
estara valendo CrS 4.384,49, com mar e cm terra, a Umpeza das minas trcs horas mais cedo na csta?ao ac t'au-
aumento de 7%. (CidaM pagina 3) colocadas pclos iraquianos. (Pags. 8 c 9) dinglon, scm causae vitimas. (Pagina 9)

Brasilia — Gilberto Alves
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Aziz joi recebido por Gorbachev e o chanceler Bessnertnikh

Chuva que começou à noite tumultuou a vida dos freqüentadores da Praça da Bandeira

Brasília — Gilberto Alves

Collor cobrou dos ministros mais empenho na segunda etapa aa reforma administrativa

R.T. Fasnnello

Rio entra em

colapso com

novo temporal

0 Rio voltou a ser castigado ontem
por um forte temporal, o terceiro cm 10
dias. Rios transbordaram, ruas ficaram
inundadas c o trânsito na cidade entrou
cm colapso. Sete barracos desabaram na
Favela da Rocinha, causando um nume-
ro não determinado de vítimas. Até as
23h, quando a chuva voltou a cair com
intensidade, as equipes de salvamento
não haviam conseguido chegar ao local.

Os trens pararam de circular ás
19h 10. Os aeroportos fecharam. Na Zo-
na Norte, dez bairros ficaram sem luz.
Na Pavuna, para escapar da água, mo-
radores foram obrigados a subir nos te-
1 liados dos barracos existentes á beira do
Rio Acari. A Avenida Brasil ficou alaga-
da. Gávea, Jardim Botânico, Humaitá c
Lagoa foram os bairros mais prejudica-
dos da Zona Sul, (Cidade, página 7)
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Classificados

¦ O fim do overnlght e a
desindexação da econo-
mia desviaram o interes-
se dos investidores para o
mercado de imóveis. Mas
construtores o incorpora-
dores, descontentes com a
Taxa Referencial de Ju-
ros, decidiram interrom-
per as vendas a prazo à
espera da regulamentação
das medidas. (Página 3)

Benefícios

¦ O JORNAL DO BRA-
SIL publica amanhã a re-
lação, processada pela Da-
taprev, de benefícios
concedidos peio INSS, re-
ferontes a pecúlios, pen-
sões e aposentadorias.

A MS Eletrônica, que presta
assistência técnica para usuários
de micros, contratou uma "om-
budswoman". Ela é Albany Ca-
valcanti, que está sempre à dis-
posição dos clientes para ouvir
criticas e sugestões.

A Equitel exportará para Ca-
bo Verde, por USS 700 mil, uma
central telefônica digital desen-
volvida com tecnologia própria.
(Negócios e Finanças, págs. 6 e 7)

Alfabetizaçáo
Representantes do Banco
Mundial e do BID critica-
ram o programa de alfabeti-
zação do Ministério da Edu-
cação por ser abrangente
demais e não apresentar um
plano de acompanhamento
dos recursos. (Página 7)

Cotações

Dólar comercial: Cr$ 220,50
(compra), Cr$ 220,60 (venda).
Dólar paralelo Cr$ 247 (com-
pra), Cr$ 250 (venda). Dólar
turismo: Cr$ 235 (compra),
CrS 248 (venda). Salário mi-
nimo: CrS 15.895,46. TR (Taxa
Referencial de Juros): 7°„.
TRD (Taxa Referencial Diá-
ria): 0,460947%. Tablita do
dia 18/2: 1.1222",,. Cadernetas
de poupança com, aniversá-
rio hoje: 14,13"0. Último va-
lor do BTN: CrS 126,8621. Unif
para IPTU, ISS e Alvará: CrS
4.226,11. Taxa de expediente:
CrS 845.22. Uferj: CrS 6.109.
VRF: CrS 1.667,02

No Rio e em
Niterói, céu
encoberto a
nublado com
possibilidades

5SSSSSS de chuvas es-
parsas. Tem-

peratura em ligeiro decli-
nio. Máxima e mínima de
ontem: 31,5° em Santa Cruz
e 22° em Jacarepaguá. Mar
meio agitado e visibilidade
moderada. Foto do satélite,
mapa e tempo no mundo,
Cidade, página 2.

? A atriz
Fernanda
Monte negro
não compare-
ceu, na tarde
de ontem ao
Teatro Dulci-
na. para o
lançamento

de seu livro Viagem ao outro
— a arte do ator, lançado
pelo Instituto Brasileiro de
Arte e Cultura. Sua ausência
foi um protesto contra a poli-
tica cultural do presidente
Fernando Collor. criticado
por Fechar as fundações cul-
t urais.

URSS dá uma última chance a Saddam

Tempo

Um plano soviético para pôr fim â
guerra do Golfo Pérsico foi apresentado
ontem pelo presidente Mikhail Gorba-
chcv ao ministro do Exterior do Iraque,
Tarck Aziz. durante encontro de três lio-
ras mantido entre ambos em Moscou.
Muito provavelmente, trata-se da última
chance oferecida ao regime de Saddam
Husscin antes da ofensiva aliada por ter-
ra sobre o Kuwait.

Aziz voltou ontem mesmo para Bag-
dá, prometendo atender ao desejo sovié-
tico de uma resposta sem demoras. O
Kremlin não divulgou detalhes do plano,
afirmando apenas que ele é "muito 

por-
menorizado c sensato". Segundo o por-
ta-voz soviético, a proposta poderia resü-
mir-se na seguinte mensagem a Saddam:
"Deixe o Kuwait incondicionalmente e
saiba que, se o fizer, poderá sobreviver c
não haverá mais interferência nos assun-
tos internos do Iraque".

O jornal Le Monde, citando fontes
oficiais francesas, informou que Gorba-
chcv teria pedido aos aliados um prazo
de 10 dias para convencer o Iraque a
retirar suas tropas do Kuwait, mas só
conseguiu 36 horas. Em Washington, o
porta-voz da Casa Branca. Marlin Fitz-
watér, informou que o presidente Gcorge
Bush recebeu de Gorbachev um relato da
conversa com o chanceler do Iraque. "Os

soviéticos nos pediram segredo, por isso
não faremos mais comentários", acres-
ccntou Fitzwatcr.

Em sua casa á beira-mar no estado do
Mainc, Bush afirmou que não tinha in|
formações suficientes para julgar a pro-
posta. 

"Agora o que eu quero é recrea-
ção. Guardem seus blocos", disse aos
repórteres. No front, foram acelerados
os preparativos para a ofensiva terrestre.
Dezoito mil marines, distribuídos em
31 navios de desembarque, tomaram po-
siçào no Norte do Golfo Pérsico, en-
quanto outras forças se dedicavam, no
mar e cm terra, á limpeza das minas
colocadas pelos iraquianos. (Págs. 8 c 9)

Autolatina põe

na rua 5 mil e

culpa recessão

A Autolatina, fusão da Volkswa-
geri com a Ford. anunciou que vai
demitir amanhã 5.110 operários, por
causa da queda na venda de carros. O
corte eqüivale a 14,9% da folha de
pagamento, se forem considerados
também os 3 mil trabalhadores que
deixaram a empresa voluntariamente.
O Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo teme fazer greve ein respos-
ta às demissões porque isso poderia
convir à empresa, que tem 20 mil car-
ros estocados. A indústria paulista,
segundo a Ficsp, demitiu em janeiro
68.772 trabalhadores, um recorde de
toda a história. (Negócios, página 1)

Moscou — AP

Collor diz que

não é infalível

e pede 
apoios

O presidente Fernando Collor, em
discurso de 35 minutos à equipe minis-.
terial, pediu ontem a ajuda do Con-
gresso no debate do plano econômico?
e disse que 

"não é hora de enfrenta-
mentos". Adotando a mesma linha de
pronunciamento feito na semana pas-
sada, Collor afirmou que 

"o 
governo

jamais pretendeu ser infalível" e que as
relações com o Congresso este ano "se-'

rão mais densas e profundas". O presi-
dente elogiou o Poder Judiciário por
sua "firme defesa da constitucionalida-
de" e criticou políticos que defendem
"interesses imediatistas". (Página 3)

Rio descongela

Unif e aumenta

todas as taxas

O secretário municipal de Fazenda
do Rio, Edgar Gonçalves da Rocha,
descongelou o valor da Unidade Fis-
cal (Unif) do município, base de cál-
culo para o Imposto Predial e Tcrri-
torial Urbano (IPTU), Imposto sobre
Serviços (ISS) e taxas de alvarás. A
Unif volta a variar diariamente. Ed-
gar Gonçalves da Rocha alegou que a
Medida Provisória 294, do governo
federal, autoriza o reajuste de tri-
butos de acordo com a Taxa de Refe-
rència. Assim, em Io de março a Unif
estará valendo CrS 4.384,49, com
aumento de 7%. (Cidade, página 3)

Bomba do IRA

mata um e fere

38 em Londres

Um atentado a bomba matou um lio-
mem c feriu 38 pessoas na estação ferro-
viária Vitória, a maior c mais hiovimeíi-
tada de Londres. O atentado, ocorrido
ás 7h46. no auge do rush matutino, foi
reivindicado pelo IRA, Exército Repu-
blicano Irlandês. Em telefonema ao
Centro de Transportes, um integrante do
IRA avisou que a bomba explodiria 45
minutos mais tarde. A Scotland Yard loi
imediatamente alertada, mas não teve
tempo para ordenar a retirada das pes-
soas na estação. Outra bomba detonara
três horas mais cedo na estação de Pad-
dington, sem causar vítimas. (Página 9)

agências do BB

O presidente Fernando Collor vol-
tou atrás na decisão de fechar 1.596
agencias do Banco do Brasil e pediu a
ministra da Economia, Zélia Cardoso
de Mello, que reestude a questão, man-
tendo as agencias nos municípios onde
não há outro banco. A decisão atende
a solicitação do lider do governo na
Câmara, deputado Humberto Souto
(PFL-MG). O presidente do Banco
do Brasil, Alberto Policaro. passou a
tarde reunido com sua diretoria para
rever o fechamento das agências. A
revisão significou uma vitória dos

partidos que apoiam Collor. (Pág. 4)

Governo decide

não fechar
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Coluna do Castello

Sarney aconselha

Collor a ceder

ÍH;
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a quase um
ano o presi-

dente Fernando
Collor vem esten-
dendo a mão cm
busca de entendi-
mento. São poucos
os que se tem dis-
posto a apertá-la,
esses mesmos no
entanto carentes de condi-
çòcs para iniciar uma nego-
ciaçào consistente. É um
economista do PDT, um so-
ciólogo c um prefeito do
PSDEf, um deputado enrusti-
do do PT. Apesar disso as
poucas respostas positivas
continuam a estimular o pre-
sidente íi reiterar seus apelos,
certo de que ele tem um pro-
grama que merece apoio c
consideração de partidos e
políticos que não sejam ape-
nas os franciscanos do PFL,
do tonut ló-dá cá.

É verdade que neste mo-
mento há uma mobilização
de partidos no Congresso
para negociar apoio às medi-
das provisórias do Collor 2
em troca de um aumento do
salário mínimo c da conces-
são de um abono aos demais
assalariados, comprometeu-
do-se ainda o governo a par-

; ticipar de amplas tratativas,
sob comando parlamentar,
para um novo projeto de lei: salarial a ser votado antes da

: data-basc de julho. A pro-• posta tem acendido esperan-
1 ças na Câmara, mas na verda-
; de c difícil qualquer

entendimento na base da revi-
o são da política salarial e da

transferência do comando do"c[ 
Executivo para o Legislativo.

Também o presidente do
Banco Central está detectan-
do sinais de que os agentes

-i econômicos estão se dando
conta da validade da política
financeira cm curso, o que
seria sintoma de uma aceita-
ção final das diretrizes ado-
tadas pelo segundo plano do

s governo. Isso, no entanto,
e ainda não se reflete na ava-

liação das grandes vozes que
| definem o pensamento eco-
| nômico vigente das elites

j brasileiras.
i No fim de semana publi-
J caram-sc artigos de Roberto
! Campos, Mário Henrique
t Simonsen e Delfim Neto,
I três antigos ministros do
I Planejamento que haviam ti-

do expectativa positiva
quando se delineou a polít-i-
ca do governo Collor. Eles
açora demonstram descreu-

ça total no êxito do
programa, de cuja
nova etapa discor-
dam abertamente.
Sc há uma tentativa
de flexibilização das
oposições no Con-
gresso, os porta-vo-
zcs do pensamento
liberal c da ccono-

mia de mercado — que es-
tranhamente são ex-minis-
tros do regime militar —
bloqueiam esperanças mal
desabrochadas.

Antes de ouvir o discurso
de ontem do presidente Col-
lor, seu antecessor, o sena-
dor Josc Sarney, invocava
seus próprios erros na Presi-
dência da República para
aconselhar o governo a ccder
cm alguma coisa. Em succs-
sivas conversas com lideran-
ças parlamentares. Sarney
tem alertado para a convc-
niência de que todos, gover-
no c oposição, tenham pos-
tura diferente cm relação ao
pacote. E ele não fala para
atender ao pregão conserva-
dor mas precisamente á ou-
tra vertente, pois tem feito
transmitir a setores governis-
tas convicções a que chegou
de que nada se fará sem con-
tcmplar as reivindicações
dos trabalhadores.

Lembra Sarney que seu
governo pagou 5% do PIB
pela ampliação dos direitos
sociais feita pela Constitui-
ção de 1988. Mas ele sabe
hoje que isso estava certo, na
linha do novo conceito de
democracia social. Diz ele
que a classe operária tem
meio dc desestabilizar qual-
quer plano, como o vem fa-
zendo desde o Plano Cruza-
do. c continuará a fazê-lo
enquanto não sentir que suas
reivindicações são levadas a
sério.

Sc a oposição não pode
ser eternamente conspirati-
vá, alega o ex-presidente,
também o governo não pode
se enclausurar no que acha
que está certo. O ajustamen-
to econômico c social é de-
morado por natureza. No
México, decorreram oito
anos antes que os resultados
se tornassem visíveis. Seria
necessário abandonar a vc-
leidade de querer resolver
tudo num só período presi-
dencial. A idéia do sucesso
político por si mesmo deve
ser abandonada em favordc
uma visão mais ampla do
interesse nacional.

De jaquetão
Ao ministro Jarbas Passa-

rinho. que o consultou sobre
a viagem a Açailândia. onde
se encontraria com o presi-
dente Fernando Collor, o se-
nador Sarney respondeu que
isso não favoreceria ninguém.
Aos amigos, acrescentou, alu-
dindo ao fato de Collor a pre-
sentar-se publicamente cm
mangas de camisa: "Ainda

não tirei o jaquetão".

José Serra ajuda
Landim

O deputado Paes Lan-
dim. relator de uma das duas
medidas provisórias do Pia-
no Collor 2. foi a São Paulo
no fim de semana para ouvir
o deputado José Serra, do
PSDB. Serra certamente aju-
dou Landim na elaboração
(parte econômica) do pare-
ccr.

Carlos Castello Branco

O

PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N? 9.847.207.91

Petróleo Brasileiro S/A — PETROBRÁS, através do Serviço
de Engenharia (SEGEN), torna público que fará realizar concor-
rência para execução dos serviços de obras civis de estabi-
lização de taludes, drenagem, armamento e pavimentação e
fundações de três tanques na Área 42 da Refinaria Landulpho
Alves — RLAM, localizada em Mataripe, no Município de São
Francisco do Conde, Estado da Bahia, no Empreendimento pa-
ra Construções Industriais na Região Nordeste — EMPRE-NE.

O Edital n? 9.847.207.91, publicado no Diário Oficial da União
e no Diário Oficial do Estado da Bahia, em 08.02.91,14.02.91 e
15.02.91, apresenta os dados gerais sobre os serviços e obten-
ção da documentação pertinente pelas empresas interessadas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Zélia 
garante 

aprovação do 
pacote

Etevaldo Dias

BRASÍLIA — A ministra Zélia Car-
doso dc Melo, depois de seis horas de
sucessivas reuniões no Palácio do Pia-
nalto, reuniu editores dc jornais c tclcvi-
sòcs, cm almoço na sede do ministério,
com um cardápio á base de filé mignon,
para dizer que, passados os primeiros
15 dias, está certa da aceitação do plano
econômico pelo Congresso e pela socie-
dade. A melhor prova dessa aceitação,
segundo a ministra, é que o Congresso
não foi contra o plano cm sua essência e
que as negociações estão progredindo
rapidamente para sua aprovação.

Em pelo menos três pontos o gover-
no accita alterações nas medidas envia-
das — na questão dos salários, nos
poderes atribuídos á Companhia Na-
cionaj de Alimentos (CNA) e na desin-
dexação dos impostos. Na parte sala-
rial, a ministra disse que o governo
aceitaria mudanças desde que nenhuma
delas significasse a indexação: "Eu já
disse a um assessor do PSDB, meu ve-
lho amigo, que o Congresso pode fazer
tudo, menos indexar salários". Na
questão da CNA. a ministra reconheceu
que o texto enviado ao Congresso dá á
companhia poderes ilimitados para in-
terferir no mercado c, portanto, merece
ser alterado. Na questão da indexação
dos impostos a ministra, depois de pro-
curar uma expressão adequada, disse:"Nós tomamos a decisão consciente de
errar". Ela explicou que na formulação
do pacote não havia quem pudesse ela-
borar a desindcxaçào dos impostos com
segurança e por isto preferiu encami-
nhar as medidas com erros, para con-
sertá-lãs depois. "Agora estamos com a
consultoria de juristas para promover-
mos uma desindexação segura dos im-
postos", disse.

O entendimento — O grande
problema para aceitação do pacote, se-
gundo a ministra, foi a descrença dos
primeiros dias. "As criticas formuladas
partiam mais para aspectos subjetivos
que para a essência das medidas" disse.
O Fundão (Fundo de Aplicações Fi-
nanceiras), na opinião dá ministra, dc-
morou a ser compreendido pelo merca-
do financeiro, que só agora, passados
15 dias. entende que será um substituto
seguro para o overnight. "Houve muita
má vontade no primeiro momento do
plano, só agora a pessoas estão com-

preendendo as mudanças, sem emocio-
nalismo", disse a ministra.

O risco da dolari/ação da economia,
segundo a ministra, está praticamente
afastado. Ela reconheceu que o Banco
Central teve que intervir com a venda
de ouro mas que agora o mercado está
acalmando. Nos primeiros dias do pia-
no o BC vendia ouro c comprava dólar
dos exportadores, conseguindo assim
equilíbrio no balanço. "Posso assegurar
que o resultado liquido dessa operação
foi lucrativo para o banco"— disse.

Zélia reagiu bem humorada quando
foi lembrado que a sociedade continua
procurando indexadores para substituir
o BTN. E criticou a proposta do depu-
tado Gastone Righi, do PTB. dc inde-
xar os salários á Taxa de Referência:"Mas a Taxa de Referência é taxa de
juros. Cada vez que o governo adotasse
uma política de austeridade monetária.

os salários subiriam ou, ao contrário,
quando quisesse baixá-los. bastaria jo-
gar a taxa no chão ". Ela reconheceu
que ainda vai levar algum tempo até
que a sociedade se esqueça da correção
monetária e de todos outros indexado-
rcs.

Supermercados — A ministra
acha que está havendo exagero quanto
ao desabastccimento, como vem sendo
noticiado pela imprensa. Para ela o go-
verno identificou apenas três pontos:
carne, óleo de soja c hortifrutigranjeiros.
No caso da carne, na avaliação da mi-
nistra, não há razão para escassez, a não
ser especulação do mercado. O mercado
do boi cm pé, diante das incertezas dos
primeiros dias, transformou-se em uma
opção de investimunto c os pecuaristas
preferiram guardar os bois, esperando
aumentos. A ministra disse que o gover-
no respondeu a essa onda especulativa

Ministra não está sozinha

O

Motorista e amiga

também fiscalizam

o congelamento
novo congelamento de preços
não transformou a população

brasileira em fiscais do Plano Collor.
Mas a ministra da Economia. Zélia
Cardoso de Mello tem. pelo menos,
dois fiéis fiscais do tabelamento — o
seu motorista i.dmho c a amiga Maria
Clara Mercadante, a Caiu. Na con ver-
sa de ontem com os editores de jor-
nais, a ministra, disse que eles não
apenas a tem informado sobre as rea-
ções dos cidadãos ao último pacote
econômico, como agido em defesa das
medidas.

No último final de semana, Fali-
itlio, que trabalha como motorista da
representação do Ministério da Eco-
nomia cm São Paulo, disse a Zélia que
o abastecimento de carne na capital
paulista era normal. "Há exagero nes-
sa história. Tem muita carne no mer-
cado". garantiu. Contou que foi nu-
ma mercearia na semana passada e
verificou que \ .irios produtos estavam
sendo vendidos acima da tabela da
Sunab. Identificou-se como sendo do
Ministério da Economia e exigiu que

os preços fossem remarcados para
baixo. O dono da mercearia tentou
contornar a situação e informou que
ele poderia comprar tudo o que qui-
sesse pelo preço da tabela. Etlinlio não
se conformou. "Ou os preços valem
para todo mundo, ou chamo a fiscali-
zação", ameaçou.

A mercearia cm que F.ilinlio faz
compra certamente não vai burlar o
congelamento. "Estou fiscalizando di-
reto"! garantiu a Zélia. A psicóloga
paulista Maria Clara Mercadante nao
se conforma com o pouco caso que as
pessoas estão fazendo do nos o eonge-
lamento. "Aqui no Brasil todo mundo
quer tirar vantagem da situação. As
pessoas não estão ajudando", critica,
No primeiro domingo após o anúncio
do pacote econômico, Cuia comprou
uma bolsa de couro numa pequena
cidade do interior paulista. Quatro
dias depois, uma amiga adquiriu a
mesma bolsa e pagou 20% mais caro.
As duas voltaram à loja e protesta-
rami Não adiantou. Inconformada, a
amiga de Zélia acionou a fiscalização,
e a loja foi multada. "Quando nos
reclamamos os vendedores fizeram
gracinhas e disseram que aquilo nao
ia dar em nada. O que revolta è o
descrédito c essa falta dc colabora-
ção". diz Maria Clara.

baixando a alíquota de importaçao a
zero. "Hoje o pecuarista que fizer a
conta dircitinho verá que é mais lucrati-
vo vender agora que guardar boi no
pasto", disse.

O óleo dc soja, na explicação da
ministra, foi tabelado abaixo do preço'
dc mercado, mas ela espera resolver esse'
problema sem ter que mudar a tabela,"Estamos procurando formas para
compensar as diferenças, sem ter que
aumentar preços". Quanto aos horti-
frutigranjeiros, não há muito que fazer
porque as fortes chuvas dos últimos
dias fizeram os preços subir. "Mas os
hortifrutigranjeiros não nos preocupam
porque, do mesmo jeito que sobe, cai
depressa".

Os oligopólios — A ministra
voltou apontar a Autolatina como uma
das empresas que menos colaboram com
o governo. "É sempre assim, diante do.
congelamento cies seguram carros, dc-
mitem pessoal para jogar sindicatos con-
tra o governo. A Autolatina pode ser
considerada uma empresa pouco coope-
rativa com a sociedade", disse a minis-.
tra. Ela fez. este comentário ao ser inda-
gada sobre a reação do governo diante
daameaça dc demissão de metalúrgicos
pela empresa.

A ministra disse que nem toda in-
dústria automobilística age da mesma
maneira que a Autolatina, citando a
Fiat c a General Motors como empre-
sas "compreensivas". Ela disse que as
distorções do mercado automobilístico
só serão corrigidas quando a liberação
das importações começar a surtir efeito
c isto ainda levará algum tempo. "Nãcr
há o que fazer em um caso como este da
Autolatina, a não ser esperar que o
próprio mercado corrija as distorções "
disse.

Na mesma linha a ministra citou a
prefeita Luiza Erundina, de São Paulo,-
como "pouco cooperativa". Zélia disse
que não aceita o argumento da prefeita
de aumentar os preços dos ônibus cm
razão do aumento do preços dos com-,
bustíveis, "Os combustíveis pesam ape-
nas 6% no custos dos transportes, não
justificSVa tanto aumento". Zélia disse
que continuará denunciando a prefeita,
da mesma maneira que denuncia a Au-
tolatina:"É minha obrigação denunciar
a sociedade quem não coopera com a
estabilização da economia", disse.

Oposição propõe 
nova 

política 
salarial

JL _I_ X_ Brasília — João Ramid

Rita Tavares

BRASÍLIA — Os sele partidos de
oposição no Congresso Nacional já têm
uma fórmula alternativa para a política
salarial do governo. Até agosto ou se-
tembro, os trabalhadores que ganham
até dois ou três mínimos (faixa em dis-
cussão) teriam seus salários corrigidos
mensalmente pelo valor de uma cesta
básica, que incluiria a elevação dos pre-
ços de alimentos, transportes e algumas
tarifas públicas. Quem ganha até dez ou
\ inte salários mínimos (faixa também in-
definida) teria um reajuste menor — um
percentual ainda em discussão do valor
da cesta básica. Acima desta faixa, \igo-
ra ria a livre negociação. De imediato, o
salário minimo, que hoje é de CiS
I5.S95.40. pularia para CrS 22 ou 25 mil.
A proteção até três mínimos beneficia
SI)" o da massa salarial.

"A fórmula da cesta básica é o come-
ço de um grande entendimento nacio-
nal", elogiou o lider do bloco governista
PI-L-PRN, deputado Ricardo Fiúza
(PE). Após conversar com o lider sindi-
cal Luis Antônio Medeiros, que apoia a
oposição, o deputado foi até o Ministério
da Justiça, acompanhado do deputado
Paes Landim (PFL-PI);— relator da Me-
dida Provisória 295. que congelou preços
e salários —. para discuti| com o minis-
tro Jarbas Passarinho. Ainda na noite de
ontem, o secretário de Política Econòmi-
ca do Ministério da 1 conomia. Antônio
Kandir, discutiria o projeto com a oposi-
ção. "Não podemos deixar a classe tra-
balhadora prejudicada", disse Landim,
defendendo a fórmula.

Funcionalismo — "Os trabalha-
dores que ganham salário minimo \ão
entrar em êxtase, se esta fórmula for
aprovada", opinou o deputado Luis Ro-
berto Ponte (PMDB-RS), um dos articu-
ladores da oposição, que inclui também
PSDB, PDT, PT. PCB, PSB e PC do B.
Alem de um aumento imediato do mini-
mo, os trabalhadores teriam assegurado

Fmí:íi (E), com Medeiros ( C) e Ladirn: entendimento

um ganho real, além do reajuste a partir
do valor da cesta basica, a cada dois
meses até o fim do chamado período de
transição; que vai ate agosto ou setem-
bro. A fórmula beneficia, automática-
mente, os aposentados e pensionistas,
que têm seus proventos atrelados ao va-
lor do salário minimo.

"Precisamos ler cuidado para não es-
(ourar o orçamento do Ministério da
Previdência", alertou Fiúza. Antes de
sair para a reunião com Passarinho, Paes
Landim disse que acha difícil beneficiar
os trabalhadores que ganham acima dc
dois mínimos. A oposição não incluiu o
funcionalismo público nesta fórmula de
reajuste dos salários, o que facilita a
negociação com o governo. Apenas
quando for discutida uma política sala-
rial definitiva, a ser negociada pelo Con-
gresso com trabalhadores, empresários e
governo durante o período de transição,
os sen Mores serão beneficiados.

Tarifaço — Do texto da medida
provisória; a oposição manteve intacto
apenas o cálculo para reajuste dos sala-
rios, baseado ria média dos últimos doze

meses. Ao índice de correção, seria acres-
eido, no entanto, um outro índice equi-
v alente ao reajuste que foi dado ás tarifas
públicas no plano. Pelas contas dos par-
tidos de oposição, este Índice e de 3% a
5V Todos os trabalhadores, indepen-
dente do valor de seus salários, teriam
direito a essa correção.

Na tarde de ontem, os articuladores
da oposição buscavam apoio para a lor-
mula junto a lideranças empresariais e
Sindicais. A todos frisavam que o reajus-
te calculado pela variação do preço da
lesta básica não implica indexação dos
salários. Ponte já contava com a adesão
da Confederação Nacional das Indús-
trias (CNI) e da Federação das Indús-
tuas do Rio Grande do Sul. O deputado
Antônio Britto (PMDB-RS) garantia
que as lideranças sindicais de São Paulo,
que foram informadas da proposta pelo
deputado Aloisio Mercadante (Pf-SP),
também tinham aderido. "O governo vai
receber uma proposta que é uma respos-
ta bem articulada ás dificuldades da eco-
nomia e do pais nesse momento", ponde-
rou Britto.

Vigilantes têm -

129% de aumento
Cl'RITIBA — Contrariando a

Medida Provisória 2(M. os juizes do
Tribunal do Trabalho do Paraná
concederam um reajuste de 129° o aos
vigilantes, ontem, durante julgamen-
to da greve da categoria, que durou
10 dias. Se fosse aplicada a medida
provisória, os trabalhadores teriam
um reajuste máximo de 32.84% sobre
o salário de janeiro. Com o aumento,
os vigilantes passaram de CrS 22 mil
para CrS 52 mil.

Por 12 votos a dois. os juizes der»
TRT ainda concederam estabilidade
de LX) dias. aumento dc 100% sobre a'
hora extra c consideraram a greve le-,
gal. A greve começou no dia em que o
governo divulgou as novas medidas
econômicas e foi mantida pelos vigi-
lantes, apesar da nova política salarial
que prevê congelamento de salários até,
julho. A categoria reúne cerca dc 15'
mil trabalhadores em todo o estado.

Segundo o advogado Wilson Ra:
mos, do Sindicato dos Trabalhadores1
em Empresas de Segurança do Para-
ná. a decisão do TRT e importante,"
sobretudo, por abrir um precedente'
para a classe trabalhadora. A senten-.
ça do TRT paranaense é inédita e, dc}
acordo com o advogado, pode pautar,
as decisões de tribunais regionais de
outros estados. Segundo os juizes. a(J
decisão foi tomada para não prejudi- •
car a classe dos vigilantes, com data-
base em fevereiro. A medida ainda'
não foi votada no Congresso Nacio-
nal e corre o risco de não ser aprova-
da. segundo alegaram os juizes. Essa 1
foi a principal argumentação dos ma-
gistrados para conceder o reajuste.

GJ

Governistas

também querem

ser ouvidos

Q 
assédio do governo aos partidos
de oposição — que culminou

com o acordo que prevê a aprovação
do Piano Collor II com mudanças na
medida provisória dos salários que não
indexem a economia, em troca de uma
alteração total das leis trabalhistas —
desencadeou uma ciumeira generaliza-
da nas bancadas tradicionalmente go-
vernistas, que já ameaçam criar mais
problemas do que a oposição. Um sinal
claro disso recebeu na úhima se.xta-fei-
ra o secretário de Política Econômica
do ministério da Economia, Antonio
Kandir. do iidcr do bloco PFL PRN,
Ricardo Fiúza."Kandir. a área econômica precisa
decidir, ou fazemos esse relatório da
comissão que cuida dos salários juntos,
ou vocês poderáter uma surpresa",
disse Fiúza no gabinete da liderança do
go\errio na Câmara, sob o testemunho
do lider do go\erno Humberto Souto

(PFL-MG), do lider do PIX'. Eduardo
Siqueira Campos (TO) e do deputado
Basilio Villani (PKS-PR). Naquele
momento, o recado de Fiúza era claro:
o governo não pode só agradar ao
adversário e esquecer de sua retagiiar-
da, até porque o relator da medida e o
deputado Paes Landim (PFL-PI), indi-
cado por ele.

Kandir tentou desconversar mas.
diante da reação dos outros, que li/e-
rum duras criticas a alguns pontos do
plano, acabou concordando em levar a
Fiúza e Souto as propostas da oposi-
ção antes de íechar qualquer acordo.
Basilio Villani. por exemplo, disse cia-
ramenteque "oproblema do plano ca
7R", que na pratica substitui a BIS
para cálculos, por exemplo, de impôs-
tos. Eduardo Siqueira Campos reíor-
çou a posição de que o governo corre
riscos de acabar tendo mais problemas
com sua base parlamentar do que com
a oposição. "Queremos que \o<xs aca-
bem com a TR para os impostos, ou
então indexem os salários pela mesma
ta\,i. Ná o abrimos mão também de
alterar os pontos que mexemt com a
política agrícola e não concordamos
com a taxação de 35% sobre os contra-

tos já leitos com o sistema financeiro
de habitação".

"Querido" — Nessa reunião,
que foi apenas um retrato do compor-
lamento que os governistas continua-
rum a externar ontem no Congresso —
"o governo parece que só se importa
com quem lhe cria problemas", queixa-
va-se um lider governista — Kandir foi
duramente cobrado pela questão da
unificação das datas base dos trabalha-
dores, "/t equipe econômica nos dei-
xou sem margem de negociação, ao
ceder a uma antiga reivindicação da
esquerda logo de s;iida". argumentou
um dos presentes. Segundo ele. Kandir
contra argumentou que Wgoverno pre-
cisava de um tempo sem que houvesse
dissídios de nenhuma categoria, mas
concordou que errou na forma de
apresentar isso.

"Claro, porque os olhinhos do Ge-
noino (PT-SP) brilhariam assim que
nós apresentássemos isso na mesa dc
negociação", repisou outro governista.
Kandir acabou recebendo um esboço
do relatório de Paes Landim (que. na
verdade, será Kiuza quem redigira),
que guardou sem mostrar para nin-
guem, e anotou cm separado, na ugcn-

du, a proposta do deputado Juir Bois-
sonaro (PDC-RJI. capitão reformado
do Exército} de que o governo em trin-
ta dias apresente uma solução para os
salários dos funcionários públicos evi is
e militares. "Estamos íi/cndo um cs-
forço sobre-humano para resolver is-
so''. justificou Kandir.

A disposição dos governistas. ago-
ra. é procurar mostrar ao go\eme uma
posição de independência, inclusive di-
minuindo suas idas ao Palácio do Pia-
nalto ás terças-feirns. quando o presi-
dente recebe parlamentares. Querem
ver atendidas propostas num eventual
acordo, porque estão preocupados — e
isso Fiúza já disse a Kandir — que a
oposição acabe levando os dividendos
políticos dessa composição. Estão tão
ressabiados com o assedio do governo
á oposição, que já trataram superar
divergências internas ()s lideres do go-
verná e do bloco. (Fiúza e Humberto
SoutoI por exemplo, que até há pouco
tempo não escondiam a antipatia um
pelo outro e briguvuni por espaço poli-
tico junto ao go\crno. partiram para
um armistício. O ultimo b.lhete que
Fiú/it mandou para Souto, na se.ftã-
feira á noite, começava com um gentil"querido Humberto"
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BARILOCHE E

BUENOS AIRES
4 dias em Bariloche e arredores e 3 dias
em Buenos Aires, com traslados e City
tour. Em Bariloche meia pensão e excur-
sões ao Cerro Catedral e ao Circuito
Chico. Hotéis de categoria.

A partir de
2xCr$98i150,OU
3xCr$71.980,

8 DIAS
Saldai

5?'feirai
domingas

LAGOS ANDINOS
O estilo europeu de Buenos Aires e de
Santiago. Completas excursões por Ba-
riloche. Travessia dos Andes, Puerto
Montt, Puerto Varas, Valparaiso, Vina
dei Mar etc. 4 refeições em Bariloche, ]
jantarfestivo em La Boca em Buenos Ai-
res e 1 jantar de despedida com show
em Santiago. Hotéis de categoria.

