00 35.220 9.800 149 149 350.23
VALE Vale Rio Doce PP ••• CJT 360,00 12.690 4.098 86 82 350,23
VALE Vale Rio Doce PP — CJV 400,00 32.980 11.350 384 149 350.23
VALE Valo Rio Doce PP - CJW 420.00 23.043 5.383 254 190 350.23
VALE Valo Rio Doco PP — CJY 460,00 29.600 5.220 330 152 350.23
Totais por vencimentoDoz 330.000 330.000 5 1

Out 427.384 225.241 2.105 1.562
Total  757.384 555.24 1 2.110 1.563

Quantidades efetivas em 23/09/91
(A) (B)lnver B/A) Encerramento Aumentos Exerc. Variação

Cód Títulos Tipo Sérii Totais No Dia % Compra Venda Docwn. Compra Venda do dia efetiva
ELET Eletrobras BN CJH 650 0 0.00 10 40 0 640 610 0 600
ELET Eletrobras BN CJL 120 30 25.00 100 110 0 20 10 0 60-
ELET Elolrobras BN CJO 20 0 0,00 20 20 0 0 0 0 20-
ELET Eletrobras BN CJU 1.270 110 8.66 920 1.170 0 350 100 0 710-
ELET Eletrobras BN CJZ 90 0 0,00 90 90 0 0 0 90-
VALE Vale Rio Doce PP CJG 270 0 0,00 150 290 0 140 0 40 190-
VALE Valo Rio Doce PP CJM 140 50 35.71 130 140 0 10 0 80-
VALE Vale Rio Doco PP CJO 410 60 14.63 200 370 0 210 40 0 100-
VALE Vale Rio Doce PP CJR 2.850 610 21.40 1.330 2.570 10 1.520 280 0 450-
VALE Valo Rio Doco PP CJT 210 10 4,76 40 110 0 170 100 0 70
VALE Vale Rio Doco PP CJV 9 580 3.790 39,56 5.230 5.070 0 4 370 4 530 0 3.090
VALE Vale Rio Doce PP CJW 9.230 5.120 55,47 7.190 6.110 20 2.040 3.120 0 1.030
VALE Vale Rio Doce PP CJY 10 810 4.500 41,62 6.680 5.413 10 4.130 5.397 0 3.207

Total 35.650 14 280 22.090 21 503 40 13.600 14.187 40 6.297

Fundos da Investimentos
Fundos Mútuos de Ações ? (Renda Variável)

VI. da Cota Rentab. Acum. Patr. Líquido
DanomlnaçBo OBS CrS No MSi No Ano Cr»
Banespa Acoes (SP)  5 19.087847 520.47 2.328.651.507
Banortinvest (PE)  5 8,710693 10.24 91.97 165.213.406
Boavista CSA (RJ)  5 173,467790 18.84 466,39 1 «9.125.821
Boavislo FBA (RJ)  5 20.065279 20,08 376,60 850.407.554
Boston Sodril (SP)  5 174,999239 21.04 418,64 1.193.531 283
Bozano Simonsen II (RJ)  4 130.50744B 18,58 638.11 906.769.710
Bozano Simonsen-Cart. (RJ)  4 35.198765 18.35 392,40 1.087.551.130
Bozano Simonsen-Fundo (RJ)  4 149,820106 13,71 297,75 376,329.915
Chaso Floxpar (RJ)  4 647,024120 16,41 550,23 4.457.090.770
Chaso Select (RJ)  4 183.779553 18,87 438,59 703.481.176
Citv I (RJ)  5 5.583.920000 38.012.658
Economico (RJ)  5 6.018082 18,47 506.11 3.350.820.682
Fundo BBM (RJ)  5 83,937000 242.967.383
FM ACM (RJ)  4 14,227247 17.55 438.53 1.188.458432
Garantia (RJ)  5 1 246.721200 32.28 646,69 745.254 753
Itau-Capital Market (SP)  5 196,719515 33,20 485.78 26.234.621.240
Itau-ltauacoes (SP)  5 286,073034 23,98 569,76 5.240.031.481
Montrealbank Segurid. (RJ)  5 27,656282 22.41 616,18 ««.036.430
Montrealbank (RJ)  5 96,064644 23.31 576,06 1.564.348.673
Montrealbank-Brascan (RJ)  5 1,218291 19,70 503,13 1.665.706.995
Multiplic Ativo (SP)  5 54.776.114472 23.51 854.96 162.240 716
Multiplic (SP)  5 16.190,6139B9 10.85 434.09 1.859.659.589
Primo (RJ).'  5 ".621646 25,47 626,56 649.822006
Primus (RJ)  5 13.901.114420 9.486.120
Safra (RJ)..  5 27.607935 20.71 470.58 1.128.581.238

Fundos de Investimento ? Capital Estrangeiro
VI. da Cota Últ. distr. Patr. Líquido

Denominação OBS Cr$ Cr$ em CrS
Boavista Brazilian (RJ)  4 27.182 066.146092 1.271.098 649
Brazil Conversion Fund (RJ)  4 22,064677 87.727.832
Brazilian Invest. (RJ)  4 205,085955 12.012.195.076
Brazilian Invest.ONE (RJ)  2 15.873.870467 20.149 951 111
B Simonsen Inc.Area F.(RJ)  4 898,823966 11.366.349
Chase Brazil (RJ)  4 2163.621773 5 601.277.348
Chase (RJ)  4 764.378557 1.354 611.109
Emgt - Brasil Fundo (RJ)  4 35296,500031 69.755.036.879
Emil Brasil (RJ)  4 5.700.056158 18.706.062.150
Equity Fund ol Brazil (RJ)  4 1.011791 47.145.566.976
Genesis Brazil (RJ)  5 82,468367 2.697.764.710
Intinity Brasil (RJ)  5 41.750.683900 2.876.904.449
Montrealbank (RJ)  5 78.735,357842 22.045.900.195
Multiplic (SP)  5 689.917,025600 137.983 405
Quantum Brasil (RJ)  5 123.632,913600 23.399.992.253
Swiss German Braz.lnv.(RJ)  4 1,317358 32.845.686
Temi Brasil (RJ)  4 1205,695898 5.740.466.739
Fundos de Aplicação Financeira

VI. da Cota Rentab. Acum. Patr. Liquido
Denominação OBS Cr$ No Mês No Ano CrS
Banespa (RJ)  4 26.335111 9.72 150,36 374.990.806.151
BMC (RJ)  5 2.592.480939 4.697.161.975
Boston Cash (SP)  5 223,653600 11.43 94.82 27.929.700.275
Chase S Savings (RJ)  4 18.602.574357 9.64 90.25 19.481.566.185
Crodlbanco (SP)  4 84,536503 9,93 150,52 3.931.371.186
Economico (RJ)  5 252,671760 10.63 97,79 52.267.312.088
Fator FAF (RJ)  5 85.745.391289 11.53 71.49 294.882.896
Fundo Gaúcho (RS)  6 2.012.089725 12,09 112.08 20.941.776.559
Garantia (RJ)  5 1.956.807833 10,69 95,68 4.401.909.111
Itau Eletronico (SP)  5 347.820,627000 10.46 94.75 387.446.716.839
Montrealbank (RJ)  6 1.289054 10,93 93,47 3.183.576.377
Multiplic (SP)  5 82,767844 16,37 72.91 5.821.731
Renda Mais (PE)  5 900.431641 10,44 88.39 4.096.545.184
Safra (SP)  5 28,358692 11.34 152,00 57.157.761.653
Baner] (RJ)"!!!"!!'.!!!!!!!.  5 26,53119 10,54 152,22 367436234820
FlindOS PAIT ValordaCota Rentab.Ultimos Patrimonio Liq.
Denominacao Ob. CrS Trinta Dia. CrS
Boavista Pai. (RJ)  197 mmBVRJ-Elite (RJ)  5 3.800325 197' 12868
Montrealbank (RJ) 18,354778

Fundos de Investimentos
Fundos Renda Fixa

VI. da Cota Rentab. Acum. Patr. Liquido
Dannmlnacfto OBS CrS No M»s No Ano CrS
Banespa Investimento (SP)  5 21,772897 11,60 157.17 1-£>"31.411
Bemae Empresarial (MG)  5 371,952494 15,06 176,12 993.472.775
Boston Corp I (SP)  5 47.788,443000 13.37 204,18 16.083.570.032
Boi oS Dl (SP  s 1.217.333000 13.58 21.73 15.376.427.959
Bozano,Simonsen PJII (RJ)  6 75.252273 12.49 150.74 61.574.212
Chase Empresarial (RJ)  4 31.965077 10,48 171,04 12.545.336.323
Chase Flexinvost (RJ)  4 5.166.885626 10,64 197.29 8.252.941.116
Credlbanco (SP)  4 195.821985 10.30 95,82 110.250.986
Economico Fundo P.Jur.(SP)  5 1,812158 11.34 61.22 366.076.372
Economico (SP)  5 6,031642 11.33 198,89 383.531.219
Investmals Empresarlal(PE)  5 834,596034 11,72 o toiiÍmInvestmals (PE)  S 397,681850 10.00 141.67 ,,"81.304Itau Money Empresarial(SP)  5 176,525966 11.50 ^.240.497.020Itau Monev Market (SP)  5 38.248321 11.31 178,47 13.394.744.917
Montreal Cond (RJ ...  6 2.043762 12,11 169,59 728.004.B83
Montrealbank Emp. (RJ)  6 2,255616 12.55 175.10 396.19.3 2
Multiplic (SP)  5 74,206340 4.34 55.02 12.405.519
Prime RJ)  5 4.105.230000 10.25 110,28 2.910.255
Primus (RJ)  5 23.080.836871 967.779.000
Saíra Corporate (SP)  5 141.346353 12.08 192,49 21.071.549.083
Saíra Personal (SP)  5 37,332551 11,80 172,30 8.184.015.576

Todas as informações constantes dessa relação sâo de responsabilidade exclusiva dos administradores dos
fundos.

02) Posição em 17/09/91 04) Posição em 19/09/91 05) Posição em 20/09/91 061 Posição em 23/09/91
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SISTEMA ELETRÔNICO DE NEGOCIAÇÃO NACIONAL

bolsa

Comissão Diretora
adiou o leilão de
ações da Usiminas

A Comissão Diretora do Programa
Nacional de Dcsestatização enviou do-
cumento ontem, à Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro, informando que deci-
diu adiar o leilão de ações ordinárias
de emissão da Usinas Siderúrgicas de
Minas Gerais S/A-Usiminas, previsto
para as 14h de ontem. Segue, abaixo, a
íntegra do documento:
Programa Nacional de Desestatiza-
çào:
Comissão Diretora

A Comissão Diretora do Progra-
ma Nacional de Dcsestatização, em
face de ações políticas e medidas judi-
ciais de última hora, que visam invia-
bilizar a realização do leilão de ações
ordinárias da Usiminas, previsto para
esta data, torna público que decidiu
adiar o leilão, de modo a preservar o
patrimônio público e os princípios de
transparência e segurança que nor-
teiam a execução do Programa.

A Comissão Diretora adotará to-
das as medidas cabíveis à defesa do
Programa, com vistas, inclusive, à
pronta definição de nova data para a
realização do leilão de ações ordiná-
rias, previsto no Edital PND-A-01/
91-Usiminas.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de
1991
Comissão Diretora

Noticiário doSENN

Interrompidos negócios
com ações da Brahma

Os negócios com as ações de emissão da
Brahma (BRHA) ficaram interrompidos até as
llhIO de ontem, quando a empresa divulgou
que a RCA realizada na segunda-feira aprovou
o pagamento, a partir do dia 15 de outubro
próximo, do dividendo relativo ao primeiro se-
mestre de 1991, no valor de CrS 852,10 por lote
de 1.000 ações, corrigido pela variação da Taxa
Referenciai no pcriodo de julho a setembro deste
ano.
Norma:
Ações nominativas: a partir de 30/09/91 ex/divi-
dendo.
Observação: 1- A partir de 30/09/91 fica cance-
lado o código BRHN.
2- A codificação da negociação no mercado à
vista ò BRIIAONE-- e BRHAPNE--.

Codificação de valores
mobiliários em Bolsa

O Sistema Eletrônico de Negociação Nacio-
nal divulga a relação da codificação utilizada na

identificação do tipo e forr.. dos valores mobi-
liários negociados no mercado:
OE-ordinnrias cndossáveis
ON-ordinárias nominativas e escriturais
OP-ordinárias ao portador
PE-prefcrenciais endossáveis
PN-prefercnciais nominativas e escriturais
PP-preferenciais ao portadorAN-preferenciais nominativas e escriturais classe A
BN-preferenciais nominativas e escriturais classe B
CN-prefercnciais nominativas e escriturais classe C
DN-prcfercnciais nominativas e escriturais classe D
EN-preferenciais nominativas e escriturais classe E
FN-preferenciais nominativas e escriturais classe F
GN-preferenciais nominativas e escriturais classe G
HN-preferenciais nominativas e escriturais classe H
PA-preferenciais ao portador classe A
PB-preferenciais ao portador classe B
PC-preferenciais ao portador classe C
PD-preferenciais ao portador classe D
EP-preferenciais ao portador classe E
EA-preferenciais endossáveis classe A
EB-preferenciais endossáveis classe B
EC-prcfercnciais endossáveis classe C
ED-preferenciais endossáveis classe D
EE-preferenciais endossáveis classe E
EF-prefcrenciais endossáveis classe F
EG-preferenciais endossáveis classe G
EH-preferenciais endossáveis classe H
RP-prcferenciais ao portador resgaláveis
RN-prefercnciais nominativas e escriturais resgata-
veis
RE-prefercnciais endossáveis resgaláveis
RA-preferenciais ao portador classe A resgaláveis
RB-prefercnciais ao portador classe B resgaláveis
RC-prefercnciais ao portador classe C resgatáveis
RD-preferenciais ao portador classe D resgatáveis
NA-preferenciais nominativas e escriturais classe A
resgatáveis
NB-preferenciais nominativas e escriturais classe B
resgatáveis
NC-preferenciais nominativas c escriturais classe C
resgatáveis
ND-preferenciais nominativas c escriturais classe D
resgatáveis

Alterada forma de
negociação de ações

As ações das empresas abaixo relacionadas
passam a ser negociadas da seguinte forma a
partir do pregão de hoje:
Banco Francês Brasileiro (BFB) — ações nomi-
nativas ex/dividendo (CrS 57 por ação).
Cia. Hering (HRNG) — último dia para nego-
ciar ações ao portador.
Renncr Herrmann (RHE) — ações escriturais
ex/desdobramento/subscrição (desdobramento
de 900%; subscrição de 39,633551% em ações
preferenciais, após o desdobramento, ao preço
de CrS 5 mil por ação).

Comunicados da BVRJ

Corretoras registram novos
operadores para o pregão

A Bolsa do Rio recebeu pedido de registro
dc operador das sociedades corretoras abaixo.
Os pedidos podem ser impugnados por qualquer
corretora, por escrito c fundamentadamente, até
a data limite indicada.
Operador de Pregão Sênior:

Celso Ricardo Ribeiro Scott Teixeira (Boreal
S/A CVC, até 25/09/91)
Jorge Firmino da Silva (Marlin S/A CCTVM,
até 28/09/91)
Marcos da Cunha Tavares (Socopa-Sociedade
Corretora Paulista S/A, até 02/10/91)
Marcus Venicius Bellincllo da Rocha (Econô-mico S/A CCVM, até 04/10/91)
Elias Mota Lima Júnior (Garantia S/A
CTVM, ate 04/10/91)
Mauro Costa Bezerra (Corretora Patente S/A
CVM.até 05/10/91)

Publicações sobre mercado
de capitais estão à venda

Estão á venda no Centro de Informações
da Bolsa do Rio — na Praça 15 de Novembro,
20, 8o andar — diversas publicações editadas e
promovidas pela entidade, relacionadas com
o mercado de capitais, onde se destacam as
seguintes:

Regulamento de Operações do TelepregãoRegulamento de Operações a TermoMercado Futuro sem MistérioComo Funciona o Mercado de Opções"* Normas para Estruturação e Organização de
Clubes de InvestimentoDicionário do Mercado de Capitais e Bolsa de
ValoresPactos Sociais na EspanhaPrivatização, Mercado dc Capitais e Demo-
craciaPerfil do Pensamento BrasileiroMercado de Opções-Estratégias c Avaliação
de PrêmiosO que é o Mercado de AçõesDicionário de EconomiaTiming-A Nova Estratégia de Maximização
dos Lucros no Mercado de AçõesHistória da Bolsa de Valores do Rio de JaneiroAnálise de Investimento, Avaliação de Ações
c Seleção de CarteirasDicionário dc Sociedades Comerciais c Mcr-
cado de CapitaisBrazil Company HandbookLegislação sobre Mercado de CapitaisLegislação sobre Mercado de Capitais (Suple-
mento/1988)Bolsa do Rio - 140 Anos

Maiores informações sobre as publicações
e respectivos preços podem ser obtidos pelo
telefone 271-1112.

lnformaç6«n da CLC - >

Subscrição de três empresas
não será exercida pela CLC

A Câmara de Liquidação e Custódia S/A
informa aos usuários, titulares de ações da
Buettncr (BUET), Antarclica Polar (PLAR) e
Lojas Americanas (LAME) que as subscrições
das empresas — aprovadas pela assembléias de
16, 3 e 16 de setembro, respectivamente — não
poderão ser exercidas através da CLC. Dessa
forma, os interessados deverão exercer o direito
de preferência diretamente nas agências do Bra-
desço.

Taxas de aplicação das
margens de garantia

São as seguintes as cinco últimas taxas de
remuneração das margens de garantia deposita-
das na Câmara dc Liquidação e Custódia S/A:
dia 24 —22,17%; dia 23 —21,90%; dia 20
—7,30%;dia 19—22,03% e dia 18—21,97%.

BXVfvNnO w§ OIIwmI»
Casa José Silva

converte as ações
De acordo com a Lei 8.021/90 e a aprovação

da AGE realizada cm 24 de abril, todas as ações
ao portador de emissão da Casa José Silva (CJS)
serão convertidas para a forma nominativa.

As ações ao portador eventualmente em
circulação terão validade para negociação, junto
ás bolsas de valores, até o dia 5 de outubro
próximo. A partir dc 06/10/91, somente será
admitida a negociação de ações na forma nomi-
nativa.

Os acionistas da Casa José Silva serão aten-
didos na Rua Miguel Couto, 3, 5° andar, onde

deverão ser informados os dados cadastrais, no
ato da conversão.
Norma:
A partir de 06/10/91, os atuais títulos represen-
tativos de ações ao portador perdem a validade
para negociação cm face da conversão para a
forma nominativa.

Aatembiéia a raatlzar

Banespa quer mudar
artigos do estatuto

Os acionistas do Banespa (BESP) estarão
reunidos em assembléia geral extraordinária no
próximo dia 30, para aprovar diversas alterações
no estatuto social, visando a criação da Carteira
de Investimentos, o aperfeiçoamento dos proce-
dimentos relativos ás ações escriturais e da regu-
lamentação estatutária relativa à inadimplemen-
tos e a modificação da denominação de
diretorias.

A AGE vai deliberar também sobre o rece-
bimento de créditos cm cruzados e a eleição de
integrante efetivo e suplente para o conselho
fiscal.

A reunião será realizada na Rua João Brico-
Ia, 32, 4o andar, cm São Paulo, com inicio às
I6h.

Osa pode converter ações
preferenciais em ordinárias

Na AGE marcada para as 9h do próximo
dia 27, a Osa (OSA) vai examinar a proposta
dos acionistas controladores de possibilitar aos
portadores de ações preferenciais a opção dc
conversão pura ordinárias, na proporção de um
para cada já possuída.

A reunião será realizada na Avenida Amélia
Lalorre, I, sala 6, Jundiai (SP).

Cofap faz modificações no
conselho de administração

A extinção dos cargos dc diretor vice-prcsi-
dente executivo, alterações no conselho de admi-
nistração e a modificação dos referentes artigos
do estatuto social serão os temas a serem debati-
dos na assembléia geral extraordinária que a
Cofap (FAP) vai realizar no dia 27 dc setembro,
às I4h, na Avenida Alexandre de Gusmão,
1.395, em Santo André (SP).

Coedeara que fechar
o seu capital social

Para aprovar a proposta do conselho de
administração, dc fechamento do capital social,
com o cancelamento do registro de sociedade de
capital aberto junto á CVM-Comissão de Valo-

res Mobiliários, os acionistas da Codeara
(CDRA) estarão reunidos em AGE, às 15h do
dia 26 de setembro, na sede social — Fazenda
Santa Therczinha, no município dc Santa Tere-
zinha (MT).

ftwiànihl 11 amnll r itft ri

Lojas Americanas ratifica
decisão dos seus acionistas

Durante a assembléia especial dos portadores
de ações preferenciais da Lojas Americanas (LA-
ME), realizada na segunda-feira, foram ratifica-
das as disposições estatutárias aprovadas pelos
acionistas reunidos em assembléia geral extraor-
dinária, no sentido de permitir a realização de
aumentos de capital sem guardar a proporção an-
teriormente existente entre as ações ordinárias e
preferenciais da companhia, homologando, assim,
a atual redação do artigo 5o do estatuto social.

Carlos Renaux paga
juros para debêntures

A Fábrica Carlos Renaux (FRNX) comuni-
ca aos debenturistas da série única que, no
próximo dia 1°, serão pagos os juros e prêmiorelativos ao período de 1° de abril a 1° de
outubro de 1991. Os créditos serão efetuados
através do Banco Ilaú S/A, instituição depositá-
ria das debêntures escriturais.

Sadia Concórdia acumula
receita de CrS 141 bilhões

No período dc janeiro a agosto deste ano, a
Sadia Concórdia (SADT) acumula uma receita
operacional liquida dc CrS 141,7 bilhões, sendo
que o mês de agosto passado contribuiu com
Cr$ 26,3 bilhões.

Naquele mês, as exportações somaram USS
5,8 milhões, acumulando, no ano, cerca de USS
55 milhões.

Sadia Oeste divulga
receita dc agosto/91

A Sadia Oeste (SOES) informou que a recei-
ta operacional liquida do mês dc agosto passado
chegou a CrS 3,8 bilhões, acumulando, de janei-
ro até agosto deste ano, o montante dc CrS 18,9
bilhões. Segundo a companhia, as exportações
de 1991 já estão em USS 16,6 milhões.

Exportações da Frigobrás
estão em US$ 49,2 Bilhões

A Frigobrás (FGRO) divulgou os dados
relativos ao mês de agosto dc 1991, quando foi
apurada uma receita operacional liquida de CrS
14 bilhões e exportações equivalentes a USS 4,5
milhões.

De janeiro a agosto, a receita operacional
líquida chcga a CrS 76,6 bilhões e as exporta-
ções, a USS 49,2 milhões.

Posição do ca_pital da
Petrobrás em Z3/09/91

A Petrobrás (PETR) enviou à BVRJ a posi-
ção de seu capital social cm ações ordinárias e
preferenciais na semana de 16 a 20 dc setembro:
' Capital em ações ordinárias
Acionista Posiçãoantorior Posiçãofinal
União FederalEstados, municípios eentidades de direito
públicoDemais acionistas

475.290.799 475.290.799

26.217.33082.462.099 26.217.33082.462.099
• Capital em aç&ea prafaroranciais
Forma PotiçAo Convertidas PoslçAo em

anterior no período 23/09/91
Nominativas 63.860.408Portador 358.526.561

63.860.408358.526.561

Demonstrações financeiras recebidas pela Bolsa do Rio

A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro divulga a relacao das empresas que enviaram suas demonstrações linancoiras em
23.09.91

De acordo com a instrução CVM 064/87 Quantidade
Data (CrS 1000) da

Emprtu do Parlodo Patriminio Reccita Lucre Lucre P A?6es
Balance Uquido Llqulda Lfquldo lOOOAffoa _ (1000)

B Frances Brasitciro 3006.91 2"Trim 42 445.684 3.275 634 327.563.40
Semestie 51009.615 11.442.179 2 378 051 237 805,10 10.000

Bancstos 30.06.91 f Trim 59 205.533 (539.1051 (15 997.18)
Scmestre 11.167.015 93 374362 144.405 4.285.01 33.7M

Joao Fortes Eng' 30.06 91 2" Trim 5.109.851 467.338 6 015.34
Scmostre 9555 308 7 585 298 1.246 253 16 041.15 77.691

Perfil/Eberle

Razão social — Eberle S/A
Nome de pregão — Eberle
Código no SENN — EBER
C.G.C. — 88.610.191/0001-54
Data do registro na BVRJ — 12/12/1979
Tipo das ações — ON, OP, PN, PP, DB
Atividade principal — metalurgia
Endereço da sede — Rua Sinimbu, 1670, telefone (054)
221-7877, Cep 95020, Caxias do Sul (RS)
Atendimento a acionistas — Rua República do Libano,
61/10° andar, telefone (021) 224-5522, Cep 20061, Rio dc
Janeiro (RJ)
Presidente do conselho — Pedro Ron Ceitlin
Diretor de relações com o mercado — Aurélio Barp
Composição do capital — 380 milhões dc ações ordinárias e

761 milhões de ações preferenciais
Capital social — CrS 1,5 bilhão
Controle acionário (dados retirados do IAN referente àsA-
GO/E dc 30/04/91)
Ações ordinárias
Zivi S/A Cutclaria 355.184.759 (93,28%)
Outros 25.549.441(6,72%)
Ações preferenciais
Outros 761.468.396(100%)
Últimos direitos distribuídos
Dividendo — AGO: 30/04/91; início: 13/05/91; CrS 1,309
Bonificação — AGE: 30/04/91; inicio: 13/05/91; percentual:
900%
Subscrição — RCA: 04/08/89; período: 08/08 a 08/09/89;
percentual: 23%; preço: CrS 3

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO

Resumo das Operações

Lote Padrão
Concordatàrias
Direitos e Recibos
Fundos DL.1376 e Cert.Privat
Mercado a termo
Opções de Compra
Fracionário
Código não cadastrado
Total Geral
Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento
Índice Bovespa Máximo
índice Bovespa Minimo
Das 56 ações do BOVESPA, três subiram,
estáveis e 10 nào foram negociadas.

Qtde Vol
(mil) (Cr$ mil)

4.118.161 13.613.921
43.590 610

453.521 24.480
2.569 844

41.023 33.208
3.018.850 2.660.446

4.858
661.534 476.493

7.677.724 16.338.370
25.272
25.245 (-5,6%)
26.746
24.577

33cairam, 10 permaneceram

OscilaQdes tlq.Mercadc Oscila^des do Bovesp?
0»e. F«ch. Otc. Fach.
(%) (Cr$mll (%) (CrS mil•tit)

Maloret Allen Maloraa AltaiMendes Jr. pnb 100,0 6,00
Beta pp.1 60.0 0.40 Belgo Minoira pn 5.8 90.00
Bahama pn 25.0 6.00 Molal Le»e pp 4.4 350.00
IguacuCalfippa 23.0 240,00 Cevalpn 4.1 2.50
Iguagii Cale'pna 18.2 220,00 Maloraa BaliaiMaloruu Balxaa
Acesita pn 24,5 40.00 Agroceres pn 10,7 5.00
labo pn 20.0 0,68 Telesp pn 9.0 35,00
Quimic.Geral pn 15.1 1,23 Telebras pn 0,2 5 340,00
Ipiranga Pot pp 14,2 3.00 Ipiranga Pot. pp 14,2 3,00
Cor Riboiro pn 13,1 152.00 A?os Villares pn 10,8 107.00

Mercado à vista
Titulos Qtd. Abt. Mln. Med. Mix. Fech. Osc.

 %
B Acosita PN 10.000 40.00 40.00 40,00 40,00 40,00 -24,5

Aco Altona PP * 2 000 000 160,00 160,00 160,00 160.00 160.00 -1.2
AcosVillPN 20 800 100,00 100,00 102.99 107.00 107.00 -10,8
Agrimisa PN * 200 000 230.00 230,00 230.00 230,00 230,00 /
Agroceres PN 14.700 5,50 5.00 5.09 5.50 5,00 -10,7
Albarus OP 100.000 550.00 550,00 550,00 550.00 550,00
AlpargatasON 5000 80,00 80.00 80.00 80,00 80.00 + 2.5
Alpargatas PN 81800 41,00 39,00 39,84 41,00 40,00 -2.4
Amadeo Rossi PN * 1.000.000 135,00 135,00 135.00 135.00 135.00 + 3.0
America Sul ON 191 15 000 2,99 2,99 2.99 2.99 2.99
America Sul PN 191 751600 1,28 1.25 1,27 1.35 1.35 + 5.4
Antarct Nord PN INT 100 170.01 170.01 170,01 170.01 170.01 +0.0
Antarct Nord PN 50 000 165,05 165.05 165.05 1 65,05 165,05 -2,9
Antarctic Pb PNA 16.300 88,00 88,00 89.63 90,00 90,00 + 3.4
Antarctica ON 8 000 64.999,99 64 999,99 65 000.00 65 000.00 65.000,00 + 7.0
Aracruz PNB 1.300 980.00 980,00 980,00 980.00 980.00 -3.4
ArtexPN 5 000 000 0,31 0.30 0.31 0,31 0,30 -3.2
Avipal ON 130 000 2,10 2.10 2,10 2.10 2.10 -2.3

¦ BahemaPN 10 000 6.00 6.00 6.00 6.00 6,00 + 25.0
Bamerind Br ON 250.000 10.50 10,50 10,62 10.70 10,70 -1.8
Bandolr Inv PP COS 200 20,01 20.01 20.01 20,01 20.01 +4,2
Bandeirantes PP C08 .... 41 000 50.00 48,00 48,09 50,00 48,00 -9.4
Bandoirantos ON 800 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00
Banespa ON 2 026 300 3.00 2.90 2.99 3,00 2.90 -6.4
banespaPN 18 418 400 3.15 2.95 3,05 3,15 3.02 *7.0
belgo Mineir PN 891500 87,00 85.00 87.29 90,00 90.00 *5,8
bemgeON* 1000 000 120.10 120,10 120,10 120,10 120.10 -7.6
bemge PN * 19 000 000 120,10 115.00 116.85 120/10 115,00 -11.5
Hesc PNA 52900 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 -5.7
HescPNB 491 400 1.70 1.70 170 1.70 1.70 -5,5
HetaPNA 5000 000 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
WetaPPA 10 000 000 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 - 60.0
Mic Caloi PPB 43 615 000 0.60 0.55 0.57 0.60 0.57

Mèx. Fech. Osc.
%

Bombrll PN
Bradosco ON 
Bradesco PN
Bradesco Inv PN
Brahma PN INT 
Brahma PN
Brasil ON
Brasil PN 
Brasillt OP C09
BrasmotorOPC12 
Brasmotor PP C12
Brasmotor PN 
Brumadinho PN 
Buettnor PN EBS

¦ Caemi Metal PN
Cambuci PN 
CemigON * 

3.191.300
5.553.800
5,692.500

38.600
315000

5.400
58.400

506.100
100

5 000
135 500
207.200

330.000 OCO
11 000

250.000
818 200

40.000.000
CemigPN*  1.672.869.400
CespPN 
Cevai ON 
Cevai PN 
ChapecoPN 
Cia Hering PP C70 
CicaPN 
CimatON
Ciquine Petr PNA*
Ciquine Petr PNB*
Cofap PP
Conlab PN
Copeno PNA
Cor Ribeiro PN * 
CosiguaPN 
Credito Nac PN INT
Docas ON
DovaPP 
Duratex PP C17 
Elebra PP C31 
Eletrobras PNB INT
Eluma PN
EmbracoPN 
Ericsson OP
Ericsson ON 
Estrela PN
Eternlt ON 
Eucatex PN
F Guimaraes PN
F N V PN 
Ferbasa PP
Ferro Ligas PN
Fertisul PP *C03
FeriizaPN 
Fibam PN 
For|a Taurus PN 
Francês Bras ON 
Frangosul PN
Frigobrás PN 
Gradiente PP 
Gradiente ON

lapON
lap PN
Iguaçu Cafe PNA* 
Igoacu Cato PNB* 

43.900
42.000

3.305.000
1.060.100

16.600
4.065 800

8 000
2.664 000
7.326.000

29.003.500
900

27.900
9.250.000

118.700
1.115.700

31 600
600

2463.000
30.000

9.980.700
2 600

52.200
600

2.000
1.900
2.000
5.000

10.000
2.120.000

43.600
2585 000

400.000
100 000

10 000 000
5000 000

200
381 000

38 529.900
1 000 000

26 900
30.000
54 600
10 000
12 100

4,70
10,00
10,00
16,80
68,00
62,00

153.00
173,00
340.00
180,00
65.00
65.00

0,81
71,00
68,50
2,80

13,00
16,99

130,00
1,60
2.30
I,40

38,00
57,50
98,99

200,00
200,00

4,20
42,00

130,00
152.00

8,50
5,70

18,00
0,07

II.00
I.35

31,50
9,60

265,00
5,50
7,00

40,00
100,00
50,00
II,00
0.41
4,60
1.10

191,00
6,00
5,60

175,00
2222.00

5,50
1.75
7,00
6,50

25,50
5,70

220.00
210.00

9,50
9,55

16,10
68,00
62,00

148,00
173,00
340.00
180.00
65,00
63,00

0,81
70,00
65,00

2,80
13,00
16.10

110,00
1,60
2,14
I,38

36,00
55,00
98,99

200.00
200,00

3.71
42.00

120.00
152,00

8,02
5,70

18.00
0,07

II,00
I,35

29.90
9.60

265,00
5,50
7,00

40,00
100,00
50,00
II,00
0.35
4.60
1,00

191,00
6.00
5.60

175.00
2.222 00

5.50
1.75
7.00
6.50

25.50
5.70

220.00
210.00

9.74
9.71

16.80
68.00
63, W

150,59
176,49
340,00
180,00
65.00
64,93

0,81
70.45
66,66

2,80
13,50
16,52

129,61
1.60
2.26
I,38

37.96
58.36
98,99

200.00
200,00

4.01
42.00

129.57
152,00

8.10
5,71

18,00
0.07

II.00
I.35

31.31
9,60

265.00
5.50
7.00

41.57
100.00
50,00
II,00
0,36
4,60
1.01

191,00
6,00
5.60

175,00
2.222,00

5,52
1.75
7.00
6,50

25.50
5.70

220,00
213.47

4.70
10.00
10.00
16,80
68,00
66.00

155.00
182,00
340,00
180,00
65,00
65,00
0,83

71,00
68,50

2,80
14,00
16,99

132,00
1,60
2.50
I.45

38,00
60,00
98,99

200,00
200,00

4.20
42.00

134,40
152,00

8,50
5,75

18.00
0,07

II,09
I.35

33.01
9,60

265,00
5,50
7,00

42.99
100.00
50,00
II,00
0,41
4.60
1.18

191.00
6.00
5.60

175,00
2 222.00

5,54
1.75
7.00
6.50

25.50
5,70

220.00
230.00

4,70
9,50 -5.0
9.60 -4,0

16,10 -3.0
68.00
66.00

150,00 -4,4
175,00 -5.4
340.00 -4.2
180.00 *-9.0
65.00 -1.5
63,00 -5.9

0.81
70.00 /
65.00 -8.4

2.80
13,50 -10,0
16,15 -10,2

120.00 -12,4
1,60 /
2.50 +4.1
I.45 +7.4

38.00 -1,2
59,00 +1.7
98,99 /

200.00
200,00 =

4.00 -5.8
42.00 -6,6

134.00 -0.7
152.00 -13,1

8.02 -7.8
5.71 -3.2

18,00
0.07 -12.5

II.00 -5.1
I.35 «

31,00 -6,0
9,60

265,00
5.50
7.00 +6.0

42,99 -0,0
100,00 -2.9
50.00 /
II.00 -4.3
0.37 -5.1
4,60 -8.0
1.18 -1.6

191.00 +0.5
6.00 -7.6
5.60

175,00 +2.3
2 222.00 + 11.1

5,54 +0.7
1.75 +1.7
7,00 -
6.50 /

25.50 +15,9
5,70 +3.6

220.00 * 18,2
230,00 +17.9

Titulos Qtd. Abt. Mln. M*d. MAx. Fech. Osc.
%

Iguacu Cafe PPA* 200.000 244,00 240,00 242,00 244.00 240.00 + 23.0
Inepar PN *ED 67.000.000 60.00 53.00 59,34 60,00 53,00 -7.0
lochpePN 208.500 20,00 20,00 20,00 20,00 20.00 ~
Ipiranga Pet PP C09 4.042.100 3,50 3,00 3.49 3.50 3,00 -14,2
Itaubanco ON 115 600 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00
ItaubancoPN 1.408.700 47.00 45,50 46.90 47.00 47.00 -
ItausaONED 100 180,00 180,00 180,00 180,00 180.00 «
ItausaPNED 1.456.300 175,00 164,00 168,06 175,00 166,00 -5,7
Itautoc PN 406 600 0.46 0.46 0,50 0,50 0.50 *
Karsten PN 1.798.700 15.50 15,50 15,50 15.50 15.50 + 0.0
Klbon ON 200 2.700,00 2.700.00 2.700,00 2.700,00 2.700.00 + 3,8
Klabin PP C33 300 560,00 560.00 560,00 560,00 560,00 »
Klabln PN 300 580.00 560.00 580,00 580,00 580,00 =

1 labo PN 500 0.68 0.68 0.68 0,68 0,68 -20,0
Lanif Sehbo PN 19.000 0,85 0.85 0,85 0,85 0,85 + 3,6
Lark Maqs PN 500 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 -6.2
Light ON 366 400 21,00 20.00 20,49 21,00 21,00 -2.3
Lum's PP *C09 5.554.400 39.00 39.00 39,00 39,00 39,00
Magnesita PPA C05 3.875.300 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 -
Mangels Indl PN 366 000 5,70 5.70 5,70 5.70 5.70 -1.7
Mannesmann ON 2.136.900 500.00 490,00 499,77 500,00 490,00 -2,0
Marcopolo PN 1.200 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
Marvin PN 1.100.000 0,38 0,37 0.38 0,38 0,37 -11,9
MelhorSpPN 200.000 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 +1,6
Mendes Jr PNB 4.300 600 6,00 6,00 6,00 6.00 WO.O
Mendes Jr PPA 87.500 5.40 5.35 5,38 5.40 5.35 -1.1
Mendos Jr PPB 20.000 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30
Met Barbara PN 19.027.200 234,99 234,99 235,00 235,00 235 C0
Met Duque PP C07 50.000 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 *4.1
Mot Gerdau PN 250.000 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 *
Metal Love PP C46 45 200 335,00 330.00 330.11 350.00 350,00 + 4.4
Metisa PN * 4.000 110.00 110,00 110.00 110,00 110,00
Montreal PN 100.000 1,10 1,10 1,10 1.10 1,10 «
Nacional ON 50.000 40,00 40,00 40.00 40.00 40,00
Nacional PN 170.100 40.03 37,00 39,84 40,03 40,00 +1,5
Nakata PN 92.000 31,00 30.00 30,96 31,00 30,00 -3.2
Norooste ON 10.000 70.20 70,20 70.20 70.20 70,20
Olvebra PN 9.056 300 0,29 0,27 0,28 0,29 0,29
OsaPN 250.000 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 =
Papel Simao PN 2.690.700 8,00 7,85 7,99 8,00 7,91 -U
Paraibuna PN 140.000 1,44 1,44 1,44 1,44 1.44 -0.6
Paranapancma PN 56.272.400 4,94 4.70 4.93 5.10 4.92 -7.1
Paul F Luz OP C07 3.600.200 4,40 4,20 4,39 4,50 4,20 -8,6
PordigaoPN* 125.813.700 150,00 145,00 147.77 150,00 149,00 -0.6
Perdigao Agr PN 902.600 0,48 0,48 0,50 0,55 0,55 +3,7
PetrS Paulo ON 4.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 /
Petrobras PP C59 1.651.600 2.000,00 1.900.00 1.953,40 2.000,00 1.970,00 -7.5
Petrobras PN 700 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 -9,2
Petropar PP C02 2.000 32,00 32.00 32,00 32.00 32.00 -65
Petroquisa PP C03 90000 7.90 7.00 7.60 7.90 7.00 -10.2
Pettenati PN'ED 58.756.600 22.00 22.00 22.11 23.90 22.10 +0,5
Pirelli ON 30 000 26.50 26.50 26.50 26,50 26,50 »
Pirelli PN 10.000 25,00 25.00 25,00 25,00 25.00 »
Pirelli Pneu PN 350.900 9,30 9,30 9.30 9,30 9,30 -2.1
Progresso PN 275.558.100 9,69 9,20 9,52 9,69 920 -6.0
Quimic Geral PN 600.000 1.30 1.23 1,24 1.30 1.23 -15,1
Randon PN 3 500 5,00 5,00 5,00 5.00 5,00 -
Real ON 6300 32.00 32.00 32,00 32.00 32,00 -15
Real PN 2 000 33.90 33.90 33.90 33.90 33.90
Real Cons PNF 500 33,50 33,50 33,50 33,50 33.50 -0.0
Roal Part ON 1200 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 + 6.3
Real Part PNA 700 35.00 35,00 35,00 35.00 35,00

Titulos Qtd. Abt. Mln. M6d. MAx. Fech. Osc.%

Real Part PNB 1.200 35,00 35,00 35,00 35,00 3550 -
Refripar PN 11.000.000 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 -
Sadia Coocor PN 150.000 3.60 3,60 3.60 3,60 3,60 -2.7
Salgema PNb* 5.485 000 550,00 510.00 523,38 550,00 530,00 + 3,9
SamitriON 10.100 503,00 502,00 502,01 503,00 502,00 + 0,1
Samitrl PN 48.100 340,00 335,00 337.49 340,00 335,00 -Z8
Sehbe Part PN 78 000 300,00 300.00 "300,00 300.00 300.00 «
Sharp PN * 24.429,700 300.00 300,00 367,53 390.00 365,00
SibraPNC* 112.564.300 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00
Sid Informal PN * 2.700.000 350.00 350,00 350,97 355,00 350,00 + 0,0
Sid.Guaira PN 20.000 8,00 8.00 8,00 8,00 8.00 -2.4
Sld.Rlogrand PN 1.127.000 15,00 14.00 15.24 15,30 14,00 -3.4
SouzaCruzON 600 1 730.00 1.730.00 1.780.00 1.790,00 1.790,00
Staroup PN 2.000.000 150,00 150.00 150,00 150,00 150,00 +U
SudamerisON 32.700 9,00 9.00 9,68 10,00 9,61 +6.7
Sudameris PN 21.400 9,80 8,80 8.93 9,80 8,80 /
Sul Am Terr ON 38.300 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
Sultepa PP 10.000 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 +6,8
Tecel S Jose PN 100 600,00 600.00 600,00 600,00 600,00 -
TekaPN 108.000 0,48 0,48 0.48 0.48 0.48 -2,0

214300
4.100

1.230.600
4.010.000

94.849.200
20.400

7.000
2.300

2.430000
8.033.800

2.000
5.300

26.000
179.900

TelebrasON* 
Telebras PN *191
Telerj PN INT 
Telesp ON INT
Telesp PN INT
Trombinl PP 

H Ucar Carbon ON 
UnibancoON 
Unibanco PNA
Unibanco PNB
UniparPNB 
Valo R Doce PPC09
Vale R Doce ON 191 
Vale R Doce PN 191 
Varga Freios PN
Varig PH
Vidr Smarina OP C08 ....
WemWey PP C07 
Whit Martins ON
Zlvi PP *C49
Zivi PN • 

Concordatàrias
Engesa PPA C02 ..
Jaragua Fabr PN *
Madeirit PN 
Pérsico PN* 
Trol PN 
Verolme PN

Alpargatas PN
Banespa PN
BicCaloíPPB
Vale R Doce PPC09..

4.193.500 4.650,TO 4.300,00 4.504,66 4.800.0) 4.400,00 -12.0
661.468.700 5550,00 5.200,00 5.440,37 5.600.X 5.340.00 -8.2

13,80
26,00
37,30

225,00
30,50
33.00
29,30
27.01
4,50

340,00
320,00
335,00

17.00
50.01

13,50
26,00
33,00

220,00
30.00
3300
29,30
27.01

4.40
310.00
320,00
325,00

17,00
50,00

13.64
26.00
35,96

224.24
30,21
33.00
29,30
27.01

4.49
335,55
320,00
334,15

17,96
50,01

14,30
26,00
37,30

225,00
30,50
33.00
29,30
27.01
4,55

345,00
320.00
335,00

20.00
50.01

14,30 -15
26,00 -
35,00 -9,0

225,00 -2,1
30,00 -1.9
33.00 +12
29,30 -0.6
27.01 -6,4
4,40 -4,3

337,00 -3,9
320,00 -63
335,CO -6,9

20,00 +8,1
50,00 -4,7

9.600 1.350,00 1.350,00 1350,52 1.400,00 1.350.00 -34
1.049.000

12.155.700
20.000.000

1.700.000

1,99
1150
18,00
18,00

1,90
11,20
18,00
18,00

1.99
11.46
18,00
18,00

1,99
11,50
18,00
18,00

1,90 /
1150 -4,2
18,00 «
18,00 -62

5.000 1.35 135 135 135 135 + 6,0
10.000000 34,00 34.00 34,00 34.00 34,00 -W

863.700 55,00 55,00 55.00 55,00 55,00 -
600.000 43,00 43,00 43.00 43,00 43,00

32 000.000 5,70 5,70 5,70 5.70 5,70 -1,7
1.500 0,62 0*2 0,82 0,82 0.82 -

20.000 4730 47,60 47.60 47.60 47*1 03
1000000 3.71 3,55 3.63 3.71 3.55 03

40.000.000 0.68 0,68 _ 0,68 0.68 0.68 0,0
3.500 40630 40630 40630 40630 40630 0.0

Vmc. P.bwc. OM*. AIM. Mln. Mu. Mad. Ult Ok.Título
FAP PP Out 4,50 10000.000 0,57 0,57 057 057 057 /
PETPP Out 2000.00 410 000 360.00 300,00 389.99 336.05 359,00 -252PMA PN Out 7.00 86480.000 0,25 0,19 053 0,24 0.20 -48.7TEL PN Out 3000,00 50000.000 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 -7.6TELPN Out 6000.00 621700000 830.00 501.00 880,00 767.38 750.00 -27.2
TEL PN Oul 3800.00 50000 000 2430,00 2100.00 2430.00 2288.00 2200,00 -17,6
TELPN Out 5000,00 67500.000 1300,00 1000,00 1360.00 1190.21 1200.00 -772
TELPN Out 5400.00 132700000 1200,00 860,00 1200,00 1053.59 1000.00 -295
TLSPN Out 46,00 60 000 2,30 2,30 4.00 2,58 4,00 -11,1
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MERCADO

BOLSA

Dúvida provoca

queda nas ações
0 mercado de ações abriu as nego-

ciações de ontem ainda dominado pe-
Ias dúvidas sobre a realização do leilão
de venda da Usiminas. Com isso, pou-
cos foram os investidores que se mos-
traram interessados em participar das
operações nas bolsas de valores. O vo-
lume financeiro no pregão nacional so-
mou apenas CrS 2,079 bilhões; na Boi-
sa do Rio, cujo pregão terminou às 12
horas, as operações totalizaram CrS
3,089 bilhões. Em São Paulo os nego-
cios movimentaram CrS 16,338 bi-
lhões. O índice SENN, que mede o
sobe e desce do pregão nacional, fe-
chou o dia em 954 pontos, com baixa
de 3,2%. O IBV (termômetro da
BVRJ) cedeu 2,8%, ficando 93.138
pontos e o Bovespa caiu 5,6%, fcchan-
do em 25.254.

Segundo os analistas, a retração
dos negócios verificada ontem poderá
se estender a curto prazo devido à sus-
pensão do leilão da Usiminas. "Um
dos principais pontos de alavancagem
das bolsas nos últimos meses vinha
sendo a entrada de recursos externos
no país. Agora, entretanto, com a sus-
pensão do leilão da Usiminas muitos
investidores irão pensar duas vezes pa-
ra trazer recursos para as bolsas brasi-
leiras", afirmou o presidente da Bolsa
de São Paulo, Álvaro Augusto Vidigal,
que não acredita, porém, que o gover-
no vá voltar atrás no processo de pri-
vatização.

DÓLAR

Paralelo tem

cotação estável

Os preços do dólar permaneceram
estáveis no mercado paralelo, ontem,
fechando a CrS 502 para compra e a
CrS 510 para venda. No câmbio co-
mercial, a moeda americana foi nego-
ciada a CrS 449,90 (compra) e a CrS
450 (venda), com alta de 0,5% cm rela-
ção à véspera. O ágio do mercado pa-
ralelo ficou em 13,33%. No pregão da
Bolsa de Mercadorias e de Futuros
(BM&F), o grama do ouro foi cotado a
CrS 5.656.

As taxas de juros dos CDBs de 30
dias ficaram em 800% ao ano, o que
reflete uma taxa over de 25,07% ao
mês e um ganho no período de 20,09%.
O Banco Central baixou os juros dos
seus papéis, em relação ao leilão passa-
do de BBCs. Ontem, foram vendidos
200 milhões de BBCs de 28 dias, a
25,20%, e 200 milhões, de 35 dias, a
25,15%. Os CDls foram negociados a
810% ao ano, e o CD1 over a 25,75%
ao mês. - » » * «

Poupoteca é o novo

produto 
do Nacional

O Banco Nacional está investindo USS
1,6 mil na campanha de lançamento da
Poupoteca — aplicação que conjuga ca-
derneta de poupança e sorteio de diversos
prêmios. Mas, desta vez, o Nacional esco-
lhcu um novo garoto-propaganda. Ao in-
vés do piloto de fórmula 1 Ayrton Senna,
os telespectadores verão o humorista Chi-
co Anysio, travestido de Keny Rocha,
numa alusão ao cantor country Keny Ro-
gers. Este personagem vai aparecer nas
telas a partir deste domingo, em comer-
ciais (feitos pela agência MPM) no horário
nobre, e no dia 9, ele inaugura um quadro
no programa Estados Anysios de Chico
City. Nuham Szprinc, vice-presidente do
Nacional, no entanto, afirma que Senna
continua sendo o garoto-propaganda do
banco.

Com este novo produto, o Nacional
pretende assumir a liderança do mercado
de capitalização. "Dentro de três anos
queremos ter USS 100 milhões em cartei-
ra", afirma Sérgio Araújo, diretor executi-
vo do Nacional Capitalização, ao lembrar
que o banco ocupa a terceira posição neste
mercado. Atualmente, o Nacional possui
em carteira de capitalização USS 10 mi-
lhões. , , .

A Poupoteca, que ja esta sendo olere-
cida nas agências do Nacional, possui duas
modalidade: pagamento único (anual) ou
mensal (36 meses). Na primeira, o cliente
paga CrS 25 mil, dos quais 60% têm
rendimento igual ao da poupança, en-
quanto o restante funciona como uma
aposta. O jogador-poupador recebe uma
carteia, na qual tem de raspar os números.

I. I

Chico Anysio é Keny Rocha

Além disso, o cliente concorre a mais de 5
mil prêmios, sendo que o máximo é de CrS
31 milhões."Mas quem escolhe o pagamento men-
sal tem mais chances de ganhar", comenta
Szprinc ao explicar que a probabilidade,
neste caso, é de 1 para 29.0 pagamento e
de CrS 8 mil (reajustados mensalmente) e a
pessoa concorre aos sorteios da sena prin-
cipal, posterior e anterior.

BC 
pode 

transferir

custódia a bancos

BRASÍLIA — O Banco Central es-
tuda a possibilidade de aumentar o vo-
lume de dinheiro sob a guarda do siste-
ma bancário. A alternativa começou a
ser analisada a partir da greve dos fun-
cionários do BC, que impediu o recolhi-
mento do dinheiro nos bancos e obri-
gou o governo a autorizar a custódia c
troca de recursos entre as instituições
financeiras.

Segundo o diretor de Administração
do BC, Cincinato Rodrigues, o sistema
bancário tem hoje em seus cofres quase
CrS 130 bilhões, que deixaram de ser
recolhidos à caixa forte do banco em
função da greve. Na sua avaliação, a
experiência de deixar os recursos com
os bancos tem sido positiva, apesar de
alguns pequenos problemas surgidos na
semana passada, em Brasília. "Desço-
brimos que o sistema pode dar certo,
até porque reduz sensivelmente os eus-

tos do BC com o transporte do dinhei-
ro", justifica o diretor.

A custódia seria reservada a alguns
grandes bancos com condições de satis-
Fazer uma série de exigências colocadas
pelo BC: área disponível, pessoal espe-
cializado, sistema de segurança e até lo-
cal apropriado para efetuar a troca de
notas velhas por novas. Regularmente,
o BC realizaria uma auditoria nas cai-
xas fortes dos bancos, para verificar se
as normas de custódia estariam sendo
cumpridas. "A fiscalização seria cons-
tante", afirma Cincinato Rodrigues.

A custódia de recursos é uma velha
reivindicação das instituições financei-
ras, que se baseiam no sistema vigente
na Argentina e Estados Unidos. Pelas
regras que vigoravam antes da greve do
BC, somente o Banco do Brasil tem
autorização regular para não recolher
ao BC a sobra de dinheiro do seu movi-
mento diário.

Olin opera

fábrica com

computadores
SÃO PAULO — Uma fábrica

onde um único operador trabalha
por turno e ele pode se dar ao luxo
de ficar em casa durante o expe-
diente porque as máquinas funcio-
nam sozinhas. Essa imagem de fil-
me de ficção científica passa a ser
realidade no Brasil. A Olin Brasil
Ltda — uma subsidiária da Olin
Corporation, uma das maiores in-
dústrias de química fina do mundo,
com um faturamento mundial de
USS 4 bilhões — inaugura hoje um
complexo industrial na cidade de
Salto, a 108 quilômetros da capital
paulista, com uma fábrica total-
mente controlada por computado-
res e que custou USS 11 milhões.

A Olin atua no Brasil desde
1976, quando entrou no mercado
como importadora de produtos quí-
micos. A empresa fatura, atual-
mente, USS 50 milhões e com a
nova unidade industrial espera do-
brar este resultado até 1995. A nova
fábrica vai produzir duas mil tone-
ladas ano de Reductone, denomina-
ção formal do hidrosulfito de sódio
que é matéria-prima da indústria
têxtil, utilizado como redutor no
tingimento de jeans índigo blue, en-
tre outros tecidos de algodão. Este
produto, ao contrário de outros
existentes no mercado, é apresenta-
do na forma líquida.

Segundo o presidente da empre-
sa, Paolo Vodopivic, a nova unida-
de é a primeira no mundo a apre-
sentar características tão avançadas
de produção e controle. A fábrica
opera com um único operador por
turno e este operador pode, inclusi-
ve, ficar em casa. No caso de ocor-
rer algum problema na linha de
produção, o computador aciona o
telefone do operador de plantão e
comunica a este o código do proble-
ma ocorrido. O operador, então,
através do próprio telefone, pode
fazer o ajuste necessário. Em último
caso, o computador está preparado
para desligar os equipamentos.

A inauguração da fábrica da
Olin permitirá ao Brasil tornar-se
auto-suficiente na fabricação de hi-
drosulfito de sódio. Das quatro mil
unidades consumidas anualmente
pela indústria têxtil, metade era im-
portada. Outra característica da no-
va unidade é de ser a primeira uni-
dade mundial deste produto que
não emitirá resíduos poluentes.

TwPÜÃBãÜl internacionais

Bolsas
Fechamento | Variação 1 Rocorde de . Recorde do

(índices') I a'ta em 911 baixa em 911 *

TAquio 23.333,70 + 0,61% 27.146,91 21.456,76
(Nikkei) _•_ ;;
Novaiorque '3.029,07 + 0,62% 3.055,23 2.470,30;"
(Dow Jones)
Londres EnM '-W'pts  2.054,08 >
(FTSE)
Frankfurt 1.626,63 + 12,47 pis' 1.712,76 1.311,82
(DAX-30)
Hongkong 3.904,19 -6,15pts 4.079,01 2.984,01
(HangSeng)

Fonte: Reuter, France Pressa e EFE

Moedas (cotação/dólar)
Ontem | Anterior

lene 133,40 132,50
Marco 1,6845 1,6705
Franco 5,7380 5,7.010.
Franco suipo 1,4650 1,4571
Libra"Lira l 

!244.'' 
"^... 

i.• 248
Ddiar
canadense 1,1339 1,1337
Coroa sueca 6,0954 6,0865
Fiorim
Escu'do','^
Peseta 105,08 10.5,30.
Cruzeiro

Peso
uruguaio 2.181,36 2.183,40.

Fontes: UPI (Nova torque)

Commodities

(librae port) Ontem | flnteriorj

Caf6 (nov.) 535,00 526,00

Apucar (mar.)' 193,00 187,00

Cacau (dez.) 738,00 750,00

Trigo(nov.) 118,00 118,10

Suco de laranja
(nov.) 121,85 ,,,.'.^9.

Ouro (US$/onça-trov)
Ontem Anteriorl.

Novaiorque 351,90 349,25
(Handy and
Harmon) s
Londres 352,00 349i50
Paris 352,02 350,71
Zurique 351,50 350,05
Hong Kong 351,15 347,65

Fonto: UPI

Juros 
*

Emissao Fecho. Um anb
(90 dias) mento | atr6s

' Tesouro 5,20% 7,39%
"c.'b" 5,17% 7,66%

C. Paper 5,53% 7,98%
Eurod6lar 5,56% 8,25%
Libor 57/16% n.d.

Fontos: Tho Wall Street Journal (20.09.91)
e Financial Timos (23.09.91)

Petróleo
(USÍ/twrril)'

Ontem Anterior

L=
Londres 20,70 20,80 m

Fonte: EFE (Londros) e UPI (Nova Iorque);
' dólar/t

Fonte: EFE: colação do óleo cru tipo Brent
para ontroga em outubro

O presidente Carlos Menem apre-
sentou ontem em Tóquio o plano de
privatização das estradas de ferro da
Argentina. O objetivo é atrair o inte-
resse de investidores japoneses e tomar
conhecimento de um processo seme-
lhante realizado há quatro anos no
Japão com a empresa nacional de

Privatização no mundo
transporte ferroviário. Também 011-
tem, a holding estatal da indústria ita-
liana, IRI, anunciou que estuda uma
série de privatizações parciais de algu-
mas de suas empresas a fim de enfren-
tar a crise financeira que atravessa. A
dívida do IRI chega a USS 46,1
bilhões. . .

«" 1
Bolsa de Mercadorias e Futuros

Volume Geral

Contrrtos 1 Numarosdal Contratos I
emaberto | neg6clos | nagociados | (MilCrS) 1*' I

¦"ouro .Esl-iss
""i'ndice 25105""ZZZZZ?MZZZ1 &?.?.?. 38:5?.....
''"Ataodao 

MP....."calG 604 45 70 M?.....
"'csmbio 3' S-.S.1.-3SS ?•¦¦?¦?•••¦•
""'ill'  32 305 320 9.475 75.524 978 38.4)" Boi Gorco ......"Total  263.987 4.464 105.420 196.627.672 .I??:?.?....

Ouro/disponlvel 
Valor «to contrato: MO®

Vct0 ] Contr 1 W»a6cio»| Abart j Mínimo [
Cotaçfo» «m «MMtroa po» gnm»

Mínimo | Máximo] Ult [ Q*c |

30.161 491 5.640,00 5.662,00 5.656.00 + 1.5

Ouro/Mercado de Opções sobre disponivel
Valor do ooatrato: MÕjj CotaçAM ara cm**™» po» r™

Veto

NvOI"N«sr
"nv04
Nv05
Nv26

Eiarc

6.5pq.õo_
.'VlsOOjOO.,
; 8.000.00 _"aMq.oq"

6.500.00

Contr Ntg Abart J Min | Mt« | UK | |

2.102
1.878"3.970,,

J;415",976

Nv29
Nv30

8.000,00. _8.500.00
1.160.*1.511

^'32""je"
Ijlll"'30'
""30"

..950.00...
'lopjoq.;;
'..35.00"
""1.00""
""3aoo,'

230,00.
516,00

940.00
J!40.00"
""25.WÍ".

"200.S".'
489.00

970,00
; 270:00
jâE
ZSK
Z3K30.00

240,00
522.00

970.00*260tÇ)0

.".98,00*25,00

Z3&"30,00
I.gppjOO"50Ò.00

Mercado Futuro/Índice
Vítor rfocontnrto-.Crt m» p/ponta# Co*ç««««m tatamo» tf* ponto*

Veto | Contr | W*fl6eio» \ Ab«rt | Mínimo | MUImo \ Último [

46.720 3.037 28.700

Mercado Futuro/Algodão

Contribuições ao lapas
Môa do compatincia: sotembro - poda pa^ai-*tÔ o
após 8 do outubro com correção diário pala TRO, 10% da multa o 1% do
juro». ¦ —— ——
Autônomos

Classe | FHia$So-Tempo| Base(Cr«) | Aliquota (%) j A p»9ar(Cr»)| pSJSwancla I
Atsfano 42.'mM'.'','.'.'.'.", 10 .f.?®?!?®. .1.?...
Mai's 

de'i'at'62 iiiS~ 19. .1.?..Maisdeiatfi" i? .1.?...
M 

ais de 3 at6 4 1^.000,80  20Maisde4at66 210.001,M 20
Maisde6at69 ??¦¦¦Mais 

de 9 at<§ 12 2M.001,40 20 M.800,28  36
Mais 

de l2 at617^ 20  67;200,32 60 .Mais 
de l7 att 22 20" 

io Mais de 22 aiios 420.001,00 20  84;000,40

Empregados Domésticos

Alíquotas (%) Mínima (Cr$) Môx (Cr$)

Base de cálculo
Empregado
Empregador

8.
42.000,00"3.^,00"
5.040,00

126.000,60
7,10^05"

15.120^07

Empregados Segurados

SalArio de ContribuiySo (Cr$) | Aliquotas (%) \

J'rt6126^,M" ?.
de 

126.000.ei_ ^.210.001,00de 
210.OOri 420.002,00 10

Taxas Ândima

Operações entre
Inst. Financeiras |

Taxa Over
(% a.m.)

Rent. Rent. Rent.l Pro).
Dia.(%) Sem.(%) Mes(%)|

LBC/LFT/BBC
ADM (CDB)
Dl-OVER
LFTE 

MERCADO FUTURO
DE Dl

25,84 0,86 1,73 1 8.74 19,78
25,66 0,86 1,71 16,01 20,03
25,74 0,86 1.72 1 6,01 20.05
26,88 0,90 1,80. 16,63 20,87

P.u. em Overl Rent; R0ntl Ront' Pr°''
Cr« (%a.m.)| Dia.(%) Sem.(%) Mo8(%) Mea(%)

95.840 25,60 0,85 -- " 20'02
78.950 25,43 0.85

Dl OVER FUT.
BM&F Out/91

....BM&F. Npy/91" 
a Circulai n°. 1.890 do Banco Cential veda a realização de operações compromissadas com pessoas físicas e
jurídicas não financeiras a partir de 01 /03/91.

••¦•••• b'"í'Preço CrS Var. Var. Var. Proj.
,ndica()or /índice
US$ COMERCIAL 23/09
Compra
Venda

üus$ COMERCIAL'' Compra
Venda
US« TURISMO 23/09
Compra
Venda
US$ PARALELO'
Compra
Venda

445,08
445,82 0,84 0,84 13,22

449,81
449,88 0,91 1,76 14,25

493,58
493,62 0,55 0,55 13,86

502,00
508,00 0,00 0,59

468,30
565,30

Valor <5o co«tr»1o. ISO arrobe» líq- CÕtãçfiM *m e«w»Ji»* por «rrob*

nd ndM

Mercado Futuro/Café ajustado
Valor áo eoncl 00 s»c«»<kMke ^ Cot.*m Cr*/por saca de ICkg >(*.

240 io m'mo msoq' 38.900 M;8oo..

Impostos, taxas o índices

Abril I Maio | Junho I Julho
1 

Julho [ *g°»to [ Settmbroj

Unif 4.757,17 S.182.45 5.650,01 6.181.11 6-®^2'19 7.721.36

Úferj 7.089^00 7.722^00 8.417,00 9.208.00 |0.133,00 11.3^.00

US$ BM81F - COMERCIAL
Out/91
Nov/91
OURO SPOT
SINO - Fec.'
BM&F - Fec.
BBF - Fec.
IBV-RJ

..JBQV.ESPft

0,06
-0,26

-0,19
-0,30

14,93

-1,56 18,69
20,71

5.656,00 1,51 2,61
5.656,00 1,51 2,61
5.656,00 1,51 2,61

93.138 -2,82 -5,59
25,245 :5a60 -7,07..,

15,90
15,90
15,90
18,87

...20,?7..

Fonte: ANDIMA: Banco Central: BM&F; BBF; BVRJ; BOVESPA

Mercado Futuro/Câmbio
DMw Valor do eontf«toi U» » mfl Cot*««** *m e«we*iro« por dM*r

Out1Novl
725595 1814

468,00566,90 566,90 565,30

Mercado Futuro/Dl - Depósito Interflnanceiro dc 1 dia
v,*x 100,00 rtxxt» ~

Outl,
Nvol

4219.054
13 .?5;850...

307 79.000
95.840 95870..,
78.900 79.030

95.840*78.950

Deposito Interflnanceiro de 30 dia»

Mercado Futuro/Boi Gordo
V»lsr ito 3tO imtai Ifejtrtlca. CctBÇÓâ» MS

Outl
Dezi

201
18

25,70
25,50

25.70
25,50

25,90
25^50

25,90
25,50

" *1® ' 
.... I Parcela a deduzir I

Base de c4lculo(Cr$) j Allquota (Cr<) ||
IR na Fonte (Setembro)

At6120.000.00 
Del 20.000,01 a 400.000,00 10% |

FT?.?..??!?.

Deduções _
a) CrS 10.000 (setembro) por dependente até o limite de 5 dependentes, b) CrS
120.000 (setembro) para aposentados, pensionistas e transferidos para reserva
remunerada a partir do mês em que completar 65 anos de idade, c) Pensão
alimentícia paga devido a acordo ou sentença judicial, d) Contribuições para a
Previdência Social.

Câmbio Turismo

Compra I Venda
(Cr») (CrS)

Escudo nd nd

DAIar 493,94 499,26

Franco '
Suipo nd nd
Franco
Frances nd nd
lene nd nd
Libra nd nd
Lira nd nd

I Marco
AlomSo nd nd
Peseta nd nd

Ouro :
(Crt-Ilngoto por aroma®)

Compra j Venda |
...

Banco do
Brasil
(2509) nd nd |

I? Goldmine ||
(250g) 5.651,00 5.656,00 ||
Ourinvest
(250g) 5.635,00 5.650,00 ^
Safra

j (1000g) nd nd J
Bozano
Simonson
(1000g) 5.651,00 5.656,00 |

Não disponivel motivo grave.Fonte: Banco do BrasilIANECC
Fonte: Secretaria da Receita Federal

Fundidoras fornecedoras e custodiantes
credenciados na Bolsa Mercantil e de
Futuros

B
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TSTjulga hoje

dissídio para

Caixa e BB
, BRASÍLIA — O Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) julga hoje os
dissídios dos funcionários do Banco
do Brasil e da Caixa Econômica Fe-
deral (CEF), que estão em greve há
duas semanas. Os ministros do tribu-
nal terão que definir o reajuste sala-
rial a ser aplicado a cada categoria,
em setembro, e decidir se a paralisa-
ção é ilegal ou não.

O advogado do Banco do Brasil
Leopoldo Bastista de Santana vai pe-

,dir ao TST que considere o movimen-
to abusivo, sob alegação de que o
prazo legal de 48 horas para convo-
cação de assembléias e deflagração da
greve não foi cumprido. Já o advoga-
do da Caixa Márcio Borges alega que
os economiários não estão realizando
a compensação dos cheques da insti-
tuição, o que configuraria a ilegalida-
de do movimento.

O pessoal do BB reivindica reajus-
te de 214% sobre os salários de agos-
to, para cobrir a inflação registrada
entre setembro de 1990 e agosto de
1991, descontadas as antecipações. A
direção do BB, porém, só aceita con-
ceder 106,4% sobre o vencimento bá-
sico dos funcionários (excluídas as
comissões e horas extras) em duas
parcelas, em setembro e novembro. O
presidente da instituição, Lafaiete
Coutinho, alega que não poderia ar-
car com um reajuste maior, pois a
folha de pagamento já está na casa
dos Cr$ 80 bilhões, incluindo encar-
gos sociais.

Os 70 mil funcionários da Caixa
defendem um reajuste de 210%, ale-
gando que é necessário cobrir a perda
infiacionária dos últimos 12 meses.
Mas a direção da CEF só se dispôs a
conceder uma correção de 70%, divi-
dida em parcelas a serem concedidas
em setembro e novembro. O diretor
financeiro da Caixa, Milton Luís de
Mello Santos, argumenta que a folha
de pessoal já é de Cr$ 37 bilhões.

O acordo firmado entre a Federa-
ção Nacional das Associações de
Bancos (Fenaban) e os sindicatos de
bancários prevê um reajuste de 99%
sobre os salários de agosto, que, so-
mado às antecipações concedidas
desde setembro de 1990, perfaz um
aumento total de 351%. O julgamen-
to do dissídio do BB foi marcado
para as 9h, enquanto o da CEF ficou
para as 14 horas.

Estivadores

voltam amanhã

ao trabalho

A greve dos marítimos, por tempo
indeterminado, e dos estivadores, que
[termina às 24h de hoje, impediu o
descarregamento de dez navios até
ontem. A Companhia Docas do Rio
de Janeiro estima um prejuízo de US$
150 milhões por dia. Na segunda-fei-
ra, oito navios, com mais de 18.500
toneladas de produtos, entre pereci-
veis como carne e peixe, papel e mi-
nério, deixaram de ser descarregados
no Porto do Rio. Ontem, chegaram
mais dois navios com alho, carga ge-
ral e contêineres, num total de 1.900
toneladas. No porto de Angra dos
Reis é esperada a chegada de um
navio para embarque de produtos si-
derúrgicos; no de Niterói, a chegada

¦de 9.500 t. de trigo; e no Porto de
:Sepetiba espera-se a chegada de 7.500't. de carvão mineral.

O comando de greve los maríti-
mos diz que foi um sucesso a adesão
dos tripulantes dos navios da Doce-
nave — controlada pela Companhia
Vale do Rio Doce —, que somente
hoje dará sua versão sobre o movi-
mento grevista, alegando que a maio-
ria de suas 23 embarcações está em
alto mar. A assessoria de comunica-
ção do Sindarma (Sindicato dos Ar-
madores), que reúne 36 empresas de
navegação e mais de 20 navios de
longo curso, informa que o sindicato
acatará a decisão da Justiça quanto
ao julgamento do dissídio.

Hoje, às 18h, os portuários do Rio
fazem assembléia e poderão decidir
uma greve geral, de âmbito nacional,
a partir de Io de outubro.

Cargas retidas

Exportações para 
a Europa Campanha

estimulará

Produto Quantidade

Carne

Peixe

Cevada e alho

1.700 t

2.800 t

1.200 t

Cloreto de potássio 2.500 t

Papel e celulose 8.400 t

Minério-de-ferro ND*

Alho e contêineres 1.500 t

Acordo com a CEE beneficiará negócios brasileiros em 1992
Wilson Pedrosa —16/6/89

da Abinee

consumo

Teodomiro Braga
Correspondente

nova iorque — A partir do
ano que vem, a exportação de pro-
dutos brasileiros para os 12 países
da Comunidade Econômica Euro-
péia (CEE) será beneficiada por ta-
rifas mais baixas, segundo o novo
acordo de comércio em fase final de
negociação com a CEE, chamado
Acordo de Terceira Geração. A
discussão dos detalhes para a assi-
natura do documento no primeiro
semestre de 1992, quando a Comu-
nidade será presidida por um repre-
sentante de Portugal, é o tema do
encontro de hoje de manhã, em
Nova Iorque, entre o chanceler
Francisco Rezek e o ministro dos
Negócios Estrangeiros de Portugal,
João de Deus Pinheiro.

O Brasil será o segundo país da
América Latina a firmar um Acor-
do de Terceira Geração com a
CEE, que estabelecerá várias facili-
dades ao comércio com os países-
membros, principalmente tarifas
diferenciadas na exportação de
produtos brasileiros para a região.
O novo acordo, que substitui o fir-
mado em 1974, vem sendo negocia-
do com a CEE desde março passa-

.jjjkFif

n
Rezek: Brasil ê favorecido

do, com a intermediação do
governo português em favor do
Brasil. "O novo texto é muito mais
moderno e favorecerá de modo
substancial a presença de produtos
brasileiros na Comunidade, em
condições muito mais competitivas
do que atualmente", afirma Rezek.

Alfândega menor — O gover-
no brasileiro resolveu iniciar as ges-
tões para a assinatura do novo
acordo, ao tomar conhecimento, no
ano passado, de que a CEE havia
assinado um Acordo de Terceira
Geração com o Chile, único país do
continente contemplado até agora
com essas normas mais favoráveis
de comércio com a Comunidade.
As negociações do Brasil com a
CEE só tiveram sucesso, segundo
Rezek, por causa da nova política
alfandegária adotada pelo país no
ano passado, que reduziu forte-
mente as tarifas para importações.

O acordo foi assunto de várias
conversas entre Rezek e o chanceler
português nos últimos sete meses.
Segundo o ministro, a ajuda portu-
guesa foi decisiva para que as nego-
ciações chegassem ao estágio atual,
em que o documento está pratica-
mente definido, faltando apenas
sua formalização. "Com a CEE sob
a presidência de Portugal, por seis
meses do próximo ano, em razão
do rodízio no comando da organi-
zação, será mais fácil a implemen-
tação do acordo", diz Rezek, que se
encontrará com João de Deus Pi-
nheiro às 12h no salão Chinese
Lounge, na sede da ONU.

Petrobrás lança títulos

• Estatal coloca US$ 61 milhões em papéis no mercado europeu

SÃO PAULO — A Petrobrás rea-
lizou ontem o primeiro lançamento
de títulos de uma empresa brasileira
no mercado internacional subscrito
em moeda ECU, unidade financeira
utilizada para os negócios da Comu-
nidade Econômica Européia (CEE).
A operação, coordenada pelo Banque
Indosuez, foi completada ontem mes-
mo, com a colocação de US$ 61 mi-
lhões em eurobônus para comprado-
res institucionais e fundos privados
de investimento de países da Europa
e também financistas do Oriente Mé-
dio e da Ásia. "A venda desses papéis
foi um sucesso completo", comemo-
rou Roberto Ruhman, representante

? 
Com o fim do tabelamento, co-
meça a se configurar uma ten-

dência de rápida aceleração inflado-
nária. O JORNAL DO BRASIL
pesquisou ontem em quatro super-
mercados cariocas (Paes Mendonça,
Freeway, Carrefour — todos na Bar-
ra—e Sendas, no Leblon) os preços
de 12 produtos, comparando-os aos
valores determinados pela primeira
tabela da Sunab divulgada após o
congelamento, em 31 de janeiro. A
variação média encontrada para os
itens da lista foi de 132,32%. Todos os
artigos pesquisados, à exceção do filé
mignon, faziam parte da tabela que
passou a vigorar no começo de junho.
Àquela altura, com quatro. meses de
congelamento, os preços ainda eram
reajustados em ritmo de câmara seto-
rial —ou seja, com aumentos médios
de 10%. Portanto, foi nos últimos
três meses, período onde todos os
produtos tiveram seus preços libe-
rados, que as máquinas remarcado-
ras voltaram a operar a pleno vapor.

do Indosuez no Brasil. "Ainda mais
nesse dia de grande confusão sobre a
realização ou não do leilão de privati-
zação da Usiminas."

O papel da Petrobrás terá prazo
de tres anos e renderá juros de
13,90% ao ano. "A operação é justa-
mente para abrir o mercado europeu
aos papéis brasileiros." Além do In-
dosuez, participaram da colocação
dos títulos, na qualidade de parcei-
ros, o Banque Nationale de Paris,
Commerzbank, Swiss Bank Corpora-
tion, SG Warburg, Bank Brussels
Lambert e o Chase Manhattan Bank.

O ECU é a unidade de moeda
para negócios entre países da Europa,

sendo composta pelo marco alemão
(30%), franco francês (19%), libra
inglesa (12%), florim holandês, lira
italiana e franco belga (entre 8% e
10% cada) e o restante por outras
moedas. O mercado financeiro de
ECU é o segundo maior do mundo
para colocações desse tipo, estando
atrás apenas do mercado de papéis
em dólar. "É um mercado onde
atuam os governos europeus, além do
Banco Mundial e o Banco Europeu
de Desenvolvimento, ou seja, uma
local de grande concentração finan-
ceira para a colocação de títulos de
investimento", afirma Ruhman.

SÃO PAULO — A Associação Bra-
sileira da Indústria Eletroeletrônica
(Abinee) inicia nesta semana campanha
publicitária institucional incentivando a
população a consumir, justamente o
movimento que o governo quer impedir
para evitar a possibilidade de uma in-
fiação de demanda. A entidade contra-
tou a DM-9, do publicitário Nizan
Guanaes, para comandar uma campa-
nha pró-consumo que terá o seguinte
slogan: Consuma agora para garantir seu
emprego de amanhã. E quase que um
ato de desespero desse setor de ativida-
de econômica, que vê suas vendas caí-
rem a cada ano que passa. "Já estamos
vivendo uma situação de concordata
amigável entre bancos, indústria e co-
mércio, mas isso não pode se sustentar
por muito tempo", afirma Paulo Velli-
nho, presidente da Abinee. "As pessoas
precisam comprar mais."

Dependendo do custo da campanha,
a Abinee pretende invadir todos os es-
paços possíveis de mídia. "Não sabe-
mos ainda o custo, mas queremos ex-
piorar ao máximo as possibilidades
existentes", afirma Vellinho. "Na ver-
dade, se a sociedade cair na conversa do
juro alto, ela vai, no longo prazo, per-
der seu emprego." A campanha vai
mostrar ainda que, se as pessoas não
consumirem, o próprio governo estará
mais próximo da falência, pois a arreca-
dação dos tributos irá sucumbir defini-
tivamente.

Quedas — Segundo estudos da
Abinee, a mão-de-obra empregada pelo
setor apresentou queda de 15% na com-
paração com 1987 e há uma demanda
reprimida de 27 milhões de refrigerado-
res no país. 

"O consumo vinha bem e
colocamos grande esperança de uma
nova retomada com a devolução dos
cruzados", lembra Vellinho. "Mas o
governo optou pela estagflação e a ci-
randa financeira, cortando nossas ex-
pectativas". Vender significa, nesse mo-
mento, na interpretação da Abinee, a
única alternativa para evitar que as em-
presas sigam o exemplo da rede de vare-
jo G. Aronson, que pediu concordata
recentemente. "Portanto, é melhor con-
sumir do que perder o emprego", ga-
rante Vellinho.

Enquanto não surge essa onda de
consumo, bancos, indústria e comércio
vão fazendo o que podem. A indústria
está refinanciando créditos para o co-
mércio, assim como os bancos evitam
executar os financiamentos na Justiça."É uma concordata amigável. Quase
que um pacto entre esses setores." Da

Mpuro Mattos— 22/7/91
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Vellinho: vendas caindo

parte dos bancos, existe uma maior se-
letividade de crédito e maior rigor com
relação às garantias na concessão de
empréstimos. Os bancos estão, porém,
mais compreensivos com relação ao
processo de cobranças.

"Nós, aliás, sempre tivemos uma
posição de parceria com nossos clien-
tes", afirma Maurício Schulman, presi-
dente do Conselho de Administração
do Bamerindus. "Entendemos que se
houver um cliente em dificuldades va-
mos refinanciar ou estudar outra solu-
ção. Somos o banco com menor núme-
ro de cobranças judiciais.""É preciso união para dar oxigênio
para todos", resume Ricardo GribelI,
diretor-geral do Banco Real. Os bancos
sabem que a indústria da intermediação
financeira tende a diminuir e por isso
não podem romper relações comerciais
como faziam em outros tempos. Até há
alguns anos, se uma empresa atrasava
seu pagamento em um dia, o emprésti-
mo era protestado ou se executavam as
garantias concedidas pela empresa. Ho-
je, é evidente que forçar o recebimento
de um crédito provoca como resultado
a transferência do mico para quem deu
o crédito, no caso indústria e banco. "

Existe maior compreensão por parte
dos bancos", afirma Waldir Nakaba-
yashi, gerente de tesouraria do Lloyds
Bank. "Não interessa, nesse momento,
puxar o tapete de ninguém."

Preços sobem mais de 100%
Produto Sunab

(fev/91)
Preço Médio

Atual
Variação

(%)
HUM* ••••«•• .

Acucar Uniao kg 125 208,50 66,80¦  " "
Cafe Pilao 500 330 744,25 125,53
Manteiga 200 158 464 193,67

Ovos brancos tipo extra dz 165 308,50 86,96..•••••••••••• ¦¦¦¦¦¦¦••¦¦Ml ••••••• ""
Oleo de soja Liza 173 368,33 112,90

,V:' ¦¦¦¦ ;
Pao de forma Pullman 160 347 116,8/

Sal Ita kg 45 100,50 123,33
•¦•¦> •¦¦•¦  ... .»' 

File mignon kg 950 2.870 202,10

Alcatra kq 665 2.072,50 211,65

Ac6m kg 456 1-165 155,48
t ¦¦¦¦¦¦¦¦••¦... ..n pA -7A 44

Frango congelado Sadia kg 266 452,50 70,11

• Massa com semola Adria kg 227 505 122,46
¦¦¦••¦•¦•¦¦ »¦»¦¦¦••••¦•»»•••»¦• ¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦(¦¦••I

Fipe mostra alta de

15,06% nos 
preços

SÃO PAULO — O índice do custo
de vida medido pela Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas (Fipe), da
USP, ficou em 15,06% nos 30 dias que
antecederam à segunda semana de se-
tembro, em relação a igual período ime-
diatamente anterior. O dado foi divulga-
do ontem e revela alta de 0,48 ponto
percentual em relação aos 14,58% apu-
rados na pesquisa passada. De acordo
com o coordenador do levantamento, o
economista Heron do Carmo, o resulta-
do não surpreendeu. Seus analistas não
apostam numa disparada de preços, mas
também não estão otimistas quando fa-
iam numa taxa de 16,5% para este mês.

Se as expectativas da Fipe forem con-
firmadas, a inflação apresentará evolu-
ção em setembro de 2,08 pontos percen-
tuais em comparação aos 14,42%

relativos ao fechamento de agosto. Na
segunda quadrissemana deste mês, o
maior impacto sobre a taxa veio dos
reajustes em bebidas e cigarros. O grupo
apresentou evolução de 23,08% no pe-
ríodo. Além disso, os pesquisadores da
Fipe detectaram alta de 14,68% na ma-
nutenção domiciliar — basicamente por
causa das tarifas públicas —, contra
12,90% do levantamento anterior, e
16,02% por conta dos novos preços dos
remédios, que na primeira quadrissema-
na ficou em apenas 10,78%.

O grupo alimentação manteve a esta-
bilidade. Subiu 14,97% e na pesquisa
passada, 14,95%. Apenas o item horti-
fruti teve variação expressiva, passando
de 13,04% para 15,68%, informou Car-
mo.

CENTRO de

IDIOMAS
em vídeo

ALEMAO
EM VÍDBO

ÚNICO CURSO DE ALEMÃO '
EM VlDEO NO MUNDO8 FITAS OE VlDEO <OE 1 HORA CADA)2 FITAS OE AUDIO1 LIVRO - TEXTO E EXERCÍCIO

TEMOS TAMBÉM:
INGLÊS E FRANCÊS.

PRES. VARGAS, 446/1405
263-0912.

-I

JB

Assinatura

Rio de Janeiro

Carga geral
e contêineres 400 t

OBS: Produtos contidos nos navios que
não descarregaram no Porto do Rio
(•) ND — dados não disponíveis
Fonte: Companhia Docas do Rio de Janeiro £%..rj!£ver tf.:

VULCAN MATERIAL

PLÁSTICO S.A.

COMUNICADO

A Diretoria da Vulcan Material Plástico S.A. vem a público comunicar a suspensão

das atividades de sua Divisão de Tubos e Conexões, sediada em Contagem, Minas Gerais.

Essa decisão é conseqüência de uma cuidadosa análise da situação atual, afetada

pelos sucessivos resultados negativos no desempenho daquela unidade-todos relacionados

às condições de mercado e à conjuntura econômica e, portanto, fora do controle da empresa.

Esta suspensão faz parte de uma estratégia empresarial adotada pela Vulcan, que

passa a concentrar a atuação em suas outras áreas de interesse prioritário.

Entretanto, prosseguem entendimentos com empresas interessadas na aquisição da

Divisão de Tubos e Conexões.

Honrando sua tradição de mais de quarenta anos de atividade, a Vulcan assegura o

cumprimento dos compromissos da Divisão de Tubos e Conexões.

Da mesma forma, todos os ex-empregados da unidade receberão rigorosamente

seus direitos legais, além de apoio, através de medidas especiais.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1991.

A Diretoria

SIM

MERECE

ESSA

GAM

JüH
Pronto Socorro Clínico

tAGOA 286 4142
.246 0404

TIJUCA 2641712
248 4333

Dir. Geral: Dr. Américo Mourâo • CRM: 5203725*6
Dr. Antônio Farias Neto • CRM: 5231805-9

Dr. João Regalia Jr. - CRM: 5241938-4
CREMERJ LAGOA: 5295437-7CREMERJ TIJUCA: 5295436-0

ALEMAO
EM VIDEO

^E^KTJUNCC
8 FITAS OE VIDEO <OE 1 HOB* CADA)2 FITAS OE AUDIO1 LIVRO - TEXTO E EXERClCIO
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Elgin reduz semana de

trabalho e salários

JORNAL DO BRASIL

Nilton Horita

SÃO PAULO — Efeito retardado
do pedido de concordata da G. Aron-
son, a Elgin, uma das mais tradicionais
empresas do setor de máquinas de cos-
tura do país, decidiu reduzir a semana
de trabalho em dois dias. Em vez de
trabalhar de segunda a sexta-feira, a
Elgin, com 2.500 funcionários, quer
passar a produzir apenas de segunda a
quarta-feira. Os trabalhadores arcariam
com uma redução salarial da ordem de
25%, a ser descontada no pagamento
do 13° salário, em dezembro. A Elgin
tomou a decisão por vários motivos,
mas os principais foram o pedido de
concordata da G. Aronson e a queda
nas vendas nos últimos meses.

Segundo a direção da empresa, exis-
te forte queda de pedidos e a expectati-
va é de que as vendas apresentem maior
retração daqui para a frente. A decisão
da Elgin, maior fábrica da região de
Mogi das Cruzes, município distante 50
quilômetros da capital paulista, porém,
não está sendo bem aceita pelos traba-
lhadores locais. O Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Mogi das Cruzes não quer
aceitar a redução da jornada de traba-
lho e pretende organizar reuniões entre
os empregados da empresa para discutir
formas de impedir o fato.

Problemas — "A empresa argu-
menta que está com problemas de or-
dem financeira, mas isso não justifica a
medida", critica Irineu Ernesto de Al-
meida, secretário-geral do Sindicato dos
Metalúrgicos de Mogi. A direção da
Elgin avisou, ainda, que se as medidas

não forem adotadas, a empresa terá de
demitir pessoal. Ernesto de Almeida
conta que, no segundo semestre do ano
passado, quando a economia brasileira
viveu um período de elevação dos juros
e indefinição em relação ao futuro, a
Elgin também reduziu a jornada de tra-
balho, com desconto de 25% na folha
de pagamento. 

"Nós aceitamos a pro-
posta de redução de jornada e salários,
mas mesmo assim a Elgin realizou de-
missões. Por isso, não acreditamos mais
na empresa", acusa o sindicalista.

A Elgin produz máquinas de costu-
ra, aparelhos de ar condicionado e cozi-
nhas modulares em três fábricas locali-
zadas na região de Mogi das Cruzes.
Crise econômica, aliás, é uma velha co-
nhecida na cidade. Para se ter uma
idéia, até o ano passado a Elgin era
apenas a terceira maior empregadora
da região, posicionando-se atrás da Vil-
lares, indústria de bens de capital, e da
Valmet, do setor de tratores. A Villares
possuía 2.800 empregados e hoje só
mantém 1.200. A Valmet trabalhava
com 3000 funcionários, dos quais ape-
nas 1.100 continuam na empresa. Esse
processo ocorreu nos últimos doze me-
ses.

Juros — Com a elevação dos ju-
ros, a G. Aronson, grande revendora
dos produtos da Elgin, trocou o pé
(emprestava dinheiro dos bancos para
formar estoques) e acabou por pedir
concordata. "Estamos, agora, vivendo
novamente um período de grande insta-
bilidade", conta Ernesto de Almeida. A
Elgin trabalha com sistema de turno
único, de segunda a sexta-feira, em jor-
nada de oito horas.
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Novo carro é equipado com freios ABS e tem conversor para reduzir emissão de gases

Volks mostra o novo Santana

• Modelo de quatro portas estará no mercado em novembro

SÃO PAULO — A Volkswagen
apresentou ontem, em São Paulo, o novo
Santana quatro portas, que estará nas
concessionárias a partir de novembro.
Esse é o primeiro modelo Volkswagen
equipado com freios ABS, sistema que
impede o travamento das rodas. Além
disso, chega ao mercado com conversor
catalitico para redução da emissão de
gases. O presidente da Divisão Volkswa-
gen da Autolatina, Miguel Carlos Baro-
ne, disse que a procura por veículos qua-
tro portas tem crescido nos últimos anos.
"Em 1987, cerca de 19,7% dos veículos
de luxo possuíam quatro portas. No ano
passado, esse percentual subiu para

36.2% e até 1993, 40% dos automóveis
terão quatro portas", estimou.

Segundo ele, a opção por lançar uma
nova versão do Santana acontece em
função do sucesso do modelo duas por-
tas, que vendeu, de maio para cá, cerca
de dez mil unidades. Segundo Barone, o
novo Santana quatro portas faz parte de
um desenvolvimento de toda a linha, o
que representa investimentos de USS 105
milhões nos próximos dois anos. No iní-
cio da produção, em outubro, está pre-
vista a fabricação mensal de 500 unida-
des do novo quatro portas. Em
dezembro, a produção deverá chegar
1.500 unidades.

Grupos OAS e Líder

abrem shopping em MG

GM aponta defasagem de preços

BELO HORIZONTE — Os grupos
OAS (Bahia) e Construtora Líder (Mi-
nas) inauguram hoje o quarto shopping
center da capital mineira, o Minas Shop-
ping, com 110 lojas e custo de USS 70
milhões. Os estudos realizados pela OAS
Empreendimentos Ltda indicam o raio
de influência do empreendimento, locali-
zado no bairro Cidade Nova, Zona Les-
te, com um mercado consumidor de mais
de 1 milhão de habitantes e com previsão
de vendas de USS 220 milhões no primei-
ro ano de funcionamento.

O Minas Shopping é o segundo grande
centro comercial inaugurado este ano em
Belo Horizonte. O primeiro, em abril, o
Shopping Cidade, da Construtora Castor,
localizado bem no centro de Belo Hori-
zonte e com 126 lojas, representou um

investimento de USS 30 milhões. A expec-
tativa do superintendente da Castor, ítalo
Gaetani, era de receber uma média de 4
mil consumidores/dia, uma geração, nos
primeiros doze meses, de USS 100 milhões
e pagamento do empreendimento em até
cinco anos. Já a Líder e o OAS esperam
atrair um público mensal de 1,5 milhão de
pessoas, segundo Paulo Emílio de Castro,
diretor de Desenvolvimento do shopping
center do grupo OAS.

Mas o boom de shopping centers na
capital mineira não pára por aí. No próxi-
mo mês ou, o mais tardar, em novembro,
os grupos Sendas e Ecisa inauguram o
Shopping Del Rey, com 250 lojas, no qual
foram investidos USS 60 milhões. Nele foi
instalado o hipermercado Bom Marche.

SÃO PAULO — Os preços da Gene-
ral Motors ainda estão defasados entre
15% e 20%, apesar dos dois reajustes
aplicados desde o início deste mês. res-
ponsáveis pela elevação do preço do Ka-
dett GL em 42% e do Chevette em 40%.
Segundo a montadora, a diferença entre
custos e preços não será zerada este mês,
mas paulatinamente, segundo Richard
Wagoner, presidente da GM do Brasil,
há dois meses no país. "Do total de
nossa produção, 25% continuam dando
prejuízo", diz. Wagoner reconhece que o
bolso do consumidor tem limite. "Até
agora, o mercado vem absorvendo os
aumentos por falta de produto", afirma.
"Mas será necessário acompanhá-lo tão
atentamente quanto à concorrência."

Essa é uma das razões que levam o
presidente da GMB a colocar-se contra
aumentos muito freqüentes no preço dos
automóveis. Além da pressão que tal
estratégia exerceria sobre a inflação, rea-

justes homeopáticos poderiam afugentar
o consumidor. Diz Wagoner, a monta-
dora busca, com fornecedores de compo-
nentes, formas que evitem a discussão
mensal sobre custos e preços.

Custos — Wagoner disse que os
custos de piv ução estão elevados no
Brasil, onde estão muito difíceis as rela-
ções trabalhistas. "Nestes dois meses,
não houve um dia sequer que uma greve
não ameaçasse nossa produção", diz. Os
custos brasileiros de produção, segundo
ele, têm prejudicado as exportações da
General Motors inclusive para o Chile,
mercado que há muito tempo recebe veí-
culos japoneses e para onde manda os
Chevetes fabricados no Brasil. "Por cau-
sa disso, temos perdido mercados e o
nível de lucro com as exportações é hor-
rível." Os custos brasileiros, disse, esta-
riam compatíveis com o dos europeus,
algo desvantajoso para quem está com os
japoneses no calcanhar.

A intenção da Volkswagen, segundo
o presidente da divisão, é alcançar 40%
do segmento de carros médios de luxo,
entre 1992 e 1993. "Queremos atender
os compradores mais exigentes, apos-
tando no conforto e na aparência que,
segundo pesquisas, são as principais ra-
zões de compra de um carro desse ti-
po." Ele destacou a novidade dos cata-
lisadores — que estão sendo colocados
em toda a linha 92 — e os freios ABS.
Segundo Barone, um carro equipado
com este tipo de freio pode parar em
condições ruins de estrada, com redu-
ções de até 40% na distância necessária
para um mesmo carro equipado com
sistema de freio comum.

Autolatina propõe
aumentos de 48%

SÃO PAULO — A Autolatina, hol-
ding que administra a Ford e a Volkswa-
gem do Brasil, está indexando os salários
de seus 56 mil funcionários. Desde julho, a
empresa vem concedendo reajustes men-
sais e ontem propôs aumento de 48%
entre setembro e outubro, além de garantir
reposições mensais de acordo com a infla-
ção até o final do ano. A Autolatina vai
pagar 25,4% em setembro, mais 9,34% de
antecipação em outubro e 8% reais no
mesmo mês. Para novembro e dezembro, a
proposta é corrigir os salários por uma
média dos índices da Fipe e do Dieese.

A Vasp comunicou ontem ter aumen-
tado o salário de seus pilotos e comissá-
rios de bordo. O ajuste será somado à
antecipação salarial de 20% anunciada
há dias pela empresa e, em alguns casos,
deve alcançar até 40%. Aumento e ante-
cipação são retroativos a Io de setembro.
Pilotos e comissários reclamavam defa-
sagens de até 50% em relação à Varig.

II

NOVAS IDÉIAS,

NOVOS DESAFIOS, .

NOVA BESOURO VEÍCULOS.
A Besouro Veículos está sob nova direção. Contando com a administração de uma equipe experiente, todos os detalhes
foram rigorosamente planejados, dentro do mais alto padrão de qualidade, compatível à sua expectativa. ^
Inspirada no desafio de propor novas alternativas, novos caminhos, tecnologia em idéias é o maior patrimonio.
Venha comprovar a qualidade dos serviços da nova BESOURO, e receber toda atenção que merece.
Agora quando você pensar em VOLKSWAGEN, a sua direção é a BESOURO VEÍCULOS.
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Rede Netware

será vendida

pela Itautec

SÃO PAULO —A Itautec Informá-
tica é a mais nova distribuidora da rede
local Netware, da Novell, dos EUA,
líder no segmento de redes. As redes
permitem interligar, através de softvva-
re, placa e cabos, computadores cm
condições de trocar dados, arquivos e
compartilhar programas. Passam agora
a fazer parte da composição estratégica
da Itautec que envolve parcerias para
microprocessadores com a Intel, e para
sistemas operacionais com a Microsoft,
todas dos EUA.

Os equipamentos serão comerciali-
zados com as redes Novell, com o siste-
ma MS-DOS (ou Windows nas faixas
de máquinas mais potentes) e centrais
de processamento da Intel. A empresa,
de acordo com seu presidente, Carlos
Eduardo Corrêa da Fonseca, vai man-
ter a marca brasileira, selecionando, de
acordo com o mercado, o que fabricar e
o que importar. A empresa fechou o
semestre com prejuízo de USS 4 mi-
lhões.

Fonseca prometeu que os seus pro-
dutos serão vendidos a preços inferiores
a todas as marcas estrangeiras que che-
gam ao Brasil mediante associações e
joinl-venlures. O maior modelo de PC
(o P50, com velocidade de 50 MHZ)
deve chegar ao país no início do ano
que vem com preços na ordem dos USS
50 mil. O presidente da Itautec admitiu
que este custo vai encostá-lo em mode-
los do AS 400, com tecnologia IBM
para porte médio em arquitetura fecha-
da, também distribuído pela Itautec.

Ele prefere apostar nas duas linhas
"para ver o que acontece", justificou.

Moddata será

representante

da AT&T
SÃO PAULO — A AT&T america-

na delegou a um parceiro, pela primeira
vez na história, a responsabilidade pe-
la comercialização de sua linha direta
privativa para os EUA, conhecida co-
mo International Dedicated Services. O
acordo foi fechado com a Moddata
Telecomunicações, do Rio, que além
de prestar suporte na contratação no
Brasil do serviço irá fornecer os equi-
pamentos para a comunicação dos da-
dos. A empresa carioca também passa
a representar os serviços de correio ele-
trônico e telex em rede mundial da
AT&T, o AT&T Mail.

"Estamos aqui para ficar", garantiu
o presidente da AT&T Telecomunica-
ções Ltda. (Subsidiária brasileira do gru-
po), Guillermo Acosta. Ele não quis co-
mentar a associação com a S1D Telecom
para telefonia móvel, anunciada na últi-
ma segunda-feira pelo ministro João
Santana, da Infra-Estrutura, mas lem-
brou que as Associações da multinacio-
nal já incluem a Villares e a Bargoa (do
Rio, que faz conectores de telecomunica-
ções), além da SID e da Moddata.

A linha direta (ou IDS) é operada em
conjunto pela AT&T e Embratel com
uma assinatura mensal que varia de
USS 9.000 a USS 15 mil, dependendo da
velocidade de transmissão dos dados.

Os equipamentos para esta ligação,
a cargo da Moddata, podem sair de USS
20 mil a USS 400 mil. Os valores mais
altos envolvem o uso de estações de
satélite, e os menores, meios conven-
cionais como linhas telefônicas ou ca-
bos.

O AT&T Mail permite o envio de
mensagens do micro para terminais de
fax. telex ou outros computadores em
qualquer parte do mundo.

Nos EUA pode-se transmitir os do-
cumentos para o próprio correio .ame-
ricano, que presta o serviço de envelo-
pagem e remessa para o local desejado.

O pacote do software para seu acesso
está orçado em ÚSS 80 mais uma taxa
anual de manutenção de USS 30.

ch
Associação Médica Brasileira
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COMUNICADO AMB 022/91

AMB GANHA NA JUSTIÇA

A Associação Médica Brasileira comunica:
— Que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

acolheu integralmente o agravo impetrado por es-
ta entidade médica cassando definitivamente a liminar
que estabelecia certas restrições à publicação da Ta-
bela da AMB.

— Que, desta forma, os médicos do Rio de Janei-
ro, prejudicados durante vários meses pela afoita
concessão dessa liminar s'em qualquer fundamen-
tação, podem agora trabalhar em paz.

— Que os direitos e conquistas dos médicos
brasileiros atingidos brutalmente e de forma sen-
sacionalista pela equipe de proteção ao consumi-
dor da Procuradoria Geral da Justiça, na pessoa
do Dr. Hélio Gama, foram agora reconhecidos pela
decisão lúcida e democrática dos membros do egrégio
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

São Paulo. 25 de setembro de 1 991

DR. ANTONIO CELSO NUNES NASSIF

PRESIDENTE

__ -r Pres Service dá as boas-vindas ao Minas Shop-
? ping e cumprimenta os empreendedores e os lo-

jistas pela inauguração.

PRES SERVICE
Qualidade total em prestação de serviços.

Rua Bernardino de Lima, 74 —Bairro Gutierrez —
BH/MG —Cep. 30.410.

Telefone 275.21 58— Fax 335.0308
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Saturno 100Capacidade 2 linhas o GramaisAcesso a porteiro eletrônicoConferência interna e externa» Bloqueio DDD/DDIConenão com qualquer tipo de telefono

Masterfax2010 (EjjSjS^KSaturno 2000 HSAceita quaisquer aparelhos KS.KS executivo, comuns e sem fioViva voz e linhas exclusivasModolos: 2016 (8lmhas/16 ramais)2032 (10 linhas/32 ramais)» Integra FAX sem linha exclusivaConexào para secretána eletrônica emserviço noturno
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Assistência Técnica: Qualidade

equitel
Telecomunicações
Sucessora da Tecnologia SIEMENS

MONOTEL
Telecom, e Sistemas
Revendedor Autorizado equitel
Tel.: (0243)42-5164

Assinatura Jornal do Brasil
Belo Hori/onlc (031) 226-4440

Companhia
Vale do Rio Doce
Companhia Aberta

IUNI8TÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
AVISO AOS COMPRADORES

DE OURO A TERMO
CONTRATOS COM VENCIMENTO - 01.10.91

A COMPANHIA VALE DO RIO DOCE informa aos adquirentes a termo de
parte da sua produção de ouro, que está em condições de dar cumprimento
tempestivo às obrigações assumidas nos contratos com vencimento do prazo
de entrega em 01/10/91, bem como estar disposta a repactuar por mais 1, 2
ou 3 anos o prazo e as condições originais com os eventuais interessados cu-
jas manifestações nesse sentido sejam formalizadas até 26/09/91.
Nas repactuações, será mantida a cláusula de arrependimento do comprador,
ou cessionário, aplicando-se para cálculo da atualização do preço a ser de-
volvido o IGP-M, mais juros de 12% (doze por cento) a.a., a partir de 01.10.91.
A extinção das obrigações, ou a repactuaçáo, será efetivada com o próprio
comprador, seu cessionário ou representante legal regularmente qualificados,
nos seguintes „

LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:
Rio de Janeiro - Av. Graça Aranha, 26 - Térreo

Tel.: (021) 272.4694 e (021) 272.4491
Horário: 9:30 ás 12:00 e de 14:00 às 17:00h

São Paulo - Rua Nestor Pestana, 125 - 6^ andar
Tel.: (011) 259.1163
Horário: 9:30 às 11:30 e de 14:00 às 16:30 h

Brasília - Ed. Camargo Corrêa - Setor Comercial Sul - 9? andar
Tel.: (061) 321.8998
Horário: 9:30 às 11:30 e de 14:00 às 16:30h

Belo Horizonte - Rua São Paulo, 351 - 1- andar
Tel.: (031) 271.1611 R. 450
Horário: 9:00 às 11:00 e de 14:00 às 16:30h

O comprador ou cessionário que tenha optado pela custódia de contrato no
Sistema Nacional do Ouro ("SINO") poderá promover qualquer das alternati-
vas previstas no contrato, ou neste aviso, mediante utilização de telas especl-
ficas ou formulário padrão (DOC).

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1991.
Wander Paulo Jeveaux

Vice-Presidente e Diretor de Relações com o Mercado
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IBGEpreviu 6 milhoes de habitantes em 90 e 5,4 milhoes em 91 mas admite erro numa das duas metodologias utilizadas

Luciana Nunes Leal ' 
3^5661^ 

" ~ 
IllCflfllfA |/A c,ue cst^ ena^a s° sera obtida com os

p , , liraillUlU ?C resultados do censo deste ano. "0 censooera possivel que o numero de ^ n • nao deixa duvidas sobre o numero de
habitantes de Duque de Caxias, CODllllOS habitantes. Quando os resultados preli-

jiim dos municipios mais populo- # minares estiverem prontos, vamos saber
-SOS do estado, tenha diminuido J . Plfl WPVI^nP^ qual Fevis5° estava mais correta",
'20% (146 mil moradores) em um — piCYlSUCS compfcta'ano? Ou que os 6 milhoes de ha- 1* / 

" '• •. . 
"Estamos nos perguntando por que nicipto?'uveram^afMputaSmSbitantes da cidade do Rio tenham L. ' - ,-. -v as estimativas para 1990 e 1991 foram reduzidas nara o nnzo de nm a!,1caido para 5,4 milhoes — 600 mil SB^SSfy- tao diferentes. Um das possjbilidades outras cidades mais do que dobraram o

;a menos — de 1990 para 1991? que as previsoes de 1990 estivessem su- numero de habitantes entre 1990 e 199f.'Nao e preciso ser especialista em m nmnnfc'aiSmf-^aVIk E o caso de Casimiro-de Abreu, para a

ess
houvesse algoma catastrofe ou WT /*?> —' que resultou em previsao abaixo da rea- No caso de se confirmar a hipotese

-um exodo jamais registrado na ^ET\ Jf\Wfa C f~t lidade",reconhece0estatisticoedemo- tlVa^emJ^ pro"
historia. Entretanto, dados absur-  /fe. f™£> Jg 

— * M^ros JftriSBrtttS#:
dos como esses foram obtidos na / / ... r-/// c [JS&es doiSto de pSji maiores tenha diminuido mais do queultima estimativa de populagao / / B b ' -v£_^ C /// Spi eaodoIBGE registravamostecnicosdoIBGE.se,
feita pelo IBGE (Instituto Brasi- / Z47 IP.iffr / -—'"A ^ / /fm ? n c • ao contrario, dear claro que a estimati-
leiro de Geografia e Estatistica), / ;'4' /r^ \ /// ¦ P<^a Frias, nao se pode afirmar que va por domicilios foi deficiente, sera
em comoaracao com as nrevi / 7 /// >'¦',< 0 IBGE esta constatando a queda na necessano descobrir qual dos dados es-
s£sdoX mSSdn / ¦ / / <*, * * ") P?Pula?ao £ mun,clPl0s como 0 Rio. tava errado: 0 numero de residencias desoes ao ano passado. / / I <1 ¦s/ ^ I Ninejem ^,sse q«e a popula?ao dimi- cada regiao ou a media de moradores

No municipio de Sao Joao de * - jStm  ^  C III' . ¦ -1 nuiu. O problema e que os resultados de por domicilio. A primcira informagao
Meriti (Baixada Fluminense) Dor / jfc3T iSbB^7" / / / ~7~^. / /I as estimativas foram conflitantes, foi fornecida ao Departamento de Po-
exemplo as estimaUvasndica (fr7///lm L% 

ma,s 'ss° aconteceuporquemudamos pula9ao doIBGEpela Diretoria de
vam 508 800 QQn. ^ //MlBs M ¦ {"?todo,1°g.a de trabalho. Vamos desco- Geociencia do proprio instituto e a»-
mm ni 1990 Y— ll/S\\'S^AI/ brir qual e a estimativa mats realista, ou gunda, por um departamento autono-/ em y 1, ou seja, uma redu- ( -} A //£l;\ U/v; .-1^;- seja, qual metodologia levou a numeros mo do govcrno federal, 0 PNAD (Pes-
?ao de mais de 126 mil moradores J7 HJ mais corretos", ressalta. A confirma?ao quisa Nacional por Amoslra de
(24% dajpopulagaq do ano ante- / \ BAXTj 1 

re 
a es,'mat'va 1ue esta cerw ou Domicilios).

varam OS tecnicos do IBGE |\ y K 
'A' 

^ r^AniifQ/ln faniA de prefeitos fluminenses, em um semina-uma conclusao preocupante: uma || WjKtf JlffJ 
1 

u('/ l^CUUldUO IClIlG rio, para mostrar as diferengas de numeros
das duas estimativas esta errada. 1 J jkJSA 16^^\| -T7r\\ • """"'"'"¦'"¦•i r de moradores dos municipios e as passi-
A certeza se deve ao fato de que U ^Hl\\ MmmS\ flwfCdt m CJQ QC VPfhjJC veis consequencias no recebimentos de re-
estimativa de 1991 foi feita com /? W^\\ yT SI P cursos para a area social.
uma metodologia diferente. Em I /ifLtSflfflS Wsk ^ IflHl (llVlHlHilC a 

f"n?a.0 da es'imauva do numero
vp7 Hp near q fon^-w.'o i,- I til EwwIm ?#£ IIKtl 111VlUlUillj dt habitantes e 0 calculo da renda perde usar a tendencia histonca I wjma p. , |QR8 mrp, capita, ou seja, a arrecada?ao do lugardo crescimento dos municipios, I »W|| W&mk 16k Desde 1988,0 IBGE temdeapresentar dividida Delo numero de moradores Fm
criteriopassou a ser o numero de \ 1W\ M SSKTA'''*''t SSSmo"d™,;<|eSS&domicilios de uma cidade, multi- Wr*^^ ^ \ Mf_ A providcncE'odfpLITdeSri! "« Meriti. o deputjdo b-que a
plicado pela media de moradores M\—  0/ cipapao dos Municipios. Essa verba varia renda per capita seja tao distante da reali-
ern cada domicilio. \ QZ£? Z \ deacordo com a populacaode cada cidade • S^/eaoe distorcendo a verdadeira

Um desses dois mptnrlnc Hp CP m W \ — as clue l"n 156 habitantes ou mais moradores. 
"As estimativas

nhw n StS S? a W& 1 1 T%< recebem a mesma quota. A preocupagao ate 199° 
f Pfocupavam, na med.da em

Obter 0 resultado imal foi defi- ^ y do deputado estadual Alexandre Cardoso que os dados das prefeituras normalmente
ciente. Mas 0 caso nao revela » V I ^t^cT jA (PFL), entretanto, e com outras fun?oes apontam mais habitantes do que o IBGE.
apienas um erro de metodoloeia I YmT  „7J que as estimativas oficiais adquirem, mes- Mas as previsoes para 1991 foram espe-
nn mntPmatiVo ci j F ° / mo que nao sejam estabelecidas por lei. cialmente destoantes. Em Caxias, a prefei-OU matematica. tie da margem \ 1 ¦ /M Segundo ele, as previsoes servem de base, turacontabiliza uma populai^o de quase l
que muitos municipios acabem ¦ B? \ /pj por exemplo, para o repasse de verbas milhao de habitantes e o IBGE aponta a
oreiudicados no recehimpntn Hp" fan \ bJ estaduaisparasaudeeeducapao. metadedisso",critica.

, j MB Of "Minhapreocupa?aoecomrela?aoao Se perguntarmos a cada prefeito¦yerpas repassadas pela Uniao lhil , IB £T orpamento do estado para 1992. Como quantoshabitantesitem seu munidpioji
pelo estado, com base no numero r poderemos votar a aloca?ao de recursos P°Pula?ao do Brasil chega a 3 bilhaes, em
'de habitantes lima riHaHp m,P TmXBSzrZBB&f £-£"^£^-2 como os da sa"de e da educa?ao, que vez de 150 milhoes", responde Luiz.Ar-

j&gSkyfKrfotpl&ixL / O W ' levam em conta a populagao de cada cida- mando de Medeiros Frias. Ele nao criticateve 0 numero de habitantes SU- de? Qual e a garantia de que municipios deputados e governantes preoeupados
Ibestimado pode receber, por '^m^Wvnr^nao estao sendo prejudicados pelo fato de com as informa?5es diferentes das estima-
exemolo menos rprnrcnc n'nra £mrw^O^SIt receberem verbas para determinado nil- tivas de 90 e 91, mas lembra que, "se

P ' ecursos para Kmgr ^MSf^SE. G . O mero de habitantes, quando podem ter ate algumas cidades estavam com i previsaosaude OU a educacao. C-A.lSSJTMft-T'N O dobro disso?", questiona. Cardoso vai de 1990 superestimada, receberam mais do—————J reunir deputados federais e estaduais, alem que deveriam".

Municipio teve «- :—

mais eleitores Gu^rra 
d#^^®em dosdo 1980 suc^^l^r^l

rinp mnr^dnrpc do 
radio, experimente voce tambem.

qAtia„opassadoJSlL. 
cenS./w "^| O j6 PASSA A SEMANA

mativa de habitantes para 1991 foi - " H 3 Pii I « 11 f Pf ClAil kia
feita com base no numero de domi- Ef¥l JAIVl 3E^SlUI\l Nii
cilios, as previsoes do IBGE seam- i p. .  A
paravam na tendencia historica de Rio de Janeiro 5.188.400 6.016.700 5.487.346 -8 7% ID CAA
crescimentp em cada cidade. Ou se- j—

mento ou queda do numero de ha- 
^  

1.115.800 1.522.400 1.246.775 -18,1%

para 0 ano seguinte. Para^comple- 1 829.400 720.704 ' *3,1% \
mentar 0 trabalho, usavam dados Duque de Caxias 586.900 741.000 594.380 -19 7% %
do Tribunal Regional Eleitoral so- 

!___ || 
Ks

bre numero de eleitores, normal- Sao Joao de Meriti 406.500 508.800 382.287 -24.8% 
' 'I

mente entre 40% e 60% do total de |§ Casjmjj-Q jje Abreu 22 600 28 !S

yet^dol°^a 
— usando numero de Mnngnmtiba 

" " 
^ ^ 16 000 37 756 

^

A dificuldade de se prever 0 nu- ~ 
~ ~ " ' ~

mero de habitantes de uma cidade ^ .Jsfr.. .i ,1 ^
fica clara em casos como 0 da cida- Font©: ibge ^
de de Mangaratiba. A estimativa

cala IfmihnS^'p89^ 
'"f'" estim|!tiva do IBGE, 6 ,de 37-756 margem de erro. No caso das dife- cia. Em cada municipio, essa media

no ano oass^do o TR F e'aktm^ morfores' 
° 1ue nao e tao 

Jes- 
rengas entre 1990 e 1991, 0 IBGE foi calculada separadamente. Do- SOARES

o A? -ESS '«rw l,0ante'se se le!ar em conta 0 fat0 recebeu reclama?6es de apenas 5% micilio, pelos criterios do IBGE, JAM SESSION - DE 2° A 6° DAS 18H AS 19H.
mostram o£hntn 

"" * 
T 

a«fievi?ao ^ 1990 5Stava dos municipios", afirma Frias. todo tipode habita9ao independen- H A TOO TO Palr°cini°
^SaH previsoes su- errada Imagine prever 0 numero O metodo de estimativa por do- te, ou seja, que tenha uma entrada ItAiim JB

E?dlrLSr^HnX S" habA'tanteS ,de cinc0 mil mun'ci- midIios' caso do Rio de Janeiro, separada. Ai estao incluidas casas,
deiros Frias. Para 0 ano de 1991 i~ P'°S.:„^peSar 

usarmos metodos considerou em todo 0 estado a me- apartamentos, barracos ou ate mo- FM 99,7 STEREO- cnicamente corretos, existe uma dia de 3,8 moradores por residen- radias improvisadas com papelao. •

iL>iij?!nBiT3cij?iTTjlSTrT?T^ff^tlSWyiPHPy?^TTPyf^^T?^B

|| *w5tr5n«i Eketrobris "^1 Os adornos quo compOem
A 8 H ' ^%v^: :1P|WE i Cama da Casal em Fre)6 ArmArlo Modulado em '••II jSP^}W W ¦ MB \ y< • j - v ,9 - (samcolchao) /f^iiiACAO" 1 Molamina a Frej6 f mmk jigm™ TIP ; iEDITALTOMADADEPREpOS :. I ^ C.m. A vlstn 125.800, ^ S A vial, Cr» 79.000. §Pf WW X 'U

k ' N5 SPO.T-4222-0014/91 1 ' 
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e menor

¦ IBGE previu 6 milhões de habitantes em 90 e 5,4 milhões em 91 mas admite

Luciana Nunes Leal

Será possível que o número de
habitantes de Duque de Caxias,
jlim dos municípios mais populo--sos do estado, tenha diminuído
20% (146 mil moradores) em um
iano? Ou que os 6 milhões de ha-
ibitantes da cidade do Rio tenham
,-caído para 5,4 milhões — 600 mil";a menos — de 1990 para 1991?'Não é preciso ser especialista em
estudos demográficos para se sa-
ber que isso só aconteceria se
houvesse alg*nma catástrofe ou
um êxodo jamais registrado na
história. Entretanto, dados absur-
dos como esses foram obtidos na
última estimativa de população
feita pelo IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística),
em comparação com as previ-
sões do ano passado.

No município de São João de
Meriti (Baixada Fluminense), por
exemplo, as estimativas indica-
vam 508.800 habitantes em 1990 e
382.287 em 91, ou seja, uma redu-
ção de mais de 126 mil moradores
(24% da população do ano ante-
rior). Todas essas disparidades le-
varam os técnicos do IBGE a
uma conclusão preocupante: uma
dás duas estimativas está errada.
A certeza se deve ao fato de que a
estimativa de 1991 foi feita com
uma metodologia diferente. Em
vez de usar a tendência histórica
do crescimento dos municípios, o
critério passou a ser o número de
domicílios de uma cidade, multi-
plicado pela média de moradores
em cada domicílio.

Um desses dois métodos de se
obter o resultado final foi defi-
ciente. Mas o caso não revela
apenas um erro de metodologia
oü matemática. Ele dá margem a
que muitos municípios acabem
prejudicados no recebimento de
.verbas repassadas pela União e
pelo estado, com base no número
de habitantes. Uma cidade que
teve o número de habitantes su-'
Jbestimado pode receber, por
exemplo, menos recursos para a
saúde ou a educação.

Deputado teme

só as verbas

mal divididas

de prefeitos fluminenses, em um seminá-
rio, para mostrar as diferenças de números
de moradores dos municípios e as possí-veis conseqüências no recebimentos de re-
cursos para a área social. - - ~.

Outra função da estimativa do número
de habitantes é o cálculo da renda percapita, ou seja, a arrecadação do lugar
dividida pelo número de moradores. Em
casos como os de Duque de Caxias ou São
João de Meriti, o deputado teme que a
renda per capita seja tão distante da reali-
dade que acabe distorcendo a verdadeira
situação dos moradores. "As estimativas
até 1990 me preocupavam, na medida em
que os dados das prefeituras normalmente
apontam mais habitantes do que o IBGE.
Mas as previsões para 1991 foram espe-
cialmente destoantes. Em Caxias, a prefei-tura contabiliza uma população de quase 1
milhão de habitantes e o IBGE aponta a
metade disso", critica."Se perguntarmos a cada prefeito
quantos habitantes tem seu município,.a
população do Brasil chega a 3 bilhões, em
vez de 150 milhões", responde Luiz Ar-
mando de Medeiros Frias. Ele não critica
deputados e governantes preocupados
com as informações diferentes dai, estima-
tivas de 90 e 91, mas lembra que, "se
algumas cidades estavam com i previsãode 1990 superestimada, receberam mais do
que deveriam".

Desde 1988, o IBGE tem de apresentar
estimativas anuais dos municípios ao Tri-
bunal de Contas da União, para que ele
providencie o repasse do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios. Essa verba varia
de acordo com a população de cada cidade— as que têm 156 mil habitantes ou mais
recebem a mesma quota. A preocupaçãodo deputado estadual Alexandre Cardoso
(PFL), entretanto, é com outras funções
que as estimativas oficiais adquirem, mes-
mo que não sejam estabelecidas por lei.
Segundo ele, as previsões servem de base,
por exemplo, para o repasse de verbas
estaduais para saúde e educação."Minha preocupação é com relação ao
orçamento do estado para 1992. Como
poderemos votar a alocação de recursos
como os da saúde e da educação, quelevam em conta a população de cada cida-
de? Qual é a garantia de que municípios
não estão sendo prejudicados pelo fato de
receberem verbas para determinado nú-
mero de habitantes, quando podem ter até
o dobro disso?", questiona. Cardoso vai
reunir deputados federais e estaduais, além

Município teve

mais eleitores

que moradores
Até ano passado, quando a esti-

mativa de habitantes para 1991 foi
feita com base no número de domi-
cílios, as previsões do IBGE se am-

.paravam na tendência histórica de
crescimento em cada cidade. Ou se-
ja: os técnicos acompanhavam au-
mento ou queda do número de ha-
bitantes e faziam uma projeção
para o ano seguinte. Para comple-
mentar o trabalho, usavam dados
do Tribunal Regional Eleitoral so-
bre número de eleitores, normal-
mente entre 40% e 60% do total de
moradores de uma região. A nova
metodologia — usando número de
domicílios — nunca tinha sido usa-
da e, portanto, não se pode garantir
que seja a mais adequada.

A dificuldade de se prever o nú-
mero de habitantes de uma cidade
fica clara em casos como o da cida-
de de Mangaratiba. A estimativa
para 1990 — feita em 1989 — indi-
cava 16 mil moradores. Entretanto,
no ano passado, o TRE registrou
18.466 eleitores. "Casos como esse
mostram que tanto há previsões su-
perestimadas como outras subesti-
madas", diz Luiz Armando de Me-
deiros Frias. Para o ano de 1991, a

Guerra de números vem desde 1980
QUEM JA OUVIU GARANTE QUE É

SUCESSO. É UMA DAS HORAS MAIS IRRESISTÍVEIS
DO RADIO. EXPERIMENTE VOCÊ TAMBÉM.

O JÔ PASSA A SEMANA

EM JAM SESSION NA

JB FM.

Diferença
90/91

Estimativa/90 Estimatíva/91

Rio de Janeiro 5.188.400 6.016.700 5.487.346

São Gonçalo

Duque de Caxias 594.380

São João de Meriti

Casimiro de Abreu

Mangaratiba

Estado do Rio

Fonte: IBGE

estimativa do IBGE é de 37.756
moradores, o que não é tão des-
toante, se se levar em conta o fato
de que a previsão para 1990 estava
errada. "Imagine 

prever o número
de habitantes de cinco mil municí-
pios. Apesar de usarmos métodos
tecnicamente corretos, existe uma

margem de erro. No caso das dife-
renças entre 1990 e 1991, o IBGE
recebeu reclamações de apenas 5%
dos municípios", afirma Frias.

O método de estimativa por do-
micílios, no caso do Rio de Janeiro,
considerou em todo o estado a mé-
dia de 3,8 moradores por residên-

cia. Em cada município, essa média
foi calculada separadamente. Do-
micílio, pelos critérios do IBGE, é
todo tipo de habitação independen-
te, ou seja, que tenha uma entrada
separada. Aí estão incluídas casas,
apartamentos, barracos ou até mo-
radias improvisadas com papelão.

Os adornos que compõem as lotos nâo eslâo incluídos nos preços
Armário Modulado emMelamina o Frojó

À vista Cr$ 79.000,
o M2 com interior* incluído.• (Para cada 4 portas altas e4 baixas = 5 gavetas, 1 calceiro, 1divisão, 2 cabideirosduplos, 2 prateleiras,duplas e 2 cinteiros

Cama da Casal «m Frejó(sem colchão)
Cama À vista 125.800Cama com 2 Gavetôes
À vista 179.800,

i0MOÇ^°

Assinatura CONSULTE-NOS
SOBRE NOSSOSPLANOS DE ATÉ4 PAGAMENTOSaSSSS»
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ENTREVISTA/ Gisálio Cerqueira Filho

Uma nova 
polícia 

no estado

Isabela Kassow ~ Na sua opinião, por que a policia (,v...v.v.-vv v.<¦'/«« Ai rn nit nl Hn Hnnranapon '

Ana Madurcira de Pinlio

Como surgiu a idéia do Centro Unificado
dc Ensino e Pesquisa? Quem foi o autor.'

Há um mês, o governador Leonel Brizola
o criou através de decreto. O Centro tem por
objetivo responsabilizar-se pela execução,
cumprimento e fiscalização de todas as a ti vi -
dades de ensino e pesquisa relativas à Polícia
Civil, à Polícia Militar, ao Corpo de Bombei-
ros e aos agentes penitenciários do Desipe. O
Centro vai funcionar na Ueij e será encarre-
gado de ministrar os cursos de todas essas
áreas, após uma grande revisão curricular. A
idéia é do vice-governador Nilo Batista.

Como vai se dar essa integração polícia-u-
niversidade?

Eu acho que aí está a grande novidade do
projeto. O conselho diretor vai reunir repre-
sentantes desses quatro segmentos e mais a
universidade. Eu assumi a direção geral e não
sou policial. Toda a parte de formação passa-
rá por uma discussão entre as polícias e os
intelectuais. A universidade está sendo con-
vocada a contribuir com essa questão tão
tormentosa que é a violência. Todos os atuais
currículos vão sofrer uma revisão realizada
pelo conselho. Dessa revisão vai nascer uma
proposta de reformulação da formação des-
ses policiais e agentes penitenciários.

Os novos cursos serão ministrados na
Uerj?

Serão módulos de disciplinas, por perio-
dos de três, quatro meses, dados nas depen-
dências da Uerj, onde o Centro vai funcio-
nar. Então, esses policiais que terão suas
disciplinas técnicas dadas nos quartéis ou
Academia de Polícia — como aula de tiro,
por exemplo — vão seguir na universidade
módulos de disciplina de caráter social, como
ética social, direito de cidadania, sociologia,
criminologia, entre outras matérias. Essa
proposta de revisão curricular deverá estar
pronta até o fim do ano para a implantação
em janeiro, quando o Centro estará em pleno
funcionamento na Uerj.

O que está sendo feito este ano?
Estamos em contato com as

pessoas da polícia e da universida-
de que se interessam pela questão
da violência. Está sendo realizado
no auditório da vice-governadoria
um conjunto de palestras sobre
questões ligadas à violência, à po-
lícia e à cidadania. O objetivo des-
ses seminários é tornar homogênea
a linguagem. Existirão também os
cursos de extensão e reciclagem
que cobrem seis áreas: violência
contra a criança e adolescente, vio-
lência contra a mulher, drogas e

¦ A partir do próximo ano, policiais
militares, civis, agentes penitenciários e
bombeiros terão uma formação diferen-
te. Além de cursos técnicos, eles serão
submetidos a módulos de disciplinas de
caráter social, a serem ministradas na
Uerj. Pura alterar a formação dessas
categorias, criar cursos de reciclagem e
"repensar as corporações", o governa-
dor Leonel Brizola criou há um mês,
através de decreto, o Centro Unificado
de Ensino e Pesquisa, que funcionará na
universidade. Para dirigir o novo centro
ele convidou o sociólogo Gisálio Cer-
queira Filho, de 45 anos, professor de
Ciência Política da PUC e doutor pela
Universidade de São Paulo (USP).

Criara polícia do estado democráti-
co. Este é o maior objetivo do Centro,
afirma Gisálio. O professor diz que des-
de o Estado Novo as corporações não
sofrem uma reciclagem e que é preciso
acabar com a polícia política, dos tem-
pos da ditadura. Para o diretor, todos os
representantes de associações de mora-
dores e da comunidade reclamam da
deficiente formação do policial. 

"Neste

primeiro ano, vamos nos dedicar a de-
tectar falhas e a criar outro currículo,
auxiliados por representantes da polícia
e da comunidade", sintetiza ele.¦ 

|
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entorpecentes, tráfico, meio ambiente e turis-
mo. Esses cursos já estão sendo montados e
discutidos. _ _ _ Q0Quais são as falhas na formação do policial 
hoje?

É difícil responder a esta questão. Conver-
sando com associações de moradores e repre-
sentantes de vários segmentos da sociedade,
percebemos que todos têm a impressão de que
o policial tem muitas falhas de formação. O
centro unificado foi criado justamente para

A
tmiversidode
estdsenib
convocada

para
contribmr

nesta
questao tao
tormentosa,

queea
violencia

detectá-las e propor uma mudança
curricular. Seria muito precipitado
da minha parte sair por aí falando
mal da formação dos policiais. Mas
é verdade que essa formação apje-
senta muitos problemas e carên-
cias. Acho que o caminho é juntar
esforços. Em um momento critico
como vive o país, a universidade
não pode — e não deve — ficar de
costas para a violência e a polícia.
Não se constrói uma sociedade de-
mocrática sem aproximar os inte-
lectuais, que estudam questões re-

lacionadas aos direitos individuais e coletivos,
dos pensadores da polícia.Existe o preconceito do meio universitário
em trabalhar com a polícia? E da polícia, em
trabalhar com intelectuais?

O preconceito é uma estrada de mão dupla.
Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil,
em um primeiro momento, se imaginam auto-
suficientes no que tange a suas formações.
Mas em ambas as corporações já se encon-
tram pensadores que querem aprofundar e ter
uma visão mais realista da violência. Quando
nos propomos a um trabalho conjunto, temos
por objetivo minimizar os preconceitos dos
dois lados, já que a universidade também tem
uma visão estigmatizada da polícia.Qual a diferença de formação do policial
civil para o militar?

A diferença mais notável está no próprio
nome: uma polícia é civil e outra é militar A
que é militar está mais vinculada à obediên-
cia militar, à hierarquia, ao comando, o que
não ocorre tanto na Polícia Civil. Por outro
lado, a Civil é a polícia judiciária e a Militar
é a administrativa, a ostensiva. Estamos

saindo de uma situação muito grave: do
regime militar para uma sociedade democrá-
tica. Neste momento delicado, ambas as po-
lícias vão ser chamadas — a partir da im-
plantação do Centro de Pesquisa e Aperfei-
çoamento — a cumprir suas funções.

O principal objetivo do Centro será civili-
zar as polícias e os agentes penitenciários?

Civilizar não é uma boa palavra. Se eu
fosse policial, não gostaria de ouvir essa ex-
pressão. Eu diria que esse Centro è para
conferir ao trabalho do policial
uma dignidade compatível com o
exercício do poder de polícia em
uma sociedade democrática. O ob-
jetivo maior desse Centro é conferir
dignidade ao trabalho desses pro-
fissionais. E você não confere díg-
nidade ao policial quando ele age
exclusivamente j)ela força, pela
brutalidade. Esta é maior reclama-
ção das associações de moradores e
representantes da comunidade. E a
universidade não tem que lavar
suas próprias mãos.

Na sua opinião, por que a polícia chegou a
esse nível de degradação?

A degradação da instituição policial é a
mesma dc outras instituições. Você não po-
de dizer, por exemplo, que os hospitais pú-
blicos não estão degradados. A sociedade
brasileira vive um momento muito difícil e
as instituições estão degradadas. Além disso,
estamos saindo do regime militar, onde a
competência da polícia foi desenvolvida pa-
ra atender aos interesses daquele sistema.
Agora é hora de construir a polícia do esta-
do democrático. Está na hora dc acabar a
polícia política e construir, definitivamente,
a Polícia Civil.

Existe muita gente que acredita que o
policial militar é fruto da sociedade em que ele
vive. Então, ele ganha pouco, se alimenta mal
e recebe uma formação deficiente. Como o Sr.
encara essa questão? Realmente, o policial
fica sem perspectiva?Acho que não é por aí. Não é porque ele é
fruto da sociedade e pertence às classes mais
pobres que não pode receber uma formação
diferente e se aperfeiçoar profissionalmente.
Existe uma questão ética presente. Não tem
profissão menos remunerada do que professor
primário, por exemplo. E, apesar disso, as
crianças se alfabetizam. Acho que você pode
trabalhar com essas pessoas. Será que não vai
ser importante para o policial militar freqüen-
tar a universidade por períodos de três ou
quatro meses, ter contato com o meio acadê-
mico, tomar um cafezinho com colegas de
outros cursos? Esse contato vai significar a
valorização do profissional e enriquecer sua
formação.

A mentalidade que domina essas corpora-
ções é de que mais vale a pena delinqüir do
que ser honesto. Como alterar esse quadro ?

Você reformula essa mentalidade através da
formação e dos cursos de reciclagem. E por ai
que o quadro vai se reverter. E um trabalho
lento, de muito esforço e os frutos vão ser
colhidos a longo prazo. Não é um trabalho de
um dia para outro. Existe hoje no país uma
grande crise de autoridade. Da autoridade
policial, política até a autoridade simbólica da
família, que é o pai. Existe uma falta dc crença
no valor da autoridade.

• — Existe alguma polícia no mundo
í que o Sr. pretenda tomar como mo-:i delo?

— Não. Vamos fazer algumas via-
gens para estudar as policias de

i i outros países. Mas desde o início
*nti»ndn queremos deixar claro que a nossa^ yéia é criar uma polícia brasileira.

H (tg€ _ Vamos estudar as outras para tc-las
pYWtfiffVfl* como referência. Mas jamais como

nota,, modelos, exemplos. A policia brasi-
§| leira tem que ser brasileira e tem

força, pela í| que estar adaptada à realidade do
nosso país.

Carlos Mes^Ma •

Restaurantes do Rio 
^ 

~

Local izado na Prapa ; _
Marechal Ancora184, no ImB
Centro, funciona desde jff K|!{|ilVggl]
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Restaurantes do Rio
Atbamar

Localizado na Praça
Marechal Âncora 1Ô4, no
Centro, funciona desde
1933. Sua construção, de
estrutura metálica, é a
única remanescente dos
quatro torreões do mer-
cado municipal, demoli-
do no final da década de
50. É tombado pelo go-
verno estadual.

Pela Cidade

Ponto a Ponto

Devido às constantes reclamações
dos passageiros que apanham táxi em
frente a Rodoviária Novo Rio, a as-
sessoria de imprensa da Coderte
(Companhia de Desenvolvimento
Rodoviário e Terminais), dá as se-
guintes dicas: tomar táxi só na fila
controlada por um policial militar.
Antes de entrar no carro, o passagei-
ro deve solicitar um boleto (papel
com o número da placa) ao PM. As
reclamções devem ser dirigidas à Su-
perintendência Municipal de Trans-
porte Urbano (SMTU).

As pedras portuguesas da calçada da
Rua Evaristo da Veiga, na Cinelândia,
estão soltas. Quem mais sofre são as
mulheres que ali passam de sapatos
altos.
t A moradora do Flamengo, Lour-
.des de Jesus Ferreira, que tem o hábi-
to de correr na Praia do Flamengo,
reclama que as bicas públicas estão
desativadas. Ela acredita que a medi-
da foi tomada para afastar os mendi-
gos da área. Outra freqüentadora re-
çlama da falta de policiamento e dos
cachorros na areia.

É um perigo atravessar na esquina
da Rua Tucumã com a Praia do Fia-
mengo. A advertência vem da morado-
ra Elza Santos, de 60 anos. Segundo
ela, há dois meses, um homem morreu
atropelado no local, o que poderia ser
evitado se houvesse um sinal.

A cobertura do ponto de ônibus da
Avenida Antônio Carlos, em frente
ao Ministério da Fazenda, está par-
cialmente destruída. Quando chove,
as pessoas ficam sem abrigo.

Os motoristas que trafegam pela
Rua Barreiros, em Ramos, mais uma
vez reclamam das dezenas de buracos
na via.

Os moradores da Rua Noêmia Nu-
nes, em Olaria, estão preocupados
com as próximas chuvas. Toda vez
que chove a rua fica inundada.

Akel no Rio

I^O^entedo^psRi.¦ cardo Akcl, devera partiel-
par, ao final dc semana, da Coafe-
rêneia Munidpal de Saúde, que vai
debater a introdução do SUS (Sis-

§ tema Único de Saúde) no Rio. Ele
qaer convencer a Prefeitura a rece-
ber mais rapidamente os hospitais'
da rede do Inamps. Apesar dos re-
passes prometidos, o município te-
me ficar sem dinheiro para bancar
o sistema.

Reciclagem de papel é atração

Com os olhos brilhando, Marco An-
tonio dos Santos, de 13 anos, descobriu
ontem um processo que o homem já
conhece há séculos: a fabricação artesa-
nal do papel. Mas com um toque moder-
no: a reciclagem do produto. Curioso,
Marcos aceitou participar da pequena
oficina de papel artesanal montada no
hall da Assembléia Legislativa. Maõs en-
fiadas na água do tanque, o menino
aprendeu a fazer o que para ele pareceu
mágica — transformar restos de lixo em
luxuosos papéis reciclados. Marco Anto-
nio ficou surpreso ao saber que a papela-
da que manuseia diariamente como offi-
ce-boy da Alerj tinha a floresta como

matéria-prima. " Quer dizer então, que
se a gente usar papel reciclado não preci-
sa mais derrubar árvores ? constatou o
menino, depois de ouvir a explicação
dada pela artista plástica Ana Durães,
que ajudou a montar a exposição itine-
rante na Assembléia até sexta-feira. Lá,
pode-se ver ainda, um vídeo com o pro-
cesso de reciclagem, e diversos produtos,
como cadernos e agendas. Daqui a um
ano, graças a projeto do deputado Aloi-
sio Oliveira, já sancionado pelo governa-
dor Leonel Brizola, todas as repartições
públicas estaduais, além da Alerj, terão
que estar usando papel reciclado.

Enguiçar no Dois Irmãos é um drama

A publicitária Lenora Moraes Vas-
concelos descobriu de um modo trau-
mático as más condições de conserva-
ção e manutenção do Túnel Dois
Irmãos. Ela precisou vencer o medo por
quase uma hora até conseguir que seu
carro fosse rebocado no túnel, na ma-
drugada da última segunda-feira."Sempre achei aqueles telefones do tú-
nel uma excelente idéia, mas só quando
o meu carro enguiçou descobri que eles
não servem para nada. Tentei pedir aju-
da em três deles e nenhum funcionava",
disse Lenora. Depois de encostar o car-

ro no meio-fio, ela notou que nem o
pisca-alerta poderia ligar, porque a par-
te elétrica havia pifado. Teve que andar
pelo túnel até o posto da Funderj para
pedir o auxílio de um carro-guincho,
que queria deixá-la apenas na saída do
túnel. "Precisei de muita conversa para
convencer o motorista a me levar ao
posto de gasolina mais próximo, em
São Conrado. Se não fosse um prestati-
vo morador da Rocinha que apareceu
no túnel para me ajudar e tomar conta
do carro até eu ir ao posto da Funderj,
estava perdida".

Saudosismo ajuda a vender 'posters'

? 
"O povo carioca é saudosista",
comenta Anderson Alexandre

Ranobelo, de 45 anos, que desde 1982
vende, na escadaria do Teatro Munici-
pai, na Cinelândia, posters que mos-
tram cenas do Rio antigo, com bondes
e prédios hoje demolidos, como o Pa-
lácio Monroe. Alguns posters remetem
a um passado distante mais de 150
anos, registrado em pinturas e dese-
nhos, e outros, ainda, são retratos de
personalidades deste século, como El-
vis Presley, John Wayne, Lènin, João

Goulart, Carmen Miranda, Xuxa, Ca-
zuza, Charlie Chaplin, John Lennon,
Che Guevara e Getúlio Vargas. Mas
são as velhas fotografes da cidade que
mais atraem fregueses.1 Ranobelo con-
ta: "Quando as pessoas não compram,
junta aquele pessoal da antiga e fica só
recordando como o Rio foi e é." Em
1989, porém, quando se realizaram as
eleições para presidente da República,
o maior sucesso de vendas foi o retrato
de Leonel Brizola. A imagem do go-
vernador do estado, porém, parece

estar em baixa, embora, a poucos me-
tros do ponto de Ranobelo, funcione
a Brizolândia. "Já vendi 20 quadros
do Brizola por mês. Agora, chego a
vender no máximo oito. Depois que
ele se aliou ao Collo"r, as pessoas não
querem mais saber dele", garante Ra-
nobelo. Os preços variam de Cr$
1.000 a Cr$ 10 mil e, das 100 unidades
que leva diariamente para a Cinelân-
dia, Ranobelo vende sete, em média.
Também são muito procurados os pos-
ters do ator americano James Dean.

Táxis na linha
Ao mesmo tempo em que ressurgem

as queixas contra os táxis bandolim na
Rodoviária Novo Rio, a cooperativa de
táxis especiais que funciona no terminal
comemora seu primeiro aniversário sem
uma reclamação sequer dos usuários, se-
gundo asseguram seus dirigentes. Os tá-
xis da cooperativa, no seu primeiro ano,
transportaram 45 mil passageiros. Além
disso, duas novas facilidades foram cria-
dos: a compra de passagens, sem custo
adicional, para quem usa os táxis e a
aceitação de cartões de crédito para pa-
gar qualquer viagem. Telefones da coo-
perativa: 233-2837,233-6392 e 262-3153.

Crise na saúde
Um levantamento realizado pelo Sin-

dicato dos Médicos do Rio de Janeiro
constatou que 50% dos leitos do Inamps
no estado estão desativados, principal-
mente pela falta de profissionais de en-
fermagem. O Inamps não faz concurso
há oito anos. Na rede pública estadual o
déficit de pessoal é alarmante, de acordo
com o presidente do sindicato, Mauro
Brandão, "com uma evasão crescente,
devido aos baixos salários". Ele acha que
o governo federal de privatizar a saúde,
retirando recursos da rede pública."Nossos levantamentos indicam que os
investimentos na rede pública são cada
vez menores", assegura.