A partir de
2xCr$155.090/ou
3xCr$113.730,

BUENOS AIRES -5 dias
,4 e 5 estrelas à sua opção.Traslados e

2 x Cr $62.940, ou 3 xCr$ 46.160,

13 DIAS
. Saldai

r aos
domlngoi

Hotéis de 3,4e5 estrelas à sua opção.Trasladose City-tour ~ ?S- -.
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Preço» calculados ao
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Collor apela ao Congresso e diz 
que 

não é infalível
jL _ _ "®* Brasília — Gilberto Alve^

BRASÍLIA— O presidente Fernan-
do Collor acenou uma bandeira branca
ao Congresso Nacional. No discurso
com que abriu a reunião ministerial on-
tçm pela manhã, Collor pediu ajuda ao
Congresso na análise do plano econômi-
co. "O Congresso deve nos ajudar sem
preconceitos paralisantes. Não é hora de
enfrentamentos", pregou o presidente.
Collor guardou também elogios para o
Poder Judiciário que, no seu entender,
"tem sido firme na defesa da constitucio-
nalidade". Destacando que "o governo
jamais pretendeu ser infalível", o presi-
dente elogiou políticos, sindicalistas e
empresários que "atendem ao dialogo" c
cViticou os que se mantêm na "defesa
inaceitável de interesses paroquiais c
imediatistas".

. O discurso de Collor ontem segue a
linha adotada desde a semana passada,
Qoni sua fala em Açailândia (MA), de
busca de entendimento com os demais
poderes. Sentindo-se isolado, o presiden-
te abandona a fase do "bateu, levou".
Na fala de 35 minutos com que abriu a
reunião ministerial, Collor reservou para
o Congresso o principal papel de seu
Brasil Novo. "O parlamento renovado
tem de ser o pilar-mestre dessa nova
realidade. O presidente é o árbitro, ja-
mais o protagonista isolado", pregou.

O presidente criticou os políticos que
se mantêm na oposição apenas por inte-
resses partidários. 

"Na política, se acha
que a popularidade se encontra com so-

luçòes superficiais e falsas. Isso só nos
faz fugir do entendimento", reclamou."Não é possível a crítica sem a apresen-
taçáo de alternativas", continuou, repe-
tindo a frase que já havia dito no comício
em Açailândia na semana passada. "A
critica construtiva não se pode confundir
com a defesa de interesses. Fazer política
não pode se confundir com a busca pura
c simples do poder", concluiu.

Trégua — Para o presidente, as
medidas do pacote econômico, "são um
exemplo de coerência do governo". Aos
empresários, Collor também pediu aju-
da. "Os setores produtivos devem aceitar
a trégua de preços agora", pediu. Mas o
maior aceno foi reservado mesmo ao
Congresso. "Nossas relações com Con-
gresso serão mais densas e profundas
este ano", prometeu, enquanto mantinha
ao seu lado o lider do governo na Câma-
ra, Humberto Souto (PRN-MG). "A

questão partidária não pode se vender ao
fisiologismo, ao paternalismo e ao assis-
tcncialismo". disse. Collor pediu ao Con-
gresso mais paciência com o uso de
medidas provisórias. 

"Alguns se quei-
xam desse dispositivo legal, mas se cs-
quecem dos avanços que ele proporcio-
nou". argumentou. Para Collor, o
momento não permite enfrentamentos,
como o questionamento das medidas
provisórias apenas pela implicância com
a sua freqüente utilização. "O momento
exige grandeza, abnegação, diálogo per-

manente e maturidade política", resumiu
o presidente.

Metas — No final do discurso, o
presidente deu algumas indicações da
continuidade da reforma administrativa
c de suas metas para 91, que passaria a
discutir com seus ministros logo a seguir.
Inicialmente, fez elogios à sua equipe c
defendeu seu estilo centralizador de ad-
ministrar. "A equipe sempre soube ser
eficaz c objetiva", disse. "A unidade de
comando é da essência do Executivo.
Aqui, prevalece o comando firme de to-
das as ações", afirmou. "Nós podemos
ter orgulho do que fizemos nesse ano de
governo", avaliou Collor.

Quanto às metas, o presidente disse
que buscará tornar a máquina "mais
ágil, menos onerosa e mais eficiente".
Setores como a Educação, a Ciência e
Tecnologia c a Saúde receberão priorida-
de. O governo continuará dando atenção
á situação das crianças e manterá todos
os projetos cm andamento na área mili-
lar. No plano internacional, o Brasil bus-
cará a integração com os demais países
do Cone Sul, dentro da busca do gover-
no de inseri-lo de forma competitiva no
mercado internacional. "Continuaremos

pregando a paz", concluiu, reiterando a
resposta que já havia dado ao presidente
dos Estados Unidos, Gcorge Bush, com
relação ao conflito no Golfo Pérsico.

Os principais pontos do discurso do presidente na reunião do ministério

B Os milagres em economia, como nós
sabemos, não existem: a trilha da pros-
peridade só se percorre com coragem,
disposição para o trabalho, vontade de
vencer e com o aprendizado que vem
da experiência do cotidiano. Sabemos
também que a prosperidade constrói-se
com respeito à lei e ao direito. Nos dias
de hoje pregar ações de violência e ava-
li/ar atos ilegais soa absurdo. São insó-
liios ecos de um tempo ultrapassado.
No Brasil e no mundo, a cidadania
prefere o caminho da paz.
B O brasileiro está disposto a conhecer
os problemas como eles são, sem esca-
moteá-los. sem aceitar soluções simplis-
tas, que só adiam as crises c perpetuam
o dramático quadro social, que penaliza
milhões de adultos e crianças indefesas,
que não poderiam continuar a viver sem
que uma ação imediata fosse dcsenca-
deada. Temos um projeto e sabemos,
todos, como realizá-lo: essa mudança
de direção da sociedade e do governo é
a maior conquista desses primeiros me-
ses de nosso mandato.
H O governo jamais pretendeu ser infa-
livel. Ò governo nada pode sem o apoio
firme e convicto dos cidadãos. Gover-
tiar. num regime democrático, não é um
ato solitário, mas sim a busca renovada
do entendimento e do consenso. Inde-
pendentemente de coloração ideológica
ou 'afinidades 

pessoais, o diálogo com
os setores representativos da sociedade
tem sido permanente e aberto: pessoal-

mente ou por intermédio dos integran-
tes de minha equipe, tenho procurado
colher reações quanto aos rumos traça-
dos e metas conquistadas, no processo
de reconstrução nacional. A disposição
do governo para o entendimento se sus-
tenta na convicção de que um futuro
melhor para o pais se forja com a parti-
cipação ampla c construtiva de todos os
brasileiros. A causa é o Brasil, sua gen-
te, seus sonhos.

Associações civis, lideranças sindi-
cais e empresariais, políticos represen-
tativos atendem ao diálogo, e se mos-
tram dispostos a cooperar, porque
sabem que esse é o caminho necessário
da transformação. Infelizmente, em se-
tores que, por sua posição social ou
econômica, têm a obrigação da pers-
pectiva de longo prazo, encontro a de-
fesa inaceitável de interesses paroquiais
e imediatistas, que atentam contra o
bem público. Na economia, aprovei-
tam-se das distorções de certos segmen-
tos do mercado, ainda oligopolizados,
para fazer valer absurdas vantagens.
Na política, imaginam que, ainda hoje,
a margem efêmera da popularidade se
alcança com soluções laceis e falsas pa-
ra os problemas sociais. Fogem, assim,
à responsabilidade de fortalecer o cn-
tendimento nacional, de consolidar as
instituições: fogem á cooperação, que é
a exigência absoluta do momento.

Tornou-se imprescindível alcançar
um entendimento sobre o sentido da
modernização, bem como das tarefas

prioritárias do Estado. Fazer política,
agora, não poderá ser mera luta por
poder e influência, desvinculada de ob-
jetivos mais amplos e permanentes. In-
sisto: fazer política hoje em dia, mais do
que nunca, é buscar unire não dividir.

As medidas econômicas de 1° de
fevereiro são o futuro e o exemplo da
coerência e lógica do
projeto que defende-
mos desde os mo-
mentos iniciais do
governo. Eram ne-
cessárias, sim, para o
aprofundamento do
programa original de
estabilização da eco-
nomia, que eliminou
a ameaça da hiperin-
fiação e iniciou a re-
forma estrutural do
Estado. A gravidade
da hora, decorrente
das incertezas gera-
das pela crise do Gol- ¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦
fo Pérsico, pela pers-
pectiva de uma safra agrícola de
resultados ainda não conhecidos e pela
intolerância de certos agentes econômi-
cos, inconformados com a perda de seus
privilégios, exigia ações decididas e ur-
gentes, como as que foram tomadas.

Sem organizações partidárias sóli-
das não se dá consistência á ação de
governar num regime presidencialista.

"Governar, 
num

regime
democrático, não

é um ato
solitário, mas sim
a buscâ renovada
do entendimento

e do consenso"

do parlamentarismo. A questão parti-
dária não pode todavia prescindir do
exame objetivo de ações que a realidade
impõe. O fisiologismo, a demagogia, o
paternalismo, a fuga e a omissão são os
piores inimigos da classe política. Por-
que sempre minam sua credibilidade e
solapam a estabilidade institucional.

¦ As propostas do
Poder Executivo na
área legislativa não
tencionam de nenhu-
ma forma.inibir as
ações do Congresso
Nacional. Elas res-
pondem isto sim ao
clamor público por
mudanças urgentes c
inadiáveis; elas visam
garantir a governabi-
lidade e a preserva-
ção do equilíbrio ins-
titucional. Essa foi a
clara mensagem ex-
pressa na Constitui-
ção de 1988, que con-

sagrou o dispositivo da medida
provisória. Sua utilização tem-se bali-
zado por critérios estritos e legítimos.
Alguns queixam-se da utilização reite-
rada desse instrumento legal, mas se
esquecem de mencionar as conqtiis-
tas, inúmeras conquistas, irreversíveis
conquistas e as profundas reformas al-
cançadas por intermédio das medidas

nem se viabiliza a eventual instauração provisórias.

No momento, e por diversas ra-
zões, preocupa-nos a crise do Golfo.
Nossas posições diplomáticas são bem
conhecidas e se traduzem no firme e
imediato apoio às resoluções da ONU.
Não podemos admitir quaisquer viola-
ções ao direito internacional.

Continuamos a empreender esfor-
ços para superar as dificuldades que o
pais vem enfrentando na questão da dí-
vida externa. Propostas sérias e facti-
veis foram levadas à mesa de negocia-
ção. A divida brasileira não pode
continuar a ser vista como mero pro-
bíema bancário. Trata-se do futuro de
uma das maiores e mais importantes
economias do mundo. Os credores do
Brasil devem aceitar o fato de que o
crescimento econômico é um imperati-
vo para o país. Eu espero que isto ocor-
ra e um acordo, bom para os dois lados,
seja brevemente alcançado. A disposi-
ção negociadora do Brasil é permanen-
te.

O Brasil já começou a mudar, pondo
termo à impunidade daqueles que agri-
dem a natureza, violam os direitos hu-
manos e insistem na permanência de
privilégios odiosos e mesquinhos. De
todos esses problemas, o que nos mobi-
lizou com mais forças foi o da criança.
O governo aceitou a obrigação moral
de alterar a situação da criança brasilei-
ra e medidas decisivas já tomadas pro-
metem resultados significativos a curto
prazo.

O diálogo político será ampliado,,
na busca permanente de entendimento,
base necessária para a construção de.
um Brasil moderno. As relações com o
Congresso Nacional serão mais profun-
das e densas, forjundo a solidariedade jentre Legislativo e Executivo, funda-!
mental para a consolidação dcmocráti- j
ca.

O processo de modernização da eco-1
nomia dará decisivos passos adiante,'
e sempre na direção da liberdade em-,
presarial, embora ainda com a fiscaliza- j
ção dos oligopólios, para que nós pos-i
samos atingir a plena vigência das |
regras de mercado.

Todas essas são metas que dão conti-,
nuidade ao processo de reconstrução j
iniciado a 15 de março. Por isso mesmo
são necessariamente ambiciosas. Sei >
que os caminhos que nos levam aos j
nossos objetivos e propósitos são ár- \
duos. Encontraremos obstáculos, difi- jculdades inesperadas. Nada, porém, i
nada nos abaterá, poiijue a realização |
dessas metas é absolutamente necessá-}
ria para a modernização do pais e para i
a construção de uma sociedade mais i
justa e fraterna. Temos que continuar!
avançando, e vamos avançar. A con- j
fiança do povo brasileiro na vitória é a j
nossa maior arma. A história obriga-1
nos a desenhar grandes objetivos para !
uma grande nação. Não existe outra j
rota para a justiça social.

Diálogo terá o
apoio ministerial
A partir de agora, os ministros estão

proibidos de recusar convites do Con-
gresso Nacional para depor ou prestar
esclarecimentos. O presidente Fernando
Collor reiterou, na reunião ministerial
qlie realizou ontem pela manhã, sua
disposição de se aproximar mais do
Congresso Nacional. A postura, no en-
tanto, tem de ser compartilhada pelos
seus ministros, que precisam respeitar
mais os interesses dos parlamentares. O
presidente cobrou também mais rapidez
no cumprimento das metas da reforma
administrativa: até o momento, ne-
nhum ministério atingiu os números
pretendidos por Collor.

O presidente pediu aos ministros e
secretários que atendam sempre aos
parlamentares em seus gabinetes. Nas
viagens que fizerem aos estados, devem
passar para o ministro da Justiça, Jar-
bas Passarinho, suas agendas para que
ele marque encontros com as lideranças
locais. A intenção de Collor é libertar o
governo de qualquer imagem de prepo-
tência ou auto-suficiência que possa ter
surgido em virtude de sua declarada
disposição, no início do governo, de
não fazer concessões como forma de
negociar a aprovação de coisas do seu
interesse.

O Congresso, por sua vez, busca
cumprir a sua parte no diálogo. Ao
receber a palavra do presidente durante
a reunião, Humberto Souto cobrou do
governo maior transparência nas suas
ações. "Não podemos mais continuar
nòssa posição de meros homologadores
dós planos do governo. É preciso que as
decisões não sejam mais tomadas de
forma unilateral e que nós, os represen-
tantes do governo no Congresso, tenha-
mos também conhecimento do que está
sendo estudado para o pais", cobrou
Souto. Por sua vez, o presidente prome-
teu que Passarinho cumprirá o papel de
ponte entre o governo e o Congresso,
promovendo esse diálogo que o depu-
tado mineiro cobrou.

' Além de melhores relações com o
Cpngresso, o presidente cobrou dos mi-
nistros maior empenho na reforma ad-
ministrativa. O secretário de Adminis-
tração. João Santana, entregou a cada
um uma pasta com as metas de corte de
pessoal e os números atingidos por cada
ministério. "Quero 

que cada um dos
senhores procure separadamente o se-
nljor João Santana e, à luz de suas
necessidades atuais, busque aproximar-
se^dos números que desejamos", pediu
Collor. A segunda etapa da reforma
administrativa vai atingir principalmen-
te.a área do Ministério da Infra-Estru-
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Collor ouve 
políticos 

e não acaba com agências do BB

BRASÍLIA — 0 presidente Fcrnan-
do Collor decidiu rever, após a reunião
de estatais e privatização ontem no Pala-

':'í.;io do Planalto, a decisão de fechar 1.5%
|lfgências do Banco do Brasil, Atendendo
liH uma solicitação do líder do governo na
.iÇâmara, Humberto Souto (PFL-MG), o

presidente pediu à ministra da Econo-
mia, Zélia Cardoso de Mello, que fizesse''uma nova análise da questão, mantendo

p| agências nos municípios onde não
.^houvesse nenhum outro banco. A ques-
ofiio das agências bancárias era uma das
jjjÇiaiores quedas-de-braço entre a base

política do presidente e sua equipe eco-
npmica.1' No final de fevereiro, o presidente do"'Banco do Brasil, Alberto Policaro, chc-¦jfòu a expulsar de sua sala um grupo de

iüeputados que pedia uma revisão da de-
yçisào. Na sua política de aproximação
.gom o Congresso, Collor agora acabou
-cedendo aos argumentos. "Na minha rc-
jgião (Triângulo Mineiro), por exemplo,

^jam extinguir sete agências. Em nenhum
desses municípios tinha outro banco",
conta Humberto Souto. "Ê claro que os

bancos visam ao lucro, mas o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica Federal
prestam uma enorme contribuição ao de-
senvolvimento do país", avalia ljumbcr-
to Souto.

Nota — Ontem mesmo, o presidente
do Banco do Brasil, Alberto Policaro,
passou a tarde reunido com sua diretoria
c todos os 25 superintendes do banco,
revendo o fechamento das agências e
postos de serviço, anunciado pelo pró-
prio Policaro, no dia 24 de janeiro, como
sendo "irreversível". Uma nota distribui-
da pela assessoria do BB no final da
tarde, informou que "a reavaliação da
proposta de redesenho da rede de depen-
dências teve origem na reunião realizada
entre a diretoria do banco e parlamenta-
res no dia 30 de janeiro, onde foi discuti-
do o fechamento dos pontos de atendi-
mento". O encontro citado pela nota foi
o mesmo cm que um grupo de depu-
tados, liderados pelo deputado Adilson
Motta (PDS-RS), foi expulso da sala de
Policaro.

Nesta mesma reunião ficou acertado
que os parlamentares apresentariam à

direção da instituição as reivindicações
das comunidades onde foram fechadas
agências c postos do BB. A nota esclare-
a* ainda que as comunidades terão que
se comprometer a oferecer condições pa-
ra que a agência continue funcionando
no local. No segundo semestre do ano
passado, 83% das agências do BB esta-
vam deficitárias. Na nota distribuída on-
tem, o Banco do Brasil justifica sua dcci-
são de rever o fechamento desses pontos
de atendimento levando em couta que
muitas regiões "ficaram desasistidas pelo
BB".

Ainda assim, Policaro assegurou, na
nota, que "o processo de modernização c
reestruturação do BB irá prosseguir, le-
vando cm conta os interesses maiores do
país e da própria empresa". O fcchamcn-
to dos 1.596 pontos de atentimento foi
motivo de divergência entre Policaro c o
diretor de Recursos Humanos da insti-
tuição, Celso Cavalcanti, amigo do presi-
dente Collor, que desde o inicio foi con-
tra a reforma por considerar que
atrapalharia a aproximação com o Con-
gresso.

Presidente cobra de sua equipe

mais empenho nas 
privatizações•*- Brasília — Gllborto Alves

Brasília — O presidente Fcr-
nando Collor cobrou, ontem, du-
rante uma reunião de duas horas
com todos os ministros e secreta-
'rios do governo c presidentes de
'òancos c empresas estatais, todo' ò "empenho e colaboração" para
com o processo de privatização"Üas empresas estatais. "O 

presi-
dente reafirmou que o programa' de privatização é para valer", re-1 latou o presidente do Banco Na-" cional de Desenvolvimento Eco-

..nómico e Social (BNDES),
- Eduardo Modiano, que também é
presidente da Comissão Diretora
de Privatização. Modiano acredi-
ta que a determinação do presi-
dente coloca um ponto final nas
^divergências surgidas dentro do

, próprio governo sobre a privati-
zação de empresas públicas. Ele
anunciou que está pronto para ser
enviado ao Congresso Nacional o
projeto-de-lci propondo que as
Concessões para os serviços pübli-'$ps também sejam privatizadas,
como desejam investidores nacio-
nais e estrangeiros.

Os participantes da reunião
(duviram de Modiano um minu-'cioso relato sobre o processo de
[privatização e foram informados
de que no início de março pode-
rào ser marcados os leilões de
venda das quatro primeiras esta-
ais: a Companhia Siderúrgica de

Tubarão, a Usiminas, a Mafersa e
Usiméc, que poderão ser vendi-

das até o inicio de maio, seguidas,
depois, por indústrias de fertili-
zantese petroquímicas. Até outu-
bro a Comissão de Privatização
espera receber todos os relatórios

de avaliação das 22 estatais que o
governo pretende transferir ao se-
tor privado. Para essa venda, se-
gundo Modiano, o governo pre-
tende utilizar prioritariamente as
bolsas de valores, tentando diluir,
ao máximo o capital dessas em-
presas entre compradores diversi-
ficados.

Modiano diz que o governo
está estudando mudanças na le-
gislaçào brasileira sobre privati-
zação para permitir que empre-
sas de capital estrangeiro
possam comprar ações das esta-

tais diretamen-
te, sem ter que
participar dos
fundos de ti tu-
los que serão
utilizados como
moeda para a
compra de
ações das esta-
tais. Ele espera
que até o início
de março a Co-
missão de Valo-
res Mobiliários
(CVM) conclua
a regulamenta-
ção desses fun-
dos, que serão
constituídos de
cruzados novos,
certificados de
privatização, ti-
tulos de dividas
do governo pa-
ra com empre-
sas do setor pri-
vado nacional e
títulos da divida
externa, para a
conversão da

dívida em investimentos no
país.

Ainda esta semana, Modiano
pretende ir a Nova Iorque, ou
enviar um diretor do BNDES,
para explicar aos credores priva-
dos estrangeiros, o programa bra-
sileiro de privatização e debater
as formas de investirem na com-
pra de estatais brasileiras. Ele cx-
plicou que ainda não há uma de-
finição sobre a venda de ações de
estatais em bolsas de valores no
exterior, o que também é um piei-
to dos investidores estrangeiros-

ergei

CSN quer exportar toda a produção
Merendo externo é
li solução pari os

problemas da usina

Sirnone Goldberg

A Companhia Siderúrgica Nacio-
xX, nal (CSN) prepara-se para co-
locar 100% da sua produção no
mercado externo. Essa foi a alternati-
va escolhida para fugir dos efeitos do
congejamehto de preços e das novas
medidas econômicas, disse o diretor
comercial da empresa, Paulo Yoshi-
da. Segundo ele, o pacote provocaráum aumento de gastos de USS 35
milhões este mês. dos quais USS 28
milhões serão desembolsados para o
reajuste salarial. Yoshida. que admite
a situação delicada da empresa no
momento, garante que não haverá
atraso no pagamento dos salários e
descarta o socorro de bancos. "A so-
lução será buscada internamente,
com o corte de despesas, investimen-
los e ajuste de estoques", comentou.

A'folha de salários da CSN custa
normalmente cerca de USS 23 mi-
Ihões. Com a nova regra salarial, esse
montante pulará, este mês, para USS
51 milhões. "É quase a metade do
faturamento", comentou Yoshida.
Em fevereiro, a siderúrgica deve obter
USS 120 milhões,j vendendo 77% da
sua produção ao exterior, onde os
preços são melhores.

Para dar uma idéia de como o
mercado lá fora pode ajudar a equili-
brar as contas da CSN, ele faz algu-
mas comparações: "Em relação ao
mercado interno, as vendas no exte-
rior nos proporcionam preços 35%
superiores no laminado a quente;27% no laminado a frio; 15% na
folha zincada e 8% na de flandres",
citou Yoshida. Dos USS 120 milhões
que a CSN vai faturar este mês, USS
SI milhões serão obtidos com expor-
taçòes para o Irã, Japão. índia, Esta-
dos Unidos, Comunidade Econômica
Européia. Sudeste Asiático e América' atina. "Nossa intenção é colocar-

mos toda a nossa produção no exte-
rior a partir de abril", revelou Yosfti-
da.

Para o salto no mercado externo a
CSN terá como reforço o alto- forno
2. que volta a operar no próximo dia
23 depois de quase um ano de refor-
mas. "Esse equipamento se somará
aos Sitos-fornos I e 3 e aumentará
nossa produção das atuais 228 mil
toneladas mensais para 297 mil", in-
formou Yoshida. Até que a maior
agressividade nas exportações se
transforme em dinheiro, a CSN terá
de cortar despesas, entre elas gastoscom atualização tecnológica, o que
preocupa o diretor comercial da em-
presa. "São 

perversos os efeitos dessa
economia forçada sobre a competiti-
vidade futura da usina."

O sonho de tarifas atualizadas
para o aço, mais próximo no tempo
em que o governo soltou as amarras
sobre os preços, tornou-se distante
agora, com mais um congelamento.
A CSN vinha recuperando gradual-mente seus preços desde o final do
ano passado. A idéia, segundo Yoshi-
da. era, após quatro ou cinco meses,

ter preços compatíveis com os simila-
res importados! Mas a defasagem era— e ainda é. ressalta ele — lão grande
que a recomposição não poderia ser
leita de uma só vez. O laminado a
quente da CSN tem seu preço equiva-
lente a 56% do produto importado; o
laminado a frio está cotado a 59% do
similar estrangeiro. O mesmo ocorre
com a folha zincada e de flandres,
cujos preços representam, respectiva-
mente, 78% c 71% dos mesmos pro-dutos importados.

Pelos cálculos de Yoshida, a CSN
deixa de receber cerca de USS 20
milhões mensais por causa da defasa-
gem de preços. Com o congelamento
e o impacto do pacote — que além do
aumento dos gastos com a folha de
pessoal, provocou um acréscimo, este
mês, de USS 5 milhões nas despesas
com energia elétrica, USS I milhão
com combustíveis e USS 1 milhão
com tarifas portuárias —. a empresa
terá que fazer e refazer cálculos de
forma a não comprometer o esforço
de recuperação financeira que vinha
sendo feito, comentou o diretor co-
mercial.

Fornecedores 
querem aumento

O presidente da Companhia Side-
rúrgica Nacional (CSN), Roberto Pro-
cópio Lima Neto. denunciou ontem aCia Paraibana de Metais e a Magnesi-
ta. fornecedoras de itisumos para ausina, por estarem recusando pedidoscaso nao haja reajuste de preços. Se-
gundo Lima Neto. a Paraibuna. quefornece 50% do zinco consumido pelasiderúrgica, e a Magnesita, que abaste-cc a empresa cie refratarios, ja avisaram
que. a partir de março, só atenderá aos
pedidos se a CSN concordar em panarum aumento.

A Light. que entrou na Justiça noultimo dia 31 cobrando USS 150 mi-Ihões de dividas vencidas da CSN
(abril a setembro do ano passado), teráde brmar pára receber, pois a siderar-
gica nao tem como pagar; disse Lima
Neto. Pelas contas da CSN. o débito
com a Light é de USS 80 milhões. A
diferença, explica Lima Neto, ocorre
porque a Light esta incluindo correção

pelo BTNf mais juros de 1% ao dia. A
CSN não está considerando os juros."É interessante que nem os bancos
privados, salvo rarissimas exceções, es-
lão nos executando. Ai vem uma em-
presa do governo federal e nos executa
judicialmente", reclamou Lima Neto.

Segundo o presidente da CSN, caso
a Light corte o fornecimento de ener-
gia á usina, os altos-foroos vão se da-
nificar por causa do resfriamento, cau-
sando o fechamento de toda a
metalurgia. Ele lembrou que já propôsao goserno cinco planos de reestrutu-
ração dos débitos da CSN — que so-
mam hoje cerca de USS 2.1 bilhões —
e que está esperando os USS 600 mi-
Ihões prometidos pelo governei paraoue a empresa amortize dívidas venci
das. O pacote econômico, que teve
impacto de USS 35 milhões sobre ..
custos da CSN este mês, obrinou a
empresa a dar um reajuste hiêdio de
123" u a seus empregados.
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BRASÍLIA —0 presidente Fernan-

do Collor decidiu rever, após a reunião
de estatais c privatização ontem no Palá-
cio do Planalto, a decisão de fechar 1.596
agências do Banco do Brasil. Atendendo
a uma solicitação do líder do governo na
Câmara, Humb'efto Souto (PFL-MG), o
presidente pediu à ministra da Econo-
mia, Zclia Cardoso de Mello, que fizesse
uma nova análise da questão, mantendo
as agências nos municípios onde não
houvesse nenhum outro banco. A quês-"
tão das agências bancárias era uma das
maiores quedas-de-braço entre a base
política do presidente c sua equipe eco-
nòmica.

No final de fevereiro, o presidente do
Banco do Brasil, Alberto Policaro, che-
gou a expulsar de sua sala um grupo de
deputados que pedia uma revisão da de-
cisão. Na sua política de aproximação
com o Congresso, Collor agora acabou
cedendo aos argumentos. "Na minha re-
gião (Triângulo Mineiro), por exemplo,
iam extinguir sele agências. Em nenhum
desses municípios linha outro banco",
conta Humberto Souto. "E claro que os

bancos visam ao lucro, mas o Banco do
Brasil e a Caixa Econômica jfederal
preslam uma enorme contribuição ao de-
senvolvimento do pais", avalia Huniber-
to Souto.

Nota — Ontem mesmo, o presidente
do Banco do Brasil, Alberto Policaro,
passou a tarde reunido com sua diretoria
e todos os 25 superintendes do banco,
revendo o fechamento das agências e
postos de serviço, anunciado pelo pro-
prio Policaro, no dia 24 de janeiro, como
sendo "irreversível". Uma nota distribui-
da pela assessoria do BB no final da
tarde, informou que 

"a reavaliaçao da
proposta de redesenho da rede de depen-
dências teve origem na reunião realizada
entre a diretoria do banco e parlamenta-
res no dia 30 de janeiro, onde foi discuti-
do o fechamento dos pontos de atendi-
mento". O encontro citado pela nota foi
o mesmo cm que um grupo de depu-
tados, liderados pelo deputado Adilson
Motta (PDS-RS), foi expulso da sala de
Policaro.

Nesla mesma reunião ficou acertado
que os parlamentares apresentariam a

direção da instituição as reivindicações
das comunidades onde foram fechadas
agências e postos do BB. A nota esclare-
ce ainda que as comunidades terão que
se comprometer a oferecer condições pa-
ra que a agência continue funcionando
no local. No segundo semestre do ano
passado, 83% das agências do BB esta-
vam deficitárias. Na nota distribuída on-
tem, o Banco do Brasil justifica sua deci-
são de rever o fechamento desses pontos
de atendimento levando cm conta que
muitas regiões "ficaram desasistidas pelo
BB".

Ainda assim, Policaro assegurou, na
nota, que "o processo de modernização c
reestruturação do BB irá prosseguir. Ic-
vando cm conta os interesses maiores do
país e da própria empresa". O fechamen-
to dos 1.596 pontos de atentimento foi
motivo de divergência entre Policaro e o
diretor de Recursos Humanos da insti-
tuição. Celso Cavalcanti, amigo do presi-
dente Collor, que desde o inicio foi con-
tra a reforma por considerar que
atrapalharia a aproximação com o Con-
gresso.

Presidente cobra de sua equipe

mais empenho nas privatizaçõesBrasília — Gilberto Alves
brasília — O presidente Fer-

nando Collor cobrou, ontem, du-
rante uma reunião de duas horas
com todos os ministros e secreta-
rios do governo e presidentes de
bancos e empresas estatais, todo
o "empenho e colaboração" para
com o processo de privatização
das empresas estatais. "O 

presi-
dente reafirmou que o programa
de privatização é para valer", re-
latou o presidente do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Eco-
nòmico e Social (BNDES),
Eduardo Modiano. que também é
presidente da Comissão Diretora
de Privatização. Modiano acredi-
ta que a determinação do presi-
dente coloca um ponto final nas
divergências surgidas dentro do
próprio governo sobre a privati-
zação de empresas públicas. Ele
anunciou que está pronto para ser
enviado ao Congresso Nacional o
projeto-de-lei propondo que as
concessões para os serviços públi-
cos também sejam privatizadas,
como desejam investidores nacio-
nais e estrangeiros.

Os participantes da reunião
ouviram de Modiano um minu-
cioso relato sobre o processo de
privatização e foram informados
dc que no início de março pode-
rào ser marcados os leilões de
venda das quatro primeiras esta-
tais: a Companhia Siderúrgica de
Tubarão, a Usiminas, a Mafersa e
a Usimec, que poderão ser vendi-
das até o início de maio, seguidas,
depois, por indústrias de fertili-
zantes e petroquímicas! Até outu-
bro a Comissão de Privatização
espera receber todos os relatórios
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Modiano: Collar acaba com divergencias

de avaliação das 22 estatais que o
governo pretende transferir ao se-
tor privado. Para essa venda, se-
gundo Modiano, o governo pre-
tende utilizar prioritariamente as
bolsas de valores, tentando diluir,
ao máximo o capital dessas em-
presas entre compradores diversi-
ficados.

Modiano diz que o governo
esta estudando mudanças na le-
gislação brasileira sobre privati-
zação para permitir que empre-
sas de capital estrangeiro
possam comprar ações das esta-

CSN quer exportar toda a 
produção

Mercado externo é

a solução para os

problemas da usina

Simono Goldberg

\ Companhia Siderúrgica Nacio-
XX nal (CSN) prepara-se para co-
locar 100% da sua produção no merca-
do externo. Essa foi a alternativa
escolhida para fugir dos efeitos do
congelamento de preços e das novas
medidas econômicas, disse o diretor
comercial da empresa, Paulo Yoshi-
da. Segundo ele, o pacote provocará
um aumento de gastos de USS 35
milhões este mês, dos quais USS 28
milhões serão desembolsados para o
reajuste salarial. Yoshida, que admite
a situação delicada da empresa no
momento, garante que não haverá
atraso no pagamento dos salários e
descarta o socorro de bancos. "A so-
luçào será buscada internamente, com
o corte de despesas, investimentos e
ajuste de estoques", comentou.

A folha de salários da CSN custa
normalmente cerca de USS 23 mi-
lhões. Com a nova regra salarial, esse
montante pulará, este mês, para USS
51 milhões. "È quase a metade do
faturamento", comentou Yoshida. Em
fevereiro, a siderúrgica deve obter USS
120 milhões, vendendo 77% da sua
produção ao exterior, onde os preços
são melhores.

Para dar uma idéia de como o
mercado lá fora pode ajudar a equili-
brar as contas da CSN, ele faz algu-
mas comparações: "Em relação ao
mercado interno, as vendas no exte-
rior nos proporcionam preços 35%
superiores no laminado a quente; 27%
no laminado a frio; 15% na folha zin-
cada e 8% na de flandres", citou Yos-
hida. Dos USS 120 milhões que a CSN
vai faturar este mês, USS 81 milhões
serão obtidos com exportações para o
Irã, Japão, índia. Estados Unidos. Co-
munidade Econômica Européia. Su-
deste Asiático e América Latina. "Nos-
sa intenção é colocarmos toda a nossa
produção no exterior a partir de abril",
revelou Yoshida.

Para o salto no mercado externo a
CSN terá como reforço o alto- forno
2, que volta a operar no próximo dia
23 depois de quase um ano de refor-
mas. "Esse equipamento se somará
aos altos-fornos I e 3 e aumentará
nossa produção das atuais 228 mil
toneladas mensais para 297 mil", in-
formou Yoshida. Até que a maior
agressividade nas exportações se trans-
forme em dinheiro, a CSN terá de cor-
tar despesas, entre elas gastos com
atualização tecnológica, o que preocu-
pa o diretor comercial da empresa."São perversos os efeitos dessa eeono-
mia forçada sobre a competitividade
futura da usina."

O sonho de tarifas atualizadas
para o aço, mais próximo no tempo
em que o governo soltou as amarras
sobre os preços, tornou-se distante
agora, com mais um congelamento.
A CSN vinha recuperando gradual-
mente seus preços desde o final do
ano passado. A idéia, segundo Yoshi-
da, era, após quatro ou cinco meses, <
ter preços compatíveis com os simila-
res importados. Mas a defasagein era

— c ainda é, ressalta ele — tão grande
que a recomposição não poderia ser
feita de uma só vez. O laminado a
quente da CSN tem seu preço equiva-
lente a 56% do produto importado; o
laminado a frio está cotado a 59% do
similar estrangeiro. O mesmo ocorre
com a folha zincada e de flandres,
cujos preços representam, respectiva-
mente, 78% e 71% dos mesmos pro-
dutos importados.

Pelos cálculos de Yoshida, a CSN
deixa de receber cerca de USS 20
milhões mensais por causa da defasa-
gem de preços. Com o congelamento
e o impacto do pacote — que além do
aumento dos gastos com a folha de
pessoal, provocou um acréscimo, este
mês, de USS 5 milhões nas despesas
com energia elétrica, USS 1 milhão
com combustíveis e USS I milhão
com tarifas portuárias —, a empresa
terá que fazer e refazer cálculos de
forma a não comprometer o esforço
de recuperação financeira que vinha
sendo feito, comentou o diretor co-
mercial.