A voltado 'ébrio'

Quem gosta de ouvir Coração mater-
no, O ébrio, Patativa, Porta aberta e
outros grandes sucessos de Vicente Ce-
lestino, terá uma boa chance hoje. Às
18h30m, com entrada franca, na Escola
de Música da UFRJ, (Rua do Passeio
98, Lapa) o cantor Paulo Barcelos vai
apresentar estas e outras músicas eterni-
zadas por Celestino, num evento patro-
cinado pelo Instituto Municipal de Arte
e Cultura. Na sexta-feira, a programação
cultural da Prefeitura vai ao subúrbio: o
grupo Mais Luz, apresentará um recital
de música e poesia, às 18h30m, no audi-
tório da Biblioteca Popular do Engenho
de Dentro (Rua 24 de Maio 1305).
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Juíza manda 
prender 

três líderes sindicais

. • • a., õa \i Pn. A iuÍ7:i I pila Mariano determinara P-~ ~~ I lSJtlr* rrmtrnlaA juíza da 8a Vara de Fazenda Pú-
blica, Lcila Maria Cavalcanti Mariano,
determinou a prisão dos presidentes de
três sindicatos de trabalhadores da Co-
nerj (Companhia de Navegação do Es-
tado do Rio de Janeiro), por desobe-
diência à ordem judicial de manter
barcas em regime de urgência para
atender à população da Ilha de Paque-
tá. A greve dos funcionários da Conerj,
que entra hoje em seu 18o dia, retirou de
circulação todas as barcas que ligam a
Praça 15 a Niterói, Paquctá, Ribeira
(Ilha do Governador) e as da travessia
Ilha Grande-Mangaratiba.

João Rinaldi Tacielo, do Sindicato
dos Mestres Arrais; José Tavares de Li-
ma, do Sindicato dos Marinheiros c
Moços de Transporte Marítimo; e José
Silvério da Cunha Garcia, do Sindicato
dos Empregados em Escritórios de Em-
presas de Navegação, tiveram a prisão
preventiva decretada porque, segundo a
juíza, 

"não deixaram outra alternati-
va". O advogado dos sindicalistas, João
Carnevale, garantiu que os três se apre-
sentarão hoje á Polícia Civil.

A juíza Lcila Mariano determinara
o destacamento de uma tripulação mi-
nima para operar barcas cm dois horá-
rios no sentido Rio-Paquetá (ás 5h30 e
1%) e em dois horários no sentido con-
trário (ás 7h e 20h30), atendendo a uma
medida cautelar impetrada pela Asso-
ciação de Moradores da Ilha de Paque-
tá (Morena). A juíza chegou a manifes-
tar a disposição de concordar com
apenas uma viagem em cada sentido,
mas os funcionários da Conerj, em as-
sembléia, decidiram não acatar qual-
quer decisão judicial.

O advogado João Carnevale, em
reunião ontem com a juíza, pediu, sem
sucesso, para ela suspender o mandado
de prisão até sexta-feira, quando haverá
reunião de conciliação do Tribunal Re-
gional do Trabalho entre representantes
da Conerj e dos funcionários grevistas.
Leila Mariano argumentou, no entanto,
que a continuidade da greve por mais
quatro dias agravará os prejuízos à po-
puiação de Paquetá que, segundo a as-
sociação dos moradores, já está enfren-
tando racionamento de alimentos e
remédios e falta de assistência médica.

Deputados apoiam grevistas
Após uma manifestação cm frente ao

Fórum, cerca de 150 grevistas da Conerj
seguiram, na tarde de ontem, para a
Assembléia Legislativa, de onde saíram
com a promessa da bancada petista,
apoiada pelo líder do PDT, Luiz Henri-
que Lima, de que sera formada uma
comissão suprapartidária para ajudar
nas negociações com o governador Leo-
nel Brizola.

Os 1300 funcionários, que começa-
ram a greve com uma longa pauta de
reivindicações, reduziram os itens ao
adiantamento de 65% na negociação da
data-base de fevereiro e à garantia de
pagamento dos dias parados, além da
conquista de seis benefícios trabalhistas,
como vale-refeição e auxílio transporte.

Segundo o. deputado José Richard
(PL), os três dirigentes sindicais que tive-
ram prisão decretada pela juíza Leila
Maria Cavalcanti Mariano não pode-
riam ter colocado as barcas para Paquetá
em funcionamento, "mesmo se quises-
sem". Para o deputado, isto seria uma
"irresponsabilidade", já que eles não po-
deriam obrigar funcionários ligados a
outros quatro sindicatos a operar as bar-
cas. Além dos três sindicalistas, também
teve prisão decretada o presidente da
Federação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Marítimos e Fluviais,
Maurício Santana. Leila Mariano sus-
pendeu ontem mesmo o mandado de
prisão, porque constatou que esta Fede-
ração não exerce atividades executivas.

Pane nos sinais deixa

trânsito engarrafado
I . ....... C.  nunln..»» mAmontn rlnnAnnnnnMais uma vez, o mau funcionamento

da sinalização de trânsito no Centro da
cidade, Estácio e Flamengo criou, on-
tem, confusões em 106 cruzamentos cu-
jos sinais, fora de sincronia, ficaram pis-
cando entre o vermelho e o amarelo,
enquanto um número maior de guardas
de trânsito lutava para liberar as pistas
aos veículos. A confusão dos últimos
dois dias deverá durar ainda cerca de
uma semana, porque a empresa respon-
sâvel pela manutenção dos sinais — Si-
naiplac — não tem material de reposição
para o obsoleto sistema de computadores
que regula o trânsito no Rio.

Segundo o, secretário municipal de
Transportes, Álvaro Santos, está bem
próximo o dia em que o Rio vai ganhar
um sistema de sinalização novo e com
computadores modernos, evitando panes
^como a de ontem e do inicio da semana,
ique causou pelo menos uma vítima: o
•comerciante José Ferreira Pinto morreu,
segunda-feira, esmagado entre dois ôni-
:bus na Avenida Rio Branco, esquina

fcom Rua Buenos Aires, durante uma
confusão causada pelo mau funciona-
.mento dos sinais.
- A passagem do controle da sinaliza-
¦ção do obsoleto computador operado
•pelo Departamento Geral de Circulação

•Viária (DGCV), da Secretaria estadual
•de Transportes, para o equipamento de
•última geração da Companhia de Enge-
Inharia de Tráfego (CET-Rio) da Secreta-

ria Municipal de Transportes pode ocor-

rer a qualquer momento, dependendo só
de decisão do prefeito Marcello Alencar
e do governador Leonel Brizola.

O sistema de sinalização municipal,
que está preparado para substituir defi-
nitivamente o estadual, pode ser desde já
avaliado nas áreas-piloto em que foi im-
plantado: toda a Avenida Presidente
Vargas e partes da Zona Oeste, como
Bangu. "Os novos equipamentos de con-
trole de tráfego realizam oito programas,
ao contrário dos atuais, que têm um
programa apenas", diz o presidente da
CET-Rio, Túlio Andrade.

Logo que a substituição seja autori-
zada, a nova sinalização será implantada
em 109 cruzamentos, da Avenida Rio
Branco (Centro) até o Flamengo. Em
seguida, cobrirá toda a área do Projeto
Rio-Orla, além de Botafogo e Jardim
Botânico. "Este é o sistema mais moder-
no que existe", afirma Túlio. O sistema
responsável pela pane do Centro é um
obsoleto computador Philips, instalado
na antiga sede do Detran na Praça Tira-
dentes, que está fora de fabricação. Se-
gundo o secretário, a adaptação do novo
sistema à cidade deverá durar cerca de
seis meses. "Precisamos ter acesso ao
cadastro de automóveis do Detran e ha-
verá necessidade de fabricação de novos
talonários de multa. Vamos abrir tam-
bém nova concorrência para empresas
do sistema de manutenção", explica Al-
varo Santos.

Bares são fuga ao 
'rush'

Depois de um dia de trabalho em seu
escritório, no Centro, o advogado Jorge
Cardoso, de 38 anos, costuma ir ao res-
taurante Chamego do Papai para tomar
chope e esperar o trânsito melhorar, em
vez de voltar logo para casa, na Tijuca.
Cardoso poderia ser um dos beneficiados
com o reescalonamento de horário das
categorias profissionais, proposto pela
Federação das Empresas de Transporte
Rodoviário do Leste Meridional (Fe-
transpor), para melhorar o trânsito, mas
— como muitos — não acredita no su-
cesso da medida."Curto muito a liappy hour", diz ele,
explicando que pegou a mania há um
ano. "Encarar engarrafamento é estres-
sante", afirma Cardoso. Ele conta que,
de carro, faz em 15 minutos o percurso
que. na hora do rush, demora 40 minu-
tos. Tomar chope, assistir a uma peça de
teatro e apreciar quadros numa galeria
de arte são alternativas para pessoas que
se recusam a enfrentar trânsito conges-
tionado na volta para casa. Na porta do
Chamego do Papai, lê-se: "O recanto dos
parlamentares, magistrados e advoga-

dos". Por volta de 19h, a casa. perto do
Fórum e da Assembléia Legislativa, cos-
tuma estar com as 35 mesas ocupadas."As pessoas saem do trabalho e vêm
para cá", diz o gerente. Saturnino Rodri-
gues. Diariamente, a cena se repete em
outros points do Centro, como os bares
Amarelinho e Luiz.

O superintendente da Fetranspor, Al-
berto Moreira, defende o reescalonamen-
to e reclama das críticas do secretário
municipal de Transportes, Álvaro San-
tos. que considerou a idéia enrolação.
Moreira propõe também a adoção de
faixas seletivas para ônibus, com policia-
mento, para que os motoristas andem na
linha. "Não podemos aumentar o núme-
ro de ônibus", afirma. Enquanto as au-
toridades não chegam a uma solução,
lucram teatros, bares e cinemas. "Os

produtores têm preferido o horário das
18h30", diz Aldomar Conrado, coorde-
nador dos espaços culturais do Instituto
Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac). Os
dois teatros do Ibac no Centro — Glauce
Rocha e sala Sidney Miller — oferecem
atrações às 18h30.

Sargentelli inaugura

o 
'Albacora' 

com show

O iate Albacora não deixou o cais,
mas o comodoro Osvaldo Sargentelli le-
vou os passageiros a um passeio por
histórias do rádio e da Música Popular
Brasileira, nos últimos 40 anos, durante
o show Este Rio que eu Amo, que inaugu-
rou, segunda-feira â noite, na Marina da
Glória, o primeiro show-boal do país.
Como velho lobo do mar. vestindo bla-
zer azul-marinho. Sargentelli contou his-
tórias de terra e bar. com muita música,
bailarinas e apenas uma mulata, Adriana
que, segundo Sargento, "vale por dez".

O dono dó barco, avaliado em 4 mi-
lhões de dólares (cerca de CrS 1 bilhão e
760 milhões). Júlio de Souza, que co-

Posse de Pitanguy na Academia
Alcyr Cavalcanti

Cirurgião teve até

de pagar o fardão

que Minas devia dar

"E stou me sentindo bonito
como uma noiva." O ci-

rurgião plástico Ivo Pitanguy não
escondia a felicidade ao vestir, on-
tem á tarde, o fardão verde e doura-
do com que tomou posse, à noite,
como o mais novo imortal da Aca-
demia Brasileira de Letras. Fugindo
á rotina, ele não foi à clínica cm
Botafogo, nem visitou pacientes na
Santa Casa da Misericórdia. Passou
o dia tranqüilo, em sua casa no Alto
da Gávea, onde almoçou um badejo
que ele mesmo pescou, domingo, em
sua ilha em Angra dos Reis, e releu o
discurso de 29 laudas que fez á noi-
te.

Eleito em outubro por unanimi-
dade para a cadeira 23, vaga com a
morte de Luís Viana Filho, Pitanguy
não teve pressa para tomar posse.
Preferiu esperar o professor e imor-
tal Carlos Chagas Filho, seu amigo e
um dos maiores defensores de sua
candidatura, recuperar-se de uma ci-
rurgia feita nos Estados Unidos.
"Guimarães Rosa esperou dois anos
para tomar posse", justificou. A tra-
qüilidade do dia, ele sabia, seria
quebrada na hora da posse. 

"Acho

que vai ser muito emocionante",
previa.

O discurso, que obedeceu aos pa-
drões da Academia, na véspera foi
aprovado com louvor pelo presiden-
te Austregésilo de Athayde, o que
deixou Pitanguy ainda mais feliz.
Afinal, há meses ele estuda a vida e a
obra de Luís Viana Filho e para isso
contou com a colaboração da mu-
lher, Gisela, da irmã, Lúcia, e da fiel
secretária, Luzia Goshn. Na volta
do curso de verão sobre cirurgia
plástica, que deu na Universidade de
Madri, passou uma semana em Pa-
ris, lendo a obra de Viana Filho e
estruturando o discurso.

Pitanguy teve de pagar ao alfaia-
te Francesco o fardão que, de praxe,
deveria ter sido oferecido peio go-
vernador Hélio Garcia, de Minas
Gerais, estado onde Pitanguy nasceu
há 64 anos. Todo o ritual da posse
foi cuidadosamente estudado pelo
médico na segunda-feira. "Quem vai
me entregar o colar é a Raquel de
Queiroz, o espadim, Barbosa Lima
Sobrinho, e o discurso de recepção

Ivo Hélcio Jardim de Campos Pitanguy: "a posse emocionante

será de Carlos Chagas Filho", expli-
cou.

Quanto aos convidados, Pitan-
guy preferiu não citar nomes, embo-
ra admitisse que, além da mulher,
dos filhos Ivo, Hélcius, Gisela c Bcr-
nardo, muitos médicos, colegas da
Academia Nacional de Medicina e
socialites, que passaram ou não por
seu bisturi, iriam à posse. 

"Tenho
amigos em várias atividades", resu-
miu. Para evitar o tumulto, funcio-
nários da clínica instalaram um te-
lão no saguão da Academia para a
transmissão da cerimônia em circui-
to fechado de TV.

Autor de mais de 800 trabalhos
científicos e 11 livros de Medicina
traduzidos para vários idiomas —
um deles, Aesthetic Plastic Surgery
of Head and Body, foi escolhido co-
mo livro científico de 81 na Feira de
Livros de Frankfurt —, o mineiro
Ivo Hélcio Jardim de Campos Pitan-

guy escreveu, com o auxílio dos
franceses Geneviève Chauvel e Jean
Noli, o autobiográfico O Direito à
Beleza (Les Chemins de Ia Bcaute) e,
mais recentemente, Um Jeito de Ver
o Rio, com o fotógrafo Pedro Henri-
que e o cartunista Ziraldo. Mas Pi-
tanguy orgulha-se mesmo é de ter
ajudado na formação de mais de
quatro mil médicos com seu traba-
lho como professor de pós-gradua-
ção na PUC e titular da 8o Enferma-
ria da Santa Casa. Ele também foi,
durante 11 anos, presidente do Mu-
seu de Arte Moderna (MAM).

Pitanguy atribui sua eleição "a
uma tradição da Academia de valo-
rizar a cultura cm suas várias formas
de expressão, seja na literatura, na
poesia, na pintura, na política ou na
medicina". Lembrou que cientistas
importantes passaram pela acade-
mia — cita Osvaldo Cruz, Miguel
Couto e Deolindo Couto.

Discurso destaca beleza como verdade

"Picasso dizia que há dois tipos de
artistas, aquele que faz do sol uma
mancha amarela e o que de uma sim-
pies mancha amarela faz o sol. Creio
que o escritor é quem transforma
manchas amarelas em sóis: tanto é
iluminado quanto ilumina."

"O escritor é capaz de, através da
palavra, possibilitar o acesso ao belo
da vida, à beleza essencial que habita
o coração de todos os seres, de todas
as formas."

"A beleza é uma forma de verda-
de, ou será a própria verdade? Julgo

só ser possível atingir a verdade a
partir do belo." |J

"Nada é mais'difícil do que con-
ceituar a beleza, parece-me impossí-
vel defini-la, enqdanto sintotão fácil
reconhecê-la quaiído a vejo."

"Qualquer conhecimento pressu-
põe a responsabilidade de sua trans-
missão, para que ele não venha a se
estagnar, quebrahdo o ciclo histórico
da memória coletiva."

"A experiência adquirida, lidando
com pacientes dé vários núcleos, lati-

tudes diversas, grupos sociais distin-
tos, me ensinou que o sofrimento é o
mesmo; o ser humano é um só e o
bem-estar, na sua intimidade, não é
apenas a conseqüência do sentido de
saúde orgânica, é muito o sentido de
conviver em paz e tranqüilidade com
a sua imagem."

"O campo do conhecimento que
escolhi encerra uma finalidade trans-
cendente, que é a tentativa de harmo-
nizar o corpo com o espírito, a emo-
ção com a razão..."

;%J|| ja Bf

Nilo controla

os horários

em secretaria
O secretário de Justiça, Nilo Batista,

criou uma forma de controlar com mais
rigor a pontualidade e a assiduidade dos
4 mil servidores sob sua responsabilida-
de. A partir de Io de outubro, todos terão
que assinar, no início e no fim do expe-
diente, uma ficha de presença. Com essa
medida, Nilo Batista atendeu apelo feito
em agosto pelo governador Leonel Bri-
zola, cm reunião com o primeiro e o
segundo escalão. Brizola pediu a seus
auxiliares que reduzam seu tempo de
almoço, estejam sempre nas repartições e
executem uma política de pessoal austera
e eficaz.

Segundo o diretor-geral de Adminis-
tração da Secretaria de Justiça, Antônio
Oliboni, a maioria dos funcionários só
assinava uma folha de controle emitida
pelo Proderj (Companhia de Processa-
mento de Dados do estado) no fim de
cada mês. Seguindo determinação de Ni-
lo Batista, Antônio Oliboni percorreu
repartições e verificou irregularidades,
tais como funcionários que só trabalha-
vam duas vezes por semana, que nao
cumpriam o horário e, às vezes, apenas
assinavam a folha de presença. Embora
o início do atendimento ao público na
Secretaria de Justiça esteja marcado para
as 9h, Antônio Oliboni constatou que,
quase sempre, os funcionários só chega-
vam depois das lOh.

De acordo com a Resolução 389 de
Nilo Batista, o horário de atendimento
ao público será das 9h às 18h, de segunda
a sexta-feira. A jornada de trabalho da
secretaria é de 30 horas semanais. Para
os ocupantes de cargos de Direção e
Assessoramento Superior e de Direção e
Assistência Intermediária, a carga horá-
ria é de 40 horas semanais. O controle da
freqüência dos servidores será feita pelo
chefe de cada repartição e o documento
deve ser encaminhado, até o primeiro dia
útil do mês seguinte, ao Departamento
de Pessoal da Secretaria de Justiça.

Segundo Antônio Oliboni, as anota-
ções serão repassadas das folhas mensais
de controle de freqüência para a ficha
funcional do servidor. Antônio Oliboni
disse que estão excluídos da resolução o
secretário, o subsecretário, o chefe de
gabinete e o diretor-geral. A decisão
também não se aplica a agentes e inspe-
tores de segurança penitenciária, assim
como a outras categorias regidas por,
legislação própria, que tem horários e
expedientes diferentes.

Metrô vai

começar obra

de garagem
O governador Leonel Brizola liberou

CrS 1,050 bilhão para obras de emergên-,
cia nos canteiros de obras da Linha I do
metrô. A verba será aplicada nas obras
que transformarão a galeria sob a Rua -
Xavier da Silveira, em Copacabana, ení
estacionamento subterrâneo, com capa-
cidade para cerca de 72 carros, e na
urbanização de praças da Zona Sul, co-
mo Cardeal Arcoverde, também em Co-
pacabana, e General Osório, em Ipanc-
ma, que viraram canteiros de obras
abandonados. Ontem, a Companhia do
Metropolitano entregou à CBPO, em-
presa que executará a obra, a ordem de
serviço para o início dos trabalhos.

Desde o dia 10, operários da CBPQ
estão preparando o canteiro de obra?'
para a adaptação da galeria que funcio-'
nará como garagem subterrânea. No
projeto de extensão da Linha 1 do metrô
até Ipanema, elaborado durante o gover-
no Moreira Franco, a galeria da Rua
Xavier da Silveira seria utilizada como
acesso dos passageiros à estação Canta-
galo,. As obras foram paralisadas e, dian-
te da ameaça à estabilidade de muito?
prédios da área, devido a problemas de
infiltração, Brizola resolveu construir a
garagem.

As obras estão orçadas em USS 3
milhões (CrS 1,327 bilhão, ao câmbio
comercial), mesma quantia que o Gover-
no do Estado teria que gastar para ater-
rar a galeria. Brizola e técnicos do gover-
no consideram desnecessária a galeria,
que vai da Rua Barata Ribeiro à Praça
Eugênio Jardim. Segundo o governador,
os passageiros poderiam caminhar pela
Rua Xavier da Silveira até a estação
Cantagalo, numa extensão de aproxima-
damente 100 metros.

mandou a festa de inauguração, disse
acreditar que o show-boat é uma prova
de que "acabou a sindrome de Bateau
Mouche", numa alusão ao naufrágio que
marcou o reveillon de 1988, no Rio. O
presidente da Riotur, Trajano Ribeiro,
acionou o apito do iate. representando o
prefeito Marcello Alencar. Disse também
estar certo de que é muito promissor o
futuro do turismo náutico no Rio. "Não
há razão para se temer outra tragédia",
assinalou Trajano. O Albacora só vai
deixar o cais nos fins de semana, alugado
para passeios turísticos; até sexta-feira,
ficará ancorado na Marina da Glória
para os shows de Abelardo Figueiredo.

|—| Depois do frio que ontem desen-
— ga vetou agasalhos e do céu nubla-
do que manteve fechado o Aeroporto
de Santos Dumont. das 6h30 às 7h30, o
carioca terá hoje mais um dia de tempe-
ratura baixa e neblina, com possibilida-
de de chuvas, no início de Primavera. A
frente fria que veio do Sul e esteve
estacionada sobre o Estado do Rio de
Janeiro se deslocou para o litoral do
Espirito Santo, mas o tempo promete
continuar instável até amanhã. A previ-
são é da meteorologista Ana Mana
Mattos, do Centro Regional de Meteo-
rologia (Ministério da Agricultura). As
temperaturas mínima e máxima deve-
rào ficar hoje na mesma faixa das regis-
tradas ontem: 16graus em Bangu e 26.5

graus em Santa Cruz (Zona Oeste).
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Temos vários planos

para melhor servi-lo.

¦ 
Ligues

CLKIR GOLD

999®



JORNAL DO BRASIL Edição |:] quarta-feira, 25/9 91 p Cidade o 3

Juíza manda 
prender 

três líderes sindicais
A iuíza da 8a Vara de Fazenda Píi- A 1111711 í í»ilíl N/Ííiri'inr» r1atorm!nnrn —— ———_____A juíza da 8a Vara dc Fazenda Pú

blica, Leila Maria Cavalcanti Mariano,
determinou a prisão dos presidentes de
três sindicatos de trabalhadores da Co-
nerj (Companhia de Navegação do Es-
tado do Rio de Janeiro), por desobe-
diência à ordem judicial de manter
barcas em regime de urgência paraatender à população da Ilha de Paque-
tá. A greve dos funcionários da Conerj,
que entra hoje em seu 18° dia, retirou de
circulação todas as barcas que ligam a
Praça 15 a Niterói, Paquetá, Ribeira
(Ilha do Governador) e as da travessia
Ilha Grande-Mangaratiba.

João Rinaldi Tacielo, do Sindicato
dos Mestres Arrais; José Tavares de Li-
ma, do Sindicato dos Marinheiros e
Moços de Transporte Marítimo; e José
Silvério da Cunha Garcia, do Sindicato
dos Empregados em Escritórios de Em-
presas de Navegação, tiveram a prisão
preventiva decretada porque, segundo a
juíza, "não deixaram outra alternati-
va". O advogado dos sindicalistas, João
Carnevale, garantiu que os três se apre-
sentarão hoje à Policia Civil.

A juíza Leila Mariano determinara
o destacamento de uma tripulação mi-
nima para operar barcas em dois horá-
rios no sentido Rio-Paquetá (às 5h30 e
19h) e em dois horários no sentido con-
trário (às 7h e 20h30). atendendo a uma
medida cautelar impetrada pela Asso-
ciaçào de Moradores da Ilha de Paquc-
tá (Morena). A juíza chegou a manifes-
tar a disposição de concordar com
apenas uma viagem em cada sentido,
mas os funcionários da Conerj, em as-
sembléia, decidiram não acatar qual-
quer decisão judicial.

O advogado João Carnevale, em
reunião ontem com a juíza, pediu, sem
sucesso, para ela suspender o mandado
de prisão até sexta-feira, quando haverá
reunião de conciliação do Tribunal Re-
gional do Trabalho entre representantes
da Conerj e dos funcionários grevistas.Leila Mariano argumentou, no entanto,
que a continuidade da greve por mais
quatro dias agravará os prejuízos à po-
pulação de Paquetá que, segundo a as-
sociaçào dos moradores, já está enfren-
tando racionamento de alimentos e
remédios e falta de assistência médica.

Deputados apoiam grevistas
Após uma manifestação em frente ao

Fórum, cerca de 150 grevistas da Conerj
seguiram, na tarde de ontem"' para a
Assembléia Legislativa, de onde saíram
com a promessa da bancada petista,
apoiada pelo líder do PDT, Luiz Henri-
que Lima, de que será formada uma
comissão suprapartidária para ajudar
nas negociações com o governador Leo-
nel Brizola.

Os 1300 funcionários, que começa-
ram a greve com uma longa pauta de
reivindicações, reduziram os itens ao
adiantamento de 65% na negociação da
data-base de fevereiro e à garantia de
pagamento dos dias parados, além da
conquista de seis benefícios trabalhistas,
como vale-refeição e auxílio transporte.

Segundo o deputado José Richard
(PL), os três dirigentes sindicais que tive-
ram prisão decretada pela juíza Leila
Maria Cavalcanti Mariano não pode-riam ter colocado as barcas para Paquetá
em funcionamento, "mesmo se quises-sem". Para o deputado, isto seria uma"irresponsabilidade", 

já que eles não po-deriam obrigar funcionários ligados a
outros quatro sindicatos a operar as bar-
cas. Além dos três sindicalistas, também
teve prisão decretada o presidente da
Federação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Marítimos e Fluviais,
Maurício Santana. Leila Mariano sus-
pendeu ontem mesmo o mandado de
prisão, porque constatou que esta Fede-
ração não exerce atividades executivas.

Pane nos sinais deixa

trânsito engarrafado
Mais uma vez, o mau funcionamento

da sinalização de trânsito no Centro da
cidade, Estácio e Flamengo criou, on-
tem, confusões em 106 cruzamentos cu-
jos sinais, fora de sincronia, ficaram pis-cando entre o vermelho e o amarelo,
enquanto um número maior de guardasde trânsito lutava para liberar as pistasaos veículos. A confusão dos últimos
dois dias deverá durar ainda cerca de
uma semana, porque a empresa respon-
sável pela manutenção dos sinais — Si-
naiplac — não tem material de reposição
para o obsoleto sistema de computadores
que regula o trânsito no Rio.

Segundo o, secretário municipal de
Transportes, Álvaro Santos, está bem
próximo o dia em que o Rio vai ganharum sistema de sinalização novo e com

. computadores modernos, evitando panes
; como a de ontem e do início da semana,

;• que causou pelo menos uma vítima: o
; comerciante José Ferreira Pinto morreu,

segunda-feira, esmagado entre dois ôni-
bus na Avenida Rio Branco, esquina
com Rua Buenos Aires, durante uma

v confusão causada pelo mau funciona-
mento dos sinais.

: __ A passagem do controle da sinaliza-
: ção do obsoleto computador operado
: pelo Departamento Geral de Circulação' Viária (DGCV), da Secretaria estadual

de Transportes, para o equipamento de
; última geração da Companhia de Enge-
; nharia de Tráfego (CET-Rio) da Secreta-
: ria Municipal de Transportes pode ocor-

rer a qualquer momento, dependendo só
de decisão do prefeito Marcello Alencar
e do governador Leonel Brizola.

O sistema de sinalização municipal,
que está preparado para substituir defi-
nitivamente o estadual, pode ser desde jáavaliado nas áreas-piloto em que foi im-
plantado: toda a Avenida Presidente
Vargas e partes da Zona Oeste, como
Bangu. "Os novos equipamentos de con-
trole de tráfego realizam oito programas,ao contrário dos atuais, que têm um
programa apenas", diz o presidente da
CET-Rio, Túlio Andrade.

Logo que a substituição seja autori-
zada, a nova sinalização será implantada
em 109 cruzamentos, da Avenida Rio
Branco (Centro) até o Flamengo. Em
seguida, cobrirá toda a área do Projeto
Rio-Orla, além de Botafogo e Jardim
Botânico. "Este é o sistema mais moder-
no que existe", afirma Túlio. O sistema
responsável pela pane do Centro é um
obsoleto computador Philips, instalado
na antiga sede do Detran na Praça Tira-
dentes, que está fora de fabricação. Se-
gundo o secretário, a adaptação do novo
sistema à cidade deverá durar cerca de
seis meses. "Precisamos ter acesso ao
cadastro de automóveis do Detran e ha-
verá necessidade de fabricação de novos
talonários de multa. Vamos abrir tam-
bém nova concorrência para empresas
do sistema de manutenção", explica Al-
varo Santos.

Bares são fuga ao 
'rush'

Depois de um dia de trabalho em seu
escritório, no Centro, o advogado Jorge

. Cardoso, de 38 anos, costuma ir ao res-
. taurante Chamego do Papai para tomar

chope e esperar o trânsito melhorar, em
vez de voltar logo para casa, na Tijuca.
Cardoso poderia ser um dos beneficiados
com o reescalonamento de horário das' categorias profissionais, proposto pelaFederação das Empresas dc Transporte
Rodoviário do Leste Meridional (Fe-transpor), para melhorar o trânsito, mas— como muitos — não acredita no su-
cesso da medida."Curto muito a happy liour", diz ele,
explicando que pegou a mania há um
ano. "Encarar engarrafamento é estres-
sante", afirma Cardoso. Ele conta que,de carro, faz em 15 minutos o percurso
que, na hora do rush, demora 40 minu-
tos. Tomar chope, assistir a uma peça de
teatro e apreciar quadros numa galeriade arte são alternativas para pessoas quese recusam a enfrentar trânsito conges-
tionado na volta para casa. Na porta do
Chamego do Papai, lê-se: "O recanto dos
parlamentares, magistrados e advoga-

dos". Por volta de 19h, a casa, perto do
Fórum e da Assembléia Legislativa, cos-
tuma estar com as 35 mesas ocupadas."As pessoas saem do trabalho e vêm
para cá", diz o gerente, Saturnino Rodri-
gues. Diariamente, a cena se repete em
outros points do Centro, como os bares
Amarelinho e Luiz.

O superintendente da Fetranspor, Al-
berto Moreira, defende o reescalonamen-
to e reclama das críticas do secretário
municipal de Transportes. Álvaro San-
tos, que considerou a idéia enrolaçâo.
Moreira propõe também a adoção de
faixas seletivas para ônibus, com policia-mento, para que os motoristas andem na
linha. "Não podemos aumentar o núme-
ro de ônibus", afirma. Enquanto as au-
toridades não chegam a uma solução,
lucram teatros, bares e cinemas. "Os
produtores têm preferido o horário das
18h30", diz Aldomar Conrado, coorde-
nador dos espaços culturais do Instituto
Brasileiro de Arte e Cultura (Ibac). Os
dois teatros do Ibac no Centro — Glauce
Rocha e sala Sidney Miller — oferecem
atrações às !8h30.

Sargentelli inaugura

o 
'Albacora' 

com show
O iate Albacora não deixou o cais,mas o comodoro Osvaldo Sargentelli le-vou os passageiros a um passeio porhistórias do rádio e da Música Popular

Brasileira, nos últimos 40 anos, durante
o show Este Rio que eu Amo, que inaugu-
rou, segunda-feira à noite, na Marina daGlória, o primeiro sliow-boat do país.Como velho lobo do mar, vestindo bla-zer azul-marinho, Sargentelli contou his-
tórias de terra e bar, com muita música,
bailarinas e apenas uma mulata, Adriana
que, segundo Sargento, "vale por dez".

O dono do barco, avaliado em 4 mi-
lhões de dólares (cerca de CrS 1 bilhão e
760 milhões), Júlio de Souza, que co-

mandou a festa de inauguração, disse
acreditar que o sliow-boat é uma provade que "acabou a sindrome de Bateau
Mouche", numa alusão ao naufrágio quemarcou o reveillon de 1988, no Rio. O
presidente da Riotur, Trajano Ribeiro,
acionou o apito do iate, representando o
prefeito Marcello Alencar. Disse também
estar certo de que é muito promissor o
futuro do turismo náutico no Rio. "Não
há razão para se temer outra tragédia",
assinalou Trajano. O Albacora só vai
deixar o cais nos fins de semana, alugado
para passeios turísticos: até sexta-feira,
ficará ancorado na Marina da Glória
para os shows de Abelardo Figueiredo.

Posse ctç Pitanguy na Academia
Alcyr Cavalcanti

Cirurgião teve até
de pagar o fardão

que Minas devia dar

"El stou me sentindo bonito
I como uma noiva." O ci-

rurgião plástico Ivo Pitanguy não
escondia a felicidade ao vestir, on-
tem à tarde, o fardão verde e doura-
do com que tomou posse, à noite,
como o mais novo imortal da Aca-
demia Brasileira de Letras. Fugindo
á rotina, ele não foi à clínica em
Botafogo, nem visitou pacientes na
Santa Casa da Misericórdia. Passou
o dia tranqüilo, em sua casa no Alto
da Gávea, onde almoçou um badejo
que ele mesmo pescou, domingo, em
sua ilha em Angra dos Reis, e releu o
discurso de 29 laudas que fez à noi-
te.

Eleito em outubro por unanimi-
dade para a cadeira 23, vaga com a
morte de Luís Viana Filho, Pitanguy
não teve pressa para tomar posse.Preferiu esperar o professor e imor-
tal Carlos Chagas Filho, seu amigo e
um dos maiores defensores de sua
candidatura, recuperar-se de uma ci-
rurgia feita nos Estados Unidos."Guimarães Rosa esperou dois anos
para tomar posse", justificou. A tra-
qüilidade do dia, ele sabia, seria
quebrada na hora da posse. "Acho
que vai ser muito emocionante",
previa.

O discurso, que obedeceu aos pa-
drões da Academia, na véspera foi
aprovado com louvor pelo presiden-
te Austregésilo de Athayde, o quedeixou Pitanguy ainda mais feliz.
Afinal, há meses ele estuda a vida e a
obra de Luís Viana Filho e para isso
contou com a colaboração da mu-
lher, Gisela, da irmã, Lúcia, e da fiel
secretária, Luzia Goshn. Na volta
do curso de verão sobre cirurgia
plástica, que deu na Universidade de
Madri, passou uma semana em Pa-
ris, lendo a obra de Viana Filho e
estruturando o discurso.

Pitanguy teve de pagar ao alfaia-
te Francesco o fardão que, de praxe,
deveria ter sido oferecido pelo go-
vernador Hélio Garcia, de Minas
Gerais, estado onde Pitanguy nasceu
há 64 anos. Todo o ritual da posse
foi cuidadosamente estudado pelo
médico na segunda-feira. "Quem vai
me entregar o colar é a Raquel de
Queiroz, o espadim, Barbosa Lima
Sobrinho, e o discurso de recepção

Ivo Pitanguy ocupa a cadeira 23, que foi de Luís Viana Filho

será de Carlos Chagas Filho", expli-
cou.

Quanto aos convidados, Pitan-
guy preferiu não citar nomes, embo-
ra admitisse que, além da mulher,
dos filhos Ivo, Hélcius, Gisela e Ber-
nardo, muitos médicos, colegas da
Academia Nacional de Medicina e
socialites, que passaram ou não por
seu bisturi, iriam á posse. "Tenho
amigos em várias atividades", resu-
miu. Para evitar o tumulto, funcio-
nários da clínica instalaram um le-
lão no saguão da Academia para a
transmissão da cerimônia em circui-
to fechado de TV.

Autor de mais de 800 trabalhos
científicos e 11 livros de Medicina
traduzidos para vários idiomas —
um deles, Aesthetic Plastic Surgery
oj Head and Body, foi escolhido co-
mo livro científico de 81 na Feira de
Livros dc Frankfurt —, o mineiro
Ivo Hélcio Jardim de Campos Pitan-

guy escreveu, com o auxílio dos
franceses Geneviève Chauvel e Jean
Noli, o autobiográfico O Direito à¦
Beleza (Les Cliemins de Ia Beauté) e,
mais recentemente, Um Jeito de Ver
o Rio, com o fotógrafo Pedro Henri-
que e o cartunista Ziraldo. Mas Pi-
tanguy orgulha-se mesmo é de ter
ajudado na formação dc mais de
quatro mil médicos com seu traba-
lho como professor de pós-gradua-
ção na PUC e titular da 8o Enferma-
ria da Santa Casa. Ele também foi,
durante 11 anos, presidente do Mu-
seu de Arte Moderna (MAM).

Pitanguy atribui sua eleição "a
uma tradição da Academia de valo-
rizar a cultura em suas várias formas
de expressão, seja na literatura, na
poesia, na pintura, na política ou na
medicina". Lembrou que cientistas
importantes passaram pela acade-
mia — cita Osvaldo Cruz, Miguel
Couto e Deolindo Couto.

Discurso destaca beleza como verdade
"Picasso dizia que há dois tipos de

artistas, aquele que faz do sol uma
mancha amarela e o que de uma sim-
pies mancha amarela faz o sol. Creio
que o escritor é quem transforma
manchas amarelas em sóis: tanto é
iluminado quanto ilumina."

"O escritor é capaz de, através da
palavra, possibilitar o acesso ao belo
da vida, à beleza essencial que habita
o coração de todos os seres, de todas
as formas."

"A beleza é uma forma de verda-
de, ou será a própria verdade? Julgo

só ser possível atingir a verdade a
partir do belo."

"Nada é mais difícil do que con-
ceituar a beleza. Parece-me impossí-
vel defini-la, enquanto sinto tão fácil
reconhecê-la quando a vejo."

"Qualquer conhecimento pressu-
põe a responsabilidade de sua trans-
missão, para que ele não venha a se
estagnar, quebrando o ciclo histórico
da memória coletiva."

"A experiência adquirida, lidando
com pacientes de vários núcleos, lati-

tudes diversas, grupos sociais distin-
tos, me ensinou que o sofrimento é o
mesmo; o ser humano é um só e o
bem-estar, na sua intimidade, não é
apenas a conseqüência do sentido de
saúde orgânica, é muito o sentido de
conviver em paz e tranqüilidade com
a sua imagem."

"O campo do conhecimento que
escolhi encerra uma finalidade trans-
cendente, que é a tentativa de harmo-
nizar o corpo com o espírito, a emo-
ção com a razão..."
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I | Depois do frio que ontem desen-
ga vetou agasalhos e do céu nubla-

do que manteve fechado o Aeroporto
de Santos Dumont, das 6h30 às 7h30, o
carioca terá hoje mais uni dia de tempe-
ratura baixa e neblina, com possibilida-
de de chuvas, no inicio de Primavera. A
frente fria que veio do Sul e esteve
estacionada sobre o Estado do Rio de
Janeiro se deslocou para o litoral do
Espírito Santo, mas o tempo promete
continuar instável até amanhã. A previ-
são é da meteorologista Ana Maria
Mattos, do Centro Regional de Meteo-
rologia (Ministério da Agricultura). As
temperaturas mínima e máxima deve-
rão ficar hoje na mesma faixa das regis-
tradas ontem: 16graus em Bangu e 26.5
graus em Santa Cruz (Zona Oeste).

Nilo controla

os horários

em secretaria
O secretário de Justiça, Nilo Batista,

criou uma forma de controlar com mais
rigor a pontualidade e a assiduidade dos
4 mil servidores sob sua responsabilida-
dc. A partir de Io de outubro, todos terão
que assinar, no início e no fim do expe-
diente, uma ficha de presença. Com essa
medida, Nilo Batista atendeu apelo feito
em agosto pelo governador Leonel Bri-
zola, em reunião com o primeiro e o
segundo escalão. Brizola pediu a seus
auxiliares que reduzam seu tempo de
almoço, estejam sempre nas repartições e
executem uma política de pessoal austera
e eficaz.

Segundo o diretor-geral de Adminis-
tração da Secretaria de Justiça, Antônio
Oliboni, a maioria dos funcionários só
assinava uma folha de controle emitida
pelo Proderj (Companhia de Processa-
mento de Dados do estado) no fim de
cada mês. Seguindo determinação de Ni-
lo Batista, Antônio Oliboni percorreu
repartições e verificou irregularidades,
tais como funcionários que só trabalha-
vam duas vezes por semana, que não
cumpriam o horário e, às vezes, apenas
assinavam a folha de presença. Embora
o início do atendimento ao público na
Secretaria de Justiça esteja marcado para
as 9h, Antônio Oliboni constatou que,
quase sempre, os funcionários só chega-
vam depois das lOh.

De acordo com a Resolução 389 de
Nilo Batista, o horário de atendimento
ao público será das 9h às I8h, de segunda
a sexta-feira. A jornada de trabalho da
secretaria é de 30 horas semanais. Para
os ocupantes de cargos de Direção e
Assessoramento Superior e de Direção e
Assistência Intermediária, a carga horá-
ria é de 40 horas semanais. O controle da
freqüência dos servidores será feita pelo
chefe de cada repartição e o documento
deve ser encaminhado, até o primeiro dia
útil do mês seguinte, ao Departamento
de Pessoal da Secretaria de Justiça.

Segundo Antônio Oliboni, as anota-
ções serão repassadas das folhas mensais
de controle de freqüência para a ficha
funcional do servidor. Antônio Oliboni
disse que estão excluídos da resolução o
secretário, o subsecretário, o chefe de
gabinete e o diretor-geral. A decisão
também não se aplica a agentes e inspe-
tores de segurança penitenciária, assim
como a outras categorias regidas por
legislação própria, que tem horários e
expedientes diferentes.

Metrô vai

começar obra

de garagem
O governador Leonel Brizola liberou

Cr$ 1,050 bilhão para obras dc emergên-
cia nos canteiros de obras da Linha 1 dó
metrô. A verba será aplicada nas obras
que transformarão a galeria sob a Rua
Xavier da Silveira, em Copacabana, em
estacionamento subterrâneo, com capa-
cidade para cerca de 72 carros, e na
urbanização de praças da Zona Sul, co-
mo Cardeal Arcoverde, também em Co-
pacabana, e General Osório, em Ipane-
ma, que viraram canteiros de obras '
abandonados. Ontem, a Companhia do
Metropolitano entregou à CBPO, em-
presa que executará a obra, a ordem de
serviço para o início dos trabalhos.

Desde o dia 10, operários da CBPO
estão preparando o canteiro de obras
para a adaptação da galeria que funefò-
nará como garagem subterrânea. No
projeto de extensão da Linha 1 do metrô
até Ipanema, elaborado durante o gover-no Moreira Franco, a galeria da Rua
Xavier da Silveira seria utilizada como
acesso dos passageiros à estação Canta-
galo. As obras foram paralisadas e, dian-
te da ameaça à estabilidade de muitos
prédios da área, devido a problemas de
infiltração, Brizola resolveu construir a
garagem.

As obras estão orçadas em US$"3
milhões (CrS 1,327 bilhão, ao câmbio
comercial), mesma quantia que o Gover-
no do Estado teria que gastar para ater-
rar a galeria. Brizola e técnicos do gover-
no consideram desnecessária a galeria,
que vai da Rua Barata Ribeiro à Praça
Eugênio Jardim. Segundo o governador,
os passageiros poderiam caminhar pelaRua Xavier da Silveira até a estação
Cantagalo, numa extensão de aproxima-
damente 100 metros.
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Agressão na Praia
No dia 30 dc julho às 13li45, o pai

dc um menor, que leria sido mordido
por um cão, solicitou a um soldado
do Corpo de Bombeiros, de serviço na
Praia do Leme, para que tomasse pro-
vidências para remover o animal da
praia. Entretanto, o bombeiro não se
dirigiu ao dono do cão com postura e
educação adequadas. (...) Esta atitude
acabou atraindo a atenção dos ami-
gos e conhecidos do dono do cão.
Embora as pessoas estivessem apenas
discutindo e interpelando o bombeiro,
este sentiu-se encurralado c solicitou
reforço pelo rádio.

(...) Acorreram ao local viaturas
do CBERJ/Gemar trazendo cerca dc
30 homens a tudo dispostos para a
briga. Foram chegando com extrema
violência e arbitrariedade, com armas
cm punho, querendo apenas bater cm
qualquer direção, sem nem ao menos
procurar saber o que acontecia. (...)
Meu filho que iria apenas dar um
mergulho, parou para ver o que acon-
tecia. Iniciou-se uma discussão entre
ele e um bombeiro conhecido como"Azuleu", o qual desferiu-lhe uma
violenta cabeçada cara-a-cara, san-
grando-lhe o rosto e provocando feri-
mentos entre os olhos à altura do
nariz, que necessitou de cinco pontos.
(...) Meu filho tentou reagir, porém
esse "Azuleu" sacou um revólver e
graças a Deus alguém afastou-o. (...).

Achei-me no direito de reclamar
junto ao capitão, que se encontrava
no Gemar, no Posto 6, em Copacaba-
na. (...) Fui atendida pelo tenente
Aguiar, o qual informou-me que o
valente capitão não poderia atender-
me. Procurei o capitão assim mesmo
(...). Esse homem desqualificado para
ser um oficial, iniciou um processo de
gozaçao, com ironia, sarcasmo e pa-
lhaçada, para delírio da platéia de
bombeiros que a tudo assistia e disse
que eu me queixasse junto à polícia.
Carmem Silva - Leme.
Marginalidade

Minha casa já foi assaltada, nicu
carro roubado, os filhos dc meus ami-
gos assassinados por roubo. Um as-
sassinato foi na Ilha do Governador e
outro no Aterro do Flamengo, sendo
que eml relação a este último a senho-

ra deixou uma filha de dois anos para
ser criada pelos avós. Dia 28 de agos-
to uni primo foi brutalmente assassi-
nado com cinco tiros. Não existe uma
só pessoa nessa cidade maravilhosa,
mas também marginal, que não tenha
uma história semelhante . (...)

A polícia informa que não tem
carros e combustível para policiar,
mas no governo passado foram com-
prados 500 carros para combater o
crime e não se resolveu nada. Triste
cidade, tristes governos e prefeitos
que prometem e não resolvem. Jose-
mar Ferreira dos Santos - Tijuea.
Rio Orla

Quando li a primeira vez a respeito
do "Rio Orla", gostei. Achei que ia
ser uma boa regularizar trailers, pa-
dronizar, etc. Só agora vejo que era
isso e muito mais... Em Copacabana
acabaram com o estacionamento da
Avenida Atlântica, lado da praia (um
dos poucos lugares onde se podia es-
tacionar com facilidade naquele bair-
ro), para fazer uma ciclovia. De re-
pente a ciclovia virou prioridade (...).
Virou mania e nem sei como consc-
guimos sobreviver sem elas até agora.

Andando pela Avenida Vieira
Souto, em Ipanema, fui vendo os es-
tragos: vão abaixo jardins, amendoei-
ras e coqueiros que custaram tanto a
crescer, e só agora estão dando som-
bra e beleza àquela paisagem (...). A
alguns quarteirões dali passa a ciclo-
via da Lagoa. Essa sim só melhorou a
vida dos moradores, não prejudicou
nada, nem ninguém. Não era o caso
dos ciclistas andarem ali, em vez de
andar na praia a esse custo? Therczi-
nha Cordeiro - Jardim Botânico.
Telerj

Há quatro anos e meio (54 meses)
espero pela instalação do meu telefo-
nc adquirido no plano de expansão à
vista no dia 26 dc fevereiro de 1987 —
contrato n° 703372. Estou cansada de
esperar e ouvir dizer que os telefones
estão sendo instalados no prazo de 24
meses. Há dias, entrevistado na Rádio
JORNAL DO BRASIL, o presidente
da Telerj contestou um assinante que
alegou estar esperando há cinco anos.
Tenho certeza que não estou sozinha
nessa expectativa (...). Zorahide da
Silva Domiensc - Ilha do Governador.

Cursos

E3ns

Atlântida
Para comemorar

os 50 anos da funda-
ção da Atlândida —
a mais bem sucedida
companhia cinema-
tografica do país — o crítico e
historiador de cinema José Carlos
Monteiro prossegue hoje, no
Mam, às 18h30, o curso Atlântida,
Hollywood e os Trópicos. Em fo-
co, as chanchadas, na época des-
prezadas, pelos intelectuais mas
com enorme sucesso de público,
que fazia fila nos cinemas para ver
seus idolos Oscarito, Grande Ote-
Io, Eliana e Cyll Farncy. O ciclo
vai até amanhã, sempre às 18h30.
Informações na secretaria da Cine-
mateca, telefones 210.2188 e
210.2189.
Desenho

A Oficina de Gravura do Sesc/
Tijuca está com inscrições abertas
para o curso de "Desenho e Técni-
cas Mistas", ministrado pelo artis-
ta plástico Mário Serôa. O objeti-
vo é desenvolver um processo de
criação com os alunos, que pode-
rào montar projetos individuais e
em grupo, através das técnicas
mistas, que têm "como eixo central
o desenho gráfico". As aulas, que
começam nos dias 5 e 7 de outu-
bro, acontecerão às segundas-fei-
ras, das 9h às 12h, e aos sábados,
das lOh às 13h. A duração do cur-
so é de três meses e a mensalidade
de CrS 12 mil. Comerciários têm
desconto, e pagam só a metade. O
Sesc da Tijuca fica na Rua Barão
dc Mesquita, 539. Maiores infor-
inações pelo telefone 266.0557.
Harmonia Cósmica

O professor Eliseu Mocitaiba
inicia dia 6 de outubro, no Hotel
Eldorado, na Avenida Princesa
Isabel, 500, no Leme, curso dc
Harmonia Cósmica. Através de
aulas sobre temas místicos como
Os mistérios das esfinges, o aluno
aprenderá técnicas de integração
humana com o Cosmos. As inseri-
ções podem ser feitas no dia 6, nos
seguintes locais: Rua Santa Clara,
50/804, em Copacabana; Rua Vis-
conde Pirajá, 330/317, em Ipane-
ma; Rua Conde de Bonfim, 344,
sala 309 bloco 1, na Tijuca; e no
Centro, na Rua Sete de Setembro,
127. O preço da inscrição é de CrS
7 mil. Maiores informações pelo
número 592.4732.
Informática

O analista de sis-
temas Mário Sérgio
Lapa, estará inician-
do dia 7 de outubro,
no Centro Cultural
Cândido Mendes, na Rua da As-
sembléia 10, sala 616, curso de
DBASE III Plus - Básico. Dentro
do programa serão estudados os
seguintes temas: conceitos gerais,
criação de banco de dados, coman-
dos básicos, manipulação de ar-
quivos, ordenamento de registros,
comandos de pesquisa no banco de
dados, relacionamento entre ar-
quivos, criação de telas, funções e
geração de relatórios, etiquetas e
opções de comando. As aulas ter-
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minam dia 7 de novembro. O preço
é de CrS 25 mil, e o horário, segun-
das e quintas-feiras, das 18h 15 às
20h 15. Informações pelo telefone
224.8622.
Inglês Rápido

As professoras Sandra Chapa-
deiro e Elisabeth Burlamaqui ini-
ciarão dia 7 de outubro, no Centro
Cultural Cândido Mendes, Rua da
Assembléia 10, sala 616, curso de
inglês básico acelerado. Após as
aulas, os alunos estarão capacita-
dos a se comunicar no idioma, com
fluência verbal e escrita. As opções
de horário são: segundas e quar-
tas-feiras, de 8h30 às lOh; de 12h30
às 14h e das 17h às 18h30. O preço
é de CrS 13.630. Mais informações
pelo telefone 224.8622.
Música

Os compositores
Daniel Spitalnik e
Flávia Virgínia, filha
do cantor e composi-
tor Djavan, iniciam,
na segunda semana de outubro,
curso completo de composição po-
pular. O objetivo é desenvolver a
habilidade dos alunos, que apren-
derâo técnicas de harmonia. Não é
preciso grandes conhecimentos,
basta levar jeito para música e to-
car algum instrumento. O preço é
de Cr$ 11 mil, e as aulas, de uma
hora e meia por semana. Maiores
informações pelo telefone
246.8070, ramal 133.
Cerimonial

Em comemoração ao Dia do
Relações Públicas, o Sindicato dos
Profissionais Liberais de Relações
Públicas do estado do Rio de Ja-
neiro promove curso de cerimonial
e Protocolo, ministrado pela pro-
fessora Laura Lisboa, onde serão
abordadas todas as facetas do as-
sunto, desde precedências gover-
namentais até a disposição de con-
vidados em mesa de solenidade
formal. Para empresas, com mini-
mo de dois participantes, o preço é
de CrS 30 mil. Para associados do
sindicato e profissionais, de CrS 15
mil, e estudantes, de CrS 10 mil. As
aulas vão de hoje a sexta-feira, de
9h às 12h30, no Saláo Pedro Cal-
mon da Universidade Federal do
Rio de Janeiro, na Urca. Telefone
222.7596.
Administração

Outro curso em comemoração
ao Dia do Relações Públicas. Este
será dado pelo professor Cândido
Teobaldo de Souza Andrade, com
mestrado em Relações Públicas pe-Ias universidades de São Paulo e
Boston, nos Estados Unidos. Au-
tor de diversos livros, como "Ad-
ministração de Relações Públicas
no Governo" e "Administração de
Reuniões", o professor é também
conselheiro permanente da Confe-
deraçâo Interamericana de Rela-
ções Públicas. O horário é de 14h
às 17h30, as vagas são limitadas a
35 participantes, e as aulas vão de
hoje a sexta-feira, no Salão Muniz
de Aragào, na Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro, na Urca.
telefone 222.7596,

Contas de luz sem erros

M Computadores evitarão exageros em cobranças por estimativa

Light investe

na Zona Sul

A partir de 1" de outubro a Light
inicia novo processo de medição do
consumo, o que segundo o presidente
da companhia, Confúcio Cavalcante,
acabará com o problema de erros nas
cobranças por estimativa. Através da
modernização dos computadores que
processam as medições, todas as contas
que registrarem consumo muito acima
do habitual serão assinaladas com aste-
riscos. Confirmado o erro, o usuário
receberá, pelo correio, nova conta com
novo prazo para pagamento.

A informação será checada pelos
funcionários da empresa no relógio me-
didor da casa onde ocorrer o problema.
Entretanto, a Light só irá considerar
como possivelmente errada a conta cujo
consumo esteja acima do dobro da mé-
dia habitual, calculada com base no
consumo do mesmo período, no ano
anterior. A medição por estimativa é
necessária quando, por algum motivo
— como obstrução de relógios ou difi-
culdade de acesso — os funcionários
ficam impossibilitados de verificar o
consumo mensal, o que ocorre, a cada
mês, com 800 contas.

Outra novidade anunciada ontem
por Confúcio Cavalcante é a adoção do

pagamento de contas pelo correio. Há
quatro meses em fase de experiência, o
novo sistema de cobrança está em vigor
desde a semana passada. Para tanto,
basta que o cliente envie, cm envelope
selado, um cheque nominal à Light Ser-
viços de Eletricidade SA.

Segundo Confúcio Cavalcante, além
de livrar os usuários do transtorno das
filas em bancos, o objetivo da inovação
é, sobretudo, permitir-lhes maior flexi-
bilidade nos horários de pagamento."As contas de luz poderão ser pagas a
qualquer hora do dia, inclusive aos sá-
bados, domingos e feriados, porque o
envelope com os cheques pode ser de-
positado em qualquer caixa de correio",
disse ele. O recibo será enviado pela
Light na conta do mês seguinte, tam-
bém via correio.

Uma outra possibilidade é o débito
automático em conta corrente. Para is-
so, foi assinado convênio com os ban-
cos do Brasil, Nacional, Bradesco e
Itaú, que enviarão correspondências a
seus clientes oferecendo os serviços. Se
o usuário aceitar, a Light passará a
mandar a conta de luz, com aviso de
que esta será cobrada em conta corren-
te.

No ano que vem a Light começa a
construir uma nova subestação de ener-
gia para a Barra da Tijuca e o Recreio
dos Bandeirantes. Com o nome de Al-
vorada, ela representará um investi-
mento de cerca de USS 10 milhões (CrS
4,4 bilhões), já foi aprovado pela dire-
ção da companhia. Até o fim de 92 deve
ser iniciada também a construção dc
uma subestação subterrânea na Praça
Santos Dumont, na Gávea, de acordo
com anúncios feitos ontem por Confú-
cio Cavalcante na primeira visita à ofi-
cina geral dc Triagem.

"O crescimento urbano daquelas
áreas tem sido muito rápido e a deman-
da de energia está superando a capaci-
dade da rede de distribuição", explicou
Confúcio, que assumiu a presidência da
Light há duas semanas. Atualmente a
Barra e o Recreio têm cerca de 50 mil
ligações de energia, abastecidas por
apenas quatro subestações. Segundo o
diretor técnico da empresa, Roberto
Haig, o projeto da subestação subterrâ-
nea na Gávea também é prioritário.

Campanha 
por 

uma catedral

Frei luta para
terminar igreja

em Petrópolis

Dois 
anos e meio depois de ter

sido iniciada a campanha
SOS Catedral, para salvar e restau-
rar a Igreja de São Pedro de Alcân-
tara, em Petrópolis — cuja constru-
ção foi iniciada em 1876 —, ainda
faltam USS 402 mil dólares (CrS
177,6 milhões, no câmbio comer-
ciai) para que a reforma seja con-
cluída. Frei Kerginaldo Memória,
coordenador da campanha, que tem
apoio da Souza Cruz, adianta que a
melhor forma de ajudá-lo é através
de doações à conta n° 355800 da
agência 122 (Petrópolis) do Banco
Nacional. A matriz foi inaugurada
em 1925, inacabada.

Em 88, quando o movimento
para recuperar a catedral foi inicia-
do, havia rachaduras no teto e piso,
além de infiltrações em diversos
pontos, vitrais quebrados e estatue-
tas soltas. De dezembro de 88 até
julho de 91 foram arrecadados USS
120 mil (CrS 53 milhões), aplicados
na substituição de parte do piso da
capela de cimento por mármore e
granito, recapeamento das torres,
restauração da fachada principal,
substituição de toda a fiação, res-
tauração dos vitrais — que recebe-

Alaor Filho

Frei Memória não desiste de ver a igreja totalmente recuperada

ram telas de proteção — e constru-
ção de muros de contenção nos
alicerces.

Frei Memória, no entanto, afir-
ma que ainda faltam algumas
obras, entre elas a colocação de 460
metros do piso de granito, constru-
ção da Capela do Santíssimo, reves-
timento de parte da parede, eleva-
ção do piso do presbitério,
colocação de gradis em torno da
catedral e jardins anexos, e substi-
tuição das telhas francesas por ar-
dósia, para evitar infiltrações.

"Nestes dois anos foi feito o que
era mais necessário, mas ainda falta
muita coisa", disse o coordenador
da campanha. Parte do dinheiro
aplicado nas primeiras reformas foi
conseguido em rifas e bailes benefi-
centes. "Nós precisamos do patro-
cínio de empresas que se compro-
metam a adotar parte do projeto",
afirma Frei Memória. Outra fonte
de recursos é a venda do livro Nem
só de pão vive o homem, de Laíta V.
Bom, que pode ser encontrado na
própria catedral.

Moradores da

Ilha temem

por edifício

As 12 famílias do prédio 16 da Rua -
Erisveira, no Bairro Cacuia, na Ilha do
Governador, temem a ocorrência de cliu-
vas fortes há 20 dias. No último dia 3, à
chuva fez com que desabasse, sobre o;
riacho que passa nos fundos do edifício,'
partes do piso do playground e da gara-'-,
gem do edifício. As áreas foram interdi-
tadas pela Defesa Civil, mas segundo os
moradores, ficou comprometida uma das
colunas de sustentação.

O maior problema, segundo a mulher
do síndico, Adelice Abreu Álvares, é que
nenhum órgão público tomou qualquer
providência para evitar um desabamen-
to. Segundo ela, engenheiros fizeram
uma vistoria e pediram CrS 20 milhões
para recuperar as estruturas do prédio,
habitado por pessoas humildes, sem re-
cursos para a obra. Com as chuvas da
noite de segunda-feira, desabou parte da
calçada em frente ao prédio, também
interditada para a passagem de veículosi
A Defesa Civil afirma que o problema já
foi comunicado à Superintendência de
Drenagem do município, que ficou de
mandar engenheiros ao local.

Funcionários

pedem que LBA

seja mantida
Funcionários da Legião Brasileira de

Assistência (LBA) no Rio disseram ontem
que não querem ser tomados como bodes
expiatórios na onda de irregularidades que
envolveu a entidade nos últimos meses.
Eles querem voltar a trabalhar, ao invés de
verem extinta a LBA, como tem sido dis;-
cutido no Congresso Nacional, em Brasí-,
lia, pelos senadores Nélson Carneiro-,
Eduardo Suplicy e Ney Maranhão."Queremos recuperar a imagem e .a
credibilidade da LBA, mostrando que. a
entidade é a única com que a população
carente pode contar", afirmou a diretora
da Associação dos Servidores, Léa Ren-
ner. Segundo ela, a associação reúne mais
de 1.700 pessoas, e entre estas, apenas
algumas ocupavam os 29 cargos de con-
fiança da LBA envolvidos nas compras e
licitações irregulares que culminaram com
o afastamento da superintendente da enti-
dade no Rio, Maninha Borges."Os funcionários do quadro efetivo da
LBA vêm trabalhando normalmente, en-
frentando a falta de recursos e de material
para manter os principais programas de
assistência em andamento", garantiu Léa
Renner. Ela disse que desde o início do
governo Collor as atividades da LBA fo-
ram reduzidas à metade. Vários progra-
mas foram extintos e faltam recursos para
a manutenção das atuais atividades."Tem dia em que muitas de nossas 17
creches não têm merenda para as crianças.'
Há funcionários que levam comida de casa
para garantir o funcionamento de algumas
creches", disse ela. Entre os programas
desativados, Léa mencionou o serviço de
assistência jurídica, o atendimento aos
imigrantes carentes e o serviço responsável
pelo fornecimento de cadeiras de rodas,
óculos e próteses a pobres de 29 bairros.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

AVISO DE REALIZAÇÃO DE
TOMADA DE PREÇOS

A Comissão de Licitação do Hospital Universitário Antônio Pedro, Rua
Marquês do Paraná, n° 303, 5o andar do prédio anexo, comunica que às 10
horas do dia 16 de OUTUBRO de 1991 será realizada a tomada de preços
n° 41 para aquisição de MEDICAMENTOS.

O Edital e demais informações poderão ser obtidas no endereço acima.
Niterói, 17 de OUTUBRO de 1991.

COLÉGIO"

CA CIDADE

Services do Elotricidade SA mmmI
VEtetrobrás"

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS PARA
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

T.P. N9 DUS.T-4156-010/91

LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE
S.A., do acordo com o Decreto-Lel n®
2300 de 21/11/86, torna público quereceberá na Av. Marechal Floriano,
168, térreo Guichô n2 7, Rio de Janeiro- RJ, até o dia 11/10/91 às 16:00 ho-
ras, as propostas lacradas para o se-
guinte serviço:
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA-
ÇÃO DOS PRÉDIOS DAS USINAS, SU-
BESTAÇÒES E ATENDIMENTO E OPE-
RAÇÃO DOS CENTROS DE COMUNICA-
ÇÚES.
A abertura das Propostas será na Ave-
nida Marechal Floriano, 168, sala 218,
Rio de Janeiro • RJ, no dia 14/10/91, a
partir das 09:00 horas.
O Contrato será de empreitada por pre-
ço global, sendo o critôrio de julga-mento o de menor preço, com prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias consecutivos para a execução dos
serviços e de 60 (sessenta) dias a vali-
dado da Proposta.
é condição básica para se habilitar a
execução dos serviços, estar o propo-nente, até a data de entrega das Pro-
postas, cadastrado na LIGHT - SERVI-
ÇOS DE ELETRICIDADE S.A.. na Classe
Comercial de Serviço 0800-09-0 ou
0800-09-7, Nível A, B ou C.
As Especificações Técnicas e quaisqueroutras informações necessárias ao for-
necimento dos serviços, objeto deste
Anúncio, poderão ser obtidos, gratui-tamente pelos representantes legais
dos fornecedores ou por pessoa cre-
denciada por Procuração do fornece-
dor, no Departamento de Operação e
Manutenção de Usinas - Divisão de
Fontes - Ribeirão das Lajes - Piraí -
RJ, telefone (0244) 31.11 12. ramais
418 ou 476.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE USINAS.

áâ LightServiço*Serviço* d* Eletricidede SA Governodo Brasil
níra Efetrobrás^P

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS

N2 SPO.T-4205-0019/91

LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A.
torna público que, nos termos do De-
creto-lei n8 2300 de 21-11-86 e suas
alterações, regulamento de habilita-
ção, licitação e contratação da ELE-
TROBRÃS e normas internas receberá
no dia 17 de outubro de 1991, atâ às
16.00 horas, propostas lacradas, paraEXECUÇÃO DE SEHVIÇOS E FORNECI-
MENTOS NECESSÁRIOS ÃS OBRAS DE
INTERLIGAÇÃO DOS TÚNEIS QUE FA-
ZEM A ADUÇÃO DE ÁGUA PARA A USI-
NA DE FONTES NOVA. A INTERLIGA-
ÇÃO SERÁ EXECUTADA EM TUBULA-
ÇÃO DE AÇO COM DIÂMETRO DE 2,70m
E COM COMPRIMENTO APROXIMADO
DE 40 METROS.
O contrato será de empreitada por pre-
ços unitários, sendo o critério de jul-gamento o de menor preço global, com
prazo máximo de execução de 300 (tre-zentos) dias corridos.
Náo serão admitidos consórcios de em-
presas.O Proponente deverá estar cadastrado
nos CCS-0300-03-6 ou 0300-07-6 nosníveis A ou B, atô a data de abertura
das propostas.
O EDITAL encontra-se á disposiç&o dos
interessados, a partir da publicaçãodeste AVISO, na Av. Passos, 115-Sala
1215-Centro-Rio de Janeiro, nos dias
úteis, no horário de 09:00 ás 16:00 ho-
ras, podendo o mesmo ser adquirido
mediante pagamento não reembolsável
de Cr$20.000,00 (vinte mil cruzeiros).

COMISSÃO OE TOMADA
DE PREÇOS-SERVIÇO

Assinatura Jornal do Brasil
Vitória

(027)222-7441

Unidade Méier

INÍCIO DAS

ATIVIDADES

ESCOLARES

NO MÉIER

Matrículas Abertas
Para o Ano de 1992

5® Série do ls Grau
1® Série do 22 Grau

Comunicamos o início das

atividades do mais moderno

colégio da cidade, que

possibilitará aos seus alunos uma

sólida formação em português
intensivo, cursos de informática,

inglês e uma terceira língua

(espanhol, francês ou alemão).

Classes com apoio audio-visual.

Esportes diversos em ginásio
coberto: vôlei, basquete, futebol

de salão, ginástica aeróbica ,
dança e judô.

Informações:
Rua José Bonifácio, 140 - Méier

Telefones: 591-2533 e 593-9348

Assinatura Jornal do Brasil
Petropolis

EI



hA^^SSSi 

Carteira de identidade, hoje fornecida em ate 90 dias, passara a ser entregue em apenas 20

A/orfe de Eliana tern nova versao

cfdíretor do Instituto de Criminalística, Mauro Ricart (de terno), participou da vistoria

Ranan Cepeda

Félix Pacheco se moderniza

Com informatização
ficha criminal sai
em poucos minutos

Embora 
o mais famoso, o trafi-

cante José Carlos dos Reis En-
cina, o Escadinha, de 36 anos, não é
o criminoso com maior número de
processos na Justiça. Ele tem 30 e
perde longe para o campeão absolu-
to, o estelionatário Carlos Augusto
Rodrigues, que soma 375 processos.
Rodrigues, de 56 anos, começou a
aluarem 1988.

Com a informatização do Insti-
tuto Félix Pacheco (IFP), dados co-
mo esses podem ser obtidos, agora,
em questão de minutos. Dentro de
60 dias, o IFP terá condições de
emitir folhas de antecedentes crimi-
nais, a pedido da Justiça ou da poli-
cia, em cópias de computador. En-
quanto as informações sobre
criminosos são armazenadas no
banco de dados, as folhas ainda
continuam feitas à mão.

Completada a informatização, o
que leva hoje três dias levará no má-
ximo 30 minutos, com economia de
tempo e papel. Com isso, as pilhas
de processos — há 1 milhão espa-
lhados em mesas e estantes, numa

sala do IFP — estão com os dias
contados. "O instituto, como órgão
de informação civil e criminal, tem o
objetivo de auxiliar a Justiça no con-
trole da criminalidade e dar maior
apoio à investigação. Com a infor-
matização, o serviço será oferecido
mais rapidamente", afirma o diretor
do IFP, Ivan Machado.

Ele lembra que o armazenamen-
to de informações sobre anteceden-
tes criminais começou este mês,
¦quando os trabalhos de identifica-
ção civil entraram em dia. Agora,
uma carteira de identidade é emitida
no prazo de 20 dias, em vez dos 90
que costumava levar. O IFP cadas-
trou 10 milhões de pessoas no banco
de dados da Proderj (Processamento
de Dados do Estado do Rio de Ja-
neiro).

Segundo o diretor do Sistema de
Segurança Pública e Justiça do Pro-
derj (Centro de Processamento de
Dados do Estado do Rio de Janei-
ro), José Roberto Fonseca, com o
cadastramcnto das informações cri-
minais em computador, aumenta a
segurança no arquivamento e na re-

cuperação das informações. "Não

há o risco da perda de processos ..
como ocorria muitas vezes. Além ..
disso, caso haja suspeita de fraude "

no sistema, torna-se fácil detectar
quem teve acesso âs informações",
garantiu.

O Instituto Félix Pacheco preten-
de cadastrar 600 mil nomes em seu
arquivo criminal, que incluirá até
mesmo quem teve uma única passa- .
gem pela delegacia. Fonseca acredi-
ta que, no final do ano, todos os
nomes estejam cadastrados. Pelo
computador, é possível obter infor-
mações desde a fase da ocorrência
policial até o cumprimento da pena.

No início de outubro, o diretor
do IFP mostrará o sistema de infor-
matização do arquivo criminal ao
secretário de Polícia Civil, Nilo Ba-
tista, e a representantes da Justiça.
O único problema que Machado en-
frenta, no momento, é a falta de
informações atuais sobre o anda-
mento de processos por parte de
algumas varas criminais, o que aca-
ba prejudicando a própria Justiça
quando faz suas consultas.
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Juiz 
punido 

volta a atuar

STJ reintegra magistrado afastado em 85por irregularidades

• Somente o juiz Luiz de Souza
Gouvêa — um dos quatro magis-
trados das varas de Falências e
Concordatas punidos, em 1985, por
irregularidades no exercício de suas
funções — deverá ser reintegrado
ao cargo, por decisão de cinco mi-
nistros do Superior Tribunal de
Justiça. Após ser cojocado em dis-
ponibilidade pelo Órgão Especial
do Tribunal de Justiça, Luiz Gou-
vêa entrou com mandado de segu-
rança para anular a punição, mas o
pedido só foi julgado em agosto.