Fornecedores querem aumento
O presidente da Companhia Side-

rúrgica Nacional (CSN), Roberto Pro-
cópio Lima Neto, denunciou ontem a
Cia Paraibuna de Metais e a Magnesi-
ta, fornecedoras de insumos para a
usina, por estarem recusando pedidos
caso nao haja reajuste de preços. Se-
gundo Lima Neto. a Paraibuna, que
fornece 50% do zinco consumido pela
siderúrgica, c a Magncsita, que abaste-
ce a empresa de relratários, ja avisaram
que. a partir de março, só atenderá aos
pedidos se a CSN concordar em pagar
um aumento.

A Light. que entrou na Justiça no
último dia 31 cobrando USS 150 mi-
lhões de dividas vencidas da CSN (abril
a setembro do ano passado), terá de
brigar para receber, pois a siderúrgica
não tem como pagar, disse Lima Neto.
Pelas contas da CSN. o débito com a
Light é de USS 80 milhões. A diferença,
explica Lima Neto. ocorre porque a
Light está incluindo correção pelo BTNf

mais juros de 1% ao dia. A CSN nao
está considerando os juros. "E interes-
sante que nem os bancos privados, salvo
rarissimas exceções, estão nos executan-
do. Ai vem uma empresa do governo
federal e nos executa judicialmente", re-
clamou Lima Neto.

Segundo o presidente da CSN, caso
a Light corte o fornecimento de éner-
gia a usina, os altos-fornos vão se da-
nificar por causa do resfriamento, eau-
sando o fechamento de toda a
metalurgia. Ele lembrou que já propôs
ao governo cinco planos de reestrutu-
ração dos débitos da CSN — que so-
mam hoje cerca de USS 2.1 bilhões —
e que esta esperando os USS 600 mi-
lhões prometidos pelo governo para
que a empresa amortize dividas venci-
das. O pacote econômico, que teve um
impacto dc USS 35 milhões sobre os
custos da CSN este mês. obrigou a
empresa a dar um reajuste médio de
123° o a seus empregados.
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tais diretamen-
te, sem ter que
participar dos
fundos de titu-
los que serão
utilizados como
moeda para a
compra de
ações das esta-
tais. Ele espera
que até o início
de março a Co-
missão de Valo-
res Mobiliários
(CVM) conclua
a regulamenta-
ção desses fun-
dos, que serão
constituídos dc
cruzados novos,
certificados dc
privatização, ti-
tulos dc dívidas
do governo pa-
ra com empre-
sas do setor pri-
vado nacional e
títulos da dívida
externa, para a
conversão da

divida em investimentos no
país.

Ainda esta semana, Modiano
pretende ir a Nova Iorque, ou
enviar um diretor do BNDES,
para explicar aos credores priva-
dos estrangeiros, o programa bra-
sileiro de privatização e debater
as formas de investirem na com-
pra de estatais brasileiras. Ele ex-
plicou que ainda não há uma de-
finição sobre a venda de ações de
estatais em bolsas de valores no
exterior, o que também é um piei-
to dos investidores estrangeiros.

O prédio da «raça 15 ainda está ocupado, tuas o IAÀ só tem hoje 900 servidores

Governo acaba 
JAA deixa U1TI rombo

de US$ 350 milhões

com monopólio

de estivadores
BRASÍLIA — O presidente Fernan-

do Collor enviou ontem ao Congresso
Nacional, para apreciação em regime de
urgência, projeto de lei que retira dos
sindicatos dc estivadores o monopólio
sobre o agenciamento das operações por-
tuárias c a exclusividade sobre a execu*
ção dos serviços de capatazia, conserto e
conferência de carga e descarga, vigilân-
cia, limpeza c conservação das embarca-
çõesf A medida elimina o conjunto de leis
— inclusive artigos da CLT — que. des-
de 1934, consolidou a estrutura corpora-
tivista dos serviços portuário! Com isso,
os usuários dos portos (armadores, ex-
portadores, proprietários de mercado-
rias. arrendatários ou locatários' de ler-
minais) poderão formar uma equipe
própria de trabalhadores portuários, ou
contratá-los junto a empresas de locação
de mão-de-obra.

No mesmo projeto de lei, o governo
modificou a estrutura das tarifas portuá-
rias e abriu a exploração do setor á
iniciativa privada, desburocratizando c
tornando sem efeito normas e regula-
mentof cadueos. alguns vigentes desde o
século passado. A medida, conforme ob-
servou o presidente Collor na mensagem
encaminhada ao Congresso, "destina-se
a modernizar a anacrônica estrutura por-
tuária brasileira que, corroída pelo tem-
po c pela falta de investimentos, tem seus
custos desproporcionalmente superiores
aos dos seus similares internacionais". O
projeto elimina dois tipos dc intermediá-
rio — o agente controlador (geralmente
um armador) e o sindicato —. além dos
procedimentos ultrapassados que colo-
cavam os custos dos portos brasileiros
entre os mais caros do mundo.

No ano passado, os 39 portos brasi-
leiros movimentaram cerca de 350 mi-
lhões de toneladas de carga, utilizando
mais de 60 mil operários. O porto de
Roterdã, na Holanda, movimentou, no
mesmo período, 296 milhões de tonela-
das com apenas dois mil trabalhadores.
Os custos operacionais, no Brasil, são de
duas a cinco vezes superiores â média dos
portos internacionais.

Juristas querem

nova regra para

nomeação ao STF

BRASÍLIA — Um grupo de juristas
começa a se movimentar para modificar
os critérios que norteiam a escolha e
nomeações dos ministros do Supremo
Tribunal Federal, hoje baseados na ami-
zade e 110 interesse político. Segundo
eles, isso compromete a independência
da corte de maior poder jurídico do país.

Para receber um alto salário — hoje,
em torno de CrS 1 milhão e 400 mil —. a
pessoa a ser indicada ministro do Supre-
rriò Tribunal Federal pelo Presidente da
República tem que apresentar, como de-
termina a Constituição, "notável saber
jurídico e reputação ilibada", mas essa
regra nem sempre e obedecida. Desde os
governos revolucionários a maioria dos
ministros foi nomeada por gratidão,
amizade e interesse político. Um dos
exemplos foi a nomeação do ex-ministro
da Justiça, Alfredo BuzaidJ para o STF
pelo ex-presidente Garrastazu Mediei.
Buzaid, quando ministro da Justiça, co-
laborou em tudo com o ex-Presidenfe da
República e, como prêmio, foi para o
STF,' onde se aposentou com salario in-
tegral.

Entre os juristas que propõem novos
critérios para as nomeações dos tiiinis-
tros do STF está o deputado Hélio Bi-
cudo (PT-SP). Ele pretende apresentar
ao Congresso uma emenda constitucio-
nal ou propor em Í993, quando houver
a reforma da Constituição. .1 modifica-
ção do sistema. Hoje, o presidente da
República escolhe o nome, remete para
apreciação do Senado e, aprovado, as-
sina o decreto de nomeação. O depu-
tado do PT defende a escolha do nome
por um colegiado independente. Esse
nome será encaminhado para o presi-
dente da República que, por sua vez, o
submete ao plenário do Congresso, que
deve aprová-lo por maioria I >sé novo
ministro ocupara o cargo com um man-
dato pré-determinado. 

"Quando acabar
esse mandato, ele vai para casa 1 sse
critério dará mais autonomia .10 Poder
Judiciário, acabando com as jogadas
políticas, deixando de ficar o escolhido
preso moralmente .1 quem o indicou .
explicou Bicudo.

Jorugomar Felix

Depois de 58 anos de vida e
muitas promessas de extinção 011
privatização, o Instituto do Açú-
car e do Álcool (IAA) está com
os dias contados. A cada inicio
de governo, o IAA era ameaçado
de sumir da lista das autarquias
federais, mas conseguia sobrevi-
\er graças á habilidade de poliu-
cos c empresários. No dia 30 de
junho, porém, esgota-se o prazo
para a entrega do relatório do
inventário e a certidão de óbito
do IAA será assinada. O contri-
buinte receberá uma herança
amarga: o IAA deixa aos cofres
públicos um rombo de USS 355
milhões.

A divida é conseqüência dc
uma performance de favoreci-
mentos, clientelismo c anos de
subsídios às usinas. A prática que levou
o IAA à bancarrota consistia cm em-
préstimos ás usinas, cujas promissórias
se perdiam pelos trâmites burocráticos.
As quantias jamais eram cobradas aos
devedores. O instituto servia de avalista
para empréstimo das usinas no exterior,
com a desculpa de reequipagem cm fun-
ção do Proálcool ou aumento da pro-
duçâòj e depois ouvia na boca do caixa
a lamentação de que os preços baixos
impossibilitavam o pagamento. Essas
operações financeiras ficaram conheci-
das nos corredores do instituto como
golpe tio aval.

Outro mecanismo lucrativo para to-
dos — com exceção do contribuinte —
era a venda de açúcar ao IAA, que
comprava o produto dos usineiros bra-
sileiros por um preço superior ao prati-
cado no mercado externo. Assim, o sal-
do negativo crescia como bola dc neve.
Em 1983, o então presidente João Fi-
gueiredo anistiou os devedores do IAA.
Os débitos vencidos desde 1981 foram
cobrados com um desconto de 50% nas
multas. Resultado: dois anos depois o
IAA havia acumulado 11111 prejuízo de
USS 59,5 milhões. E o pais fechou 1984
com um prejuízo superior a USS 300
milhões 110 setor sucroalcooleiro.

Escândalos — A presidência do
instituto era preenchida ao sabor das
pressões de usineiros e políticos. Em
cinco anos, de 1984 a 1989, passaram
pelo IAA sete presidentes. Eles sequer
completavam um ano no cargo — exce-
to o usineiro José Ribeiro de Toledo
qtte ficou dois anos — c suas "saídas
eram recheadas de casos, suspeitas e
acusações de favorecimento pessoal. Os
sucessivos escândalos na burocrática
administração do setor levaram 12 ex-
presidentes e diretores do instituto ao
banco dos réus do Tribunal de Contas
da União e transformaram o IAA num
sinônimo de corrupção. "Sua função
foi totalmente desvirtuada", afirma o
ex-ministro da Indústria e do Comércio
Roberto Gusmão, um dos primeiros a
anunciar a morte do instituto, etn 1985,
debaixo da propagada reforma admi-
nistrativa da Nova República. "Estou
disposto a enfrentar todo o tipo de
pressões", declarou Gusmão na época.

Resistente, o IAA conseguiu chegar
intacto ao fim da Nova República, ape-
sar de o ex-presidente José Sarney ter
decretado três vezes sua extinção, com
todas as letras! Na segunda tentativa,
faltavam apenas" nove semanas para
Sarney deixar o Planalto. E a decisão
careceu de credibilidade. As ameaças de
extinção foram tantas — e infrutíferas
— que inspirou até piada: diziam que o
IAA tinha o corpo fechado, estava sob
proteção dos santos e nenhum mal o
atingia.

Hoje, o ex-ministro Gusmão evita
comentar o assunto. "Ganhei tantos
inimigos e detratores por causa disso
que é bom nem falar", lembra. "O IAA
atendeu seu objetivo, foi fruto de uma
crise de superprodução, infelizmente,
envelheceu e perdeu a finalidade", con-
corda o presidente da Copersucàr, Wer-
ther Annicchino; dono da Usina Santa
Cruz. "Mas essa divida deve ser cobra-
da. quem deve tem que pagar. Isso
ocorreu devido ao descontrole", com-
pleta. O usineiro atribui o rombo ao"desprezo do governo pelo setor" e ao
ubclamento de preços "fora da rcalida-
dc". inviabilizando o poder de paga-
mento das usinas.
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Sarney decretou ,'J vezes a extinção

Espólio Criado em 1933 pelo
presidente Getúlio Vargas, com o nohic
de Comissão de Defesa da Produção do
Açúcar e do Álcool, para recuperar a
economia açucareira da crise, o IAA ja
foi uma das mais importantes aulár-
quias do governo — submetida ao èx-
tinto Ministério da Indústria e do Co-
mércio. Durante todo esse tempo, além
de deter o monopólio das importaçõi?»
de produtos sucroalcooleiros, ficou sob
a égide do IAA a condução da política
agroindustrial e canavieira, os preços;
pesquisas Jo setor, controle do trans-
porte, dos terminais portuários e a ad-;
ministrarão dos armazéns. )

No governo Collor, as atribuições;
do IAA sofreram uma mudança radical;
e fora transferidas a Gerencia de As-i
suntos Sucroalcooleiros da pecretariaf
de Desenvolvimento Regional (SDR).;
chefiada por Pedro Roberio de Melo;
Nogueira. O governo retirou todo oi
subsidio a estocagem de álcool e trans-}
feriu a comercialização a Petribrás. Oí
IAA. a caminho da extinçâi| está atuOM
mente sob a supervisão da inventariames
Maria de Nazaré Pinho de A^is. .

No prédio da Praça Quinze, no Rio.,
onde funciona a sede do instituto, ja;
aparecem os sinais da morte anunciada.;
Dc 5 mil funcionários, na década de Siri
— quando sua fama de cabide de em-'
prego atravessava fronteiras , o IAA
resumiu sua folha a cerca de 900 funcio-í
nários. E, a cada dia. novas relações dc
requisitados por outros ministérios saoi
publicadas 110 Diário Oficial. No dia 28»
de janeiro, o Ministério da Jjjfra-Estru-f
tura requisitou 91 fiscais pira traballia-j
reni 11a vigilância das medidas do Planoj
Emergencjal de Racionalização e Con-,
tingenciamento do Uso dc Combusii--
veis.

Os nove andares da sede continuam;
ocupados, pois o destino do prédio esta;
para ser definido. O edifício anexo já}
sede. depois dc lima acirrada disputjd
foi incorporado pelo Llo\d Brasileiro.]
empresa que também está à beira d,t':
extinção. Nos bastidores, há grandei
disputa pelo espólio do IAA. Até mes-:
1110 o painel do pintor Manoel Santía-i
go, que decora a sala do Conselho Deli-"
berativo. esteve ameaçado. Encantada;
com a obra, a secretária do chefe da;
Gerência de Projetos Sucroalcooleiros^
tentou arrancar o painel fixado à pare-;
de. Alguns móveis foram retirados do|
prédio pelo próprio Departamento dei
Policia Federal.com um mandado assi-I
nado pelo ex-superintendente regional:
Fábio Calheiros. Logo que foi anuncia-'
da a extinção do IAA, dois delegados;
encheram um caminhão com cerca oe»
300 móveis para decorar as salas doi
DPF 11a Avenida Rodrigues Ah es. j

Essas cenas de decadência mostram-
que o processo de extinção desta vez e-'
para valer. O que põe fim a um longo"
histórico de sangria dos cofres públicos.;
O deputado pernambucano Miguel Ar-;
raes (PSlil. que acompanhou a ação do;
IAA no seu estado durante muitos;
anos, concorda plenamente com a desà-j
tivaçâo do instituto, mas lamenta a fal-'
ta de uma política social para o setor.{"A plantação de cana e a parte maisí
atrasada da agricultura brasileira, que',
produz probllihas gravíssimos no Nor-í
deste, como o bóia-fria. Esse trabalha-»
dor. sem assistência, fica ate sei*, meses;
sem emprego e vai para a periferia da '
cidade", lembra Arraes, "Nesses anos;
todos o instituto não cumpriu essa ftitj/
ção social.
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Lyra: vitória por unanimidade

TRE pernambucano

garante vagas de

Lyra e José Moura
RECIFE — Em reunião extraordinária, o

TRE de Pernambuco reconheceu, por unanimi-
dade, que os deputados federais Fernando Lyra,
do PDT, c José Moura, do PFL, primeiros su-
plenlcs de seus partidos no estado, tC-m o direito
de ocupar mais duas vagas na Câmara, de acordo
com o Artigo 45 da nova Constituição, que cria
uma nova proporcionalidade na Câmara. A ri-
gor, de acordo com interpretação da Comissão de
Constituição e Justiça do Congresso, o Artigo 45
amplia em 55 o número de deputados federais no
pais c garante mais duas vagas ao estado de
Pernambuco.

A polêmica em torno do aumento do número
de vagas na Câmara, que está subjudice até uma
decisão final do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) ou mesmo do Supremo Tribunal Federal
(STF), foi gerada depois que o Artigo 45 da nova
Constituição estabeleceu que os estados devem
ter no mínimo oito c no máximo 70 deputados
federais. Com base nisso, o TSE autorizou os
novos estados a fazer eleição cm 1990, elegendo
cada um oito deputados federais — o mínimo
permitido. Quanto ao estado de São Paulo, que
ficaria com 70 deputados federais — o máximo
permitido —, e os demais estados que se adapta-
riam ao novo sistema de acordo com o número de
habitantes, o TSE lavou as mãos, deixando que o
Congresso, através de lei complementar, resolves-
se a questão.

A decisão do TRE pernambucano reforça a
resolução já adotada pelo TRE de São Paulo, que
reconheceu o direito do estado a mais 10 vagas na
Câmara. Mas, ao contrário do TRE paulista, que
chegou a marcar a diplomaçâo dos novos depu-
tados. voltando atrás cm função de embargo do
TSE. o TRE de Pernambuco resolveu não diplo-
mar Lyra c Moura. Alegou que reconhece o
direito dos dois. aceita o recurso impetrado, mas
só vai diplomá-los depois que o TSE se pronun-
ciar sobre o assunto.

O advogado dos suplentes de deputados junto
aó TRE. Túlio Ponzi Filho, afirmou que foi"uma grande vitória" a decisão do TRE pernam-
bucano. Ele acha que agora vai ser mais fácil o
TSE tomar uma decisão rápida sobre o assunto.

Collares diz que

servidores terão

aumento pequeno
PORTO ALEGRE — O governador eleito

do Rio Grande do Sul, Alceu Collares, antecipou
ontem que não poderá conceder percentuais altos
de reajuste ao funcionalismo no início do seu
governo porque "não teria como pagar e faria
promessas sem fundamento". A afirmação foi
feita após reunião com o atual governador, Sin-
vai Guazzelli, que o informou sobre a rolagem da
dívida mobiliária do estado feita com o governo
federal e que revelou que atrasará também o
pagamento dos salários de fevereiro.

Collares não quis antecipar se iniciaria seu
governo também com atraso no pagamento do
funcionalismo, porque aguarda a revisão das pro-
jcçôcs de arrecadação e despesa do estado dos
próximos três meses, cm elaboração por causa
das novas medidas econômicas. Só após a conclu-
são daquele estudo é que haverá uma definição
sobre o reajuste do funcionalismo.

"O Plano Collor II mudou todas as nossas
projeções anteriores e teremos que refazer tudo",
explicou o governador Sinval Guazzelli, que vem
enfrentando dificuldades financeiras nos últimos
meses do governo, causando atrasos no paga-
mento do 13° c dos salários de janeiro e feverei-
ro.

"É a maior crise que estamos vivendo", con-
firmou o governador eleito Alceu Collares, que
elogiou Guazzelli. "Ele é um homem bom, hones-
to. Se não paga pontualmente e se não concede
reajustes que recuperem o poder de compra dos
salários c porque o Tesouro está sem caixa", disse
Collares.

"É uma crise que atinge todo o pais", acres-
centou Collares, que foi informado por Guazzelli
sobre os entendimentos com o governo federal
que permitiram a troca de títulos do estado pelas
Letras do Banco Central (LBC). Isso permitirá
um desafogo imediato para o governo gaúcho
nos próximos 60 dias, já que em janeiro c feverei-
ro seria obrigado a rolar CrS 100 milhões diaria-
mente.

Alceu Collares divulgará os nomes de seu
secretariado no dia 2 de março, mas já anunciou
que sua mulher, Neuza Canabarro, será a secrctá-
ria estadual de Educação. Também serão secrctá-
rios o presidente regional do PDT, Mátheus Sch-
midt, o deputado federal eleito Aldo Pinto e o
advogado Mathias Nagelstcin.

|—| O governador eleito do Piauí, Freitas Neto
1— (PFL), adiou o anúncio dos nomes de seu
secretariado, marcado para hoje, para dedicar-
se à elaboração de um documento de renegocia-
ção da dívida do estado a ser entregue esta
semana ao presidente Fernando Collor. O docu-
mento inclui a reabertura do Banco do Estado
do Piauí (BEP), liquidado extrajudicialmente
em setembro do ano passado. Segundo Freitas,
sem a renegociação sua administração c inviá-
vel. O Piauí deve CrS 62 bilhões, entre débitos
do ano passado e parcelas referentes a este ano,
o que representa 80% da receita disponível. A
proposta de Freitas é adequar o pagamento da
divida ao orçamento estadual.

Roberto Faustlno — 5/1/00

Zélia nega troca de 
papéis

em acordo com os estados

Quércia: montando estrategia

Quércia articula

sua candidatura

com governadores
SÃO PAULO — O governador Orestes

Quércia não convidou o governador eleito do
Paraná, Roberto Requião, para o almoço que
reunirá, hoje, no Palácio dos Bandeirantes, os seis
outros governadores eleitos pelo PMDB para,
segundo a agenda oficial, discutir a renovação do
partido e a eleição do Diretório Nacional. Na
verdade. Quércia já irá montar sua estratégia
para assumir a presidência do PMDB a partir de
março, com apoio dos governadores e boa parte
da bancada federal."Eu já tenho o apoio desses governadores",
garantiu ontem pela manhã o governador Quer-
cia, dizendo que não precisa pedir o voto dos
governadores Luiz Antônio Fleury Filho (São
Paulo), Ronaldo Cunha Lima (Paraíba), Jáder
Barbalho (Pará), íris Resende (Goiás), Gilberto
Mcstrinho (Amazonas) e Moisés Avelino (Tocan-
tins). A estes, de formas diferentes, Quércia aju-
dou na campanha eleitoral, mas a Requião, alia-
do do governador do Paraná. Álvaro Dias, ele
negou ajuda financeira para o segundo turno,
apesar de uma solicitação formal do comando da
campanha paranaense.

Ulysses — O governador de São Paulo
disse que pediu o apoio formal do presidente do
PMDB, Ulysscs Guimarães, a sua candidatura."Se eu for candidato, Ulysses não se candidata-
rá", garantiu. Ele acha que as seguidas derrotas
de Ulysses dentro do partido não afetarão a sua
imagem. "Ele está muito acima disso", disse
Quércia. O governador está estudando ainda o
que fazer com Ulysses. Uma das hipóteses, é
colocá-lo na presidência de um conselho superior
do PMDB, a ser criado. No entanto, nada ainda
foi decidido.

Mostrando que está se dedicando quase que
exclusivamente aos assuntos do partido, Quércia
almoçou ontem com os deputados federais Gene-
baldo Corrêa (BA) e Tidei de Lima (SP). Os dois
são candidatos â liderança do partido na Cama-
ra. A disputa está marcada para o dia 20. mas
todos dizem que estão em busca de um consenso.
Quércia deverá apoiar o nome de Genebaldo,
apesar de dizer que não interferirá numa questão
interna do Parlamento.

BRASÍLIA — A ministra da Economia,
Zélia Cardoso de Mello, disse ontem que
os acordos fechados na semana passada
com os governos de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do
Sul, em torno de suas respectivas dívidas
públicas, 

"não envolvem qualquer transfe-
rcncia de recursos do governo federal para
os governos estaduais". Através de nota
oficial, a ministra explicou que 

"não houve
troca de papéis entre o Banco Central e os
bancos estaduais, nem assunção de risco
por parte do BC".

A nota refere-se às informações de que,
com o acordo financeiro, o governo fede-
ral, por meio do Banco Central, trocou os
titulos estaduais, que representavam cncar-
gos crescentes para os estados e vinham
sendo recusados pelo mercado, por títulos
federais — as Letras do Banco Central
(LBC), de fácil aceitação pelos investidores
e que reduzem o custo da rolagem da
dívida desses estados. Ao todo, segundo se
informou em Brasília, o Banco Central
teria absorvido CrS 700 bilhões em titulos
estaduais, mediante garantias dos gover-
nos estaduais envolvidos."O 

que se fez foi delinear, do ponto de
vista técnico, um quadro provisório e ne-
cessário sem o qual qualquer alternativa de

entendimento com os novos governadores
ficaria, de início, inviabilizada", diz a nota
à imprensa. Para Zélia, o objetivo central
das reuniões, realizadas na última quinta-
feira, foi encontrar um encaminhamento
adequado para o desequilíbrio financeiro
dos bancos estaduais daqueles quatro esta-
dos. "Essas instituições, que são sadias,
vinham sendo afetadas pela contaminação
do problema das dividas públicas de seus
respectivos estados", explica a nota.

A ministra afirma que o propósito foi
salvaguardar o sistema financeiro nacio-
nal, tranqüilizar os agentes privados, bus-
car alternativas emergenciais, de modo a
criar as condições necessárias para que se
possa negociar com as futuras administra-
ções, que tomam posse no próximo mês de
março, o encontro de soluções definitivas,
globais e abrangentes para o problema das
dividas públicas estaduais."Em nenhum momento tratou-se de
realizar "operações socorro" ou aliviar o
cumprimento dos compromissos assumi-
dos pelos bancos estaduais junto a seus
credores", diz a nota. "Tampouco se tra-
tou de resolver a situação de governos da
federação que recorreram a bancos oficiais
estaduais para financiamento de sua dívida
pública", acrescenta.

Arrecadação do ICMS causa polêmica
CAMPO GRANDE — O governador de

Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda (PMDB),
foi acusado ontem pelo movimento dos servido-
res públicos de manipular os números da arreca-
dação de ICMS ao alegar que a receita líquida
não cobre as despesas com o pessoal para justifi-
car o atraso dos salários de dezembro e janeiro e
do 13°. Segundo os servidores a arrecadação não
diminuiu, como anunciou o governo, e em janeiro
a receita chegou a CrS 5,1 bilhões, contra uma
projeção de CrS 4,6 bilhões da própria Secretaria
de Fazenda, enquanto a folha é de CrS 3,8 bi-
Ihões. O volume arrecadado não inclui 80% do
ICMS obtido com o comércio de boi e de soja,
principais fontes, que são administrados direta-
mente pelo governo e fogem do controle da Supe-
rintendéncia de Administração Tributária.

Ao mostrar documentos fornecidos pelo setor
fazendário comprovando o aumento da arrecada-
ção nos últimos meses, durante reunião das lide-
ranças sindicais dos servidores com deputados, o
agente tributário Carlos Eduardo Martins expli-
cou que a comercialização de boi c de soja está
vinculada a um regime especial, instituído pelo
Confas (Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria), onde os grandes produtores têm 40 dias para
recolher o ICMS. Esse recolhimento, no entanto,
não passa pelo caixa das coletoras e é pago

através do DAR (documento de arrecadação na-
cional) diretamente na Secretaria de Fazenda.
Esse dinheiro recolhido, segundo o agente, não
aparece na receita final divulgada.

"O setor tributário controla até a passagem
do boi ou da soja pelas barreiras, onde é calculai
do o ICMS numa guia em três vias. A terceira via
é remetida à fazenda, em malote lacrado, e a
partir dai não sabemos o que acontece", disse
Carlos Eduardo Martins, também diretor finan-
ceiro do Sindicato dos Agentes Tributários de'Mato Grosso do Sul (Sindate). "Se não há mani-
pulação, não posso confirmar, mas não há trans-
parência nessa arrecadação paralela". As infor-
maçòcs do agente tributário, segundo a
Federação dos Servidores Públicos Civis (Federa-
sul), confirmam "a falta de vontade política" do
governador em pagar os salários atrasados,"dando preferência às empreiteiras que ainda
tocam algumas obras".

Os servidores querem a suspensão desse regi-
me especial que beneficia sojicultores e pecuaris-
ias.

Os servidores continuam a ocupação do pré-
dio do governo estadual, no Parque dos Poderes,
c ontem já eram mais de 150. A PM mantém
guarda.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prozado Acionista:
É com satisfação que apresentamos as Demonstrações Financeiras do BANCO DE CRÉDITO NA-
CIONAL S.A. relativas ao exorcício encorrado em 31 do dozombro do 1990, acompanhadas das
notas explicativas o do parocer dos Auditores Independentes.

PANORAMA ECONÔMICO
No Início do ano, a economia brasileira apresentou um comportamento bastante Instável, em con-
soquôncia do Plano Brasil Novo Implantado pelo Governo.
O Impacto Inicial causado pelo bloqueio dos ativos das pessoas físicas e jurídicas foi traumático. As
difleuldados para llboração de recursos para saldar compromissos inadiávols Instalou um clima do
perplexidade generalizada na economia, postergando, mais uma vez, os investimentos previstosantes do PLANO BRASIL NOVO.
Com a edição deste Plano, o sistema bancário foi oxtromamente exigido para a implementação das
medidas, sofrendo fortes pressões do cliontes que do maneira geral buscavam explicações sobro
seus investimentos.
Passado o impacto Inicial do Plano, os bancos procuraram rapidamente adaptar sua política opera-
cional às sucessivas mudanças ocorridas na oconomia. Observou-se então um crescimento dos em-
préstlmos principalmente no curtíssimo prazo.As medidas de adequação o redimensionamento do BCN à nova realidade da economia brasileira,
bom como a melhoria na ostrutura do atendimento ao cliente e às estratégias de racionalização do
custos administrativos o operacionais, garantiram resultados que, pelas difleuldados do ano, po-dem ser considerados satisfatórios.
"BCN DIREÇÃO FUTURO"
Mais do que uma simples adaptação à realidade oconômlco-financoira imediata, o BCN acolerou em1990 um projeto de profissionalização e preparação da empresa para o morcado dos anos 90,
quando o produto mais desejado sorá a qualidade e a concorrência tenderá a se acentuar.Basicamente, foram analisados e revistos todos os processos e a filosofia do relaclonamonto com osclientes, com os funcionários e com a comunidade de maneira geral. A partir dessa revisão, esta-belocoram-so princípios estratégicos, reunidos em um Plano denominado "BCN Direção Futuro",
quo será a base da modernização da empresa. O primeiro projeto Implantado em 1990 lol o pro-grama do Recuperação do Contas, quo visa melhorar a qualidade das contas existentes e aumentaro Índico de utilização dos produtos do BCN. O segundo projeto foi a Implantação do Comltô de Re-cursos Humanos que visa modernizar as relações empresa-funclonárlos, melhorando dosta forma onível do atondimento do BCN aos seus clientes.

RESULTADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
No oxorcfclo encerrado em 31/12/90, o BCN aulorlu um lucro líquido de CrS 8.062 milhões, oqul-valente a CrS 2.000,00 por lote do mil ações, calculado sobro a quantidade média ponderada dasações om circulação duranto o ano. Comparativamente ao exercício anterior, o lucro do banco crês-cou 118.6% om termos roals, proporcionando uma rentabilidade de 17,7% sobro o Patrimônio U-quldo Final, contra os 18,4% do ano anterior.No ano, o BCN distribuiu dividendos no montante de CrS 2.117 milhões que acrescido do Impostodo Ronda sobro o Lucro Liquido representou 28,05% do resultado ajustado. Ressalte-se que. dossototal, CrS 440 milhões referem-se a dividendos distribuídos no 1ç/SenV90 e CrS 1.677 milhões ros-tantos foram pagos om 05/02/91.

O Patrimônio Líquido do BCN atingiu CrS 45.592 milhôos om 31/12/90, representando uma evolu-
ção real de 128,0% sobre 31/12/89 e um Valor Patrimonial por lote de mil ações de CrS 10.022,25.

CAPTAÇÕES E APLICAÇÕES
No encerramento do oxorcíclo, os recursos totais captados polo BCN atingiram CrS 153.834 mi-
Ihões, roprosontados, om sua maior parto, polas Captaçõos no Mercado Aborto, 39,4%, e Dopôsi-tos a Prazo, 35,8%.
Já o saldo do Depósitos do Poupança apresontou um comportamento advorso, declinando 36.9%
om termos reais, soguindo a tendência mostrada por osse segmento do morcado após o Plano Bra-
sli Novo.
Quanto às Aplicações valo ressaltar quo o volumo total das operações do crédito e câmbio do BCN
atingiu a cifra de CrS 108.175 milhôos. Dosto total, 57,6% correspondem à Operações do Crédito
quo apresentaram um crescimento real do 84,8%, todo olo obtido no poríodo após Plano, quando o
banco passou a operar com maior intonsidade na concessão de créditos, atondendo a filosofia doPlano Brasil Novo.

ÁREA INTERNACIONAL
A atuação do BCN na ároa Internacional tem sido destaque de seu desempenho todos os anos, ro-
petlndo-se om 1990. A estrutura do recursos próprios das agências externas (New York e Grand
Cayman) somaram USS 65,2 milhões quo, adicionados aos recursos obtidos no morcado intornaclo-
nal, permitiram a realização do um volumo de operações do câmbio da ordom de USS 3,2 bilhões.
Esse volumo foi sUjOejior apdc P?Q anterior om 60%.
Do total, ÜÔi lj bilhão foi destinado a financlamontos de exportação, que cresceram 14,5% no
período, aumentando a participação do BCN no total FOB do país do 2,8% (1989) para 3,34% om
quo poso o declínio do 8,7% do volume exportado.
Com Isso, o saldo do aplicação da carteiro de câmbio do BCN evoluiu 84,1% em termos roals, tota-
llzando CrS 45,8 bilhões om 31 de dozombro.
Nos Importações a participação do BCN também foi positiva já quo o total contratado do USS 414
milhões foi superior em 180% ao total transacionado om 1989.
Seguindo a política aprovada do fortalocimonto das agências externas, o BCN aportou USS 25 ml*
Ihôos de capital adicional om janeiro de 1991.

PRODUTOS E SERVIÇOS
Com a edição do Plano Brasil Novo, os bancos procuraram aumentar e melhorar o nível dos sorvi-
ços prestados, o quo pormltlu a manutenção dos atuais cliontes e a melhoria dos volumes de negò-
cios, recursos fundamentais para a reposição das margens de resultados perdidos.Dentro dessa linha e om consonância com o Plano Direção Futuro, o BCN buscou, fundamental-
mente, em relação a seus produtos o serviços, oferecer o máximo do flexibilidade a seus clientes.
Lançou o serviço Gestor Financeiro, que oferece a administração de recursos de forma a maximizar
os resultados das aplicações financeiras. Fortaleceu o loquo do opções de Cobrança, com a criação
da Cobrança Direta Laser e a Cobrança Aplicada no Gestor Financeiro. Com Isso. o BCN movi-
mentou no período, em cobrança, cerca de CrS 35 bilhões, referentes a 3,3 milhões do títulos do
3.000 empresas,
A Poupança Dla-a-Dla BCN, que só encontrou concorrência direta no llnal de 90, três anos apôs
seu lançamento, continua a influir positivamente no desempenho da Carteira de Crédito Imobiliário,
que fechou o ano com um total de CrS 14,5 bilhões, representando 1,64% do mercado privado.