. Além de Luiz Gouvêa, também
foram colocados em disponibilida-
de os juizes Jorge de Miranda Ma-
gàjhães e Antonio de Oliveira Paes.
O. primeiro, depois de cinco anos
afastado, requereu seu retorno e o
Õígão Especial concedeu, conside-
rahdo que a punição já havia sido
cumprida. O outro tentou, durante
algum tempo, conseguir a revisão

do caso junto ao tribunal, mas não
teve êxito e se aposentou. O juiz
Fabricio Bagueira Bandeira Leal
foi removido compulsóriamente
para a 29a Vara Criminal.

Os ministros Américo Luz, Vicen-
te Cernicchiaro, Peçanha Martins,
Hélio Nosimann e limar Galvão, do
STJ, anularam a punição contra Luiz

Gouvêa por entenderem que o Órgão
Especial não deu direito de defesa aos'
acusados. Os quatro juizes eram titu-
lares das varas de Falências onde
corriam os processos de maior reper-
cussão no país: da Capemi, da Esusa-
Engenharia, da Coroa-Brastel e da
Nova América. As primeiras acusa-
ções contra eles foram feitas pelo
advogado Milton Barbosa, de 81
anos. Segundo ele, os quatro juiíes
costumavam nomear sempre as mes-

mas pessoas — geralmente parentes e
amigos — para síndicos das massas
falidas.

Depois de sete meses de sindi-
cância, realizada pelos desembarga-
dores Basileu Ribeiro Filho, New-
ton Doreste Baptista e Sérgio
Mariano, o tribunal decidiu aplicar
as sanções, mas todo o procedi-
mento foi feito em absoluto sigilo.
Nem mesmo os advogados dos acu-
sados tiveram acesso ao relatório
final. Depois do julgamento, o juiz
Luiz Gouvêa obteve no Supremo
Tribunal Federal o direito de co-
nhecer o processo e, com isso, im-
petrou o mandado de segurança.
Ele também entrou com ação por
perdas e danos na 7a Vara da Fa-
zenda Pública, contra o Estado do
Rio de Janeiro, ainda não julgada.

iNiteróI, RJ — Zeca Fonseca
Car^írade identidade, hoje fornecida em até 90 dias, passará a ser entregue em apenas 20
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O Setor de Química do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli (ICE) divul-
gà hoje o laudo sobre as balas, drops e
chicletes apreendidos ontem à tarde nu-
iria barraquinha em frente ao Colégio
Coelho de Almeida, na Rua Barão de
Mçsquita, 477, Tijuca. Três crianças pas-
saram mal depois de comer os doces,
queixando-se de tonteiras, náuseas, vô-
mitos e cólicas. A direção do colégio não
quis dar informações sobre o caso. Se-
gundo o delegado substituto da 19aDP
(Tijuca), Ernesto Labrudi, o vendedor da
barraquinha fugiu, ao perceber que as
professoras chamariam a polícia.•¦S
Correição
3 Após minucioso exame, a Divisão
de Correição e Inspeção da Corregedo-
fia Geral de Polícia Civil chegou à con-
çlusão de que não desapareceu nenhum
inquérito da Delegacia de Defrauda-
ções. A corregedoria investigava denún-
pia sobre o sumiço de 60 inquéritos.
«¦'
Crianças mortas
í O corpo de uma menina, com idade
calculada entre 2 e 4 meses, foi encontra-
do próximo ao cais do Iate Clube Icaraí,
ém Niterói (Grande Rio). Resgatado por
bombeiros, o corpo foi levado para o
Instituto Médico-Legal de Niterói. No
Morro do Fubá, em Campinho (subúr-
bio do Rio), morreu o menino Marcos da
Silva Martins, de 2 anos. Os pais dele,
Carlos Alberto Martins e Sueli Maria da
Silva, disseram que Marcos estava muito
doente e não houve tempo de procurar
socorro médico.

Assassinatos
> O corpo de um homem moreno, de
bermuda e camiseta, com tiros de esco-
peta no rosto e no tórax, foi encontrado
no porta-malas de um Kadett cinza-me-
tático na Rua Oliveira Rocha, na La-
:|oa. Policiais acreditam que o desço-
.nhecido tenha sido morto na
;madrugada de domingo, na Favela da
;Rocinha, em São Conrado, durante um
;íiroteio entre bandos rivais que dispu-
:íam pontos de venda de drogas. Na
;manhã de domingo, policiais do 23°
•BPM (Gávea) encontraram na Estrada
;cla Gávea o corpo de Flávio Nascimen-
;to de Souza, de 19 anos, morto em um
;iiroteio no Beco do Rato, na Rocinha.
;Moradorcs da área disseram que outro
:homem foi assassinado perto do Ciep
;da favela, mas no local só foram vistas
¦marcas de sangue. Ontem, a polícia re-
•gistrou mais três homicídios. Os corpos
foram encontrados no Morro da Minei-

ira, no Catumbi; na Vila do Pinheiro,
;em Bonsucesso; e na Rua Silva Vale, em
'Cavalcanti.

Traficante preso
Jésus de Souza Santos, de 48 anos,

foi preso por policiais do 14° BPM
(Bangu) na Rua Manaus, em Realengo,
Som 27 sacolês de cocaína.

vistoria no 
'Theomana'

A empresa grega Theomana
Shipping Company poderá respon-
der a inquérito criminal pelo derra-
mamento, no dia 3 de setembro, de
200 toneladas de petróleo do navio
Theomana Valletta, na Bacia de
Campos. "Se for concluído que o
petroleiro não tem condições ae na-
vegar, vamos responsabilizar crimi-
naímente o armador", afirmou o
delegado da 76a DP (Niterói, Gran-
de Rio), Romem José Vieira. Ele
acompanhou, ontem à tarde, no es-
taleiro Enavi, a vistoria iniciada no
navio pelo diretor do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli (ICE),
Mauro Ricart, e mais dois peritos.

Com Ivo Raposo, diretor de re-
cém-criada Delegacia Móvel do
Meio Ambiente, Romem Vieira e
os peritos investigaram, também,
denúncia de que o Theomana Vai-
letta — desde quarta-feira passada
em Niterói, para onde foi reboca-

do, com um rombo no casco —
derramara óleo na Baía de Guana-
bara. Segundo o diretor do ICE,
que calculou em 150 metros qua-
drados o tamanho do buraco no
casco do navio, não há indícios de
que tenha ocorrido vazamento na
baía. Mauro Ricart disse que a pe-
rícia só poderá ser concluída na
próxima semana, quando o petro-
leiro estiver no dique seco, para os
reparos.

A embarcação entraria ontem
no dique, mas, segundo o gerente-
administrativo do estaleiro, Moacir
Barbosa Lima, outros armadores
não concordaram em retardar os
reparos em seus navios, já progra-
mados. O navio, com 25 anos e
capacidade de 50 mil toneladas,
afretado pela Frota Nacional de
Petroleiros (Fronape), já havia sido
periciado pela Capitania dos Portos
na Bacia de Campos.

Homem diz que 
matou o

companheiro de Eliana

O traficante Luís Carlos Barros
Novaes, 22 anos, o Jacaré, confessou
ontem na 57aDP (Nilópolis) o assas-
sinato de Hercílio Cabral, compa-
nheiro de Eliana Müller, ex-mulher
do contraventor Anísio Abrahão Da-
vid, o Anísio. No depoimento, assisti-
do pelo presidente da OAB de Niló-
polis, Carlos Alberto Alves de
Oliveira, o traficante denunciou seu
cúmplice, o irmão de sua namorada,
Hilbert de Oliveira, 21 anos. Hilbert,
que está foragido, teria matado Elia-
na e ferido o menor M.A.S.K., 17
anos, o Pixinguinha.

Segundo Luís Carlos, o motivo do
crime — ocorrido dia 12 de agosto —
foi uma dívida de Cr$ 120 mil con-
traída por Hercílio na compra de um
quilo de maconha. Peritos do Institu-
to de Criminalística Carlos Éboli
(ICE) farão perícia na arma apreen-
dida com o traficante (um revólver
Taurus, calibre 38) para verificar se
dela saíram as balas retiradas dos
corpos das vítimas. De acordo com o
delegado Othon Farinha, só a Justiça
poderá decidir o destino dos outros
três acusados do crime já presos:
Raul Freitas Müller de Campos (ir-
mão de Eliana), Dauro Müller (pai),
e Carlos Bouças Gabriel, o Carlito
(enteado de Dauro).

O delegado disse que, a princípio.

não há ligações entre eles e o trafican-
te. A acusação contra Dauro, Raul c
Carlito constava na carta-denúncia
escrita por Eliana e entregue à polícia
por uma irmã de Hercílio. O menor
Pixinguinha ajudou a fazer o retrato-
falado dos assassinos e citou em novo
depoimento o nome de Jacaré, preso
dia 19 deste mês, na casa da mãe de
Ana Cláudia de Oliveira, 23 anos, sua
namorada, no Encantado. O trafi-
cante e Ana Cláudia são acusados de
roubos de automóveis, bancos e joa-
lherias.
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O diretor do instituto de Criminalística, Mauro Ricart (de terno), participou da vistoria

Extorsão contra Peritos fazem 
primeira

vistoria no 
'Theomana'americano vai

ser investigada
' 0 produtor de cinema americano

John Riber, de 36 anos, foi procurado
ontem no Hotel Sol de Ipanema, na Ave-
nida Vieira Souto, pelos policiais civis
Francisco Eduardo Menezes de Carva-
lhOi Wanderley de Oliveira Gonçalves e
Cláudio da Silva Matos, da Delegacia do
Aeroporto Internacional do Rio de Ja-
neiro (Dairj). Os três queriam que John
os acompanhasse até a delegacia, para
esclarecer a acusação que fez a Francisco
Eduardo. Segundo o produtor de cine-
nia; que mora em Zimbabwe, na África,
Francisco Eduardo exigiu US$ 40 (mais
cle CrS 20 mil) para lhe fornecer um
certificado de extravio de documentos e
mais Cr$ 15 mil para levá-lo, em seu
carro, até Ipanema. A denúncia de extor-
são^será investigada.

• ; Os documentos cujo extravio John
queria registrar estavam em uma maleta
roubada segunda-feira, quando ele chegou
de Miami (EUA), na qual havia USS 1.000
em traveller-clwcks (mais de CrS 500 mil),
Um walkman e um par de óculos.

Ontem, por solicitação do correge-
dor, de Polícia Civil, Luiz Gonzaga Li-
nia Costa, o delegado Carlos Ferreira,
dà ".13a DP (Copacabana), pediu aos
agentes que saíssem do hotel. Wander-
léy, que é inspetor, Cláudio e Francisco,
dbtetives, levaram ao hotel o boletim de
rtissão policial 145/91, assinado pelo
dplegado Antônio Marques Ferreira, da
Dairj. "Vamos para a delegacia. Vocês
cçtâo em situação constrangedora,
a;qui, com o carro da polícia na porta do
ljoteí", disse Carlos Ferreira, ao encon-
trair os policiais na porta do hotel. O
Ôpfcla da Polícia Civil de placa RJ 3009
estava estacionado na calçada.
; ^Na 13a DP, Francisco, Cláudio e Wan-
derley prestaram depoimento por mais de
umà hora. Hoje, o boletim será encami-
iihado ao diretor do Departamento de
Polícia da Capital, delegado Paulo Emílio.
Carlos Ferreira informou que Francisco
responderá a inquérito administrativo.

O episódio envolvendo John Riber e
Francisco Eduardo foi publicado on-
Cèrri no Informe JB, do JORNAL DO
BRASIL. A maleta roubada do ameri-
Ono foi mais tarde encontrada no bal-
ção da Varig no Aeroporto Santos Du-
mont. Os passaportes de John, sua
mulher e seus três filhos foram recupe-
rados, mas os traveller-clwcks, o walk-
men e os óculos sumiram.

Segundo funcionários do Sol de Ipa-
nerja, que não quiseram se identificar,
os detetives chegaram às 18h ao hotel,
onde ficaram quase duas horas, até a
intervenção do delegado Carlos Ferrei-
ra-, Um dos funcionários da recepção
tontou que dois policiais conversaram
com John no saguão, enquanto Cláudio
esperava do lado de fora, com uma me-

. tjalhadora na mão. "Eu pensei que era
pcotéção ao americano", disse o recep-
éjonista. John Riber veio ao Brasil com
a mulher, Louise, e os filhos, para filmar
com seu amigo Jacques Schwarzefein.

A empresa grega Theomana Ship-
ping Company poderá responder a
inquérito criminal pelo derramamen-
to, no dia 3 de setembro, de 200
toneladas de petróleo do navio Theo-
mana, na Bacia de Campos. "Se for
concluído que o petroleiro não tem
condições de navegar, vamos respon-
sabilizar criminalmente o armador",
afirmou o delegado da 76a DP (Nite-
rói, Grande Rio), Romem José Viei-
ra. Ele acompanhou, ontem à tarde,
no estaleiro Enavi, a vistoria iniciada
no navio pelo diretor do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli (ICE),
Mauro Ricart, e mais dois peritos.

Com Ivo Raposo, diretor de re-
cém-criada Delegacia Móvel do Meio
Ambiente, Romem Vieira e os peritos
investigaram, também, denúncia de
que o Theomana — desde quarta-fei-
ra passada em Niterói, para onde foi

rebocado, com um rombo no casco
— derramara óleo na Baía de Guana-
bara. Segundo o diretor do ICE, que
calculou em 150 metros quadrados o
tamanho do buraco no casco do na-
vio, não há indícios de que tenha
ocorrido vazamento na baía. Mauro
Ricart disse que a perícia só poderá
ser concluída na próxima semana,
quando o petroleiro estiver no dique
seco, para os reparos.

A embarcação entraria ontem no
dique, mas, segundo o gerente-admi-
nistrativo do estaleiro, Moacir Bar-
bosa Lima, outros armadores não
concordaram em retardar os reparos
em seus navios, já programados. O
navio, com 25 anos e capacidade de
50 mii toneladas, afretado pela Frota
Nacional de Petroleiros (Fronape), já
havia sido periciado pela Capitania
dos Portos na Bacia de Campos.

Homem diz que matou o

companheiro de Eliana

O traficante Luís Carlos Barros
Novaes, 22 anos, o Jacaré, confessou
ontem na 57aDP (Nilópolis) o assas-
sinato de Hercílio Cabral, compa-
nheiro de Eliana Müller, ex-mulher
do contraventor Anísio Abrahão Da-
vid, o Anísio. No depoimento, assisti-
do pelo presidente da OAB de Niló-
polis, Carlos Alberto Alves de
Oliveira, o traficante denunciou seu
cúmplice, o irmão de sua namorada,
Hilbert de Oliveira, 21 anos. Hilbert,
que está foragido, teria matado Elia-
na e ferido o menor M.A.S.K., 17
anos, o Pixinguinha.

Segundo Luís Carlos, o motivo do
crime — ocorrido dia 12 de agosto —
foi uma dívida de CrS 120 mil con-
traída por Hercílio na compra de um
quilo de maconha. Peritos do Institu-
to de Criminalística Carlos Éboli
(ICE) farão perícia na arma apreen-
dida com o traficante (um revólver
Taurus, calibre 38) para verificar se-
dela saíram as balas retiradas dos
corpos das vítimas. De acordo com o
delegado Othon Farinha, só a Justiça
poderá decidir o destino dos outros
três acusados do crime já presos:
Raul Freitas Müller de Campos (ir-
mão de Eliana), Dauro Müller (pai),
e Carlos Bouças Gabriel, o Carlito
(enteado de Dauro).

O delegado disse que, a princípio,

não há ligações entre eles e o trafican-
te. A acusação contra Dauro, Raul e.
Carlito constava na carta-denúncia
escrita por Eliana e entregue à polícia
por uma irmã de Hercílio. O menor
Pixinguinha ajudou a fazer o retrato-
falado dos assassinos e citou em novo
depoimento o nome de Jacaré, preso
dia 19 deste mês, na casa da mãe de
Ana Cláudia de Oliveira, 23 anos, sua
namorada, no Encantado. O trafi-
cante e Ana Cláudia são acusados de
roubos de automóveis, bancos e joa-
lherias.

Juiz 
punido 

volta a atuar

m STJ reintegra magistrado afastado em 85por irregularidades

Somente o juiz Luiz de Souza
Gouvêa — um dos quatro magis-
trados das varas de Falências e
Concordatas punidos, em 1985, por
irregularidades no exercício de suas
funções — deverá ser reintegrado
ao cargo, por decisão de cinco mi-
nistros do Superior Tribunal de
Justiça. Após ser colocado em dis-
ponibilidade pelo Órgão Especial
do Tribunal de Justiça, Luiz Gou-
vêa entrou com mandado de segu-
rança para anular a punição, mas o
pedido só foi julgado em agosto.' 

Além de Luiz Gouvêa, também
foram colocados em disponibilida-
de os juizes Jorge de Miranda Ma-
galhães e Antonio de Oliveira Paes.
O;primeiro, depois de cinco anos
afastado, requereu seu retorno e o
Órgão Especial concedeu, conside-
rando que a punição já havia sido
cumprida. O outro tentou, durante
algum tempo, conseguir a revisão

do caso junto ao tribunal, mas não
teve êxito e se aposentou. O juiz
Fabrício Bagueira Bandeira Leal
foi removido compulsóriamente
para a 29a Vara Criminal.

Os ministros Américo Luz, Vicen-
te Cernicchiaro, Peçanha Martins,
Hélio Nosimann e limar Galvão, do
STJ, anularam a punição contra Luiz
Gouvêa por entenderem que o Órgão
Especial não deu direito de defesa aosi
acusados. Os quatro juizes eram titu-
lares das varâs de Falências onde
corriam os processos de maior reper-
cussão no país: da Capemi, da Esusa-
Engenharia, da Coroa-Brastel e da
Nova América. As primeiras acusa-
ções contra eles foram feitas pelo
advogado Milton Barbosa, de 81
anos. Segundo ele, os quatro juizes
costumavam nomear sempre as mes-

mas pessoas — geralmente parentes e
amigos — para síndicos das massas
falidas.

Depois de sete meses de sindi-
cância, realizada pelos desembarga-
dores Basileu Ribeiro Filho, New-
ton Doreste Baptista e Sérgio
Mariano, o tribunal decidiu aplicar
as sanções, mas todo o procedi-
mento foi feito em absoluto sigilo.
Nem mesmo os advogados dos acu-
sados tiveram acesso ao relatório
final. Depois do julgamento, o juiz
Luiz Gouvêa obteve no Supremo
Tribunal Federal o direito de co-
nhecer o processo e, com isso, im-
petrou o mandado de segurança.
Ele também entrou com ação por
perdas e danos na 7a Vara da Fa-
zenda Pública, contra o Estado do
Rio de Janeiro, ainda não julgada.

¦Niterói, RJ — Zeca Fonseca'
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Carteirade identidade, hojelorneada em ate 90 dias, passara a ser entregue em apenas 20

Ren in Cepe Ja

Carteira de identidade, hoje fornecida em até 90 dias, passará a ser entregue em apenas 20

Félix Pacheco se moderniza

Com informatização
ficha criminal sai
em poucos minutos

Embora 
o mais famoso, o trafi-

cante José Carlos dos Reis En-
cina, o Escadinha, de 36 anos, não é
o criminoso com maior número de
processos na Justiça. Ele tem 30 e
perde longe para o campeão absolu-
to, o estelionatário Carlos Augusto
Rodrigues, que soma 375 processos.
Rodrigues, de 56 anos, começou a
aluar em 1988.

Com a informatização do Insti-
tuto Félix Pacheco (IFP), dados co-
mo esses podem ser obtidos, agora,
em questão de minutos. Dentro de
60 dias, o IFP terá condições de
emitir folhas de antecedentes crimi-
nais, a pedido da Justiça ou da poli-
cia, em cópias de computador. En-
quanto as informações sobre
criminosos são armazenadas no
banco de dados, as folhas ainda
continuam feitas à mão.

Completada a informatização, o
que leva hoje três dias levará no má-
ximo 30 minutos, com economia de
tempo e papel. Com isso, as pilhas
de processos — há 1 milhão espa-
lhados em mesas e estantes, numa

sala do IFP — estão com os dias
contados. "O instituto, como órgão
de informação civil e criminal, tem o
objetivo de auxiliar a Justiça no con-
trole da criminalidade e dar maior
apoio â investigação. Com a infor-
matização, o serviço será oferecido
mais rapidamente", afirma o diretor
do IFP, Ivan Machado.

Ele lembra que o armazenamen-
to de informações sobre anteceden-
tes criminais começou este mês,

¦quando os trabalhos de identifica-
ção civil entraram em dia. Agora,
uma carteira de identidade é emitida
no prazo de 20 dias, em vez dos 90
que costumava levar. O IFP cadas-
trou 10 milhões de pessoas no banco
de dados da Proderj (Processamento
de Dados do Estado do Rio de Ja-
neiro).

Segundo o diretor do Sistema de
Segurança Pública e Justiça do Pro-
derj (Centro de Processamento de
Dados do Estado do Rio de Janei-
ro), José Roberto Fonseca, com o
cadastramento das informações cri-
minais em computador, aumenta a
segurança no arquivamento e na re-

cuperação das informações. "Não
há o risco da perda de processos .
como ocorria muitas vezes. Além
disso, caso haja suspeita de fraude v
no sistema, torna-se fácil detectar
quem teve acesso ás informações", •
garantiu.

O Instituto Félix Pacheco preten- •
de cadastrar 600 mil nomes em seu
arquivo criminal, que incluirá até
mesmo quem teve uma única passa-
gem pela delegacia. Fonseca acredi-
ta que, no final do ano, todos os
nomes estejam cadastrados. Pelo
computador, é possível obter infor- .
mações desde a fase da ocorrência '

policial até o cumprimento da pena.
No início de outubro, o diretor

do IFP mostrará o sistema de infor-
matização do arquivo criminal ao
secretário de Polícia Civil, Nilo Ba-
tista, e a representantes da Justiça.
O único problema que Machado en-
frenta, no momento, é a falta de
informações atuais sobre o anda- '
mento de processos por parte de
algumas varas criminais, o que aca-
ba prejudicando a própria Justiça
quando faz suas consultas.
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tatus' de bairro

Jacarezinho, Rocinha, Maré e Alemão vão

sediar quatro novas regiões administrativas do Rio

e comunidades não podem mais ser removidas

F av|las^erao

Henrique Rultalo
Fabiana Sobral

A 

prefeitura quer aumentar
para 157 o número de
bairros do Rio, quatro a
mais que o atual. Até 15
de outubro, o prefeito

Marcello Alencar deve enviar à Câmara
Municipal projetos de lei delimitando
as áreas das regiões administrativas da
Rocinha (27a), Jacarezinho (28a) e
Complexo do Alemão (29a). Embora já
demarcada, a 30a RA (Complexo da
Maré) deverá sofrer pequenos ajustes,'
que também serão tratados em um pro-
jcto de lei. Se aprovados, os projetos
significarão a existência oficial de qua-
tro bairros populares, já reconhecidos
pela população e por empresas como a
Light e os Correios, embora sejam hoje
considerados comunidades faveladas.
Assim, nenhuma dessas favelas poderá
mais ser removida.

Em julho, as secretarias municipais
de Governo e de Urbanismo e Meio
Ambiente criaram um grupo de traba-
lho misto para delimitar as áreas dessas
RAs, que, com exceção da 30a, existiam
desde 1986, mas não eram demarcadas.
O grupo está concluindo os trabalhos e
a área da Rocinha já foi estabelecida.
Para determinar os limites dessas re-
giões administrativas, os técnicos da Se-
cretaria de Urbanismo fizeram a pri-
meira alteração dos últimos 10 anos no
mapa dos bairros e RAs do Rio.

A área da 27a RA, por exemplo,
compreende trechos desmembrados da
Gávea, que também perdeu um pouco
de território para São Conrado. Este
bairro incorporou uma área do Vidigal
— o condomínio Ladeira das Yucas,
que fica na Avenida Niemeyer. Até que
se fizesse a delimitação, a Rocinha fazia
parte da Gávea, incluída na 6a RA (La-
goa). A 28a RA (Jacarezinho) abrange-
rá partes do bairro do Jacaré, na júris-
dição da 12a RA (Inhaúma). Os limites
do Jacaré foram redefinidos e o bairro
passará para a 13a RA (Méier). Os téc-
nicos resolveram também incorporar
uma área do bairro de Benfica à 7a RA
(São Cristóvão).
I A 29a RA incluirá as 10 comunida-
des que integram o Complexo do Ale-
mão, atualmente localizadas nas RAs
de Ramos (10a) e de Inhaúma (12a), que
sofreram alterações em seus limites. O
Complexo da Maré (30a RA), integrado
por 12 comunidades e delimitado em
1988 por decreto, sofrerá pequenas alte-
rações em seus limites. Uma delas deve
ser a incoporação da Favela Marcílio
Dias.

A transformação de favelas em bair-
ros populares é uma das sugestões do
Plano Diretor do Município, que está
sendo votado na Câmara. Segundo os
secretários municipais de Urbanismo e
Meio Ambiente, Luiz Paulo Corrêa da
Rocha, e de Governo, Otávio Leite, a
transformação das favelas da Rocinha,
Jacarezinho, Complexo do Alemão e
Complexo da Maré em bairros poppu-
lares é mais do que justa. Eles argumen-
tam que as favelas atingiram um grau
de urbanização que as consagrou infor-
malmente como bairros.

Os projetos de lei que serão encami-
nhados à Câmara — a Lei Orgânica do
Município exige que as alterações nos
limites das RAs sejam aprovadas pelo
Legislativo —, além de delimitar os no-
vos bairros, proporão a regularização
da situação das terras e a criação de um
código de edificações, tendo em vista a
cobrança de Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU). Ao poder público,
caberá cuidar da urbanização e da regu-
lamentação de ruas e logradouros.
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Jacarezinho

Comunidade

tem 140 mil

habitantes
Cerca de 140 mil pessoas vivem hoje

no Jacarezinho, em aproximadamente
22 mil domicílios, segundo estimativa
da 28a RA. A exemplo do que ocorre na
Rocinha, a favela já conta com uma
série de serviços, como escolas, postos'
de saúde e agências bancárias e de cor-
reio. Se aprovada a demilitação propos-
ta pela prefeitura, a região administrati-
va terá uma área de 82,67 hectares, que
representam 43% dos 193.01 hectares
do bairro do Jacaré.

A favela — que ficou conhecida por
ser reduto do traficante de tóxicos Pau-
lo Roberto de Moura Lima, o Meio
Quilo, já morto — tem 74 ruas, oito
vilas, 35 travessas, 27 becos, uma.aveni-

da, cinco praças e uma ladeira. A pre-
feitura, através da Secretaria de Desen-
volvimento Social, está fazendo obras
de urbanização no local. Uma delas é a
canalização do Rio Jacaré, uma antiga
reivindicação dos moradores.

Segundo Dionísio da Silva Noguei-
ra, assessor da 28a RA, a transformação
da favela em bairro vem sendo pedida a
há muito tempo pela comunidade, que,
na década de 70, propuseram a denomi-
nação de Dom Bosco. Dionísio disse
que as necessidades básicas da comuni-
aade, atualmente, são água encanada,
na parte mais alta, e reforma da rede de
esgoto, construída, pelo próprios mora-
dores, fora das normas.

O comércio é forte no Jacarezinho.
De acordo, com a 28a RA, existem no
local 615 estabelecimentos. Também há
opções de vários credos religiosos e o
Jacarezinho dispõe de um templo cató-
lico e 34 evangélicos, além de 18 centros
espíritas. A favela conta também com
um Destacamento de Policiamento Os-
tensivo (DPO) da PM, uma creche e um
Ciep, ainda não concluído.

Fntns de Adriana Lorete
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Rocinha 
¦

O convívio do

conforto com

valas negras
A área proposta para a 27a RA

(Rocinha) é de 147 hectares. Se
aprovado o projeto de delimitação,
o bairro da Rocinha já nascerá su-
perpopuloso. A estimativa do ad-
ministrador regional Antônio de
Oliveira é que a população da fave-
la esteja hoje na casa dos 200 mil
habitantes. Apesar de contar com
um série de serviços, como banco,
agência de correio, posto de saúde,
escolas e creches, e embora as casas
de alvenaria sejam a maioria, a Ro-
cinha precisa de muitos melhora-
mentos.

Segundo o administrador, 40%
dos moradores da favela não con-
tam com rede de esgoto (existem 26
valas negras) e água encanada. O
sistema de transportes também dei-
xa a desejar. A prefeitura tem feito
obras na área, principalmente de
drenagem e contenção de encostas.
No entanto, o secretário de Urba-
nismo, Luiz Paulo Corrêa da Ro-
cha, reconhece que o município não
tem um plano específico para a Ro-
cinha e as obras têm sido realizadas
apenas para atender as necessida-
des mais urgentes. O Governo do
Estado planeja urbanizar a favela,
mas está na dependência de finan-
ciamentos externos.

A Secretaria de Urbanismo in-
forma que o reconhecimento for-
mal da Rocinha como bairro é o
primeiro passo para a execução dos
melhoramentos e a contenção da
expansão desordenada da favela. E
proposta a divisão do bairro em
cinco áreas: uma de reurbanização
especial, que é a já ocupada; uma
de preservação permanente . (onde
existe mata); uma de reflorestamen-
to (encosta do Dois Irmãos); e duas
para serviços urbanos, uma próxi-
ma ao Hotel São Conrado Palace e
outra perto do Ciep. O administra-
dor Antônio de Oliveira disse que
há muitos anos a comunidade da
Rocinha deseja que a favela seja
reconhecida como bairro. "•

Alemão

Administrador

quer creche e

posto médico

A delimitação da 29a RA (Com-
plexo do Alemão) ainda não está ter-
minanda, mas é certo que englobará
as 10 comunidades que hoje integram
o complexo, como a Favela Nova
Brasília e os morros do Alemão e do
Adeus. Atualmente, o Complexo do
Alemão está nas jurisdições da 10a
RA (Ramos) e da 12a RA (Inhaúma),
que sofrerão alterações, em função da
perda de território.

Segundo cálculos do administra-
dor regional da 29a RA, Pedro Vilela,
moram hoje no complexo entre 250
mil e 300 mil pessoas. Em sua opi-

a transformação do complexoniao,

em bairro é boa, porque criará mais
facilidades e garantirá melhor atendi-
mento à comunidade pelo poder pú-
blico.

Pedro Vilela informou que a re-
gião tem muitos problemas, entre os
quais podem ser enumerados a falta
de saneamento, de creches e de esco-
Ias (existem quatro estabelecimentos
comunitários, subsidiados pela pre-
feitura, dentro do complexo, e seis
públicos nas imediações) A comuni-
dade, disse Pedro Vilela, também pre-
cisa de um posto de saúde.

O Complexo do Alemão é forma-
do pelas seguintes comunidades: No-
va Brasília, Parque Alvorada Cruzei-
ro, Novo Paraíso, Morro dos
Mineiros, Joaquim Queiroz (Grota),
Morro do Adeus, Morro do Alemão,
Morro da Esperança, Morro da Baia-
na e Itararé. A 29a RA está fazendo
atualmente um levantamento de da-
dos em toda a área do complexo e a
delimitação dos limites vem sendo
discutida pelos técnicos da prefeitura
com toda a comunidade.

Maré

Linha Vermelha

vai garantir

a urbanização

A 30a RA (Complexo da Maré)
foi criada em 1986, assim como as
regiões administrativas da Rocinha
(27a), Jacarezinho (28a) e do Com-
plexo do Alemão (29a). No entanto,
a 29a RA foi a única a ter sua área
delimitada, pelo Decreto 7.980, de
agosto de 1988. Apesar disso, o
Complexo da Maré não ganhou o
status de bairro. Agora as secretarias
de Governo e de Urbanismo devem
fazer pequenos ajustes nos limites da
RA e o complexo, a exemplo das
outras três favelas, vai se transformar
num bairro popular.

A construção da Linha Verme-
lha despertou a atenção das autori-

dades para a região, que será urba-
nizada. Porém, o administrador
regional, João Paulo Teixeira, diz
que ainda há muito o que fazer. Ele
lembra que, no complexo, ainda vi-
vem famílias em palafitas (na loca-
lidade conhecida como Roquete
Pinto) e num galpão localizado na
Baixa do Sapateiro. Existem sete
escolas e cinco Cieps no complexo,
mas o número de alunos supera em
muito o de vagas.

De acordo com João Paulo Tei-
xeira, faltam escolas, agência ban-
cária, destacamento do Corpo de
Bombeiros e postos de saúde, entre
outros serviços. João Paulo disse
que vê "com bons olhos a transfor-
mação da favela em bairro" e infor-
mou que cerca de 200 mil pessoas
vivem no Complexo da Maré, que
reúne 12 comunidades. O número
de habitações é estimado em 33.500
e o de unidades comerciais, em 786
(excluídas a localidade conhecida
como Roquete Pinto e a Praia de
Ramos). Estão cadastradas 339
ruas.

Area dos bairros
(em hectares)

Sao Conrado 629,95
Gcivea 504,57
J. Botanico 283,40.
Leblon 227,70
Lagoa 227,31
Vidigal 190,80
Ipanema 167,67

Sao Conrado 657,63
Gavea 341,36
J. Botanico 283,40
Leblon 227,70
Lagoa 227,31
Vidigal 178,72
Ipanema 167,67

—

¦

r> *» V>j



'^W"'^fa^m^-1a, ii 
llvlill

mm. H 
'• ¦ ¦ 

PWmLffijfl|, /»aH , Mr H*1 J ».•¦> ¦ i| || |

if'it *%? '11& '?$S*l 
li||-v'y •*&:"'r -

iiii"^i Vr^BH^BK|jmR^TO|fnfm(fv|(nniT^ I

| 
A emogao que comegou em 1936... \ •.' f 

^j^^v';/vj' 

'• eS^ ^mm se*em^r0'

¦ ¦ 
¦ * 

',,^V'^,'«

k 
MHB^li»^ 

tf?» a continuasao de ...E 0 VENTOIJEVOUdeMargacet VM
' 
|p •'v 6^;';t^^*i^^t»^'jil^itPH^SBMSfrt IP Mitchell, urn romance que vai produzir maiores e re-. .$j||

H do oaiao cinema *™ *a^'' flIfi||^^H 1 ^OconteudodeJii^^perra^eceucmsegWttodu-
I. de Clark Gable «V'tHi VjfrK'^MSBBp^l^^^^^ij:,,'fflri^^^^^tf^b^'a^^TOWTOa^as agora^^^^M

"/-' '-^^H esi»4a®hbtt^,pro|MiipNii^^^^^E0^^M
l^MPMBlMMiBiff >, '*-WJ^M»r^Ie todo d'jn^^^g\^WiM^»
'!flMa^#li;^~v».t» ¦ jUl HI www J* HI mifhaw que 1 s UttaaHKI^#p ^
IpByHMwir a ma adaptaij3to para o cinema. ffl^MBSBBSS ftf
JB1 No texto ao lado vocft W safest pws^'MSSU vau*. {M SnA in IjMBM^^^j^ffi- fla IP- para que voce volte a se emocionar. Passe hote-mesmo

t: 
'\<^-%myM: 

¦. *: • »•• aB^jjliK Scarlett. Voce vai descobrir por que a emogao que co- ,
"¦; 

; ?'4MKKr a iBR * „ '/' 
j A partir de hoje nas melhores livrarias gjH| 

R mes°u em 1936 <*&a8ora ainda maior. J|g

|HP.vSI^^^^'- it Jp 
' '$|S||HHw^it 

do Brasil e do Mundo. ¦^^Hp|^I|i|lS|p) iSp lSg8!8llii|Ml

I- 

J 
\ Mm wmWBEk • 

¦ - Wiaka.,; ra tefeeBl

•,(•. v :::Ml^^i^. ^|m8i¦ 
jjjj^»|^<|||j|^^^^5^!5l^S^!BBB[^^^BBBBl

JhHHHIHI; -^-s^^'??¦&'Aa-S^^'VS^^^HMPBMWBBWBWBlWWIiiMMii^MBwMWWllWMBEmBySaaMKaaS^SK^--: u-j^8BBWBiWWgS8WMWHB88|pw?a

?Hr< . ; 
'v 

:^'=r;-^•v^-^^'~>-:«'-:. 
'""".^vf, -'--• T0''r-^fSPm^^^^-''- '• " '-:? :'.-,r'' £-"«-. -" j. :,, ; ?¦ ¦ J. --.;-- ^ W. :'"^:^ffiBHaMiWMWiWiHMMBH^^^WI^Mi^mqfffffMMMa^MiB«Mi^^

j I 'i M i l|[^^^^^^^^^^^^^^Mipw'v'-*'iyaiitii^ffi"gwg«i^^^a^«' "'• '-™81" .... .:^.-a^i^ni^t»mxmm^xaKami*Bma^mmmim^mmmmet^mmm 

dinamarq uSs A IUnBoTJumk}~pianista brasileiro Nelson Freire sao algumasdas atragdes

I Nova biogra- C^P1'11}

llL. <*»* mcs da TV. pal

Pagina 
Pagi

t-^jíasaaHOTssOTK

A emoção que começou em 1936

a continuação de . . .E 0 VENTO UBVOU de Margatet
Mitchell,; um romarice que^^ vai produzir maiotófc e k-
novidas-emoções. •••••; "••,;••".• JjmÈ

0 conteúdo de
rante todo o período de sua produção. Masigpra, com
este lançamento ínternacionai, VÔce é niílhõ^ de leiço^ -
res de todo o mundo finalmente saberão se Rhett su-
cumbirá de novo aos encantos dç ^carlett. 'WM

A Editora Record está lançando Scarlett no Brasil,

para que você yolté a se emocionar. Passe hòiè-mesmói
numa livíaria e seja ò primeiro á conhecer o diestUio de
Scarlen. Você vai descobrir por que a emoção que co-
meçou em 1936 está agora ainda maior.

Seguramentt
depessoas què^eji
garet Miúheltóu
emocionaram ao í
No texto ad iado
chorar, de noyo..

A partir de hoje nas melhores livrarias

do Brasil e do Mundo.

O^St^kSrSÍu, o trompetista dinamarquês Allan Botchinsky e o pianista brasileiro Nelson Freire são algumas das atrações de Cascavel

Interior do Paraná

recebe artistas de

primeira qualidade
MAURO TRINDADE

I ASCAVEL, PARANÁ
¦ i — Em sua quarta versão,
V^ o Festival de Música des-

ta cidade alcança projeção in-
ternacional e transforma por
dez dias — até 2 de outubro —
o faroeste paranaense num dos
mais ativos centros musicais
brasileiros. Artistas do nível de
Nelson Freire, peças da rari-
dade de A canção da terra e
instrumentos de uma qualida-
de que nem os melhores tea-
tros brasileiros conhecem irri-
gam a árida região — aqui não
chove há 90 dias — e mistu-
ram povos de todo o mundo.
A abertura do festival foi na
tarde do último domingo, com
um insólito coral de 10.000
crianças, seguido de um con-
certo noturno da Camerata
Antíqua de Curitiba. O patro-
cínio é do Governo alemão, do
Paraná e da prefeitura e comu-
nidade locais, que despejaram
cerca de Cr$ 100 milhões na
pequena cidade. Artistas de 14
países, fora o Brasil, estão por
aqui desde o último fim de
semana para uma maratona de
23 concertos, 24 cursos e di-
versas exposições e palestras.

O pianista Miguel Proença é

o diretor artístico do festival.
Completamente afônico — "é

a tensão", desculpa-se —, ele
explica que o sucesso deve-se,
acima de tudo, ao empenho
que a cidade deposita no en-
contro. "Além do auxílio da
prefeitura, a Universidade Es-
tadual do Oeste do Paraná
suspende suas aulas e libera
seu prédio para nós. Isso fora
o apoio das TVs da região",
enumera. As fábricas de piano
Essenfelder (brasileira) e
Steinway (teuto-americana)
emprestaram instrumentos pa-
ra o evento. Numa complicada
operação de transporte, a em-
presa nova-iorquina aterrissou
em Cascavel um Steinway D
— seu modelo de concerto —,
considerado o melhor do mun-
do e em condições difíceis de
se encontrar mesmo em teatros
do porte do Municipal cario-
ca. "E com o piano vem mr.
Woodward, presidente-geral
da companhia, e mr. Dickens,
o técnico-chefe da Steinway,
que irá zelar por sua afina-
ção", completa Proença.

O tamanho do festival con-
trasta com as proporções de
Cascavel, um centro agrícola
plantado num entroncamento
rodoviário no sul do país."Foi muito importante para
nós o intercâmbio criado com
a Escola Superior de Música
de Karlsruhe", elogia o pianis-
ta. Fany Solter, a reitora da-

quela escola, conta que o go-
verno alemão cedeu mais de
US$ 100.000, o que possibili-
tou a vinda de 96 alunos e
professores. 

"Vamos apresen-
tar uma série de concertos,
sendo o mais importante A
canção da terra, de Mahler,
numa versão reduzida assina-
da por Schoenberg", destaca a
reitora, pianista de Ilhéus radi-
cada na Alemanha.

A rotina dá cidade foi para

o espaço com a invasão de
alunos (e alunas) da Alemanha
e de outros países europeus.
As ruas da cidade misturam
estrangeiros e brasileiros cuja
única língua em comum é a
musical. De resto, muitos ges-
tos e mal-entendidos. A pre-
sença de Karlsruhe no Brasil
vai se desdobrar em mais dois
concertos no Rio de Janeiro.
Em outubro, ainda sem data
marcada, A canção da terra,

dificilmente executada, será le-
vada na Sala Cecília Meireles. E
no dia 10 do mesmo mês é a vez
de Cosi fan tutti, ópera de Mo-
zart, subir ao palco do Teatro
Municipal, numa erótica mon-
tagem que mistura elementos
clássicos e contemporâneos.
Karlsruhe entusiasmou o Rio
há dois anos, quando trouxe
para cá sua versão de A hora
espanhola, de Ravel, e Gianni
Schicchi, de Puccini.

Na abertura do festival, a
Camerata de Curitiba não fez
concessões e tocou a' integral
dos motetos de Bach, numa
densa apresentação de duas
horas, assistida por 3.000 pes-
soas. O público, sem experiên-
cia musical, atravancou um
pouco a récita eom palmas e
conversas fora de hora. Um
calor infernal tomou conta da
Catedral Metropolitana,
transformada em sala de con-
certos. O maestro Roberto de
Regina suportou com paciên-
cia o assédio das câmeras dos
fotógrafos e cinegrafistas, que
invadiam a cada nota o palco.
Terminou a noite com Fürchte
dich nicht, ich bin bei Dir.

Uma sucessão de outros
bons grupos e artistas brasilei-
ros e estrangeiros continua até
2 de outubro. Aindam se apre-
sentam a orquestra de Karls-
ruhe, a Sinfônica do Paraná, a
Orquestra Philomusica de As-
sunção (Paraguai) e diversos

ensembles camerísticos. Nosso
maior pianista, o arredio Nel-
son Freire, que toca poucas
vezes por ano no Brasil, vai
interpretar o Concerto N° 2,
de Chopin, na noite de encer-
ramento. Outros destaques
são o russo Kalle Randalu
(piano), especialista em duos e
música de câmara, e o dina-
marquês Allan Botchinsky,
trompetista, que atuou na
banda de Dizzy Gillespie e que
no dia 27 realiza um show com
sua banda. A participação do
jazz deve ser ampliada nos
próximos festivais.

Durante o concerto de aber-
tura, quando 10.000 animadas
crianças entoaram canções do
compositor Edino Krieger, o
governador Roberto Requião
garantiu a permanência do
evento, termo que para ele já
não comporta as dimensões do
festival. "Não adianta só dar
dinheiro. É preciso compreen-
der a cultura como um proces-
so social realizado pela comu-
nidade. É isso que está
acontecendo aqui em Casca-
vel, com a formação de artis-
tas e de platéias. Vamos sem-
pre promover festivais assim,
tanto na música como no tea-
tro, pelo qual tenho um cari-
nho especial", confessa Re-
quião, ex-integrante de grupos
estudantis de teatro. "No fun-
do, ainda sou um ator", decla-
ma o político.
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.. esta maior neste 23 de setembro!

Rio de Janeiro — Quarla-feira, 25 de setembro de 1991
Não pode ser vendido separadamente

Dez dias de música em Cascavel

fia de Laurence
Olivier revela
sua ligação
amorosa com
Danny Kaye.

a atração de
linie entre os fil-

O grupo
paulista Titãs
lança um disco
sem sutilezas
e com muitos
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ILOLLYWOOD — Tudo cngati-
lhado para Eddic Murphy estrelar
Tira da pesada III. Isto é, se o ator e a
Paramount Pictures chegarem a um
acordo quanto ao adiantamento soli-
citado: US$ 15 milhões, US$ 3 mi-
lhões a mais do que o total recebido
por ele em seu último filme, 48 horas
— parte II. O acordo faz parte de um
amplo pacote quê Eddie Murphy está
negociando com a Paramount Pictu-
res por ocasião da renovação de con-
trato, que prevê a realização de qua-
tro filmes.

Antes dc Tira da pesada III, Eddie
Murphy começará a filmar cm no-

vembro a comédia Boomerang, para
lançamento no verão americano dc
1992, com direção de Reginald Hu-
dlin, a partir de uma história do pró-
prio Murphy. Os dois outros projetos
ainda não foram definidos.

Eddic Murphy está ligado à Para-
mount Pictures desde 1982, quando
estreou nas telas com o estrondoso
sucesso em 48 horas. Desde então,
seus filmes já arrecadaram mais de
US$ 1 bilhão em todo o mundo, con-
tabilizados os fracassos dc critica de
48 horas — parte II e Noites no Har-
lern e o processo perdido para o escri-
tor Art Buchwald em torno da histó-
ria original de Um príncipe em Nova
Iorque.
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A ARTE MILENAR DOS SÍMBOLOS

PALESTRA COM 0 PROFESSOR

NAMUR
Dia: 27 de setembro, às 20:00 hs.
Local: Centro Empresarial Rio
Praia de Botafogo, 228.

ENTRADA FRANCA
Apoio:

Astros e Magias - Sua loja Esotérica
Realização:

ACADEMIA DE CULTURA ARCANA
Reserve sua vaga I

Inf. tal: (021) 266-0833

TAPETES i
ARRAIOLOS 1

PROMOÇÃO |
Rua Barata Ribeiro, 502 lj.l ê
Tel.: 256-2035 S

JB

Assinatura

Belo Horizonte

(031) 226-4440

Produção de
Pedro Rovai Uma comédia dc

JlICA DE OLIVEIRA
TONIA v LUCÉLIA

CARRERO SANTOS
Participação de

MARCIA CABRITA
MAURO OSMAR

PRADO
Direção

Juca de Oliveira

Teatro Villa Lobos
Av. Princesa Isabel, 440 - Copacabana - Fone: 275.6695

4: a Sábado - 21:00hs - Domingo - 19:00hs
Ingressos a domicílio - 622.2858 - Produção Espetáculo - 286.4597

Adquira seu ingresso com antecedência

®VA5R ¦FINK (í Besouro lasas te/uiandus

90 horas

de pintura 
. 
„„a

contemporânea

ATENÇAO
Regulamento e inscrições nas sedes do:

Lrme Espaço Cullural, Boulevard 28 de Setembro.
176; Museu Nacional de Belas Artes. Av. Rio

Branco, 199; e Centro Cultural Banco do Brasil.
Rua Primeiro de Março, 66 — Térreo.

De 3« a 6* feira, das to às tshoo

PRÊMIOS ESPECIAIS

1° lugar: Viagem à Europa
2° lugar: CrS 300.000,00
3° lugar: CrS 250.000,00
4° lugar: trés prêmios de CrS 150.000,00
e mal* CrS 300.000,00 a cada participante
que cumprir o regulamento

APOIO: SECRETARIA DA CULTURA DA PR
E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO RJ

REALIZAÇÃO: LEME ESPAÇO CULTURAL DO RIO DE JANEIRO
E CASA GRANDE GALERIA DE ARTE, DE GOIÂNIA

ORGANIZAÇÃO: BARRASHOPPING

W BANCO DO BRASIL
'Governo
cio Brasil

Inicio- 2" feira, 7/10/91 Encerramento: 6" (eira 11/10/91 local: BarraShopping

Kodak
EM 1 HORA | NAC0BALD0LEBL0N l ÂVAPHOTO TEL,: 511-5145

2? A SÁBADO • DAS 8 AS 20 H
DOMINGO - DAS 8 ÀS 14 H
ESTACIONAMENTO GRÁTIS

PREÇOS POPULARES.

unidas Rent a Car
Apresenta

<èt PHAEDRA

JORNAL DO BRASIL

Direção Geral: Antônio Abujamra
com

Veta Holt/, Su/anri laim, Deborali Evelyn
c qMtirlc rlri)(i , ífníliliino)

Terças e Quartas • 91 h» Teatro Dulcma • Cinelândia
POTOdUO BANCO

IBAC ZZULTIPUC
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Livro revela

f SEMANA BENEFICENTE EM PROL IXJ HUòrfJAL UU LAIVUQK

^2?® Olízsici Ryingtori
Av. Rainha Elizabeth, 769 * Tel.: 227-2447[^\j|j

ligação de

Olivier e Kaye
LONDRES — Uma

biografia de Laurence
Olivier, escrita por Do-
nald Spoto, revela que o
famoso ator inglês mante-
ve vários relacionamentos
homossexuais durante
sua vida e que sua terceira
mulher, Joan Plowright, o
obrigou a eliminar de sua
autobiografia qualquer
menção ao fato. Segundo
o livro, a ser lançado em
outubro na Inglaterra,
um dos relacionamentos,
com o comediante ameri-
cano Danny Kaye, teria
durado quase dez anos.

Donald Spoto afirma
que Olivier — morto em
1989, aos 82 anos — des-
crevia esses relacionamen-
tos nas passagens elimina-
das de sua autobiografia.
O escritor conta que, ao
conhecer Danny Kaye,
numa festa em Holly-
wood, Olivier tinha 40
anos e estava casado com
Vivien Leigh (a Scarlett
0'Hara de £ o vento le-
vou...). Kaye também era
casado, com a roteirista
Sylvia Fine, mas passava
longas temporadas nas
casas de Olivier e Leigh
em Los Angeles e na In-
glaterra. Olivier, segundo
o novo biógrafo, teve
também numerosas rela-
ções com outras mulheres
durante seus casamentos
com Jill Esmond, Vivien
Leigh e Joan Plowright.

¦y—

TECN0Í.0GIA JAPONESA REVOUXSCWA

VESTUÁRIO DE COURO.
REFORMA de casacos de pele, couro e camurça.Em UMPEZA de peles, couro e também, camurça.

E mais! A SAOAE também vende roupas prontas e sobmedida, toda» etn couro, no modelo que você escolher.
Rua Barata Ribeiro, 502 Loja V ® 235IÍ78?

f
i
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Famoso prato da cozinha argentina.^
Carne na brasa.

Dá para 2 pessoas. Preço fixo
Rua Adalberto Ferreira, 32 - Tel.: 274-4022

BAMERINDUS
APRESENTA

Apresenta

Shell

c participação do RAFAEL PONZI
hilariantr nimrdia dr TERRELL ANTHONY

dircçio JOSÉ WILKER
TEATRO VANNUCCl de 4r a domingo -Tel.: 274-7246

Festa no 
palco 

reúne

Pavarotti e Domingo

N,I OVA IORQUE, EUA — Dois dos
maiores cantores líricos da atualidade, o
italiano Luciano Pavarotti e o espanhol
Plácido Domingo, ambos tenores, atuaram
juntos na última segunda-feira, diante de
um público maravilhado, nas comemora-
ções do 25° aniversário da mudança do
Opera Metropolitan de Nova Iorque da
Broadway para o Lincoln Center.

O programa incluiu fragmentos de duas
óperas de Verdi — Rigoletto, com Pavarotti
como o Duque de Mantua, Cheryl Studer
como Gilda c Leo Nucci como Rigoletto, c
Otello, com Domingo no papel-título, Mi-

rella Freni como Desdêmona e Justino Diaz
como lago — e da opereta O morcego, dc
Strauss, com interpretações de Barbara Da-
niels. Barbara Kiduff, Anne Sofie Von Ot-
ter, Hermann Prey c Gottfried Hornik,
além de apresentações do barítono Sherral
Malnes e do baixo Samuel Rancy. O diretor
artístico do Metropolitan, James Levinc,
dirigiu a orquestra.

Ao final, sob aplausos estusiasmados da
sociedade novaiorquina, o palco transfor-
mou-se em enorme festa, com Pavarotti,
Domingo, os demais participantes e convi-
dados-surpresa do porte de Fcderica Von
Stade, Thomas Hampson, Junc Andcrson,
Aprile Millo, Ferrucci Furlanctlo e Kath-
lcen Battlc.

IHU FES1& (BTE C DMA DELKIDS&

MSM A NASHVILLE. =i

Hoje a festa vem montada na alegria: muita comida, muito chopp gelado
e a música dos autênticos "cowboys" norte-americanos do conjunto

COUNTRY EXPRESS. Não perca, toda quinta-feira, este delicioso "Grill & Beer" vai""',
fazer você se sentir em Nashville. E ainda tem o sorteio de uma viagem que

pode levar você até lá.

Toda quinta-feira serão sorteados 10 nomes que participarão depois do super-sorteio"
de uma viagem para Nashville, a capital do country, nos EUA, com ~

direito a acompanhante.
Preço; Cr$ 9.500,00

A partir das 20 horas.
Estacionamento grátis para

um período de 5 horas.

0 casal véstido com o melhor
estilo "country" ganhará de *

presente um jantar no Valentíno's. •

Sheraton Rio
HOTEL & TOWERS

aya American Airlines.

AV. NIEMEYER, 121 - TEL.: 274-1122

ITT Sheraton. A Escolha Natural.

Nova Iorque — Reuter

Os dois tenores no ensaio, antes do show no Opera Metropolitan
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JORNAL DO BRASIL

Bye Bye Aos montes

quarta-feira, 
25/9/91 o 3|

Ronaldo Zanon
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® Folifui para ninguém 1)»-
tar de fui to, Guilherme
Araújo se despedirá defini-
tivamente do carnaval, uno
que vem.
• Promoverá, para marcar
a data, um coquetel cie des-
pedida no Pão de Açúcar,
animado pela Orquestra Ta-
bajara:

BWS,Í— ,Ià que a classe média não'""gosta mais de carnaval, op-
W'« tei por uma festa chic para""me despedir da loucura.

r Pérolas
jÜDo governador Gilber-

to Mestrinho alfinetan-
do o Ibama, que ultima-
mente dedica-se a

tm",preservar os veados em
-— extinção:

¦»à-Reconheço que a pre-
—servação da espécie é ne-
£*3Vessária, mas, conve-
àr-iihamos, não há veado'"~7hais importante, que o

caboclo da Amazônia.
***

. Foco principal dos
'¦*¦¦¦»»ataques dos Mestrinho,
™«>ú Ibama também não es-
»¦"•' capou do veneno da pri-' meira-dama Maria Emi-

lia:
——Aquela Tânia Munhoz
ü?confunde até hoje jacaré

com lagartixa.

Na terra
™ • Checa ao Rio no sába-

'/* do a deslumbrante atriz
TT isabelle Huppert.
,Cv,« Vem acompanhando o

marido, Daniel Toscan
¦Duplantier, p.d.g. da Uni-
france Filmes.

;' • Passam o fim de sema-
•'^na aqui e na segunda-feira

embarcam para São Pau-
.«-Io, onde ele assinará, con-

—trato de distribuição de
filmes com a Abril Vídeo.

Pied-à-terre
• O último número da re-
vista francesa de decoração
AD traz uma reportagem de
capa, com muitas fotos cm

cores espalhadas por suas
seis páginas, focalizando o
apartamento de Carmem e
Tony Mayrink Veiga, em

f ~ Paris.
i..' • Intitulada Face a face

com a Torre Eiffel, a rc-
portagem esbanja elogios
sobre a elegância c o bom
gosto do décor.

• Desabafo que D. Hosane Collor fez ontem
cm conversa com um cimiçjo do cítcuIo mexia
intimo: , .Nesse episódio todo du LBA acabei arran-
jando mais parente do que jamais tive. Esse
Hercolino, de São Paulo, por exemplo, nao é
meu primo. E foi posto na superintendencia
por indicação de meu cunhado Leopoldo.

m m m

Oxente!
A agreste Elba

Ramalho e o denso
Alceu Valença subi-
rão ao palco do Tea-
tro Municipal, cm
janeiro, vivendo os
principais papeis da
ópera Lampião e
Maria Bonita, as-
sinada por Fernando
Bicudo.

***
Seja o que Deus

quiser.

¦ ¦ ¦

A dois
O ator Roger

Moore, que repre-
sentando a Unes-
co chega ao Rio na
segunda-feira pa-
ra condecorar o
comediante Rena-
to Aragão, não fi-
cará por aqui só
no terreno das
amenidades.

O ex-agente 007
terá um encontro
privado com o go-
vernador Leonel
Brizola.

Concurso
Os engravatados freqüentadores do Es-

planada Grill, em São Paulo, não estão
escolhendo apenas a melhor carne para o
seu prato.

Estão escolhendo, também, um nome para
a nova casa do grupo, a ser inaugurada em
outubro.

Pretende ser "o primeiro rodízio chique
da cidade".

Falia apenas escolher o nome, entre os
mais de mil sugeridos pelos habitués do Es-
planada.

O resultado do concurso será divulgado
hoje, e o nome mais cotado, até ontem, era o
de Bob Coutinho, um dos donos da churras-
caria.

O autor da indicação ganhará cem janta-
res na nova casa, além de duas caixas de
uísque JB.

DILEMA
• De um alto executivo, com bom trânsito no
ministério da Economia:
— O dilema de Mareilio é que ele precisa de 3 /o
do PIB, e não conseguiu ainda descobrir de onde
tirá-los. Mesmo porque o PNB não é elástico.

Tudo ao contrário
Num recente episódio em que a CBF pre-

tendia punir o Flamengo por ter entrado na
justiça comum, quem insistia na punição ao
clube era o presidente da Federação do Para-
ná — Onaireves Moura (Severiano escrito ao
contrário).

Quem defendeu o Flamengo foi o advogado
Onurb Couto (Bruno ao contrário).

Para completar, o diretor de seleções, Jor-
ge Salgado, é uma pessoa reconhecidamente
muito doce.

E o presidente Ricardo Terra Teixeira ain-
da está no ar, desde que assumiu o seu man-
dato.

Não e não
• Bem humorada, a
atriz Pepita Rodrigues
esclarece que não ga-

, nhou outra Mercedes no-
vinha como andam espa-
lhando por aí:
—Estou até a pé. O único
motivo para a minha fe-
licidade é que estou com-
pletamente apaixonada.

Causa própria
Deu no Diário Oficial de

ontem.
O presidente da Repúbli-

ca cm exercício admite no
quadro suplementar da Or-
idem do Mérito Naval, no
!grau de Grã Cruz, o vice-
presidente da República Fe-
derativa do Brasil, Itamar
Augusto Caltiero Franco.

O próprio.

Bebei Klabin com os pais, Álvaro e
Lourdes Catão, símbolos de elegân-
cia do café society, no movimentado
coquetel de inauguração da Casa Cor

Rubem Monteiro

ffisj x3? xwt? i vl

Mistério
Mesa de quatro an-

teontem no restau-
rante do Plaza, em
Nova Iorque, chama-
va a atenção.

Juntava, num papo
sussurrado, o porta-
voz Cláudio Humber-
to, o deputado Cleto
Falcão, o assessor
Luiz Carlos Chaves.

E last but not Icast
Augusto Marzagão —
ex-secretário particu-
lar do governo Sar-
ney.

Alô alô
A crisc já foi pior na

Casa da Dinda.
Anteontem, o presi-

dente Collor telefonou
duas vezes de Nova Ior-
que para D. Rosane.

Quem vem
Chega a São Paulo

na sexta-feira o ator
Joel Grey, o impecável
mestre de cerimônia
do filme Cabaret.

Ele virá participar
de uma performance
no pavilhão america-
no da Bienal.

Como ninguém é de
ferro, vem depois para
o Rio onde descansa-
rá por uns dias no
Caesar Park.

Sempre na Casa Cor, Ronaldo César
Coelho com Tanit e Chicô Gouvea

Ronaldo Zanon

m

Pensamentos
O publicitário Carlito Maia, um gran-

de gozador, está compilando unia série de
máximas sobre a atual situação do Bi a-
sil.

Pensa, inclusive, em brevemente editar
um livro — Carlitolicas do ftluia.

Aqui, em primeira mão, quatro delas:
mSe cada país tem a capital que merece,
a do Brasil Novo só pode ser Canapi.
¦ Lembrete oportuno', macho tem de-
jnais, o Que está faltando è homem.
uPara embaixatriz no Triângulo das
Bermudas, Rosane.
mDeus é brasileiro e mora na Casa da
Dinda.

Garoto propaganda
Depois de recu-

sar-se a partici-
par de várias
campanhas como
garoto-propagan-
da, o empresário
Humberto Saade
topou estrelar co-
merciais de uma
instituição
financeira.

Ele aparecerá
como o Rei Midas,

aquele persona-
gem que faz ouro
em tudo o que
toca.
• Apesar de lison-
jeado, Humberto
não repassará seu
cachê para qual-
quer instituição
de caridade:

— A maré não
está pra peixe. Et
c'est fini.

^^^^õvè^ícMwWi^de decoração: Tetê Góúvêa Vieira,
Patrícia Quentel e Viviane Grabowsky

Na Serra
petrópolis vai ganhar

sua repetidora de televi-
são.

O empresário Cláudio
Chagas Freitas inaugu-
ra, dia Io, a TV Serramar
de Petrópolis, canal 46. ,

Charada
Há quem, no Palácio

do Planalto, chame os lí-
deres do governo na Câ-
mara de Ricardo Souto e
Humberto Fiúza.

Um ê muito leal, mas
não é bom articulador; o
outro é bom de articida-
ção, mas não é sempre
leal.
9 A solução da charada
fica à disposição dos ana-
listas políticos.

RODA-VIVA
Fernada Colagrossi foi anfitriã, ontem, de um

almoço en petit comitê, no Saint Honoré, em ho-
menagem ao embaixador e Sra. José Manuel
Fragoso.

Sexta-feira, na Hípica, serão expostos 46 qua-
dros, do século XVIII, retratando o Rio de .Janeiro,
que serão leiloados a partir do dia Io pelo escritório
de arte Dagmar Sabóia.

O líder do PRN na Câmara dos deputados,
Cleto Falcão, pediu licença do cargo para ir a
Nova Iorque como observador parlamentar da
atual Assembléia da ONU. Assume em seu lugar,
durante uma semana, o deputado paulista de
primeiro mandato Maurici Mariano, ex-prefeito
de Guarujá.

Para o leilão que começa dia Io de outubro, a
Century's está decorando com as peças que serão
leiloadas ambientes de cpoca.

O guitarrista do grupo Duran Duran, Warren
Cuccurullo, promove hoje festa no Resumo da
Ópera em torno da namorada brasileira, Claudia
Bueno.

Aviso aos bajuladores: o deputado Ulysses Gui-
marães estará completando 75 anos no próximo dia
6.

Outro político, não menos conhecido, aniver-
saria também no mesmo dia: o ex-deputado Luís
Inácio Lula da Silva.

O chanceler Francisco Rezck receberá amanhã
na residência do embaixador Ronaldo Sardenberg,
em Nova Iorque, as mais de 180 delegações presen-
tes à atual assembléia-gcral da ONU.

A Elle Due convidando para o lançamento da
coleção primavera-verão, dia 30, no show-room do
Leblon.

Cookie Richcrs voará na sexta-feira para uma
temporada em Nova Iorque.

Josefina Jordan reuniu ontem para ura almo-
ço no Casa Cor um grupo pequeno de amigas.

Depois de quinze anos ausente dos palcos, a
cantora Claudete Soares será atração de amanhã
até sábado no Rio Jazz Club.

O Inter-Continental convidando para um mo-
vimentado coquetel hoje feBtejando o aniversá-
rio do fotógrafo Rubem Monteiro.

O Rio Dcsign Center será palco amanhã, às 21h,
da exposição Joaquim Tcnreiro - Ao mestre com
carinho.

Ana Maria Ramalho

VICTORHUGO

LEATHERG8DDS

DISCONTINUED MODELS

30%To60%C)FF

Barra Shopping - Nível Lagoa
Visconde de Pirajú 507 • Rio Sul • Av. Rio Branco 155 • Tijuca off Shopping

¦LEONE

53? GRANDE LEILÃO

Assinatura Jornal do Brasil ]
Vitória

(027)222-7441

VOCE JA FOI AO

CEP 20.000?

HOJE

NO PALCO
Chacal
Tavinho Paes
Saliva Voadora
Guilherme Levi
e muitos outros
I

M

20:00 h.

NO VÍDEO
Primeira mão:
Vídeo do Lobão
"Jesus não tem Drogas no
País dos Caretas".
Filme do Flavio Tambelini
sobre Tim Maia. _ ,,Ki-
Filme do Sérgio Peo Na-
derú . U'"
Panorâmica Tupinamba .

—£M2B£S—'

Inauguração

Palácio dos Leilões

Barra

ijl-l j—I I

ESPAÇO SÉRGIO PORTO

LARGO DO HUMAITÁ
Ingressos a 500,00

Apoio:

'ROGRAMA
I h A P I -X 1

rOQDADãJ
1Ü1.» »"¦ ~l

CAPTAÇÃO
Estamos recebendo Quadros,

Tapetes e Peças Antigas
para o Leilão Inaugural
a se realizar a partir do

dia II de outubro próximo.

399-5454
AV. ÉRICO VERÍSSIMO, 700

22.621 - BARRA - RJ

Recebimento de Peças

Com exposição já marcada para os dias

26 e 27 de outubro e leilão a partir do dia 28, estamos

recebendo peças para o 53? GRANDE LEILÃO

DE ARTE. Quadros, Tapetes Orientais, Porcelanas,

Jóias antigas, Pratas, Imagens, Mobiliário antigo

e Objetos decorativos de época.

Rua Francisco Otaviano, 132 - Arpoador

Tels.: 287-4758, 287-4547, 287-4497

Assinatura Jornal do Brasil

Macaé

ORTOPEDISTAS
SJORNAD^CAR.OCA^

SBOT - RJ .
ORTOPEDIA DO ADULTO - TRAUMA

ORTOPEDIA INFANTIL
27 e 28 de SETEMBRO 91f0^

HOTEL GLÓRIA o°*

INFORMAÇÕES: SBOT-RJ (021) 222-4770

APOIO: ORTOPEDIA CAMPONEZ

De 4'
a

I Sábado

c/ MARWNH0S MOURA
Domingo: Liliane
IPANEMA* Rtu Vmkiui de Morais, 39 • TeL: 267-5757

:\l: "-'y ': 
lEATRO DOS 4 APRESENTA

A
• •••*•• %*• S&Hi*. ...-t.-.-C

BAILE

¦ / • ¦ :t -jv»
v.'V~ • ' -

••• •
•••••• •• • • ;'••• ••••••• <

: PATROCÍNIO ;^

•*•••. • \ • .

...• 
••

MÁSCARAS

Shell "•

•V .

DE MAURO RASI
COM A COLABORAÇÃO DE GIUSEPPE VERDI

CLEYDE YÁC0NIS • SÉRGIO VI0TTI • DANIEL DANTAS

LILIA CABRAL • CLÁUDIO MAMBERTI • THELMA REST0N

ROBERTO FROTA • REINALD0 GONZAGA • LUIS CLÁUDIO
TEATRO DOS 4 • TELEFONE 274 9895 • SHOPPING DA GÁVEA
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CINEMA

ESTREIAS
UM ANJO EM MINHA MESA (An angel at my
íable), de Jane Campion. Com Kerry Fox, Karen
Fergusson, Alexia Keogh e Iris Churn. Estação
Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281 —541-2189):
15h20,18h20, 21h20. (Livre).

Filme dividido em trôs partes que contam a infân-
cia, a adolescência e as primeiras passagens porhospitais psiquiátricos da escritora neozelandesa
Janet Frame. Nova Zelândia/1990.

FEBRE DA SELVA (Jungle fever), de Spike Lee.
Com Wesley Snipes, Anthony Quinn, Annabella
Sciorra e Spike Lee. Estação Botafogo/Sala 1
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 286-6149):
14h30,17h, 19h30, 22h. Art-Fashion MaII2 (Es-trada da Gávea, 899 — 322-1258): de 2a a 6a, ès
17h10, 19h30, 21 h50. Sábado e domingo, a par-tir das 14h50. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada,
Via 11,2.150 — 325-0746): de 2a a 6a, às 16h20,
18h40, 21 h. Sábado e domingo, a partir das 14h.
Largo do Machado 2 (Largo do Machado, 29 —
205-6842): 14h, 16h30,19h, 21H30. (12 anos).

O relacionamento entre um arquiteto negro e sua
secretária ftalo-americana choca suas famílias e
provoca sérios problemas raciais. EUA/1991.

NEW JACK CITY — A GANG BRUTAL (NewJack City), de Mario Van Peebles. Com Wesley
Snipes, Ice-T, Allen Payne e Chris Rock. Palácio-
2 (Rua do Passeio, 40 — 240-6541): 13h40,
15h30,17H20,19h10, 21 h. Leblon-2 (Av. Ataul-
fo de Paiva, 391 — 239-5048), Barra-1 '(Av. das
Américas, 4.666 — 325-6487), Tijuca-1 (RuaConde de Bonfim, 422 — 264-5246): 14h1Ó,
16h, 17h50. 19h40, 21h30. Ricamar (Av. Copa-
cabana, 360 — 237-9932): 14h30, 16h15, 18h,
19h45, 21h30. Madureira-1 (Rua Dagmar da
Fonseca, 54 — 450-1338): de 2a a 6a, às 15h30,
17h20, 19h10, 21 h. Sábado e domingo, a partirdas 13h40. Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 —
249-4544), Ramos (Rua Leopoldina Rego, 52 —
230-1889): 15h30, 17h20, 19h10, 21 h. (14anos).

Líder carismático de uma gang de traficantes decrack enfrenta a perseguição de dois policiais —
um deles ex-viciado — que pretendem acabarcom a gang e com o tráfico. EUA/1991.

LADRA E SEDUTORA (La petite vofeuse), deClaude Miller. Com Charlotte Gainsbourg, DidierBezace, Simon de Ia Brosse e Raoul Billerey.Art-Fashion Mal/ 4 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): de 2» a 6», ás 16h. 18h, 20h, 22h.Sábado e domingo, a partir das 14h. EstaçãoPaissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653): 16h, 18h, 20h, 22h. Star-Copacabana
(Rua Barata Ribeiro, 502/C — 256-4588): 14h,16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).

Menina de 16 anos, tímida e desajeitada, começa adescobrir os primeiros impulsos sexuais e, sentin-do-se rejeitada, procura refúgio no mundo dosadultos. Argumento original de François Truffaut.França/1988.
LEÃO BRANCO — O LUTADOR SEM LEI
(A.W.O.L. absent without /ove), de Sheldon Let-
tich. Com Jean-Claude Van Damme, Harrison
Page, Lisa Pelikan e Ashley Johnson. Barra-3
(Av. das Américas, 4.666 — 325-6487), Carioca
(Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178),
Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835):
13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. São Luiz 1
(Rua do Catete, 307 — 285-2296), Copacabana
(Av. Copacabana, 801 — 255-0953), Leb/on-1
(fw. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048): 14h,16h, 18h, 20h, 22h. Ópera-1 (Praia de Botafogo,
340 — 552-4945): 16h, 18h, 20h, 22h. Madurei-ra-3 (Rua João Vicente, 15 — 593-2146): 13h,15h, 17h, 19h, 21 h. Norte-Shopping 2 (Av. Su-burbana, 5.474 — 592-9430), Olaria (Rua Ura-nos, 1.474-230-2666): 2", 3» e 6», ás 15h, 17h,19h, 21 h. 4a, 5a, sábado e domingo, a partir das13h. (12 anos).

Membro da Legião Francesa na África viaja clan-destinamente até Los Angeles para encontrar oirmão gravemente ferido e, para sobreviver, ganhadinheiro como lutador de rua. EUA/1990.
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CONTINUAÇÕES
EUROPA (Europa), de Lars Von Trier. Com jean-Marc Barr, Barbara Sukowa e Udo Kier. fíoxy-1

(Av. Copacabana, 945 — 236-6245): 14h, 16h,8h, 20h, 22h. (14 anos).
Filho de alemães deixa os Estados Unidos paraviver na Alemanha, em 1945, e, no seu emprego
na ferrovia, descobre um país estilhaçado e a
sociedade decadente. Dinamarca/França/Alema-
nha/Suécia/1990.

HAMLET (Ham/et), de Franco Zeffirelli. Com MelGibson, Glenn Close, Alan Bates e lan Holm.Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-8349): 14h,16h30, 19h, 21 h30. Tijuca-2 (Rua Conde deBonfim, 422 — 264-6246): 13h30, 16h, 18h30,21 h. (Livre).
A solidão e a tragédia do príncipe da Dinamarca,
que suspeita que o tio assassinou o rei para tomaro trono e casar-se com a viúva. Baseado na obrade Shakespeare. EUA/1990.

TUDO POR AMOR (Dying young), de Joel
Schumacher. Com Julia Roberts, Campbell Scott,
Vincent D'Onofrio e Colleen Dewehurst. Roxy-2
(Av. Copacabana, 945 — 236-6245), São Luiz-2
(Rua do Catete, 307 — 285-2296), Rio-Su/ (RuaMarquês de São Vicente, 52 — 274-4532): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. Barra-2 (Av. das Américas,
4.666 — 325-6487), Palácio-1 (Rua do Passeio,
40 — 240-6541), América (Rua Conde de Bon-
fim, 334 — 264-4246): 13h30, 15h30, 17h30,
19h30, 21h30. Ôpera-2 (Praia de Botafogo, 340— 552-4945): 1 èh, 18h, 20h, 22h. Madure ira-2

(Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 450-1338), Nor-te-Shopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-
9430): 2», 3» e 6", às 15h, 17h, 19h, 21 h. 4", 5«,
sábado e domingo, a partir das 13h. (10 anos).

Garota pobre vai trabalhar como enfermeira nacasa de jovem rico, que sofre de doença fatal, e osdois se apaixonam embora não tenham a aprova-
ção da família do rapaz. EUA/1990.

SEGREDOS DE UMA NOVELA (Soapdish), deMichael Hoffman. Com Sally Field, Kevin Kline,Whoopi Goldberg e Robert Downey Jr. Metro
Boavista (Rua do Passeio, 62 — 240-1291):14h40, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20. CondorCopacabana (Rua figueiredo Magalhães, 286 —
255-2610), Largo do Machado 1 (Largo do Ma-chado, 29-205-6842): 14h40, 16h30, 18h20,
20h10,22h. (Livre).

Comédia sobre os bastidores, a vida dos atores e
da equipe técnica de uma telenovela americana.
EUA/1990.

HARDWARE — O DESTRUIDOR DO FUTU-
RO (Hardware), de Richard Stanley. Com Dylan
McDermott, Stacey Travis, John Lynch e Iggy
Pop. Art-Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899322-1258): de 2a a 6», ás 16h30, 18h20,
20h10, 22h. Sábado e domingo, a partir das
14h40. Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370254-8975): 14h30, 16h10, 17h50, 19h30,
21h10. (14 anos).

Terror futurista. Homem leva a cabeça e o dorso de
um robô para casa, mas logo descobre que sua
vida corre perigo porque o robô foi criado paramatar e destruir. Inglaterra/1990.

UMA LOIRA EM MINHA VIDA (Too hot to
hand/e), de Jerry Rees. Com Kim Basinger, Alec
Baldwin, Armand Assante, Robert Loggia e Elisa-
beth Shue. Roxy-3 (Av. Copacabana, 945 —
236-6245): 15h, 17h10, 19h20, 21 h30. Tijuca-
Palace 1 (Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-
4610): 16h10,18h50, 21h. (Livre).

D tumultuado romance entre um playboy e umacantora, amante do chefão do cassino, que pas-sam os oito anos seguintes casando-se e sepa-rando-se diversas vezes. EUA/1990.
D EXTERMINADOR DO FUTURO 2 — O JUL-
GAMENTO FINAL (Terminator 2 — Judgement
day), de James Cameron. Com Arnold Schwarze-
negger, Linda Hamilton, Edward Furlonge Robert
Patrick. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759— 235-4895): 13h45, 16h25, 19h05, 21h45.
Art-Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 14h, 16h40, 19h20, 22h. An-Casas-
hopping 2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-
0746): de 2» a 6», ás 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-lpanema (Rua Vis-
conde de Pirajá, 371 —521-4690): 14h30, 17h,
19h30, 22h. Sábados, ás 14h30, 16h50, 19h10,
21h30. Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406 —
254-9578), Art-Madureira 2 (Shopping Center
de Madureira — 390-1827): 13h, 15h40, 18h20,
21 h. Art-Madureira 1 (Shopping Center de Ma-
dureira — 390-1827): 13h30. 16h10, 18h50,21h30. Pathé (Praça Floriano, 45 — 220-3135):de 2» a 6», às 11 h, 13h30, 16h. 18h30, 21 h.Sábado e domingo, a partir das 13h30. Paratodos

(Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281 -3628), Cam-
po Grande (Rua Campo Grande, 880 — 394-
4452): 13h30,16h, 18h30, 21 h. (12anos).

Cyborg chega a Los Angeles para matar o futuro
líder de uma rebelião contra as máquinas, mas um
outro exterminador é enviado pela resistência pa-ra proteger o garoto e sua mãe. EUA/1991.

PENSAMENTOS MORTAIS (Mortalthoughtsj.de Alan Rudolph. Com Demi Moore, Glenne
Headly, Bruce Willis e Harvey Keitel. Jóia (Av.Copacabana, 680): 16h, 17h50. 19h40, 21h30.
(12 anos).

Duas amigas dividem o trabalho num salão de
beleza e quancJo o marido de uma delas é assassi-
nado, a investigação policial põe em cheque a
amizade entre elas. EUA/1990.

NAO AMARAS (Krótki film o milosci), de
Krzysztof Kieslowski. Com Grazyna Szapowska,
Olaf Lubaszenko e Stefania Iwinska. Studio-Co-
pacabana (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-
8900): 14h50, 16h30, 18h10,19h50, 21h30. (10anos).

Garoto de 19 anos apaixona-se pela vizinha, dez
anos mais velha, e passa a vigiá-la pela janela até
finalmente conhecê-la. Polônia/1988.

VALMONT — UMA HISTÓRIA DE SEDU-
ÇÕES (Valmont), de Milos Forman. Com Colin
Firth, Annete Bening, Meg Tilly e Fairuza Balk.
Studio-Catete (Rua do Catete, 228 — 205-
7194): 14h, 16h30,19h, 21 h30. (12 anos).

As vésperas da Revolução Francesa, um visconde
e uma marquesa dedicam-se a seduzir e conquis-
tar parceiros, nos salões e alcovas da decadente
aristocracia. França/lnglaterra/1990.

I REAPRESENTAÇÕES
HENRY E JUNE — DELÍRIOS ERÓTICOS
(Henry & June), de Philip Kaufman. Com Fred
Ward, Uma Thurman, Maria de Medeiros e Ri-
chard E. Grant. Cândido Mendes (Rua Joana
Angélica, 63 — 267-7295): 14h, 16h30, 19h,
21 h30. 5a feira não será exibida a última sessão.
6a e sábado, sessões à meia-noite. (14 anos).

História real do erótico triângulo amoroso entre os
escritores Henry Miller e Anais Nin e a obsessiva e
enigmática June. Baseado no livro de Anais Nin.
EUA/1990.

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. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medeiros,
1.426 — 274-7999): 20h45, 22h30. Até domin-
go. (Livre).

História do nobre inglês que se torna um fora-da-lei e refugia-se na floresta de Sherwood, paraajudar os oprimidos em sua luta contra o corruptoxerife de Nottingham. EUA/1990.
O MAHABHARATA (The Mahabharata). de Pe-
ter Brook. Com Robert Langdon Lloyd, Antonin
Stahly-Vishwanadan, Bruce Myers e VittorioMezzogiorno. Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Vo-luntários da Pátria, 88 — 286-6149): 15h. (Li-vre).

História baseada no livro Mahabharata, a base dosmitos, da religião, da história e do pensamentoindianos. França/lnglaterra/ltália/1989.
GHOST — DO OUTRO LADO DA VIDA
(Ghost). de Jerry Zucker. Com Patrick Swayze,Demi Moore, Whoopi Goldberg e Tony Goldwyn.Tijuca-Palace 2 (Rua Conde de Bonfim. 214 —
228-4610): 16h20,18h40, 21 h. (10 anos).

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.

MATOU A FAMlLIA E FOI AO CINEMA (Bra-sileiro). de Neville d'Almeida. Com Cláudia Raia,Louise Cardoso, Alexandre Frota e Mariana deMorais. Cisne (Av. Geremário Dantas, 1.207 —
392-2860): 17h20, 21h. (18anos).

Cinco episódios sobre histórias chocantes colhidasdiariamente nos jornais sensacionalistas. Produ-
ção de 1990.

A ARENA DA MORTE (Cago), de Lang ElllottCom Lou Ferrigno, Reb Brown, Michael Dante eMike Moroff. Cisne (Av. Geremário Dantas, 1.207— 392-2860): 15h30, 19h10. (14 anos).
Homens violentos dedicam-se a uma mortal competição, lutando dentro de uma gaiola até que umdeles morra. EUA/1990.

¦ extra
POR TERNURA TAMBÉM SE MATA (Portedes lilás), de René Clair. Com Georges Brassens,Pierre Brasseur, Henri Vidal e Dany Carrel. Hoje.ás 19h, na Aliança Francesa da Tijuca, Rua An-drade Neves, 315. Entrada franca.
Simpático vagabundo o artista boêmio são amea-
çados por um gangster perseguido pela policia,mas se sentem solidários quando o bandido caidoente. França/1956.

I MOSTRAS
CICLO DO CINEMA CHILENO — Hoje: A esta-
ção do regresso (La estacion dei regresso), de
Leonardo Kocking. Com Maria Erica Ramos, Ale-
jandro Cohen, Carmen Pellsler e Javier Maldona-
do. Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 — 286-6149): 21 h30. Entrada franca.

Depois que o marido é transferido para uma cidade
no deserto, mulher reencontra um amigo que faz
mudar repentinamente o curso de sua vida. Chile/
1987.

MOSTRA ATLANTIDA — Hoje: Matar ou correr(Brasileiro), de Carlos Manga. Com Oscarito,Grande Otelo, José Lewgoy e Renato Reslier.Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Voluntários daPátria, 88 — 286-6149): 18h.
Duelo ao meio-dia decide a sorte de uma cidadedominada por um facínora. Paródia do clássicoMatar ou morrer, de Fred Zinnemann. Produçãode 1954.
MOSTRA ATLÂNTIDA — Hoje: Nem Sansão
enm Dali/a (Brasileiro), de Carlos Manga. Com fOscarito, Fada Santoro, Cyll Farney e Eliana Ma-i
cedo. Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Voluntários1
da Pátria, 88 — 286-6149): 20h.

Por acidente, barbeiro viaja numa máquina do
tempo até o século IV A.C., onde toma posse da
peruca de Sansão. Produção de 1954.

FESTIVAL WERNER HERZOG — Hoje: O queeu sou são os meus filmes — Um retrato deWerner Herzog (Was ich bin, sind meine filme —
Ein portrait von Werner Herzog), documentáriode Christian Weisenborn e Erwin Keusch. Cine-clube Museu do Ingã (Rua Presidente Pedreira,78 — Niterói): 20h.

Herzog fala sobre sua infância, seus sonhos, aven-turas, obsessões e sobre seus filmes. Alemanha/1978.
CINEASTAS BRASILEIRAS/CURTAS E MÉ-DIAS — Exibição de Lei/a para sempre Diniz, deMariza Leão, He Xeroque, de Raquel Gerber ePena prisão, de Sandra Werneck. Museu da Ima-
gem e do Som (Praça Rui Barbosa, 1): 12h30Até sexta.

CINEASTAS BRASILEIRAS/LONGAS — Exi-biçào de O pequeno exército louco (Brasileiro).documentário de Lúcia Murat e Paulo Adário.Museu da Imagem e do Som (Praça Rui Barbosa,1): 3a e 5a, às 16h30. 4a e 6a. ás 18h30. Atésexta.
A guerra civil nicaraguense, com material de arqui-vo e entrevistas, desde o tempo de Somoza

(1978) até a intervenção americana (1984). Pro-dução de 1984.
CINEASTAS ALEMÃS/LONGAS — Exibição deMa/ou (Ma/ou), de Jeanine Meerapfel. Com In-
grid Caven, Ivan Desny e Grischa Huber. Museuda Imagem e do Som (Praça Rui Barbosa, 1): 2d,4a e 6J, ás 16h30. 3a e 5J, ás 18h30. Até sexta.

De volta a Berlim, depois de passar a infância naArgentina, mulher não consegue se desligar dafigura da mãe, uma francesa obrigada a emigrardurante a guerra. Alemanha/1980.

PERTO DE VOCE

ISHOPPINGS
ART-CASASHOPPING 1 — Febre da selva: de2» a 6a, ás 16h20,18h40, 21 h. Sábado e domin-
go, a partir das 14h. (12 anos).

ART-CASASHOPPING 2 — O exterminador dofuturo 2 — O julgamento final: de 2a a 6a, às15h40, 18h20, 21 h. Sábado e domingo, a partirdas 13h. (12 anos).
ART-CASASHOPPING 3 — O exterminador do
futuro 2 — O julgamento final: 15h10, 17h50,
20h30. (12 anos).

ART-FASHION MALL 1 — Hardware — O des-
truidor do futuro: de 2a a 6a, às 16h30, 18h20,
20h10, 22h. Sábado e domingo, a partir das
14h40. (14 anos).

ART-FASHION MALL 2 — Febre da selva: de 2»
a 6a, às 17h10, 19h30, 21h50. Sábado e domin-
go, a partir das 14h50. (12 anos).

ART-FASHION MALL 3 — O exterminador dofuturo 2 — O julgamento final: 14h, 16h40,19h20, 22h. (12 anos).
ART-FASHION MALL 4 — Ladra e sedutora: de

2a a 6a, às 16h. 18h. 20h, 22h. Sábado e domin-
go, a partir das 14h. (14 anos).

BARRA-1 — New Jack City — A gang brutal:14h10, 16h, 17h50,19h40. 21h30. (14anos).
BARRA-2 — Tudo por amor: 13h30, 15h3017h30, 19h30, 21 h30. (10 anos).
BARRA-3 — Leão Branco — O lutador sem /ei:13h30,15h30,17h30,19h30, 21h30. (12 anos).
NORTE SHOPPING 1 — Tudo por amor: 2a, 3» e
6a, às 15h, 17h, 19h, 21 h. 4a, 5a, sábado e
domingo, a partir das 13h. (10 anos).

NORTE SHOPPING 2 — Leão Branco — O
lutador sem /ei: 2a, 3a e 6a, ás 15h, 17h, 19h. 21 h.
4a, 5a, sábado e domingo, a partir das 13h. (12anos).

RIO-SUL— Tudo por amor: 14h, 16h, 18h, 20h,
22h. (10 anos).

1 COPACABANA
ART-COPACABANA — O exterminador do fu-

turo 2 — O julgamento final: 13h45, 16h25,
19h05, 21 h45. (12anos).

CONDOR COPACABANA — Segredos de umanovela: 14h40, 16h30, 18h20, 20h10, 22h. (Li-vre).
COPACABANA — Leão Branco — O lutador semlei: 14h, 16h, 18h. 20h, 22h. (12 anos).
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ESTAÇÃO CINEMA-1 — Um anjo em minhamesa: 15h20,18h20, 21h20. (Livre).
JÓIA — Pensamentos mortais: 16h, 17h50,19h40, 21 h30. (12 anos).
RICAMAR — New Jack City — A gang brutal:14h30, 16h15, 18h, 19h45, 21 h30. (Manos).
ROXY 1 — Europa: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (14anos).
ROXY 2 — Tudo por amor: 14h, 16h, 18h, 20h,22h. (10 anos).
ROXY 3 — Uma loira em minha vida: 15h, 17h10,19h20, 21h30. (Livre).
STAR-COPACABANA — Ladra e sedutora: 14h,16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).
STUDIO COPACABANA — Não amarãs: 14h50,16h30,18h10, 19h50, 21h30. (10anos).

IPANEMA/LEBLON

ÔPERA-2 — Tudo por amor: 16h, 18h, 20h, 22h.
(10 anos).

VENEZA — Hamlet: 14h, 16h30, 19h, 21h30.
(Livre).

ICATETEIFLAMENGO

CÂNDIDO MENDES — Henry e June — Delírios
eróticos: 14h, 16h30, 19h, 21h30. 5a feira não
será exibida a última sessão. 6a feira e sábado,
sesões à meia-noite. (14 anos).

LAGOA DRIVE-IN — Robin Hood— O príncipedos ladrões: 20h45, 22h30. (Livre).
LEBLON-1 — Leão Branco — O lutador sem lei:14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (12 anos).
LEBLON-2 — New Jack City — A gang brutal:
14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30. (14 anos).

STAR-IPANEMA — O exterminador do futuro 2— O julgamento fina/: 14h30, 17h, 19h30, 22h.
Sábados, ás 14h30, 16h50, 19h10. 21h30. (12anos).

I BOTAFOGO
BOTAFOGO —Alucinadas pe/o sexo e A panteraloura: de 2» a 6», ás 14h, 16h40, 19h25. Sábado edomingo, às 15h, 17h40,19h10. (18anos).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 — Febre daselva: 14h30,17h, 19h30, 22h. (12 anos).
ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 — 0 Mahab-barata: 15h. (Livre). Mostra Atfântida: 18h, 20h(ver a programação em Mostras). Ciclo do Cine-ma Chileno: 21 h30 (ver em Mostras)
ÓPERA-1 — Leão Branco — O lutador sem lei:16h, 18h,20h,22h. (12anos).

ESTAÇÃO PAISSANDU — Ladra e sedutora:
16h, 18h, 20h, 22h. (Manos).

LARGO DO MACHADO 1 — Segredos de uma
novela: 14h40, 16h30, 18h20, 20h10, 22h. (Li-
vre).

LARGO DO MACHADO 2 — Febre da selva:
14h, 16h30,19h, 21 h30. (12 anos).

SAO LUIZ 1 — Leão Branco — O lutador sem lei:
I4h, 16h, 18h, 20h, 22h. (12 anos).

SAO LUIZ 2 — Tudo por amor: 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. (10 anos).

STUDIO-CATETE — Valmont — Uma história de
seduções: 14h, 16h30, 19h, 21h30. (12 anos).

ART-TIJUCA — O exterminador do futuro 2 — O
julgamento final: 13h, 15h40, 18h20, 21 h. (12anos).
BRUNI-TIJUCA — Hardware — O destruidor do
futuro: 14h30.16h10, 17h50, 19h30, 21 h10. (14anos).

CARIOCA — Leão Branco — O lutador sem lei:
13h30,15h30,17h30.19h30, 21 h30. (12 anos).

TIJUCA-1 — New Jack City — A gang brutal:
14h10,16h, 17h50,19h40, 21h30. (Manos).

TIJUCA-2 — Hamlet: 13h30, 16h, 18h30, 21 h.
(Livre).

TIJUCA-PALACE 1 — Uma loira em minha vida:
16h40,18h50, 21 h. (Livre).

TIJUCA-PALACE 2 — Ghost — Do outro lado da
vida: 16h20,18h40, 21 h. (10 anos).

1 MÉIER

I CENTRO
METRO BOAVISTA — Segredos de uma novela:
14h40,15h50,17h40, 19h30, 21h20. (Livre).

ODEON — Leão Branco — O lutador sem lei:
13h30,15h30,17h30,19h30. 21 h30. (12 anos).

PALACIO-1 — Tudo por amor: 13h30, 15h30,
17h30,19h30, 21 h30. (10anos).

PALACIO-2 — New Jack City — A gang brutal:13h40,15h30,17h20, 19h10, 21 h. (Manos).
PATHÉ —O exterminador do futuro 2 — O julga-mento final: de 2» a 6°, ás 11 h, 13h30, 16h,18h30, 21 h. Sábado e domingo, a partir das
13h30. (12 anos).

R EX — Missão sexualmente impossível e A ver da-deira Be/le de Jour: de 2a a 6a, às 13h, 15h25,
17h55, 20h20. Sábado e domingo, às 15h,17h25,19h55. (18 anos).

VITÓRIA — Prazeres pela boca: de 2a a 6a, às13h30, 14h50, 16h10, 17h30, 18h50, 20h10,21h30. Sábado e domingo, a partir das 14h50.
(18 anos).

JACAREPAGUA

¦ tijuca
AMÉRICA — Tudo por amor: 13h30, 15h30,

17h30,19h30, 21 h30. (10 anos).
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MADUREIRA-1 — New Jack City — A gangbrutal: de 2» a 6», ás 15h30, 17h20, 19h10, 21 h.Sábado e domingo, a partir das 13h40. (14anos).
MADUREIRA-2 — Tudo por amor. 2a, 3a e 6a, ás15h, 17h, 19h, 21 h. 4a, 5a, sábado e domingo, a
partirdas 13h. (10anos).

M ADUREIRA-3 — Leão Branco — O lutador semlei: 13h, 15h, 17h, 19h, 21 h. (12anos).

¦ campo GRANDE
CAMPO GRANDE — O exterminador do futuro 2— O julgamento final: 13h30. 16h, 18h30, 21 h.

(12 anos).

ART-MÉIER — New Jack City — A gang brutal:
15h30,17h20,19h10. 21 h. (14 anos).

BRUNI-MÉIER — Confissões de Candy: 15h,
18h, 21 h. (18 anos). As escravas de Caligula:
16h30,19h30. (18 anos).

PARATODOS — O exterminador do futuro 2 — O
julgamento final: 13h30, 16h, 18h30, 21 h. (12anos).

I RAMOS/OLARIARAMOS — New Jack City — A gang brutal:15h30,17h20,19h10, 21 h. (Manos).
OLARIA — Leão Branco — O lutador sem /ei: 2a,3a e 6a, às 15h, 17h, 19h, 21 h. 4a, 5a, sábado edomingo, a partir das 13h. (12 anos).

I MADUREIRA/

B NITERÓI

ART-MADUREIRA 1 — O exterminador do futu-
ro 2 — O julgamento final: 13h30,16h10, 18h50,
21 h30. (12 anos).

ART-MADUREIRA 2 — O exterminador do futu-
ro 2 — O julgamento final: 13h, 15h40, 18h20,
21 h. (12 anos).

CISNE — Matou a família e foi ao cinema: 17h20,
21h. (18anos). A arena da morte: 15h30, 19hl0.
(Manos).

ARTE-UFF — Nouvetle vague: 16h30. 18h10,
19h50, 21 h30. (14 anos). Até domingo.

CENTER — Tudo por amor. 15h, 17h, 19h, 21 h.
(10 anos).

CENTRAL — New Jack City — A gang brutal:14h10,16h, 17h50,19h40, 21h30. (Manos).
CLUB CINEMA-1 — Estamos todos bem: 14h30,
16h50,19h10, 21 h30. (Livre).

ICARAl — Leão Branco — O lutador sem lei:13h30,15h30, 17h30, 19h30, 21 h30. (12 anos).
NITERÓI — O exterminador do futuro 2 — O
julgamento final: 13h30. 16h, 18h30, 21 h. (12anos).

NITERÓI SHOPPING 1 — Ghost — Do outro
/ado da vida: 14h30, 16h40, 18h50, 21 h. (12anos).

NITERÓI SHOPPING 2 — Hardware — O des-
truidor do futuro: 14h30, 16h10, 17h50, 19h30,
21h10. (14 anos).

WINDSOR — O exterminador do futuro 2 — O
julgamento final: 13h30, 16h, 18h30, 21 h. (12anos).

I SÃO GONÇALO
STAR-SÃO GONÇALO — O exterminador dofuturo 2—0 julgamento final: 13h30, 16h18h30,21h. (12anos).
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JORNAL DO BRASIL

EXPOSIÇOES
YOLANDA FREYRE — Pinturas. Museu Nacio-

nal de Belas Artes, Av. Rio Branco, 199. De 3" a
6a, das 10h às 18h. Ató sexta.

SETE X BIENAL — Coletiva com artistas que
participarão da próxima Bienal de São Paulo.
Annd Maria Niemeyer, Rua Marquês de São Vi-
cente, 52/205. De 2a a 6a, das 10h às 22h.
Sábados, das 10h às 18h. Até dia 30.

ADRIANA VAREJAO — Pinturas. Thomas Cohn
Arte Contemporânea, Rua Barão da Torre, 185/A.
De 2a a 6a, das 14h às 20h. Sábados, das 15h ás
18h. Até dia 10 de outubro.

FAYGA OSTROWER — Aquarelas e gravuras.
Galeria Bonino, Rua Barata Ribeiro, 578. De 2a a
sábado, das 10h ás 20h. Até dia 5 de outubro.

MARlLIA TORRES — Retrospectiva de pinturas.
Museu Nacional de Belas Artes, Av. Rio Branco,
199. De 3a a 6*', das 10h às 18h. Até dia 5 de
outubro.

SYLVIA MARTINS — Pinturas. Galeria Cláudio
Bernardes, Rua Gal. Dionfsio, 53. De 2a a 6a, das'11 h ás 19h. Até dia 5 de outubro.

MOLLICA — Pintura em técnica mista. Galeria
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63. De 2a
a 6a, das 15h às 21 h. Sábados, das 16h às 20h.
Até dia 7 de outubro.

CASA COR — Ambientes decorados por arquite-
tos, decoradores e paisagistas. Casa de Álvaro
Catão, Rua Urbano Santos, 22 — Urca. De 2a a
sábado, das 11 h às 21 h. Ató dia 20 de outubro.

INTERPRESSPHOTO — BRASIL 91 — Coletiva
de fotografias. Paço Imperial, Praça XV. De 3a a
domingo, das 11 h às 18h30. Até dia 20 de outu-
bro.

RETROSPECTIVA CARLOS SCLIAR — Pintu-
ras, desenhos e gravuras. Museu de Arte Moder-
na, Av. Infante D. Henrique, 85. De 3a a domingo,
das 12h às 18h. 5a feira, das 12h ás 21 h. Até dia

^ 27 de outubro.
JOVENS ARTISTAS BRASILEIROS — Coletiva

de pinturas. Museu Nacional de Belas Artes, Av.
Rio Branco, 199. De 3a a domingo, das 10h às
18h. Até dia 10 de novembro.

A COR EM 2 MOVIMENTOS — Pinturas de
Priscila Willmersdorf e Heloísa Dile. Espaço Cul-
tural do Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho, Av. Brigadeiro Trompowski, s/n° — Ilha do
Fundão. Diariamente, das 9h às 18h. Inaugura-
ção, hoje, às 12h30. Até dia 8 de outubro.

REQUINTES DA MESA — Exposição de cerâmi-
ca, porcelana, faiança, prataria, cristal e mobiliá-
rio. Museu Histórico Nacional, Praça Marechal
Âncora, s/n°. De 3a a 6a, das 10h às 17h30.
Sábados e domingos, das 14h30 ás 17h30. Últi-
mo dia.

CARMEN BELLO, ETHEL ARAÚJO E CHON-
CHOL — Pinturas. Avatar, Rua General Dionlsio,
47. De 2a a 6a, das 12h à meia-noite. Último dia.

CENAS CARIOCAS — Fotografias do Arquivo
Nacional. Sala de Exposições Cândido Portinari,
Subsolo da Capela Ecumênica e Mini-Galeria da
UERJ. Rua São Francisco Xavier, 524. De 2a a 6a,
das 9h às 21 h. Até amanhã.

ABSTRAÇÕES — DUAS VISÕES — Pinturas.
Estúdio Casablanca. Rua Visconde de Caravelas,
176. Diariamente, das 18h às 2h da manhã. Até
amanhã.

ESPAÇO E LUZ — Pinturas, gravuras e esculturas
de Grazia Varisco. Solar Grandjean de Montigny/
PUC. Rua Marquês de São Vicente, 225. De 2a a
6a, das 9h às 20h. Sáb., das 9h às 13h. Até
amanhã.

ROSANA MAIOTTO — Esculturas em cerâmica.
Galeria Espaço Alternativo. Rua Araújo Porto Ale-
gre, 80. De 2a a 6a, das 9h às 18h. Até amanhã.

I MOSTRA DA HOLANDA — Exposição de
artesanato, roupas típicas, painéis fotográficos e
exibição de vídeos. Norteshopping. Av. Suburba-
na. 5.474. Diariamente, das 10h ás 22h. Ató sex-
ta.

VII EXPOSIÇÃO DE ARTE DO GRAJAÚ —
Coletiva. Fundação Mokiti Okada Moa. Rua Ita-
baiana, 74. De 2a a 6a, das 14h às 21 h. Até sexta.

I MOSTRA DO ARTISTA DESCONHECIDO —
Coletiva de pinturas. Biblioteca Pública do Rio de
Janeiro. Av. Presidente Vargas. 1.261. De 2a a 6a,
das 9h15 às 20h. Até sexta.

MOEMA BRANQUINHO — Trabalhos em mo-
saico. Ofocina de Arte Maria Teresa Vieira, Rua da
Carioca, 85. De 2a a 6a, das 10h às 21 h. Sábados,
das 10h às 18h. Até sexta.

CERÂMICA COM TRADIÇÃO — Coletiva de
ceramistas. Espaço BNDES, Av. Chile, 100. De 2a
a 6a, das 9h às 19h. Até sexta.

ESQUINA DO BARROCO — Esculturas de artis-
tas mineiros. Esquina do Patrimônio Cultural, Av.
Rio Branco, 44. Diariamente, das 10h às 17h30.
Até sexta.

MARIA TEREZA LOURO — Desenhos. Grande
Galeria, Rua 1o de Março, 101. De 2a a 6a, das
11 h às 19h. Até sexta.

SUlÇA — 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. Até
sexta.

BRASIL, CENÁRIOS E PERSONAGENS —
Coletiva de fotografias. Galeria de Arte UFF. Rua
Miguel de Frias. 9 — Niterói. De 2a a 6a. das 14h
às 20h. Até sexta.

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. Até
sexta.

VIII EXPOSIÇÃO CORES E FORMAS — Cole-
tiva de pinturas e esculturas. Maria Augusta Gale-ria de Arte. Av. Atlântica, 4.240/ss. 131. De 2a a
sábado, das 13h30 às 19h. Até sábado.

IKEBANAS — Arte floral japonesa. Zuhause. RuaBarata Ribeiro, 303. De 2a a 6a, das 9h às 18h30.
Sábados, das 9h às 12h30. Até sábado.

RODRIGO CARDOSO — Objetos. 110 GaleriaContemporânea. Rua Pacheco Leão, 110. De 2a a6a, das 15h às 20h. Sábados, das 16h às 19h. Atésábado.
EXPERIÊNCIA N° 5 — Intervenções nas paredesfeitas por Artur Barrio. Galeria do Espaço CulturalSérgio Porto. Rua Humaitá, 163. De 3a a domin-

go, das 14h às 19h30. Ató domingo.
COLETIVA — Obras de artistas niteroienses. Salade Vidro/Centro Cultural Paschoal Carlos Magno.Campo de São Bento, Icaraí. De 2a a 6a, das 10hàs 18h. Sáb., das 10h30 às 16h30. Dom., das10h30 às 14h. Até domingo.
PORTUGAL NA ABERTURA DO MUNDO —
Painéis informativos sobre os descobrimentos
portugueses. Museu Histórico Nacional. Praça
Marechal Âncora, s/n°. De 3a a 6a, das 10h às17h30. Sábados e domingos, das 14h30, ás17h30. Até domingo.

ESCANDINÁVIA NO RIO —Tapeçarias, cristais
e design finlandeses. Conjunto Cultural da CEF.Av. Chile, 230. De 2a a 6a, das 12h às 20h. Até dia
30.

GUSTAVO REZENDE — Esculturas em bronze.Galeria Macunaíma, Rua México, esquina comRua Araújo Porto Alegre. De 2a a 6a, das 9h às18h. Até dia 30.
MULHERES IDOSAS A LUZ DOS ESPELHOS— Coletiva de pinturas. Universidade Santa Ursu•Ia. Rua Fernando Ferrari, 75. De 2a a 6a. das 9h às21 h. Até dia 30.
RYA — Exposição de tapeçarias finlandesas. Con-
junto Cultural da CEF. Av. Chile, 230. De 2a a 6a,das 12h ás 20h. Ató dia 30.
DORINHA DURVAL E GERALDO LUCAS CÉ-SAR — Esculturas e pinturas. Galeria da AliançaFrancesa da Tijuca, Rua Andrade Neves, 315. De2a a 6a, das 15h às 19h. Sábados, das 10h às 12h.Até dia 1 ° de outubro.
COLETIVA — Pinturas e esculturas. Espaço Cul-tural Praça Village do Rio-Sul. Rua Lauro Muller,116. De 2a a sábado, das 10h às 22h. Até dia 2 deoutubro.
ROSE SANCHES — Pinturas. Biblioteca Popularde Botafogo. Rua Farani, 53. De 2a a 6a, das 8hàs 17h. Até dia 4 de outubro.
ERNESTO NETO — Esculturas Galeria do IBEU,
Av. Copacabana. 690/2° andar De 2a a 6a, das11 h às 20h. Até dia 4 de outubro.

ADRIANA PEREIRA — Gravuras em metal e xilo.
Galeria Contemporânea. Rua General Urquiza.
67/loja 5. De 2a a 6a. das 9h ás 19h. Ató dia 4 de
outubro

O CERAMISTA DO APOCALIPSE - Ceràm.casde Ulisses Pereira. Galeria Pé de Boi. Rua Ipiran
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ga, 55. De 2a a sábado, das 10h às 18h. Ató dia 5
de outubro.

GUIMARÃES BASTOS — Trabalhos sobre pa-
pel. Orlando Bessa Gabinete de Arte, Av. Ataulfo
de Paiva, 135/215. De 2a a 6a. das 11 h às 19h30.
Sábados, das 11 h ás 13h30. Ató dia 5 de outu-
bro.

ILSE BERGER — Esculturas. Casa de Cultura
Laura Alvim, Av. Vieira Souto, 176. De 3a a 6a,
das 15h às 21 h. Sábados e domingos, das 16h ás
19h. Ató dia 6 de outubro.

URBANO MENA — Pinturas. Matias Marcier,
Estrada da Gávea, 899/203. De 2a a 6a, das 10h
às 22h. Sábados, das 11 h às 22h. Até dia 7 de
outubro.

LUIZ NEVES — Desenhos. Galeria da CEF. Av.
Chile, 230/3° andar. De 2a a 6a, das 12h às 20h.
Até dia 9 de outubro.

PAULO CARDIN — Pinturas. Associação dos
Amigos do Museu Casa de Benjamin Constant,
Rua Monte Alegre, 255. De 2a a 6a, das 13h ás
17h. Até dia 10 de outubro.

A ARTE QUE ENVOLVE A ARTE — Exposição
de capas de discos. Centro Cultural Auding, Rua
Padre Elias Gorayeb, 40 — Tijuca. De 2a a 6a, das
9h às 17h. Sábados, das 9h às 13h. Até dia 10 de
outubro.

100 ANOS DE LASAR SEGALL — Exposição da
medalha comemorativa. Sala Joaquim Lebreton

Cerâmicas no Espaço BNDES

do MNBA. Av. Rio Branco, 199. De 2a a 6a, das
10h às 18h. Até dia 10 de outubro.

SUMI-Ê — Trabalhos de Kaichi Sato. Espaço
Cultural Banco Central do Brasil, Av. Presidente
Vargas, 730/subsolo. De 2a a 6a, das 10h às
16h30. Até dia 11 de outubro.

XL SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS — Coletiva
de pinturas e esculturas. Clube Militar. Av. Rio
Branco, 251. De 2a a sábado, das 12h às 18h. Até
dia 11 de outubro.

COLETIVA — Pinturas de sete artistas consagra-
dos. Galeria Sérgio Milliet e Galeria Rodrigo Mel-
Io Franco de Andrade. Rua Araújo Porto Alegre,
80. De 2a a 6a, das 9h ás 18h. Até dia 11 de
outubro.

TATIANA GRINBERG — Desenhos. Galeria Ar-
tespaço. Rua Conde Bernadotte, 26/116. De 2a a
6a, das 14h às 20h. Aos sábados com hora mar-
cada pelo telefone 512-1114. Até dia 11 de outu-
bro.

MARIA LÚCIA PIVETTI — Esculturas. Livraria
Bookmakers, Rua Marquês de São Vicente, 7. De
2a a sábado, das 10h às 22h. Ató dia 12 de
outubro.

SINAL FECHADO: CENSURA A IMPRENSA
NO BRASIL — Fotografias e matérias censura-
das em vários jornais do pais. Museu da Repúbli-
ca. Rua do Catete, 153. De 3a a domingo, das 12h
às 17h. Até dia 13 de outubro.

A IDADE DO GELO — Fotos e material arqueo-
lógico e paleontológico. Centro de Artes Calouste
Gulbenkian, Rua Benedito Hipólito, 125. De 2a a
6a, das 10h às 20h. Sábados e domingos, das 13h
às 18h. Até dia 13 de outubro.

MARCAS NO TEMPO — Criações gráficas do
designer Rique Nitzshe. Gabinete de Arquitetura
do Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua Humaitá,
163. De 3a a domingo, das 14h ás 19h30. Até dia
13 de outubro.

BAMBU, BAMBU — Objetos e fotos sobre usos
diversos do bambu. Sala do Artista Popular do
Museu do Folclore, Rua do Catete, 179. De 2a a
6a, das 10h às 18h. Sábados, domingos e feria-
dos, das 15h às 18h. Até dia 13 de outubro.

IMAGENS E PALAVRAS — Desenhos e pintu-ras em papel. Sala Carlos Oswald do MNBA. Av.
Rio Branco, 199. De 2a a 6a, das 10h às 18h. Até
dia 10 de novembro.

OLHA A COBRA — Peças de escultura popular
brasileira. Espaço de Artes e Tradições Populares
da Companhia Vale do Rio Doce. Av. Graça Ara-
nha, 26. De 2 a a 6°, das 10h às 18h. Até dia 14 de
novembro.

ORGANOMAQUINICS — Mural de Nelson Ma-
noel. Centro Cultural Cândido Mendes. Rua Joa-
na Angélica, 63. Diariamente, das lOh à meia-
noite. Até dia 31 de dezembro

RÉPLICAS DE MUSEUS — Peças de diversos
museus feitas em resina acrílica e estuque. Barra
Beach Gallery. Rua Visconde de Pirajá, 207/D.
De 2a a 6a, das 10h às 19h. Sábados, das 10h ás
13h. Exposição permanente.

AÇÕES ORDINÁRIAS — Texto de Jerry Sterner.Adaptação e direção de Camilo Attila. Com Eliza-
beth Savalla, Jonas Melo, Rogério Fróes e outros.Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257-0881). De 4a a sáb. às 21 h; dom., às 19h. Ingres-
sos a CrS 5.000 (4a e 5°); Cr$ 6.000 (6a e dom.) eCr$ 7.000 (sáb.). Entrega de ingressos a domicílio
pelo tel.257-0881. Duração: 1h40. Até dia 29 de
setembro.

Comédia irreverente sobre banqueiros, advogados
e financistas.

ALGEMAS DO ÓDIO — Texto de Terrel An-thony. Direção da José Wilker. Com José Wilker,Miguel Falabella, Mônica Torres e outros. TeatroVannucci, Rua Marquês de São Vicente, 62 (274-7246). De 4» a 6», ás 21 h.30; sáb,, ás 20h e 22hse dom., às 19h30. Ingressos a Cr$ 5.000 (4a adom.) e Cr$ 6.000 (sáb., feriado e véspera deferiado).
O BAILE DE MÁSCARAS — Texto e direção deMauro Rasi. Com Cleide Yáconis, Sérgio Viotti,Lilia Cabral e outros. Teatro dos Quatro, RuaMarquês de São Vicente, 52/2° (274-9895). De4a a 6", ás 21 h; sáb,, às 20h e 22h30 e dom., ás19h. Ingressos a CrS 3.500 (4* e 5«), Cr$ 4.500

(6a e dom.) e Cr$ 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 1h 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 Bragfnça. Direção e adaptação de Wolf Maya.
Com Majrício Mattar, Alexandre Frota, Fábio As-
sunçào, Carlos Loffler e grande elenco. Teatro
Galeria. Rua Senador Vergueiro, 93 (225-8846).De 4a a 6a, às 21 h; sáb., às 20h e 22h e dom., ás19h e 21 h. Ingressos a CrS 5.000 (4a e 5a) e CrS
6.000 (6a, sáb., dom., feriado e véspera de feriado
). Duração: 1 h25. Não é permitida a entrada após
o início do espetáculo.

Musical que enfoca a prostituição masculina e
suas histórias contadas através de um grupo de
rapazes.

BONITINHA, MAS ORDINÁRIA OU OTTO
LARA RESENDE — Texto de Nelson Rodrigues.
Direção de Eduardo Wotzik. Com Clarice Niskier,
Cristina Bethencourt, Jacyan Castilho e outros.
Teatro Glauce Rocha. Av. Rio Branco. 179 (220-0259). De 4a a 6a. às 18h30; sáb., às 21 h e dom.,
às 19h. Ingressos a CrS 2.000 (de 4a a 6a): CrS
2.500 (dom.); CrS 3.000 (sáb.). Ingressos a do-
micilio pelo tel. 622-2858 e 719-5816. Duração:
1h50. O espetáculo começa rigorosamente no
horário.

CARTAS PORTUGUESAS — Adaptação de Jú-
lio Bressane. Direção de Bia Lessa. Com Carla
Camurati e Luciana Braga. Teatro I, do Centro
Cultural Banco do Brasil. Rua Primeiro de Março,
66 (216-0237). 4» e dom., ás 19hs; 5» e 6a, às
21h30; sáb., às 19hs e 21h30. Ingressos a CrS
2.000. Duração: 50m. É recomendável confirmar a
programação devido à greve dos funcionários do
Banco do Brasil.

O relato apaixonado de uma freira: suas fantasias e
seus desejos.

DÚLAR, I LOVE YOU OU COMO O 3° MUN-
DO CORROMPEU O 1o — Texto de João
Bethencourt. Direção de José Renato. Com Bem-
vindo Sequeira. Francisco Milani, Márcio Ehrlich
e outros. Teatro de Arena, Rua Siqueira Campos,
143 (235-5348). De 4a a sáb., às 21 h; e dom., às
19h. Ingressos a CrS 2.000 (4a e 5a), CrS 3.000
(6a edom.) e CrS 4.000 (sáb. eferiados). Promo-
ção: em setembro bancários têm desconto de
50%. Ingressos a domicilio, com 24 horas de
antecedência, pelo tel. 622-2858.Ingressos a
venda também nas lojas Folie. Duração: 1h40.Até dia 29 de setembro.

r show
LIBERTAD LAMARQUE — A cantora interpreta-rá tangos, milongas, boleros, mariaches e trechosde óperas. 3a e 4a, ás 21h30. Canecâo, Av. Ven-ceslau Braz, 215 (295-3044). Ingressos a CrS10.000 (mesa central e frisas), CrS 8.000 (mesalateral e mezanino) e CrS 6.000 (arquibancada).
MAURO DINIZ E GRUPO PIRRAÇA — Partici-
paçào especial de Monarco. De 2" a 6a, às 18h30.Teatro João Caetano. Praça Tiradentes, s/n°
(221 -0305). Ingressos a CrS 1.500. Até dia 27 desetembro.

PAULO FORTES/TERNAS ETERNAS SERES-TAS — O cantor se apresenta com Andréa ErnestDias (flauta). Caio Benévolo (violoncelo). Alfre-do Machado (violão) e Hélio Moura (teclados).De 3a a sáb., às 18h30. Teatro Rival, Rua ÁlvaroAlvim, 33 (240-1135). Ingressos a CrS 3.500.Ingressos a domicilio pelos tel. 719-5816 e 622-2858. Até dia 12 de outubro.
DIZ ISSO CANTANDO/SAUDOSA MALOCA— No espetáculo músicas de Adoniran Barbosa.De 4a a 6a, ás 18h30. Sala Sidney Miller. RuaAraújo Porto Alegre, 80. Ingressos a CrS 1.800.Até dia 27 de setembro.
ANTÔNIO CARLOS E JOCAFI — As 12h30Teatro João Theotônio, Rua da Assembléia, 10.Ingressos a CrS 1.000.
BANDA ACIDADIVA — Dance music. As 22h.Psicose. Rua Mariz e Barros, 1050 (284-1796)..Ingressos a CrS 1.500.
RECORDANDO VICENTE CELESTINO — Ho-
menagem ao cantor e compositor com depoimen-
tos de Ricardo Cravo Albim. Com José Spintto,
Paulo Barcelos, Sandra Crivano e Silvia Massari,
acompanhados pelos músicos Damásio, Márcio,
Tony, Orlando Silveira e Irene Mutanen. Às
18h30. Escola de Música da UFRJ, Rua do Pas-
seio, 98. Entrada franca.

CEP 20.000 — Poesia, música e vídeo. Direção deChacal. Com Língua de Dragão, Saliva Voadora,Mimi Lessa, João Neves e outros. Às 21 h30.Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua Humaitá. 163
(266-0896). Ingressos a 500.

I REVISTAS
DE OLHO NA PERESTROIKA DELAS — Textoe direção de Brigitte Blair. Com Patrícia Blair.Carlos Mayer e grande elenco. De 4'' a sáb., às21 h e dom., ás 20h. Teatro Brigitte Blair II. RuaSenador Dantas. 13 (220-5033). Ingressos a CrS3.000 (4a a 6a) e CrS 3.500 (sáb. e dom.).
O SASSARICO DA NEGA — Texto, direção einterpretação de Jorge Lafond. Às 20h30. Chopp

1.200. Av. Santa Cruz, 1.501 (331-1200). In-
gressos a CrS 8.000 (mesa para quatro pessoas) eCrS 4.000 (mesa para duas pessoas).

Elizabeth Savalla, Jonas Mello, Rogério Fróes, Mareia Real
e Marcos Wainberg em Ações Ordinárias, uma comédia
irreverente onde se misturam manobras de Bolsa, truques
de advogados, traição, corrupção, sexo e intrincadas rela-
ções familiares. Até 29 de setembro. Ingressos à domicílio.

TEATRO COPACABANA ===
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O homem que sabia javanês, com promoções especiais, está no Teatro Glauce Rocha

EM NOME DO PAI — Texto de Alcione Araújo.
Direção de Rubens Corrêa. Com José de Abreu e
Felipe Martins. Teatro II. Centro Cultural Banco
do Brasil, Av. Primeiro do Março, 66 (216-0234).4a, 5a e dom., às 19h; 6a, às 21 h; sáb., ás 19h e
21 h. Ingressos a CrS 2.000. É recomendável con-
firmar a programação devido à greve dos funcio-
nários do Banco do Brasil.

A ESFINGE DE ENGENHO DE DENTRO —
Texto de Wilson Sayão. Direção de Amir Haddad.
Com Wanda Lacerda, Ricardo Petraglia e Dil
Costa. Teatro Cândido Mendes. Rua Joana An-
gélica, 63 (267 7295). De 4" a sáb., às 21 h30:dom., às 19h. Ingressos a CrS 2.500 (4a e 5a), CrS
3.000 (6a e dom.) e CrS 4.000 (sáb ).

FÉ NA CRISE & PAU NA GENTE — Texto deAbílio Fernandes. Direção de Abílio Fernandes eFernando Reski. Com Octávio César, Monique
Lafond, Zaira Zambelli e outros. Teatro da Praia,
Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). De 4a a 6a, às21h30; sáb., às 20h30 e 22h30; dom., ás 19h30.Ingressos a CrS 2.500 (4a e 5a); CrS 3.000 (6a e
dom.) e CrS 3.000 (sáb.).

OS GIGANTES DA MONTANHA — Texto deLuigi 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.,às 20h. Ingressos de 4a a CrS 2.500 (arquibanca-da) e CrS 3.000 (cadeira); de 5a, 6a e dom. a CrS3.500 (arquibancada) e CrS 3.500 (cadeira); de
sáb., a CrS 3.500 (arquibancada) e CrS 4.000
(cadeira). Preço especial para classe de 4a a 6a,
CrS 2.000. Duração: 1 h30. Ingressos a domicílio
pelo tel. 622-2858.

O HOMEM QUE SABIA JAVANÊS — Adapta-
ção de Anamaria Nunes para o conto de Lima
Barreto. Direção de Eduardo Wotzik. Com Araken
Ribeiro, Carolina Aguiar, Roberta Malta, FláviaGuimarães e outros. Teatro Glauce Rocha. Av.
Rio Branco, 179 (220-0259). De 4a a 6a, às
12h30h. Ingressos a CrS 2.000. Promoção: cadaingresso dá direito a um sanduíche e um refrige-
rante e participação no sorteio de 2 a/moços no
restaurante Sabor Saúde.

A HISTORIA QUE ATÉ TÜS DUVIDA — Texto
e 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). 4as e 5ns, às 20h. Ingressos a CrS2.000. Ató dia 26 de setembro.

LOUCAS LIGAÇÕES — Texto e direção de Mar-ceio de Souza. Teatro da AFE, Rua Marques deHerval, 1160 (771 -4251). De 4a a dom., ás 20hs;sáb., às 21 hs. Ingressos a CrS 1.200.
MAO na luva — Texto de Oduvaldo ViannaFilho. Direção de Cecil Thire. Com Eloy Terra eErida Castello Branco. Teatro SESC de Niterói,Rua Padre Anchieta, 56 (719-9119). 4* e 5a, ás21 h. Ingressos a CrS 2.000.
AS MÁSCARAS — Roteiro e direção de DácioLima. Com Gulu Monteiro, Luiz Igreja, Ana LuizaMagalhães e outros. Teatro Laura Alvim, Av. Viei-ra Souto, 176 (267-1647). 3» e 4a. ás 21 h. In-
gressos a CrS 2.500, CrS 1.500 (estudantes) e CrS1.000 (classe). Não é permitida a entrada após oinício do espetáculo. Último dia
MEU PRIMO WALTER — Texto de Pedro Hai-
dar. Direção de Cininha de Paula. Com Cláudia
Mauro, Eri Johnson, Marianne Ebert e outros.
Teatro Vanucci, Rua Marquês de São Vicente,
52/3° (274-7246). 2° e 3», às 21 h30; 4». ás 17h.
Ingressos a CrS 4.000.

NO LAGO DOURADO — Texto de Ernest
Thompson. Direção de Gracindo Júnior. Com
Paulo Gracindo, Nathália Timberg, Grancindo Jr.,
Françoise Forton e outros. Teatro Tereza Rachel,
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). De 4a asáb., às 21 h e dom., às 19h. Ingressos a CrS 3.000
(4a e 5"), CrS 4.000 (6a e dom.) e CrS 5.000
(sáb.). Promoção: às sextas pessoas com 60 anos
pagam meia entrada. Ingressos a domicílio devemser requisitados com 24h de antecedência pelotel. 622-2858.

A PARTILHA — Texto e direção de Miguel Fala-bella. Com Rosamaria Murtinho, Lúcia Alves,
Cristina Mullins e outros. Teatro Abel, Rua MárioAlves, 2 (719-5711). De 4" a sáb., às 21 h; dom.,às 20h. Ingressos a CrS 4.000 (4a e 5a) e a CrS4.500 (6a a dom.). Até dia 29 de setembro.

PHAEDRA — Texto de Racine. Direção de Antò-nio Abujamra. Com Vera Holtz, Suzana Faini,
Débora Evelyn e outros. Teatro Dulcina, Rua AL

cindo Guanabara, 17 (240-4879). 4a, ás 21 hIngressos a CrS 2.000. Maiores de 60 anos não
pagam. Ingressos a domicilio pelo tel. 622-2858.espetáculo começa rigorosamente no horário.

RITA FORMIGA — Texto de Domingos Oliveira eMaria Gladys. Direção de Domingos Oliveira.Com Zezé Polessa e Miguel Oniga. Torre de Ba-bel. Rua Visconde de Pirajá, 128 A (267-9136).4as e 5as, às 21 h30. Ingressos a CrS 3.000. Dura-
ção 1 h. Ató dia 26 de setembro.

O TIRO QUE MUDOU A HISTÓRIA Texto de
Carlos Eduardo Novaes e Aderbal Freire-Filho.
Direção de Aderbal Freire-Filho. Com Cláudio
Marzo, Paulo José. Tiago Justino e outros. Mu-
seu da República, Rua do Catete, 153 (225-7662). 4a, ás 18h e 20h. Ingressos a CrS 5.000.
Até dia 2 de outubro.

TRAIR E COÇAR É SÚ COMEÇAR — Texto deMarcos Caruso. Direção de Atílio Riccô. ComBeth Erthal, Maria Lúcia Dahl, José AugustoBranco e outros. Teatro Princesa Isabel, Av. Prin-
cesa Isabel, 66 (275-3346). De 4a a 6a, às 21 h;
sáb., às 20h e 22h30 e dom , às 18h e 21 hs.
Ingressos a CrS 3.000 (4a e 6a), CrS 3,500 (6a edom.) e CrS 4.500 (sáb.).

A AC ET promove a venda de ingressos para as
peças Dólar, I love You, Ato Cultural, Fé Na Crise
e Pau Na Gente. Os Gigantes da Montanha, Um
Certo Hamfet, Quem ama quer cama. Brasil Collo-
rido, Phaedra, Pelos 7 Pecados, Bonitinha, Mas
Ordinária, Noturnos. Exercício 171 A Criatura. A
História que até tús duvida 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
de Itamarati (Tijuca), Sacor, Rua do Catete, 359
(Catete), Rio Sul, Av. Lauro Muller, Io Piso (542-4477) e Ipanema, Praça N.S. da Paz (287-5698),Posto Álvaro da Costa Mello, Rua Dona Cantilda,

(Bonsucesso), Alto Posto Figão, Rua Ana Bar-
bosa, 35 (Méier), Posto Cardeal Leme (Av. Atlân-
tica, s/n°) e TBC Cerqueira Lima (Rua Presidente- Antônio Carlos, 130 (Centro). As cabines funcio-
nam de 2a a sáb., das 10h às 18h.

Paulo Fortes no Teatro Rival: Ternas eternas serestas

HUMOR
AGILDO RIBEIRO — Texto de Agildo Ribeiro e
Gugu Olimecha. 3a e 4a, às 21 h. Teatro João
Caetano. Praça Tiradentes, s/n° (221-0305). In-
gressos a CrS 1.000.
HUMOR EXPLICITO, SEXO RISO — Show do
humorista Clau San. Direção de Carmen Moreno.
3as e 4as, às 18h30 e 21 h. Teatro Brigitte Blair II.
Rua Senador Dantas, 13 (220-5033). Ingressos a
CrS 1.000.

reira. Todas as 4as, às 21h30. Teatro Bertold
Brecht. Rua Padre Leonel Franca, 240 (274-0046). Ingressos a CrS 2.000. Último dia.

POESIAS DE ANTÔNIO BOTTO — Direção 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.

¦ CIRCO
I BARES

REAL MOSCOU — Trapezistas, maiabaristas,
palhaços, elefantes e a incrível pirâmide humana
nas alturas. Largo do Campinho. De 3a a 6a, às
21 h; sáb., dom. e feriados, às 1 5h, 17h e 20h30.
Ingressos a CrS 10.000 (camarote), CrS 2.000 .
(cadeira para adulto) e CrS 1.500 (cadeira/crian-
ça). Arquibancada a CrS 1.000.

I POESIA
POEMA DE GAIA — Criação e direção de My-
rian Moreira. Com Denise Brandão e Myrian Mo-

ADEGA DO VALENTIM — Show com Maria
Alice Ferreira e Sebastião Robalinho. De 2a a sáb.,
a partir de 23h. De 5a a sáb. há também a presen-ca de ranchos. Sem couvert artístico. Rua da
Passagem, 178 (541-11660).

BIERKLAUSE — Happy Hour de 2" a sáb., a
partir de 17h. Com Toni ao piano e os cantores
Carlinhos e Neuma. A partir de 21 h a orquestra
Bierklause. Couvert a CrS 2.500 (de 2a a 4a e
sáb.), CrS 3.500 (5a e 6a). Av. Rio Branco, 277/
101 (220-1298).

BOTANIC — Show do cantor Pedro Calheiros,
acompanhado pelo violonista Álvaro. As 22h.

Couvert e consumação a CrS 1.500. Rua Pacheco
Leão, 70 (274-0742).

CLUB 1 — Show Quem canta os males espanta.
com Sônia Joppert. Às 22h30. Couvert a CrS
2.500 e consumação a CrS 2.000. Rua Paul Red-
fern, 40 (259-3148).

DUERÊ — No Projeto Bossa Sempre Nova, show
com Johnny Alf, Sérgio Ricardo, Leny Andrade e
outros. Às 21 h. Couvert a CrS 6.000. Est. Caetano
Monteiro, 1.882 (710-3435). Último dia.

GUIMAS — O pianista Marco Tommaso. De 2a a
6a, happy hour das 18h ás 22h. Sem consuma-
ção. São Conrado Fashion Mall, Estrada da Gá-
vea, 899/loja D (322-5791).

GULA BAR — Show da banda Zamba. Todas as4as, às 22h. Couvert a CrS 1.600. Av. DelfimMoreira, 630 (269-5212).
JAZZMANIA — Show com Olívia Byington e

Edgar Duvivier. Às 22h. Couvert a CrS 3.500. As
verbas do show serão revertidas para a criação do
Centro de Apóio à criança com câncer. Av. Rai-
nha Elizabeth, 769 (227- 2447).

LUGAR COMUM — Na série Quartas com cias-
se, show do Quarteto em Sol. Às 21 h30. Couvert
a CrS 1.500 e consumação a CrS 1.200. Rua
Álvaro Ramos, 408 (541 -4344). Último dia.

MISTURA UP — O humor de Bemvindo Sequei-
ra. Às 22h. Couvert a CrS 3.000 e consumação a
CrS 2.000. Rua Garcia D'Avila, 15 (267-6596).Única apresentação.

PEOPLE — Show com Marco Pereira, Nico As-
sunção, Cristóvão Bastos e Jurim Moreira. De 4a
a sáb., às 23h. Couvert a CrS 3.500 (4a e 5a) e CrS
4.500 (6a, sáb. e véspera e feriado) e consumação
a CrS 2.500 (4a e 5a) e CrS 3.000 (6a, sáb. e
véspera de feriado). Av. Bartolomeu Mitre, 370
(294-0547). Até sábado.

PICADILLY PUB — No Projeto Inverno Picca-
dilly, show do 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 do cantor e ator Rô-
mulo Arantes. Às 22h. Couvert a CrS 2.500 e
consumação a CrS 1.600. Rua Gustavo Sampaio,
s/n° (541 -9046). Último dia.

ST. MORITZ— Boleros Inolvidables, com Ronal-
do Brasil e o conjunto Cambalacheros. Todas as
4as, às 22h30. Couvert a CrS 1.000. Rua Cândido
Mendes, 157 (252-5182).

UN-DEUX-TROIS — Show As Eternas Cantoras
do Rádio. De 4a a sáb., às 23h. Couvert a CrS
4.000 (4a e 5a) e CrS 5.000 (6a e sáb.). Av.Barto-
lomeu Mitre, 123 (239-0873), Até sábado.

VINÍCIUS — Show Referências, com o cantor
Markinhos Moura. De 4a a sáb., às 23h. Couvert a
CrS 2.500 (4a e 5») e CrS 3.000 (6» e sáb.). Rua
Vinícius de Morais, 39 (267-5757). Até sábado.

INFORMAQOESTELEFONE (021) 295-3044
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Violência

no deserto

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

primavera global continua brabissima.
Mad Max — Além da Cúpula do Trovão
(Mad Max beyond Thunderdome, Aus-

trália, 1985) dá seqüência ao belicoso Festival
Primavera da emissora. É o terceiro filme de
uma série que aposta na ação quase ininterrup-
ta, na violência mais ou menos estilizada, nos
desérticos cenários australianos e na empatia
do ator Mel Gibson. Coordenados pelo diretor
Gcorge Miller, esses quatro elementos quase
sempre funcionam. Além da Cúpula do Trovão
não é o melhor dos três episódios da série. Mas
ainda assim guarda a vertigem e o brilhantismo
da concepção artística que marcaram esta trilo-
gia apocalíptica.

O Mad Max (79) primordial fez o mundo
voltar os olhos para o cinema australiano. O
filme, que apresentou Mel Gibson à carreira
internacional, vestia-se de estética decrépita e
molambenta para contar a saga de um policial
que uma tragédia familiar transformou em he-
rói justiceiro de uma Terra devastada pelas
guerras. O ritmo acelerado e o tom espetacular
das chacinas e perseguições acabaram fazendo
de Mad Max a maior bilheteria de todos os
tempos daquele país (cerca de US$ 100 milhões
de dólares), só ameaçada pelas aventuras de
Crocodilo Dundee.

Além da Cúpula do Trovão é a seqüência de
Mad Max II— A caçada continua (81). Mas as
enredos são tão independentes que a ordem não
compromete a compreensão da trilogia. Neste
terceiro dito capítulo, George Miller optou por
adicionar um atrativo pop à produção — a
escalação da cantora Tina Turner para o papel
de vilã — e se concentrou na direção das se-
qüências de ação. O trabalho com os atores
ficou a cargo de outro George, o Ogilvie. Mas a
nova medida quase não aparece na tela.

Vertigem e interpretação se confundem na
história. O solitário e já lendário Mad Max vai
bater na porta de Bertertwon, cidade-feudo
governada pela tirânica Tia Entity (Turner). A
principal diversão do bertertwonianos é assistir
aos sanguinários duelos disputados na arena
central, o Thunderdome do título original. Tia
Entity pretende matar dois patos com um tiro
só e manda Max enfrentar o gigante Blaster
(Paul Larsson) e seu anão Master (Ângelo Ros-
sito) — o gênio que fornece energia à cidade e
principal antagonista da ditadora — na arena
mortal. Max inflinge as regras do jogo e é
condenado a morrer no deserto. O mocinho é
salvo por um bando de moleques — filhos dos
sobreviventes de um acidente aéreo —, que
esperam por um líder para guiá-los de volta à
civilização. Mas os garotos logo descobrirão
que Max funciona melhor como justiceiro do
que como messias.

iSt
7h25Wgfgi 71,30

Y 
^ ^ 

_ 
' 

7h45

Mel Gibson continua sua luta, no terceiro íilme

¦ os FILMES

O HOMEM DE GELO
TV S — 13h30

Ficção-científlca. (Iceman) de Fred Schepisi. Com
Timothy Hulton, Lindsay Crouse, John Lone, Josef Som-
mer, David Strathawrn e Danny Glover. Produção cana-
dense de 84. Cor (93 min).
No Ártico, grupo de estudos científicos liderado
por antropólogo (Hutton) descobre o corpo de
um homem pré-histórico (Lone), conservado há
séculos sob o gelo. Para surpresa dos estudiosos, o
primitivo ainda vive. E o antropólogo se esforça
para integrá-lo à nova realidade. Mas os demais
companheiros de pesquisa tomam-no como objeto
a ser estudado e dissecado. O contato de um
Neanderthal com o mundo de hoje provoca algu-
ma curiosidade, e o elenco e a direção também são
respeitáveis.

UMA AVENTURA NO ESPAÇO
TV Globo — I4h40

Aventura. (SpaceCamp) de Harry Winer. Com Kate
Capshaw, Lea Thompson, Kelly Prestou, Tate Donovan,
Tom Skerritt, Larry B. Scott. Leaf Phoenix. Barry Pri-
mus e Terry 0'Quinn. Produção americana de 86. Cor
(107 min).
Cinco adolescentes são selecionados pela NASA
para participarem de um projeto especial que
treina jovens como cosmonautas. Mas os mole-
ques e a instrutora (Capshaw) do grupo são aci-
dentalmente lançados em órbita a bordo de um
ônibus espacial. Caprichada aventura adolescente
não exibida nos cinemas brasileiros. O elenco
mirim, liderado por Lea Thompson (da série De
volta para o futuro), dá conta do recado. O lança-
mento americano foi adiado em função da tragé-
dia com o ônibus espacial Challenger, em janeiro
daquele ano.

A GRANDE UNIÃO
TV Bandeirantes— 15h

Comédia geriátrica. (Side by side) de Jack Bender.
Com Milton Berle, Sid Caesar, Danny Thomas, Morey
Amsterdam, Marjorie Lord, Georgann Johnson, Richard
Kline, Edith Fields, Micliael Lemberck e Loura Owens,
produção americana de 87. Cor (94 min).
Três amigos aposentados, revoltados com a situa-
ção de penúria da classe, resolvem procurar uma
nova motivação para suas vidas. Reagindo contra
a inércia e o preconceito, os veteranos juntam suas
economias e abrem uma loja de roupas dirigida
especialmente aos homens mais maduros.

A OUTRA FACE DA VIOLÊNCIA
TV Bandeirantes — 22h

Drama. (Rolling thunder) de John Flynn. Com Wil-
liam Devane, Tommy Lee Jones, Linda Haynes, James
Best e Dabney Coleman. Produção americana de 84. Cor
(99 min).
Depois de oito anos servindo no Vietnã, soldado
(Devane) americano volta para sua cidade no
Texas e é recebido com frieza pela mulher e o
filho, que não o reconhece mais. As coisas pioram:
uma gangue de viciados invade a casa do praci-
nha, tortura-o e mata sua família. Depois de
hospitalizado, o veterano recruta a ajuda de um
ex-companheiro de batalhas (Jones) c parte para
executar sua vingança. Exagerado e inconvincen-
te.
MAD MAX — ALÉM DA CÚPULA DO TRO-
VÃO
TV Globo — 22h30

Aventura futurista. (Mad Max beyond Thunderdome)
de George Miller e George Ogilvie. Com Mel Gibson, Tina
Turner, Ângelo Rossitto, Helen Buday, Rod Zuanic,
Frank Tliring e Angry Anderson. Produção australiana det
85. Cor (106 min).
Policial (Gibson) vaga pela desértica Austrália
pós-hecatombe nuclear até encontrar uma cidade-
feudo, governada por uma tirana (Turner). Enti-
mado a duelar numa arena mortal, o tira do
futuro infringe as regras e é condenado a morrer
no deserto. Lá, ele é salvo por um bando de
crianças — sobreviventes de um desastre aéreo —
que estão à espera de um líder que os leve de volta
à civilização. Ou ao que resta dela. Vertiginoso,
violento e último episódio da série australiana.
GLÓRIA E DERROTA
TV Globo — lh

Drama cancerígeno. (Brian's song) de Buzz Kulik.
Com James Caan, Billy Dee Williams, Jack Warden,
Shelley Fabares, Judy Pace, Bernie Casey, David Hud-
dleston, Ron Feinberg e Dick Butkus. Produção america-
na (TV) de 71. Cor (73 min).
Dois jogadores dos Ursos de Chicago e ídolos do
futebol americano, um branco (Caan) e outro
negro (Williams), desenvolvem profunda amizade.
Mas um câncer pulmonar ameaça destruir a ami-
zade da dupla. Melodrama baseado em caso real,
a tragédia que interrompeu a carreira do jogador
Brian Piccolo aos 26 anos de idade. O tema é um
convite à pieguice. Mas o elenco ajuda a dar
alguma seriedade ao assunto.

Tsüpercanal

ESPN UHF 48
6h30 ESQUI MASCULINO
7h30 ESQUI WORLD
8h ESQUI EXPRESS
8h30 FOWDER MAGAZINE
9h CAMPEONATO DE SNOW-

BOARO
9h30 L1FESTYLE MAGAZINE
10h JOGUE BOLA COM REGGIE

JACKSON
10h30 CAMINHÕES MONSTRO
11 h CAMPEONATO DE JET SKI, OR-

LANDO
12h ENTRE EM FORMA COM DENISE

AUSTIN
1 2h30 AERÔBICA
14h BODYBYJAKE
14h30 ESQUI AQUATICO: SACRAMEN-

TO
1 5h30 CORRIDA DE BICICLETA
16h30 SUNKIST KIDS

18h30 GRANDES EVENTOS AMERICA-
NOS

19h POR DENTRO DA TURNÊ DE
GOLFE

19h30 UPCLOSE
20h FUTEBOL ESPANHOL
20h30 SUPERBOUTS: SPINKS X ALI

1985
21 h30 ATLETISMO FOOT LOCKER
22h TRIATLON, SAN JOSÉ

CAMPEONATO DE CRICKET
FUTEBOL AUSTRALIANO
MAJOR LEAGUE BASEBALL
HIPISMO
CAMPEONATO DE TIRO
POR DENTRO DA TURNÊ DE
GOLFE
O LADO ALEGRE DO ESPORTE
UPCLOSE
NASCAR GOOD'S 500. MAR-
TINSVILLE

23h
Oh
1h
1 h30
2h30
3h

3h30
4h
4h30

8h DOCUMENTARIO
10h INFANTIL
11 MClSICAITALIANA
12h VARIEDADES
14h CINEMA
15h INFANTIL
16h MUSICA CLASSICA
17h VARIEDADES
18h MUSICA ITALIANA
19h RAI AO VIVO
21 SHOWS
23 CINEMA
Oh VARIEDADES
2h MUSICA ITALIANA
4h SHOWS
6h ENTREVISTAS

I CNNSHF5

17h
18h

LUTA LIVRE
CAMINHÕES MONSTRO

6h30
7h30
8h
8h30
9h

¦ RAISHF4
7h30 TELEGIORNALE

(O Super Canal funciona por assinaturas, nas ondas UHF e SHF. Contatos pelo telefone: 205-8612)

HEADLINES INTERNATIONAL
BUSINESS DAY
HEADLINES INTERNATIONAL
BUSINESS DAY
HEADLINES INTERNATIONAL

* RADIO
JORNAL DO BRASIL

AM 940 KHz ESTEREO
JBI — Jornal do Brasil Informa — As 7h30,

12h30, 18h30 e 23h30. Sâb.. dom. e feriados, às
8h30.12h30, 18h30 e 23h30.