REDE DE ATENDIMENTO/ESTRUTURA TECNOLÓGICA
Atuando nas principais praças do país, o BCN oncerrou o oxorcício de 1990 com 230 pontos de
atondimento à disposição de seus corrontlstas, sondo 107 agências o 123 postos do atondimento
bancário, além dos serviços da rede "Banco 24 Horas". O BCN contou também com duos agências
no exterior, om New York e Grand Cayman.
O constante aperfeiçoamento e implementação tecnológica faz parte de premissas permanentes da
estratégia de aluaçào do BCN. Em 1990, apesar do quadro do escassaz do recursos ocasionado
polo Plano do Estabilização Econômica, o BCN realizou Investimentos que possibilitaram encerrar o
ano com praticamente todas as agências interligadas em rode OrvLine com serviços de automação
bancária.
A rede On-LIne foi expandida, encerrando o exercício com aproximadamente 2.300 terminais om
200 pontos do atondimento, 350 terminais Office-Banking om clientes o 750 torminais em departa-
mentos Intornos.
Na área do Mlcro-lnformátlca o BCN realizou investimentos em vários proietos de comunicação Mi-
cro Maln-Frame, tendo encerrado o ano com cerca de 500 micros em suas dependências.
Ainda na ároa do Informática, o BCN foi o pioneiro na utilização de Impressoras a Laser para Im-
pressão de choquos, concluindo o implementando esto proioto a nível nacional em 1990.
Para 1991 deverá ser intensificada a Migração para Processamonto On-Line, quo teve grande
avanço em 1990, com a Implantação do grandes projetos em Tempo Real, determinando Investi-
mentos relevantes em Improssoras a Lasor, Comunicações (Redo Satélite) e Hardware.
RECURSOS HUMANOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS
Dofinlda como estratégica, a área de Recursos Humanos ompenhou-se om aperfeiçoar cada voz
mais a qualidade técnica o o desenvolvimento profissional dos funcionários do BCN. Em 1990, o
BCN desonvolveu programas do treinamento que beneficiaram 2.024 funcionários. Para 1991, es-
tão previstos treinamentos para 2.700 funcionários o programas externos para 1.500 funcionários.
Através da Fundação Francisco Conde, os funcionários (e seus dependentes) também receberam em
1990 ampla assistência à saúde. O total do consultas médicas foitas na Clínica Dr. Antonio Gnsl e
nos serviços credonclados chegou a 71.285. Na área odontológica, só nos quatro postos de aton-
dlmonto próprio do BCN, Instalados em São Paulo o no Rio do Janeiro, foram cerca de 30 mil con-
sultas. Além disso, o BCN também forneceu subsídios à compra de medicamentos, atendendo
45.833 solicitações.
Em tormos de lazer, os fundonárlos contaram com as colônias do férias do Itanháem - SP e Recreio
dos Bandoirantos- RJ, quo registraram 53.627 diárias em 1990.
O grande destaque do ano foi a dotação especial, de CrS 400 milhões (valor de 1990), feita pelo
BCN à Fundação Francisco Conde. Através desta dotação, Recursos Humanos pôde dar andamento
a projetos como: empréstimos a funcionários, costa do natal, programas de integração, apoio aos
grêmios o realizar uma velha aspiração dos funcionários e da própria Fundação; a implantação do
programa do bolsas do estudos, que. om 1991, atenderá 1.000 funcionários, reembolsando metade
de suas despesas com educação básica (de 19 grau à Universidade).
AGRADECIMENTOS
O Conselho do Administração do BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S.A. agradece a seus acionistas,
polo apoio manifestado, a sous clientes pela confiança depositada o em especial aos seus funcio-
nárlos pola dedicação e colaboração, principalmente, duranto os difíceis momentos de adequação
ao Plano de Estabilização Econômica, graças aos quais foram obtidos os resultados aqui apreson-
tados.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 1990 Em Cri mil

ATIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 319.607.313
Disponibilidades 504.299
Aplicações Intertinanceiras de Liquidez 75.831.083
Títulos e Valores Mobiliários 39.915.430
Relações interlinanceiras 84.327.492
Operações do Crédito 62.380.302
Carteira de Câmbio 45.812.316
Outros Valores e Bens 10.836.391
PERMANENTE 43.118.376
Investimentos 40.478.585
Imobilizado 1.802.585
Diferido 837.206
TOTAL DO ATIVO 362.725.689

PASSIVO
CIRCULANTE E EXIGlVEL A LONGO PRAZO 317.102.146
Depósitos 93.259.026
Captações no Mercado Aberto 60.5/4.810
Recursos de Aceites, Emissão ou Endosso de Títulos 429.712
Relações Intertinanceiras 19.511.773
Obrigações por Empréstimos 63.268.840
Repasses do País e Exterior 7.562.138
Outras Obrigações 72.495.847
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 31.928
PATRIMÔNIO ÜQUIDO 45.591.615

TOTAL DO PASSIVO 362.725.689

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1990

RECEITAS OPERACIONAIS 214.498.073
DESPESAS OPERACIONAIS 204.302.432
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 4.150.614
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 672.946
RESULTADO DE CORREÇÃO MONETÁRIA 33.402
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 13.706.711
IMPOSTO DE RENDA (4.209.902)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL . (1.140.224)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (294.300)
LUCRO LÍQUIDO S.062.285

A DIRETORIA
(*) A Integra das demonstrações linanceiras estáo publicadas no jornal "Gazeta Mer-
cantil" de 19/02/91.

KYOSHI MIYABARA
CONTADOR - CRC-SP N? 50.882
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O 
presidente Fernando Collor resolveu, finalmente,
tirar a revista Domingo debaixo do braço.

A reportagem Porto do Rio—a cidade decadente, de 6
de janeiro, caiu como um martelo na reunião ministerial
de ontem.

Collor anunciou que vai encaminhar um projeto de lei
ao Congresso reformulando todo o sistema portuário
brasileiro.

O presidente já havia dado sinais de que iria intervir
na atividade no dia seguinte da publicação da reporta-

gem, quando posou para os fotógrafos na entrada do
Palácio do Planalto com um exemplar de Domingo sob o
braço.

O que mais impressionou Collor foi a ineficiência
flagrante do Porto do Rio comparada à atividade desen-
volvida cm outros países.

Qualquer operação nas Docas do Rio é cinco vezes
mais cara que em Rotterdã, na Holanda, onde funciona o
maior porto do mundo.

Tiro certo
O governador do Paraná,

Álvaro Dias, foi rápido no
gatilho quando lhe pergunta-
ram se — a exemplo de seus
colegas do Rio, de São Paulo,
de Minas Gerais e do Rio
Grande do Sul — ele também
não recorreria à ministra Zé-
lia Cardoso de Mello para
socorrer o tesouro de seu es-
tado.

Disse que 
"o Paraná não

precisa de ajuda, porque lá
não existe caixinha".

? .
O petardo de Álvaro

Dias tem alvo certo.
O governador de São

Paulo, Orestes Quérciaj
Q,ue fale agora

Do empresário Humber-
to Modiano, respondendo —
em entrevista à revista Exame
Vip — se seu filho, Eduardo
Modiano, presidente do BN-
DES, estaria namorando a
ministra Zélia Cardoso de
Mello:

— Espero que não!
?

Tem pai que é cego.
Benedita I

A deputada Benedita da
Silva (PT) já está preparando
sua candidatura a prefeitura
do Rio, nas eleições de 1992.

Vários grupos de estudos
começam a trabalhar no pro-
grama de governo dá deputa-
da.
Benedita II

Aliás, o nome de Benedi-
ta da Silva é forte o suficiente
para reatar as relações entre
o PT e o PDT.

Há uma articulação cm
marcha nos meios liglits de
um e de outro partido para o
lançamento de uma chapa
encabeçada pelo vice-gover-
nador eleito, Nilo Batista, e a
deputada petista Benedita da
Silva.

A dupla já é conhecida
como dobradinha café com
leite.
Peito aberto

As camisetas que o presi-
dente Fernando Collor costu-

seus passei
ganhara

páginas da edição dominical
do jornal francês Lc Monde.

Collor é apresentado co-
mo um presidente que faz a"política das camisetas".

Segundo o Le Monde, o"espaço 
publicitário presi-

dencial" e "uma fonte ines-
gotável de exploração da mi-
dia".
Está explicado

O meio artístico carioca
conseguiu desvendar o misté-
rio da escolha de um ator
paulista para fazer propagan-

ma usar em seus passeios do-
minicais ganharam as

da política da atual adminis-
tração do Rio.

Marcelo Mansficld —
aquele que aparece na TV
buscando motivos para falar
mal do governo Moreira
Franco — é conhecido em
São Paulo por seu desempe-
nho em espetáculos do circui-
to underground.

Dizem seus colegas ca-
riocas que Mansficld encon-
trou finalmente seu persona-
gem.

Não há nada mais líiuler-
ground do que a frustração de
não encontrar defeitos no go-
verno Moreira.
Deu 13

Um torcedor do Vasco
da Gama comemorava ontem
o lucro de sua participação
num bolo organizado cm seu
local de trabalho.

Levava a bolada o palpi-
te que acertasse quem iria
cair primeiro: o técnico Zaga-
Io, do Vasco; o carnavalesco
Ncy Ayan, do Império Serra-
no; o diretor de operações e
produção da TVE, Leleco
Barbosa; ou a ministra da
Economia, Zélia Cardoso de
Mello.

Deu Zagalo na cabeça.
Mais caro

Uma resolução da Sccre-
taria Municipal de Fazenda
do Rio aterrizou nos bancos
avisando que a Unif está,
desde ontem, descongelada.

Volta a ter correção diá-
ria, agora com base na TRD,
a Taxa Referencial criada pa-
ra substituir o BTN fiscal.

Ontem, a Unif teve um
reajuste de 2,66% e passou de
Cr$ 4.097,65 para Cr$
4.206,72.

Hoje, ela já vale Cr$
4.226,11.

Para Io de março, a Unif
que servirá para o pagamento
do IPTU já foi fixada em CrS
4.384,49.

?
Como se previa, o gover-

no desindexou pelo BTN e
reindexou pela TRD.
Rio em festa

Tom Jobim almoça ama-
nhã com o prefeito do Rio,
Marcello Alencar, para acer-
tar detalhes do shovv que fará
dia Io de março, na Praia do
Arpoador, na Zona Sul, em
comemoração ao aniversário
da cidade.

Já se sabe que o cachê do
compositor circula na faixa
de US$ 30 mil.

E pensar que o empresá-
rio Roberto Medina pagou
USS 90 mil por uma apresen-
tação do guitarrista Carlos
Santana no Rock in Rio.

?
Perto de um Santana,

Tom parece uma Ferrari.

LANCE LIVRE
Levantamento do Sindicato dos Fim-

cionários do Legislativo mostra que o
empresariado faturou a maioria das ca-
deiras na Câmara Federa!! São 201 cm-
presários contra 90 advogados, 25 sindi-
calistas e sete funcionários públicos.
Entre os deputados de Brasília, só um c
padre.

O governador eleito do Rio, l.eonel
liri/ola, fala hoje no Encontro com a
Imprensa, às 13h, na Rádio JORNAL
1)0 BRASIL, sobre o novo plano econô-
inieo e a decisão do governo federal cm
socorrer os bancos estaduais.

O ministro da Justiça, Jflrbas Passari-
nho, faz hoje sua primeira visita oficial
ao Rio. Almoça com os dirigentes do
Inpi. lnmetro e Arquivo Nacional, ór-
gâos subordinados á sua pasta.8 O prefeito do Rio, Marcello Alencar,
almoçou ontem no Hotel Ouro Verde com
ò secrctário-geral do Itamarati, Marcos
Azambuja, para tratar dos preparativos
para a ECO 92.

O cientista político Celso Lafer foi um
dos seis peritos nàò-governanientais en-
carregados ai cstud.tr a utilização de

recursos destinados a atividades milita-
res para fins pacíficos e que priorizem o
meio ambiente. O trabalho será entregue
em maio à ONU e discutido na ECO 92.
no Rio.

A Parati cinza, chapa-branca RJ 1076,
série SPO 2.10.76, que trafegava sábado
pela Rio São-Paulo, pertence à Secretaria
de Assuntos Fundiários do Estado do Rio.
O carro levava o secretário, Vicente Lou-
reiro, sua esposa e a secretária para a
entrega de títulos de posse de terra no
município de Rio Claro.

O deputado Roberto Freire (PCB-PE)
está na Alemanha para se inteirar sobre
o funcionamento do parlamento germà-
nico e do sistema distrital misto. Chega
amanhã com propostas de mudança no
regimento interno do Congresso Naeio-
nall

Será gra\ado hoje nos estúdios da TV
Manchete o programa eleitoral do PDT
que vai ao ar dia 23.

A torcida do Flamengo está arrepen-
did.i de não ter reeleito Márcio Braga
para o Congresso Nacional.

Feema 
procura 

cólera no litoral

Peru já tem 16 mil doentes

Micelmo dois é Alfredo Ribeiro, com ssucursais

A Feema; que integra a recém-criadu
Comissão Estadual de Prevenção do Cóle-
ra, começa hoje a coleta de amostras do
mar e dos esgotos em torno do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro e dos
esgotos dos hospitais de emergência da
cidade para saber se o vibrião colérico,
bactéria causadora do cólera, está circu-
lando no Rio. As amostras serão enviadas
para exame no Departamento de Dactc-
riologia da Fundação Oswaldo Cruz.

A comissão, criada na última quinta-fei-
ra, é formada por representantes da Secre-
taria Estadual de Saúde, Secretaria Munici-
pai de Saúde de Niterói, Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitária do Mi-
nistério da Saúde, Fiocruz, Laboratório
Central de Saúde Pública, Feema, Cedae c
Defesa Civil. Os representantes, liderados
pela medica Maria Augusta Machado, da
Vigilância Epidemiológica do Estado do
Rio, vão se reunir todas as quartas-feiras
para coordenar as ações e informações. Os
iiospitais Albert Sclnveitzer, em Realengo.
Salgado Filho, no Méier. c Miguel Couto,
na Gávea, foram indicados como centros
de referência para o cólera, o que significa
que os casos suspeitos devem ser encami-
nhados para esses hospitais.

Os hospitais de emergência do estado
estão recebendo manuais c orientação es-
pecializada sobre o diagnóstico e trata-
mento do cólera. Equipes de enfermagem
e de limpeza estão recebendo treinamento
sobre medidas de higiene, como uso corre-
to de desinfetantes e procedimentos de
tratamento e cuidados com os pacientes de
cólera.

A comissão receberá da Secretaria Na-
cional de Vigilância Sanitária o cadastro
de todos os passageiros vindos do Peru e
sua localização nos sete dias seguintes à

chegada na cidade. Todas as secretarias
municipais de saúde do Estado do Rio
foram avisadas para manter alerta e notifi-
car à Secretaria estadual o surgimento de
qualquer caso suspeito.

Em Brasília, o Ministério da Saúde
informou que não vai proibir a importa-
ção de alimentos peruanos, nem a venda
dos alimentos que já estão no pais, e não
pretende fechar as fronteiras entre o Brasil
e o Peru para impedir que a epidemia de
cólera que se alastra naquele pais atinja o
território brasileiro. O Ministério segue as
recomendações da Organização Mundial
de Saúde (OMS), para a qual essas provi-
dências são desnecessárias. O diretor-subs-
tituto da Dipaf (Divisão Nacional de Saú-
de dos Portos, Aeroportos e Fronteiras),
Afonso Infurna, está na Amazônia coor-
denando a criação nas Secretarias de Saú-
de do Amazonas, Acre c Rondônia —
estados limítrofes com o Peru — de um
esquema de vigilância das fronteiras, con-
siderando a entrada irregular no pais de
traficantes de cocaína e garimpeiros.

A Comissão Nacional de Prevenção do
Cólera, reativada pelo ministro da Saúde,
Alceni Guerra, decidiu ontem, cm sua pri-
meira reunião, criar cinco subcomissões que
vão tratar de regras para diagnóstico, trata-
mento médico ambuiatorial e hospitalar, vi-
giláneia epidemiológica, comunicação social
e medidas gerais de prevenção da doença.
Além disso, o presidente da Comissão Na-
cional de Prevenção do Cólera, Baldur
Schulbert, da Secretaria Nacional de Vigi-
lância Sanitária (SNVS), enviou telex para
as secretarias estaduais de Saúde recomen-
dando a criação de comissões similares de
prevenção ao cólera nos estados, para atuar
em conjunto com o Ministério.
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LIMA — O Peru enfrenta a mesma
guerra em duas trincheiras. Internamen-
le, o cólera aumenta seu raio de ação c,
segundo dados oficiais, já infectou 16 mil
pessoas. Paralelamente, a recusa aos pro-OUtos peruanos no exterior acarreta gra-ves problemas econômicos ao pais.O ministro da Saúde, Carlos Vidal
Layseca, mostrou-se otimista com rela-
ção ao controle da epidemia e sustentou
que a maior parte dos doentes tem sido
Curada. Em menos de vinte dias morre-
ram cem pessoas e três mil peruanosainda estão internados, mas Vidal acre-
dita que o índice de mortalidade está
em descenso. Um indice de 0,6# é con-
siderado baixo cm relação com outras
epidemias similares, disse o ministro aos
correspondentes estrangeiros. "Esquc-
cem que estamos no século 20 e sabemos
tratar o cólera".

Para Vidal apesar das limitações lo-
gisticas e operacionais do governo pe-
ruano, os mecanismos de prevenção têm
respondido bem. Contudo, ele rcconhe-
ceu que a propagação da epidemia se
deve às más condições econômicas e sa-
nitárias, assim como á má alimentação
de grande parte da população. O gover-
no peruano está recebendo ajuda inter-
nacional para enfrentar a emergência do
cólera, mas está gastando cerca de USS
250 mil por semana para implementar
programas de prevenção. O Peru esta
preparado para atender a 200 mil inlcc-
lados.

CURSO INTENSIVO

TEORIA ECONÔMICA
Preparatório para a prova da AMPEC

Inf.: 267-7141R: 108
FACULDADE INTEGRADA
CÂNDIDO MENDES IPANEMA

O ministro afirmou que nenluim tu-
rista estrangeiro apresentou ainda sin-
tomas do mal. Entretanto, um possívelcaso de cólera foi detectado no Panamá.
O suspeito é uma colombiana de 22
anos. Oriunda de Cali, na Colômbia,
ela chegou ao Panamá procedente de
llouston, Texas, de onde foi deportada
por falta de documentos, segundo a
agência France Presse, e ontem mesmo
deveria voltara seu pais.Enquanto a enfermeira colombiana
circula por diversos países, quem sabe
espalhando por eles suas bactérias, os
produtos do Peru também estão de qua-
rentena. Foi o minisiro da Saúde querevelou um prejuízo esperado de USS
700 milhões em exportações canceladas.
Vidal qualificou como incompreensível e
sem base cientifica a reação internacional
contra os produtos peruanos, citando
nominalmente Bolívia — que incinerou
latas de conserva de peixe —, Argentina
— que ontem declarou emergência saiu-
tária na fronteira com a Bolivia, onde
será iniciada hoje uma operação de con-
fisco de enlatados peruanos — e França.

Esse procedimento obedece a uma
luta política pelos mercados, e não a
medidas sanitárias, acredita o ministro,
aplaudindo a posição dos EUA que não
fechou suas fronteiras aos produtos nem
aos viajantes procedentes do Peru. Na
Europa, entretanto, a Comunidade Fu-
ropéia se reúne em Bruxelas para decidir,
entre hoje e amanhã, se impõe restrições
aos produtos peruanos.

I Banco das Artes|

ÚLTIMA SEMANA DE CAPTAÇÃO
Estamos selecionando móveis antigos,

pratas, quadros, esculturas, marfins, jóias,
peças art nouveau e art deco, tapetes orientais,

porcelanas, cristais europeus, imagens
e outros objetos de época.
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Rua das Laranjeiras, 540 - Tel.: PABX 265-01 23 - Rio de Janeiro, RJ

COMUNICADO

0 COLÉGIO VANGOGH
Comunica a abertura

de nova turma de 8a série.

MATRÍCULAS ABERTAS

Rua Araújo Pena, 20
Tijuca

Tel. 264-4277

CAPAS
DE

CHUVA
Conheça nossos modelos em gabardi-
ne e nylon, fabricação próprio

Av. Gotos Freire, 205 lo;a • Centro
Tel.: 232-7470

TEMOS JAQUETAS

JB

Millôr
O quadrado
crítico

UFRJ - ESCOLA DE ENGENHARIA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA
DO MEIO AMBIENTE
Pós-graduação - 390 horas
INÍCIO: 18 DE MARÇO TÉRMINO: 12 DE DEZEMBRO

Os concluintss rocsbsrio DIPLOMA certificando a conclusão do curso
Coordenação: Prof. Haroldo Mattos de Lemos
Informações:
Escola de Engenharia - Centro de Tecnologia
Bloco A - 2o andar - Ilha do Fundão • Cidade Universitária
Tels.: 280-7193/ 280-7543/ 590-0441/ 280-9322 ramais: 315/ 316/ 317/ 318
de 09:00 às 17:00 hs.

IS THIS YOU?

Você é um executivo que começou e parou de estudar Inglês várias vezes.
Entende Inglês razoavelmente mas náo fala corretamente.
Ou sabe escrever e ler mas não fala com fluência.
De vez em quando resolve voltar a estudar mas logo desiste porque não

tem tempo.

Se essa é a süa história, você não tem culpa se não fala Inglês como gostaria.É que para falar bem Inglês é preciso pensar em Inglês.
O "Little England" é um hotel em Nogueira, onde você passa uma semana
hospedado em suite individual, estudando e falando apenas Inglês.

Peça uma demonstração em vídeo, ou
referências das maiores empresas nacionais
e multinacionais, nossas clientes, pelos
telefones: 1021) 221-1863 e (0111881-7000.

, Horti Esccu !->.
Little-enoanD

Próximo curso: 22/02 a 01/03

IT'S NOT YOUR FAULT

JORNAL DO BRASIL
Avenida Brasil. 500 — CEP 2Ò949 — Caixa Postal 23100 — São Cristóvão — CEP 2M2Rio de Janeiro — lei.: (021) 5X5-M22 • Telex (021) 2} 6W — (021) 23 262 — (021) 21 5JS

Áreas de Comercialização
Rio de Janeiro: Noticiário (021) 585-4566

Classificados ( 021) 580-4049
São Paulojoi 1) 284-8133
Hrasilia (061) 223-5888
C lassificados por telefone
Rio de Janeiro (021) 580-5522
Outras Praças (021) 800-461.1
Avisos Religiosos e Fúnebres
Tels 1021) 585-4320 —(021) 585-4476

Sucursais
Hrasilia — Setor Comercial Sul (SCS) Quadra I. Bloco K,
Edifício Denasa, 2" andar — CEP 70302 — telefone: (061)223-5888 — telex: (061) 1 011
São Paulo — Avenida Paulista.777, I5°-I6" andares — CEP
01311 — S. Paulo. SP — telefone: (011) 284-8133 (PBX) —
tele.x: (011137 516.(011)37 518
Minas Gerais — Av. Afonso Pena, 1 500, 7° andar — CEP
30130 — II Horizonte, MG — telefone: (0M) 273-2955 —
telex: (031) 1 262

Preços de Venda Avulsa em Banca

H. G. do Sul — Rua José de Alencar. 207 — s 501 e 502 —
Menino Deus — CEP 90640 — Porto Alegre, RS — tclefo-
nes: (0512) 33-3036 (Publicidade). 33-3588 |Redação),
33-3118 (Administração) — telex: (0512) 1 017
Bahia — Max Ccnter — Av Antônio Carlos Magalhães, n"
846, Salas 154 a 158 — telefones: (071) 359-9733 (mesa)
359:2979 359-2986
Pernambuco — Rua Aurora. 325. 4" and . s 418 420 — Boa
Vista — Recife — Pernambuco — CEP 50050 — telefone:
(081)231-5060 —telex: (081) I 247
Correspondentes nacionais
Acre. Alagoas. Amazonas, Espirito Santo, Goiás. Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará. Paraná, Piauí, Rondo-
nia, Santa Catarina.
Correspondentes no exterior
Buenos Aires, Paris, Roma, Washington, DC.
Serviços noticiosos
Al P. I ass. Ansa. AP. AP Dow Jones, DPA. ÉFE, Reuters.
Sport Press. UPI.
Serviços especiais
BVRJ. I lie New York Times. Washington Post, Los Àtige-
les Times. Le Monde. Kl Pais. L/Express.

Atendimento a Assinantes
Eatados Dia util Domingo
RJMG-ES 90,00 120.00
SP 90.00 140.00
Al.PRSCSERS 100,00 160,00
BA DF.GO.MS.MT 130,00 18000
AC AM.CE,MA PA.PB ~ ~
PE.P1 RN RO RR 160 00 210 00
Domais Estados 160,00 210.00

Telefone: (021) 585-4183
De segunda a sexta, das 7h às 17h
Sábados^ domingos e feriados, das 7h ás 11 h
Kxemplares atrasados JB
De segunda a sexta das lOh ás 17h
Telefone: (021) 585-4377

Novas Assinaturas
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rBID e Banco Mundial reprovam

plano 
de alfabetização do MEC

BRASÍLIA —0 Programa Nacio-
1',',,/nal dc Alfabetização c Cidadania
iv,v(Pnac) recebeu críticas dos represen-
ij/iítantcs do Banco Mundial (Bird) e
í', -Banco Interainericano de Desenvol-
.^•"'¦vimento (BID) durante sua apresen-'J" taçào ontem pelo Ministério da Edu-

; Icação aos organismos internacionais.
iv,''Na reunião, a primeira preparatória' ' 

para o encontro internacional sobre o
:assunto que será realizada no Palácio

•irliido Itamarati no início de maio, a
m representante do Bird, Alcyone Sali-
" ;ba, disse que o programa é muito
"^''.abrangente e que, diante da escassez"/de recursos, seria necessário definir

i.'prioridades. Ela sugeriu que o plano
,'abrangesse apenas as metas dc alfa-

oWbetização e universalização do ensino
r/rbafico e não mais o ensino especial e
. •• pré-escola.

O representante do BID, Herman
Accro. criticou a falta dc um sistema1 eficaz de avaliação c acompanhamen-

.;;;;to dos recursos a serem aplicados no

setor. Ele disse que depois desse cn-
contro faria um relatório para ser
submetido à comissão dos programas
dc financiamento do banco, grupo
encarregado da liberação dc rccur-
SOS.

Embora reconheça a necessidade
de contratar financiamentos com os
dois bancos, o ministro da Educação,
Carlos Chiarelli, rebateu as críticas c
ainda afirmou que o programa não
ficará submetido aos critérios de or-
ganismos internacionais.

Chiarelli reconheceu que o plano é
abrangente, mas alegou auc ele está
de acordo com as necessidades c rea-
lidades do país. 

"Hoje apenas 5% dos
10 milhões dc pessoas que precisam
dc educação especial são atendidas.
Somente 20% do universo dc crian-
ças na faixa etária dc zero a quatro
anos freqüentam a pré-eseola. Não
podemos deixar esse problema dc la-
do", justificou o ministro. Quanto á
crítica do BID referente á falta dc

sistema da avaliação, Chiarelli alegou
que no programa esse papel está re-
servado às universidades, que, segun-
do ele, possuem melhores condições
para desempenhar essa tarefa.

As críticas de ambos os bancos
têm um peso significativo para o s_u-
cesso do programa dc alfabetização
já que o MEC está na dependência
desses recursos. Segundo o próprio
Chiarelli, ainda esta tramitando no
Bird um pedido de US$ 300 milhões
para ser aplicado no ensino básico.
Além desse montante, o MEC pre-
tende encaminhar a esses bancos um
novo pedido de financiamento espe-
cialmcnte para o programa dc alfabe-
tização.

Chiarelli disse que o orçamento do
MEC este ano, de Cr$ 53 bilhões,
representa o maior volume de rccur-
sos que o Ministério já recebeu, mas
ele rcconhccc que esse dinheiro não
será suficiente para executar todas as
metas do plano.

lEcoiogista quer Físicos traçam 
planofnon'reter 

conceito

de soberania Para 
« década de 90

SÃO PAULO — Ambientalistas de
países do continente latino-america-' Jiol reunidos ontem na Fundação Memo-

*íial da América Latina, em São Paulo,
*lio primeiro dia do encontro Perspectiva

ÁniDicntal para os Anos 90, começaram
a definir aquilo que intitularam "Nossa
Própria Agenda" — um documento fir-

: mando os principais pontos que serão
» ^apresentados por seus signatários na 2a
J .^Conferência da ONU sobre Ambiente,
« em 1992 no Rio.
} Os participantes do encontro deixam
| clara a necessidade de abrandamento do
, conceito de soberania nacional nesse se-
{ tor: um pais da América Latina, por
| exemplo, terá de levar cm conta as possi-
j_^veis conseqüências ambientais a seus vi-

zinhos cm seus empreendimentos. Na
? verdade, trata-se de um recado indireto
5 aos países do Primeiro Mundo, respon-
5 sabiuzados desde a Conferência sobre
£ Meio Ambiente, realizada cm Genebra,
£ no ano passado, como os grandes v ilões
S ecológicos do planeta. "A conferência de
3 1992 poderá ter a força de mudar o
a mundo", afirmou Eduardo Gutierrez, re-
5 presentanle residente do Programa das
2 Nações Unidas para o Desenvolvimento

e um dos conferencistas do simpósio que
se encerrará amanhã. "Todos os concci-

s' tos serão revistos e os países terão de se
«^.-tornar mais flexíveis".

Além de delimitarem o conceito dc
Soberania na área ambiental, os partici-

antes do encontro definiram, também,
ma linha de abordagem do tema: pre-lo do ambiente e melhor distribui-

çào de renda caminham lado a lado.
Assim, a ecologia deve nortear o desen-
volvimento econômico, justamente para
guc esse desenvolvimento não se de de
lorma desordenada, apenas como mero
crescimento.

Especialista em impacto ambiental, o
geógrafo Brian Clark, dirigente do Cen-
ter for Environmental Management and
Planning, da Escócia, lembra que, para
que a destruição da Terra comece a ser
evitada há uma simples regra: indústrias
de paises desenvolvidos que atuam no
seu local de origem respeitando normas
de preservação ambiental devem proce-
der da mesma forma em países pobres
nos quais se estabelecem, ainda que essas
normas não existam!

gjfli

SÃO PAULO — A Sociedade Brasi-
leira de Física (SBF) divulga hoje, em
São Paulo, um documento cm três vo-
lumes com um projeto ambicioso para
estimular o desenvolvimento da Física e
aumentar o número de físicos no país.
Fruto de pesquisas que duraram três
anos e envolveram 60 profissionais, o
projeto A Física no Brasil na próxima
década prevê um investimento de USS
50 milhões anuais para a construção de
laboratórios e a formação de pessoal
mais qualificado."Esse investimento se refere aos cin-
co primeiros anos, num total de USS
250 milhões, pois nessa área é difícil
fazer uma estimativa para dez anos",
anuncia o presidente da SBF. professor
Gil da Costa Marques, do Instituto de
Física da Universidade de São Paulo.
Pela proposta, o número de doutores
em Física, que são 1.100 atualmente,
deverá dobrar até o ano 2000.

Não é uma meta fácil, pois a Física
não tem sido um campo muito atraente
no Brasil, que forma 450 profissionais
por ano no sistema público de ensino
superior e menos do que isso no parti-
cular. O país tem cerca de oito mil
físicos, a grande maioria deles traba-
lluindo no setor de pesquisas c na área
acadêmica. Além dos 1.100 doutores,
há 600 físicos com cursos de mestrado.

A falta de físicos se explica, segundo
o professor Gil Marques, pelo pouco
atraente mercado de trabalho. "De ca-
da quatro candidatos aprovados nos
vestibulares apenas um se forma", ob-
serva o professor. Como as empresas
brasileiras não têm tradição de contra-
tar físicos para a indústria, as oportuni-
dades profissionais se limitam á pesqui-
sa nas universidades e institutos
isolados. Aqueles que estudam Física
para lecionar nos cursos de segundo
grau desanimam com os baixos salá-
rios."O físico é um elo importante para a

pesquisa de fronteira c geração dc co-
nhccimcntos. As indústrias brasileira
ainda não descobriram esse profissional
c o utilizam pouco — apenas 2% dos
que se formam, enquanto nos Estados
Unidos esse índice é de 50%", afirma
Gil Marques. Ele prevê que a SBF terá
muito trabalho para atrair mais candi-
gatos para a área e esta é uma das suas
principais preocupações.

O projeto da Fisica para os próxi-
mos dez anos propõe a construção dc
dois laboratórios em São Paulo — um,
o do acelerador peletron, na verdade
ampliação do que já funciona no lnsti-
tuto de Física da USP, c o segundo, do
acelerador microtron — ambos na área
de fisica nuclear. Sugere também, para
a área de fisica dc partículas, a constru-
ção de uma fábrica dc mésons — parti-
cuias nucleares que podem ser utiliza-
das em diversas experiências físicas —,
no Centro Brasileiro de Pesquisas Físi-
cas, no Rio, de acordo com a proposta
do professor Leite Lopes.

Os três volumes, que os coordena-
dores de cada área apresentarão hoje á
imprensa, estão divididos por áreas. O
primeiro trata da fisica da matéria con-
densada — como supercondutores e se-
micondutorcs, por exemplo. O segundo
faz uma avaliação da fisica nuclear;
fisica dc partículas e campos, c de pro-
jetos interdisciplinares. No terceiro vo-
lume, o assunto é fisica atômica, mole-
cular e óptica; fisica biológica, química
e médica; ensino da fisica c, finalmente,
a fisica de plasmas.

O professor Gil Marques observa
que, ao propor a construção dc labora-
tórios, a SBF sc preocupa basicamente
com pesquisa e ensino. "São laborató-
rios experimentais, semelhantes aos que
existem atualmente em algumas univer-
sidades", informa, citando como exem-
pio os que sc concentram no Instituto
de Fisica da Universidade dc São Pau-
lo.

Manual ensina

Collor a pisar

na Antártica

Ricardo Miranda Filho

ANTÁRTICA — Quando desem-
barcarem amanhã na estação brasileira
Comandante Ferraz, base brasileira dc
pesquisas, o presidente Fernando Collor
e os outros membros de sua comitiva
receberão do Ministério da Marinha um
manual com rigorosas normas dc condu-
ta a todos os visitantes da Antártica. O
Guia dc Visitantes à Antártica, pede aos
turistas para não mexer nos ninhos das
aves locais, como as skuas e gaivotas, e
evitar caminhar sobre a vegetação nati-
va, basicamente líquens e musgos, queleva muitos anos para crescer. O manual
proíbe armas de qualquer natureza e a
introdução de plantas ou animais estra-
nhos à fauna e flora locais.

O guia lembra que "o meio ambiente
antártico pode ser facilmente destruído"
e precisa ser respeitado, recomendando
outros cuidados, como não escrever nas
rochas ou jogar lixo no chão. Aos fu-
mantes pede-se que portem cinzeiros de
bolso ou larguem o vicio enquanto esti-
verem em solo austral. Não coletar ovos,
fósseis ou liquens e nunca se afastar sozi-
nho nem se dispersar dos locais dc con-
ccntração são outros cuidados impres-
cindíveis. "Não conte com serviços dc
salvamento na Antártica", diz o manual.
O presidente Collor terá á disposição,
além de seu médico pessoal, outros três
médicos — dois no Barão de TeíTé e
outro na própria estação brasileira.

Convite — Ontem, desembarcou
no continente gelado o secretário-execu-
tivo do Ministério da Economia, João
Maia, encarregado pela ministra Zélia
Cardoso de Mello de avaliar a situação
do Programa Antártico Brasileiro
(Proantar). João Maia, que não faz parte
da comitiva presidencial, foi convidado
pelo Ministério da Marinha, que reserva
anualmente cerca de USS 3,5 milhões
para o programa — uma quantia peque-
na comparada aos USS 120 milhões in-
vestidos por ano pelo governo america-
no. "É um programa legal", resumiu
João Maia, que, vestindo oito quilos de
roupas, chegou no inicio da tarde á base
chilena Teniente Rodolfo Marsh, sob
temperatura de três graus negativos. O
mau tempo impediu que Maia chegasse á
base brasileira. "É preciso que as autori-
dades tomem conhecimento do que fazej
mos", explicou o comandante Antônio
José Teixeira, subsecretário do progra-
ma. "Seria interessante se a viagem pu-
desse ajudar a liberar recursos para o
programa", diz Teixeira.