Repórter JB — Informativo às horas certas.
JB Noticias — Informativo às meias horas.
1a Página — Das 7h às 9h30.
Comentaristas: Sônia Carneiro, Carlos Alberto Sar-
denberg. João Máximo, Ernesto Alonso Ortiz.

Prestação de Serviços — Repórter Aéreo JB/Uni-
das, condições do aeroporto, previsões do tempo
e dicas culturais.

Correspondentes Paris, Londres (BBC), Colônia.
Panorama Econômico: As 8h30.

2^

Encontro com a Imprensa — Das 13h às 14h.
Cartazes do Rio — As 16h.
Variedades: 2a, 4a e 6a, das 22h às 23h30.
Arquivo Sonoro: 5a feira.
Lotação Esgotada: Das 23h50 às 0h30.
Noturno: De 0h30 às 2h.
Pela Madrugada: Às 2h.

¦ FM ESTÉREO 99,7 MHz
Noticiário — De hora em hora.
1a Classe —Às 6h.
Destaque Econômico — Às 9h30.
Informe JB — Às 11 h50,17h50 e 24h.
Jô Soares Jam Session — às 18h.
20 horas - Reprodução digital (CDs e DATs):
Dois Noturnos para orquestra: Nuvens e Festas,
de CCDebussyCC (NBC, Toscanini - Grav.1952 -
ADD - 11:03); Concerto n" 24, em dó menor.

VÍDEO
NÚCLEO ATLANTIC DE VlDEO/MOSTRA DE
CINEMA ITALIANO — Exibição de Bom dia,
Babilônia, de Paolo e Vittorio Taviani. Hoje. às
15h. 17h, na Casa de Cultura Laura Alvim. Av.
Vieira Souto, 176. Entrada franca.
FILMES PARA A JUVENTUDE — Exibição de
Eles não usam black-tie. de Leon Hirzsman. Após

a sessão haverá debates com a juíza Salete Mac-
calez e um representante da CUT Hoje, às 18h30,
no Auditório Murilo Miranda do IBAC, Av Rio
Branco, 179, 8o andar Entrada franca.

VlDEOS NO MIS I — Exibição de Mário Quinta•
na. De 2a a 6-', às 12h30. 16h30, 18h30, no
Museu da Imagem e do Som. Praça Rui Barbosa,
1.

VlDEOS NO MIS II — Exibição de Sinfonia de
Paris (An american in Paris), de Vincent Minelli,
com Gene Kelly e Loslie Caron. De 2a a 6a, às

12h30,16h30, 18h30, no Museu da Imagem e do
Som. Praça Rui Barbosa, 1.

CICLO MULHERES... — Exibição de Um peixechamado Wanda. de Charles Crichton. De 2a a 6a.às 16h, na Safa de Vídeo Vera Cruz. Rua Enge-nheiro Trindade, 229/C — Campo Grande.
VIDEOARTE CINEVlDEO — Exibição de Vinhe-tas de computação gráfica. Diariamente, às 16h,17h, 18h, 19h, 20h, na Sala de Vídeo EstaçãoFlamengo. Rua Senador Vergueiro, 45/loja 1. Até

dia 30.
VlDEOS NA TORRE — Exibição de Recital de
Pavarotti in London e Plácido Domingo em Ho-
menagem a Sevilha. Hoje, das 13h às 16h, na
Torre de Babel, Rua Visconde de Pirajá, 128/A.

VlDEO-CIÊNCIA — Exibição de -4s forças da
Terra, da National Geographic Vídeo. Mais verde
com ciência, da Video-ciência, Previsão do tem-
po. da Vídeo-ciência e Natureza a preservar, da
Vídeo PUC. Hoje. em sessões continuas, das 10h
às 20h.

para piano e orquestra. K491. de Mozart (Rubins-
tein. Krips - AAD - 31:37); Fantarra para um
teatro novo e Três Peças para clarinete solo. de
Strawinsky (Solistas London Sinfonietta - DDD -
5:18); Cantata n° 140 • Wachet auf. ruft uns die
Stimme. de Bach (Fontana, Winbergh, Krause,
Munchinger - DDD - 28:44); Concerto n° 1, em
Mi bemol maior, para piano e orquestra, de Liszt
(Arrau, OS Londres, Davis - ADD - 21:00); Sin•
fonia n° 8. em Fá maior, op. 93. de Beethoven
(Orq. Cleveland, Dohnanyi - DDD - 26:14); So•
nata n° 6, em Lá maior. op. 82,de Prokofieff
(Pogorelich - DDD - 28:11); São Miguel Arcanjo,
dos Vitrais de Igrejas, de RespighiCC (OS Pacific.
Clark - AAD - 6:27); Adeus de Wotan e música
do Fogo Mágico, da Ópera As Valquirias. de
Wagner (Fil. Viena, Solti - DDD - 15:03); Con-
certo para piano (mão esquerda) e orquestra, de
Ravel (Larrocha, Fil. Londres. Foster - ADD -
18:45): Variações para orquestra, op. 31. de
Schoenberg (Fil. Berlim, Karajan - ADD - 22:21).

Mestres da Música — Às 24h.

^ MÚSICA
CONCURSO NACIONAL DE PIANO H.S-TERN — Em busca do pequeno Mozart. Semifi-nal, a partir de 15h. Auditório Guiomar Novaes,Largo da Lapa. 47 (210-2463 r.210). Entradafranca.
CORAL DA IBM — Apresentação do coral. As18h30. Mercado São José das Artes. Rua dasLaranjeiras, 90 (205-0216). Entrada franca.

? A programação publicada no Roteiro está su-
jeita a alterações de última hora. É aconselhávelconfirmar horários e programas por telefone.

Assinatura Jornal do Brasil
Macaé

(0247)62-2214

CIDADE-102,9 MHz
Vitamina C — As 6h.
Saudade Cidade — Às 12h.
Sucesso da Cidade — As 18h.
Cidade Diet — Às22h.

FM 105- 105,1 MHz
Desperta Rio — Às 5h.
Bom Dia Alegria — Às 9h.
Vale A Pena Ouvir de Novo — Às 12h.
De Coração Pra Coração — Às 13h.
105 sem Parar — Às 14h.
Programação Corrida — As 16h.
Paquera 105 — As 17h.
Amor sem Fim — Às 20h.

. 105 Na Madrugada — À 24h.

CANAL 2 — TV Educativa
Telefone da emissora: 292-0012

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL
TELECURSO 1° GRAU — Educati-
vo. Hoje.Ciências
TELECURSO 2- GRAU — Educati-
vo. Hoje: Português
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
— Educativo. Hoje: Física e Biologia
EDUCAÇÃO EM REVISTA — Dedi-
cado aos professores de 1o Grau.
RÃ-TIM-BUM —Infantil
MÃOS MÃGICAS
DOCUMENTÁRIO DIRIGIDO/
CIÊNCIA NO ESPORTE — Hoje: A
respiração do atleta

10h15 MERCADO FINANCEIRO
10h20 ABC DO ESPORTE : Hoje: Judô
10h30 O MUNDO DA CIÊNCIA — Hoje:

Preservação da natureza
11 h IMAGENS DA ITÃLIA — Revista de

atualidades sobre a Itália.
11 h30 TELECURSO Io GRAU — Reprise
11 h45 TELECURSO 2o GRAU —Reprise
12h REDE BRASIL —TARDE
12h30 RIO NOTICIAS — Noticiário local.
12h45 RÃ-TIM-BUM
13h15 MÃOS MÃGICAS
13h30 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
14h EDUCAÇÃO EM REVISTA

14h30 DOCUMENTÁRIOS DIRIGIDOS
15h IMAGENS DA ITÃLIA
15h30 SEM CENSURA — Debates. Apre-

sentação de Márcia Peltier. Hoje: 'o
artista plástico Xico Chaves, a atriz
Renata Sorrah e o escritor Marisur
Challita

18h55 RIO NOTICIAS
19h10 TEMPO DE ESPORTE
19h30 JORNAL DA EDUCAÇÃO — Noti-

ciário dirigido ao magistério.
20h VÍDEO SOM —Musical. "ii.
20h25 JORNAL DO CONGRESSO
20h30 ESPORTE POR ESPORTE E 360°

— Documentários. Hoje: Cama elásti-
ca e ginástica/lemen do Sul

21h30 REDE BRASIL— NOITE — Noticiá-
rio
QUARTA ESPECIAL— Documentár.
rio jornalístico. Hoje: Três anos sem
Chacrinha
PESSOAS — Entrevistas. Apresenta-
ção de Hildegard Angel
TEMPO DE ESPORTE
DINHEIRO VIVO — Informativo
econômico. Apresentação de Luis
Nassif
EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL

22h

23h

Oh
0h15

0h30

B CANAL4-TVGlobo
6h30 TELECURSO 2° GRAU — Educati-

VO
7h BOM DIA BRASIL — Entrevistas

políticas
7h30 BOM DIÁRIO —Noticiárioeagenda

cultural local
8h XOU DA XUXA — Infantil. Apresen-

tação de Xuxa
13h GLOBO ESPORTE — Esportivo lo-

cal
13h10 JORNAL HOJE —Noticiário
13h30 VALE A PENA VER DE NOVO —

Reprise da novela Cambalacho, de Síl-
vio de Abreu

14h40 SESSÃO DA TARDE — Filme: Uma
aventura no espaço

17h ESCOLINHA DO PROFESSOR
RAIMUNDO — Humorístico, co-
mandado popr Chico Anysio

Telefone da emissora: 529-2857

17h30 ROQUE SANTEIRO— Reprise da
novela

18h SALOMÊ — Novela de Sérgio Mar-
ques. Direção de Herval Rossano.
Com Patrícia Pillar

18h50 VAMP — Novela de Antonio Calmon.
19h45 RJ TV — Noticiário local
20h JORNAL NACIONAL — Noticiário

nacional e internacional
20h30 O DONO DO MUNDO — Novela de.

Gilberto Braga.
21h30 ESTADOS ANYSIOS DO CH|CQ

CITY — Humorístico comandado por
Chico Anysio

22h30 FESTIVAL DA PRIMAVERA — Fil-
me: Mad Max - Além da cúpula do
trovão

0h30 JORNAL DA GLOBO — Noticiário.""
1 h CLASSE A — Filme: Glória e derrota

1 CANAL 6-TY Manchete
7h30 BRASIL — Noticiário nacional
8h COMETA ALEGRIA —Infantil
12h SESSÃO ANIMADA
12h25 MANCHETE ESPORTIVA — 1°

TEMPO — Noticiário esportivo
12h45 JORNAL DA MANCHETE — EDI-

ÇÃO DA TARDE — Noticiário
13h25 SESSÃO SUPER-HERÚI
15h30 CLUBE DA CRIANÇA — Infantil.

Apresentação de Angélica
18h10 SESSÃO ESPACIAL — Seriado.

Jornada nas estréias
19h10 RIO EM MANCHETE — Noticiário

local

Telefone da emissora: 285-0033

19h35 PANTANAL — Reprise da novela
20h35 JORNAL DA MANCHETE — 1"

EDIÇÃO — Noticiário
21h35 A HISTÓRIA DE ANA RAIO E ZÉ

TROVÃO — Novela de Rita Buzar e
Maruso. Com Almir Satter, Ingra Libe-
rato

22h30 O GUARANI - Minissérie baseada no
romance de José de Alencar.

23h25 MOMENTO ECONÔMICO
23h30 NOITE E DIA — Noticiário com en-

trevistas
0h20 FIM DE NOITE — Musical. Grandes

nomes da MPB. Hoje: Sandra Sá
~ . ,T , T _ rniT n 1 Telefone da emissora: 542-2132
CANAL 7 — TV Bandeirantes

17h30 CANAL LIVRE — Debate. Apresen-
tação de Flávio Gikovate. . n,,

18h45 AGRO JORNAL - Noticiário sobre o
campo

18h55 JORNAL DO RIO — Noticiário local
19h20 JORNAL BANDEIRANTES — Noti-

ciário
20h

MISTÉRIOS DA FÉ — Religioso
A HORA DA GRAÇA - Religioso
REALIDADE RURAL Noticiário so-
bre o campo

7h40 BANDEIRANTES INTERNACIO-
NAL — Noticiário da CNN

7h55 BOA VONTADE —Religioso
8h CELESTE MARIA RECEBE —

Apresentação de Celeste Maria
9h DIA A DIA —Jornalístico
10h COZINHA MARAVILHOSA DA

OFÉLIA — Culinária
10h30 OS IMIGRANTES— Resumo da no-

vela
11h15 CASA DE IRENE — Reprise da no-

vela
12h ACONTECE —Noticiário
12h30 ESPORTE TOTAL —Esportivo
13h30 CARAVANA DO AMOR — Varieda-

des
15h CINEMA - Filme: A grande união
17h RITUAIS DA VIDA - Minissérie

americana

ESPORTE — Hoje? Copa Europa de
Seleções URSS X Hungria

22h CINEMA - Filem: A outra face da
violência

Oh JORNAL DA NOITE — Jornalismo
comentado

0h20 BANDEIRANTES INTERNACIO-
NAL - Resumo das últimas 24 horas
do noticiário da CNN.

0h30 FLASH — Entrevistas. Apresentação
de Amaury Jr.

1h30 HENRY MAKSOUD E VOCÊ — En-
trevista

2h30 BOA VONTADE —Religioso

10h LARRY KING
11 h CNN WORLD DAY
12h HEADLINES INTERNATIONAL
13h CROSSFIRE
13h30 HEADLINES INTERNATIONAL
14h CNN WORLD DAY
14h30 HEADLINES INTERNATIONAL
15h WORLD BUSINESS TODAY
15h30 HEADLINES INTERNATIONAL
16h CNN INTERNATIONAL HOUR
17h CNN WORLD DAY
17h30 HEADLINES INTERNATIONAL
18h WORLD BUSINESS TODAY UP-

DATE
18h30 CNN SHOWBIZTODAY
19h TELEMUNDO NOTICIERO
20h MONEYLINE
20h30 CROSSFIRE
21 h PRIME NEWS
22h TELEMUNDO NOTICIERO
23h HEADLINES INTERNATIONAL
Oh SHOWBIZ TODAY
0h30 HEADLINES INTERNATIONAL
2h30 MONEYLINE
3h HEADLINES INTERNATIONAL

CANAL 9 — TV Corcovado/MTV
Telefone da emissora:

580-1536
PROGRAMA 45 MINUTOS
AGENDA DO INVESTIDOR
O RIO É NOSSO — Variedades
POSSO CRER IMO AMANHA
COISAS DA VIDA
VINDE A CRISTO — Religioso
GÊNIO MALUCO — Desenho
IGREJA DA GRAÇA —Religioso
CENTRO DE CONVENÇÕES
EVANGÉLICAS — Religioso
O EREMITA — Esotérico
FÉRIAS NO ACAMPAMENTO
VlDEO MUSIC — Clips
YO! MTV RAPS — O melhor da Rap
Music

14h NON STOP - Vídeos. Aprosentação
de Cuca

15h30 GÃS TOTAL - Clips heavy metal.
17h30 CHECK IN — Hoje: Margareth Me-

nezes
18h DISK MTV — Parada de sucessos.
19h MTV NO AR — Notícias sobre arte,
i9hi5 vídeo music - ciips.
21h30 TV LEEZÃO - Apresentação Rita Lee
22h ACÚSTICO JOE SARTRIANI
22h30 BUZZ
23h MTV NO AR — Clipes
23h15 121 —Lançamento de vídeo-clipes de

vanguarda
1h15 SATURDAY NIGHT LIVE — Humo-

I CANAL 11 —TV S
7h JORNAL DO SBT
7h30 SESSÃO DESENHO
8h DÓ RÉ Ml
9h FESTOLÃNDIA - Infantil
10h30 SHOW MARAVILHA — Infantil
12h30 CHAPOLIN —Seriado
13h CHAVES —Seriado infantil
13h30 CINEMA EM CASA — Filme: Home

de gelo
15h30 CHAPOLIN —Seriado
16h SESSÃO DESENHO - Pica-Pau
16h30 DÚ RÉ Ml
17h CHAVES - Seriado Infantil
17h30 PROGRAMA LIVRE
18h30 AQUI AGORA —Jornalístico

Telefone da emissora: 580-0313

19h27 ECONOMIA POPULAR — PER-
GUNTE AOTAMER

19h30 TJ BRASIL—Noticiário.
20h15 CARROSSEL—Novela
20h45 SIMPLESMENTE MARIA
21 h25 ROSA SELVAGEM —Novela
21 h55 GRANDE PAI — Série Nacional
23h JORNAL DO SBT 1» EDIÇÃO
23h15 JÔ SOARES. ONZE E MEIA — En-

trevistas com Jô Soares. Hoje: Ernàni
Hadres, teatrólogo, Olinda Tarzia,
dentista cirurgia, e Sérgio Tufik, que
fala sobre o sono

0h30 JORNAL DO SBT —2» EDIÇÃO
1 h TJ INTERNACIONAL

CANAL 13-TV Rio
6h45 INSTANTE BRASILEIRO I
7h POSSO CRER NO AMANHÃ
7h10 MISTÉRIOS DA FÉ
7h40 UMA NOVA ESPERANÇA
7h55 CADA DIA
8h CLIPES MUSICAIS
9h COMBATE
10h CLIPTV
11 GUERRILHEIROS
11 h55 INSTANTE BRASILEIRO
12h CLIP'S
13h REPÓRTER RIO
13h30 RIO URGENTE

?
asa

w

' " /.'• ' -'-, y ~

Horóscopo 
por 

Telefone

Telefone da emissora: 293-0012

17h REPÓRTER SEM MEDO
17h30 REPÓRTER RIO —2» EDIÇÃO
18h CLIPTV
1Sh GUERRILHEIROS
20h INSTANTE BRASILEIRO
20h10 COMBATE
21 h30 INSTANTE BRASILEIRO
21 h40 KUNG FU
23h10 INSTANTE BRASILEIRO
23h20 REPÓRTER RIO
23h50 OS MELHORES CLIPS
0h20 COLUMBO

00160949055+
24 hs

Você nunca ouviu nada igual.
ATUALIZADO SEMANALMENTE

Basta ligar para 00160949055,
mais o número correspondente
ao seu signo e você ouvirá,
em português, tudo que você
precisa saber sobre seu futuro.
O lx>róscopo por telefone
está disponível 24 horas
por dia e 7 dias por semana.

51
• ARIES

21 /03 A 20/04
05*

TOURO
21 /04 A 20/05

53 54
'Ví,

GEMEOS
21/05 A 20/06

CÂNCER
21/06 A 21/07

55 § 56 57 58
LEÃO

22/07 A 22/08
VIRGEM

23/08 A 22/09
LIBRA

23/09 A 22/10
ESCORPIÃO

23/10 A 21/11

59 © 60 61 49
SAGITARIO

22/11 A 21/12
CAPRICORNIO
22/12 A 20/01

AQUÁRIO
21/01 A 19/02

PEIXES
20/02 A 20/03

Ligue Tarot

As cartas do Tarot
reivkmclo seu futuro
no amor, dinheiro, etc.

LIGUE PARA
0016094905545

Sempre com mensagens de aproximadamente j minutos. 0 preço da dxmuula é o jtreço tia tarifa colriulti normalmente para os Fstadcs Unidos.
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TEATRO/ 
'Sliirley 

Valentine'/ ^

lucido

áMACKSEN 

LUIZ

personagem Shirley, no seu ri-
tual doméstico e por absoluta so-
lidão, conversa com as paredes,

enquanto prepara o jantar do marido.
Descascando batatas e fritando ovos,
Shirley cozinha no palco um jantar ver-
dadeiro. Esse gesto e mais o odor dos
alimentos que enche o ar do Teatro Cia-
ra Nunes caracterizam o monólogo Sliir-
le^Valentine. A peça do inglês Willy
Russcl procura encontrar a realidade,
reproduzir uma situação verdadeira com
a qual a platéia se identifique — o texto é
um sucesso internacional que se multipli-
ca' por quase 20 países — e isto inclui a
capacidade do encenador e da atriz tor-
narem reais cada palavra que é dita no
palco. Shirley Valentine é sucesso exata-
mente por querer que a realidade seja
captada corno um elemento de identifi-
cação, que através das semelhanças ("é
exatamente assim"; "é igualzinho lá em
casa") reflitam uma sensibilidade muito
peculiar da pequena classe média. O
cheiro da cozinha não se torna apenas
uma metáfora dessa realidade identifica-
dora, mas uma realidade palpável, uma
certeza que confirmaria que a arte imita
a vida.

A história da esposa massacrada por
uma vida doméstica voltada para um co-
tidiano cheio de tarefas desinteressantes
e sem qualquer possibilidade de romper
com este círculo de coisificação, se arma
diante do espectador como uma história
verdadeira que alguém conta, se referiu-
do a alguma pessoa conhecida. A viagem
de Shirley à Grécia, que funciona como

de uma atriz

Saiu no

um processo de li-
beração e de tenta-
tiva de reencontrar
a auto-estima e de
fortalecer a sua in-
dividualidade, e
todos os aconteci-
mentos decorren-
tes da sua decisão
de não voltar para
a casa depois de
encerradas as suas
duas semanas de
férias da família,
acontecem no se-
gundo ato, quando
o público parece
torcer para que a
dona de casa con-
siga romper os li-
mites de sua vida.

As opções de
um encenador
diante realismo de
Sliirley Valentine
são de adotar o
naturalismo (com
uma atriz que te-
nha o pshysique de
rôle da dona de ca-
sa, como Pauline
Collins, que inter-
pretou a personagem no palco londrino e
no cinema) ou de mostrar o real através
da sua conceituação. O tradutor, adap-
tador e diretor Euclydes Marinho fez a
tentativa de escolher a segunda opção.
Como adaptador. Marinho procura uma
conciliação impossível: retirar as referên-
cias inglesas do original sem definir um

plfjpi

lip JM
Blmt oHg

Renata Sorrah: Shirley Valentine

Divulgação
outro espaço geo-
gráfico e cultural.
A adaptação é hí-
brida, ainda que
não comprometa a
concretude do tex-
to. Mas o diretor
se equivoca quan-
do sugere a Gringo
Cardia um cenário
anti-realista, total-
mente deslocado
no espírito da peça
e mal aproveitado
no palco do Clara
Nunes. No primei-
ro ato, um globo
terreste seccionado
ao meio serve de
piso para a cozi-
nha da casa de
Shirley. A fumaça,
à guisa de nuvens,
e a trilha-sonora,
assinada por Tuni-
ca, criam uma ce-
na de inutilmente
grandiloqüente.
No segundo ato, a
paisagem de uma
praia grega, com
uma iluminação

em que Maneco Quinderé tenta dar um
aspecto solar à cena, o cenógrafo apro-
veita precariamente a horizontalidade do
palco. A sonoplastia com comentários
explícitos à ação completam uma ence-
nação frágil e sem uma definição maior.

Mas como em todo monólogo, o eixo
está no ator que, solitariamente, tem a

maior responsabilidade de construir a ce-
na. Shirley Valentine encontra em Rena-
ta Sorrah uma atriz que desenha com
sensibilidade a personagem, ainda que
não tenha o temperamento dramático
para o papel. Há uma densidade inter-
pretativa na atriz que induz a não reco-
nhecê-la numa personagem tão detalha-
damente realista. Mas Renata Sorrah
consegue vencer o desafio. A atriz, real-
mente, não tem identidade com a chave
realista, mas astutamente, elaborou a
sua Shirley Valentine aproveitando-se da
carga realista (a platéia reconhece, clara-
mente, as angústias da dona de casa),
porém adicionou a este elemento uma
visão exterior da personagem (sem criti-
cá-la). Desta maneira, a personagem
provoca a empatia que o texto pretende,
e Renata Sorrah sensibiliza a platéia sem
qualquer emocionalismo barato, man-
tendo-se fiel à sua personalidade de
atriz.

Shirley Valentine tem a construção
correta para um monólogo de tema en-
volvente e que se dirige a platéias cultiva-
das no realismo. Nos seus estreitos limi-
tes, a peça é um tour de force para uma
atriz que estimule e revele qualidades in-
terpretativas. No caso de Renata Sorrah,
Shirley Valentine não adquire essa cono-
tação. A atriz transcende o papel, forne-
cendo à platéia a sua visão da persona-
gem e, de alguma forma, lança uma luz
mais reveladora e rica do que os limites
do mundo em que Shirley circula. Rena-
ta Sorrah tem uma visão lúcida de Sliir-
ley e esse olhar que abandona o realismo
torna penetrante a sua atuação.

Cotações: • ruim ? razoável ? ? bom ? ? * ótimo ? ? * ? excepcional
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Menor Perdido

O coronel Costa Ferreira, subdelegado da Pregue-
zia do Sacramento, mandou hontem apresentar
ao respectivo pretor, por ter sido encontra-
do perdido na rua Estacio de Sá, o menor Umbe-
lino João de Moraes, que lhe declarou ser filho de
Anna Maria da Conceição, residente na Bara
do Pirahy.

Fortaleza de Villegaignon

Mandou o presidente da Republica louvar o
commandante, oficiaes e praças do corpo de ma-
rinheiros nacionaes pelo inexcedivcl aceio cm que
se acha a fortaleza de Villegaignon bem como
pela disciplina, correcção e firmeza das praças: o
que tudo foi observado pelo mesmo presidente na
visita que fez ao referido corpo.

Facto Grave

Ha cerca de cinco mezes noticiamos que por uma
das delegacias de policia estava sendo iniciado
um inquérito sobre facto importante, que o segre-
do de justiça, então como agora, não nos permi-
tia revelar. Sabemos hoje, que o dcscnlace dessa
questão não se fará esperar muitas horas por-
quanto a autoridade competente tem já cm
mãos os fios da meada, onde serão colhidos os
criminosos, deixando a descoberto a urdidura em
que foi envolvido um infeliz commcrciantc des-
ta praça.

Metralhadora

Mandou-se que seja examinada pela commissão
tcchnico militar consultiva a metralhadora de
invenção de José de Souza Carvalho, operário de
Ia classe da officina de espingardeiros do ar-
senal de marinha desta capital.
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I HORÓSCOPO
Carlos Magno

ÁRIES • 21/03 a 20/04
A lua transita pelo
seu signo e lhe deixa
mais impressionável
e impulsivo, além de tonificar seus desejos.
Sinais do passado voltam a aparecer e
pode haver maior sensualidade e necessi-
dade de aconchego. Estabilize-se.

TOURO • 21/04 a 20/05
1o dec: Forte ansie-
dade em superar de-
ficiências e se des- n
prender de pendências que ainda estão
trazendo frustrações. Sinais de recupera-
ção e melhora. 2°: Mente ativa. Atenção a
atritos no serviço. 3o: Ansiedade.

GÊMEOS • 21/05 a 20/06
Atenção a dores de
cabeça e atitudes
mais excêntricas e
combativas, sobretudo quando estiver se
relacionando ou defendendo seus pontos
de vista. Possibilidade de despertar nos
outros admiração e curiosidade. Lidere.

CÂNCER • 21/06 a 21/07
Faça força para não
perder terreno ou fi-
car para trás, devido
ao comodismo ou ações displicentes. Tente
ser competitivo e intenso, sem contudo
descambar para o fanatismo e a arrogân-
cia. Emoções em polvorosa.

LEÃO • 22/07 a 22/08
Momento mais inten-
so e que eleva a
tèrriperatura do seu
corpo e do seu coração. Comunique-se
com mais liberdade e requinte. Nativos do
3° decanato recebem a influência harmo-
niosa e positiva de Vênus. Abertura afetiva.

VIRGEM • 23/08 a 22/09
Contatos financeiros
importantes podem
ser concretizados
ainda esta semana. Agora é preciso dar
forma concreta aos seus sentimentos e tra-
balhar de maneira mais equilibrada e inte-
ligente. Sentimentos de posse.

LIBRA • 23/09 a 22/10
O Sol fornece mais
autoconfiança e de-
terminação para os
nativos do inicio da regência. Marte inten-
sifica os desejos e ambições de auto-afir-
mação dos nativos do 2° decanato, que
podem estar mais exagerados e ativos.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
Assuntos de última
hora aparecem pa-
ra você resolver em
pleno trabalho ou durante uma aula. O coti-
diano se agita e lhe cobra mais paciência,
autocontrole e organização. Sistema diges-
tivo não está tolerando extravagâncias.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
1o dec: Até final de
outubro continua
sendo importante PT
estar atento a divergências ideológicas ou
problemas de compra e venda. Não jogue
tudo para o alto. Organize-se sem demora.
Os demais devem provar sua eficiência.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/01
Dia que pode fazer
você ficar mais sus-
cetível a tudo que
venha do exterior e do ambiente que lhe
rodeia. Tente dar mais atenção e definição
a assuntos familiares. Tente estudar maté-
rias que alarguem seus horizontes.
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AQUÁRIO • 21/01 a 19/02
Excesso de praze-
res, exibicionismo
ou desgastes amo-
rosos podem deixar o nativo do 3o decanato
mais exposto e descontente. Tome deci-
sões com mais tato. Garganta sensível. Os
demais estão intuitivos e ágeis.

PEIXES • 20/02 a 20/03
Às vezes você chega
a conclusões corre-
tas, mas só depois
que o momento exato para agir e se posi-
cionar já passou. Não se sinta excluído
dentro do grupo do qual você faz parte. Una
o prazer ao dever. Consumismo.

O CONDOMÍNIO LAERTE
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HORIZONTAIS — 1 — Variedade de gado bovino
originário do cruzamento do touro zebu com vaca da
terra; diz-se de certas exibições ou jogos, em que se
fazem movimentos difíceis; 8 — (mlt:) o Sol no mo-
mento de descer às regiões infernais do hemisfério
inferior, depois de ter iluminado a Terra; 10 — ângulo
que faz a quilha do navio com a esteira, indicando
desvio para o través; ângulo que a direção da quilha'da embarcação faz com a direção da sua esteira, porefeito de vento, correnteza ou vagas, e que mede o
caimento ou desvio da andadura da embarcação pro-vocado pela ação desses fatores; 12 — poças ou
pequenos lagos em que os animais costumam ba-
nhar-se; água que os católicos bebiam depois da
comunhão, uso jà posto de parte (pl.); 13 — providasde asas ou expansões membranáceas ao longo ou à
volta; 14 — quadro sinòtico; gráfico; representação
plana e reduzida de um sector da superfície terrestre;
15 — sedimento tartaroso no fundo das garrafas e
outras vasilhas que contêm vinho e que ao despegar-
se apresenta a aparência de trapos ou farrapos; 18 —
aquele que adestra, que instrui; 20 — desinéncia
verbal característica da segunda pessoa do plural do
futuro do subjuntivo e do presente pessoal do infiniti-
vo; 21 — diz-se de uma espécie de trigo mole; diz-se
da barba e do bigode, quando tirado; 22 — divindade
sumeriana; 23 — que tem pêlos duros como os do
javali; 24 — entroncamento de vias elevadas e/ou
rebaixadas, que se entrelaçam lembrando a forma de
um trevo e se destinam a evitar cruzamentos em
pontos de trálego muito movimentado (pl.); designa-
ção comum a duas plantas herbáceas da família das
oxalidáceas, dotadas de flores roxas, dispostas em
umbelas, a fruto capsular (pl.); 26 — capa ou manto
preto de mulher; 28 — no jogo do vlspora, última
partida, a qual se joga com prêmio maior ao ganha-
dor; abafo de peles, comprido, com que as senhoras
agasalham o pescoço; 29 — dança em que um dos
cavalheiros não tem par e, com um sinal convencio-
nado, toma a dama de outro, que então o substitui.
VERTICAIS — 1 — diz-se de mulher Irrealizada, não
correspondida no seu amor; 2 — abalo, abaladura; 3cerimônia litúrgica com que na quinta-feira santa
se comemora o fato de Jesus ter lavado os pés a seus
discípulos; 4 — ligadas, presas; feixes, molhos que se
ataram; 5 — utensílio com que se soca o balastro sob
os dormentes das estradas de ferro; 6 — aparelho
destinado a extrair dos solos amostras indeformadas;
7 — vassourar o forno, depois de aquecido; 8 —
exteriorização de certos sentimentos, convicções, de-
sejos ou propósitos; 9 — metalóide, luminosa na
obscuridade, combustível e que arde com chama azu-
lada ao contacto do ar, obtido como um sólido de cor
branca ou amarelada e de cheiro desagradável que
não se encontra livre na natureza, ocorrendo espe-
clalmente na forma de fosfatos; 11 — batidas com
uma bola de vidro na outra, no jogo de gude; 16 —
pessoa astuta, safaz, manhosa; cesto alto, quase ci-
llndrlco, com tampa, próprio para colheita de uvas; 17cortada; desbastada; 19 — escuridão absoluta;
privação ou ausência de luz; 23 — senão; 25 — Deus
da vida; 27 — entrada. Colaboração de Prof. PEDRO
DEMO — Brasília.

CÍRCULO ENIQMiSTICO CARIOCA
Ingresse como associado da Casa-Mãe do Chara-

dismo brasileiro. O CEC não faz distinções. Dentro da
sua finalidade principal o veterano ou o novato, ou as
profissões ou as condições de vida individuais não
são temas argüldos dentro do âmbito charadlstico.
Nós só falamos e cuidamos do charadismo e do
cruzadismo. Nossa sede está aberta na Rua da Qui-
tanda, 49 sala 411, no Centro do Rio de Janeiro.
Compareça à tarde.

CHARADAS METAMORFOSEADAS
(troca de uma letra)

1. PROVÉRBIO é uma sentença de caráter prático e
popular, comum a todo um grupo social, expressa em
forma sucinta e, PRINCIPALMENTE, rica em ima-
gens. 6(6) CHICO SILVA — Niterói
2. BURLOU a vigilância do guarda e ESTRANGULOU
o companheiro de cela. 7(2) CELLY — CEC — Tijuca
3. Mulher de BOM GOSTO sabe aproveitar o CALOR
do verão, com decotes graciosos. 3(2) ARGOS —
CEC — Brasília
4. Guardo esta CONDECORAÇÃO com muito cuidado
e REVERENCIO as pessoas que, no passado, a me-
receram. 6(6) ALTER-EGO — CEC — Jacarepaguá

5. Ele sempre foi ALEGRE mesmo não sendo PRO-
FÉTICO. 7(1) FREI IGNÁCIO — CEC — Jacarepa-
guá SOLUÇÕES DO NÚMERO DE

23 PRETÉRITO
HORIZONTAIS — Lavapés; po; amadurecer; vagotô-
nica; arico; eno; peni; aceso; elucidar; elado; ira;
acemicas; redoma; imo; uros; reais.
VERTICAIS — Lavape; amarelecer; vaginulado; ado-
cicados; puto; ero; seneca; pecos; ora; ocasos; rami.
CHARADA EM TERNO: 1. bicota-mimosa-dosada;
CHARADAS PROTÉTICAS: 2. fera/esfera; 3. cada/
quicada; 4. oleiro/violeiro.

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57, ap.
4 — Botafogo — CEP 22.270
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A trilha sonora do crepúsculo

TTÁRIK 

DE SOUZA

EMPOS sombrios, discos som-
brios. Migalhas. Os grãos (EMI/
Odeon), como os dos Paralamas

do Sucesso, que estão chegando às lojas
esta semana. (Ou porradas, como as de
Tudo cio mesmo tempo agora dos Titãs, aí
abaixo). Depois da extroversão multifária
do fulgurante Big bang (1989), com os
dois pés na world music, uma coletânea
para "descansar", convenientemente inti-
tulada Arquivo (90), e agora a emersão
low profile, "a linha fina que separa aqui e
ali", como dissimula a faixa título. Gra-
vado entre maio e junho passados nos
estúdios da Odeon no Rio, numa co-pro-
dução de Liminha, Carlos Savalla e Tea-
bag V., o novo porlrait íntimo dos Para-
lamas vem num envelope preto e branco
poroso, com gansos à frente e o trio
(Herbert-Bi-Barone) envolto em sombras
na contracapa, semi encoberto pela titu-
lagem das músicas, como numa rabeta de
filme noir. Na seqüência de cinco LPs,
uma compilação e o ao vivo D, gravado
no festival de Montreux, Suiça, Grãos sai
com 11 faixas no formato LP. Nas edi-
ções em fita e CD, entram dois bônus,
Dai-nos e Trinta anos. É um manifesto de
crise. "Eu disse eu te amo/ me senti no
chão/ são os trinta anos/ e este colchão",
admite o pop-lero da idade limite.

Dono da trajetória mais latina e do
sotaque mais MPB entre as três bandas
que comandaram o B Rock dos 80 (ao
lado dos Titãs e Legião Urbana), os Pa-
ralamas sempre namoraram um ramal
argentino. Em Grãos, entra Trac trac, de
Fito Paez, "o Caetano Veloso de lá", na
avaliação do próprio versionista Herbert
Vianna. Um rock torturado de refrão
prosaico: "dá-me tu amor, solo tu amor".
O disco começa pelo princípio, a ligação
caribenha dos Paralamas via Police, bali-

Divulga<?3o/Maurlcio Valladares

I^HiHv" v'

Gravado entre maio e iunho no Rio, Os graos, novo disco dos Paralamas, e uma especiede portrait mtimo

Divulgação/Maurício Valladarés

zada em Tribunal de bar. A letra soa
como uma espécie de desabafo ácido do
letrista Herbert (em parceria com o bai-
xista Bi Ribeiro) sobre os incidentes etíli-
cos em que andou envolvido nos bares
cariocas. Sábado, servida por uma batida
seca derivada do reggae e metais comen-
taristas, também opera como um confes-
sionário, só que na linha das debacles
amorosas de Quase um segundo. "Gotas
de amor sobre as feridas/ como um bálsa-
mo". Belas palavras. Já rodada em single,
Tendo a lua também delira no lirismo: "O

céu de ícaro tem mais poesia que o de
Galileu." Parceria de Herbert com o
trompetista Demétrio Bezerra, um dos
três metais que agulham várias faixas, Os
grãos pulveriza pistas: "Tudo o que te
ensina/ existe solto por aí."

A poética do disco fosco mais sugere
que revela. Para atravessar tal zona de
penumbra nada como um instrumental
descarnado utilizado no papel de bisturi
de resgate dos sons básicos. Carro velho,
remete ao clima tosco de Rabicho do ca-
cliorro rabugento de Big bang, mas prefere
as lambadas metaleiras dos bailes de rua
aparentados ao carimbo nortenho. Vai
valer, forrada de violinos, rumoreja entre
a congada e a folia de reis, com um texto
que desvela o processo casual da arquite-
tura do disco: "se eu deixasse mais claro,
era claro/ eu jogo os cacos pro alto e faço
uma figura, que vista de longe/ já houve
quem visse de tudo." É propositalmente
pequena a visibilidade de Os grãos. A
atmosfera transpira consternação. "Sob o
céu frio e cinza/ um impasse e poucas
opções/ não há rosas no jardim/ e há
tempos não se ouvem os rouxinóis", in-
ventaria num réquiem de guitarras dolo-
rosas em O rouxinol e a rosa. Um órgão
antiquado perpassa as últimas faixas que
dirigem o disco para um literal fade out.
O crepúsculo da época já tem sua trilha
sonora.

Em 
'Os 

grãos', os Paralamas do Sucesso

transpiram consternação em ritmos latinos
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Paulo — Luiz Luppi

Empurrado pela crise, Marcelo Nova gravou o acústico Black out

O rock acústico

de Marcelo Nova

ç
k/ÃO PAULO — Modéstia é uma palavra
ausente no dicionário do roqueiro baiano Mar-
ceio Nova. "No mesmo dia em que morreram
Robert Johnson e Elvis Presley, nasceu Marce-
lo Nova", brinca. O exagero com doses de
ironia se justifica em parte. O ex-vocalista do
Camisa de Vênus acaba de lançar seu segundo
álbum solo, totalmente acústico, com requintes
instrumentais suficientes para servir de base a
muito roqueiro acostumado a só apertar bo-
tões de sintetizadores. Black out marca a estréia
de Marcelo na Continental. Somado aos anti-
gos trabalhos com a banda que chegou a ser
proibida de aparecer na Rede Globo, o roquei-
ro lança o sétimo álbum em dez anos de carrei-
ra, comemorados ano passado.

Acompanhado da banda Envergadura
Moral. Marcelo Nova conseguiu mostrar atra-
vés da música conceitos que ele costuma
martelar em discursos: o rock em sua essência
e a possibilidade de fazer um disco balançante
e criativo só com instrumentos acústicos. O
radicalismo de Marcelo não é gratuito. Esper-
to. ele se cercou de gente competente como o
bluesman André Christovam (violões, mando-
lin), Jolinny Boy Chaves (piano, acordeon,
gaita). Franklin Paollilo (bateria, percussão), e
Carlos Alberto Calasans (contrabaixo).

Com o trabalho, a galeria acústica do rock
brasileiro cresceu. No campo internacional,
segundo ele, a empreitada é novidade. "Não

U,

encontrei ninguém na área do rock que tivesse
feito um disco acústico", diz. "Isso me exci-
tou." No Brasil ele não é o único. Rita Lee
inaugurou a calmaria com o belíssimo Bos-
sa'n'roll, gravado ao vivo em duo de violões
com Alexandre Fontanetti. A incursão no
acústico, no entanto, não aconteceu por uma
revelação. "Depois do Plano Collor, seis apre-
sentações minhas foram canceladas, aí não
teve jeito", diz. Com dificuldades de excursio-
nar com banda, ele decidiu fazer uma turnê só
com Johnny Boy. Em oito meses os dois per-
correram o estado de São Paulo com o show O
último dos moicanos. "Fizemos novos arranjos
para as músicas do Camisa e de Bob Dylan,
Neil Young, Lou Reed. Foi muito gratificante,
e a idéia do acústico ficou na minha cabeça."

Durante a excursão Marcelo 18 músicas.
Ele e a banda gravaram 13, reduzidas para
nove no corte final do disco. As faixas escolhi-
das representam o puro rock'n'roll. Deixa eu
por meu carro sintetiza a malícia adolescente
que ainda aflora no trabalho de Marcelo. É
uma grande bobagem divertida, de balanço
irresistível. Sua veia poética mais séria aparece
em Noite, uma bela balada. Muito além do
jardim é a alfinetada explícita no pop lento
brasileiro. Não só na letra mas no instrumen-
tal contundente. Em Maluco beleza o discípulo
de Raul Seixas saboreou e homenageou com
propriedade a memória do principal roqueiro
tupiniquim. A letra desta canção, acredita-se,
não poderia ser mais adequada ao comporta-
mento do ex-Camisa de Vênus. Ao cantar ele
diz: "Controlando a minha maluquez/ mistu-
rada com minha lucidez." E ao contar casos
vem com a inacreditável teoria de tramóias
palacianas para contaminar as águas de reser-
vatórios brasileiros com um veneno para dirni-
nuir o raciocínio. "Eu agora só bebo água
mineral." (A.R.)

As vísceras dos Titãs
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Os Titas produziram coletivamente Tudo ao mesmo tempo agora egravaram o disco num estudio improvisado

S

Os Titãs produziram coletivamente Tudo ao mesmo tempo agora e gravaram o disco num estúdio improvisado

Disco sem sutilezas

mostra o som sujo e

cru da banda paulista

APOENAN RODRIGUES

&AO PAULO — Milhares de pessoas pas-
sam anos deitadas em divãs na perspectiva de
entenderem os meandros da própria cabeça.
Os Titãs encolheram sensivelmente este tem-
po numa outra empreitada de conhecimento:
uma olhada nas próprias vísceras. A atitude é
explicada em Tudo ao mesmo tempo agora,
sétimo disco do grupo — lançado pela War-
ner com tiragem inicial de 100 mil cópias —,
cm que a sutileza ou sugestão fica por conta
de um passado poético perdido. Tudo é cx-
plícito e literalmente visceral, como o som da
banda é rotulado. Para chegar a este resulta-
do, os Titãs enfrentaram uma maratona de
seis meses. Primeiro, ensaiando na casa do
guitarrista Marcelo Fromer. Em seguida,
gravando num estúdio improvisado em uma
casa na Granja Viana, Zona Sul de São
Paulo. Eles queriam um disco gravado ao
vivo, em estúdio não profissional, para ga-
rantir o desejado som cru e sujo. O making oj
de todo o trabalho será exibido na MTV, no
próximo domingo, num especial dirigido e
produzido por Arthur Fontes e Lula Buar-
que, da Conspiração Filmes.

Através de cenas em cores misturadas a
tomadas em preto e branco, o vídeo mostra
com dinamismo, e em seqüência cronológica,
o processo de criação do disco, com depoi-
mentos da maioria dos oito Titãs, que se
mostram bem à vontade e até compreensivos
diante da incômoda presença da câmera. Ar-
naldo Antunes (voz), Branco Mello (voz),
Charles Gavin (bateria e percussão), Marcelo
Fromer (guitarra), Nando Reis (baixo e voz),
Paulo Miklos (teclados e voz), Sérgio Britto
(teclados e voz), e Toni Bellotto (guitarra)

aparecem em boas seqüências selecionadas
em versões exclusivas, que não estão exata-
mente no disco. Como as gravações duraram
meio ano todos exibem diferenças no visual,
com barba e sem barba, cabelos curtíssimos
ou não. A embalagem é em clima de festa
liglit, em oposição a idéia heavy do álbum. O
tecladista e vocalista Sérgio Britto logo no
início faz uma síntese do trabalho. "Nós
tínhamos perdido de vista a vontade de to-
carmos juntos", confessa. "Com este disco,
pelo som básico de bateria acústica, guitarra
e baixo, a vontade retornou".

Gravar ao vivo num estúdio foi uma exi-
gência dos Titãs, como justifica Charles Ga-
vin, com grandiosidade e modéstia na com-
paração. "O Deep Purple gravou num
castelo, os Rolling Stones em quartos de
hotéis, nós escolhemos uma casa", diz. "Essa
crueza era necessária", endossa o vocalista
Arnaldo Antunes. "Eu me desreprimi porque
nenhum disco nosso teve tanta guitarra",
completa o guitarrista Toni Bellotto. Além
do vídeo, num raro momento de confiança
no trabalho de alguém fora do grupo, eles
delegaram a criação da capa ao artista plásti-
co, e amigo do grupo, Fernando Zarif. Sobre
desenhos de vísceras e órgãos do corpo hu-
mano, extraídos da Enciclopédia Barsa, Zarif
entendeu a atual preocupação da banda.
Completam o visual, radiografias posadas.
Todos os Titãs, acompanhados das câmeras
da Conspiração, foram a um instituto de
Raio X, no centro de São Paulo, e posaram
para as máquinas.

Assim, vísceras e caveiras adornam a capa
de Tudo ao mesmo tempo agora, uma idéia
com antecedentes. No álbum anterior, Õ
blésq blom (1989, 226 mil cópias vendidas), a
música O pulso (Arnaldo Antunes, Marcelo
Fromer e Toni Bellotto) enumera um lista
imensa de doenças misturadas à estupidez. A
empolgação com o assunto rendeu sintomas
mais frenéticos. Depois de dois anos sem
entrar em estúdio, só colhendo merecidos
louros por vibrantes apresentações ao vivo —
com um ápice no histórico show do Rock in

Rio II — os Titãs parecem ter hibernada_suas
mentes poéticas. Numa leitura de viés-"dosj
conceitos de Marques de Sadc e Jean Genet, ¦,
a banda desviou os rumos para a escatologià
explícita. Das 15 músicas do LP, as letras.de •
quatro delas despem qualquer pudor a partir
dos nomes: Clitóris, Isso é perfume, Saia. dc "
mim, Flat-cemitério-apartamento. As letras,
das outras músicas formam um cordão de
frases que dão a impressão de que foram
imaginadas só para acompanhar as canções.
Não faria grande diferença se elas fossem
misturadas ao acaso. O resultado de uma,
escrita automática talvez fosse melhor.

Pela primeira vez, desde que começaram
uma revolução interna, que alcançou militânr
cia nas ruas com Cabeça dinossauro (1986, 34 '
mil cópias vendidas), o grupo alçou vôo co-
munitário, e solitário, na composição, arran^ i
jo e produção do disco sem a segurança
professoral de Liminha, o produtor preferido
dos roqueiros locais. O resultado musical é
satisfatório. Tem muito mais peso. As guitar-
ras sobressaem em camadas densas com dis-
cretos anúncios de teclados ao fundo, e a
bateria tem a presença led zeppeliana como é
do agrado de Gavin. As microfonias e distor-
ções dão uma aproximação maior com as
marretadas thrash. Existiria aí alguma deter- -
minação esperta de alcançar o mercado heavy
internacional usando armas semelhantes às
da consagrada Sepultura, ou da iniciante Vi-
per que já tem o Japão na sua mira?

A aproximação com as toneladas metais
não dispersou a marca Titãs. Ao contrário,
ela foi exacerbada e lapidada em algumas
faixas como Cabeça e Já. Em Obrigado eles
ressuscitaram os Sex Pistols. Pelo jeito nãò
foi só no som. Como punks de verdade, os
Pistols cuspiam e literalmente vomitavam de-
pois das viagens de heroina. Os Titãs, rebel-
des com passe livre nos Jardins, um pouco
atrasados, resolveram colecionar frases escò-
lares de estudantes interessados em chocar a
diretora da escola e os pais na hora do
almoço.

Divulgação
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Santa Catarina está pronta para receber a partir de amanhã turistas de todo o paísFotos de Marcos Cezar/Agéncia PB

Festas

Carlos Stegemann

FLORIANÓPOLIS 

— Prepare seu estômago para
os pratos típicos, seu fígado para tanto chope e
cerveja e suas pernas para tanto baile: está
declarada aberta a temporada de festas de San-

ta Catarina, onde a tradicional 'Oktoberfest' de Blume-
nau, na sua sétima edição e como a segunda maior festa
do gênero do mundo (só atrás da 'Oktober' original, de
Munique, Alemanha) trouxe consigo outros 10 eventos
semelhantes. Entre estes, destacam-se a Fenachop, de
Jçinvillc, que abre a seqüência estadual, a Fenarreco, de
Brusque, a 'Schutzenfest' (Festa dos atiradores), de Jara-
gVlft do Sul, e a 'Marejada', em Itajai, onde as tradições
germânicas dão lugar às portuguesas e onde o marreco e o
salsichão são substituídos pelos frutos-do-mar.

Com esta verdadeira overdose de festas, os turistas
têm a vantagem de conhecer vários municípios num só
roteiro muito animado, além das atrações naturais e
culturais. Em outubro, todos os caminhos levam á San-
ta Catarina — e ás festas. (Ein prosit).

Um verdadeiro carnaval alemão é o que prometem os
organizadores da Fenachop, de Joinville, com o paralelo
Festival Internacional da Cerveja, a partir da próxima
quinta-feira, nos salões do complexo turístico 'Expovil-
le\ até o dia 13 de outubro. Estimulados pelo sucesso da
vizinha 'Oktoberfest', de Blumenau, a Fenachop foi
Criada em 1988 para resgatar as tradições germânicas de
Joinville, um pouco esquecidas em função do cresci-
mento urbano e da migração.

Os salões da 'Expoville' foram transformados em
grandes bavárias, inspiradas nas originais de Munique,
onde paralelo aos bailes correm atrações como o con-
curso 'Chopenduzia', que desafia os melhores bebedores
do pais a tomar 12 copos de chope em menos de 30
segundos. O supercampeão é Osmar Kuertel, bisneto de
alemães, que tem a incrível marca de bebê-los em 28
segundos. A média de público nos salões, nos finais de
semana, chega a 30 mil pessoas, animadas por bandas
típicas. A festa, porém, não está reservada só para
adultos: nos três sábados do período há a 'Fenachopi-
nho'. baile infantil e concurso de trajes típicos de crian-
ças. Diariamente, antes da abertura dos bailes, há a
apresentação de danças folclóricas. Nos restaurantes da'Expoville', sem atropelos e com muito asseio estão os
pratos do cardápio alemão, cuja produção tem origem nas
próprias granjas e colônias da região rural de Joinville,
com sabor autêntico. O Festival Internacional da Cerveja
traz marcas de todo o mundo, desde as mais famosas
alemãs, escandinavas e norte-americanas, até as exóticas
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A Oktoberfest de Blumenau é considerada a segunda melhor do mundo no gênero

e surpreendentemente saborosas chinesas. Grandes coleL
cionadores também expõem centenas de marcas.

Nas ruas do Centro e bairros de Joinville, o convité
para a festa começa ás 15 horas, com o passeio do'Bierchoppwagen' (carro da cerveja e chope), que distri-
bui a bebida gratuitamente. Além da retreta, a partir
das 17 horas, diariamente, na Praça Nereu Ramos, no
centro da cidade, sempre com repertório alemão, num'golpe' de marketing, a organização da Fenachop está
promovendo o 'Mamicaneco', que chegou a ser proibido
em Blumenau pelo prefeito Victor Sasse, e que tornou-
se verdadeira polêmica. Em forma de seio feminino, com
um furo no bico, por onde se bebe o chope, o caneco terá
1,5 mil unidades à venda na festa.

Um milhão de pessoas passam por Blumenau em 16
dias de 'Oktoberfest', na segunda maior festa popular do
Brasil — só atrás do carnaval — e voltam no ano seguin-
te, confirmando a fórmula de sucesso do evento. Bandas
típicas vindas da Alemanha, toneladas de pratos típicos,
desfiles de carros alegóricos e sociedades de caça e tiro
de todo o Vale do Itajai e, principalmente, muito chope,
fazem da 'Oktober', como é carinhosamente chamada
pelos blumenauenses, a mais autêntica das festas ger-
mânicas do país. Este ano ela começa com uma alvorada
festiva às seis horas do dia quatro de outubro e só
encerra com os últimos acordes do baile do dia 18, nos
pavilhões da Proeb. Nestes dias, só no espaço da festa
são consumidos mais de 1 milhão de litros de chope, cujo
controle é feito através de um singular 'Placar' ná
entrada dos pavilhões. Nas ruas, porém, o chope e a
alegria também estão em alta.

Nos programas de lazer desta cidade de 141 anos de
existência os bailes de chope sempre foram destaque,
mantidos principalmente pelas dezenas de sociedades de
caça e tiro. Mas a primeira 'Oktober' teve significado
psicológico. Realizada em 1984, logo após a segunda en-
chente consecutiva que arrasou grande parte do Vale do
Itajai, a festa foi uma demonstração de recuperação de
seu povo — que trabalha e se diverte na mesma proporção
e intensidade. Na primeira edição foram 102 mil visitantes
e 103 mil litros de chope consumidos. Mas desde 87 estes
números já ultrapassaram a marca de um milhão.

O mais atraente nesta superfesta é o clima da cidade:
tudo lembra a 'Oktober'. Bancários e comerciários tra-
balham vestidos de trajes típicos germânicos. Bandeiro-
Ias e faixas enfeitam as fachadas dos prédios (além da
decoração que a prefeitura instala). Há promoções e
festas populares. Além é claro, das festas espontâneas.
Em especial, no 'liappy hour' do 'Bude', próximo à Igreja
São Paulo, e no 'Biergarten' (Jardim da Cerveja), na
confluência da Rua XV e Avenida Beira-Rio. No 'Bier-
garten' há um belo visual do sinuoso Rio Itajaí-Açu, em
especial no pôr-do-sol. Pratos típicos e música alemã, ao
vivo. Não é difícil, também, 'tropeçar' na alegria — e
literalmente. Afinal, a partir das 10 e 16 horas, todos os
dias, o 'Bierwagen' (carro da cerveja) percorre as ruas
principais de Blumenau, distribuindo bebida, com rai-
ilha, princesas e o 'Vovô Chopão", símbolo vivo da festa,
criação do desenhista blumenauense Luís Che.

? ? Continua na Página 2

i^^nHr liSl fli 

""''"jpr 
r|| \dffk

' * i «Bl i i H9 
f|^8j| B vJ™ B 

B 
W ^ 

gf 8 ILiJif

. r&f ^ feA i j i j ^ ^ f™|

*jS2a

XD'S^fWO^ DT .. ^ OflLANSOj, \
UARAATe^ !

0fctfc«s8yftGjW%M?A' \ ;
^yJivtuicE }/•$ARA$0H J' VcAPtrofw. VVftT VVIR5 tF* MY'RSl IB£4^»V4 \EV£BGl*DES \'\ NATICKU-•¦AOOfcRDALt:NAP ¦£&S. ¦ , r7G0Vc< *X \MlAVlf /m£wc ¦ <J_ y

V','BAVMMORE^* ^ ;r.v NtWrOHH^ynuHMitsNrf pwuoELtHyi^
«lpk .J.'; WASHINGTON DC

J : wnu«useunGi'S
v--: 

~\'4r* jss&J '
'vj 'msrwMHMH^; SA<.. -.iKmnimii SySKSR .

^-Qualidade sim. Quantidade não.
^ 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.

Solicite nosso
Caderno Internacional n? 5 § MARAVILHOSOS PROGRAMAS

FLÓRIDA TOTAL
15 DIAS (12 pernoites)

Além de Miami e Orlando, vi-
silas a Tampa, aos principais bal-
neários dó Golfo dó 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,

FLÓRIDA,
WASHINGTON
E NEW YORK
17 DIAS (14 pernoites)

A viagem'ideal. Os pontos ,
turísticos mais importantes da Fló-
rida, com extensão a Washington,
Atlantic Gity 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 US$ 1.540,
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COSTA LESTE
(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 Les-
te dos EUA. Uma viagem repleta
de atrações e história. Visita,
também, à Disneyworld e Epcot
Center.
Preço por pessoa:
(Parte terrestre apto. Duplo)
A partir de US$ 1.470,

COSTA OESTE,
HAWAIi
E NEW YORK
23 DIAS (20 pernoites)

Um roteiro de belezas naturais quecomeça entre Los Angeles e San Francis-
co, pejas 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 Ias Vegas. A trilha da"Corrida do Ouro" e o fascínio do
deserto e das cidades de Arizona
Aloha! Quatro dias em Honolulu,
o paraíso do Hawaii. Três noites finais
em New York. Opcional a Disneyworld
e Miami.
Preço por pessoa:
(Parte terrestre apto. Duplo)
A partir de US$ 1.980,

CANADÁ E
NEW 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 de 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,
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ESTADOS UNIDOS
ECANADA
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,

ESTADOS UNIDOS
DE COSTA A COSTA
22 DIAS (19pernoites)

Do Atlântico ao Pacífico, com três
noites em Chicago, a capítaj dos
Grandes Lagos, Denver e as fantásticas
Montanhas Rochosas, los Angèlès, 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 York! Opcional
a Miami e Orlando.
Preço por pessoa:
(Parte terrestre apto. Duplo)
A partir de US$ 1.998,

CANADA DE
COSTA A COSTA E
NEWYORK ;/!v (
22 DIAS (19 pernoites)

O Canadá,'desde o Rio São louren-
ço até ó Pacifico, com hospedagem nos
melhores hotéis: As grandes paisagens
do invernóicanádense. 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
JaspereBanff. 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,

Os melhores preços.
Confira.
Preço» «m U$$, pagos oo Câmbio do dia (Dolor Turismo)

Nossos guias profissionaistambém viajam com

f 
I assisr capto.1asstsr cano. ^soleturx 1 Em turismo a número 1

Consulte seu Agânte de Viagens

CENTRO: R. da Quitanda, 20/Sfj. - Tel
IPANEMA: "
BARRA: (COPACAl
TIJUCA: Pça. Saens Pefia, 45/Lj. 10 L. ^NjTÇR

K. Visconde de Pirajd, 351/Lj. 105 - Tel.:
(Kolibri) Av. Olegdrio Maciel, 451/Lj. D - Tel.:
BANA: R. Santa Clara. 70/Sli. - Tel.: 255-

ItjContactur) Moreira

221-4499
521-1188

399-1137
1895

264^893
:ésar, 229/1.012 - Tel.: 710-7401
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Brusque, municipio vizinho a Blumenau, de Nadja Sor^iaa 20 de outubro proximos, tudo gira em torno do Joinville##^ r=SSsSHS| TrafllPnn Om O * esta da Primaveramarreco — esta saborosa ave que ja e a estrela G5K? (/° j , \ jgSgSSSSS 11 aUly&O GUI J STcLSTUB, QO Sill O hotel Colona om r,-„ida festapelo sexto ano consecutivo. Nada mais fJt) ^ra^u1 n i19n i bado passado a F.-m'ni> '°U no sa"
justo: afinal, o marreco com repolho roxo 6 o mais tipico (fV <D) do Sul Jggpgggg: Mii 20 de outubro, a festa em Jaragua do Sul, J S"™ ""'"vera, a primeira de

, dos pratos alemSes consumidos na regiao e acabou inspi- S^ra/?nrii« "q forte d° estado' floa Por conta dos at6 o final do ano^nlmf i°8 emant1,rando o prdprio nome do evento, a Fenarreco, cujo ^S^ifUiI ll atiradores, com a Schutzenfest", que resgata outra prAti- A Riinha ,in p!i! com 0 reveillo»-
;»* simbolo 6 uma ave de chap6u alemfio e caneco de chope B|umonau« coronran^0^ 

a° "!>° 8 na Eur°Pa. do perlodo das blico presented frshw ? entl'° °"Pl*~
Punho. Cidade de porte m6dio mas de forte vocagSo Sf i? ?S °!dades defendiam seus limites em uma estadaHp h; ,u' como P''Sml«-• Industrial, Brusque tem arquitetura enxaimel, belas Brusque# a ca8ta de atlradores tlnha destaque na Roma dlas_no hotel Colona ^e

;• paisagens nos arredores, centros religiosos e um com6r- Rio do Sul# Fra:zidas P?ra 0 Brasii com a imigragao alema, hotel Colona tres.dlas de estada no
cio de produtos tSxtels multo atraente, o que justifica ^as°caledade8 emciubes de Ca5a e tiro se prollferaram oinoo extvZ* V A rede Colonn' d?
uma vislta dlurna demorada. mantSm a tradlpfto esportiva at6 hoje. Nao 6 por menos om f £ tamb6m hotels em Roijiao A festa, que nasceu nas dependfinclas de um olube de y> Ssslir; por exemplo, que vem de Santa Catarina (embora do oestei em rorco cervo, na Sardenha, Itfllia. r ' '."i
capa e tiro, cresqeu e justlflcou o investimento em novas Santa Catarina Florlanopollsfla fe™™; o meclalhista de ouro em tiro ao alvo no iiltlmo Pan-Ame- fi.ni 0 j. ~ I

:;,,in8tala?8eseesteano partedelaserdno novo Centro de 5»ania uatarina " § &¦¦¦: , rloano, WilsonScheidmantell. me LrUia de eXCUTS&O /**••-ExposigOes. Estao preparadas 20 mil aves, para serem SJjljjjiiilivai Na WBtto de JaraguA do Sul existem oeroa de 50 olubea , Para (,uern 1uer aprender t6cnicas de ormt-
> aervidas em cinco diferentes versOes e 45 mil refeigOes, de tiro, que mantfim competigfles InternaB, embora RPm nizagflo de viagens, a Marc Apolo Treinirhentbde outros pratos alternativos da cozinha alema,  motlvar os jovena na mesma proporgao de peracQea dajwo r?iT"rl8510 lnlcla segunda, dia 30, o curso cte

f>urn vcrdadeiro festival gastrondmico. Para animar es- X-*- „ ' r n . • _ das. Com a "Schutzenfest-" rpvcrata aa f . passa- Guia de Excursao, Com dois meses e meio de; ..-to festa, 18 bandas e conjuntos folcl6ricos se alternarao Itaj31 feStej 8i PortUffal comegar pela "Busca do Rei" em m^^J f uf5, duragao, o curso tem aulas de Historia e Ged-S nla3.e noites de festa> com chope e aperitivos tlpicos. Ilhados entre d^enns rio nniAnina i « melhor atirador nnm nif ' q"e oada clube elege seu grafia do Brtisil, tecnicas de guia, historia da;--Em 90, foram mais de 200 mil vlsitantes. A festa comeca ; ezenaa de coldnias de alemas, os descen- ™ atlrador, num ritual cheio de detalhes, que inolui arte. folclore e quatro viaffens- a PifrAnniS/'•—As 10 horas e termlna A meia-noite entre domSo?e P°r ™n°S ^ tlpiC0S' estand^ d° clube arnS Teresbpolis. Sao'paulo/Spos do Jozdao c -. quinta-feira, e, nas sextas e sabados, s6 encerra as 3 ffrutoT do mar reseaten^ if f n ^ado n 
tiplca' seguldo do Ba»e d° Rei e outras cerim6nias dades Ericas de, Minas e Poz do Iguac J¦ h0raS' m a "^^st", foi retomada a disputa entre os Q^8 WagOespelos telefones253-3649ffi

; Muito bolao em Rio do Sul 
8!oul°"•Portadeentradadovaiedo^ai,tantoPorvia cluumaluTTt0ref°nal- 011 na R1°Branco' 43,60andar- 

S

de ^Snaes e^tali1'n0 flt0 
Vhle d° Ita;'a1' 08 desoendentes 6 »» —»«• CartaO-pOStal

mmmsmi sesasr 
=~— 

:s~ss

Em&mm - 
pipb

r: sgssi ^tesg^aega s~r£-~=
pratica, aliando tradic5es italo-eermaniras nq tminni«fn« Acompannanao os desfiles, um caminhao-tonque «0» »0o* «*rto» dttMot on com ooa»xKo ete Sao
criaram a Kegelfest. O evento mistura grupos folcloricos j0 "QU6m 

a88lSte a Pa8Sagem do corte" Dia do Medico
p rifn0h^tirtnIhni3nTral?HS'«a?daS elei?flo de reis O carddpio, fazendo jus ao nome da festa, privilegia os »\»«ttl.PtmKori*n6polls.U„ Sffd no dia ^ de outubro e a Associagao de
mKSE£^demoZranVn^1^ 3' frutos do mar. Rodeada de xnangues, a cidade temcama- M ,HosPitais da Cidade do Rio de Janeiro est I
sS ,1J?smonstragiao e competigao. A ida a Rio do rfles e sirls em abunddncia, e ambas as esp6cies serao r* „ ' - langando um pacote turistico para comemorarSul e um belo passeio, subindo a serra pela BR 470, com os fartas na festa, com dlversos prepares al6m de Deixes tranalado da a data- Com o titulo "Comemorando o Dia do
rilr0°i ° 6 Itajai d0 Norte de c°mpanhia, com dezenas defumados, assados, frltos e em Mm Medico em Lambari", a assoXgao esta d^u 

°
de corredeiras, cascatas e antigas pontes, casas e sitios cheados, bacalhau portuguSs e brasilelro em vdriaa ver Kando pacotes para a classe m6dica com precos
^iailefefaritet,Ura Taime1' No final da tarde' 80es- ^tre 40 variedadesTe ^lgatos e docTs dT^lIm- que variam de Cr$ 44 mil (solteiro) a Cr$ 75 mil
hnra^nni ffnvn^f S ?A u Kegelfesl comega as 14 mtir". A bebida mais comum na festa ainda 6 o chope mas De flnttju*,« Vlag4o It»wralrtjin tem on« hlKU «ia. (casal) por dois dias de viagem. incluidos hos-"°s "naif d® semana e 19 horas nos dias uteis. E hd boas aguardentes vlndas de Luis Alves, centro produtor RotovWrta Novo' 81o p«r» pffitMHiiiwliB, A pedagem no Parque Hotel, todas as refeigSes e
DiasVelho. ?a ao e dependencias do Clube Caga e Tiro 

ooton^adores fo^'id6 
Vlnl108 ^arantlndo a tradigao dos Um*a gg^g g 284b5008eSP°Cial 

Reservas Pelos teIs- 234-
^' ?«§; M \$ 'V,Nmm ^

I 
11Mr^SAFtol 

sensaciqnais promoqoesTI

PORTO SEGW^fefll ' 
\ ANDES. 

1 
• VENHA CONFERIR E VIAJAR.

4 IMTINOA E GOV. VAlAD^fejIf 1 /A..fASSUNCAO 
5'Sias'Saidas: 1uartase .

_o.Ar!o; |e«: ^,S g ^Mini fazenda, Piscina, Saunas, _ V^UITO ANDlNO: ^ | CASSINOS & COMPRAS A partir de 2 X Cf$ 94.000,00
CARAVELAS (AbroiM , __J \ Uago, Puert,<?, Bari'loche ei ~~ ~

Sab./Oom. 6> 07:30h K'stel# 5 ¦¦ Inf. 268-B761/041482O ¦¦ \ \/aras. Peulla.Ba niFlfP"!! * ¦ A A
CONSUtTEOSEUAGENTaDEVUGENS. ' 

8 „ „ _ U 
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Vdevoi<e MLMAUMneSJF i . CIRCUITO ANDINO

 ^^munhasjwbu \ I; VINA DEL MAR ¦ 5 dias 12 dias
Uaubcamwce. *^7u( 

^m 
I uSQ||||iflpV L 2 x Cr$ 219.000,00 2 x Cr$ 333.100,00

IBBBm RESERVAS (Q2 I ) 22Q-4366 % * II Nesiepragrw"8' V SANTIAGO • 5 dias BUENOS AIRES • dias

|2 
xCr$ 196.800,00 2 xCr$ 153.000,00

HATFI r n V VT MA —\ — I comprovada daQ _o I ovinmom ev|deu I
HUILL CilXANGA V<^^"to.casaiCr$0.000, I concorrSncla.P p Todoto.pr.,os.ioporp..«Mcom <^2 -

Conupnrfip^ Fvroiontc. nr*™ „/u j -r,, (mlnimo 2 dias) com cafe da manha. Apro- I uAlida Para SBW |^i|H7W9| P""'.}V * ••r™*tr»«mmi«dupio. . .Kr
varios^ainpe-^ u ?Pu 9e"J or; ?oes: veiteaoportunldadeparaconheceromelhor \ JWui!i!rw T»riiMaocimbioi7/ofet I aHprp
ptrntP hL flm H piscinas, saunas; boliche; gin^sio tenis; etc... local de Cabo Frio. Aptos.com quarto, sala, _ L 1 nwowo embratur: 0899000.41-7  airlinesracoteae rim desemana: chegando sexta-feira e saindo domingo h tarde. hit e banheiro, Playground e 0 melhor res- I 

"""ASTpR 
GILTUR IITATIAIATURISMQI abk tiipicmo Tr,.,noIncluso hospedagem e refeipoes (promogao). taurante do local. Sauna, magnlflcas plsci- I E?^£S,S. R.c.«i.Boni,m,3«.L|,,2oi(3 217-3535(Centro) A^nd^sMla Pca^tmaGa^dhi^guReservas: Rio: 257-4235/236-6947. Teres6polis: 742-1062. "as, tenha tudo que V.deseia para suas f6- I 224-7138 I 284-6344 | 511-1147iipanemai 220-1400 220 0388 MuSTe 262-5471l~~—rias. Pre^o Normal Gr$ 30 IHil |/dli. "**L~~1——— ¦LHjjinwiJWfcMOJJOTg^ M ¦ M ¦ 

""IBIIt, °° B^rrlb.

j 
assagens nas e asses, conomica, ecutiva e Primeira). Confira os precos. Promo^ao por tempo limitado.. dSnoSw^S»^m?os 1 loui + ^re6.%.n<toVA^UQama"ni * C'"' 

(¦ 8^BTh01^i!'?^lfiKS}A^pei,as |
I DESTINO _ _ p'poHio-YEiM I clamikmutwa whmbraclam. I P«»1 Terresne =USj75,00,^.,.,  Wterrmtbeus,890g.sr

I MADRID  ^BUC.1*^ | wy,EC0 , 1 CTS ^OII.I J A4nO = USS 500.00 iJ.

I I,'a, X^rf-—&—:a; DISNETjiFUfORVE-•tonomlco MULTI-EUROPA
\i5/ ~!^=:is35tfc=ll=ri - 

rllnr aa: 
25dias¦ aoaises

w =j^= 
H/ =$= 1 B.°SSSfgff as

I g'"  *¥ ?a——IS—I * BARILOCHE 3l145.#00,00?»»»™' < Tarnstra dnde US$ 2.180,
—m«m I. ¥& 578,  2.jOA, 1.418. -A-'  8 dias • Safdas: sdbados « domingos cAmbio do DiA2aoa9i- aujeito a aieracao A^rea: 8aixa USS1650 00 Aita IISS1 flfl1) nn

I !1!L  F°\ 764- y63\ 1.686! 2 766  I ^PensaoemBariloche,3not.esamBuarwsAires EUROMARROCOS 11A W/— l-0WJ,lW 
AIta U55 1.883,00

I —NEW YORK  /1.225.x 845. >Q 030\ 1939 Z 7ap\  | 2 naIdae 1 navolta)Grand Hotel. A noitesarj> 8ari- SUnWirMnnVlwUB lO dlBS B||D/)BA POAilAlll^A j,! SANTIAGO / 689. \ ~ 
475. f  \ lochB - Hotel Quetrlhue I Inclui 6 re'eigOes ¦ TOfrSStrO tfCSdO ¦CwNOmlCA'Ifl c//as

I BUENOS AIRES / 500. MS / rao E3S  I 1 V 49Q <144 AA lie* AAA aa ^5 palses: Inglaterra, Franca. Sul;a. Austriae Italia.
! assuncaoi / 344. \ 2^ f—t-1-\ ^— / 1188' \ p/pessoaemn«?Wfrfo U55 800,00 p/pessoaemapt?dupio Terrestre desde USS 1.500.

^"is^r.lrisn.o' 
'' 

pabx JL 
^ =:: «—¦.»—.45^ 

""riiiia

•M==-rrr_ mm vnuc ki \i mm* cmiupau tahp»

Tmr enMronTour Rua Uruguaiana, 10/406 Tels.: (021) 252-98001''InjTy agEnciadeviagewseturismqltda. embraturi2ois.oo.4i-o e 252-9763

'"''rtf* TUDO O QUE VOCE PRECISA 
|

;fi| WKSBSE^&wvrairrvratodososlados,
ESTA BEM Af DO LADO.

, *?r' ; ^»f«ncla mWho-hoipljoilar compl.ta: 10,000 per winte •
rt4 USStltl4ftn0n,A ! Vf ? jIS pcr T""0 * Sefluro-Bogogam: de" ^jinnn'yyT ffrn'M*'' Stguro d# acid.nI.."^Moals:

 • dl«SHoi:vo<816 paga Mlof dial .m qu. .itlvsrumlimH.d.Wad!r """"""'r"ma«p«criiccno.iportirea. •

Wmm• 
U^2<V4>99 mbFa "(021^ 

22°V Te,>" 
^.21'252 W'5

5 estrelas do Caribe. f\ -rj 
/fmro A partir de

2 roteiros a sua escolha: vJJaAJ IS 1 CZ A f\ G' IMfiSMmJmHJJATQMIkVjtf£tiilrAflTFRrSI &V&Caribe Mexicano, US$ ±.O40 ^ VWShM9**1 mf **£whmWATJJIII"110111 tJifW 1^1 %
Caribe Americano. ^oScahiiiP* por pessoa W 3

&romocio,,ais: 
+ 7Hofrde emcSp&ia. I j 1 15 DIAS NORWAY4 DISNEY M

Out:05/12/19/26 Hotel ^ A^L SajdasPromocionais:
Nov.: 02/09/16/23/30. ™taNtE cobras, /A -fj* 0ut"bro / Novembro .3 $}

f^SAILAWY 
P^NCESS CRUISES IJnoi?eTCruzeiro V|ftfiffiiSy M

iLJSaZSr1** ^s: AmericanAirlines- I Ln^rea,®Rio/M7am»Rtend0 I 1
 LUGARES LIM1TADOS ¦ RESRRVF .,A BSSiSMill 

H I

™s':224U4S NORWAY 
11 |

• • • •• •  ¦E:,-;'   —l—y. S
-sak

PROMOÇÃO

(S Dumont)

RESERVE JA O SEU REVEILLON

JORNAL DO BRASIL
j ¦ Continuação da página 1
i-Brusque 

só 
pensa na Fenarreco

nin \M*7Ín1in o T3111monon ria "™l ki«^:n

Santa Catarina
Embarque

Em 

Brusque, município vizinho a Blumenau, de 3a 20 de outubro próximos, tudo gira em torno do
marreco — esta saborosa ave que já é a estrela
da festa pelo sexto ano consecutivo. Nada mais, '! justo: afinal, o marreco com repolho roxo é o mais típico

, • dos pratos alemães consumidos na região e acabou inspi-
•j, rando o próprio nome do evento, a Fenarreco, cujo
V' símbolo ó uma ave de chapéu alemão e caneco de chope- -'©m punho. Cidade de porte médio mas de forte vocaçãoindustrial, Brusque tem arquitetura enxaimel, belas

paisagens nos arredores, centros religiosos e um comér-cio de produtos têxteis muito atraente, o que justificauma visita diurna demorada."«> A festa, que nasceu nas dependências de um olube decaça e tiro, cresceu e justificou o investimento em novas
^instalações e este ano parte dela será no novo Centro de«Exposições. Estão preparadas 20 mil aves, para seremservidas em cinco diferentes versões e 45 mil refeições,¦««além de outros pratos alternativos da cozinha alemã,!-num verdadeiro festival gastronômico. Para animar es-«4a festa, 18 bandas e conjuntos folclóricos se alternarãonos dias e noites de festa, com chope e aperitivos típicos.—Em 90, foram mais de 200 mil visitantes. A festa começa-As 10 horas e termina á meia-noite, entre domingo equinta-feira, e, nas sextas e sábados, só encerra às 3horas.

Muito bolão em Rio do Sul
Em Rio do Sul, no alto Vale do Itajai, os descendentesde alemães e italianos foram buscar na seoular tradição dobolão a motivação para a segunda Kegelfest, entre 11 e 20de outubro. O esporte, que, segundo os organizadores dafesta, nasceu na Alemanha no início do século 19, inspiradoem formas rudimentares praticadas na Roma antiga e noEgito, começou como diversão de camponeses, mas foiassimilado pelas classes altas urbanas e rapidamente seespalhou pela Europa como competição. Trazido para oBrasil pelos imigrantes europeus, popularizou-se principal-mente nos estados do Sul, tanto quanto os clubes de caça etiro.
Para confraternizar entre jogadores e popularizar a

prática, aliando tradições italo-germânicas, os bolonistascriaram a Kegelfest. O evento mistura grupos folclóricosalpinos, tirolês, pomeranos, bandas típicas, eleição de reise rainhas do bolão. Comida típica alemã, chope e, é claro,muito bolão de demonstração e competição. A ida a Rio doSul é um belo passeio, subindo a serra pela BR 470, com osrios Hercílio e Itajai do Norte de companhia, com dezenasde corredeiras, cascatas e antigas pontes, casas e sítioscoloniais e de arquitetura enxaimel. No final da tarde, oespetáculo é ainda mais bonito. A Kegelfest começa às 14horas nos finais de semana e 19 horas nos dias úteis. E érealizada no calçadão e dependências do Clube Caça e Tiro

Nadja Soràia
Joinville •

Jaraguá #do Sul

Blumonaut
Brusque#

Florianópolis'!»Santa Catarina

Indicações

VITORIA
Dioriomente às 07:30h

PORTO SEGURO

SENSACIONAIS PROMOÇÕES

VENHA CONFERIR E VIAJAR.

ASSUNÇÃO
CASSINOS & COMPRAS

REVEILLON 92

I „ SANTIAGO CIRCUITO ANDINO
| VINA DEL MAR ¦ 5 dias 12 dias
â 2 x Cr$ 219.000,00 2 x Cr$ 333.100,00

SANTIAGO-5 dias BUENOS AIRES • 4 dias
i 2 x Cr$ 196.800,00 2 x Cr$ 153.000,00

Consulte opcionais a Buenos Aires e Montevidéu "

O DESAFIO

DOS ANDES

Casal Ci$ 34.000,00
(Fim it KBUU MB diílíl COIflttl)

S6 esta mau.
PARQUE HOta MORRO AZUL"

Pnc a MIGUEL KREIRA
Mini fazenda, Piscina, Saunas,

Diariamente às 07:30h
IPATINGA E GOV. VALADARES

OIÂUIO. (Ixc. OOM) à« 07:l0hOlAlllO. (Cxc. SAB) à, ISrOQh
CARAVELAS (Abrolhos)

Sab./Dom. à» 07:30h
CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS.

5 dias - Saídas: quartas e sábados

C/RCU/roANDINOj».

»&Ba"'0Clie8
«SSBm-»»-

, domingos- _

Inf. 288-8761/841-8820

Vá e volte

wwbcmvocê.

HOTEL CAXANGA casal Gr) 9.000,
(mlnimo'2'dlas) com café da manhã. Apro-
veite a oportunidade para conhecer o melhor
local de Gabo Frio. Aptos.com quarto, sala,
kit e banheiro, Playground e o melhor res-
taurante do local. Sauna,-magníficas pisei-
nas, tenha tudo que V.deseja para suas fé-
rias. Preço Normal Cr$ 30 mil Mia.HBwrww TI». 240.0075-1024»)43.04041

Todo* oi praços sio por p«B(o« compirl» aérM + l«rr«str» «m ipl* duplo.
Tartla» ao câmbio 17/09WConvenções: Excelente preço. Pacote c/hospedagem; TV cor; refeições;vários salões; auditório; piscinas; saunas; boliche; ginásio tênis; etc...Pacote de fim de semana; chegando sexta-feira e saindo domingo à tarde.Incluso hospedagem e refeições (promoção).Reservas: Rio: 257-4235/236-6947. Teresópolis: 742-1062.

EMBRATUR: 08990.00.41-7
GILTURR. C. tf* Bonfim, 344 • Lfs. 201/3

284-8344
ITATIAIA TURISMO

217-3535 (Centro)
511»1147 (Ipanema)

LARK TURISMOAv. Rio Branco, 18511313
220-1400

NINA TOURSAv. 13 de Maio, 23/2508
220-0388

R. Sio J094.35>Ljt. 102/3Ed. Qaragtm M#n«at Coriot NOVO RUMOPça Mahatma Gandhl, 21911
240-7292 e 262-5471

PUBLICADO N/PREÇO PUBLICADO N/PREÇO PUBLICADO N/PREÇO
LISBOA
LONDRES
PARIS

BUENOS AIRES
& BARILOCHE

8 dias • Saídas: sábados 0 domingos
1/2 pensão em Bariloche, 3 noites em Buenos Aires
Lnh d ue ,1 ?av0|ta)Grand Hotel. 4 noites erp Bari-loche • Hotel Quetrihue.

^ 129.342,00 » p/pessoa em apt? triploCONSULTE PREÇOS PARA OUTRAS SAÍDAS
CAMBIO DO DIA 20/09/91 - Sujeito 8 alteração

AMSTERDAM
FRANKFURT
MIAMII
MIAMIII
NEW YORK
SANTIAGO
BUENOS AIRES
ASSUNÇÃO I
ASSUNÇÃO II

j/í55^ HolidayTurísmo
¦ VS2'!#D Pra?a Serzedelo Correia, 15110?

EMBHATU"f»0l94 00416

TUDO O QUE VOCl PRECISA
RARA IR RARA TODOÍ5 OS LADOS,

ESTÁ BEM Aí DO LADO.

Hào sêiâ üo Brasil sem He
[021)252-9495 »,Rio d* Janeiro.

Crown Princess, o único
5 estrelas do Caribe.
2 roteiros à sua escolha:
Caribe Mexicano,
Caribe Americano.
Saídas promocionais:
Set.: 28.
Out.: 05/12/19/26.
Nov.: 02/09/16/23/30.

1 passagem RIO / MIAMI / RIO
t uN-10 por cabine.6,l.é 7 noites em hotel de luxoMiami ou Orlando.

A partir de

US$ ±.04±L
por pessoa
categoria I

em ocupação dupla, 15 DIAS NORWAY+ DISNEY
Saídas Promocionais:

l. Outubro / Novembro
• Tudo incluído VfUULÍV^j|
• 7 noites Cruzeiro

7 noites Hotel: Miami ou Orlando
Parte aérea: Rio/ Miami/Rio ígn -10)

HENRARD Itatiaia
turismo

Tels.: 217-3535
511-1147

NORWAYTels.: 2244904
242-5449 Operado

.

2 o VIAGEM o quarta-feira, 25/9/91

A

E

Casal Ci$ 34.000,00 I
I (Tim d( semui c«b diirii coapltta) I

Siesta inua.
PARQUE HOta MORBO AZUL

Prx. a MIOUBL PIREIRA
, Mini fazenda, Piscina, Saunas,'

Inf. 2BS-B761/B41-8S30

n

A



JORNAL DO BRASIL quarta-feira, 25/9/9! o VIAGEM o_ 3

Hospedagem no HOTEL SAJV MARTIN "" Inclui Hotel Amazonase passeio "Encontro das AtBfFff IMlfr ^ BOBMCMS AHMsS 9 <•* |
Parte Terreatre: 2 X Cr$ 20.886, Parte Terreatre: 2 X Cr$ 47.400, Por dia Parte Tarrestre Incluindo: city tour, traslados e 1 passaio de dfa I

———-—  ——  . .,..., —= — 6 dlaa - Incluindo: Hospedagem inteiro com almofo 4 Punta Del Este e PiriApolis. H
IM/MSEM) S(Nee ^UMJt»|KAjpiQWI/ttUNIEiij8^^ noGRANDHOTEL, trasladosecitytour. Apartirde:3 X Cr$ 117.930, I

Incluindo hospedagem no Hotel Costa Mare 8 dies Incluindo hospedagem no Bahiamar EBWE- I .BARIIjOOHE C/ I
Parte Terreatre: 2 X Cr$ 21.875, ParteTerreatre: 2 X Cr$ 81.125. 8#%W j lAQO »<te» ' 

| BMUHKHPO^K I
f5B55EfiaE5fi^fiHSH3HSSSESHESSSfi^5jfiBBBBjfiBBBjBjBBH Incluindo: hotel, traslados.e passeio no Shopping Incluindo: 1/2 PENSAO em Bariloche, 1 passeio I

T dhrtf" _ -'jnJB BB^3CT|HBPBPIBwBwWW!^i^MBBw Apumanque, com cartSo de descontos para suas em Buenos Aires e 2 passeios em Bariloche. I' ,.I. I. . it ml  I li III ¦TtinT"  compras. A nartir Hn- 3 X Prft 1 T01AK IInclui Hotel Alice Vit6ria, passeio a Guarapari e Hospedagem no Praia Verde passeio a Beach Park. A partir de: 3 X Cr$ 109 540 ^ w' ¦
,.„.T.„.Z°Z°XCr$ 28.666. P.*. T.„.„,. 2 X CrS 20.260, 11 Amtff « f gM itWHIOB| I

15~y SAt,VAXKNt ««IM " . /'I I ^HKflBHHHHMHn9R^9^^\4 ,nc'uindo 1/2 PENSAO em Bariloche, espetacular ft:-'.' II1 ' ' " 1 in ¦ 1 mi ¦ ¦»<«i*<»«^M*^»<»»»ii^l»»ii»«<iiieiw*ii'i*TiTi<T7r»ini3liiiiiT» ffi n I. I travessia dos Lagos Andinos, passeios e traslados. * him ¦
Hospedagem no Grande Hotel Bahiamar, City-tour. Hosp.no Hotel Tr6pico e Marina Praia, City-Tour Passeio a Vifla Del Mar e Val Paralso. .,,_ 7 .7 I

»«.Tmimvm: Z X C.3 29.376.^ 
^ 

»>¦** 8» Cr. 210.18711 

I

Inclui Hotel Voyage/Pontal de OcaporS e passeio em Incluindo hospedagem no Marina Praia Hotel ARUBA 8 dies *ASSUNCAO 4eSdlee| CUBA Bdlw 1
_ ., ' ' •_; •> w «.A c, ,be passeio de buggy. > AAII(tlMT*n Incluindo: Hotel e traslados Aoartirde- i IReafe Parte Terreatre: 2 X Cf$ 51.785, Part. Tnrr««r8: 2 X Cr$ 17.493, A CONSULTAR A partir de: 3 X Cr$ 70.930, 3 XfCriM156.125, ||

SERRA GAUCHA 
K Nh5TOM!|IL? I

Hospedagem no HOTEL LAJE DE PEDRA, meia jfl§38a«KaaijjuK)a|»il^^ I
pensaoe passeios. A partir de: 2 X Cr$ 200.000, ^ ¦3 x CrS 87.360, EL HhBB h HHHI H

NOSSOS PRECOS INCLUEM: hospedagem em apto. standard com cafe da manha. laxa e traslados. Aeroporlo/Holel/Aeroporto. PromoQoes com (T /0M$M hh HHH Hlugares limitados. Os pretos serao congelados em crufeiros ao cambio do dia do lechamento. nao havendo nenhuma alleragao no reajuste das 1 MW nfl |BIH H
prestagoes. Os precos desle anuncio foram calculados em USS ao cSmbio de 20/09/91. Parte fleiea USS comercial. Parle Terrestre USS |k vv A VJSfil »l 111111111 1 Hlurismo por pessoa em aplo. duplo. I
—^J

¦ 
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INACIONAIS ¦INTERNACIONAIS 3 X S/JUROS i£M

ÍÍSJSIÍRSSksküÍ

•¦¦ •

Hospedagem no HOTEL SAN MARTIN ""
com 1/2 pensão.

Parte Terrestre: 2 X Cr$ 20.886<

Inclui Hotel AmaMnas e passeio "Encontro das
Águas" com almoço.

Parte Terrestre: 2 X Cr$ 47.400,

8 dias Incluindo hospedagem no Bahiamar
e Cana Brava.

Parte Terrestre: 2 X Cr$' 81.125,

Inclui Hotel Alice Vitória, passeio a Guarapari e
Vila Velha.

Parte Terrestre: 2 X Cr$ 25.555,

Hospedagem no Praia Verde passeio a Beach Park.
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 20.250,

Hospedagem no Grande Hotel Bahiamar, City-tour. Hosp.no Hotel Trópico e Marina Praia, City-Tour
Parte Terrestre: 2 X Cr$ 29.375, Parte Terrestre: 2 X Cr$ 38.743,

k 8 dias

Refinado e até um pouco esnobe, é o subúrbio favorito dos londrinos

TTTí

Incluindo hospedagem no Hotel Costa Mare
passeio ao litoral Sul.

Parte Terrestre: 2 X Cr$ 21.875,
'í s H : ¦ ] f

Por dia Parte Terrestre
B dias - Incluindo: Hospedagem

no GRAND HOTEL, traslados e city tour.

Incluindo: city tour, traslados e 1 passeio de diainteiro com almoço à Punta Del Este e Piriipplis.
A partir de: 3 X Cr$ 117.930,

í#wl f ",t|íi »• !.|h
•: ç W N 1 • \ > WV**8

Incluindo: hotel, traslados.* passeio no ShoppingApumanque, com cartão de descontos para suascomprasJ
A partir de: 3 X Cr$ 109.540,

Incluindo 1/2 PENSÃO em Bariloche, espetaculartravessia dos Lagos Andinos, passeios e traslados.Passeio a Vifta Del Mar e Vai Paraíso.
A partir de: 3 X Cr$ 210.870," ——.ií. -s

Incluindo: 1/2 PENSÃO em Bariloche, 1 passeioem Buenos Aires e 2 passeios em Bariloche.
A partir de: 3 X Cr$ 129.145,

8 í» S f F \ "'• o • 5 • <
» H I f 1 ^TTfM&SÍLja— <'*—u,

'Yr^Éi

8 dias
Incluindo: hotéis, traslados, passeio no Shopping
Apumanque, com cartão de descontos para suascompres e city tour em Buenos Aires.

ARUBA s dia. *ASSUNCAO 4 • 5 d... CUBA 8 d... .
A millCIII TAD Incluindo: H«ele traslados Apartirde: i
A IrUNOULI An A partirde: 3 x Cr$ 70.930, 3 x Cr$ 156.125, I

0UTRQ8 ROTEIROS CONJUQAPOS. CONSULTE-NQ8 'VOANDO VARIG

1

CENTRO:
Rua 7 de Setembro. 71 - 10\andar -TeL: 221.4709

COPA:
Av.N.S.cie CopaCabana, 195 Loja 101 -Tel.: 541.3649

Atendimento aos Sábados até às 1 2:00 Hg ¦Oiimí.)nn
. OU NO SEU AGENTE OE VIAGENS '^B^iubmS

A ATI e a VARIG querem incluir você

nestes planos. Aproveite! ^ —
A ATI e a VARIG tem o compromisso de sempre oferecer o melhor a seus clientes. Agora, juntas,
elas proporcionam condições ainda melhores para você aproveitar ao máximo o roteiro que escolher,
com seguro incluído para vocd e sua bagagem.

Inclui Hotel Voyage/Pontal de Ocaporâ e passeio em Incluindo hospedagem no Marina Praia Hotel e
Recife. **. T—— 2 X Cr$ 51.78S. , 7.493,

Em Downssure Hill, exemplo da arquitetura vitoriana

de onde vem o aroma de pães e
doces de aparência ótima (através
das vidraças, fugindo ao frio, uma
multidão de fregueses servidos
por senhoras muito louras). Bem
em frente à Louis, uma confeita-
ria húngara na Heath Street, fica
o Hampstecid Food Hall, para
abastecer os gourmets. Mistura de
padaria e delicatessen, é quase um
supermercado cie pães, doces, vi-
nlios, sanduíches de pastas diver-
sas, caviar, patê, saladas russa, de
cogumelos, de uvas, do alcacho-
fras, para serem combinadas com
arroz ao curry, spunisli omelcttR e
outras delicias, tudo comprado a
peso.

Mas há muito mais a ver em
Hampstead: a Fenton House (a
mais antiga mansão do bairro, de
1693 e sua coleção de porcelanas,
móveis e instrumentos musicais),
o Everyman Cinema (de 1888, cine-
ma desde 1933, dirigido pela mes-
ma família), a Keat's House (onde
viveu o famoso poeta) e a Kenwood
House (uma mansão do séculp„17,
hoje centro cultural, com obrae de
Rembrandt e Vermeer, entre-ou-
tros e uma bela coleção de joíHW-
ria (em seus terrenos, no verão,
são realizados concertos de nuísi-
ca clássica). Mais prosaicamente,
quer quer comprar antigüidades
tem o Hampstead Antique Empo-
rium, na Heath Street, uma rjiela
ladeada por butiques de antigui-
dades, onde 24 especialistas yen-
dem móveis, broches, objetos de
prata, relógios e bijuterias anti-
gos.

Indispensável, ainda, ir até a
Flask Walk, onde existiu, no séeu-
lo 18, a Flask Tavem, que vendia
garrafas de água mineral do Spa
(hoje há no local um pub, chamado
The Flask). E, quem sabe, finali-
zar a visita, com a certeza de que
não se viu nem metade dos tesou-
ros arquitetônicos do bairro, con-
servados orgulhosamente por seus
habitantes.

Indicações

Keats House, ponto de encontro de escritores Kenwood House, uma elegante mansão em Hampstead

• ? Como. chegar - A passagem aéijea
Rio-Londres-Rio custa US$ l.«kí)

| (baixa temporada, até dia 09 de de-
zembro, pela tarifa ponto-a-pontQida

; Brítlsh Airways (tel. 231-0897). A V<i-
f rig (tel. 282-1319) também voa p/yaLondres. Chega-se a Hampstead ptjjo
i metrô da Northern Line (saltar nas
gestações Hampstead ou Goldrjs

fíreen). 0 ônibus 210 vai do centro a
l Golders Grson. • -
: ? Hospedagem cm Londres - Os preços
pdos hotéis cm Londres estão entremos

mais altos do undo. aifton-Ford, £17
, Welbeck St., tel. 486-6600), perto da

Oxford Street e do Regenfs Park,
: diárias médias US$ 400; Princf,,<6

Sumner Place, tel. 589-6488), diárias
médias USS150; Ebnry Court (26 Ebiy.v
Street, tel. 730-8147), preços modera-
dos. Abfacy House (11 Vicarage Gale,

; tel. 727-2549), perto do Kensington
Palace, barato.
Hcd & Brcakfast cm Hampstcud - Não

; são muitas, mas estão entre as ne-
lhores de Londres. Frognal Ijidgc (14

I.Frognal Gardens, tel. 071-435-8238),
P junto A. Churolí Row. diárias em tor-
i no de USS 70. (ioldcrs («rccti (147-149

Golders Oreen Road, tel 081-158-
j 7127). Estritamente koaher, diárias

em torno de US$70. Hampstead Villugc
1. tlucst House (2 Kemplay Road, tel. í

071-435-8679). Casa vitoriana, quartos
i aconchegantes, diárias em torno de
: USS 40. La «affe (107 Heath Street.
: tel. (071) 435-8965). Casa de 1730. tem•gjrestaurante italiano, café e bar, diá-

rias em torno de USS 60. Regai Çuesi;
; House. (170 Golders Green Road. •tel.
í; (081) 455-7025), diárias em tornenie

US$40." 
Restaurantes - La CalTc (107 HeSth .i

l Street),>mineatrone de legunies. cer-
; ca de USS 6; peito di pollo ai funghi.

cerca de USS 18.? Kenny'» (70 Heath
| Street), comida cajun crcote. ?
I Louis (32 Heath Street): patisserte
I húngara. ? Hampstead Patisseric &•: TeaKmims (9 South EndRd.. perto da

Keats House), chá e doces. O Tlmnh; Binh (Chaík Farm Road), comida
vietnamita: carne com vegetais, cer-
ca de US$ 10. S Chequer's (Chalk
Farm Road 18). comida vegetariana
írpicy potalocs a USS 4. ? Youngís
Hnrse ftroom 168 Heath Street), ita-
liano; pizza quatro 1'romaggi a cercja
de USS 12. ? Hamspstcad Food Hall (27
Heath Street). Pàes. doces, bolos, vi-: nhos e saladas a peso.

i Antipuidades - Hampstead Antique Em-
i poríum (12 Heath Street, tel. 794-
¦: 3297). Cadeira giratória de 1920, e<J-

moda vitoriana, colheres de prata,
livros, jóias, i elogios e bijuterias an-

: tigos. Aberto de 10 às 18 hs. de te rça a
sáhado.
London Waiks: te). 071-135-6413.

Aeiva Rodrigues

A 

História e o ser humano
são mesmo cheios de con-
tradições. Em 1905, o ar-
quiteto vitoriano Sir T.

Graham Jackson reclamava dos no-
vos prédios que começavam a sur-
pir na campestre Hampstead, um
afastado subúrbio de Londres. Es-
fiuecia-se de que, 20 anos antes, fora
ele mesmo o autor de uma radical
alteração no interior da Parish
Church, a mais tradicional igreja
¦local. Mas. acrescentou, "mudado e
vulgarizado como está, eu ainda
-amo este lugar". As mudanças que
o arquiteto lamentava, inclusive as
que ele próprio produziu, são as ca-
sas em estilo vitoriano que encan-

_tam os olhos dos visitantes de hoje,
jdão a Hampstead a maior parte de

seu charme e que todo mundo está
i preocupado em preservar.

Hampstead é refinada, chique,
isaudável, polida, de bom-gosto e
.um tanto ou quanto esnobe. E não

poderia ser de outra forma, já que
teve origem no século 18, em uma

'estância de águas minerais, ou, co-
mo se diz modernamente, em um'spa. freqüentado por londrinos

•abastados. Ao longo dos anos, sua' fama se espalhou, atraindo perso-
jnalidades como D. H. Lawrence,
Edgar Wallace e John Galsworth e

; artistas dos tempos atuais, como
Richard Burton. Elizabeth Taylor e

i Boy George. Nem mesmo o filósofo
. alemão Karl Marx (ele mesmo, o
.pai do comunismo) escapou ao
: charme do bairro: Marx está sepul-
¦ tado no cemitério de Highgate, a

este de Hampstead, no topo da coli-na, em uma tumba ornada por seu
- busto em tamanho king-size.

Quem gosta de andar em grupopode participar da caminhada com
! úm guia da London Walks. que aos
| domingos leva as pessoas a passeio
—pelos lugares históricos e pitores-
, cos do bairro ou, aos sábados, aos

pubs. Quem prefere andar sozinho é
, só dar uma chegada até a Burgh

House, antiga mansão de rica fami-

NOSSOS PREÇOS INCLUEM: hospedagem em apto. standard com café da manhã, taxa e traslados. Aeroporto/Hotel/Aeroporto. Promoções comlugares limitados. Os preços serãc congelados em cruzeiros ao câmbio do dia do fechamento, não havendo nenhuma alteração no reajuste das
prestações. Os preços deste anúncio foram calculados em USS ao câmbio de 20/09/91. Parle Aérea USS comercial. Parte Terrestre USSturismo por pessoa em apto. duplo.

lia do século 18, hoje um centro
cultural e museu e comprar, por
poucos pence, o folheto Hampstead
Toum Trail, para fazer sua própria
caminhada, seguindo as indicações.
A Burgh House fica no alto da coli-
na, na esquina das ruas Flask Walk
e Well Walk. Vale a pena subir as
escadas para ver, no segundo andar,
a exposição de fotos, desenhos, mó-
veis, medalhas e postais do passado
de Hampstead.

Quem chega ao bairro, vindo
prosaicamente de metrô, se não
saltar um pouco antes, na estação
de Golders Green, já no bairro, vai
desembarcar na de Hampstead, na
esquina de Heath Street com High
Street. Parece
velha e acaba-
da, não é exata-
mente confortá-
vel, com seus
elevadores anti-
quados e, ao en-
tardecer, trope-
ça-se em corpos
adormecidos ao
longo da plata-
forma. Não faça
pouco: trata-se
de uma raridade
histórica, a
mais antiga e
mais profunda
estação de me-
trô de Londres,
192 pés abaixo
do nível da rua,
construída em
1906 e usada co-
mo abrigo an-
tiaéreo na Se-
gunda Guerra
Mundial. Do la-
do oposto à es-
tação, dá-se lo-
g o com um
vistoso prédio
com torre e re-
lógio, de 1873,
antiga estação
do Corpo de
Bombeiros.

Mais adiante
há uma loja de Apesar da aparência sóbria, é na Flask Walk que se concentra a zona boêmia da cidade

produtos naturais, onde os locais
vão se abastecer de comida lighl
para manter a silhueta. Preocupa-
ção que atraiu muitos restauran-
tes vietnamitas e vegetarianos (o
Tanh Binh, na Chequer Farm
Road, por exemplo). Heath Street
é uma das mais movimentadas
ruas de Hampstead, mas conser-
vou-se como era em séculos passa-
dos. Nela ficam vários pubs. como
o Horse and Groom, dos tempos
vitorianos (cerca de 1897), um dos
remanescentes dos 314 pubs que o
bairro chegou a ter. Basta seguir
por ela para dar na Church Row,
uma rua transversal sem saída,
onde todas as casas datam do sécu-

lo 18, tendo em seu final a igreja de
St. John's Church, de 1745. Nessa
rua viveram os notórios H. G.
Wells e Lord Alfred Douglás^o
amigo de Oscar Wilde), entre ou-
tros.

Os passos levam Heath Street
acima, até Hampstead Heath (que
significa charneca), com seus par-
ques gramados e bosques, a parte
mais rural do bairro. No alto fi-
cam, entre gramados, mansões,
igrejas como a Baptist Church e as
mais famosas e espetaculares ca-
sas em estilo vitoriano e eduardia-
no do bairro. Sem falar no pub The
Coach and Horses, de 1854, um dos
mais antigos. Os guias gostam de

parar em frente ao Admiral's Walk
para mostrar a AdmiraVs House
(Casa do Almirante), cujo telhado
lembra o andar superior de um na-
vio, construída por um oficial da
Marinha, erroneamente chamado
de Almirante, que lá instalou um
telescópio com o qual observava as
redondezas, como se estivesse em
seu navio. Ao lado fica Grove Lod-
ge, onde morou John Galsworthy,
que lá escreveu os últimos volu-
mes de sua Forsyte Saga.

As ruas de Hampstead sobem e
descem, ladeadas por casas em ti-
jolos aparentes, que se alternam
com jardins bem cuidados, peque-
nas igrejas, cheirosas confeitarias

A partir de: 2 X Cr$ 200.000,
Hospedagem no HOTEL LAJE OE PEDRA, meia

pensão e passeios.
3 x Cr$ 87.360,
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lorque | 0 charme da maratona 
[ \ Z&B 

... Maratnna rln '1 A maratona de Nova lorque deste «
r~ ; ~ maratona deste ano encerram-se no onibus e microdmbus especiais, que le- IViardtona ue \**awGfoir r / / ano Ser£ rcaliwid* no prdxbno dia 3 deJMeiva Kodrigues proximo dia 30). vam gratis as melhores lojas do tenia de Nova lorque novembro. A agfincia Ktuael (Ay. Gra-I Vdrias mordomias aguardam os cor- Nova lorque. A noite, ha um jantar de J /W 42kn?L// V» Aranha, U5-»lj.4/S, tel. 532-0915)

Noprbximo 

dia 3 de novembro, redores (e o melhor de tudo 6 que nao massas, tambem na Tavern on the y ) TTjfMjj fat oficialmente as inscri?oeano Bra- £
as ruas de Nova lorque vfto se necess&rio, obrigatoriamente, correr, green. j / A N/^ . Jrgi 92£*-<* " »U, « proximo
tornar palco de uma vorda- pois ningu6m vai ficar fiscalizando se Ap6s a corrida, as medalhas sfto en- 7 / iWl 

l^^^<»|M»rtiuneato tripk»),
deira festa: a 23a Maratona vocS entrou na maratona ou nao). tregues aos vencedores em uma boate L J (anplo) e U6t J.763 (individual), por

dq Nova lorque vai reunir, entre o pr6- Quem nilo 6 exatamente um atleta mas da moda (este ano, a comemorapao sera 7 I Qu^en's/v^^^y cu)co_nai«»^no bo- #i
dio da ONU, na 3th Avenue e o Central dd suas corridinhas na praia, pode cor- na Roseland, uma das mais badaladas / ^ @0 J¦ f ]£?!!'Sf '
Park, nada menos que 26 mil corredores rer apenas os 4.800 metros da Corrida do de Nova lorque). O prlmeiro coloca- rM J q/sJCN? S&&££ ,, r*~w
do mundo inteiro e um piibiico estima- caf6 da manlia, no aabado, vespera da do recebe UBS 25 mil em dinheiro e uma j m] LfjI^R J VN. lantarco'catt dii flianhido em tros milhoes de pessoas. A pri- maratona, para a apresentag&o oficial Mercedes aonversivel e os que chega- , ttL* j
meira maratona, hd 23 anos, teve 126 dos corredores. Os que chegam nos 100 rem at6 o 15° lugar tamb6m recebem /Aj [Mr^ -X^
irjgpritbs. Hojo, esse numero 6 apenas primeiros lugares t8m direito 4 primel- prgmios menores em dinheiro. Quem ?>/v' I \\® x\ s^l.t
um pouco menor que o de brasileiros ra mordomia da prova: o caf6 da manh& n&o tem cacife para tanto, desfruta de r-^/vffd fit J/5 \ (887 B«^«*yy|§tfi''8t*)li
que dela participam todos os anos: 150, ap6s a corrida de abertura, no restau- outras mordomias, como o flnibus (da JlJf /? N Henmiw's (3U> Ay./«0th Str,), U8 Athk-
ilos quais apenas dols ou tr8s podem ser rante Tavern on the Green, um dos (irccn Line) e metrd de grapa. A prbpria 1 1y /^Yin_? tfas (Broa<Jw*y/I8<h &*«)> ftick CaOectioa
considerados atletas profissionais. Os mais requintados de Nova lorque. Os Cristina 6 uma que nao corre: acompa- V Vyely - /^vs. Ashland ISIk *outros yfto pela festa. outros, tomam caf6 ao ar livre mesmo. nhando o marido, ela se inscreve e val /aQ 8cyfth placB '

O reapnnsAvel peia participaQfto dos Ao fazer sua inscrigfto na Kamel, re- apenas 4s festas. Cldudio, que corre to- InSklm®® tiftr' *b«_ iiS^:braBileU'oa 6 um administrador de em- cebe-se um kit com camiseta, bon6, aga- dos os anos, diz com orgulho que j& r?nTTirfT 11 h^'i m^Wiili ipresas de 44 anos, Cl&udio Padilha e salho, bolsa de clntura, testeira e uma chegou, em 1983, em 1.500 lugar. Omdxi- 4 J 8k ml
mulher bristina, professora, moradores bandelra estilizada do Brasll, al6m de mo a que chegaram os brasileiros: rc \ u/ant** . .de Niterbi. Hd nove anos, CiAudio, asso- um cartfto que dd direito a retirar, na goiano Osmiro, em oitavo e o carioca I \ 4xJ^S7hf^L --i^o^iLuUKtott ^
ciado ft Corja (Associagdo de Corredo- feira do Coliseum, em Nova lorque, o kit Nivaldo dos Santos, em s6timo. \ L Sunae^vJRO^T tuebial Alfredo), It dvke rit* (tm Uttie
res de Rua do Rio de Janeiro), escreveu oficial da corrida, com camiseta, bon6, Negta 6 6 outono uma das 6po- \ aM Park \Cr>y Italy), capeletti gratinado, Cafcuia Curio-*!
ao New York Road Runners Club, que or- calcfto, panfletos, re vista Runner-a ca8 maJs bonltaa 0 agra'd(S.vei8 do ano VyY « (45th8t./BH»adw*y), eomlda bnullei-
ganiza o evento, oferecendo-se para le- News e passes de flnibus. Na feira, expo- em Nova Ioraue com temnerafcuras 1/var brasileiros ft corrida. Por exigdncia sitores do mundo inteiro tentam atrair », inwlfiw mmpnn lHVIulher^^w g|}g==^ Times Square, um bamnho de wrnida
do clube, procurou uma agenda de via- a atengdo dos maratonlstas para produ- amenas. as inscriQOes encerram-se no fl' " Wfegal :=lJ)^ver<?a]ano japonesa, com portfleB Cartas de arror com %
gens que, a partir de 1987, passou a ser tos especlficos para corredores. Ai, proximo dia JO: se quiser participar, U—At. eantarSo, petit-pois, brdcolis, bananas fri-
Kamel, do Rio, que organizou os paeotes confraternizagdo 6 livre. Quem quer mesmo que n&o seja exatamente um > praca verrazano| ^JT tas, entro US$ 8e US$ 8.
(por falar nisso, as inscrigOes para comprar aquele tenis especial, pega os atleta, comece a correr desde ja. I vp7  i

RIO DAS OSTRAS

aTATI bA III A wP I H OFERTA: Dldria Cr$ 8 mil casal. Cafe da manha. Oferecemos ambiente
H [ M I I I [II mordomia merece.™ " m ~ Vsurf bar e restaurante aberto ao pOblico

das ostras -

Punta del Este Rio. Vit6ria, Angra dos Reis, ftiB^^^PECTDm'URA P/ RIO: Tols.: 242-7874 - 252-0044

zxns&st 88I®SSSm.» coHVEHtaEs saia;ai&»s*;£*.-¦**«, •

SSii^sdc ?™S'iZisT',; Spar«lai IgLaisdc '

us$ 280,»• us» 54t,.,. uss 104,Mf FESTIVAL DE QUEIJOS E VINHOS

m CRUZEIRO MARtnMO VTW/ h, ERTJ T ¦ 111 'TaT^
Mm. 1111^111 fm K-xJy Vinhos Casa Valduga
nlvl/l£UlllM Onibus idaevolta

Marftimo-aereo** Aero-Maritimo** Mari'timo J TT VISCONDEDEMAUA
Embarque do Rio de Janeiro, Ida de aviao, duas noites de Embarque do Rio de Janeiro, -. - ^ * ffv Z~fK Tr . < n. j„ lllttma aamanaa bordo do Enrico Costa, visi- hospedagem no Tropical Ho- a bordo do Enrico Costa, visi- i OUSUQu UHlluB wnwiui
lando: Salvador, Maceio, Re- (el Manaus. Embarque no En- tando: Santos, Salvador, Ma- * C'v p>—~WjTlJryY< V/llils fine PinVipirnc t_i . OCO nOXQciie, Fernando de Noronha, ricoCosta,visitando: Manaus, ceio, Recife, Fernando de No- sl^8888856i8l^Pi^^^^l Villi1 rtiuiciius 161.. £.04.'*J<m0
Belem, Alter do Chao, Ma- Alter do Chao, Forjaleza, Fer- ronha, Fortaleza, Bel6m, Alter ^ 1
naus. Duas noites de hospe- nando de Noronha, Recife, do Chao, Manaus. Ida e volta
dagem no Tropical Hotel Ma- Maceio, Salvador, Santos, maritima. Saida: 0601 92; 1 W~~  |H

4 parcelas iguais de aatr<KWi\ \ ¦

—_i'ss 475,00- i]s$ 572,5o> i«i,1i„rri.Md^L'^^n j I
n/\nmr<n« a j,x *^1C.ORTESIA •PassagemaereaS Paulo ou Rio para Manaus cabme dupla mletna calegona 2 Pro-

ou vice-versa em voo especial Varig. HHP vBRHI^^P ^^B

p.,™«,. SrSSU—p,,,,,.. Natal Caribe Praia II I NinQUCVH VCnCIC Idryn. Punta Arenas. Baia Garibaldi, f^ip Ru^ Airpf Rio de Janeiro, Santos, Buenos Rio de Janeiro, Fortaleza, Guade- Rio de Janeiro, Angra dos Reis, ¦ U^M ¦
Ushuaia Rio. Santos. ,!nn°,So,.non^w Aires, PuertoMadrvn, Sanlos^ lupe, St, Thomas, Miami, New Or- Punta del Este, Buenos Aires, 1 ^ _ ¦• Saida:06 02 92: Retorno: 28/02/92. Saida. 29 02 92. Retorno. 0903 92, S«(di: 151291; Retorno: 27 1291. leans, Galveston, Cozumel, Aru- Santos. Saida; 19 02 92; BWB SIC I„ ... ba, Cayenna (lie du Diable), Ba- Retorno; 29 02 92. ¦ ¦ 1#1B% UfVlflLU _ ¦. ........a:-—-.. —-J KPVPlllon hia, Rio de Janeiro . Saida: IlllfllV

¦ Rio de Janeiro, Angra dos Reis, 07 01 92; Retorno; 090292. CarnSVal H l||*ISHiC AFDFAC CAIRAC DIARIAC IPunta del Este. Buenos Aires, Rio de Janeiro, Angra dos Reis, ¦ VIAQENS AEREAS ¦ SAIUAd UIAKIA9 ¦
Santos Saida* 27 1 291° Coniultt lobrt Cariba mirltimo «r»o Buenos Aires, Santos Saida; ~' Retorno: 07 01 92. ou wro- mimlmo 29 02 92; Retorno: 09 03 92 ¦ PROGRAMA DURAtJAO AVISTA 3xlGUAIS ¦

""_ . Prata Arnvcdcrci I foz do iguacu 3 diss (2 rcfciijoGs) 105.300, 43.437,
 ' 1 ¦ . ¦'¦ consult,sobr,a,egon,sde Rio de Janeir San Buenos R.o de Janeiro Buenos Aires, ¦ m«0; 49.870, ¦

cabines e rottiros comphtos Aires, Montevideo, Santos. Sai- §am°_s_Saida: 0903 92. ^ NATAl_ l^as ___^ „ ...' M 09 02 92: Retorno; 19 02 Re,om°. ^ MACEIO 5 dias H*-700» ^
~ 

~ : —- ¦ PORTO SE6URO 8 dias (7 refei<;6es) 134.400, 55.440, H
f-,~ ConsulteseuAgentedeVi.gens^ j FORTALEZA  5dias 

 
133.I00, SS^ioT" 1 '-jfeas 

f Reservea9°r TURISMO COO OAOO I Recife 5dias 118.300, 48.7M, I

ra is«binesj Afynrn id ^^ ¦
(0111881.7755 259.8533 - SANTOS, (0132134 6614 • GUARULH0S. 208.1217 I SALVADOR I 5 dias I H4.400, I 47.HO, B|

CURITIBA, 342.1188-SALVA00R. 248.3333-B HORIZONTE. 201.7755 ¦ SERRA GAUCHA 8 dias (12 refeitjoes) 181.000, 74.4*0, ¦
H HHEUS ¦

1^^I ———-—— -~~^~~~ ~™~~~"—1" ~~~

I PAHTANAI 6 dias (A re<ei(;6esi W.»00,^ U3.70t, I

I PORTO SEGURO 10 (7^relei0es) 44.486^ fl

Pre<;os por pessoa calculados em 20/09/91, vaiidos para setembro e H
¦ para viagens de casal em lua-de-mel ou em aniversario de casamento. H

Quer sol? Aruba tem sol o ano inteiro. Quer mar? Aruba tem o mar mais bonito do mundo. 7 C0paCdbana Te, 235-5225 B
Quer jogar? Aruba tem cassinos maravilhosos. Quer comprar? Aruba e porto livre. Quer I aiTieriCBtUr Centro Tel 221-8701 B9
conforto? Aruba tem hoteis luxuosfssimos. Quer ferias do Caribe? Va para Aruba. E

Operadores oficiais de Aruba: ~| I anturCI guanatur I

Agaxtur Concorde Flot Intravel Mappin Monark H ipanema:^2i5i13M Leme: 541-5596 coPa: 235-3275 B
Nascimento Novagencia South Atlantic Toledo Piza Unic Travel Wellcome I 77^ i'ovo too I

Procure seu agente de viagens. H Hturismo Madureirar39o-432o ^^XFiu^mo I
M Centro: 217-3535 Meier: 289-8299 Nitp.- 717-8890 H
[i| Ipanema: 511-1147 Vila Isabel: 278-4899 717-3868-______1 "S

Estão devolta os Cruzeiros Agaxtur

pela 
costa brasileira.

P&Br

3 x SEM JUROS

Nova

Iorque
Indicações32km

A maratona de Nova Iorque deste
ano será realizada no próximo dia 3 de
novembro. A agincia Ktunel (Av. Cra-
ça Aranha, l4S-ilj.4/5, tel. S32-0BI5)
fai oficialmente as inscrições no Bra-
sil, até o próximo dia 30. Preços: USI
1.363 (apartamento triplo), ÜS$ 1,403
(duplo) e USt 1.793 (individual), por
pessoa, com inscrição, cinco noites no ho-
tel Dorallmt, passagem de ida e volta pelaPan Am, kit da maratona, traslado» hotel-

;rr:S',S£'=,ro

Maratona de
Nova Iorque

ônibus e microônibus especiais, que le-
vam grátis às melhores lojas de tênis cie
Nova Iorque. À noite, hâ um jantar de
massas, também na Tavern on the
green.

Após a corrida, as medalhas são en-
tregues aos vencedores em uma boate
da moda (este ano, a comemoração será
na Roseland, uma das mais badaladas
de Nova Iorque). O primeiro coloca-
do recebe US$ 25 mil em dinheiro e uma
Mercedes aonverslvel e os que chega-
rem até o 16° lugar também recebem
prêmios menores em dinheiro. Quem
não tem cacife para tanto, desfruta de
outras mordomias, como o ônibus (da
Crcen Line) e metrô de graça. A própria
Cristina é uma que não corre: acompa-
nhando o marido, ela se inscreve e vai
apenas às festas. Cláudio, que corre to-
dos os anos, diz com orgulho que já
chegou, em 1983, em 1,500 lugar. O máxi-
mo a que ohegaram os brasileiros: o
goiano Osmiro, em oitavo e o carioca
Nivaldo dos Santos, em sétimo.

Nesta época, é outono, uma das épo-
cas mais bonitas e agradáveis do ano
em Nova Iorque, com temperaturas
amenas. As inscrições encerram-se no
próximo dia 30: se quiser participar,
mesmo que não seja exatamente um
atleta, comece a correr desde já.

maratona deste ano encerram-se no
próximo dia 30).

Várias mordomias aguardam os cor-
redores (e o melhor de tudo é que não é
necessário, obrigatoriamente, correr,
pois ninguém vai ficar fiscalizando se
você entrou na maratona ou não).
Quem não é exatamente um atleta mas
dá suas corridinhas na praia, pode cor-
rer apenas os 4.800 metros da Corrida do
café da manhã, no sábado, véspera da
maratona, para a apresentação oficial
dos corredores. Os que chegam nos 100
primeiros lugares têm direito à primei-
ra mordomia da prova: o café da manhã
após a corrida de abertura, no restau-
rante Tavern on the Green, um dos
mais requintados de Nova Iorque. Os
outros, tomam café ao ar livre mesmo.

Ao fazer sua inscrição na Karriel, re-
cebe-se um kit com camiseta, boné, aga-
salho, bolsa de cintura, testeíra e uma
bandeira estilizada do Brasil, além de
um cartão que dá direito a retirar, na
feira do Coliseum, em Nova Iorque, o kit
oficial da corrida, com oamiseta, boné,
calção, panfletos, revista Runner's
News e passes de ônibus. Na feira, expo-
sitores do mundo inteiro tentam atrair
a atenção dos maratonistas para produ-
tos especificos para corredores. Ai, a
confraternização é livre. Quem quer
comprar aquele tênis especial, pega os

Noiva Rodrigues
42km

No 

próximo dia 3 de novembro,
as ruas de Nova Iorque vão se
tornar palco de uma verda-
delra festa: a 23a Maratona

dq Nova Iorque vai reunir, entre o pré-
dio da ONU, na 3th Avenue e o Central
Park, nada menos que 26 mil corredores
do mundo inteiro e um público estima-
do em três milhões de pessoas. A pri-
meira maratona, há 23 anos, teve 126
inscritos. Hoje, esse número é apenas
um pouco menor que o de brasileiros
que dela participam todos os anos: 150,
dos quais apenas dois ou três podem ser
considerados atletas profissionais. Os
outroB vfto pela festa.

O responsável pela participação dos
brasileiros é um administrador de em-
presas de 44 anos, Cláudio Padilha e a
mulher Cristina, professora, moradores
de Niterói. Há nove anos, Cláudio, asso-
ciado à Corja (Associação de Corredo-
res de Rua do Rio de Janeiro), escreveu
ao New York Road Runncrs Club, que or-
ganiza o evento, oferecendo-se para le-
var brasileiros à corrida. Por exigência
do clube, procurou uma agência de via-
gens que, a partir de 1987, passou a ser a
Kamel, do Rio, que organizou os pacotes
(por falar nisso, as inscrições para a

24km

ishlandPlace

tuedal Alfredo),L»dvke riu (em Uttíe
Italy), capei et li gratínado, Cab*na Cario-
ca (4Sth St./Broadway), comida brsailei-
ra, e o pé-srço na «th Bi. chegando à
Ttraes Squaro, um baixinho de comida
japonesa, com porç5ea fartas de arroz com
cantarão, petit-pois, brócolis, bananas fri-
tas, entre USt 6 e US| 8.

ulherei
k Ponte^yerrazano[|Homens22v(U_j^

Praça Verrazani

ATLANTIVO HOTEL — ( FRENTE AO MAR)
OFERTA: Diária Cr$ 8 mil casal. Café da manhã. Oferecemos ambiente
confortável, aconchegante e toda mordomia que você merece.

SURF BAR E RESTAURANTE ABERTO AO PÚBLICO
RESERVAS: Rio - 295-7776 e 542-3258

Rio das Ostras - (0247) 64-1934.

Em setembro visite a
Cidade das Rosas

ÍSB|^^^|HOTELPLAZA** l
S» I 5.98Q.P.P.

RIO: Tels.: 242-7874 • 252-0044
Av. Rio Branco, 135 — solo 706 ,POÇOS DE CALDAS (035) 722-2444 — 722-2002

Costa do Ouro
Rio. Vitória, Angra dos Reis,
Santos, Rio; Safdi:
02 02 92;Retorno: 06 02 92.
5 parcelas iguais de

us$ 104, «•

Reveillon em
Punta dei Este
Rio, Santos, Buenos Aires,
Punta dei Este, Rio: Salda:
26/12/91, Retomo: 06,01/92
3 parcelas iguais de

us$ 546,«7.

Natal a bordo
Rio, Santos, Vitória, Angra
dos Reis, Rio:
Salda: 20/12 91:
Retorno. 26'12í91.
3 parcelas iguais de

ESTRUTURA PI
CONVENÇÕES

FESTIVAL PE QUEIJOS E VINHOS

m CRUZEIRO MARÍTIMO m

AmazOniA
Vinhos Casa Valduga

Ônibus ida e volta
VISCONDE DE MAUÁMarítimo-aéreo** Aero-Marítiflio** Marítimo

Embarque do Rio de Janeiro, Ida de avião, duas nojles de Embarque do Rio de Janeiro,
a bordo do Enrico Costa, visi- hospedagem no Tropical Ho- a bordo do Enrico Costa, visi-
tando: Salvador, Maceió, Re» tel Manaus. Embarque no En- tando; Santos, Salvador, Ma*
ciie, Fernando de Noronha, rico Costa, visitando: Manaus, ceió, Recife, Fernando de No-
Belém, Alter do Chão, Ma- Alter do Chão, Fortaleza, Fer- ronha, Fortaleza, Belém, Alter
naus. Duas noites de hospe- nando de Noronha, Recife, do Chão, Manaus. Ida e volta
dagem no Tropical Hotel Ma- Maceió, Salvador, Santos, marítima. Saida: 0601 92;
naus. Volta de aviáo Saída: Saída: 16 01 92: Retorno: 02 02 92.
06 01 92: Retorno: 20 02 92. Retorno: 02 02 92. 4 parcelas Iguais de
parcelas iguais de 4 parcelas iguais de

Hotel Pousada
dos Pinheiros

*Valor de cada parcela que será con-vertida em cruieiros, ao clmbio do diado pagamento. Preço por pessoa emcabine dupla interna categoria 2 Pro-moçáo válida para o més de setembro
/-.Anrrrpi i ** ,0? ™"csn0Tl°l"cal Holel Manaus

1 EíoIA «Passagem aérea S Paulo ou Rio para Manausou vice-versa em vóo especial Varig.

Ninguém vende

mais barato.

VIAGENS AÉREAS - SAÍDAS DIÁRIAS

PROGRAMA DURAÇÃO AVISTA 3x IGUAIS

FOZ DO IGUAÇU 3 dias (2 refeições) 105.300, 43,437,

Terra do Fogo
Buenos Aires, Montevidéo, Puerto Ma'
dryn, Punta Arenas. Baia Garibaldi
Ushuaia Rio. Santos.
Saída: 06 02 92: Retorno: 26/02/92.

CarnavalRio de Janeiro. Santos Punta dei
Este, Buenos Aires.
Saida: 29 02 92: Retorno: 09 03 92.

Natal Caribe
Rio de Janeiro, Santos, Buenos Rio de Janeiro, Fortaleza, Guade-
Aires, Puerto Madryn, Santos. lupe. St. Thomas, Miami, New Or-Salda: 1512 91; Retorno: 27 12 91. leans, Galveston, Cozumel, Aru-

ba, Cayenna llle du Diable), Ba-
Reveillon hia, Rio de Janeiro . Saida:
Rio de Janeiro, Angra dos Reis, 07 "e,orno: 09 02 92-
Punta dei Ésle, Buenos Aires, 
Santos. Saída: 27 1 2 91; Coniult» sobrt Caribt mínimo ttrto
Retorno: 07 01 92. ou »">¦ nuittlmo.

Rio de Janeiro, Angra dos Reis,
Punta dei Este, Buenos Aires,
Santos. Saida: 19 02 92:
Retorno: 29 02 92.
Carnaval
Rio de Janeiro, Angra dos Reis,
Buenos Aires, Santos Saida:
29 02 92: Retorno: 09 03 92.
Arrivederci
Rio de Janeiro, Buenos Aires,
Santos. Saída: 0903 92:
Retomo: 17 03 92.

Consulte sobre utegoriis de
cabines e roteiros completos Rio de Janeiro, Santos, Buenos

Aires, Montevidéo, Santos. Sai-
da: 09 02 92: Retorno: 19 02 92.

NATAl
MACEIÓ
PORTO SEGURO 8 dias (7 refeições)Consulte seu Agente de Viagens. FORTALEZA

TURISMO

>4G4XTUR

Reserve agora
eaaranta

Chores cabwe^

LIBRA
RECIFE
ARACAJUAv. Nilo Peçanha, 50 S 318

SÁ0 PAULO. 10111 881.7755 259.8533 • SANTOS, (01321 34 6614 • GUARULHOS. 208.1217
CURITIBA, 342.1188- SALVADOR. 248.3333 • B. HORIZONTE. 201.7755

SALVADOR
8 dias (12 refeições)SERRA GAÚCHA
5 dias (meia-pensão)

MANAUS

ROTEIROS CONJUGADOS (AEREOS) - SAÍDAS DIARIAS

NATAL/MACEIÓ
FORTALEZA/MACEIO
FORTALEZA/NATAL/
MACEIÓ
FORTALEZA/NATAL/
RECIFE/MACEIÓ
FORTALEZA/NATAL/
RECIFE/MACEIÓ/
SALVADOR

ROTEIROS ECOLOGICOS (AEREOS) • SAÍDAS SEMANAIS

CRUZEIRO PELO
AMAZONAS
FERNANDO DE NORONHA
E NATAL
PANTANAL

7 dias (5 refeições)
6 dias (4 refeições)

BELÉM/ILHA DE MARAJÓ
SÃO LUfS/BELÉM/ILHA
DE MARAJÓ/SANTARÉM/
MANAUS

VIAGENS RODOVIARIAS -SAIDASSEMANAIS

SUL 12 dias (12 refeições)
7 dias (9 refeições)CALDAS NOVAS
10 dias (7 refeições)PORTO SEGURO

CIDADE DAS CRIANÇAS

Oktotafrstty
SUL DO BRASIL COM
OKTOBERFEST

3 dias (3 refeições)

5 dias (4 refeições)

12 dias
(meia-pensão)wfflam

má. É DO CARIBE. 3 dias (3 refeições)
Preços por pessoa calculados em 20/09/91, válidos para setembro e
para viagens de casal em lua-de-mel ou em aniversário de casamento.

Quer sol? Aruba tem sol o ano inteiro. Quer mar? Aruba tem o mar mais bonito do mundo.
Quer jogar? Aruba tem cassinos maravilhosos. Quer comprar? Aruba é porto livre. Quer
conforto? Aruba tem hotéis luxuosíssimos. Quer férias do Caribe? Vá para Aruba.

Operadora Oficial Copacabana Tel 235-5225
Centro Tel 221-8701

uperaaora unciai —

americatur

^|>CDRDDB4
Centro: 221-5143
Leme: 541-5596

Operadores oficiais de Aruba:
Flot Intravel

South Atlantic Toledo Piza

ANTUR5J
Centro: 292-5115
Ipanema: 521-1388

GUANATURTURISMO
Copa: 235-3275Agaxtur Concorde

Nascimento Novagência
Mappin Monark

Unic Travei Wellcome Novo too
Turismo

Madureira: 390-4320
Méier: 289-8299

Vila Isabel: 278-4899

VETOR
11 KISMO

. 717-8890
717-3868

H 
itatiaia
turismo

Centro: 217-3535
Ipanema: 511-1147

Procure seu agente de viagens
Niterói:

SB

m

a
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A rede Hyatt mostrou sex^novos resorts
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Gonzales imitou Roger Rabitt, novo idolo

lesa Rodrigues

La Cumbre
Um evento especial 

para 
latinos

lesa Rodrigues

Nos 

últimos seis meses, o número de visitan-
tes latinos aumentou 4"0 só em Miami, o
que significou um impacto econômico de
US$ 250 milhões a mais nos cofres da cidade.

Segundo a organização que montou o evento La Cutn-
bre dei Turismo pela segunda vez, esta dinheirama
não resultou do nada, e sim de um esforço desenvolvi-
do desde três anos, envolvendo o Departamento de
Comércio de Washington, os eventos, a informação
em geral, através dos veículos de imprensa. Mas este
lado estatístico é pouco diante da euforia vista na La
Cumbre que se realizou de quinta a sexta-feira da
semana passada, no Hotel Doral Ocean Beach Resort,
em Miami Beach, na Flórida. Em três salões do andar
térreo, cerca de 250 estandes simples vendiam os
Estados Unidos em suas diversas formas turísticas,
para 700. compradores (agentes de viagens, operado-
res, na maioria) exclusivamente da América Latina.

Não é um evento gigantesco, nem pretende ultra-
passar os 250 expositores, para não perder a caracte-
rística um pouco familiar, de amizade, que está se
desenvolvendo entre os participantes. Na hora de
trabalhar, há entrevistas marcadas para troca de
informações, assinaturas de contratos para a tempo-
rada de viagens no fim do ano. Mas nos intervalos,
isto é, nos almoços e jantares patrocinados por gran-
des empresas do setor, o ambiente, apesar dos convi-
dados continuarem com respectivos crachás de Iden-
tificação, é animadíssimo. Para Rick Still, diretor do
evento, não vale a pena trocar este calor tipicamente
latino pelo despersonalismo dos megaeventos tradi-
cionais do turismo internacional.

E para o passageiro comum, o que interessa? Bem,
La Cumbre (que significa o pico) trouxe poucas novi-
dades, além de acordos feitos entre companhias aé-
reas e locadoras de automóveis (como a Hertz com a
American Airlines) ou a inauguração do Doral Inn de
Telluride, no Colorado, no fim do ano. Mas durante
estes três dias de entrevistas, ficou evidente a mu-
dança de enfoque em relação ao turista latino. Como
viajantes, mesmo superficialmente barulhentos, ain-
da somos tímidos em relação aos procedimentos roti-
neiros — desde a gorgeta para o carregador (por isto
há o extremo, ou dá-se uma nota de US$ 10 ou nada,
ouvindo resmungos por todos os lados) até as dúvidas
na locação de um carro. A maioria não fala inglês,
apenas o mínimo para pagar refeições de lanchonete.
E além desta timidez, havia o preconceito anglo-sa-
xônico em relação aos latinos.

Preconceitos à parte, já não é possível para o
americano ignorar que dos 16.400.118 visitantes inter-
nacionais nos Estados Unidos, no ano passado, pelo
menos 398.484 eram brasileiros. E turistas dos bons,
que só perdem para os japoneses em matéria de gas-

A rede Hyatt mostrou seus novos resorts

Gonzales imitou Roger Rabitt, novo idolo

tos, porque viajamos em média 28 dias, gastando
cerca de US$ 1.854 por cabeça. Graças a estes dados
conferidos pela USTTA (o United States Travei and
Tourism Administration, órgão filiado ao Departa-
mento do Comércio americano), já há americanos
agradecendo com "muito obrigado" e dando "bom
dia" em Miami. Falar português correntemente ain-
da é difícil, mas o espanhol virou segunda lingua em
toda a Flórida, Nova Iorque, Califórnia, principal-
mente nos estados com maior Interesse neste público.
É verdade que outros estados nem pensam em partici-
par de um evento dirigido aos latinos, como é o
caso de Washington (tanto a cidade como o estado),
Nebraska, Utah, Havaí. Estes ainda contam com a
chegada de japoneses, canadenses, alemães. Como
bem definiu Rick Still, "são partes dos Estados Uni-
dos que seguem a tradição de olhar apenas para o
Leste e o Oeste do mundo. Nós, da La Cumbre, prefe-
rimos olhar para o Sul."

Nesta segunda versão da Cumbre, o diretor regio-
nal da USTTA, Jon Arthur, alternava com Gloria
Gonzalez Micklin, relações públicas da Divisão de,
Turismo da Flórida, a função de intérprete dos confe-
rencistas, que só falavam em inglês, pedindo descul-
pas pelas tentativas de espanhol arrevezado. Charles
Wright, chefe do escritório internacional do turismo
da Flórida, prometeu que no ano que vem terá um
parágrafo inteiro em espanhol no seu discurso. "E até
o ano 2.000, será inteiro compreendido por todos vo-
cês, latinos." O bem-humorado Wright, com seu jeito
de Richard Pryor, ainda se justificou por não arriscar
investidas maiores fora do inglês, contando uma his-
tórla do tempo em que era funcionário da Eastern
Airlines. Tentava ajudar uma senhora que não en-
tendia nada além de espanhol e reclamava do atraso
de um vôo. "Querendo ser gentil, imaginem que per-
guntei a ela se tenia hombre, em vez de tenta ham-
bre!"(quer dizer, a amável pergunta se a moça estava
com fome, transformou-se no vexame de perguntar se
ela tinha homem...).

Em seguida a esta facilidade maior de entendimen-
to, a terceira Cumbre dei Turismo promete substituir
com garbo as compras e praias de Miami pela festa de
Walt Disney World, já que em 92 os expositores e
delegados rumarão para o centro de convenções do
Hotel Contemporary, em Orlando. Aliás, Disneyworld
começa agora a festejar seu aniversário de 20 anos,
uma comemoração ininterrupta, a partir de Io de ou-
tubro até dezembro do ano que vem.

Com boas intenções por parte dos anfitriões ame-
ricanos, e vários vôos diários levando passageiros
do Brasil para os Estados Unidos só resta esperar que
sobrem dólares nos orçamentos de um número cada
vez maior de brasileiros. Não faltam lugares interes-
santes, aviões modernos e até preços razoáveis para
quem está disposto a participar das estatísticas da
Divisão de Turismo americana...e viajar pelos Esta-
dos Unidos.

Destaques da Cumbre

? A American Airlines oferece tarifas econômicas em aluguéis tlecurro, pela Hort* e diárias a partir de USS 69 c uma noite grátis puraquem se hospedar quatro noites consecutiva? num dos hotéis da

q Disneyworld esta entre ns empresas que fazem segredo dc seunumeras, mas o diretor Carlos Gonzales, especialista cm Améria1 Ailflfl '» Mui > 1MA 1 t.••t.kHI.}.¦ 'Latina ,conftcidade de
: *&£:'
; verdadeiro

dividir
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or.continuam
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seus
s(. . .r -Américaser importante o aumento de visitantes brasileiros. A«do teve 75 mil turistas a mais cm relação ao «nola eom mais de 40 hotéis com pessoal bilingüe, b umK> das compras, graças aos depósitos de fabricas. E a• fato do personagem mais popular, Mickev, passar aio <Je anfitrião com o coelho Roger Rabitt, nos

itóíes, uma surpresa: a empresa aérea Saeta Airli-tOhou até da Singapore Airlines em matéria dc
. refeições tio servidas em toalhas dc linho, coposirçelanas e pratarias* O Boeing 707 faz diaríamen-
:ís   .

1 deixa de ser um tédio como passeio. Há um mês éVm. Plane), com cenas tiradas do ônibus espacial,ambiente do planeta. Dura 41 minutos e custa USS

i-Já PanAm. Américo Matos, presente no estande.tinu*m us freqüências para a Europa (Miami/Paris).'liadas as rotas no Brasil, com prováveis partidas deus (SiJSelo Horizonte. E os programas de milhngens
jj • ;
iò«Vento foi com almoço a bordo do Soveretgn oftheJKfticruzeiros do Caribe. NSo saiu navegando, masiápio agradou, tanto os camarões como os Rlès. Oo marititno mostra resultados, já que no próximoais (1 barcos novos pelos mares do Mediterrâneo,do Sul e Atasca.Svs -• > v'x'' >

it, d* operadora Gulliver, aprovou a Cumbre, porquejôes útds para a temporada de fim do ano. E aconse-
S Key West como roteiro na Flórida, e para o ano que. s a Espanha será imbatível como destino turístico. "São"ês eventos imperdíveis: a exposição de Sevilhu, as comemorações daDescoberta da América c as Olimpíadas de Barcelona. Nesta cidade,o novo navio da NCL vai subir o rio e ficar ancorado." Já SylvioFerraz ir., da Monark. além de aconselhar as Keys, lembra de Marcotsland e de Palm Beach, como opções para roteiros fly and drirè.

O Um caso a solucionar; a saida dos hotéis no Flórida continuasendo entre 12 e 13h, mas a entrada nos quartos è ás 15h. Comonossos vôos chegam dc manhã cedo, poucas vezes temos oportunida-de de descansar de manhã. Talvez as agências pudessem já programaratividades logo á chegada em Miami. para evitar grupos bocejando
pelos lobbles dos hotéis, i
O Os hotéis do distrito Art-Déco ganharam novas cores e novasdiárias dçsde USS 60. Mas os motéis depois de Bal Harbor, cm MiamiBeach. antes de Aventura, são favoritos de surfistas e continuam comdiárias em torno dos USS 25.
O Uma novidade fora do evento: até o fim do ano, os navios quefazem o cryzeiro de um dia da linha SeaScapc tem uma banda de jazzformada pelos brasileiros Carlos Lazaroni (teclado), Paulo Bethen-court (guitarra) e Edilson José (bateria), tocando repertório de GlennMiller, Count Basie, Tommy Dorscy a bordo.

FIM DE SEMANA NAS MONTANHASvv Preços promocionais a descontos p/grupos acima de 5 casais.
Excurafes p/grupos com visitai famosa fábrica d« queijos e artesanato, aos
domingos.
Vmpla estrutura de lazer^plsclna, sauna, vôlei etc.), fazenda própria e leite
no curral.

ESTABELECIMENTO
VINCULADO À CRASERRA.

(Desconto dc 20*p/vSck>).

HOTEL SÃO TIAGO
FRIBURGO

Reservas e Excursões: 221-1573
R. Quitanda, 30/13? andar

0LAZEHPARA|

TODOS OS SIGWOSÜIB

ESTABELECIMENTO VINCULADO A CRASERRA.