Ele informou a João Maia que a falta
de recursos impede a compra de um na-
vio polar. Em junho de 1989 a empresa
Engenavi, do Estaleiro Cancoo, venceu
uma concorrência para a construção do
navio, mas a ecomenda ficou cara de-
mais. O navio polar, projetado com la-
boratórios e sistema de computação a
bordo, custaria ao pais USS 120 milhões."Não conseguimos financiamento", ex-
plica Teixeira. Também faltam recursos
para ampliar o número de projetos, que
nos últimos anos diminuiu de 40 para 16.
Todos os equipamentos de pesquisa na
base são importados e falta dinheiro pa-
ra comprar novos micro-computadores.
Somados todos os projetos seriam neces-
sários para este ano recursos de CrS 176
milhões.

Teixeira precisou convidar João
Maia três vezes á Antártica, atê o convite
ser aceito. Por pouco, o secretário não
embarca: passou o domingo na zona
franca da cidade chilena de Punta Are-
nas e, na segunda-feira, só atingiu a base
chilena, passando o resto do dia a bordo
do Barão de TelTé. Depois, voou de volta
a Brasília.

Nasa

A vida começa a bordo

do Crown Odissey.

A vida acontece a bordo deste luxuoso
navio da Royal Cruise Line. Faça
o seu roteiro e embarque. Você
merece o conforto, a classe, a
sofisticação e o prazer desta viagem
de sonho. Porque, a bordo, é
permitido sonhar.

ROTEIRO • PREÇOS POR PESSOA A PARTIR DE:
(US$ Câmbio Turismo - Cabines Internas)

8 a 17 de Março: Barbados - Rio ou Santos 2,555
17 a 22 de Março: Rio ou Santos - Buenos Aires 913
17 a 27 de Março: Rio - Buenos Aires - Rio 1,643
22 a 27 de Março: Buenos Aires - Rio 913
27 de Março a
11 de Abril: Rio - Lisboa 3,535

ABAV 773

BRASIL RE PS Rua da Assembléia, 10 - sala 2706
Cruzeiros Marítimos Te!f ^021^224 4615 * de Janeiro

São Paulo: Tel».: (011) 259 6163/256 8039Embratur 07604.00.41.8

Apicius

As crônicas com sabor especial.

O HL-20 será capaz dc levar até dez astronautas

Nasa vai construir o

primeiro 
táxi espacial

 
" 
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Os futuros astronautas poderão
fazer como a apresentadora Angélica
e ir dc táxi para a estação espacial
Frccdom. O táxi espacial HL-20 será
capaz de transportar oito passagei-
ros, além do piloto c do co-piloto. Ao
contrário dos atuais ônibus espaciais,
o HL-20 não transportará cargas, cie
é um sistema dc transporte de pes-
soai, podendo ser colocado cm órbita
por um foguete descartável do tipo
Titan-4.

O desenho do táxi espacial permi-
tirá uma grande segurança para as
tripulações, que poJerão abandonar
a nave de varias maneiras, durante
uma emergência. O interior do HL-20
terá escadas e comportas para permi-
tir a fuga em caso dc incêndio no
solo. Se o foguete lançador explodir
durante a subida, como aconteceu cm
1986 com o ônibus espacial Challcn-
gcr. o HL-20 terá propulsores auxi-
liares para afastá-lo rapidamente do
lançador em chamas. Um conjunto
de pára-quedas, semelhantes aos usa-
dos pelas naves Apoio, permitirá uma
descida segura 110 oceano.

Numa descida de emergência no
mar, os ocupantes do táxi espacial
não precisam se preocupar com a
possibilidade de a nave afundar, con-
vertendo astronautas em aquanautas.
Os projetistas pensaram em tudo e
equiparam o HL-20 com bóias inflá-
veis automáticas que asseguram a flu-
tuabilidade mesmo em mar agitado.

Vários modelos em escala da espa-
çonave foram construídos para serem
testados nos túneis de vento do Cen-
tro Espacial Langley. No túnel, um
fluxo ae ar em velocidade supersôní-
ca é lançado sobre a espaçonave, si-
mulando um vôo em alta velocidade.
Os ventiladores do túnel só permitem
alcançar velocidade supersônica de
alguns milhares de quilômetros horá-
rios. Para simular a velocidade dc 25
mil quilômetros horários de uma
rcentrada na atmosfera, os pesquisa-

dores precisam usar os supercompu-
tadores da Nasa.

O computador permite estudar as
ondas dc choque e os padrões que o
ar cm alta velocidade formam em
torno da espaçonave. Os pesquisado-
res do Centro Espacial de Langley,
na Virgínia, programaram os compu-
tadores com todos os dados sobre
massa, inércia e propriedades acrodi-
nãmicas do táxi espacial. Eles que-
riam saber como a nave poderia ser
controlada enquanto sua estrutura
estivesse envolvida pelos gases incan-
dcsccntes produzidos pelo atrito com
o ar. As simulações mostraram que
pequenos retrofoguetes podem man-
ter a nave estabilizada com o mínimo
de consumo de combustível.

Em sua versão final, o táxi espa-
ciai será uma naveta em forma dc
cunha com uma base triangular me-
dindo oito metros de comprimento
por 6,9 metros de largura na cauda.
O espaço disponível para os passagei-
ros será maior do que a bordo dos
jatinhos executivos usados atualmen-
te. Ao contrário do que acontece na
Terra, será mais barato viajar de táxi
do que dc ônibus espacial. A Nasa
espera uma grande economia nos
custos do transporte de tripulações
para as futuras plataformas orbitais
que estarão sendo construídas por
volta do ano 2000. Nessa época, a
nave americana sofrerá a concorrên-
cia de espaçonaves estrangeiras seme-
lhantes, como a Hermes francesa e a
Hope japonesa.

A Hermes será lançada ao espaço
pelo foguete Ariane 5 e poderá carre-
gar três astronautas, sendo equipada
com um módulo para pesquisas cien-
tificas. A Hope japonesa não levará
tripulantes e será dirigida por contro-
1c remoto. Todos esses projeto! são
baseados no mini-ônibus espacial
Dyna Soar, que os americanos tenta-
ram construírem 1965.

UTILIZAÇAO EFICIENTE

DA CALCULADORA

APRESENTA A CALCULADORA COMO UMA FORMIDÁVEL
FERRAMENTA DE TRABALHO NA ÁREA FINANCEIRA.
O CURSO MOSTRA TODOS OS RECURSOS DA MÁQUINA
PARA TORNAR SEU USO EFICIENTE E CORRETO.

Programa

INICIAÇÃO À CALCULADORA: TESTES DE
FUNCIONAMENTO, INTRODUÇÃO DE NÚMEROS,
ESTABELECIMENTO DO NÚMERO DE CASA DECIMAIS,
FUNÇÕES DAS TECLAS;
A PILHA OPERACIONAL, CÁLCULO SIMPLES
E EM CADEIA;
MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS;
NOTAÇÃO CIENTÍFICA;
OPERAÇÃO COM CONSTANTES;
FUNÇÃO DE PERCENTAGEM;
FUNÇÃO DE CALENDÁRIO;
CÁLCULOS ESTATÍSTICOS: MÉDIA ARITMÉTICA
E PONDERADA;
AS TECLAS FINANCEIRAS - CÁLCULOS DIVERSOS;
A FUNÇÃO "AMORT";

DEPRECIAÇÃO;
NOÇÕES DE PROGRAMA.

HP-12C

DAS 18:15 AS 20:45 h

Expositor

GILBERTO SOBRINHO MARQUES D OLIVEIRA
ENGENHEIRO COM ESPECIALIZAÇÃO EM ECONOMIA DO PETRÓLEO.

FORMAÇÃO TAMBÉM EM ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS. EXPERIENTE PROFESSOR E CONSULTOR DA ESAD.

Inscrições
PODEM SER FEITAS PELO TELEFONE (021) 221-7080,

TELEX (21) 38690 OU DIRETAMENTE NA SEDE DA ESAD
NA RUA SÃO JOSÉ, 40-9» ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ

esad
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGOCIOS
RUA SÃO JOSÉ. 40-9° ANDAR ¦ CEP 20010 • RJ TI U.X (21) 386*) • 111. (021 > 221-7080
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EUA aceleram 
preparativos para 

ofensiva terrestre^

Manoel Francisco Brito
Correspondente

WASHINGTON — Uma coisa não se pode
negar sobre a proposta de paz iraquiana feita na
semana passada. Por detrás do toda a arrogância,
ameaças, condições c promessas de lutar até a
morte, duas palavras cm seu texto indicam clara-
mente que Saddam Hussein, depois de encarar
durante meses uma formidável força militar ali-
filiada contra ele, piscou. As palavras são "retira-
da" — que Bagdá mencionou apenas uma vez,
poucos dias após a invasão do Kuwait, em agosto
— e "Kuwait" — ao qual o governo iraquiano se
referia apenas como sua "19a província".

Ao invés de aplacar seus inimigos, a menção a
uma retirada do Kuwait deu aos aliados o último
componente que eles aguardavam para ler certeza
de uma conclusão política e militar que ainda
parecia arriscada até a madrugada de quinta-lei-
ra, quando Bagdá tornou pública sua proposta de
paz: Saddam e seus militares estão prestes a cair
dc joelhos. Até então, o Pentágono sempre apre-
sentava com muita cautela seus números sobre o
grau de destruição inflingido às Forças Armadas
iraquianas e insistia em que não havia planos
imediatos para um assalto por terra.

De uma hora para outra, tudo mudou. A
proposição dc paz acabou tendo um efeito con-
trário ao que Bagdá talvez esperasse dela. Ao
invés de atrasar a ofensiva final, a proposta a
acelerou. Washington, que afirmava que a ofensi-
va terrestre ainda demoraria, não fez o mínimo
Esforço para esconder, nos trés últimos dias, que
os preparativos para um assalto por terra estão
sendo feitos em ritmo frenético. Do jront , os
sinais dc que a ofensiva está por vir pipocam por
toda parte.

No sábado, IX mil mariiws (fuzileiros navais),
distribuídos cm 31 navios de desembarque, toma-
ram posições á espera da ordem de um assalto,
navegando em águas no norte do Golfo Pérsico,
uma área até então evitada pelos navios amcrica-
nos. mesmo para operações dc limpeza das minas
aquáticas despejadas na região pelos iraquianos.
Eles agora navegam tão perto da costa do Kuwait
que. na manhã de ontem, o cruzador PiwÈon e
o porta-helicópteros Tripoli bateram em duas

minas. Sete marinheiros ficaram feridos nos inci-
tlU,Na 

fronteira da Arábia Saudita com o Kuwait
c o Iraque, tropas aliadas começaram a se mover
ainda mais cm direção às fortificações inimigas e
a prova disso e que nos dois últimos dias aümgn-
taram consideravelmente as óscaramuças com os
iraquianos que defendem o Kuwait — somente
na última madrugada, ocorreram sete pequenos
combates.

Além disso, os aliados começaram maciça
distribuição dc visores luscr, puni enxergar u
noite, e granadas de mãos para seus soldados,
dois tipos de equipamentos que só são emprega-
dos em caso dc combates no chão. A aviaçao
aliada, para melhor coordenar as operações com
sua infantaria c blindados, passou os últimos dias
concentrando seus ataques no teatro dc opera-
çôcs da guerra a posições inimigas próximas dc
suas tropas. Por trás dc tanta movimentação
militar, está a percepção dos aliados, c principal-
mente dc Washington, dc que esta não é a hora de
conversar, mas de dar uma dentada na jugular do
Iraque.

A ação deriva de dois pontos dc vista muito
em voga na capital americana. O primeiro é que
se Saddam estiver mesmo disposto a negociar, é
preferível que os aliados se sentem á mesa com ele
na posição de fazerem exigências, c não dc ouvi-
Ias. O segundo é que o comunicado indica que
esta guerra estava cercada de mitos, que a pro-
posta de paz iraquiana reduziu a pó. Um deles
referc-sc ao caráter quase invencível que analistas
militares, e até mesmo o Pentágono, davam ao
Iraque. O outro mito diz respeito à invcncibilida-
de pessoal de Saddam.

Até há pouco, pensava-se que, mesmo com
uma derrota militar, o líder do Iraque poderia
não só sobreviver, mas crescer politicamente.
Agora, a visão é totalmente diferente. Próximo de
uma debaclc militar, e com a infraestrutura dc seu
país desintegrada, Saddam não tem mais à sua
disposição, intactas, as duas principais bases dc
sua ditadura: a máquina da opressão — o Exérci-
to e a polícia — e a máquina de persuasão: a
melhor distribuição de renda c a melhor infraes-
trutura do Oriente Médio, conseguidas com o
dinheiro do petróleo.

Norte do Gollo Pérsico — AP
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O helicóptero retira do mar uma mina atrás dó navio ÜSS Tripoli

O fim da guerra,

do atoleiro à

rendição total

Mie hei Tatu
Le Monde

T> ARIS — A morte de centenas de civis
JL cm Bagdá, semana passada, pode acele-
rar a ofensiva terrestre contra as forças entrín-
cheiradas no Kuwait, mas não porá fim á"lógica de guerra" que já superou a fase
diplomática.

Aquela fase consistia em preparar a gucr-
ra, mas na esperança de evitá-la. O resultado
foi demonstrar a intransigência de Saddam
Hussein, fortalecera coalizão anti-iraquiana e
firmar posição dc dureza na ONU. Um bom
balanço político, mas ruim do ponto dc vista
militar.

O Pentágono pediu em outubro um prazo
para se preparar, mas se dá conta agora de
que o Iraque também se prevaleceu deste pra-
zo. Se fossem desencadeados em setembro os
bombardeios, teria sido possível impedir que
Saddam Hussein fortificasse tanto o Kuwait.

Estas considerações estão em primeiro pia-
no, com três conseqüências. A primeira c fazer
esquecer fatores até então importantes. A se-
gunda é introduzir uma contradição entre o
fator militar e político: enquanto os militares
se fortalecem, os bombardeios desgastam o
consenso político, causando indignação con-
Ira a "destruição de um povo".

A terceira conseqüência é embaralhar os"objetivos da guerra 
". A guerra é a continua-

çáo da política por outros meios, como dizia
Clausewitz, e os objetivos fixados não devem
ser esquecidos. Mas uma vez começada, sur-
gem dois novos objetivos: garantir a máxima
segurança das tropas amigas, e encerrar as
hostilidades. O primeiro objetivo signilka o
enfraquecimento máximo do inimigo; e o se-
gundo sua derrota.

O problema de Gcorge Bush, hoje, é muito
mais militar que político. As especulações so-
bre o pós-guerra são legitimas, mas prematu-
ras. Tudo dependerá da paisagem que surgirá
dos escombros e da maneira como se porá fim
á guerra. Sobre os desdobramentos do condi¦
to. a revista Newsweek levanta várias hipóte-
ses:

1) Capitulação. Saddam Hussein retira
suas tropas do Kuwait, apresentando este re-
cuo como "vitória " ou concessão a seus "ami-
gos" soviéticos e iranianos. Seria o únicoges-
to que. segundo Bush. acarretaria o fim das
hostilidades, ao mesmo tempo deixando o
Saddam em seu trono, com o que resta dc seu
Exército. Mas esta hipótese é a menos prová-\el. Seria difícil para Saddam superara humi-
lhaçào. tanto mais que Washington insistiria
na manutenção das sanções econômicas, à
falta de um desarmamento controlado da po-tência iraquiana.

2) Golpe militar ou morte de Saddam
Hussein. E, de longe, a melhor solução para a

coalizão ocidental c para outros dirigentes,
árabes ou não, que em público são modera-
dos. Tal desenlacc poderia ser uma das sur-
presas de uma guerra que até agora não apre-
sentou muitas. Mas ninguém pode contar com
ele — salvo em caso dc se preparar uma
perigosa operação dc comando, a ser cm-
preendida. por exemplo, por Israel, numa fase
posterior (seria uma das "represálias" anun-
ciadas pelo Estado judaico após os mísseis
sobre cidades israelenses). Para muitos gover-
nos, como escreve Newsweek, "qualquer gc-
neral que venha a suceder ao ditador não
poderá ser pior que cie".

J) Vitória total dos aliados. Ê a solução
mais difícil de se conseguir, e não a mais
satisfatória. Quem iria a Bagdá liquidar mili-
tar c politicamente o regime iraquiano'.' Os
árabes da coalizão deixaram claro que não
querem cuidar disso, e os americanos recua-
rão ante as enormes perdas. As conseqüên-
cias. para os EUA, de um esmagamento total
do Iraque seriam negativas, sem falar das
dificuldades para governar um pais não só
destruído, mas privado de toda estrutura poli-
tica c exposto á cobiça de seus poderosos
vizinhos e rivais (Siria, Irã e Turquia). Assim,
não parece viável a aplicação da capitulação
incondicional imposta em 1945 á Alemanha.

4) "Atoleiro vitorioso" (para a coalizão)
ou "bunkerização" reciproca. Já é de certa
Ibrma, na realidade, o que se observa hoje.
com Saddam enfraquecido, mas capaz de ali-
rar na cara do mundo imprecaçôes furiosas. E
pode-se chegar a uma situação ainda mais
paradoxal: o Kuwait é liberado por uma ofen-
siva terrestre, mas Hussein, entrincheirado cm
seu bunker em Bagdá, continua a resistir. Em
outras palavras, o objetivo oficial da guerra (a
liberação do Kuwait) seria atingido, mas nem
por isto teria sido alcançada a paz: seria preci-so continuar lutando com o Iraque, com bai-
xas aliadas reduzidas, mas ilimitadas no tem-
P°- A esta hipótese pode ser acrescida uma
possibilidade ainda mais preocupante: um cs-
pasmo, com o recurso a armas químicas ou
biológicas por parte do Iraque, e uma contra-
partida americana — ou israelense — á altura.
Se a coalizão vier a amargar baixas insuportá-
veis — seja por causa do espasmo, seja pelanecessidade de conquistar Bagdá —, não se
pode excluir a possibilidade de utilização de
armas nucleares táticas. Vale lembrar que em
1945 a bomba atômica foi lançada em Hiros-
htina e Nagasaki para evitar as perdas huma-
nas que seriam acarretadas pela conquista do
arquipélago nipònico: I milhão de america-
nos. segundo as estimativas da época.

Os aliados ocidentais estão apenas no itii-
cio de um percurso ainda desconhecido. Por
um lado. esta guerra não tem precendcntes.
pela violência de seus bombardeios, seis ou
sete vezes mais intensos que os sofridos peloVietnã durante quase 10 anos (mais de 2.500
missões aéreas por dia. contra 400 no máximo
no Vietnã), e pelo contraste que resulta em
número de vitimas: varias dezenas dc milhares
do lado iraquiano, mas menos perdas amerí-
canas em um mês do que durante a pseudo-
guerra de Granada em I9S.I Mas por outro
lado trata-se de uma guerra como todas as
outras: bem mais fácil de começar que de
terminar.
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Soldados americanos observam o trabalho de limpeza das minas colocadas pelo. Irai/ue no deserto

Navios americanos batem em minas no Golfo

RIAD — Dois navios dc guerra americanos
bateram em minas pela primeira vez ao norte do
Golfo Pérsico c sete marinheiros ficaram feridos,
informou o comandante naval saudita Abdulrah-
man Al-Madi. Barcos varre-minas sauditas, bri-
tánicos e americanos iniciaram uma operação dc
limpeza para evitar novos problemas.

Al-Madi não quis confirmar se os navios atin-
gidos fazem parte da força de desembarque anil-
bia com 18 mil fuzileiros que está a postos para
um desembarque quando a ofensiva terrestre
aliada começar. O general americano Richard
Neal contou que o navio dc desembarque anllbio
Tripoli. com 685 tripulantes, bateu numa mina ás
4h40 a meia nau. Quatro compartimentos foram
inundados e quatro tripulantes se feriram.

Neal não mencionou mortes mas disse que o
segundo navio, o cruzador Princcton, com 364
tripulantes, se aproximou algumas horas depois
para buscar dois tripulantes desaparecidos do
Tripoli c acabou batendo numa mina às 7li 15a 16
quilômetros do local do primeiro incidente. O
impacto levantou o navio da água e as ondas de
choque causaram uma rachadura no casco sem

Shamir quer ver

Israel na guerra
JERUSALÉM — "Um dia, se esta guerra

ainda não tiver acabado, esperamos encontrar
um jeito dc tomar parte da luta contra estes
bárbaros", declarou o primeiro-ministro israelen-
se, Yitzhak Shamir. em discurso a um grupo de
judeus franceses que está em visita de solidarieda-
de a Israel. Shamir lamentou que "várias compli-
cações" estejam mantendo o Exército de seu pais
fora da batalha contra o Iraque.

No discurso à delegação francesa, o primeiro-
ministro disse que o principal objetivo do presi-
dente iraquiano, Saddam Hussein, é matar o
maior número possível de judeus e destruir o
Estado hebreu. Embora tenha sido atacado di-
versas vezes pelo Iraque, Israel até agora não
revidou.

Shamir tem declarado reiteradamente que a
seu pais não interessa apenas a retirada iraquiana
do Kuwait, mas a destruição total do aparato
bélico do Iraque e o alijamento de Saddam Hus-
scin do cenário político do Oriente Médio. Na
mesma linha de raciocínio, o ministro da Defesa.
Moshe Arens, disse em entrevista à rádio estatal
esperar uma rendição iraquiana após o encontro
de ontem em Moscou entre o presidente soviéti-
co, Mikhail Gorbachev, e o chanceler Tarek A/iz,
do Iraque.

Repórter palestino
denuncia tortura

GAZA — Um conhecido jornalista palestino
acusou o Exército israelense de mantê-lo numa
cela mínima durante 11 dias — dos quais quatro
sem comida — durante as trés semanas em que
está preso sem acusação formal.

Taher Shriteh. 30 anos, vestindo um uniforme
marrom de prisioneiro, lágrimas descendo pelo
rosto, lalou aos jornalistas num tribunal militar
dentro da prisão central de Gaza. Depois de
ouvi-lo durante mais dc duas horas, o juiz israe-
lense recusou-se a soltá-lo sob fiança.

Correspondente da agência Reuters na Faixa
de Gaza, um dos territórios árabes ocupados por
Israel, ele é acusado de colaborar com o Mamas,
organização islâmica fundamentalista que luta
contra o governo israelense.

No tribunal, Shriteh contou que foi mantido
sozinho II dias numa cela de 1,5 m por SO
centímetros. "Durante quatro dias, fiquei sem
comer nada e não me deixavam ir ao banheiro",
acrescentou.

Shriteh, credenciado como jornalista pelo go-
verno israelense, também trabalha para o jornal
americano The New York Times, a BBC. a rádio
Voz da América, o Financial Times de Londres c
a rede de televisão americana CBS. A audiência,
na presença de jornalistas estrangeiros, durou 10
vezes mais do que a maioria de audiências deste
tipo. Os advogados de Gaza disseram que menos
de I % dos prisioneiros conseguem liberdade sob
fiança.

O juiz. o major Mosh Knobler, disse que
Shriteh foi preso por esconder uma máquina de
fax dada a ele por um ativista do Hamas que
depois foi preso. Shriteh estaria usando ilegal-
mente a máquina para mandar mensagens do
Hamas para a Reuters. Shriteh se defende dizen-
do que transcrever parte de panfletos clandesti-
nos é uma rotina jornalística.

abrir qualquer buraco. Quatro marinheiros se
feriram.

Depois de transferir os feridos para o navio-
hospital inglês prgwt, os comandantes realizaram
um balanço dos danos. Os dois navios não tive-
ram danos significativos e navegam para reparos
no emirado de Omã. O general Neal informou
que até agora já foram destruídas 86 minas ao
Norte do Gollo Pérsico mas nenhum navio aliado
havia colidido com qualquer uma delas.

O Alto Comando americano confirmou que
dois soldados foram mortos e outros seis. todos
americanos, ficaram feridos no domingo em con-
seqüência dcflpgo amigo. Eles viajavam era dois
blindados que foram alvejados com mísseis HelíJ
llre por um helicóptero Apache durante uma
escaramuça Com tropas iraquianas.

O coronel saudita Ahmcd Al-Robayan infor-
mou que até agora 38 militares aliados morreram
em Sção desde o inicio da guerra dia 17 de
janeiro, 14 deles americanos. Acrescentou que 96
ficaram feridos: 16 americanos, britânicos e fran-
ceses, 75 sauditas e cinco de outras nações. Al-
Robavan disse ainda que 63 militares são consi-

derados desaparecidos em ação, 50 dos Estadosn pUnidos, Grã-Bretanha e França, 10 da Arábia .r,y
Saudita e três de outros paises. - ,*0q'

O piloto americano dc um caça F-16 Figlitingj
Falcon foi resgatado numa ousada operação por
dois helicópteros aliados que entraram 60 pil&vilmetros dentro do Kuwait para salvá-lo. O F-16,
caiu ao voltar de tuna missão de combate contni
alvos militares no Kuwait.

O coronel Al-Robayan informou quí 79 sol-'^ , ;
dados iraquianos foram capturados cm diversas
operações nas últimas 24 horas. Dez deles, in-
cluindo um tenente, caíram prisioneiros quandg ,
helicópteros Apache faziam incursões sobre suas
posições no Kuwait. Eles abriram fogo com ar-,
mas leves, receberam mísseis como resposta e - -)
saíram de mãos para o alto. Uma unidade brita

território inimigo capturando 25 soldados ira-
quianos. Outros 44 se entregaram.

Todo o noticiário das agências de notici^s^
sofre censura prévia dos censores militares ali»-'
dos e iraquianos. Existe um controle total sobre
todo o material proveniente do Oriente Médio. .

Coalizão joga panfletos no Iraque

NICÓSIÁ — A aviação da coalizão anti-Ira-
que concentrou seus bombardeios ontem nas ci-
dades do Sul do Iraque. Pela primeira vez, os
aviões lançaram sobre o território milhares de
panfletos advertindo a população a sair da re-
giao. Alguns destes papéis — contendo o desenho
de um míssil com uma pessoa fugindo do bom-
bardeio e uma mensagem escrita em árabe —
foram levados pelo \ento até o Irã.

O comandante da Guarda Republicana, a
força de elite do Iraque, anunciou que seus solda-
dos resistiram aos bombardeios deste primeiro
mês de guerra e estão prontos para enfrentar o
anunciado ataque terrestre às suas fileiras. Según-
do o general lvad Khalifa. suas forças possuem"armas modernas e sofisticadas, e \ào defender
com honradez os locais sagrados (do Islã) e ex-
pulsar as tropas imasoras".

Em comunicado difundido pela rádio oficial
o governo iraquiano rejeitou as desculpas ofereci-
das pela Inglaterra, que admitiu ter cometido um
erro ao bombardear tuna área civil no domingo."O ataque covarde a Fallujah (a cidade atingida)
manifesta o rancor britânico contra o Iraque",
disse a rádio. O governo iraquiano afirma queI20 civis morreram no bombardeio, no qual foi
usada uma bomba guiada a laser.

Em Riad, capital saudita, o comandante da
base aérea responsável pelo ataque lamentara o
que qualificou dc acidente, acrescentando que o

alvo do bombardeio era uma ponte. "Se. como^
foi divulgado pelos iraquianos, isto provocqlfj I
vitimas civis, nós lamentamos profundamente. . I
Mas até onde sabemos a ponte era um alvo . i
militar legitimo", afirmou o capitão David l len- '
derson da Força Aérea britânica.

Entre os diversos bombardeios de ontem atr'' I
Sul do território iraquiano, um deles ocorreu na?'!
cidade de Samavva, no momento em que um
grupo de 30 jornalistas estrangeiros visitava a,,
região, já destruída por ataques anteriores; Os ;
correspondentes da agência iraniana Irua, que . j
integravam o grupo! disseram que podia-se a vis-' i
tar a fumaça dos bombardeios. Durante as («9***
horas que durou a visita, sob supervisão de um
funcionário do governo, os jornalistas viram des-
mudas uma escola e centenas de palmeiras. *

O Somando Geral das Forças Armadas ira'-
quianas informou que sua defesa antiaérea derru- JL
bou quatro aviões da coalizão anti-lraque, o que
não foi confirmado pelo QG aliado. No comum-
cado número 53. as Forças Armadas informaram . „tembém que em 24 horas o pais sofreu I55 bom-, ;
bardeios. I30 Sobre objetivos militares e 25 sobre
zonas residenciais. O jornal Àl-Thawra. do parti-
do governista Baath, advertiu que o Iraque está-)
preparado para inllingir uma derrota surpreen-
dente âs tropas da coalizão liderada pelos Esta- ..
dos Unidos.

I !,,ii;l tí

Um inimigo traiçoeiro

Minas são ame açu
letal aos aliados
em terra e no mar
TV/T ais temíveis elementos da linha avan-
IVlçada de defesa do Iraque, as minas
terrestres e marítimas representam um grande
obstáculo a vencer para os aliados, antes de
lançarem a ofensiva final contra as forças de
ocupação do Kuwait. Uma força naval lidera-
da por cinco nav ios varre-minas britânicos já
iniciou uma operação de limpeza junto com
embarcações de outros países da aliança.

Os varre-minas britânicos têm estrutura de
plástico para evitar as minas magnéticas,
atraídas pelo casco metálicos dos navios co-
muns. Esse tipo de mina é apenas um dos
modelos modernos criados para substituir os
velhos modelos redondos com chifrinlios. sem-
pie mostrados nos filmes sobre a Segunda
Guerra Mundial.

Apesar de ainda se usar os velhos modelos
que flutuam a espera de um navio, hoje exis-
tem até minas dotadas de sistemas de propul-
são que permitem navegar por uma determi-
nada área. aumentando as chances de
intereeptaçâo. Além das magnéticas, há as
acústicas, detonadas pelo ruído das hélices de
um navio, e as dc controle remoto.

Para cumprir sua missão, as minas mariii-
mas são dotadas de cargas cxmpsivas de até
cinco toneladas ou mesmo nucleares com po-
der dc ate 20 quilotons, o suficiente para
destruir unia esquadra inteira. Acredita-se que
o Iraque tenha alguns modelos antigos e ou-

tros mais modernos, como o italiano Manta,
dotado de um pequeno sistema computadori-
zado capaz de iludir os sistemas dc localização
dc navios varre-minas.

Para localizá-las, os varre-minas fazem
buscas com sensores ou então varreduras com
redes como se fossem peixes. No caso do
litoral do Kuwait, o Alto Comando aliado
informou que não será feita uma limpeza
completa, apenas o suficiente para a abertura
de um corredor seguro para viabilizar a ope-
ração anfíbia de desembarque.

Em terra, já está se realizando mm faxina
nos campos minados, que impedem uma pc-
netráçáo segura da infantaria aliada para en-
frentar as tropas de ocupação iraquianas. As
duas maiores bombas convencionais do arse-
nal americano são as vassouras dessa opera-
cão. A de ar combustível e a daisy cutter
explodem no ar. gerando ondas de choque
fortes o suficiente para detonar as minas en-
terradas na areia.

Para uso em terra existem vários tipos de
minas. Algumas têm apenas alguns gramas de
explosivos, o suficiente para ferir seriamente
;is pernas de um soldado, incapacitando-o
para o combate. Outras tem explosivos suf-
cientes para levantar um tanque de seis tone-
ladas e outras chegam ao requinte de dar uni
pulo nò ai antes de explodir, espalhando frag-
mentòs mortíferos num raio de até 200 me-
tros. O avanço tecnológico na arte de matar
também faz com que algumas minas só expio-
dam depois de pis.ulas várias vezes: é preciso
um tipo certo de pressão ou então um peso
maior para detoná-las.
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I Aziz (E) c Gorbachev rcunirmn-sc durante Ires lioras no Kremlin
Kennobunkport. EUA — Reulors

l

Moscou — noulorr.

liusli estava mais interessado no lazer

Gorbachev manda a Saddam 
plano para pôr fim

\

a
guerra

MOSCOU— 0 presidente soviético c Prêmio
Nobel da Paz de 1900, Mikhail Gorbachev, apre-
sentou ao enviado iraquiano a Moscou, o clian-
ccIcr Tarcq Aziz, um plano para resolver política-
mente a crise no Golfo Pérsico, num eslorço de •
última hora para evitar uma batalha terrestre de
efeitos devastadores. Aziz voou imediatamente de
volta para Bagdá, fazendo escala cm Teerã, onde
se entrevistará hoje com o presidente Hashcmi
Ralsanjani, autor de outra proposta de paz apre-
sentada ditas semanas atrás a Saddam llussein.
Ralsanjani declarou que agora existem "brilhai!-
tes perspectivas" de paz.

O governo soviético não deu detalhes do pia-
no, adiantando apenas que Moscou aguarda uma
resposta imediata do Iraque. Segundo o porta-
voz de Gorbachev, Vitaly Ignatenko, a proposta,"muito pormenorizada e sensata", reflete a posi-
mo soviética sobre a retirada incondicional das
tropas iraquianas do Kuwait, em cumprimmtoàs
resoluções do Conselho de Segurança das Nações
Unidas, c "prevê uma ampla série de questões
que poderiam ser solucionadas no Golfo Pérsi-
co".

Segundo Ignatenko, o chanceler iraquiano re-
ccbeu "com interesse e compreensão" o plano de
Gorbachev, que lhe foi apresentado duranje um
encontro de mais de três horas ontem de manhã
no Kremlin. Gorbachev — sempre de acordo
com seu porta-voz — não consultou os Estados
Unidos nem os outros aliados da coalizão ánti-1-
raque sobre detalhes do projeto soviético, prefe-
rindo informá-los após o encontro com Aziz.

Telefonema — "Esperemos para ver qual
será a reação inicial dos EUA e aliados", disse
Ignatenko a um jornalista que lhe perguntou se
Washington aceitará a proposta. 

"O plano prevê
meios políticos e é altamente improvável que
qualquer das partes o rejeite. Hoje há mais espe-
rança (de paz) do que há uma semana", acresceu-
tou o porta-voz, que desmentiu que Moscou te-
ilha recebido garantias da Casa Branca de que
não haveria ataque terrestre durante as oiscus-
sões com o chanceler iraquiano.

Gorbachev a certa altura interrompeu a reu-
niáo com Aziz para falar pelo telefone com o
chanceler (chefe de governo) alemão Hclmut
Kohl. O porta-voz do governo de Bonn, Dietcr
Vogel, confirmou a conversa telefônica mas,
criando mais um mistério cm torno do plano de
paz soviético, não informou qual dos dois líderes
fez a chamada. "Eles naturalmente falaram sobre
o plano de paz do presidente soviético", disse
Vogel. "A conversa entre o chanceler do Iraque c
Gorbachev foi interrompida por causa do telefo-
ne c portanto não foi possível discutir uma posi-
ção final do Iraque com relação à proposta sovié-
tica", acrescentou.

Segundo outro porta-voz do Kremlin. Scrgei
Gregoryev, que também não entrou cm detalhes,
o principal ponto da proposta é a saida incondi-
cional das tropas iraquianas. "A mensagem é...
você (Saddam llussein) sai incondicionalmente e
tem a certeza de que. se sair. poderá sobreviver e

não haverá mais interferência nos assuntos inter-
nos do Iraque", acrescentou Gregoryev. "Mas eu
não diria que se trata de uma mensagem pessoal.
Esse homem precisa de um plano que lhe ofereça
uma saída honro :a e talvez seja este o momento
de alguém lhe dizer que, se não ele, seu regime
pelo menos sobreviverá". O porta-voz disse que a
proposta apresentada a Aziz coincide "mais ou
menos" com a versão apresentada pelo jornal
alemão C/W.

O Bild, citando "fontes bem informadas de
Moscou", informou que o plano de Gorbachev é
construído cm torno de quatro pontos principais:
qtie as tropas iraquianas se retirem do Kuwait,
sem qualquer condição, para tornar possível"uma paz imediata"; que a URSS se comprometa
a manter a integridade c as fronteiras do Iraque;
que Moscou se oponha a sanções contra o Iraque
e a punições a Saddam llussein; c que todos os
problemas do Oriente Médio, como a questão
palestina, sejam discutidos.

Prazo — O jornal Le Monde, por sua vez
citando fontes francesas bem informadas, disse
que Gorbachev conseguiu dos aliados um prazo
de 24 a 36 horas para convencer o Iraque a sair
do Kuwait, c evitar a ofensiva terrestre. Inicial-
mente — de acordo com o jornal —, o lider
soviético pedira um prazo de Í0 dias, que lhe foi
negado. Lv Monde informou que, segundo suas
fontes, a única maneira de impedir a batalha
terrestre seria uma significativa retirada das tro-
pas iraquianas do Kuwait, logo após um cessar-
fogo "muito breve! da ordem de umas poucas
horas".

Fontes soviéticas disseram, antes do encontro
de ontem no Kremlin, que Gorbachev tentaria
convencer Aziz de que a saída do Iraque do
Kuwait, sem condições, seria a única maneira de
pôr fim á guerra e que os outros problemas da
região só poderiam ser discutidos após a retirada.
Sexta-feira o governo iraquiano anunciou que
estava disposto a retirar suas tropas do emirado,
mas estabeleceu uma série de condições, algumas
antigas c otiiras novas — como a retirada das
forças multinacionais do Golfo c das forças israe-
lenscs dos territórios árabes ocupados —, que os
aliados consideraram inaceitáveis.

Uma nova tradução do árabe para o inglês,
por especialistas da BBC de Londres, da proposta
iraquiana de sexta-feira, indica que as condições
qualificadas pelos EUA e aliados de "inaceitá-
veis", e imediatamente rechaçadas, seriam na rca-

¦ lidade "pedidos" que deveriam seguir-se a uma
retirada c não prccedé-la. A conclusão dos espe-
cialistas é que, portanto, a oferta iraquiana não
está condicionada a uma lista de medidas prévias,
interpretação que coincide com as declarações do
embaixador do Iraque juntos á Nações Unidas,
Abdul Amir al Anbari. "Segundo o que entendi,
estas não são condições prévias para uma retira-
da iraquiana do Kuwait", disse o embaixador ao
jornal tlie Times. Em sua conversa com Gorba-
clievj Aziz certamente terá esclarecido se os alia-
dos interpretaram mal o comunicado de Bagdá.

EUA respondem com

silêncio e ameaças

Manoel Francisco Brito
CorrosponcJonla—— (1

WASHINGTON — Os Estados Unidos rcs- n
ponderam com o silêncio c mais ameaças às
manobras diplomáticas da União Soviética para .t
a busca da paz no Golfo Pérsico. "Não vou falar'
da iniciativa soviética", disse o presidente Georgc q
Busli antes de começar uma caminhada pela
praia em frente á sua residência á beira-mar cm l
Kennebunkport, no estado do Mainc, onde pas-
sou o fim de semana prolongado. "Precisamos ter u
mais informações sobre o assunto. Agora, o que >
quero é recreação. Guardem seus blocos de ano-1
taçòes", pediu ele aos jornalistas. í

Bush, que voltou a Washington ontem no í
final da tarde, deixou para seu porta-voz, Marlm
l itzwater. a tarefa de continuar ameaçando o •
Iraque com o prosseguimento da guerra. "Nossas •
esperanças não estão em Moscou", alirmou
"Elascontinuam na guerra, 110 ar e cm terra, para
forçar Saddam llussein a sair do Kuwait Vamos
prosseguir com as operações planejadas". O por-
ta-voz disse que seu patrão não havia conversado
com o presidente soviético, Mikhail Gorbachev.
sobre as discussões cm Moscou."Eles não se falaram sobre o assunto. Obvia-
mente, ele aguarda uma mensagem", contou ele.
Até o fim dá tarde, a impressão era que os
soviéticos ou não tinham tido nenhum contato
com Washington ou, se tiveram, decidiu-se man-
ter sigilo. A Casa Branca c o Departamento de
Estado permaneceram calados. Até' porque, nu- •
ma certa medida, ambos preferem levar a guerra
até as ultimas conseqüências, certos de que Sád-t
dam não continuará resistindo por muito tempo

Uma vitória militar total dos aliados deixaria '
os Estados Unidos cm posiçab privilegiada para
determinar e influenciar o futuro do Oriente Mé- ,
dio. Os soviéticos, por outro lado, fora da coali-
záo militar organizada contra o Iraque, apostam
suas fichas para continuar a ter pesq na região
com uma iniciativa diplomática para acabar com
a guerra. As posições, porém, não são totalmente
antagônicas. Até porque Moscou tem se mexido
com relativo cuidado no front diplomático, evi-
jando dar a impressão de que pretende negociar
as resoluções da ONU cm torno da crise no
Golfo.

Gorbachev sabe que, se confrontar totalmente
os aliados; arrisca-se a perder mais á frente a
ajuda econômica e o apoio político do Ocidente
que, neste momento, são fundamentais para
mantê-lo no poder, Do lado americano, apesar
dos elogios á ação Soviética, a atitude parece ser a
de ignorar completamente qualquer iniciativa di-
plomática c iniciar, o mais cedo possível, um
ataque por lerra contra as trincheiras iraquianas
110 Kuwait. Fitzwatcr voltou a dizer ontem que
não há nenhuma decisão sobre o assunto; "A
ofensiva vai acontecer quando acontecer".

Aziz (!•',) e Gorbachev reuniram-se durante três horas no Kremlin
Kennebunkport. EUA — Reuters

Um fiador

da 
paz

para 
Saddam

Regina Zappa

Se 
Saddam Hussein responder hoje que

aceita a proposta formulada pela
União Soviética para que suas tropas sc

I retirem incondicionalmente do Kuwait terá
saído dessa guerra com uma importante
vitória política: sua sobrevivência física c a
dc seu governo. O encontro entre o presi-
dente soviético Mikhail Gorbachev c o mi-
nistro do Exterior iraquiano Tareq Aziz, cm
Moscou, torna ainda mais claros os sinais
de que o Iraque pode estar se preparando

Bomba do

LONDRES — Uma bomba escondida numa
lata de lixo explodiu na estação ferroviária de
Vitória — a maior e mais movimentada de Lon-
dres —, matando um homem e ferindo 38 pes-
soas. A policia informou que, antes do atentado,
o Centro dc Transportes de Londres recebeu o
telefonema de um homem que, falando com sota-
que irlandês, identificou-se como integrante do
grupo nacionalista IRA (Exército Republicano
Irlandês) e avisou que uma bomba explodiria na
estação Vitória. Mais tarde, o IRA assumiu a
responsabilidade pelo atentado.

O Centro de Transportes comunicou-se ime-
diatamente com o esquadrão antiterrorista da
Scotland Yard, mas as autoridades afirmaram
que não tiveram tempo para ordenar a saida das
pessoas que se encontravam na estação. A bomba
explodiu 45 minutos mais tarde, ás 7li46 (hora
local), 110 auge do rush matinal. Três horas antes,
outra bomba explodira na estação de Padding-
ton, também em Londres, mas não causou víti-
mas, apenas danos materiais. Ao que tudo indica,
a bomba em Paddington explodiu antes da hora
marcada.

Os quatro terminais do Aeroporto de Heath-
row ficaram fechados durante mais de duas horas
e meia, a partir das 14hl 5, depois que uma pessoa
com sotaque irlandês telefonou, advertindo que
quatro bombas explodiriam naquele local. A po-
lícia vasculhou o aeroporto e nada encontrou.

A Estrada de Ferro Britânica (British Rail-
BR) fechou todas as 14 estações principais de
Londres para permitir que a polícia e técnicos do
Exército procurassem outras bombas. Um porta-
voz da BR informou que nem mesmo durante os
ataques nazistas, durante a Segunda Guerra
Mundial, tantas estações foram fechadas ao mes-
mo tempo. As medidas de segurança causaram
transtornos a cerca de 500 mil pessoas que usam
os trens para chegar ao trabalho. Os passageiros
tiveram dc recorrer a transportes alternativos
(ônibus e carros particulares) e o trânsito nas
principais vias de acesso á capital ficou engarra-
fado.

O secretário do Interior, Kenneth Baker, visi-
tou a estação Vitória depois do atentado. "É
terrível ver a plataforma da estação Vitória co-
berta de sangue. Foi um ato de assassinos crimi-
nosos. planejado friamente para matar homens,
mulheres e crianças inocentes", disse Baker. A
explosão ocorreu na plataforma principal da es-
tação. perto de cabines de telefone e máquinas
p ira a venda dc passagens. Ao explodir, a bomba

para sair do território kuwaitiano. Se isto sc
concretizar com um empurrão do dirigente
soviético, marcará a volta dc Gorbachev ao
cenário internacional com força total, de-
pois do desgaste frente à opinião pública
mundial com a repressão nas repúblicas
soviéticas e os problemas que enfrenta den-
tro dc seu pais.

O empenho de Gorbachev cm dar ao
Iraque uma última chance antes da ofensiva
terrestre planejada pelos aliados é tanto
que, ao receber o chanceler iraquiano que
foi a Moscou discutir a proposta de paz do
Iraque, Gorbachev adiantou-se e apresen-
tou seu próprio plano. Mas se o gesto de
Gorbachev o coloca de novo no centro das
negociações diplomáticas mundiais, atrapa-
lha os planos dc seus novos aliados — os
americanos — de varrer do mapa o poderio
militar de Saddam.

Fica cada vez mais claro que o objetivo
de Washington não é apenas a "libertação

IRA mata
Londres — AFP

Homem com rosto J'erido c socorrido

lançou fragmentos de metal para todos os lados.
O morto é um homem com cerca de 30 anos.
Entre os 38 feridos, alguns em estado grave, estão
três crianças.

Esse foi o primeiro ataque terrorista do IRA
contra um alvo civil em Londres nos últimos sete
anos. Em 1983, uma semana antes do Natal, um
carro-bomba explodiu perto da loja llarrods,
causando seis mortos e ferindo perto de 100
pessoas. Desde então, o grupo extremista, paranão perder apoio popular, vinha evitando fazer
ataques a alvos civis dentro da Grã-Bretanha.

Há 11 dias, o IRA — que luta para pôr fim ao
domínio britânico tia província da Irlanda do
Norte — lançou foguetes contra a residência
oficial do primeiro-ministro, John Major. Um
dos morteiros caiu no jardim da parte dc trás do
núnieio Itl da Downmg Street, mas só causou
ferimentos leves em três guardas de segurança.

O primeir Ministro da Irlanda, Charles
Haiighev. condt 1 o atem,ido de ontem e pro-meteu ajudar a [ 1 -ia britânica .1 encontrar os
responsáveis pela tolocacão da bomba na estaçao
Vitória. "A 

policia ijfjntíi. a prestara toda assts-
téncia às autoridades biitàiiicas para assegurar
que os responsáveis por esse crime sejam levados
ò Justiça . declarou Huimhev.

do Kuwait", mas a derrota total c, sc possi-
vel. o aniquilamento do lider iraquiano.
Nada mais inoportuno neste momento para
o presidente Georgc Bush do que um acor-
do de paz que implique 11a suspensão dos
ataques contra o Iraque. Embora o porta-
voz da Casa Branca, Marlin Fitzwatcr, afir-
me que 

"sc Saddam sair incondicionalmen-
te do Kuwait tanto melhor", os funciona-
rios do governo americano não escondem a
preocupação de que Moscou tenha dado ao
dirigente iraquiano a oportunidade de uma
saída honrosa.

Um especialista cm Oriente Médio do
governo americano citado pela agência
Reuters garante que 

"o 
presidente Bush

gostaria de destruir mais tanques iraquia-
nos e debilitar Saddam Hussein a ponto de
pôr em dúvida sua capacidade de sobrevi-
vencia a longo prazo". Afinal, os Estados
Unidos investiram milhões de dólares nessa
guerra.

1 efere

Gorbachev dá agora uma cartada im-
portante. Embora não se conheça em deta-
lhes a proposta de paz soviética, pelo que sc
sabe Gorbachev parece dizer a Saddam:"Saia do Kuwait que cu garanto". Garante
o respeito às fronteiras iraquianas, a cam-
panha para discutir todos os problemas do
Oriente Médio, incluindo a questão paiesti-
11a, c garante que sc oporá a sanções contra
o Iraque.

Como llador da paz no Golfo, Gorba-
chev mataria dois coelhos: agradaria aos
militares soviéticos — que se ressentem do
fato dc a União Soviética não se comportar
mais como superpotência e acusam o lider
soviético de abandonar um aliado estrategi-
co no Golfo — c marcaria presença política
no cenário mundial, com a prerrogativa de
ter voz ativa na região do Golfo c na diplo-
macia do pós-guerra. Tudo isso, sem gastar
um tostão ou perder um soldado.

Cheney não quis
lutar no Vietnã

m O secretário da Defesa dos Estados
Unido», Richard Cheney, foi isento do

serviço militar nos anos da guerra do Vlet- )
ni, porque sua mulher, Lviuic, estava grávf-
da. A revelação foi feita pela deputada cali-
forniana Barbara Hoxer, que no mês
passado apresentou um projeto dc lei ao
Congresso americano em favor dos chama-
dos órfíos de p»is riros, cerca de 16 mil
crianças cujos pais se acham na frente dc
combate no Golfo . "Naquela época, o se-
nhor achava necessário (Ilcar nos EUA) por
causa de sua mulher e de seu filho por
nascer", escreveu a deputada a Cheney.
"Nosso projeto (de lei) nio è tão generoso." í
Cheney se opõe vigorosamente ao projeto, I
que possibilitaria o regresso aos Estados
Unidos de pelo menos um dos pais.

de Londres

Governo da URSS

propõe aumentar em |

60% todos os preços
MOSCOU — O governo soviético prepara

um projeto econômico que prevê aumento médio
de 60% nos preços de produtos de consumo
básico, informou o primeiro-ministro Valcnún .
PaVlov. Haverá preços máximos para artigos co-
mo carne, leite, açúcar e para os transportes, mas (
as repúblicas terão permissão para fixar valores '
mais baixos. Segundo Pavlov, os salários e os ,
pagamentos da previdência social serão também
elevados para compensar, de certa forma, o rca- •
juste dos preços.

Os subsídios estatais serão drasticamente rc-
duzidos, mas não ainda eliminados, permitindo
um sistema de preços que reflita melhor os custos. I
Cerca de um terço de todos os produtos será |vendido por preços livres, determinados pelos ]
fornecedores e vendedores. Remédios, combusti- |veis, energia elétrica e vodea não sofrerão reajus- t
tes.

A medida é um elemento importante nos pia- 1
nos do Kremlin, ainda não divulgados com deta-
lhes, de passar para uma economia de mercado e
revitalizar a indústria soviética. "Encaramos essa j
reforma (o aumento de preços) como uma etapa
na transição para as relações de mercado", disse J
Pavlov ontem na sessão de reabertura do Soviete 1
Supremo (Parlamento). "Acreditamos que para |
alguns produtos que determinam o padrão dc 1
vida da população o Estado deve fixar o preço !
máximo e controlar seu reajuste", acrescentou o
primeiro-ministro.

Não ficou claro quando os aumentos entrarão •
cm vigor. Uma tentativa anterior provocou pàni- |
co nos consumidores, que correram às lojas, obri- 1
gando o governo, na gestão de Nikolai Ryzhkov, ,
antecessor de Pav lov, a adiar a medida.

O projeto econômico prevê também o confis- 1
co de ativos c a repatriaçào obrigatória de divisas '
de empresas soviéticas no exterior, informou o
jornal Kommcrsant, da federação das coopcrati-
vas soviéticas. As restrições mais prováveis se-
riam o congelamento de ativos bancários, tanto '
de empresas estatais corno de cooperativas c par- i
ticulares. c o confisco de uma parte importante de '
seus depósitos. ' a

38 em estação

Pesadelo em Mar dei Plata

Greve de trens faz
veranista dormir
dentro de vagões

Maurício Cardoso
Correspondente

BUENOS 
AIRES — A greve selvagem

dos maquinistas de trem, que há uma
semana paralisa o transporte ferroviário na
Argentina, começa a entrar em fase critica.
Enquanto milhares de turistas se aglomera-
vam ontem na estação ferroviária do balneá-
rio de Mar dei Plata, o governo ameaçou
ontem mobilizar veículos e pessoal militares
para substituir os trens no transporte de pas-
sageiros. O presidente Carlos Menem colo-
cou o avião presidencial á disposição para
levar a Buenos Aires as pessoas retidas no
balneário. A greve, iniciada para reinvindi-
car aumento salarial e mantida como protes-
to contra as punições impostas a grevistas,
ocorre à margem da liderança sindical, o que
praticamente inviabiliza as possibilidades de
negociação.

Cerca de 2 mil pessoas aglomeravam-se
ontem nas plataformas do terminal ferroviá-
rio de Mar dei Plata, a principal cidade de
veraneio da costa atlântica argentina, a 400
quilômetros de Buenos Aires. Os turistas re-
clamavam da paralisação dos trens c pediam
soluções para poderem voltar à capital. Di-
retores da estatal Ferrocarriles Argentinos
ordenaram a abertura de vagões para que os
Irustrados passageiros pudessem passar a
noite. Famílias inteiras, cm fim de férias, não
tinham meios para regressar a casa. já que as
passagens dc trem custam quase a metade do
preço das tarifas de ônibus.

Mesmo os que tinham meios para pagar
a passagem rodoviária eram obrigados a
recorrer ao serviço de ônibus piratas, já que

nas linhas rcgularcs as passagens estavam
esgotadas até quinta-feira. A paralisação dos
trens prejudica também cerca dc 900 mil
trabalhadores da grande Buenos Aires que
usam diariamente o serviço suburbano para
ir de casa ao trabalho.

"O prolongamento desse tipo de conflito
é prejudicial aos próprios trabalhadores",
advertia ontem o subsecretário de Relações
Trabalhistas do Ministério do Trabalho, En-
rique Rodriguez. O funcionário lembrava a
greve dos telefônicos ocorrida no ano passa-
do, em que o governo recorreu a militares
para operar as centrais de telecomunicações.
A greve terminou sem que fossem atendidas
as rein\indicações e com uma centena de
grevistas demitidos.

No caso atual as tentativas de sair do
impasse têm se limitado a ameaças de ambas
as partes. De um lado estão os grevistas, que
desconhecem a representação sindicai e leva-
ram o conflito às últimas conseqiiêencias. A
greve inicialmente deveria durar apenas 48
horas, mas foi declarada por tempo indeter-
minado depois que o governo a considerou
ilegal c demitiu grevistas.

Apostando em sua força, a empresa e o
Ministério do Trabalho endureceram sua
posição de intransigência. A lista de demiti-
dos já passa dos 200. O governo prometeu
que não paga aos grevistas o abono de 250
mil austrais prometido a todos os funcioná-
rios públicos a partir deste mês. Já ameaçou
também mobilizar militarmente o pessoal em
greve, ou seja, convocá-los para trabalhar
com a força de uma convocação de reservis-
tas do serviço militar. Isto significa que
quem não responder á mobilização será con-
siderado desertor. A última ameaça, feita
ontem pelo secretário geral da presidência,
Eduardo Bauzá, consiste em colocar pessoal
c veicuíos militares para transportar os clien-
tes dos trens,

E
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m mês depois dc iniciado o conflito no
Golfo Pcrsico, c a um tempo incalculável do

.««'desfecho, as propostas dc paz continuam a cruzar
'ir, os ccus da região com mais intensidade do que os

bombardeiros aliados. Nunca, na história da hu-
"^3 manidade, uma guerra se iniciou com tantas pro-

postas dc paz na mesa, c no entanto jamais a

^'"'teimosia de um país invasor dc outro país contri-
X-Uibuiu para o seu contrário — a guerra.

Desde que a resolução 678 da ONU determi-
nou a retirada do exército iraquiano do Kuwait

''' 
até o dia 15 de janeiro, o esquema publicitário de

'™n 
$fddam Hussein, usado c abusado com o auxílio

. , 
'...da 

mídia ocídcntal, tenta convencei o mundo que
cie possui trunfos na manga, a serem utilizados dc

- acordo com a conveniência iraquiana. Um destes
.!•¦ trunfos c a sua retirada do Kuwait, o que poderia

• acontecer a qualquer momento, dc forma a deixar
' ¦ ' o grande aparato militar ocidental repentinamen-

; te sem função, como que perdido no deserto.
Mas hoje, apesar das propostas dc paz que

circulam dc capital a capital, as forças aliadas já
.a, se convenceram que Saddam Hussein, mais do

r. que ganhar tempo, jamais deixou dc brincar dc'.'oi 
lobo com pele dc cordciro, para ganhar terreno c

'¦ tentar confirmar suas posições, que são as mes-
irias desde agosto do ano passado. Saddam Hus-
sein, como sc vc, jamais teve trunfos na manga, a
não ser uma tática suicida de resistir até onde

. puder para sc declarar campeão das causas árabes
por haver enfrentado — sozinho — as maiores
potências mundiais.

Para isso, Saddam Hussein forjou todos os' 
meios necessários, a um custo incalculável. Em

; primeiro lugar, manteve o quarto exército mun-
v. dial (mais de um milhão de homens), guárnecido

por 5.500 tanques c 800 aviões de combate. Ao
_;i longo da fronteira sul, atrás dc vários quilômc-

.vi tros de campos minados e fossas antitanques
cheias dc petróleo inflamávcl, corrc uma linha

¦ contínua dc fortificaçòcs, enterradas a até deze-
nas dc metros sob a terra e capazes dc proteger
milhares de soldados contra ataques aéreos, con-

4» vcncionais ou nucleares. A construção desta linha
Maginot de areia durou quase dez anos. Acres-
centem-se seis bases aéreas subterrâneas ao norte,

> ; os bunkers em Bagdá, o arsenal de mísseis c armas
í;"1* químicas todo comprado no Ocidente, c sc verá
f-como na verdade, depois da invasão do Kuwait.'J. ao encorajar as capitais ocidentais a pensar que
// ele não acreditava na guerra, na verdade nunca

.-v.> deixou de pensar e sc preparar para ela.
•*> Enquanto usou o artificio dos reféns huma-

nos c outros artifícios atualmente chamados dc
trunfos na manga, o que sc pensava serem fra-

' 'quezas dc sua parte eram dc fato elementos de
' uma estratégia coerente — pelo menos do ponto

, de vista dc um sistema regional — destinado a
óic obter vitórias que lhe possibilitassem conservar o
•'to Kuwait c se possível ir mais adiante, em direção'•" 

aos campos petrolíferos sauditas.
Por este motivo, propostas de paz destinadas

,'2.a permitir que Saddam Hussein volte para casa

com as tropas intactas, no meio da guerra, acaba-
rão por semear dificuldades futuras maiores ain-
da. Seria a culminaçâo dc uma tática explosiva dc
islamização da política dos países árabes, dc que
a atual guerra do Golfo significa lançar mais
vento em meio ao incêndio. Seria, finalmente,
mais uma destas idéias simplificadoras que con-
tribuem para salientar as contradições do Oriente
Médio, cm meio a visões simples que nada cxpli-
cam c nada resolvem.

O discurso dc Saddam Hussein sc dirige a um
público desprovido de senso crítico. Na melhor
das hipóteses, sintoniza com a impossibilidade do
países do Oriente Médio de romper com o passa-
do arcaizantc, dc aceitar a modernidade que para
maioria dos países da região sc confunde com
arsenais militares altamente desenvolvidos.

Um filósofo egípcio, Fuad Zakariya, acaba
de explicar, num livro chamado Waicidade ou
islamismò: os árabes na hora da decisão, publicado
cm Paris, a base dc um subdesenvolvimento que
tem raízes na "ruptura civilizacional" que flores-
ceu depois da idade dc ouro da expansão árabe."A originalidade do pensamento árabe reside
nisto, que cie não encara o passado como compo-
nente intrínseco do presente, mas como entidade
distinta, concorrente, e que procura sc impor a
ele."

Naquela região, a laicidade não é recebida
como idéia universal, mas como produto da his-
tória européia que o Islã rejeita. Perdura até hoje
um poder religioso (mais nítido entre os xiitas do
que entre os sunitas) estreitamente misturado ao
poder político c que não hesita cm interferir até
mesmo no domínio das ciências. Saddam Hus-
scin, que chegou ao poder no bojo dc um golpe de
Estado laico e socialista, desvirtuou os objetivos
partidários ao perceber, atolado até o pescoço ria
aventura kuwaitiana, que a ideologia islâmica
poderia funcionar como bóia dc salvamento, co-
mo refúgio no passado.

O Japão é o exemplo mais extraordinário dc
um país oriental que mergulhou na modernidade
sem deixar dc lado a herança do passado. No
caso do Oriente Médio, o modelo ocidental dc-
cepcionou porque os países árabes, mesmo aque-
les ricos cm petróleo, como a Argélia c o Iraque,
fracassaram na tentativa dc entrar na modernida-
dc. Eles estão longe da democracia c das liberda-
dc sem as quais a modernidade não pode ser
atingida.

A guerra está aí para demonstrar o que acon-
tccc com os governantes ambiciosos que tentam
saltar etapas apostando tudo na violência. Deixá-
los no poder, prontos para recomeçar as loucuras
cm outra oportunidade, é premiar bclicistas alu-
cinados. Começar uma guerra é fácil, como mos-
trou Saddam Hussein ao invadir o Kuwait. Ter-
miná-la é o problema, porque ninguém controla
inteiramente um conflito, e a guerra, âs vezes,
engendra o imprevisto, até mesmo no domínio da
política.

M5l • A Ilusão Inflacionária

c'xar a economia funcionar c o que o Brasil
mais precisa, depois dc tantos anos submeti-

da a controles indevidos. O excesso de normas
ccrceadoras da liberdade dc iniciativa c a presen-

J! ça do Estado na falsa condição dc empresário
.^acumularam um saldo negativo que impede a
"••economia dc reencontrar a sua verdadeira identi-
.'.".dade.

Tudo que pretendeu sc justificar cm nome do
^desenvolvimento, na segunda metade deste sccu-
v -lo; com desprezo pelos custos e indiferença pela
.^produtividade, entrou nos anos 90 sob a peso
«.insuportável da inflação. Governo e sociedade
'"ficaram dc mãos amarradas pelas dificuldades' diante dos sacrifícios que sc impunham. O Brasil
' viveu a véspera da hipcrinflaçâo depois dc três

^planos conduzidos com vontade fraca, por um
governo sem pulso para honrar decisões drásti-

f-j cas. Tão logo o perigo pareceu conjurado, assim
•,n que o primeiro governo emanado do voto direto

assumiu as responsabilidades, caíram as máscaras
¦ dos grandes sócios da inflação.

A vontade dc debelar a inflação deixou o
.... governo falando sozinho, assim que a hipcrinfla-

onÇão se desprogramou em abril de 1990. Somos
comprovadamcnte um caso específico dc reedu-

£ cação econômica, tanto dc empresários c empre-
O gados quanto dc produtores e consumidores. A
-•inflação que sc apura a cada mês é a explícita, que""'se estampa nos preços, mas ha outra que indexa
:í os raciocínios.

O governo Collor, com a legitimidade das
urnas, lançou ao chcgar um plano que não limi-';:.tou o seu alcance ao objetivo imediato; as medi-
das contemplavam as causas históricas da inflai

||ção, que têm raízes na própria cstatizaçâo da
-..economia brasileira a partir dos anos 50. À medi-

- da que o Estado quis ser empresário, a sociedade
se encolheu. A iniciativa econômica mudou de
mãos e, portanto, deixou de ser livre. Com os

enganos políticos c os equívocos ideológicos da
segunda metade do século, o Estado passou a
dizer quem podia e quem não podia ser empresá-
rio pelos seus critérios pessoais e políticos.

A iniciativa privada aceitou, por falta dc
alternativa, a posição subalterna como aliada do
Estado e deu cobertura â estreiteza dc visão
nacionalista para proteger a ineficiência c os altos
custos com a capa do interesse nacional. A infla-
çâo apareceu com toda a sua crueza a partir dos
anos 70 e gerou nos anos 80 a consciência da
inviabilidade da sua convivência com a aspiração
de desenvolvimento. O Brasil teria que escolher
politicamente entre a inflação e o desenvolvimen-
to.

Com um ano sob governo legítimo, o Brasil
já não é o mesmo, mas a ilusão inflacionária sc
fixou nos hábitos econômicos. O governo se sen-
tiu convocado a aprofundar o sentido das medi-
das iniciais com outras para acelerar a devolução
da iniciativa econômica âs mãos dos empresá-
rios.

O governo não tem mais o que discutir para
alimentar um debate ocioso, pois a responsabili-
dade de reformar cabe a ele. Os que estão cm
divergência cumprem o seu papel, mas o governo
não está obrigado a interromper a sua ação para
dar explicações a quem não as quer. Cada palavra
oficial gera uma avalanche de contestações que
são de fundo político ou inspiradas por interesses
bem menores.

A nação quer resultados. As negociações com
o Congresso podem ser um bom começo de cn-
tendimento, porque a sociedade já amadureceu a
convicção de que a representação política não
tem o 'direito de negar ao governo a aprovação
dôs meios que ele pede para debelar a inflação e
modernizar o Estado. E um bom começo para
apressar a etapa superior da economia de merca-
do.

Ique ^''
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Cartas

Monarquia
Em su;i edição de 3/2/91 o JOR-

NAL DO BRASIL publicou, sob o
titulo "Dom Lui/. acredita que será o
rei", matéria cm sua maior parte con-
sistente em trechos da entrevista por
mim concedida poucos tlias antes à
repórter karina Pastorc, da sucursal
paulista desse jornal.

Quando da solicitação da entrevis-
Ia pela repórter, manifestei o desejo.
atra\és de meu secretariado em São
Paulo, dc a conceder por escrito. A
entrevistadora insistiu numa entrevista
pessoal, pois, disse, tencionava con-
versar comigo. Foi-lhe respondido cn-
tão que minhas declarações deveriam
ser publicadas na íntegra, ao que a
repórter assentiu. acrescentando, co-
mo garantia, que a entrevista seria
gravada pelas duas partes (o que efeti-
vãmente se deu).

Acedi, pois, confiante na idonei-
dade profissional desse respeitado jor-
nal e tendo em conta o desejo por ele
manifestado de dar aos meus compa-
triotas conhccimeto do que pensa so-
bre a monarquia o chele da Casa un-
periai|

Assim, não é difícil avaliar minha
surpresa em ver que a matéria publica-
da não correspondeu á combinação
feita, pois partes essenciais de minha
exposição não foram reproduzidas,
partes estas abordadas por mim, aliás,
a pedido da própria entrevistadora.

1. Sobre a renúncia de D. Pedro de
Alcântara — primogênito da Princesa
Isabel e pai de D. Redro (iastào — aos
seus direitos ao trono brasileiro, da
qual resultou que tais direitos passas-
sem a seu irmão O. Luiz. meu avô
(renúncia essa precisamente apresenta-
da na matéria publicada como ponto-
chave das diferenças que separam de
mim o ramo de Petrópolis da família
Orleans é Bragança), foram omitidas:

a) a menção de que o próprio re-
nunciante, D. Pedro de Alcântara, foi
durante toda a sua vida eximiahicnte
fiel à sua renúncia; da existência da
carta por ele escrita ao Prol". Sebastião
Pagatio. na qual explicitamente reco-
nhccia os direitos dc D. Pedro I lenn-
que, meu pai;

b) a alusão de que a Princesa Isa-
bel não só aprovou a renúncia do seu
primogênito, mas em carta dirigida ao
diretório monárquico a comunicou
aos monarquistas e à opinião pública
brasileira; nessa missiva, ela afirmava
que essa comunicação tinha em vista
evitar cisõcs no movimento monárqui-
co do pais.

2. Discorrendo sobre as desvanta-
gens da monarquia eletiva, recordei o
elucidativo exemplo histórico da Polo-
nia. pais no quai a monarquia eletiva
produziu os piores resultados, levando
ao seu desaparecimento como nação
independente durante mais de um sé-
cülo. A matéria publicada omite essa
importante referência.

3. A respeito da maneira como o
sistema monárquico de governo pode-
ria solucionar uma parte considerável
dos problemas nacionais foram supri-
midas as alusões:

a) de que. ao estar a chefia do
Estado fora do alcance das ambições
politico-partidárias e outras, a estabi-
iidde dai resultante, perpetuando-se de
geração em geração, possibilitaria o
planejamento a largo prazo e daria aos
brasileiros segurança quanto ao seu
futuro;

b) ao Poder Moderador, um dis-
positivo constitucional quase
úico na história política dos povos,
adotado pelo Império brasileiro: o Im-
perador é o supremo árbitro entre os
três Poderes. o Executivo, o Legislati-
vo c o Judiciário, propiciando a con-
córdia no relacionamento entre eles.
Enquanto que. no regime republicano,
um dos poderes com freqüência tenta
adquirir supremacia sobre os demais.

Passo por alto algumas observa-
çòes na linha do gracejo tolo e até
malévolo, dissonantes da altura do te-
ma e mesmo da cordialidade com que
transcorreu a entrevista. Mas registro
o inadequado qualificativo de "prosai-
co" aplicado ao motivo da renúncia de
D. Pedro de Alcántra, isto é. seu casa-
mento com a condcssà Da. Llisabeth
Dobrz.ensky von Dobrzenicz.

Ao longo da história das dinastias,
os casamentos desiguais foram sempre
séria causa di\ perda de direitos dinás-
ticos e os exemplos abundam. O mais
notório, em nosso século, e o do rei
Eduardo V.IÍ, o qual para contrair um
casamento naquelas condições abdi-
cou em 1136 da coroa inglesa, quê
passou a seu irmão Jorge \ 1. pai da
rainha Elizabeth II Também, em
1900, ao casar-se com uma nobre de
sangue não real, o àrquiduque Fran-

cisco Ferdinarido teve sua dèsccndên-
cia excluída da sucessão ao trono aus-
triaco, do qual era herdeiro.

Tais exemplos históricos eslão de-
talhadamente expostos e ilustrados no
excelente livro "A legitimidade monár-
quiçá 110 lirasil", do gcnealogista Ar-
mando Alexandre dos Santos, ofereci-
do por mim á repórter no curso da
entrevista. Livro que ela sem dúvida
manuseou, pois dele reproduz vários
trechos na matéria estampada. Lui/. de
Orleans e Bragança — São Paulo.
Crianças de rua

(...) Sobre o lema "criança" tenho
que refutar as declarações do Sr. Vol-
mer Nascimento, no JORNAL DO
BRASIL de 5 2, onde acusa o gover-
nadpr Moreiru Franco de ser o res-
ponsayel pela não implantação do
Conselho Estadual de Defesa da
Criança e do Adolescente. Não é ver-
dade. Brigido

O Conselho está criado pela lei
1697, de ago 90. sancionada na integra
pelo governador, sem qualquer veto
ao texto aprovado ria sessão legislativa
de 7 de agosto, em caráter de urgência.
Se o Conselho existe e tem força de lei
aprovada por unanimidade, deixando
de ser mais um projeto ou só uma boa
idéia, (...) todos sabemos que isso
aconteceu fruto de demorada negocia-
ção que contemplou as mais diversas
preocupações e interesses das entida-
des não governamentais. O governo
apoiou todas as propostas do movi-
mento.