í

(Descontos especiais p/sócios)

MSs Ideal para você curtir a Praia de Massa-
guaçu, uma autêntica praia de pesca oceânica.
Hotel a 25m da praia, ônibus à porta.
Ampla estrutura de lazer e equipamentos e ser-
viço» de praia. ExcursSes à Ilhabela,
Ubatuba • São Sebastião.

HOTEL CAPRICÓRNIO CaiafMtataba • SP|
Imwvm • Escuiómi 221-1573
R. Quitanda, 30 • 13? andar

Planeje agora suas férias
e desfrute o melhor serviço

pelo menor preço.

EXCURSÕES AEREAS
CRUZEIRO FLUVIAL PELO RIO
AMAZONAS -10 dias. Saidas: 15 e
22/10; 18 e 24/11; Incluindo hotéis em
Manaus e Belém'
+ avião - 5 x 90.000, (s/juros).

SERRA GAÚCHA - Uva, Vinho e
Folclore - 08 dias - 08 refeições.
Hotel Laje de Pedra* Hotel
Continental* *' * * 5 x 55.000, (s/juros)

°OOq

PORTO SEGURO-08dias-
07 refeições. Saídas: Quartas,
Sábados e Domingos. PORTO SEGURO
PRAIA HOTEL**** com rede na
varanda. 5 x Cr$ 51.920, (s/juros)

MACEIÓ - 05 e 08 dias. Hotel Jangada Praia** *. 5 x 39.000,
ou 5 x 46.800, (s/Juros).

<^1

V
EXCURSÕES RODOVIARIAS

NORTE E NORDESTE
COM CRUZEIRO FLUVIAL PELA

FASCINANTE AMAZÔNIA. 28 dias - 32 refeições.
Saidas: 29 Dez.; 21 Jan./92; 03 e 26 Fev. e 02 Jun. 5 x Cr* 188.400, (s/juros).Descubra porque o Brasil é considerado o Centro Ecológico da terra, navegando

pelo Rio Amazonas. Operamos este Roteiro, com exclusividade, desde 1983.
NORDESTE ROTEIRO DO SOL

15 dias. Saidas: 29/12, 02 Fe\{./92 e 09 Mar. Ida de ônibus e volta de avião.
Conheça as mais belas e famosas praias do litoral nordestino. 5 vezes sem juros.

PORTO SEGURO - 08 dias - 08
refeições. Saidas 29/09 e 13/10.
PORTO SEGURO PRAIA HOTEL****
com rede ria varanda. Hospedagem
de 5 dias'em Porto Seguro.
5 x Cr$ 37.200, (s/juros)

SUL DO BRASIL -12 dias -12 refeições. Hospedagem no HOTEL LAJE DE
PEDRA*****. 5 vezes sem juros.

PANTANAL MATOGROSSENSE -
Bolívia e Paraguai -17 dias. Saida: 26/10.
Incluindo Chapada dos Guimarães.
A mais completa excursão ao
PANTANAL. 6 x 81.334, (s/juros).

OPERADORA OFICIAL
^ SANPPIPER TURISMO

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Rua Amujo Porto Alegre. IO sl 918/920 Fels 262-2892 (KS) I 262 8136

Telex 21 39559 EMBRATUR 0472900.41.9
0 MITHÕRSERVICO TURÍSTICO OU SEU DINHEIRO DE VOLTA. CONFIRA,

Eugênio Costa
Europa/Brasil - Gênova/Málaga/Casablanca/

Tenerife/Dakar/Recife/Salvador/Rio/Santos
(Salda 30/11, Gênova)

Natal - Rio/Santos/B. Aires/P. Madryn/Santos/Rio
(Saídas 15/12, Rio e 16/12, San)

Reveillon - Santos/Rio/Angra/P. dei Este/6. Aires/
Santos/Rio (Saldas 2o/l 2, San e 28/12, Rio)
Caribe - Santos/Rio/Fortaleza/Guadelupe/
St. Thomas/Miami/New Orleans/Galveston/

Cozumel/Aruba/Cayenna/Salvador/Rio/Santos
(Saidas Oó/l, San e 07/1, Rio)

Prata I - Rio/Santos/B. Aires/Montevideo/Santos/
Rio (Saldas 09/2, Rio e 10/2, San)

Prata II - Santos/Rio/Angra/P. dei Este/B. Aires/
Santos/Rio (Saídas 18/2, San e 20/2, Rio)

Carnaval - Santos/Rio/Angra/B. Aires/Santos/Rio
(Saídas 28/2, San e 01 /3, Rio)

Arrivederci - Santos/Rio/B. Aires/Santos/Rio
(Saídas 08/3, San e 09/3, Rio)

Brasil/Europa - Santos/Rio/Lisboa/Barcelona/
Gênova (Saídas 16/3, San e 17/3, Rio)

VERÃO 91/92

O ENRICO E O EUGENIO COSTA ESTÃO DE

VOLTA PARA MAIS UMA TEMPORADA. E COM

ELES VÊM À TONA SENTIMENTOS E EMOÇÕES

QUE VÃO AQUECER O CLIMA DO SEU VERÃO.

APROXIME-SE DA FELICIDADE A BORDO DOS

CRUZEIROS COSTA. A PROCURA POR UM LUGAR

AO SOL VAI SER INTENSA.

COSTA

Consulte seu agente de viagens ou:
SP: Av. Paulista, 1842 - 2°. andar
Torre Norte - Tel.: (011) 284-7911.
RJ: R. Santa Luzia, 651 - 29? andar
Gr. 2903/4 - Tel.: (021) 240-6117.

Enrico Costa
Europa/Brasil - Gênova/Barcelona/Casablanca/
Tenerite/Recife/Salvador/Rio/Santos (Saída 05/12, Gênova)
Natal - Rio/Santos/Vitória/Angra/Rio/Santos
(Saídas 20/12, Rio e 21 /12, San)
Reveillon - Rio/Santos/B. Aires/P. dei Este/Santos/Rio
(Saídas 26/12, Rio e 27/12, San)
Amazônia I - (Marítimo-aéreo) - Santos/Rio/
Salvador/Maceió/Recife/F. de Noronha/Belém/
Alter do Chão/Manaus (Saídas 05/1, San e 06/1, Rio)
Amazônia II - (Aero/marítimo) - Manaus/
Alter do Chão/Fortaleza/F. de Noronha/Recife/Maceió/
Salvador/Santos/Rio (Saídas 16/1, emb. aéreop/ Manaus)
Costa do Ouro - Santos/Rio/Vitória/Angra/Santos/Rio
(Saídas 01 /2, San e 02/2, Rio)
Terra do Fogo - Santos/Rio/B. Aires/Montevideo/
P. Madryn/ P. Arenas/Canais/Baia Garibaldi/Ushuaia/
B. Aires/Santos/Rio (Saídas 05/2, San e 07/2, Rio)
Carnaval - Santos/Rio/P. dei Este/B. Aires/Santos/Rio
(Saídas 27/2, San e 29/2, Rio)
Brasil/Europa - Santos/Rio/Salvador/Recife/Dakar/
Agadir/Casablanca/Gênova (Saídas 08/3, San e 10/3, Rio)

FERIAS DE VERDADE E COM A nír/VEL

AMÉRICA DO SUL
BUENOS AIRES-os dias
Recepção, Translado. City Tour de 1/2
dia. Hotéis Carlton/Gran B. Aires — P.
P. Aérea: US$ 501, P. Terrestre: US$ 101,

BUENOS AIRES E
BARILOCHE — 08 DIAS
Inclui: Recepção, Traslados,
City Tour em B. Aires, Visita
aos Centros de Esqui em Bari-
loche.
Hotéis Carlton/Gran B. Aires e
Bariloche Ski -P. Aérea: USS 650
P. Terrestre: US$ 205,

CHILE E ARGENTINA-12 DIAS
Inclui: Visita a santiago, Viria Del Mar, Valpa-
raiso, Puerto Montt, Peulla, cruzando a Cordi-
lheira dos Andes, Bariloche e B. Aires.
Hotéis: 3 e 4 estrelas -P. Aérea: USS 794,
P. Terrestre: USS 582,
Consulte sobra outras programações

® 

OPERADORATURisnCA

INTRAVELRio de Janeiro

ARUBA
Hotel Aruba Concorde
08 Dias-Voando Air Aruba

P. Aérea: USS 782.
P. Terrestre: Desde USS 293,

10 Dias-Voando Vasp
P. Aérea: USS 782,

P. Terrestre: Desde US$481,

CUBA
Hotel Presidente
10 Dias - Voando Vasp
Hotel com caté da
manhã e jantar +

trasladosP. Aérea: USS 950,
P.Terrestre: DesdeUSS 220,

ARUBA e CURAÇAO
Holel Aruba Concorde & Holiday Beach
08 Dias.Voando Air Aruba
P. Aérea: USS 782,
P. Terrestre: Desde USS 304,
10 Dias.Voando VasoP. Aérea: USS 782. P. Terrestre: Desde USS 458
ARUBA e ILHA MARGARITA -DIAS/07 NOITES — Hotel Aruba Concorde/Margarita Concorde -

P. Aérea: USS 834, P. Terrestre: Desde USS 455,

VIVAO BRASILPREÇOS P/ PESSOA EM APT° DUPLO OU TRIPLO
FOZ DO IGUAÇU — 03 e 04 DIAS —
Hotel Colonial — Meia Pensão ?*** — Dasda:03 * CrS 43 867,00
PORTO SEGURO — 08 DIAS — Pou-sada Coqueiro Verde — Meia Pensão — Das-d«: 03 x CrS 60.667,00
SALVADOR - 08 DIAS — HotelBahiamar ???? — Poda:03 x CrS 67.600,00

Preços p/pessoa em Apt# Duplo

FERNANDO DE NORONHA -09 DIAS —Hotel Casa Grande Senzala/Esmeralda doAtlântico — Passagem Aérea Rio/Recife/Fernando deNoronha - Entrada Cr$228.120.00 + 02 * CrS171.090.00
PANTANAL — 05 dias — PousadaCaiman — Pensão completa —'Entrada CrS
196.400.00 + 02 x CrS 96.200,00

MACEIÓ — 08 DIASHotel Tani PlazaDasdK 03 x CrS 64.800.00
NATAL -08 DIASHotel Marina PraiaDmda: 03x CrS 71.334,00
RECIFE — 08 DIASHotel Casa Grande e Senzala **VDesd*: 03 x CrS 72.267,00
FORTALEZA — 08 DIASPraia Centro *???D*sd«: 03 x CrS 67 000 00
SERRAS GAÚCHASHotel Laje de Pedra
Orad«:03x CrS 68.267,00

-PREÇOS VALIDOS PARA SAlDAS EM SET. 91-

FRANCATUR TURISMO LTCÀ.

Av. Rio Branco, 257/-9° andar
Tel. 220-3676 _

poG

Rua México, 119
gr. 604

viugens
Tel.: 220-9099

m
Rua São José, 90 21° andar

- Tel. 224-9455

CENTURYrTUROhtO LTDA.
Av. Rio Branco, § 151 — s/ljs.

Tel. 224-5235

cctur -Agência de Viagens

Rua Senador Dantas, 75 — 29° andar
.Tels: 210-3171 —710-9293.

©
Av. Rio Branco, 128-B

—Tel. 231-2120 —
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VIAGEM o quarta-feira, 25/9;O 91 JORNAL BO BRASIL

Aeroportos 
I Máximo em Foto: divulgação

lesa Rodrigues

Poucos 

são os apreciado-
res de aeroportos. A
maioria dos usuários
quer apenas se ver livre

logo daquele labirinto de cartões,
documentos, passagens e preocu-
pações com horários. Na chegada,
esv.ram apenas ciue as malas che-
ifuein (por favor, pelo amor de
Deus. que não se extraviem), que a
luz vermelha não acenda na alfân-
clega e que as chaves da mala este-
jam em lugar acessível, caso o fis-
cal insista em descobrir os
mistérios da sua bagagem. O to-
que final é a condução para sair da
tensão: nesta hora, vêm à memó-
ria todas as histórias pessoais e as
contadas pelos amigos sobre desa-
venças com motoristas cie táxi (no
mundo inteiro). Na verdade, o que
estes queixosos gostariam é de
conforto e eficiência. Convenha-
mos. estão pedindo muito, neste
mundo doido. Mas existem algu-
mas exceções, que compensam a
tortura de enfrentar o aeroporto
John Kennedy, de Nova Iorque.
Espero que continuem tão eficien-
tes e agradáveis como eram quan-
do conheci estes exemplos.

Ambiente sem tumulto
No embarque, é difícil evitar a

sensação de urgência, porque ela
parte de nós mesmos. Será que a
fila vai andar rápido, ou vou passar
por aquela estagiária que está sem-
pre no balcão da Air France? Ainda
está livre aquela poltroninha favo-
rita, na frente, não fumante, com
janela? Minha mala está no peso
certo? E onde guardei o cartão de
embarque? Não há aeroporto zen
que supere tanta ansiedade. Sem
falar nas temporadas de risco, com
soldados armados rondando o
check-in de Munique.

Na chegada, dá para avaliar um
pouco melhor. Se o Charles de
Gaulle impressiona sempre, pela
arquitetura transparente, cheia de
escadas rolantes que nos fazem
sentir entrando no palco do Lido,
há também aeroportos que dimi-
nuem o impacto da saída do avião,
quieto e sombrio, para o mundo
novo em terra firme. O atual aero-
porto de Stapleton. em Denver é
um deles: até 1993. ano em que de-

' verá ser inaugurado o super-aero-
porto da cidade, é relaxante chegar' no terminal da American Airlines,
acordando aos poucos nas esteiras

| rolantes cercadas por plantas que
caem do teto. a paisagem ao lado
em panorâmicas mostrando as
Montanhas Rochosas. Ou em Vie-
na. uma organização impecável,
apesar de não ser gigantesco.

Não posso deixar de citar Shere-
metyevo, em Moscou. Talvez tenha
melhorado, com a queda da KGB.
Mas era um convite ao calmante,
ter que passar pelas cabines da imi-
gração. ficar minutos (pareciam
dias) em frente a um soldado, que
vasculhava visto e passaporte. O
prédio é escuro, a iluminação supe-
rada pelos acrílicos de propaganda,
mal se reconhecem os amigos que
vêm nos receber.

Som em altos volumes
Se Moscou prima pela escuri-

dão, Narita, em Tóquio, é famoso
pelo barulho. Os comentários en-
tre viajantes atestam ser um show
de decibéis a espera nos portões de
embarque, espremido entre cente-
nas de pessoas. Parece que a causa
é a acústica no salão. Nada supera
em silêncio o sossego das salas
Vip, com exceção da usada pela

- Tap e Varig em Portela de Saca-
vém, em Lisboa: cada canto tem" uma televisão, todas ligadas, cada
uma em um canal. Uma das mais
simpáticas é a da Varig, em Paris,
apesar do acesso misterioso, por

HLl. UBi umnimmmnuniwte-
O Rhein-Main, em Frankfurt, também se destaca pelos arranjos florais da sala Vip e 'chaises por todos os lados

elevadores e portas com códigos.
E a da Lufthansa em Frankfurt
merece destaque até pelos arran-
jos de flores, lindos. Idem a da
Swissair, no Galeão, sempre com
orquídeas.

Voltando ao barulho, ainda há
quem sinta falta dos anúncios de
vôos pelo alto-falante, procedi-
mento de museu em quase todo o
mundo. Foi substituido pela buzi-
na dos transportes internos, espé-
cie de carrinhos de campo de gol-
fe, que carregam passageiros
cansados, idosos ou doentes pelos
terminais de aeroportos grandes
como o de Dallas, que tem SEIS
MILHAS de corredores. Para abrir
caminho, o motorista buzina, as-
sobia, bate palma, o que resolver.
Mas há um ruído alto, em si desa-
gradâvel. que soa como uma sinfo-
nia nos ouvidos viajantes — o gê-
nero metálico, dos carrinhos de
bagagem. Como eles fazem falta,
quando não estão a postos junto à
esteira rolante das malas!
Uma cadeira amiga

Pois é. por mais que se saiba

que vamos passar horas sentados,
apertados, ainda gostamos de sen-
tar nos aeroportos. Ficamos na
vontade, em Heathrow, onde deve
haver dez cadeiras no máximo.
Mas nos espalhamos nas chaise-
longues democraticamente espa-
lhadas yor todo aeroporto de
Frankfurt. Ou nos sofás da sala
Vip do terminal PanAm, em Nova
Iorque. Nem tudo é caótico por lá.
Saindo um pouco do tema cade.i-
ras. já que falamos em Kennedy
Airport. aconselhamos a quem
quiser se divertir e estiver com
poucas malas a tomar os ônibus
que ligam os terminais de lá. É um
tour impagável, com o ônibus su-
perlotado de malas, mochilas,
trouxas, gente de todas as origens
e em geral, senhoras motoristas
que berram os países servidos por
cada terminal. A confusão é digna
de Groucho Marx. Só embarque se
conseguir lugar para sentar e
apreciar as situações.

Outra boa disputa por cadeiras

acontece em Bariloche. na tempo-
rada de esqui. Ou nos portões de
embarque de Helsinqui, no verão,
quando a multidão loura se espar-
rama pelo tapete, esperando a
chamada dos vôos. Vale lembrar
que lugar não falta nos aeroportos
do Rio e de Guarulhos.
As compras

Mais uma vez, Frankfurt tem
que ser citado. Supermercado, ban-
cas. lembranças, praticamente um
verdadeiro shopping urbano à dis-
posição, e com preços sem os au-
mentos absurdos praticados pelas
lojas de aeroportos em geral. Mia-
mi, por exemplo, onde um tubo de
Nozxema custa US$ 6. e na cidade,
em qualquer farmácia, custa US$ 2.
Ou a Aerogare 2, de Paris, uma
decepção por ter apenas a free-shop
de altas marcas, um atendimento
mal-humorado. No segundo termi-
nal da mesmo prédio, lojinhas mais
simpáticas têm maior variedade,
mas também mais caras do que na
cidade.

Não conheço o ntall de Copenha-
gue, nem o de Toronto, ambos bo-
nitos em fotografias, mas parece
que também com compras finas e
caras. Mas recomendo o de Esto-
colmo, onde na drugstore já en-
contrei calculadoras de cores vi-
vas, com nomes gravados — e não
eram só Peter, Krista, Erika, ti-
nha Mariana, Claudia — e vários
modelos de escovas de cabelo em
tamanhos compatíveis com nècès-
saires. Schiphol, em Amsterdam,
tem mais fama do que própria-
mente realidade no Free-Shop,
onde o que há de mais atraente é a
parte de queijos, embalados com
bandejas e faquinhas. Um amigo
ficou feliz por encontrar a leiteira
em forma de vaquinha, tão cobiça-
da pela namorada. Ainda acho que
os méritos maiores deveriam ser
pelo conforto do terminal, cheio
de poltronas, bem sinalizado e
com excelente (pelo menos para os
passageiros leigos) conjunto de
pistas. Acho linda a aterrissagem
na Holanda, principalmente vindo

Flàvio Rodrigues

O enorme pátio de Frankfurt se traduz em rapidez Futurismo nas partes externas no Rio de Janeiro

FLÓRIDA

ECONÔMICA

ADUUO

W

* INCLUINDO:
PASSAGEM AÉREA RIO/MIAMI/RIO

©
VARIG

HOTEL 8 NOITES EM ORLANDO
1 NOITE EM MIAMI

CARRO 7 DIAS

us$

* PREÇO POR PESSOA EM APTO. DUPLO / CÂMBIO COMERCIAL
TARIFAS AÉREAS ECONÔMICAS

PARA LOS ANGELES, SAN FRANCISCO,
CHICAGO E NEW YORK

V

112 ANOS
INCOMPLETOS

us$943
11/

CONSULTE-NOS SOBRE PREÇOS AINDA MAIS
ECONÔMICOS EM APTO TRIPLO E QUÁDRUPLO

STELLA BARROS

SÃO PAULO - 853-8833
RIO DE JANEIRO - 532-1295

PROMOÇÃO VÁLIDA PARA SAÍDAS DE DOMINGO A 5o ATÉ 09/12/91 QU INFORME-SE NA STELLA BARROS
DE SUA CIDA.DE.

'BÚZIOS'
Reserve jà seu lugar ao sol p/fins de semana, feriados

ou temporadas. Aceitamos cartio de crédito.
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PROMOÇÃO

do Norte, de Londres, por exem-
pio. Em matéria de Free-Shop, as
brasileiras não ficam a dever a
ninguém em variedade e pregos.
Em beleza, gosto do ambiente das
lojas atapetadas de cinza, de Ezei-
za, em Buenos Aires. »»

Mais compras? No Dois de Ju-
llio, em Salvador, a reforma me-
lhorou a funcionalidade, mas aca-
bou com o comércio bagunceiro no
andar térreo, cheio de artesanatos
e cocadas, que tinha um certo en-
canto. Dallas tem este lado meio
camelô, que preserva o artigo tipi-
co — fivelas de cinto com turque-
sas, ferraduras para dar sorte, mi-
niaturas de selas — estas
quinquilharias que divertem. A
maioria dos embarques america-
nos tem belas livrarias, com pra-
teleiras de madeira escura e inte-
ressante estoque. E Boston,
segundo Marli Martins, diretora
dos cursos Auding, tem lagostas
vivas em lojinhas dentro do aero-
porto. Ou caixas de chocolate ou
sabonetes, também em forma de
lagostinhas.
Os restaurantes

Pobre de quem tem mania de
chegar cedo para o embarque. Pa-
rece que o castigo mínimo é o atra-
so do vôo. seguido pela fome avas-
saladora. E pela refeição precária
em 99",, dos aeroportos do mundo.
Deve haver uma lógica qualquer,
ainda não descobri qual. para expli-
car por que os países de melhores
comidas têm os piores restaurantes
de aeroporto. Basta lembrar o ban-
dejão de Charles de Gaulle. em Pa-
ris: difícil até escolher os pratos, de
tão desanimador o aspecto. A opção
mais requintada não melhora mui-
to o resultado, e sai caríssima. Vale
mais esperar o jantar a bordo da
Air France, impecável da primeira
poltrona da Primeira Classe até a
última da Econômica. Outro exem-
pio: Roma. com um serviço lento,
massas ruins e decoração que faz o
avião parecer um primor de espaço
e estilo. Já em Heathrow. pelo me-
nos o suco de laranja é bom. e o
terminal Europa tem uma série de
pequenos restaui'antes de vários ti-
pos de cozinha — massa, sandui-
ches, indonésia. Preste atenção — é
no terminal Europa, não no que re-
cebe os vôos vindos da América La-
tina.

Para quem aprecia junkfood,
nada como o chilihotdog de Dallas
FortWort. Vale a pena correr as
lojas, entre conexões, só para
queimar a boca com a pimenta.

Eo resto
Faltam-me aeroportos, é claro.

A renovação atual de instalações
e a falta de fundos financeiros im-
pedem que se tenha o mapa intei-
ro dominado. Fora destes padrões
citados acima, lembro que gostei
do aeroporto da cidade de Faro, no
Algarve. Portugal. Parece decora-
do no estilo Memphis. todo em
cores primárias. No Brasil, Guaru-
lhos e o Internacional do Rio são
perfeitamente satisfatórios (sem-
pre dá para achar defeitos, é ma-
nia nossa), mas acho Confins, em
Belo Horizonte, mais bonito. Isto,
no setor prédios novos: na verda-
de, gosto muito do velho Santos
Dumont, tão elegante com-seus
salões, colunas e painéis. E iiinda
pior: sinto saudades das aterrissa-
gens de DC-3 em Vacaria. Rio
Grande do Sul, no tempo em que o
pasto servia de pista.

Não me interpretem mal. Ago-
ra. na vida real, espero que todos
os atrasos de vôos aconteçam em
Genebra. Enfim, um aeroporto efi-
ciente, funcional, com estação de
trem no subsolo, tranqüilo. e,ain-
da por cima, com chocolates, .chás
e lanches deliciosos, perfeito, ser-
viço de informação. Esta história
de pista de grama não combina
com Boeing 747-400

POUSADA
VISCONDE DE MAUÁ

Assinatura Jornal do Brasil
Macae

(0247)62-2214

BAHIA

Saídas aos domingos rnumuMiii Saídas aos domingos ¦
NA COMPRA DE UMA DAS PROMOÇÕES ganhe a hospedagem para duas pessoas, num final de semana,

na cadeiaLUXOR de hotéisem MACEIÓ, BELO HORIZONTE OU RIO DE JANEIRO. VENHA ESCOLHER E CURTIR

(OütobcrfcstFENARRECO
-BRUSQUE- PARTÍCIPE DE 3 FESTAS

3 PAGAMENTOS IGUAIS E SEM JUROS. SENDO UMA ENTRADA, A 2 a EM 30/09 EA 3? EM 30/10.
HOSPEDAGEM EM BLUMENAU - HOTEL PLAZAHERING*"* meia pensão - 07 Dias - Saídas: 3, 6, 9, 12, 15 e 18 de Out.

CHUCHOPFEST
-GASPAR-

i

i

¦Papa em Vitória]
HOSPEDAGEM EM VITÓRIA

03 Dias - Salda 18 de Outubro

POUSADA DO RIO
QUENTE - 07 DIAS
Saídas aos sábados

FOZ DO IGUAÇU-06 DIAS
Saídas às segundas

PANTANAL-12 DIAS
Saídas às terças

ROTEIRO DAS MISSÕES -
13 DIAS
Saídas às quartas

ROTEIRO DO OURO -
12 DIAS
Saídas às terças

NORTE / NORDESTE -
15 DIAS
Saídas às sextas

PORTO SEGURO-06 DIAS
Saídas aos domingos

URBI

(RIU
CENTROR SAO JOSÉ.»20 ° ANDAR

COPACABANA
236-0107

252-6156
242-0447

Bi PASSAGENS, HOTÉIS E EXCURSÕES 222-7579

Aéreas

Internacionais
CIRCUITO ANDINO -
13 DIAS
Saídas aos domingos

BUENOS AIRES - 06 DIAS
Saídas: terças e sextas

BARILOCHE - BUENOS
AIRES - 08 DIAS
Saídas: terças e sextas

CUBA-10 DIAS
COM MEIA PENSÃO
ARUBA - 08 DIAS
Financiadas em 3 vezes
Saídas às sextas

CANADÁ-16 DIAS
Saídas permanentes

EUROPA -17 A 31 DIAS
COM CAFE DA MANHÃ
Saídas permanentesT1JUCA

234-7397EM0RATURN000017-0041 1 DESDE 1960 RESPEITANDO VOCE IASAV • RJ • 040 ______ ____ .  I
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JORNAL DO BRASIL

Eu conheço um lugar

quarta-feira, 25/9/91 o VIAGEM o

Do Maxim's

até o

Bierfast

Como 

empresário (da área de
embalagens de papel) e Rela-
ções Publicas da Fundação

Armando Fajardo (ligada ao Lions
International), Amílcar Henriques
da Fonseca não para. Sua agenda
vive repleta de viagens, a negócios,
lazer ou para participar de conven-
ções do Lions, no Brasil e exterior.
A cidade que mais o impressionou
foi Lisboa. Em seu caderninho de
viagem entram tanto o sofisticado
Maxim'», de Paris, quanto o popular
H/crfast, de Berlim. Do gênero práti-
cq, náo deixa de levar um ou dois
ternos completos, para estar bem
ém qualquer situação e suas regras
de segurança em viagem valem para
qualquer viajante.

Cidade preferida: Gosto de Lisboa,
de beleza singular, pelas afinidades
com o Brasil. Mesmo devastada por
terremotos, a oidade manteve intac-
ta sua parte antiga, que convive com
uma parte muito moderna. Admiro,
além do clima maravilhoso o ano
inteiro, sua disciplina. Quero dizer
que conseguiu sobreviver sem trau-
mas. apesar de ser uma metrópole
que recebe e absorve no seu dia-a-dia
todas as culturas do mundo, a trans-

• formações muito grandes.
Hotéis: No Brasil, destaco a rede

Othon e no exterior, as redes Shera-
ton e Intercontinental. Gosto muito
do Intercontinental Lisboa, onde procu-
ram facilitar o hóspede em tudo e
atendem com toda a solicitude, além
de ter preços razoáveis. Também me
agrada o l'la/.a Concorde, em Paris,
perto dos grandes magazines.

Restaurantes: o Miixim's de Paris (3
Rue Royale) onde não deixo de ir
toda vez que estou em Paris. Em
Berlim, o Bierfast, que fica entre o
classe média e o popular folclórico.
Em Lisboa, o Celta (Rua Muniz Frei-
re), onde me delicio com o frango à

cabidela, os rojões de porco, o cozido
á portuguesa (que é um pouco dife-
rente do nosso: não leva milho, ba-
tata-doce, inhame nem muitos legu-
mes). É formado basicamente por
carnes frescas de boi e de porco e
menor quantidade de legumes. Tam-
bém gosto das tripas à moda do Porto
e do mocotó com feijão-branco, tudo
muito ligado a nossa cultura. Sempre
acompanhados do vinho adequado,
que os garçons sugerem.

Companhia aérea: A Varig, embora
já não seja o que era há 10 anos, pelo
menos em matéria de frisson. Mas
tenho sido muito bem Bervido tam-
bém pela KLM e pela Swissair.

Museus: Destaco o
Museu da Marinha
Mercante, de Londres,
que oonta a história do
mundo através da na-
vegaçâo, o de Madame
Tussaud, também em
Londres, que vale a vi-
sita, o Museu Histórico
de Lisboa e o Museu
Grâo-Vasoo, no Vizeu,
em Portugal, este com
mostras do tempo dos
romanos e fenicios.
Também imperdiveis o
Museu do Prado, em
Madri e o Museu de
Amsterdam. Para
quem gosta de História
como eu, são incompa-
ráveis.

Compras que nSo deixa de fazer: As
camisas sociais clássicas da Rosas &
Teixeira (na Av. da Liberdade), em
Lisboa, que considero a melhor cami-
saria de Portugal. Tenho algumas
com oito a 10 anos, ainda muito boas.

Aeroporto: O Charles de Gaulle, em
Paris, ao mesmo tempo um mundo de
atividade e uma tranqüilidade tre-
menda, belo e de orientação fácil.

Lembrança marcante: Até hoje me
impressiona a primeira vez em que
vi, em Amsterdam, as famosas vitri-
nes de mulheres, nas avenidas trans-
versais aos canais. Foi em 1972 e
fiquei impressionado ao ver a com-
postura com que elas se apresentam.
Sempre que vou a Amsterdam volto

<. a-. , - j!

Amücar da Fonseca

para rever o local que tanto me im-
pressionou.

Leitura de bordo: Não levo. Divirto-
me a bordo vendo o filme. Não gosto
de dormir em viagem, nem mesmo à
noite. Tiro os sapatos, ando de
meias pelo corredor, tomo cafezinho
com as aeromoças. Não é porque te-
nha medo de avião. Hoje eu dia eu
tenho medo mesmo é das pessoas.

Pessoas interessantes conhecidas cm
viagem: Certa vez, fui a Salvador de
ônibus e conversei a viagem inteira
com uma moça interessantíssima,
alegre e cheia de vida. Já para o fi-
nal, como não havia mais assunto,
ela começou a jogar bolas de gude no
corredpr. Uma pessoa multo divertir
da.

? HiitórU: H4 trôs
anoB fui a uma cidade
na fronteira da Fran-
ça, no carro de um ca-
sal amigo. Na volta a
Baroelona, paramos
num parque e ele dei-
xou -algumas coisas a
vista no carro. Quando
eu o adverti, ele disse:"Que é isso, nós não
estamos no Brasil".
Respondi que ladrão
existe em qualquer lu-
gar. Ele deixou o oarro
tranoado, com duas
blusas noB assentos e
fomos descansar a 100
metros dele. Ao vol-
tar, vimos que o vidro

tinha sido quebrado e o carro asBal-
tado. Fiquei com a roupa do corpo.
Sorte que tinha levado, como é meu
hábito, o passaporte comigo.

Free-shops: Gosto e freqüento. Tra-
go sempre o perfume de que minha
mulher gosta, First. Na do Rio, só
compro uisque e mais nada. Aliás, a
free-shop do Rio é a única no mundo
onde a moeda local não vale. Em Por-
tugal eles aceitam na free-shop o es-
cudo, na França o franco, em Londres
a libra. Aqui só se compra em dólar.
Considero isso falta de civismo.

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.

caiaje 
]

1 HOTEL FAZENDA I
Rio • 239-6748 PAULO DE FRONTIN ,

RODE EUROP^

z,"" *4*/\ I

NEW TIME
TURISMO PASSAGENS

EUROPA-OUT
X errest r©

17 dias - 5 Paisas US$ 1.300,00
25 dias - 6 Paises US$ 1.690,00

* Preços por pessoa em apt° duplo
Aérea

IBÉRIA:
Excursão 17 dias US$ 1.650,00
Excursão 25 dias US$ 1.385,00

5321730 220 6751

•BARÍLÔCHÉ e
•BUENOS AIRES• *••••••<

»!««»•

ft••••••<
• MAS DE VIAGEM. i

Incluindo: <
Passagem aérea Rio/Boe/Rio, <
4 noites em Hotel em «- Barilocha, c/café da nunhi ie jantar,3 noites de Hotel em Buenos

!'• Aires, com cato da manhl
« Traslados AaiopoitoMoM/
m Aeroporto.
0 Meio-dia de visita à cidade
« em a Aires, em Circuito Chico

e Cem>£atedrai em Barttoche.
m Preço pJ pessoa em duplo:

ot nismo
_ ou2ou3vues.

fl SAÍDAS SEMANAIS.

SOLICITE f OlHETOSSIM compromisso

W£7? 224-7374

7Va compra de duas passagens aéreas RIO/PARIS/RIO a BIS TURISMO
lhe oferece, por 33 dias, um FIAT TIPO 0Kme03 noites de hotel categoria
turística no interior da França INTEIRAMENTE GRÁTIS para você rodar
a Europa com tranqüilidade. Gostou? Peça Bis.

Av. Almirante Barroso, 63/2718

rei, (021) 240-9360

FLORIDA

MÍÃMP%DISNEY

VlSCONDEDEMAUAiE^i

ii!5£5w£^_

QUEIJOS

E VINHOS
Pacole incluindo: Transporte - Hotel + Refeições com Vinho.
Hospedagem no Holei Chalés Planalto. Vin. Aurora.

Saídas: Tijuca, Copacabana e
Centro. A partir de 2 x 25.000,
por pessoa ou à vista com
10% de desconto. Transporte
em ônibus da Viação Cidade
do Aço. Preço Especial para
ida de carro.

PASSAGEM + HOTEL + CARRO
1 SEMANA* P/pessoa * apto quad.

RESERVAS E INFORMAÇÕES
NO SEU AGENTE DE VIAGENS OU

JfíSHtraveiclub
OPERADOR

507-1094/242-4890
232-8350/232-4173

Promoção por tempo limitado sujeito as vagas disponíveis

Já itatiaia
turismo

Centro 217-3535
Ipanema: 511-1147

Happylloiir
L7tyxn\ c Turismo

Cop&: 255-8873

çcturAgência de Viagens
Centro: 210-3171
Niterói: 710-9293

?iWynoeca*t«o
Centro: 221-5143

Copa: 541-5696

Assinatura Jornal do Brasil
Vitoria

Programe-se
Arauivo

Senhores passageiros

Jamaica

A música vai movimentar o museu

Música no MAM -
O Goethe-Institut está trazendo para uma apre-sentação no Rio o Trio Baaso. 0 trio é composto
pelos músicos Hans Bruning (viola), Othello Lies-mann (violoncelo) e Wolfgang Guttler (contrabai-xo), e é o único no gênero com a combinação detrês instrumentos de cordas de tonalidade gravedando uma sonoridade toda especial. O trio iráapresentar-se no dia 27 de setembro às dezenovehoras no Museu de Arte Moderna do Rio. Os in-
gressos estão à venda no local.

• • Fflaídia firuUeb»Be 1* » 19 de outubro será—
a» Castra de Convenç*» do Atice Vitòri*

; HoteU^Ea**^
M. Hvtirip*r4<> «oteckmaáares de »rio«, autores,
eacritorw, ttgadut «o ramo
par» expor ooteçfle* e divulgar a ampla Hlerehir»

ffihtfftin» O
evento «em
como ptòo-
cinador «
Empresa
Brasileira'

Correio*

Mod

HI IB' ¦ //SI
!|| -WTei*

FederaoJo

******** 'SWfi-MWHWw ¦<;

Pergunta: Gostaria de infor-
mações sobre o festival
Reggae Sunplash, cjue se rea-
liza anualmente na Jamai-
ca. Qual a data de realiza-
ção, se é possível comprar
ingressos antecipadamente
e as possibilidades de aco-
modação na ilha. Li que
era possível alugar uma ca-
sa por temporada e gastar
menos em hotéis estando
em grupo. É possível alu-
gar através de alguma
agência de turismo no Rio?
Álvaro Monteiro, Rio de .Ju-
neiro, RJ.
Resposta: O Reggae Sunplash
Festival realiza-se anual-
mente na pequena cidade
de Montego Bay, na Jamai-
ca, entre julho e agosto, ou
seja, agora só no próximo
ano. O festival dura quatro
dias, com concertos de reg-
gae no Bob Marlcy Perfor-
ming Center, assistidos por
150 mil pessoas, que come-
çam às 20 horas e vão até o
alvorecer do dia seguinte.
Grandes astros do reggae já
se apresentaram no festi-
vai, como Jimmy Cliff,
Rick James, Rita Marley,
Eric Donàldson, Stacy Lat-
tisaw e- outros. A agência
Nascimento Turismo (R. Mar-
tins Pontes, 91, 7o andar,
tel. (011) 258-5722, São Pau-
lo) costuma vender, todos
os anos, pacotes de quatro a
sete dias para esse festival
e deverá fazê-lo também
este ano. A agência Interna-
cional Rio Turismo (Av. Rio
Branco, 185/615, tel. 532-
3421, Rio) possivelmente
organizará um pacote para
o próximo festival, mas só
terá informações mais pre-
cisas a partir de outubro.

Nenhuma agência do Rio
ou São Paulo vende apenas
os ingressos, somente os
pacotes prontos (com hotel,
traslados e alimentarão).
Não ó possível alugar casas
na Jamaica através de
agências de viagens no
Brasil (segundo as agên-
cias. as comunicações com
a Jamaica são difíceis).
Você pode recorrer às
agências para reservar ho-
tel, individualmente, ou
comprar o pacote já pronto.
Em Montego Bay estão ai-
guns dos mais luxuosos ho-
téis da Jamaica, mas tam-
bém podem ser encontra-
das acomodações mais
baratas. Há cerca do 30 ho-
téis, guest-liouses e apart-
hotéis em Montego Bay.
Alguns, na faixa mais aces-
sivel, de US$ 40 a US$ 00 a
diária, como o Penico Hotel
(Union Street, no caminho
de Brandon Hill. tel. 952-
4000), O Occan View Guest
Housc (26 Sunset Boule-
vard, tel. 952-2662, P.O. Box
210) e o Coral Cliff (Glouces-
ter Avenue, tel. 952-4130.
P.O. Box 253). Mantenha-se
em contato com as agên-
cias citadas. Para maiores
informações, escreva para
O Government Conierencíe
Center, Block 11, 3rd. FI., I)ti-
kc Street, Kingston, Jamaica.

Informações sobre viagens e
excursões ao Brasil e ao exte-
rior, escreva para o JORNAL
DO BRASIL, caderno Viagem,
Av. Brasil, 500, 6° andar, CEP:
20949, Rio de Janeiro, RJ. <4s
cartas devem conter endere-
ço, telefone e idade, para pos-sivel confirmação, e poderãoser reduzidas de acordo com
os critérios da redação.

HM
BUENOS AIRES-5 Dias

Hotel Rochester
A partir de 3 X 77.690,00

B. AIRES/BARtLOCHE • 8 Dias
A partir de: 3 x 125.350,00

BUENOS AIRB'5 Dias/8
Hotel Elevage/c/SHOW DE TANGO $

Excursão c/guia-saída: 09/10 >
A partir dc: 3 X 95.175,00

SANTIAGO* 5 Dias

A partir rir 3 x 113.000,00

LAGOS ANDINOS*
12 Mm

3 x 197.680,00

(ENTRADA+ 25^^TMWAS) 
|

INCLUI: P. Aérea + Hotel + Traslados +'Passeios + Refeições conforme programa, voando:
AEROllNEAS.VASP, LAN CHILE. LADfiCQ

CRUZEIROS SKORPIOS I - II
Saídas: 27/set.; 04,11,18 e 25/OUt.

? terrestre + cruzeiro a partir de US$ 788,
por pessoa cablne quadrupla Interior. 

OPCRADOM Rua Visconde de Pirajá, 550 - subsolo Ij. 111

Orinoco Tefc (021) 274-2080 • 274-2163 • 259-1694* RIO
Travei Tows 717-8890 * 717-8868 * NITERÓI

T LAOOSTIM POUSADA

BÚZIOS
BM *UT*UR*NTE
tarn oo oef*ibA. 70

L • «,RÍ2: W£1 )_275-201827^1882^ _ (

Ê um hotel!
Ê uma f «anda!
Ê o conforto!
é a aimplicidade
que a natureza
orlou para você...

HOTEL FAZENDA
CLUB DOS 200

Fazenda histórica (1928) na en-
costa da serra da Bocaina.
Cachoeiras • Diárias c/ as três re-
feições • Leite puro • Queijo e
doces* Pescaria na serra • Pisei-
na • Sauna • Quadra de tênis •
Salão de jogos • Lago com peda-linho • Guia ecológico e cultural.
IMPOSSÍVEL NÃO SE APAIXONAR.
RESERVAS: (0125) 771211 -Hotel

(021) 246-8817-Rio

O MAR E SEUS SEGREDOS:

DESCUBRA-O COM A MAPPIN

CUM

7 noites - Saldas: Setembro 27/Outubro 04, ti, 18 e 25 - "VÔO DC-10 VASP"
Hospedagem em Havana no Hotel St. Jonh com 1/2 pensão, traslados aeroporto/hotel/aero-
porto e passagem aérea Rio/Havana/Rio em Classe econômica.
Parte Aérea USS S31 - Parte Terrestre USS 154 Promoclo Especial para "i
Por Pessoa em apto. duplo. aafda 27/Setembro; 4 x Crt

 Câmbio 16.09,91

fRUM

9 noites - Saldas: Setembro 27 - "DC-10 VASP - VÚ0 DIRETO"
Hospedagem no The Mill Condominium Resort, taxas hoteleiras locais, traslados de
chegada e safda, café da manhã continental diário e passagem aérea Rio/Aru-
ba/Rio, em classe econômica. Prn^,.  4 rrn r\f\r\Parle Aérea USS 782 - Parte Terrestre USS 318 saMs27/&*t*mbrô: 4 xCrS lUü.UUUPor pessoa em apto. duplo Câmb|0 18.09.91

mmb

MVEMNbO NOCflRIPE
Saldas do Brasil: Setembro: 27/0utubro 04,11,18 e 25."V00 DC-10 VASP"

lncluindo:Passagem aérea Rio/Aruba/Rio em classe econômica, 
'4 

noites no Aruba Palm Beach Hotel and Casino, c/café da
manhã, traslados de chegada e saída em Aruba (2 vêzes), 5 noites de cruzeiro c/pensão completa, passagem aérea San
Juan/Aruba em classe econômica, taxas portuária e taxa de embarque no Rio de Janeiro.

Por pessoa em cablne dupla: Daada USS 2350

mm.

NAVEGANDO PELfl COSTA BRASILEIRA
8 dias de Cnseiro - Saldas aos Sábados
Santos/Angra dos Reis/VItéria/Porto Seguro/Ilhéus/Salvador

Capacidade para 477 passageiros em suas 222 cabines com banheiro privativo e ar condicionado, além de piscina, sau-
na, 2 restaurantes, discoteca, 3 bares, salão de jogos, biblioteca, cabelereiros, lojas, telex e fone via satélite.

Sdiaa Saídas aos Sábados a partir de 2,1 de Dezembro QQAA partir de USS 0«U Por
pessoa 4 dias - Salda 1B de Dezembro QQAA partir de USIÚÍ7V/ Por

pessoa
Prato com baaa oaMna dupla no deck eetorll

wma

^turí/mo
253*7411

Av. Rio Branca n* 50 - 3* Mdsr - Centro
Atendimento também aos Sábados das 9:00 ás 12:00 hs. - Consulte seu agente de viagens.

EMBRATUR H> 02620-04-41 -3 -ABAV557

\rY &
Econômico

c*n no

huh ^^sssssssssssssssssssssssssss^BSSSSSS^

«-Tsêr 25 •ÕUT.02JOWW30

KlitoJlfer0'

\US^Mr6ESTR.US5 ^2'00

„n

Av. Rio Branco,183 -13- 
Andar Tel. 224

VER^° i

«Sp/pesso^m

PARTE USS 235,00

\Up8|EREkVASPENRWUBA|

2626

• ¦ FBateli* Araakm • De 18 a 18 de outolmi seri •
w Centra de Coovm^lo do Alice Vtori•

Hotel» 8° Bmikira - BRAPEX
#1. P*rtjcj|w«o eoledoaadares <te Mfoa, Mtores,
Mcfftotw,. jormBstMe a«nmi^<ksUgad«itMnuao' Vm «por eole(«w • MOpla Blerstum
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Cruzeiro

O Norwav, maior navio de passageiros do mundo, navega docemente pelo Caribe
t/ "*¦ *— Fotos de Adriana Castelo Branco

Adriana Castelo Branco

São 

12h de sábado em Miami.
Nos pieres 1 e 2 do porto,
em Doge Island, centenas
de pessoas se preparam pa-

ra embarcar em uma viagem que
tem tudo para se tornar inesquecí-
vel: um cruzeiro de sete dias pelo
Caribe, a bordo do maior navio de
passageiros do mundo, o S/S Nor-
way. Um hotel de luxo flutuante
que navega toda semana em direção
a um arquipélago de águas cristali-
nas, rochedos de corais e praias tro-
picais.

A partir das 16h30 de sábado,
quando o barco parte pelo canal de
Miami em direção à ilha de Saint
Thomas, 2.400 passageiros, munidos
de máquinas fotográficas, óculos es-
curos, chapéus de palha e equipa-
mentos de mergulho, já podem co-
meçar a desfrutar da infinidade de
opções de lazer que a companhia
marítima NCL — Norwegian Cruise
Line — lhes preparou cuidadosa-
mente: piscinas, cassino, suites de
luxo, ginásio, cursos de dança e
mergulho, boate, dezenas de lojas,
salões de festas, shows da Broadway
- um spa romano com salas de mas-
sagem e programas para o trata-
mento do corpo.

Até terça-feira, quando o Nor-
way chega às primeiras ilhas de seu
roteiro turístico,
St,. John e St. Tho-
mas, o passageiro
do Norway tem
tempo suficiente
para percorrer os
14 andares do na-
vio e escolher as
programações que
farão parte do seu
dia a dia. No final
dos dois primeiros
dias, depois de
uma série de ati-
vidades esporti-
vas. shows, re
creações nas
piscinas, banhos
de jucuzzi, janta-
res e bailes, o tu-
rista de primeira
viagem não perce-
berá que já che-
gou à primeira es-
cala de um
itinerário espeta-
cular. A partir
daí, serão praias
exóticas, conside-
radas as melhores do mundo.

O dia de um passageiro que na-
vega pelo Caribe pode ser de descan-
so ou de esportes. Pela manhã, to-
mar um sol na piscina de água
salgada, ao som de uma banda de
reggae, na companhia de amigos e
drinks caribenhos é simplesmente
delicioso. Lá, você pode participar
de brincadeiras organizadas por
equipes da tripulação do Norway,
todos especialistas em fazer as pes-

soas se entrosarem em um ambiente
de muito riso e descontração. As
atividades incluem demonstração
de grandes esculturas em gelo que
decoram as mesas dos buffets do na-
vio e desfiles de moda na borda da
piscina.

Em diferentes horários, profes-
sores de ginástica promovem aulas
de aeróbica no ginásio que dispõe de
um sofisticado equipamento de
musculação. A programação espor-
tiva é variada: golfe, futebol, vôlei,
hóquei, basquetebol e esqui, além de
uma pista de 360 graus para corridas
e caminhadas. Antes do pôr-do-sol,
um banho de jacuzzi no último deck
do navio pode ser uma boa pedida
para relaxar o corpo antes do jantar
e da programação noturna. Um de-
talhe importante: mesmo com o ca-
lor do Caribe, o Norway adota a po-
lítica de não permitir o uso de roupa
de banho na sala de jantar e de abo-
lir os shorts depois das 18h.

O Norway também tem um pro-
grama para crianças, onde equipeB
especializadas as divertem com fes-
tas, concursos, sessões de histórias,
artes manuais e cinemas. Elas po-
dem brincar em duas piscinas, em
salas de jogos eletrônicos e dançar
na discoteca em horários especiais.

Para as noites de bordo, é impor-
tante levar na bagagem trajes ade-
quados para dois jantares formais,
dois informais, um estilo Caribe,

,,¦ / ¦> < I'<M m«r. v:.-.' -'¦A/.-. ¦ i

O mergulho na jacuzzi, um programa de muita classe

um estilo vaqueiro e um dos anos
50/60. Se você não dispuser de um
smoking ou de um vestido de gala, é
possível alugá-los ou comprá-los no
próprio navio, em elegantes duty-
free boutiques, que oferecem tam-
bém relógios suíços, cristais france-
ses, porcelanas alemãs e couros ita-
lianos.

As noites após o jantar são ani-
madíssimas. Além da discoteca
Daszles, sempre cheia até a madru-

gada, o salão North Cape Lounge se
transforma diariamente em cenário
de shows de bandas consagradas in-
ternacionalmente, como Herb Reed
e The Platters e The Marvelettes.
No Saga Theatre, por sua vez, são
apresentados musicais de sucesso
da Broadway e Las Vegas. O Norway
também oferece um cassino, duas
elegantes salas de jantar, 12 bares e
diversas salas de estar.

Batizado originalmente com o
nome de SS Prance e reformado no
ano passado, o Norway — com 75.000
toneladas, 1.035 pés de comprimen-
to, 110 pés de largura, 35 pés de cala-
do, velocidade de 18 nós e 900 tripu-
lantes —, ganhou dois novos
andares com amplas vidraças pano-
râmicas, um restaurante com servi-
ço a la carte e pista de dança, 135
suítes de luxo e cabines adicionais,
e o spa romano localizado no Dol-
phin Deck. Entre as remodelações,
estão o International Club, cujo te-
to se apóia em colunas de marfim,
criando um ambiente perfeito para
um coquetel requintado, o salão de
jogos e a biblioteca.

Até a manhã de sábado, quando
o Norway retorna à Miami, os pas-
sageiros podem curtir também uma
programação variada em seis ca-
nais transmitidos nas televisões
das cabines. Neles são apresentados
filmes em horários variados, infor-
mações sobre as atividades diárias

do navio, música,
espetáculos de
dança e notícias
do mundo. Como
atrações, os pas-
sageiros podem
assistir a pales-
tras de famosos
jogadores de fute-
boi americano,
basquete e tênis,
e pilotos de Fór-
mula Indy, convi-
dados pela NCL
para participa-
rem dos cruzeiros
pelo Caribe.

No único spa
romano flutuante
do mundo, de 1.800
metros quadra-
dos, você pode
descobrir as pro-
priedades terá-
pêuticas das plan-
tas, dos minerais
de da água, com
direito a todo o
esplendor do im-

pério romano. O atendimento já co-
meça com uma consulta a um espe-
cialista formado na Europa, que lhe
entregará um programa personali-
zado. A partir dai, você poderá un-
tar seu corpo com azeites aromáti-
cos mornos, envolvê-lo em faixas
com ervas desintoxicantes, tomar
banhos de hidroterapia, participar
de sessões completas de pedicure,
de exercícios cardiovasculares e
programas que variam de meio dia
a sete dias inteiros.
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O litoral de Saint Thomas, um dos passeios mais agradáveis para quem vai ao Caribe

Preços bons
uem pensa que é preciso ser

IfJ rico ou ter ganho na loto para
poder realizar o sonho de fazer

um cruzeiro pelo Caribe está engana-
do. As promoções da NCL para uma
viagem de sete dias a bordo do Norway
incluem sete noites grátis em um ho-
tel em Miami ou Orlando, bônus de
US$ 250 por cabine externa para os
passageiros da Pan Am, e o melhor: os
3o e 4o passageiros — que incluem os
menores que dividam cabine com dois
adultos — viajam de graça. As cabines
mais baratas, com beliche, banheiro e
tv, custam US$ 1.195 por pessoa e as
mais caras, com varanda particular,
vidraças do piso ao teto, sala de estar,
dormitório e geladeira, entre outras
coisas, US$ 5.085. A passagem para
Miami custa em média US$ 1.100.

O Norway sai de Miami aos sábadoB
em dois cruzeiros alternativos: um
com escala em St. Maarten e outro
com escala em San Juan, além das
paradas nas ilhas de St. John, St. Tho-
mas, e na ilha particular da NCL. A
companhia marítima Norwegian Crui-
se Line é representada no Brasil pela
empresa Sailaway Internacional, com
sede no Rio, na Avenida Rio Branco,
181, sala 501, no Centro, e em São Pau-
lo, na Praça D. José Gaspar, 30, Gr.
17-A. As informações sobre os cruzei-
ros podem ser obtidas através dos tele-
foneB 240-6700 (RJ) e 259-4466 (SP) e
021-8006134 (toll free). As reservas po-
dem ser feitas diretamente com seu

i agente de viagem. Para o Natal e Re-' veillon, o Norway tem saídas progra-
madas nos dias 21 e 28 de dezembro.

A programação terrestre

Na 
terça-feira, depois de dois

dias em alto mar. os passa-
geiros do Norway desembar-

cam na primeira ilha do roteiro
turístico — a St. John. Com tíque-
tes numerados, embarcam em uma
lancha que os leva à terra firme.
Lá, podem optar por excursões que
podem ser marcadas a bordo do na-
vio, entre elas um passeio no sub-
marino Atlantis, e tours de heli-
cópteros e veleiros, com refeições e
bebidas incluídas. Os preços va-
riam de US$ 16 (se a excursão
for de ônibus) a US$ 45 (no caso de
uma visita à ilha a bordo de um
catamarã).

A opção mais barata para quem
viaja em grupo é alugar, por US$ 12
cada um, um ônibus com capacida-
de para até 20 pessoas, em que o
motorista se encarrega de levar
seus curiosos passageiros para co-
nhecer as praias mais bonitas da
ilha St John. Declarada parque na-
cional, essa ilha do Caribe, com 4
mil habitantes, tem 35 praias, com
águas transparentes e vegetação
tropical.

A Baía Trunk, o mais conhecido
local de mergulho em St. John,
reúne palmeiras, árvores e plantas
aquáticas, areias brancas e corais.
Se interessados, os passageiros do
Norway contam com a instrução
de mergulhadores profissionais da
NCL, para uma experiência ines-
quecível debaixo d'água. Os mergu-

lhos individuais custam US$ 30 ca-
da.

No início da tarde de terça-fei-
ra, os passageiros do Norway par-
tem em um ferry boat para a ilha
St. Thomas, parte das Ilhas Vir-
gens Americanas, a 12 milhas ma-
rítimas de St. John. Pelo preço de
US$ 10 por pessoa, é possível alugar
um ônibus para um tour pela cida-
de, com paradas nos pontos de
maior interesse, como o Blue-
beards Castle e o Mountain Top. A
ilha oferece encantos como a Me-
gen's Bay, considerada como uma
das dez melhores praias do mundo
e Charlote Amalie, ideal para com-
pras de jóias e equipamentos ele-
trônicos livres de impostos.

Na quarta-feira, o Norway che-
ga à San Juan, capital de Porto
Rico. Seu encanto fica por conta
da combinação do lado velho com o
novo da cidade. O Forte de El Mo-
ro, construído pelos espanhóis em
1540, as redondezas restauradas da
velha cidade, a Igreja de São José e
o palácio do Governo, La Fortale-
za, são alguns dos pontos turísti-
cos que merecem uma parada. Na
parte nova de San Juan, no bairro
Condado, estão os hotéis de luxo e
cassinos, que fervilham de aposta-
dores à noite. O tour completo pela
cidade, que inclui uma visita à fá-
brica de rum Bacardi, a maior e
mais moderna destilaria do mun-
do, custa US$ 16.
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Natal e Reveillon, Miami e Disney, Norway e Seaward, Caribe e Você.

Imagine passar o Natal e o Reveillon num cruzeiro de
7 noites pelo Caribe. Ir a Disney e fazer compras em Miami
com mais 7 noites de hospedagem em hotel de
luxo inteiramente grátis. E tudo isso, podendo optar
por dois navios incríveis, o Norway e o Seaward,
com dois roteiros fantásticos pelo Caribe
Americano e pelo Caribe Mexicano. Decididamente,~ 

são coisas que combinam
muito bem. Melhor do que

isso, só dois disso!

I \

CARIBE AMERICANO
NORWAY

Saída de Natal: 21 de dezembro v
LV 7 noites de cruzeiro, visitando as ilhas

St. Maarten, St. John, St. Thomas
e Pleasure Island.

Saída de Reveillon: 28 de dezembro
noites de cruzeiro, visitando as ilhas St. John, St. Thomas,

San Juan e Pleasure Island.
Preço por pessoa a partir de US$ 1.495 (categoria 12)

"iHPS

I

PROMOÇÃO GRÁTIS: g
7 noites de hotel de luxo em Miami etou Orlando
(antes ou depois do cruzeiro). Reservas limitadas.

\

REPRESENTANTE PARA 0 BRASIL
"SAILAWAY

m INTERNATIONAL
S"? CENTRAL DE
w CRUZEIROS MARÍTIMOS

CARIBE MEXICANO
SEAWARD

¦ag Saída de Natal: 22 de dezembro! Saída de Reveillon: 29 de
dezembro

7 noites de cruzeiro, visitando
as ilhas Ocho Rios, Gran

Cayman, Play a dei Carmen,
Cozumel e Pleasure Island. -

Preço por pessoa a partir de US$ 1.400 (categoria 13) I

X NORWEGIAN CRUISE UNE

BRAMITUR
Operadora Marítima

Av. Rio Branco. 131/17° andai
Tels. 224-3346/224-3754

GMtiTiUftOPERADORA DE TURISMO LTOA
Av. Rio Branco. 181 Grs. 3403 u

Tels.. 220-9595/220-320-

M
HENQARD
T O l P &

Rua Uruguaiana, 10 Grs. 2306/'
Tels.. 242-5449/224-4904

Hil itatiaia
láp turismo

Av. Rio Branco, 120 s/ loja
Tel.: 217-3535

R Vise de Pirajá, 540 s' loja 208
Tel.: 511-1147

-11"
MÓDULO
TURISMO

Av. Rio Branco, 123 gr. 1601/2
Tels.. 252-0637/224-2163

, NORWAY» . a sm

Av. Rio Branco, 4 sis. 404/406
Tel.. 233-6336
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APROVEITE ESTA OFERTA ESPECIAL:

ASSINE VEJA

EM 1 PARCELAS SEM JUROS.

Você tem mais de 30 dias para; para
fazer seu primeiro pagamento.

LIGUE GRÁTIS:

(OU) 
800377

DISCAGEM DIRETA GRATUITA

A Editora Abril é quem paga a sua ligação.

ESTE CUPOM

É PARA VOCÊ. veja

Assinatura anual. Periodicidade semanal. 52 exemplares.
Opções de pagamento (marque com um X):
? 3 pagamentos de Cr$ 22.530.00 ? 1 pagamento de CrS 67.600.00
Se prderir. autori/e o debito Jo lalor total 11 pagamento) em veu cartao de credito.
Nome do cartao Hie"- jno

Validade

.Nome

Endereeo

Bairro CEP

Cldade Estado

Telefone

^aIa Assinatura

Codigo de assinantu Pretos validos ate 28/09/91.
Ap«« esta data mce ainda p»Jeni js..r e<ie cupom-_T; - --  XoiecaM).wip«aw,»prevv»i8enicn..roc.crogucSe mm u e asMiunic d, AM. v. meoloca-lo no* Correiosnumero que esta na etiqueta da sua re\ istaNAO MflNDE DIWHFiRn annoni

ASSINE SEM

ENTRADA

EM 3 VEZES

SEM JUROS.

Você tem mais de 30 dias para fazer o
primeiro pagamento.

OFEREÇA ESTE CUPOM
A UM AMIGO. veja

Assinatura anual. Periodicidade semanal. 52 exemplares.
Opções de pagamento (marque com um X):
D 3 pagamentos de CrS 22.530.00 jj 1 pagamento de CrS 67.600.00
Se preferir, autorize o debito do \alor total (1 pagamento i em seu cartão de crédito.
Nome do cartão
V. Validade

Preencha, recorte e coloque este cupom em
qualquer caixa ae coleta ou agencia dosCorreios. Dentro de 4 a 6 semanas, você
começará a receber seus exemplares.

Em breve você receberá instruções para pagamento.
CEQ1

Editora Abril

Assinaturas

Nome

Endereço

Bairro

Cidade

DDD

Data

CEP

Estado

Telefone

Assinatura

Código de assinante

Se você ji é as>inan!c Ja Abril, preencha com nnúmero que está na etiqueta da sua re\ Na
Preencha, recorte e coloque este cupom em
qualquer caixa de coleta ou agência dosCorreios. Dentro de 4 a 6 semanas. vocêcomeçará a receber seus exemplares.

Preços válidos até 28/09/91.Após esta data você ainda poderá usar e>te cupom.Nesie aso. »oc{ pagaraprwovçcBte r...mé> «r. çjccoloca-lo nos Correios.
NÃO MANDE DINHEIRO AGORA!Em breve você recebera m «truçõo para pagan cm >

CEQ1

v7ia



ASSINE VEJA

E GANHE

RIQ

Daqui pra frente, em cada edição da revista Veja, você recebe grátis Veja Rio.

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA

PARA NÃO PERDER UM LANCE DA VIDA DE SUA CIDADE.
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IMPRESSORAS

Agilidade e
qualidade de

impressão que
você precisa para
um trabalho bem

feito. Diversas
marcas e modelos.

CALCULADORAS

Facit, Sharp,
Olympia e Dismac.
Com 12 e 14
dígitos, visor e fita,
memória, 110 e
220 V. Assistência
Garantida.

9402/04 MÁQ. DE ESCREVER ELETRÔNICAS 1832 MÁQ. DE ESCREVER ELÉTRICA 1742 MÁQ. DE ESCREVER MANUAL
A real
diferença
entre bater
e escrever à
máquina:
9402, com
297 mm de
linha escrita,
e 9404, com
352 mm.

Com tecla de
correção. Você
terá a certeza
de estar
incluindo no seu
time uma das
melhores
profissionais do
mercada

Para trabalhar
com melhor
desempenho,
você precisa de
uma forte aliada
no seu
dia-a-dia.

1908 DUPLICADOR A ÁLCOOL
O método de impressão mais fácil
e econômico que existe Ideal para
reprodução de avisos, circulares, listas
de preços, apostilas e trabalhos
escolares.

^5

MOVEIS PI CPD
Mesas duráveis.
Design ideal para
cada equipamento.
Cadeiras fixas ou
giratórias com
altura regulável.
Conforto para o
operador e
qualidade
garantida.

SUPRIMENTOS
FITAS IMPRESSORAS
FORMULÁRIOS CONTÍNUOS
DISKETTES E ETIQUETAS

| Fitas para
lu t\ diversos
/I 11 modelos de

impressoras
matriciais.
Formularios
continuos,
diskettese etiquetas.

TEMOS TAMBÉM MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Margaridas paramáquinas de
escrever
eletrônicas.

® 

|//

Estabilizador.
Mantém
a voltagem
elétricaestabilizada,
protegendo seuequipamento.

Fitas deimpressão paramáquinas de
escrever
manuais,
elétricas e
eletrônicas.

Bobinas
nacionais
e importadas
para todo tipo
de FAX e
TELEX.

Fitas corretivas
para máquinas
de escrever
elétricas eeletrônicas.

No Break.Mantém seu
equipamento
ligado no caso
de falta de
energia.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA MOTORIZADA
Tecnologia bem atendida

253-3457

223-1343

mm
Nossos 10 anos de atuação profissional são a

garantia de bom atendimento.
Peça uma proposta de contrato de manutenção

ou faça orçamento sem compromisso.
• GARANTIA DE 1 ANO.• Central de atendimento informatizada.

• Frota de Veículos.• Profissionais treinados nas principais
indústrias do país.

Av. Rodrigues Alves, 153 - Centro - Rio - RJ
Tel.: (021) 223-1343 - Assist. Técnica: (021) 253-3457
Telex: (21) 40051 - Fax: (021) 253-9785
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 A qualidade das
melhores marcas

} nacionais, com
J garantia de assistencia

especializada.
Totalmente compativel
com as linhas PC, XT
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_ _ — Cf para locacao de d

I HCACAO equipamentos. pela uiMtKJ.
¦-w Oferecemos a possibilidade de Venha nos visitar e faca um
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f Av. Rodrigues Alves, 153 - Centro - Rio - RJ
I «» I 1 Tel.: (021) 223-1343 -Assist. Tecnica: (021) 253-3457

Telex: (21) 40051 - Fax: (021) 253-9785
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TELEFAX 3600/3900/3900 M

Av. Rodrigues Alves, 153 - Centro - Rio - RJ
Tel.: (021) 223-1343 - Assist. Técnica: (021) 253-3457
Telex: (21) 40051 - Fax: (021) 253-9785

MICRO PR0LÓGICA

Equipamentos eletrônicos de alta tecnologia, com
telefone acoplado e relógio no painel
(com data). Transmitem, recebem e retiram
mensagens, fotos e documentos. Possuem
memória de até 150 mil caracteres e 100 números
de telefone, mensagem programada e muitas
outras facilidades. 0 mundo inteiro ao seu
alcance em poucos segundos.

OFFICE PC

Se a automação de seu escritório parece um sonho
impossível, você precisa conhecer o OFFICE PC. Ele veio
para mostrar que eficiência não é um bicho de sete
cabecas. O OFFICE não é um micro qualquer: ele é uma
solução completa para o seu escritório, pois conta com a
garantia DIMERJ. São 10 anos de absoluta qualidade
em sistemas e equipamentos para escritório.
Adquira um OFFICE PC. A eficiência nunca esteve
tão perto.

períodos de vigência.
Assistência técnica garantida
pela DIMERJ.
Venha nos visitar e faça um
bom negócio.

A qualidade das
melhores marcas
nacionais, com
garantia de assistência
técnica especializada.
Totalmente compatível
com as linhas PC, XT
e AT 386.

LOCAÇÃO

Conheça as nossas condições
para locação de diversos
equipamentos.
Oferecemos a possibilidade de
contratos com diferentes

GGZS3



~ ;^3^b -»•

.vs. y .» ^g^k.'V* _— -- $>M^m

H:^sf[ l^r i%i?^-;' i^.'*-•^, 
¦ 

.

#$^\3£Jr*~ 
'tu-i?-' v<' 

:<* 
';' 

5 •

H^n|^^P^BV 
".'IN^^H ^T? y^fcr, A ^wJ^fejV^ .

W^vl

^Mrarare^lli ' . ^ftMWfcWlHiKWlntt/

BMMJ^MB^WJWJBJ^M^^V I 1»|i)^i j'ji' ijj^f^^ jtlr 'TlE^S^-^ ^:

" -lli^^iiBMPlJM>pMipif|W|MflMpg3^s?.: ^n* n W

^r ¦

^H ^|^

bermuda / viscose

Promoção 
JJQfl

cheque dinheiro V/U

preço normal 7400
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cheque /dint eiro 79QQ pre90 normal 9900 •*' ^ ,»*•*
pre^o normal 9900 ^^Pr "^^S^^"'" *

bérmuda

Promoção AQf
ctieque dinheiro "I / V
Preço normal 6200

mochila ._ Sr * " U, _Y ,Prom oca o

/'I ^
spsnss? / vJsssss
Promoção -..
cheque/dinheiro 590Q
preço normaf7400 f 

:W\/:
Promoção
cheque/dinheiro 7900

Promoção
cheque/dinheiro
Preço normal

cheque/dinheiro
preço normalj

"eamisa 
sseiel

Promoção „
cheque/dinheira-7®0í
preço normal 9900;

feminino

esifa / P>sr©lin
Promoção
cheque/dinheiro lli
preço normal 1701p r

cheque/dinheiro @ÇQQ
preço normal 11500 & cheque (dinheiro 7f8Q

preço normal 9900cheque/dinheiro im
preço normal 9900

femíníns
masculinoPromoção

cheque/dinhág^
preçonorrftiS:
§££ sê? JT

sapef<
Pronít
cheque/dl
preç^j

Prom
cheque /,

; preço r

jsifmsrèada
Promoção
cheque/dinheiro 13S0
preço normal 1700

meta
Promoção^'
cheque /dinheiro [_§§
preço nomiãl 1700

ypnoçaopTieque(dinheiro á§0
gfeÇo normal 3200

feminino :heque/dinheiro

Earn
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.^^T^^-:-"; 
' '" ~"% -^ .PRAZEREMCONHECER ;.. -/ iC'^ •<

SbSR ofertas sao Hildas por 10 dlas a partir de 25/9/91 ou ale atgrrnlna do estoque, uma vez aue em cada loia c*a M ..*.. m.nnttr.,.,.. - - ., .. ^SsBBSaifmF' v. r*^ "
Este encarte 6 parte integrante dos seguintes jornais: Sao Paulof Estado de Sao Paulo - Folfia de Sao Paulo - Folha da Tarde JornaMa Tarrt ahp n f h n 3S" /"5»l8iliig ' -, ¥*
Niterdi: O Flumrriense. Campinas: Correio Popular - DiSmrdo Povo. S. J. Campos: Vale Paraibano Jundiai- Jornal da Cidade Jornafdn h.nrit? n!hf['- dn-BC' Santos: A Tribuna de ^osTRio de Janeiro: 0 Globo - Jornal do Brasil - ~"

BraS"ia: " B— —*« da BahL*. Recife: ^•

camiseta
Promoçãvo|j
cheque dinheiro í
preço normal 4^

V. Promoção 9
cheque/dinheiro . /

Apreço normal 6200

loletinho

jjHqfna1
Wêfrfm.

i Promoçãl
cheque/dinheirj
preço normal

fprrr.udá / psbsJJíis í

Sromoeáof 
4 /

equeffl inteiro 4200 -£
preço normal 53Ó0 1 ^

feminino W

I CUeÇdg =1 pti
fromoçâao-.:hequeídinheiro 2§0I
Ijeçó normal 3200?

raassuJJne

ní.@ESe@@L£@Fd / è
Promoção -íí
cheque (dinheiro lêOp
preço normal 2900

Promoção - '
cheque/dinheiro &§U
preço normal 4400

Promoçãc
cheque/dinheiri
Preço normal

PRAZER EM CONHECER
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