Mais do que isso. Em ato publica-
do no D.O. de 17/10/90, o governador
Moreira Franco nomeou como conse-
lheiros os representantes eleitos entre
as próprias entidades. A verdade é que
esses representantes da sociedade civil
até agora não conseguem acertar uma
pauta para reunião deliberação. Mui-
to debate, briga política, discordãncias
estéreis sem um mínimo de consenso.
(...) Não é justo acusar o governador
que apoiou a luta vitoriosa da criação
do nosso conselho estadual, o primei-
ro do país. (...) Solange Amaral, secre-
lária de Trabalho e Ação Social do Rio
de Janeiro.
Guerra

Ao dar o sinal verde para que as
tropas aliadas castiguem implacavel-
mente a população iraquiana com o
incessante bombardeio que já dura vá-
rios dias, a ONU acaba de demitir-se
explicitamente da condição de patroci-
nador da paz mundial, reduzindo-se a
mero órgão homologador das conve-
niências dos EUA.

Razão tem aquela senhora que,
desesperada, em meio a mais um bom-
bardeio sobre Bagdá, pergunta ao
mundo, através das cámeras da CNN:"É essa a civilização ocidental?" (...)
Rômulo José de Azevedo — Rio de
Janeiro.

?
Como leitor assíduo da Seção Cor-

Ias do JORNAL DO BRASIL, gosta-
ria de dirigir-me ao Sr. Fernando
C. Egypto Bezerra que, no dia 29 1/91.
fez várias afirmações falsas e difama-
doras em relação ao Estado de Israel.

Brigido

A ONU, em 1947, quando criou o
Estado de Israel e a Palestina, real-
mente não incluiu os territórios ocupa-
dos como parte do estado judaico.
Porém os 100 milhões de árabes queviviam ao redor de Israel não aceita-
ram a divisão e atacaram por todos os
lados. Essa foi a primeira das tentati-
vas árabes de destruir o Estado de
Israel, apenas por este existir e ser
constituído de judeus. (...)

Hoje, porém, um fanático, vendo-
se encurralado por tropas multinació-

nais, quer ligar a questão palestina á
invasão do Kuwait. Ora. Saddam
Hussein nunca ligou para a questão
palestina. Ele só pensa cm unir os
árabes contra Israel e EUA através
dela e de ataques covardes á popula-
çào civil de um pais que nem na guerraestá. E o pior de tudo é que ha pessoas
que acreditam nele e esquecem a llis-
tória. Sérgio Blank, 15 anos — Rio de
Janeiro.

?
Em 18 191, após dias de tensão

devido á guerra do Golfo Pérsico,
comprei o JORNAL DO BRASIL e o
Globo para devorar as últimas noti-
cias sobre o assunto, quando me depa-
rei com a coluna da Sra. Cora Rónai
na página 8 do JB. (...) Não entendi o
que ela poderia escrever sobre o con-
tencioso e. mais uma vez, li toda a
coluna e senti uma profunda decep-
ção. (...)

Não conheço ninguém que tenha
reunido os amigos em casa para assis-
tir ao espetáculo da guerra como sc
fosse " uma final de Copa do Mundo
ou uma cerimônia de entrega do Os-
cár", regado a "goles de uísque e ban-
dejas de salgadinho". Aquilo foi um
total desrespeito a milhões de pessoasde todo o mundo, que estavam de
olhos grudados na televisão, sabendo
muito bem o que vai acontecer com
suas vidas, a partir daquele momento,
e com as de milhares dc inocentes que
vão morrer, por uma guerra que nào
lhes diz respeito. (...) Yvonne Maria
Bezerra Dimanehe— Rio de Janeiro.
Rodoviária

A Rodoviária Novo Rio mudou
para pior! É ver para crer. Alem da

velha desorganização, há uma nova
armadilha, montada debaixo das bar-
bas da polícia (...): os chamados táxi>>"especiais", mais precisamente, os,da
Cootramo.

Qualquer um que se aventure a
usar esse transporte e \ergoiihosamcH'
te assaltado. E não me venham dizer
que a administração da Rodoviária
Novo Rio não sabe o que se passa.

Toda esta revolta sc deve á tentati-
va de extorsão de que quase fui vitima
quando, ao chegar á Rodoviária, na
Quarta-Fcira de Cinzas, embarquei
com meu filho num desses táxis espe-
ciais, em direção á Olaria. O motorista
quis cobrar-me CrS 5 mil adiantados.
Marilene E. B. da Silva — Rio 'de
Janeiro.
Marcados para morrer

O Movimento Feminimo pela
Anistia e Liberdades Democráticas
vem, mais uma vez, protestar contra
os assassinatos de líderes sindicais 110
Estado do Pará.

São os "marcados para morrer
que não têm a menor proteção da
Justiça, haja vista a noticia do JOR-
NAL DO BRASIL de 4/2/91, que se
refere ao juiz de Rio Maria, Dr. José
Cândido de Moraes: "sua chegada foi
comemorada com 11111 churrasco na
casa do pistoleiro Neném Sinião".

Agora foi a vez de Expedito Ribei
ro de Souza] presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Rio Ma-
ria. Pará.

Até quando vai continuar a impu-
nidade dos assassinos? (...) Regina So-
dré von der NVeid, presidente, MFALDRio de Janeiro.
Marido pensionista

Em resposta á carta do Sr. Clau
dio de Britto Reis, que pleiteia pensão
por morte da esposa, ocorrida em
1980, esclarecemos que ela foi negada
à época do requerimento porque na
ocasião apenas maridos inválidos po-deriam ser beneficiados, o que não e o
caso do interessado.

A nova Constituição, promulgadaem 1988. permite que maridos náo-in-
válidos sejam pensionistas, mas o
INSS entende que a lei nào é retroati
va. razão pela qual negou novamente
o pedido.

Quando um beneficio é negado,
cabe recurso, e sua distribuição entre
as juntas é feita com base no número
do processo. Neste caso o processo foi
distribuído á Junta de Niterói, mas
nào será necessário que o requerente
se desloque àquela cidade, uma vez
que qualquer decisão será comunicada
ao posto da Marquês de Abrantes, queo informará através dos Correios. Sér-
gio Caringi, coordenador regional de
comunicação social, INPS/Iapas
Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publica-
ção no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legi-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Os riscos da Eco 92

Luiz Antonio Prado *

A Confcrcncia das Nações Uni-
A das Sobre o Meio Ambiente,
que será realizada no Rio de Janeiro
em 1992, corre alguns riscos que não
•podem ser desprezados.

Um deles, no momento reforçado
pelo intercâmbio de truculcncias ge-

; nocidas entre Saddam e Bush, cn-
contra-se na possibilidade de que os

i debates sobre a ordem econômica
I internacional prevaleçam sobre os
! objetivos prioritários do encontro.

De fato, os esforços norte-amcrica-
nos para reativar o complexo indus-
trial-militar e as atividades bélicas
que tanto os agradam foram de tal
forma bem-sucedidos que não será
surpresa se isso acontecer. Seria uma
excelente ocasião para que sc aliem

; representantes dc governos conserva-
dores c dc partidos progressistas lati-
no-americanos, ressuscitando a já
exaurida ladainha sobre o peso da
divida externa para as economias do
Terceiro Mundo. É tão humana a
tendência a responsabilizar o outro
pelos próprios erros que, na falta dc
um "inimigo interno", as elites eco-
nòmicas locais tem manipulado com
destreza esse discurso para evitar que
o debate sc concentre sobre os succs-
sivos fracassos dc suas políticas cco-
nòmicas, o que poderia contribuir
para desvendar a sua insaciável coni-
vencia com essa mesma ordem inter-
nacional. A Confcrcncia se transfor-
maria, assim, em novo ringue para o
confronto Nortc-Sul, repetindo o

\ que já ocorreu cm Estocolmo, cm
; 1972.

O outro risco, relaciona-se à pos-
sibilidade de que todos voltem para

i casa com a consciência tranqüila
I após a assinatura de alguns protoco-

los de intenção c as muitas lantcjou-
Ias que costumam impressionar o

i grande público. Uma espécie de lio-' rário eleitoral gratuito de gala.
Dc toda forma, será dada conti-

nuidade aos programas de ajuda in-
ternacional destinados a atender ás

¦ t expectativas dos eleitorados internos
dos países desenvolvidos. Algumas

I centenas de milhões de dólares a
mais serão destinadas a projetos de
proteção ambiental, conseqüentes ou
não, mas sempre avaliados com base
nos princípios do marketing político.
Mas propor mecanismos dc transfc-
rência efetiva de tecnologias limpas,
em beneficio do interesse comum da
humanidade, ah, esse tipo de "radi-
calismo" é inaceitável! Nunca permi-
tiram isso na área dos equipamentos

J médicos e da indústria farmacêutica,
em que os avanços científicos e tec-
nológicos continuam sendo utiliza-
dos como instrumento dc domina-
çào. Por que o fariam agora, em

i outros setore§?
No entanto, nada disso, nem

! mesmo as chantagens comerciais ou
j' as intervenções militares — sempre

em nome da democracia —, autori-
za-nos a evitar o debate sobre nossa
incapacidade crônica, da qual ainda
padecemos, para assumirmos os co-

j mandos dc nossos destinos.
Senão, passemos os olhos sobre o

! cenário nacional e internacional dc
j i políticas públicas dc proteção am-

biental.
A noção de que 

"bastaria aplicar
j a legislação" para que o controle da

poluição fosse assegurado predomi-
! na nos países latino-americanos que
| dispõem de algumas normas jurídi-
| cas nesse campo. Tenta-se acreditar
j , que tais dispositivos legais, bastante
| : genéricos, insuficientes e mesmo an-
11 tiquados, são ultramodernos. Mas

essa não é a realidade.
Tomemos como exemplo o direi-

i to criminal. Qualquer proposta
! . abrangente de tipificação — isto é, de
j definição clara — dos delitos contra

: 1 o meio ambiente ainda é encarada
como radicalismo ou, na melhor das

! hipóteses, com indiferença. Enquan-
i, to isso, apenas em 1987, nos EUA,
j 40 cidadãos foram condenados à pri-
| são por crimes relacionados á infra-
| ção das normas de controle de polui-
! ção. Afinal, trata-se de proteger a
j saúde pública e o patrimônio coleti-
| vo. No (ainda?) coração do capitalis-
j mo, os próprios dirigentes das em-
j presas encontram-se, cada vez mais,
i entre os culpados. Aqueles que vio-

Iam os regulamentos relacionados â
! proteção dos recursos hídricos, por
| exemplo, estão sujeitos a multas dc
j 100 mil dólares por dia e a condena-
j ções de até 6 anos de prisão. Em
; outros casos, multas superiores a 10
j milhões de dólares já foram aplica-

das e, o que é mais importante, pa-
| gas! Enquanto isso, no Brasil, os di-
| rigentes dos órgãos governamentais

que deveriam velar pelo controle da
poluição insistem na necessidade de"conscientização" dos altos exccuti-
vos das grandes empresas — coita-
dos, falta-lhes acesso à educação e à
informação! — e as multas aplicadas
aos ônibus por emissão de fumaça
negra são generosamente canceladas
quando os proprietários demonstram
a sua boa vontade fazendo pesados
investimentos na troca de uma vál-
vula injetora ou na regulagem do
motor.

Mas, para que não nos possam
acusar de querer solucionar os pro-
blemas apenas através de punições,
vejamos que dispositivos fiscais e ta-

rifários cncontram-se disponíveis pa-
ra assegurar a disponibilidade e a
qualidade dos recursos naturais e a
própria continuidade do próprio de-
senvolvimento econômico.

Na Alemanha (ex-ocidental, ou-
tro bastião do capitalismo), há déca-
das, aqueles que utilizam recursos
hídricos financiam integralmente os
programas dc controle da poluição c
recuperação da qualidade das águas,
em função do tipo c da intensidade
do uso: captação para abastecimento
público ou industrial, despejo de
efluentes, geração dc energia elétrica
e até transporte fluvial. Essa política
apóia-se na percepção dc que o bom
desempenho dos mecanismos dc
mercado depende daquilo que os
economistas denominam íiiternaliza-
ção de custos, o que inclui, é claro, os
custos sociais/ambientais. Ressalte-
sc, para o esclarecimento dos econo-
mistas, que a adoção do consagrado"principio poluidor-pagador" não
implica o direito de pagar para poluir
(como sc tentou, sem sucesso, na
França). Todos devem adotar as
mais eficientes tecnologias de contro-
le da poluição, o que cm muitos
casos inclui mudanças dc processos
industriais, sob pena de aplicação de
pesadas multas. Além disso, cm fun-
ção dc metas especificas para a recu-
peração da qualidade das águas, se-
tores industriais inteiros são
rotineiramente notificados dos per-
ccntuais e prazos que deverão ser
respeitados na redução de suas des-
cargas dc poluentes. Essa prática in-
depende da existência de tecnologias
que possibilitem o cumprimento das
novas regras. Terminados os prazos,
começam a incidir taxas bastante ele-
vadas sobre tais descargas, capta n-
do-sc, assim, recursos financeiros que
têm destinação específica: o desen-
volvimento cientifico c tecnológico
necessário para alcançar os objetivos
desejados. Como sc não bastasse, as
indústrias pagam taxas pelo exercício
de poder dc política administrativa,
de forma a assegurar o financiamen-
to das atividades dos órgãos gover-
namentais encarregados de imple-
mentar as políticas de controle da
poluição.

E, no Brasil, onde estamos? Que
dispositivos econômicos, financeiros
e fiscais podem ser encontrados no
tão festejado capítulo dc meio am-
biente da nova Constituição federal?
Ao contrário, as normas constitucio-
nais, cm capítulo específico, impõem
restrições claras ao poder de tributar,
e muita água poluída ainda há dc
rolar por baixo das pontes, antes que
o debate sobre o assunto cresça e
apareça.

O fato é que nossa legislação,
além dc não ser plenamente aplicada,
é antiquada. A época cm que foi
elaborada, correspondia, com peque-
no atraso, aos conceitos em vigor nos
países desenvolvidos na década de
70. Desde então, esses países avança-
ram muito rapidamente. Sucessivas
revisões de filosofias, conceitos] poli-
ticas, práticas administrativas muda-
ram a face das atividades governa-
mentais dc gerenciamento dos
recursos ambientais. Mas, nesse
campo, como em todos os demais, o
fosso se amplia.

Também no que sc refere ás cs-
truturas administrativas, há ncccssi-
dade de reformas profundas. Ainda
não foram regulamentados os dispo-
sitivos da Constituição do Estado
que estabelecem diretrizes para o ge-
renciamcnto de recursos hídricos se-
meíhantcs àquelas adotadas desde o
início do século na Alemanha (um
modelo que vem se difundindo cada
vez mais), antes mencionadas. E, dc-
pois que isso ocorrer, muito esforço e
dedicação serão necessários para a
implantação das estruturas adminis-
trativas correspondentes. Os primei-
ros passos já vêm sendo dados na
Venezuela, no México, na Bolívia. E
nós?

A nivel nacional, a persistente
abulia do governo federai nessa ma-
téria vai sendo suprida, aqui e ali,
por ações isoladas, como aquelas to-
madas pela Surehma, no Paraná, no
período 1983/1987, ou como as que
agora esboçam um conjunto de pre-
feitos do interior dc São Paulo para
assegurar a qualidade do abasteci-
mento de água dc suas cidades: ge-
renciamcnto descentralizado, abran-
gendo desde bacias hidrográficas até
trechos dc rios, com a participação
dos usuários, interessados na dispo-
nibilidade de um recurso ambiental
dc que necessitam.

Inúmeros seriam os exemplos. O
panorama é semelhante em matéria
dc controle da poluição atmosférica,
resíduos industriais perigosos, lixo
urbano, gerenciamento costeiro, con-
servação dos solos, presença de resi-
duos agrotóxicos em alimentos.
Quando se referem ás áreas naturais
protegidas latino-americanas, a
maioria dos autores e especialistas
internacionais usa, fluentemente, a
expressão "parques de papel" (pa-
per-parks):

Sem dúvida, também correremos
os nossos próprios riscos durante a
Conferência: o de ficarmos falando
sozinhos c de sermos pegos com as
calças nas mãos.

• Economista, /ornalista. pós-graduado em
Biologia e Ecologia Humana pela Faculdade

de Medicina da Universidade de Paris V

Enquanto isso, num desses

infernos de Dante 
por aí...

QUEM VEM LA

Um centenário luso-brasileiro

Josué. Montvllo*

Sc 
estou bem informado, passou sem ruído nem co-

mentário o centenário do Simbolismo no Brasil. Mas
Portugal, por seu lado, lembrou-se do movimento, no
âmbito de sua literatura, e a ele consagrou, ao fim do ano
passado, um número especial da Nova Renascença, publi-
cação trimestral que se edita no Porto e dc que é diretor o
Embaixador de Portugal junto à Unesco, José Augusto
Seabra.

Dei a essa publicação — de cerca de 600 páginas com-
padas — a contribuição que estava ao seu alcance, numa
reedição de meu estudo sobre as fontes de Antônio Nobre.

Vejo agora, pelo exame dos trabalhos ali reunidos, que
meu ensaio não envelheceu, restando como subsídio valo-
rativo de um dos poetas que, na fase simbolista, mais
influíram no Brasil.

A matriz liamletiana, de que exaustivamente fiz a
prova, permanece válida, com o testemunho do próprio
poeta, no contexto do Só, seu livro fundamental, respon-
sável pelo que então sc denominou de sosismo e que, no
meu entender, tem seu ponto dc partida no alone só da
carta que Hamlet escreve ao Rei, no quarto ato da tragé-
dia shakespearianaj

O texto dc que Nobre se valeu — provo eu no meu
estudo — há de ter sido a edição monumental da tragédia,
publicada em Lisboa, epi 1875, obra do rei D. Luís, sem
nome de seu autor. É ali que o poeta alude a "um 

grande
livro que ele traz sempre consigo... Diz que é o Sr.
Shakespeare".

Dei-me o cuidado dc rastrear, ao longo do Só, verso a
verso, no confronto de suas várias edições, as alusões
freqüentes ao Hamlet, indicativas da impregnação da
tragédia, no livro capital do mestre português. Pude assim
compreender com exatidão o verso com que uma das
fadas, em volta do berço do poeta, lhe faz este vaticinio:"Serás um príncipe, mas antes não fosses."

Nobre comparte com Eugênio de Castro a eminência
do simbolismo em Portugal. Certo, outros mais, como
João Barreira, como Guerra Junqueira (o de Os simples c
da Oração à lu:), têm espaço definido c marcante, na
literatura finissecular portuguesa. Mas são os dois primei-
ros que mais alto sc destacam, com irradiação para o
Brasil, já que o Junqueira que veio até nós foi sobretudo o
poeta panfletário, mais da ágora que dos mistérios dc
Eleusis, nos seus alexandrinos de ritmo hugoano.

O famoso soneto de Manuel Bandeira sobre Antônio
Nobre, nas primeiras páginas de A cinza das horas, diria
bem da impregnação literária do poeta brasileiro, se não
houvesse ainda mais, para aproximá-los, a cirtància dc
que nosso Bandeira, igualmente tuberculoso, deu também
por si em Clavadel, creio que no sanatório onde estivera o
cantor da Purinha.

A concordância factual, na ordem biográfica, atuaria
positivamente na concordância literária, identificando-os
ainda mais, sem esquecer que o soneto sobre Nobre foi
escrito em 1916, em Petrópolis, três anos depois da fase cm
que Bandeira permaneceu em Clavadel.

A poesia de Antônio Nobre, por sua singularidade,
pelo caminho novo que abriria à poesia brasileira do
começo do século, contribuiu poderosamente para suplan-
tar o parnasianismo de Bilac e Alberto de Oliveira, com
um novo ritmo, um novo jogo de imagens, um novo
vocabulário, um novo ritmo, uma nova visão do fenôme-
no poético.

Quem leu Os gaios, de Fialho de Almeida, não esque-
ceu a página em que este se lança sobre os Oaristos, dc
Eugênio de Castro, sem ouvido para a musicalidade nova
que ali despontava no poema em que Dona Briolanja ia
com as suas aias,"sob as cor de mosto vesperais olaias".

Confesso aqui que, tendo me rendido, ainda adolescen-
te. â fascinação do Só, tardei bastante tempo a me identifi-
car com os Oaristos. Foi a leitura do poema em que
Eugênio de Castro canta as naus que iam à Índia — se
eram cem as que abalavam,! vinte apenas regressavam ¦—
que me restituiu ao seu convívio, plenamente seduzido
pela musicalidade nova que ele sabia tirar da primeira
vogai, notadamente em Salomé.

Manual Bandeira, com quem tanto conversei sobre os
dois poetas, guardou de Eugênio de Castro esta mágoa
teimosa: tendo-lhe mandado o seu soneto sobre Camões,
logo que o escrevera, não recebera uma só palavra do
poeta português:— Não piou. Como se não o houvesse recebido.

Na verdade, Eugênio de Castro estaria mais perto do
requinte técnico do verso, como poeta extremamente cul-
to. enquanto Nobre estaria mais perto de si mesmo, no
dia-a-dia da vida corrente, sabendo elevar o prosaico â
dienidade da poesia — antecipando Cesário Verde.

Lembremos aqui que, antes de Manuel Bandeira escre-
ver o seu soneto sobre o lirico do Só, um poeta paranaen-
se, Silveira Neto, cm 1900, publicou todo um pequeno
Inro, cm forma dc elegia, sobre Antonio Nobre.

Não conheço homenagem análoga a Eugênio dc Castro.
A poesia simbolista brasileira, dc que Andrade Muricy

nos deixou o painci soberbo nos três volumes dc uma
antologia monumemal, nutriu-se dc preferência nas fontes
francesas, c dai os numerosos poetas que escreveram
diretamente cm francês, influenciados por Mallarmé. Al-
guns deles, pela mestria e pelo rigor do verso, não fariam
má figura, sc aparecessem cm Paris, na seleção dc uma
antologia simbolista.

Araripe Júnior era de parecer que o simbolismo brasilei-
ro constituiu, na sua origem, uma articulação direta com o
simbolismo francês. O movimento dataria de 1887, com os
poemas do primeiro livro de Medeiros e Albuquerque,
Canções da decadência, logo seguido de Pecados, em 1888.

Sempre em dia com o que se fazia fora do Brasil, graças
sobretudo à sua verdadeira vocação, que era o jornalismo,
Medeiros seria o primeiro a divulgar no Brasil a psicanáli-
sc, numa confcrcncia para médicos, na Policlinica Geral
do Rio de Janeiro, assim como a filosofia de Bergson,
objeto dc um estudo de divulgação, incluído no volume
Graves e fineis.

Muito moço, e já com o pendor da novidade, Medeiros
leu os modernos poetas franceses, ainda no apogeu do
parnasianismo, e transplantou o decadentismo para a
poesia dc língua portuguesa.

Não seria um grande poeta. Mas ficaria como o pri-
meiro a mostrar o caminho novo por onde trilhariam Cruz
c Souza c Alphonsus de Guimarães, tocados por um
clarão dc gênio.

Muitos outros poetas viriam, seguindo o mesmo itine-
rário. banhados pela mesma luz. Daí decorreria, por um
lado, uma nova compreensão do fenômeno poético, e, por
outro, um novo instrumento de expressão, com um voca-
bulário próprio, por vezes extremamente rebuscado c que
correspondia ao seu propósito de conciliar sonoridade e
símbolo.

Guillermo de Torre, num admirável estudo sobre a
poesia do uruguaio Júlio Herrera y Reissig, situando essa
poesia entre as mais importantes do movimento simbolista
americano, teve oportunidade de lembrar que, em 1936,
em Paris, por ocasião do cinqüentenário do simbolismo,
Edouard Dujardin, introdutor do monólogo interior na
literatura moderna, afirmou peremptoriamente que o
Ulisses, dc Joyce, constituía a conseqüência mais triunfal
da nova estética.

Não haverá exagero cm reconhecer-se que, sem o sim-
bolismo, trazendo as novas soluções verbais à poesia, e
ampliando o domínio literário dessa mesma poesia na
vaguidade da sugestão c do símbolo, a criação poética
estaria condenada a exaurir-se, com a reiteração dos re-
cursos clássicos que o parnasianismo restaurara. Valeria
por um novo Romantismo, dando ao poeta a oportunida-
de de adentrar-se em si mesmo, para chegar ao mistério da
poesia pelo mistério da palavra.

Algumas das soluções fundamentais do surrealismo só
podem ser entendidas com as soluções deixadas pelo
simbolismo. Essa a razão por que o modernismo de
Manuel Bandeira tem seu ponto de partida no simbolismo
de A cinza das horas. Mais ainda: .-I estrela da manhã seria
a chave de ,-1 estrela da tarde.

A identificação do simbolismo brasileiro com o simbo-
lismo português, por força da comunhão da língua e da
evolução literária, corresponde, na poesia de Manuel Ban-
deira. a uma concordância natural, explicativa da resso-
nânçia que tiveram em nossas letras, na hora própria, os
poemas de Antônio Nobre e Eugênio dc Castro.

Há tempos, tendo adquirido a segunda edição do Só, já
encadernada, pus-me a repassar-lhe os poemas, com este
meu gosto de reler Antônio Nobre, que em parte sei de
cor. E tive esta surpresa: entrei a tomar contado com
poemas que eu desconhecia, c nos quais o poeta estaria
mais perto de Cesário Verde do que de outro mestre
português. Mais aumentei minha estranheza quando vi
que alguns dos novos poemas eram dedicados aos brasilei-
ros Joaquim de Castro, Alcides MajSf Damasceno Ferrei-
ra, Augusto Daisson.

E disse comigo, reagindo aos poemas, embora o tipo
do texto, a arrumação gráfica e igualmente o formato
coincidissem com o tipo, o formato e a disposição gráfica
âoSó:

— Não. Estes versos não são de Antônio Nobre.
Aos poucos, avivei a lembrança. E pude reconhecer que

o acréscimo nada mais era do que o livro famoso de
Zeferino Brasil, Vovó Musa, impresso no formato exato
do livro português.

A ausência da folha de rosto, sem outra indicação de
autoria, me induziria a engano, se eu não conhecesse, no
seu conjunto, o meu Antônio Nobre, e não tivesse a
lembrança, ainda que longínqua, do simbolista brasileiro.

O fato parece-me significativo e ilustrativo: Zeferino
Brasil, também ali, continuava Antônio Nobre.

* Escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, ex-embaixador
ao Brasa junto à Unesco

Quando a

lei samba

Amlrv de
Souza Martins *

twt ão há como negar que o
i* governador Moreira Fran-
co, ao receber na sede do Poder
Executivo a cúpula das Escolas
de Samba, que é integrada por
alguns notórios exploradores da
contravenção denominada jogo
do bicho, jogou lenha em uma
fogueira que arde em nosso pais
já há muito tempo, tendo como
oxigênio a certeza da compla-
ccncia social para com o referi-
do ilícito penal. Notório é tudo
que é de conhecimengo geral. Se
todos sabem quem banca o jogo
do bicho] por que è que as auto-
ridades responsáveis, em *ez de
tolerar a sua exploração, não o
reprimem sistematicamente, in-
dependente da oportunidade do
interesse político do ocupante
do Poder?

Por que somos obriuados a
confundir os nossos valores dc
não transgressão das regras a
ponto de. ao olhar a foto de um
dos notáveis — digo notórios
—, cercado dc policiais, com-
preendermos que os nossos bra-
vos homens da lei não o estão
detendo, mas sim o protegendo
de um possível excesso de come-
moração por parte do povo?
Por que é Carnaval e a expres-
são daquele homem público é da
mais absoluta felicidade?

O prefeito Marcello Alencar
tem razão quando diz que existe
uma relação promíscua entre o
poder público e o jogo do bicho
por conta do Carnaval. Mas es-
sa declaração provavelmente
pode ter sido animada por sua
alma de torcedor botafoguensc
levado a comemorar um bicam-
peonato de seu clube de futebol,
conquistado sob o patrocínio de
outro famoso corretor zoológi-
co. Deve ser realmente confuso
ser prefeito da cidade que tem o"maior estádio do mundo e que
faz o maior espetáculo da terra"
e ver que os bicampeões do sam-
ba e do futebol alcançaram es-
sas glórias, sob o mecenato de
contraventoras, que são reve-
renciados pela comunidade.

A impunidade é sempre
apontada como um dos males
do Brasil. A capacidade de edi-
tar leis é grande e ninguém podealegar o desconhecimento cia lei
pára isentar-se de cumpri-la. As
pessoas que vestiram um unifor-
me da Comlurb durante o Car-
naval, na tentativa de ter acesso
aonde não podiam ter, talvez
desconhecessem o Art. 46 da Lei
das Contravenções Penais, que
pune o uso ilegítimo de unifor-
me ou distintivo. Mas, como lei
é lei, foram autuadas pela zelosa
autoridade policial. E bem ver-
dade que elas só tiveram esse
probleminha porque, embora
não credenciadas tecnicamente
para fazer algo nos desfiles, não
conheciam ninguém que lhes ar-
rumasse credenciais, como aliás
fez o filho de um grande conhe-
cido nosso que adora nos falar
de moralidade. Coisas que só
acontecem com quem não c
amigo de quem sabe dar um
jeitinho, não é mesmo?

A verdade é que existem
muitas leis, várias delas que não
são cumpridas simplesmente
porque estão dissonantes 'do
sentimento social. A tipificação
do jogo do bicho como ilícito
penal parece ser uma lei que
não reflete o sentimento popu-
lar. A esse respeito vale lembrar
que foi durante a ditadura'do
Estado Novo que se editou, em
nome do povo, que jogar no
bicho dava processo penal pas-
sivef de condenar o jogador e
quem explorasse, o jogo. Pena
que naquela época não existia
mercado futuro nem operações
day-lrade nas bolsas de valores
para inspirar o então ministro
Francisco Campos.

Não seria bastante salutar
para todos, governantes ou
não, se fosse decidido, através
de um plebiscito, se deve ser
punido o costume de jogar no
bicho?

No mínimo, se saberia se ele
deve ou não ser reprimido. O
que não pode è um comporta-
mento ser tolerado pelas autori-
dades quando a lei o diz ilegal,
trazendo junto com essa per-
missão tácita a possibilidade de
corrupção, além do péssimo
exemplo de uma lei existente
que não é observada por mi-
lhòes de brasileiros, dando ra-
zão ao dito popular de que no
Brasil tudo acaba em samba.
Até mesmo as leis.

' Advogado
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Obituário Morte de sindicalista tem 2 indiciados

Rio de Janeiro
Josc Antônio da Silva, 80 anos, de Mal
de Parkinson, no I lospital Quarto Cen-
cenário, em Santa Teresa (Centro). Ca-
sado com Hclbe de Melo e Silva, tinha
tjrcs filhos — Josc, Carlos c Eduardo —
1} um neto. Trabalhou por 58 anos na
Scrviengc. Morava cm Laranjeiras (Zo-
na Sul). Foi sepultado ontem no Cerni-
tério de São João Batista, em Botafogo
(Zona Sul).
Waltcr Ribeiro da Silva, 68 anos, de
insuficiência respiratória aguda, no
Hospital Evangélico, na Tijuca (Zona
Norte). Fluminense, aposentado, casa-
do com Cilclia Ribeiro da Silva, mora-
va cm Copacabana (Zona Sul). Tinha
duas filhas. Foi sepultado ontem no
São João Batista.
José Ferreira Lima, 74 anos, de infarto
agudo do miocárdio e edema pulmo-
nar, em casa, na Gávea (Zona Sul).
Paraibano, aposentado, casado com
Beatriz Lima, deixa uma filha. Foi se-
lf|ltado ontem no São João Batista.
Ruth Ferraz D'Alcânlara. 74 anos, de

choque séptico, no Hospital Adventista
Silvestre, no Cosme Velho (Zona Sul).
Mineira, professora aposentada, viúva,
morava no Flamengo (Zona Sul). Foi
sepultada ontem no São João Batista.
L.aiira Lopes, 86 anos, de parada car-
diorrespiratória, em casa, na Praça Se-
ca, cm Jacarepaguá (Zona Oeste). Flu-
minense, auxiliar de enfermagem,
solteira. Foi sepultada ontem no Cerni-
tério São Francisco Xavier, no Caju
(Zona Portuária).
l|>nácio Comes Dias Filho, 66 anos, de
infarto agudo do miocárdio c edema
pulmonar, no Hospital do lnamps, no
Andarai (Zona Norte).
Fluminense, aposentado, casado com
Maria Isabel Leandro Dias, morava na
Tijuca c tinha duas filhas. Foi sepulta-
do ontem no Caju.
Antflnia Dias Santana, 71 anos, de insu-
ficjência respiratória c câncer, no Mos-
pitai Pan-Americano, na Tijuca. Flu-
minense, dona-de-casa, viúva, morava
no Andarai e deixa uma filha. Foi se-
pultada ontem no Caju.
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DA S/OUDXtDC
CEMITÉRIO-PARQUE

ADQUIRA UM JAZIGO PERPÉTUO
Com um simples
telefonema providenciamos:
Certidõo de óbito, Registro em Cartório,
Ornamentos, Transporte Funerário
Informações e vendas:

Tel.: 210-2120.

GIL PINHEIRO DO AMORIM

tA 

família MANCHETE, profundamen-
te abalada com a perda do querido com-
panheiro, o fotógrafo GIL PINHEIRO
DO AMORIM, convida para o seu sepul-

tamento, hoje, dia 19, às 11 horas, no Cemitério
do Catumbi.

CELIO GARNIER DA SILVA

t

A família sensibilizada agradece as manifestações
de pesar e carinho recebidas por ocasião do seu
falecimento.

TE
COM LEVY DA SILVA QUEIROZ

t

(PIO-SOGRÃO-VOVÔ CHICO-VOVÔ PIGÀO)
- 1 ANO DE FALECIMENTO -

Sua mulher, filhos, noras e netos, convidam os demais pàíen-tes e amigos para uma mentalizfcão e uma prece, onde quer
que estejam, às 18h do dia 19 de fevereiio, pedindo a Deus
pela tranqüilidade de seu espírito.

t

DEJAMYRA LEAL NOGUEIRA
(MISSA DE 7o DIA)

Os filhos José e Djalma, noras e netos agradecem o carinho e
demonstrações de pesar recebidos e convidam para a missa no
dia 20/02/91, quarta-feira às 18 horas na Igreja Nossa Senhora
de Copacabana.

ADDY RIBEIRO GALUEZ
("IN MEMORIAM")

A MORTE CONSUMIU TEU CORPO, MAS NÃO A LEMBRANÇA DE
TANTOS ANOS DE CONVIVÊNCIA...

REGINA, filhos e netos. CLARA e filhos. PAULO CÉSAR.

t 

SÔNIA e filhos convidam parentes e amigos para a missa em
memória de sua inesquecível mãe, sogra, avó e bisavó ADDY,
a ser celebrada no dia 21 /02/91. às 11 00 firas, na Igreja São

José da Lagoa, na Av. Borges de Medeiros 2735, Lagoa.

JOHN FERGUNSON MURRAY
Yonne Dias Murray, Maria Cecilia e Ronald F. Murray e
Filhos, Lillian, Gilberto Maurício Carnasciale e filhos
comunicam com pesar o falecimento de seu esposo,
pai, sogro e avô, ocorrido no dia 14 do corrente e
convidam para a Missa de 7o Dia a realizar-se no dia 21,
quinta-feira, às 18:30, na Igreja São José, à Avenida
Borges de Medeiros, 2735 - Lagoa.

GILBERTO BALLALAI
MISSA DE 30° DIA

Sua esposa Maria da Conceição, seus filhos. Roberto.
Sandra, Gilberto Filho e Marcello, noras, netos, irmãos e
cunhados convidam para a Missa de 30° Dia em intenção
de sua alma, que será celebrada, 4a feira, às 18:30 h.. na

Igreja de Santa Mônica. na Rua José Linhares — Leblon.

t

MARIA IZABEL

CARNEIRO VIEIRA

FERNANDA VIEIRA

BRUNO VIEIRA
Sofia Teodora Carneiro Lins e família, viúva Bernardo Cézar
de Berrédo Carneiro e família. Trajano Bruno de Bcrrédo
Carneiro, Vera Lúcia, Homero Leite e filhas. Marília. Alexan-

.dre Camacho e filhos. Helena, Renato Braga e filhos, tios-a -
vós e primos convidam para a Missa de 7o Dia de MARIA
IZABEL, FERNANDA e BRUNO a ser realizada hoje, 3d feira,
dia 19. às 11:30 h. no Mosteiro de São Bento.

RECII-li — Os irmãos Rplilclo e
Iklinaklo Soares Hratulão, conhecidos
fornecedores de cana tia Zona da- Mata
Sul e que já responderam a processo porhomicídio, foram apontados pela polícia
de Pernambuco como responsáveis pelo
assassinato de José Hélio da Silva, 28
anos, assessor político do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Palmares (mu-
nicipio a 125 i|uilômetros do Recife),
morto há dois meses numa emboscada,
em Joaquim Nabuco (a 121 quilômetros
da capital). T.dinaldo, famoso pistoleiro
na região apelidado de Tom, é acusado
de autor dos disparos, que ainda feriu
outro sindicalista, José Cícero da Silva,
que acompanhava José Hélio. Os dois
estão soltos: o delegado responsável pelo
caso, Fernando de Lima Costa, pediu a
decretação da prisão preventiva ao juiz
da comarca de joaquim Nabuco, Virgílio
Carneiro Leão, mas o magistrado, que
recebeu o inquérito na última quinta-fei-
ra. até ontem á tarde não havia se pro-
nunciado sobre o caso.

O retrato falado fornecido pela teste-
munha-chave do inquérito, José Cícero
da Silva, foi a peça mais importante para
o delegado Fernando Costa, entre 26
suspeitos, chegar até o mandante e o
autor material do crime. Com base nas
informações do tesoureiro do sindicato
de Palmares (um homem forte, de 25 a 30
anos, de cor branca, com l,70m, cabelos
lisos e curtos), que só omitiu o fato de o
pistoleiro ter bigode), o delegado reco-
iheu 10 fotografias de 10 pessoas que já
haviam passado pelas delegacias daquela
região e apresentou-as a José Cícero da
Silva, que reconheceu Edinaldo Brandão
como autor dos disparos. Um novo auto
de reconhecimento foi feito pela policia
e, outra vez, José Cícero, que escapou do
atentado com um tiro no ombro, apon-
tou Tola, que toma conta do Engenho
Pitoresco: situado no município de Joa-
quim Nabuco. O motorista do Fiat cinza
metálico, que emboscou a caminhonete
F-ffim onde estavam os dois sindicalis-
tas, não foi reconhecido por José Cícero.

O delegado Fernando Costa, que ou-
viu 33 pessoas no inquérito policial de
quase 500 páginas, concluiu que a causa
do assassinato de José Hélio foi uma

Roproduçâo

Eclinahlo: pistoleiro

ação judicial trabalhista movida pelo sin-
dicato de Palmares contra o Engenho
1'oco, pertencente á Usina 13 de Maio,
que há quase 20 anos está arrendado a
Romildo Brandão. A ação está nó nome
do agricultor Amaro Galdino Ferreira,
que há 30 anos trabalhava clandestina-
mente no Engenho Poco e fora demitido,
em outubro passado, sem receber indeni-
zação. Por conta disso, o sindicato, so-
bretudo José Hélio, se empenhou na lula
pelo direito do agricultor, que seria cs-
tendida a mais 20 trabalhadores do enge-
nho, em ação trabalhista coletiva] As
instruções para essa decisão foram co-
numicadas por José Hélio no programa
À vo: siihliciil. na Rádio Cultural de
Palmares, em 1" de dezembro. Dois dias
antes do assassinato de José Hélio, em 11
de dezembro, houve uma reunião para
discussão do assunto na sede do sindica-
to com todos os 20 agricultores do poco."Uma indenização como essa é muito
alta, custa muito caro", disse o delegado
l-ernando Costa, ao lembrar que a pri-
íiicira audiência na Justiça de Palmares,
do trabalhador Amaro Galdino Ferreira,
marcada para o dia 21 de dezembro, não
fora realizada porque a advogada do
sindicato, Maria Aparelho Pedroza, mu-
mel de José Hélio, não tinha mais condi-
çòcs psicológicas para cuidar do caso."Todos que ou\i davam ciência das difi-

cuidados que haviam para o sindicato
negociar com os donos do Engenho Po-
co", recordou o delegado, que ficou con-
vencido do envolvimento dos irmãos de-
pois de tomar o depoimento dos dois.

Romildo Brandão, por exemplo, dis-
se que tinha passado o dia no Engenho
Poco, em Palmares, quando outras pes-soas já haviam informado á polícia queele tinha sido visto em Joaquim Nabuco,
poucos minutos depois do crime, bebeu-
do com Tola e um desconhecido num bar
da cidade. Tola, por sua vez, negou quetivesse sido o autor dos disparos, mas se
contradisse ao dizer que não sabia de
quem era o Fiat que o conduziu no dia
do crime e que desconhecia o motorista.
Mais: disse que havia passado o dia no
Engenho Pitoresco e que só tomara co-
nhecimcnto da morte de José Hélio no
dia seguinte pelos trabalhadores do enge-
nho. "Dificilmente alguém não ficaria
sabendo da morte de um sindicalista tão
conhecido como José Hélio, sobretudo
morando no mesmo município", duvi-
dou o delegado. Mais contradições: Ro-
mildo Brandão disse no depoimento que
seu relacionamento com o sindicato era"bom", "sem problemas", quando os
depoimentos dos sindicalistas ouvidos
diziam exatamente o contrário.

Ronaldo Brandão, 31 anos, pai de
dois filhos, toma conta do Engenho Pito-
resco que fica em Joaquim Nabuco, en-
quanto Romildo, 41 anos, dois filhos, é
responsável pela administração do Enge-
nho Poco, em Palmares. Os dois respon-
dem a processos na Justiça. O primeiro já
respondeu a inquérito por acusação de
crime de lesão corporal c dois homicí-
dios. Romildo Brandão tem contra si um
homicídio e uma tentativa de homicídio.
Os dois foram enquadrados no Artigo 21
do Código Penal (homicídio qualificado)
pelo delegado Fernando Costa, que soli-
citou a prisão preventiva com base no
Artigo 312 do Código de Processo Penal.
Anexada aos autos, está uma cópia da
ação trabalhista do agricultor Amaro
Galdino Ferreira (demitido por Ramiro
Brandão, sem ter tido nunca direito a
férias cm mais de 30 anos de serviço),
como prova do motivo que levou os dois
irmãosá praticarem o crime.

Fetape suspeitava de canavieiros
O presidente da Federação dos Tra-

balhadores na Agricultura em Peruam-
buco (Fetape), José Rodrigues da Silva,
ficou satisfeito com a conclusão do in-
querito policial que apurou a morte do
sindicalista José llélio, mas demonstrou
preocupação com o lato de a prisão pre-
ventiva dos dois indiciados não ter sido
ainda decretada. "Só fico satisfeito
quando vir os dois na cadeia", disse José
Rodrigues, ao afirmar que não foi ne-
nliuma surpresa a revelação do nome dos
dois culpados — Romildo e Edinaldo
Brandão."Desde o inicio sabíamos que os res-
ponsáveis pela morte de Hélio eram da
classe patronal, que estava muito inco-

modada com a atuação do sindicato de
Palmares". disse José Rodrigues. O pre-
sidente do sindicato de Palmares. João
Lucas da Silva, foi mais além: "Não é
nenhuma surpresa o que Romildo Bran-
dão faz com os trabalhadores." Além da
violação dos direitos trabalhistas, come-
tida pelos dois irmãos, João Lucas lem-
brou da morte do trabalhador Amaro da
Silva, assassinado há cinco anos nas ter-
ras do Engenho Poco. "Só que ninguém
descobre os culpados", disse.

O presidente do Sindicato dos Plan-
tadores da Cana de Pernambuco. Gérson
Carneiro Leão. porém, acha que tudo
não passa de "falácia" da polícia. "A

policia quer fazer média. O secretário de

Segurança Pública João Arrais, e o dele-
gado Fernando Costa acharam, apenas,
um bode expiatório", disse ele. para
quem seus associados, os irmãos Bran-
dão, são de boa Índole, de família tradi-
cionall e têm pago normalmente os tra-
balhadores. "Conheço os dois há muito
tempo c não acredito que eles pudessem
cometer um ato desse." Ele levantou sus-
peição sobre a atuação da policia, ao
citar uma versão sobre o caso: a de que a
viúva de José Hélio, Maria Aparecida
Pedroza, teria mandado matar o marido
por ciúmes de Hélio com o bispo de
Palmares, Dom Acácio Rodrigues. "A
polícia não quer mexer com o bispo por-
que ele é forte", disse.

Em 1 ano, houve

duas ameaças

Admirador do líder seringueiro
Chico Mendes, que chegou a conhc-
ccr há três anos, quando este esteve
em Pernambuco durante unia greve
nos canaviais, José Hélio da Silva, 28-
anos, pai de três filhos, foi assassina-
do no dia 13 de dezembro último,
numa emboscada no trevo de Joa-
quim Nabuco, ás margens da BR-101
Sul, à altura do Engenho Colombo.
José Hélio, ao perceber que dois ho-
mens ocupando um Fiat começavam
a atirar, tentou escapar, fugindo entre
os canaviais, mas escorregou c levou
três tiros pelas costas. Josc Cícero da
Silva, o tesoureiro do sindicato de
Palmares, que dirigia unia pick-up
amarela, fugiu por um matagal e sc
escondeu numa casa desocupada, so-
freu um tiro no ombro, mas escapou.

José Hclio, casado pela segunda
vez com Maria Aparecida Pedroza.
advogada do sindicato de Palmares,
há seis anos se dedicava ao mjvimen-
to sindical da Zona da Mata Sul. Por
isso, sempre foi mal visto pelos pa-
tròes da região, usineiros e fornece-
dores de cana, e chegou a receber
ameaças de morte. A primeira vez.
cm abril do ano passado, foi perse-
gtiido da sede do sindicato ate Joa-
quim Nabuco, onde morava, mas
conseguiu escapar, ao sc refugiar na.
frente da Usina Pumaty. A segunda
vez foi através de um bilhete anôni-
mo, colocado nos correios, endereça-
do ao sindicato, ao presidente João.
Lucas da Silva, mandando que calas-
se a boca de José Hélio porque "ele
estava falando demais". No final do
bilhete, um aviso: "Chico Mendes
dormiu cedo porque falou demais."

A militância de José l lélio come-;
çou a incomodar o patronato depois
que a nova diretoria do sindicato as-
sumiu o controle da entidade, cm 1"
de novembro de 1989. José Hclio co-
meçou a denunciar a exploração dos
trabalhadores pelos usineiros e forno-
cedores de cana da Zona da Mata no
programa A xôz sindical, realizado
aos sábados na Rádio Cultura de
Palmares, das 1 Sh às I8jpÜ "\m-

guém nunca entrou no Engenho Po-
co, meu irmão entrou de teimoso",
lembrou a irmã de Hclio, Maria He-
lena da Silva. "Ele dizia o tempo todo
que sabia que ia morrer", recordou
Aparecida Pedroza. que está grávida
de quatro meses. Na primeira persè-
guição, chegou a perder um filho pelo ,
susto — estava grávida de dois me-
scs.

Polícia acha cédula do assalto ao BB

RECIFE — Menos de 24 horas de-
pois de encontrar um caminhão Meree-
des com CrS 64.300.100,00 abandonado
por dois dos assaltantes da agência do
Banco do Brasil em Belém (PA), a Poli-
cia Civil de Pernambuco localizou a pri-meira cédula em circulação no estado,
pertencente à série cancelada pelo Banco
Central. A nota de CrS 5.000.00 — série
1.0742, número 077470 B — foi identifi-
cada numa agência do BB, no município
de Goiana (a 59 quilômetros da capital),
como parte de um depósito da revende-
dora de bebidas local Sódibra. O apare-
cimento desta cédula na mesma região
em que foi encontrado o caminhão aban-
donado reforçou as suspeitas da policia
de que os dois assaltantes ainda estão em
Pernambuco. Mais de 100 homens da
Policia Cixil participaram das diligèn-
cias, ontem, na região metropolitana de
Recife.

Os dois assaltantes procurados pela
policia, Marcos Jacinto da Silva e um
outro conhecido como Wellington, esca-
param do tiroteio da última quinta-feira,
quando foram presos quatro dos 10 inte-
grantes da quadrilha que arrombou o
cofre do Banco do Brasil, em Belém.
Com os quatro assaltantes presos, a poli-
cia recuperou CrS 668.414[6Õ5|,00, escon-
didos em um outro caminhão Mercedes.
Os investigadores pernambucanos acre-
ditam que, após a partilha do dinheiro
nesta capital, a quadrilha se dividiu em
três pequenos grupos. Um deles seguiu
imediatamente para o Rio de Janeiro,
comandado pelo autor intelectual do as-
salto, o integrante dá Falange Vermelha

identificado como Jorge ou Jefferson de
Souza. Um segundo grupo foi preso nu-
ma casa alugada na praia do Janga (Zo-
na Norte). O último escapou ao cerco
policial e abandonou um outro cami-
nhão Mercedes, encontrado neste do-
mingo na praia vizinha de Maria l-'ari-
nha (Zona Norte).

O caminhão, encontrado nas mar-
gens de PE-1, estava com uma placa fria
de numero III 6650, de Porangatu (GO).
Depois de investigações, a policia coris-
tatou, ontem, que a verdadeira placa era
III 5560, de Porangatu (GO). A última
licença do veículo, datada de 1989, esta-
va no nome de Salvador Rodrigues dos
Santos. "Este caminhão abandonado e
um dos principais indícios de que os dois
assaltantes que fugiram ainda podem es-
lar em Pernambuco. Só não prendemos
os dois no último domingo por uma
questão de cinco minutos", garantiu o
secretário de Segurança Pública, João
Arrais.

Baseado em informações anônimas e
cm descrições dos assaltantes, a poli-
cia permanece á procura dos dois fugi-
livos desde a madrugada de ontem. Am-
da no domingo á noite, eles foram visto
num barzinho na região litorânea norte."Recebemos informações de que eles es-
tariam escondidos em dois lugares. Fo-
mos aos dois locais é encontramos sinais
de que poderiam ter passado por lá",
explicou João Arrais, sem informar quais
esses lugares.

Os quatro integrantes da quadrilha
presos na última quinta-feira pela Po-
licia Civil de Pernambuco são Ednaldo

Monteiro de Oliveira, Elcio José Ve-
nâncío, Júlio César do Nascimento e
Josclito Ferreira dos Santos, também
identificado como José Carlos Vascon-
celos Júnior ou José Carlos Pereira do
Nascimento.
Prisão — A policia paraibana prendeu
ontem mais dois parentes de Ednaldo
Monteiro de Oliveira. Heleno Barros
Cipriano. de 4S anos, sogro do irmão de
Ednaldo, Edson, e seu filho Rosevan-
dro Silva Sobrinho são suspeitos de
estarem guardando parte do dinheiro
roubado, que teriam recebido de Aril-
dó, que conseguiu fugir ao cerco da
policia pernambucana juntamente com
as mulheres de dois integrantes do grupo,
Andréa Morais de Medeiros e Sirlei Viei-
ra Anísio. As duas loram presas em João
Pessoa e transferidas ontem à noite, em
avião fretado pelo BB, para Belém.

Heleno Barros Cipriano mora em
Mamanguape, cidade a 56 quilômetros
da capital, onde também reside a mãe
de Ednaldo. Ele foi preso depois quesua empregada, Maria José daí Silva,
de 37 anos, confirmou para a policia
qúe recebeu três pacotes para guardar
das mãos de Arildo. Ela contou iam-
bém que os vojumes foram depois en-
tregues a Andréa e Sirlei pelo filho do
seu patrão, Rosevandro Silva Sobrinho.

Heleno Nega toda a versão da em-
pregada, mas o seu filho confirmou ao
delegado que realmente entregou a An-
dréia e Sirlei três volumes que elas foram
buscar em sua casa e cujo conteúdo afir-
ma desconhecer.

Banco oferece

recompensa
BRASÍLIA — O Banco do Brasil

está ofercncendo recompensa de até Cis
50 milhões para quem der informações
sobre o paradeiro dos assaltantes do BB
em Belém durante o carnaval. Até ontem
já haviam sido recuperados CrS 732 bi-
Ihòes, faltando ser recuperados CrS
1.168 bilhão. O Banco Central e o Banco
do Brasil estão montando um esquema
conjunto para proteger as agências dó
BB e as regionais do próprio BC contra
assaltos. A decisão foi tomada após ,t
constatação de que o numero de assaltos
à agências do BB quase dobrou nestes
dois primeiros meses do ano.

"Os assaltos a agências do BB vinha
caindo. No ano passado foram registra-
dos ISO assaltos, um numero inferior a
1989. Este ano, porém, e assustadora
quantidade de roubos a agências do ban-
co", revelou o chefe da segurança do BB.
José Wilson Gurgcl. O chefe do departa-
mento de meio circulante do BC, Carlos
Eduardo Andrade Tavares, concluiu que
na maioria dos assaltos tem havido com-
véncia dos \ igilantes das agências com os
assaltantes. Ele considera que se o BB
tivesse seu próprio quadro de vigilantes
haveria maior segurança. Explicou, po-
rém, que isto representaria uni grande
Ônus para o banco. De acordo com Gur-
gel, nos próximos dias será instalado um
grupo com representantes do BB e do BC
para sugerir alternativas de segurança
para as agcMicias.

JOÃO LUIZ RAMOS

AGAPITO DA VEIGA
(MISSA 30° DIA)

tSua 

família agradece as manifestações de pesar e
convida parentes e amigos para a Missa de 30°
Dia que será celebrada no dia 20 de fevereiro, às

17 horas, na Igreja de N.S. Ressurreição, à Rua Fran-
cisco Otaviano — Copacabana.

JÚLIO KERDMAN
A família, consternada, comunica seu falecimento
ocorrido no dia 17 do corrente e agradece as mam-
festações de solidariedade recebidas.

GEORGE S. JOHNSTON
Chairman of the Board and Director

The Brazil Fund. Inc.

t 

Ronaldo A. da Frota Nogueira, Diretor: Carlos Moacyr Gomes
de Almeida, Julian Alfonso Magalhães Chacel. Roberto Téi-
xeira da Costa e Geraldo Fless. membros do Conselho Cônsul-
tivo, com pesar cumprem o dever de comunicar o falecimento

de GEORGE S JOHNSTON. Chairman do Brazil Fund Inc e
Chairman. President e Chief Executive Officer da Scudder, Stevens
& Clark, ocorrido 6m Novü York, no di3 1 2 dG ÍGvcfGiro dG 1 991.

A família de

MARCOS LOMACINSKY
a Agradece as manifestações de carinho

YY e amizade recebidas pela ocasião
AA de seu falecimento e convida para

* o SHLOSIM a ser celebrado no dia
20/02/91, às 1 8:30 horas, na Associação Reli -

giosa Israelita (ARI), à Rua General Severiano
— n° 1 70 — Botafogo.

Avisos Religiosos e Fúnebres
Para publicação de seu anuncio, mantemos um serviço oe atendimento direto peios telefones

?"~"20/ 585-4476 585-4550/ 585-4386
JORNAL DO BRASIL Jf&E
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José Antônio da Silva, 80 anos, dc Mal
dc Parkinson, no Hospital Quarto Cen-

........tenário, cm Santa Teresa (Centro). Ca-
sado com HelBc de Melo c Silva, tinha
três filhos — Josc, Carlos c Eduardo —

¦ "e'um neto. Trabalhou por 58 anos na
¦ Servienge. Morava em Laranjeiras (Zo-' na Sul). Foi sepultado ontem no Cerni-tério dc São João Batista, cm Botafogo' (Zona Sul).

Waller Ribeiro da Silva. 68 anos, dc
insuficiência respiratória aguda, no
Hospital Evangélico, na Tijuca (Zona
Norte). Fluminense, aposentado, casa-
do com Cilélia Ribeiro da Silva, mora-
va em Copacabana (Zona Sul). Tinha
duas filhas. Foi sepultado ontem no
São João Batista.
José Ferreira Lima, 74 anos, dc infarto'
agudo do miocárdio c edema pulmo-
nar, em casa, na Gávea (Zona Sul).
Paraibano, aposentado, casado com
Beatriz Lima, deixa uma filha. Foi sc-
pultado ontem no São João Batista.
Ruth Ferraz D'Alcântara, 74 anos, de

choque séptico, no Hospital Advcntista
Silvestre, no Cosmc Velho (Zona Sul).
Mineira, professora aposentada, viúva,
morava no Flamengo (Zona Sul). Foi
sepultada ontem no São João Batista.
Laura Lopes, 86 anos, dc parada car-
diorrespiratória, cm casa, na Praça Se-
ca, em Jacarcpaguá (Zona Oeste), Flu-
minensc, auxiliar dc enfermagem,
solteira. Foi sepultada ontem no Cerni-
tério São Francisco Xavier, no Caju
(Zona Portuária).
Ignácio Gomes Dias Filho, 66 anos, de
infarto agudo do miocárdio c edema
pulmonar, no Hospital do lnamps, no
Andaraí (Zona Norte).
Fluminense, aposentado, casado com
Maria Isabel Leandro Dias, morava na
Tijuca e tinha duas filhas. Foi sepulta-
do ontem no Caju.
Antônia Dias Santana, 71 anos, dc insu-
ficiência respiratória e câncer, no Hos-
pitai Pan-Amcricano, na Tijuca. Flu-
minense, dona-dc-casa, viúva, morava
no Andaraí e deixa uma filha. Foi sc-
pultada ontem no Caju.
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DA SAÜDAD£
CEMITÉRIO-PARQUE

ADQUIRA UM JAZIGO PERPÉTUO
Com um simples
telefonema providenciamos:
Certidão de óbito. Registro em Cartório,
Ornamentos, Transporte Funerário.
Informações e vendas:

TeLs 210-2120.

GIL PINHEIRO DO AMORIM

+ 

A família MANCHETE, profundamen-
te abalada com a perda do querido com-

panheiro, o fotógrafo GIL PINHEIRO

DO AMORIM, convida para o seu sepul-

tamento, hoje, dia 19, às 11 horas, no Cemitério

do Catumbi.

ADDY RIBEIRO GALUEZ
("IN MEMORIAM")

A MORTE CONSUMIU TEU CORPO, MAS NÃO A LEMBRANÇA DE
TANTOS ANOS DE CONVIVÊNCIA...

REGINA, filhos e netos, CLARA e filhos. PAULO CÉSAR,

t 

SÔNIA e filhos convidam parentes e amigos para a missa em
memória de sua inesquecível mãe, sogra, avó e bisavó ADDY.
a ser celebrada no dia 21/02/91, às 11:00 horas, na Igreja São

José da Lagoa, na Av. Borges de Medeiros 2735. Lagoa.

CELIO GARNIER DA SILVA

t

A família sensibilizada agradece as manifestações
de pesar e carinho recebidas por ocasião do seu
falecimento.

COM" LEVY DA SILVA QUEIROZ
(PIO-SOGRÃO-VOVÔ CHICO-VOVÔ PIOÂO)

- 1 ANO DE FALECIMENTO -

t

Sua mulher, filhos, noras e netos, convidam os demais paren-
tes e amigos para uma mentalização e uma prece, onde quer
que estejam, às 1 8h do dia 19 de fevereiro, pedindo a Deus
pela tranqüilidade de seu espírito.

GILBERTO BALLALAI
MISSA DE 30° DIA

tSua 

esposa Maria da Conceição, seus filhos. Roberto,
Sandra, Gilberto Filho e Marcello. noras, netos, irmãos e
cunhados convidam para a Missa de 30° Dia em intenção
de sua alma, que será celebrada. 4a feira, às 18:30 h , na

Igreja de Santa Mônica, na Rua José Linhares — Leblon.

JOHN FERGUNSON MURRAY
Yonne Dias Murray, Maria Cecilia e Ronald F. Murray e
Filhos. Lillian, Gilberto Maurício Carnasciale e filhos
comunicam' com pesar o falecimento de seu esposo,
pai, sogro e avô, ocorrido no dia 14 do corrente e
convidam para a Missa de 7o Dia a realizar-se no dia 21,
quinta-feira, às 18:30, na Igreja São José, à Avenida
Borges de Medeiros, 2735 - Lagoa.

SUELI DE MATTOS SANTOS BARROS
(FALECIMENTO)

tLUIZ 

MAURO, JOSÉ MAURO, ECY DE MATTOS SAN-
TOS, HUGO DE MATTOS SANTOS, esposa, filhos e netos,
participam o falecimento de sua ESPOSA, MÃE, IRMÃ,
CUNHADA e TIA e convidam para seu sepultamento

HOJE, dia 19/02/91, às 17:00 hs., saindo o fèretro da capela
Real Grandeza n° 7 para o Cemitério São João Batista.

MARIA IZABEL

CARNEIRO VIEIRA

FERNANDA VIEIRA

BRUNO VIEIRA
Sofia Teodora Carneiro Lins e família, viúva Bernardo Cézar
de Berrédo Carneiro e família, Traiano Bruno de Berrédo
Carneiro, Vera Lúcia, Homero Leite e filhas, Marilia, Alexan-
dre Camacho e filhos, Helena, Renato Braga e filhos, tios-a-
vós e primos convidam para a Missa de 7o Dia de MARIA
IZABEL, FERNANDA e BRUNO a ser realizada hoje, 3a feira,
dia 19, às 11:30 h. no Mosteiro de São Bento.

Morte de sindicalista tem 2 indiciados

RECITE — Os irmãos Romildo c
Edinaldo Soares Brandão, conhecidos
fornecedores dc cana da Zona da Mata
Sul e cjuc já responderam a processo por
homicídio, foram apontados pela polícia
de Pernambuco como responsáveis pelo
assassinato de Josc Hélio da Silva, 28
anos, assessor político do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Palmarcs (mu-
nicipio a I25 quilômetros do Recife),
morto há dois meses numa emboscada,
em Joaquim Nabuco (a I2I quilômetros
da capital). Edinaldo, famoso pistoleiro
na região apelidado dc Tota, è acusado
dc autor dos disparos, que ainda feriu
outro sindicalista, José Cícero da Silva,
que acompanhava José Hélio. Os dois
estão soltos: o delegado responsável pelo
caso, Fernando dc Lima Costa, pediu a
decretação da prisão preventiva ao juiz
da comarca de Joaquim Nabuco, Virgílio
Carneiro Leão, mas o magistrado, que
recebeu o inquérito na última quinta-fei-
ra, até ontem à tarde não havia se pro-
nunciado sobre o caso.

O retrato falado fornecido pela teste-
numha-chavc do inquérito, José Cícero
da Silva, foi a peça mais importante para
o delegado Fernando Costa, entre 26
suspeitos, chegar até o mandante c o
autor material do crime. Com base nas
informações do tesoureiro do sindicato
de Palmarcs (um homem forte, de 25 a 30
anos. de cor branca, com l,70m, cabelos
lisos e curtos), que só omitiu o fato de o
pistoleiro ter bigode), o delegado reco-
iheu 10 fotografias de 10 pessoas que já
haviam passado pelas delegacias daquela
região c apresentou-as a José Ciccro da
Silva, que reconheceu Edinaldo Brandão
como autor dos disparos. Um novo auto
de reconhecimento foi feito pela policia
c, outra vez, José Cícero, que escapou do
atentado com um tiro no ombro, apon-
tou Tom, que toma conta do Engenho
Pitoresco, situado no município dc Joa-
quim Nabuco. O motorista do Fiat cinza
metálico, que emboscou a caminhonete
F-1000 otíde estavam os dois sindicalis-
ias, não foi reconhecido por José Cícero.

O delegado Fernando Costa, que ou-
viu 33 pessoas no inquérito policial dc
quase 500 páginas, concluiu que a causa
do assassinato de José Hélio foi uma
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Edinaldo: pistoleiro

ação judicial trabalhista movida pelo sin-
dicato de Palmarcs contra o Engenho
Poco, pertencente á Usina 13 dc Maio,
que há quase 20 anos está arrendado a
Romildo Brandão. A ação está no nome
do agricultor Amaro Galdino Ferreira,
que há 30 anos trabalhava clandestina-
mente no Engenho Poco c fora demitido,
em outubro passado, sem receber indeni-
zação. Por conta disso, o sindicato, so-
bretudo José Hélio, se empenhou na luta
pelo direito do agricultor, que seria es-
tendida a mais 20 trabalhadores do enge-
nho, em ação trabalhista coletiva. As
instruções para essa decisão foram co-
municadas por José Hélio no programa
A voz sindical, na Rádio Cultural de
Palmarcs, em I" de dezembro. Dois dias
antes do assassinato de José Hélio, cm 11
de dezembro, houve uma reunião para
discussão do assunto na sede do sindica-
to com todos os 20 agricultores do poco."Uma indenização como essa é muito
alta, custa muito caro", disse o delegado
Fernando Costa, ao lembrar que a pri-
meira audiência na Justiça dc Palmarcs,
do trabalhador Amaro Galdino l-crreira,
marcada para o dia 21 de dezembro, não
fora realizada porque a advogada do
sindicato, Maria Aparelho Pedroza. mu-
lher de José Hélio, não tinha mais condi-
ções psicológicas para cuidar do caso." Todos que ouvi davam ciência das difi-

culdadcs que haviam para o sindicato
negociar com os donos do Engenho Po-
co", recordou o delegado, que ficou con-
vencido do envolvimento dos irmãos de-
pois dc tomar o depoimento dos dois.

Romildo Brandão, por exemplo, dis-
se que tinha passado o dia no Engenho
Poco, cm Palmarcs, quando outras pes-
soas já haviam informado á polícia que
ele tinha sido visto cm Joaquim Nabuco,
poucos minutos depois do crime, beben-
do com Tota e um desconhecido num bar
da cidade. Tola, por sua vez, negou que
tivesse sido o autor dos disparos, mas se
contradisse ao dizer que não sabia dc
qiieni era o Hat que o conduziu no dia
do crime c que desconhecia o motorista.
Mais: disse que havia passado o dia no
Engenho Pitoresco c que só tomara co-
nhccimcnto da morte dc José Hélio no
dia seguinte pelos trabalhadores do enge-
nho. "Dificilmente alguém não ficaria
sabendo da morte dc um sindicalista tão
conhecido como José Hélio, sobretudo
morando no mesmo município", duvi-
dou o delegado. Mais contradições: Ro-
mildo Brandão disse no depoimento que
seu relacionamento com o sindicato era"bom", "sem problemas", quando os
depoimentos dos sindicalistas ouvidos
diziam exatamente o contrário.

Ronaldo Brandão, 31 anos, pai de
dois filhos, toma conta do Engenho Pito-
resco, que fica em Joaquim Nabuco, en-
quanto Romildo, 41 anos, dois filhos, é
responsável pela administração do Enge-
nho Poco, cm Palmarcs. Os dois respon-
dem a processos na Justiça. O primeiro já
respondeu a inquérito por acusação de
crime de lesão corporal e dois homici-
dios. Romildo Brandão tem contra si um
homicídio c uma tentativa de homicídio.
Os dois foram enquadrados no Artigo 21
do Código Penal (homicídio qualificado)
pelo delegado Fernando Costa, que soli-
citou a prisão preventiva com base no
Artigo 312 do Código dc Processo Penal.
Anexada aos autos, está uma cópia da
ação trabalhista do agricultor Amaro
Galdino Ferreira (demitido por Ranuro
Brandão, sem ter tido nunca direito a
férias em mais dc 30 anos dc serviço),
como prova do motivo que levou os dois
irmãos a praticarem o crime.

Fetape suspeitava de canavieiros
O presidente da Federação dos Tra-

balhadores na Agricultura em Pernam-
buco (Fetape), José Rodrigues da Silva,
ficou satisfeito com a conclusão do iti-
quérito policial que apurou a morte do
sindicalista José Hélio, mas demonstrou
preocupação com o fato de a prisão pre-
ventiva dos dois indiciados não ter sido
ainda decretada. "Só fico satisfeito
quando vir os dois na cadeia", disse José
Rodrigues, ao afirmar que não foi nc-
iihuma surpresa a revelação do nome dos
dois culpados — Romildo e Edinaldo
Brandão."Desde o inicio sabíamos que os res-
ponsáveis pela morte de Hélio eram da
classe patronal, que estava muito inco-

modada com a atuação do sindicato de
Palmarcs", disse José Rodrigues. O pre-
sidente do sindicato de Palmarcs, João
Lucas da Silva, foi mais além: "Não é
nenhuma surpresa o que Romildo Bran-
dão faz com os trabalhadores." Além da
violação dos direitos trabalhistas, come-
tida pelos dois irmãos, João Lucas lem-
brou da morte do trabalhador Amaro da
Silva, assassinado há cinco anos nas ter-
ras do Engenho Poco. "Só que ninguém
descobre os culpados", disse.

O presidente do Sindicato dos Plan-
tadores da Cana de Pernambuco, Gérson
Carneiro Leão, porém, acha que tudo
não passa dc "falácia" da policia. "A

policia quer fazer média. O secretário de

Segurança Pública João Arrais, c o dele-
gado Fernando Costa acharam, apenas,
um bode expiatório", disse ele, para
quem seus associados, os irmãos Bran-
dão. são dc boa índole, dc família tradi-
cional, e têm pago normalmente os tra-
balhadores. "Conheço os dois há muito
tempo e não acredito que eles pudessem
cometer um ato desse." Ele levantou sus-
peição sobre a atuação da policia, ao
citar uma versão sobre o caso: a de que a
viúva de José Hélio, Maria Aparecida
Pedroza, teria mandado matar o marido
por ciúmes dc Hélio com o bispo de
Palmarcs, Dom Acácio Rodrigues. "A

polícia não quer mexer com o bispo por-
que cie é forte", disse.

Em 1 ano, houve

duas ameaças

Admirador do líder seringueiro
Chico Mendes, que chegou a conhe-
cer há três anos, quando este esteve
em Pernambuco durante uma greve
nos canaviais, Josc Hélio da Silva, 28
anos, pai de três filhos, foi assassina-
do no dia 13 dc dezembro último,
numa emboscada no trevo dc Joa-
quim Nabuco, às margens da BR-101
Sul, à altura do Engenho Colombo,
José Hélio, ao perceber que dois ho-
mens ocupando um Fiat começavam
a atirar, tentou escapar, fugindo entre
os canaviais, mas escorregou e levou
três tiros pelas costas. José Cícero da
Silva, o tesoureiro do sindicato de
Palmarcs, que dirigia uma pick-up
amarela, fugiu por um matagal c se
escondeu numa casa desocupada, so-
freu um tiro no ombro, mas escapou.

José Hélio, casado pela segunda
vez com Maria Aparecida Pedro/a,
advogada do sindicato de Palmarcs,
há seis anos se dedicava ao movimen-
to sindical da Zona da Mata Sul. Por
isso, sempre foi mal visto pelos pa-
trões da região, usinciros c fornece-
dores de cana. e chegou a receber
ameaças de morte. A primeira vez,
em abril do ano passado, foi pefse-
guido da sede do sindicato até Joa-
quim Nabuco, onde morava, mas
conseguiu escapar, ao se refugiar na
frente da Usina Pumaty. A segunda
vez foi através de um bilhete anóiii-
mo, colocado nos correios, endereça-
do ao sindicato, ao presidente João
Lucas da Silva, mandando que calfis-
se a boca de José Hélio porque 

"ele
estava falando demais". No final do
bilhete, um aviso: "Chico Mendes
dormiu cedo porque falou demais."

A militância de José Hélio come-
çou a incomodar o patronato depois
que a nova diretoria do sindicato ás-
sumiu o controle da entidade, cm 1°
de novembro de 1989. José Hélio co-
meçou a denunciar a exploração dos
trabalhadores pelos usinciros e forrie-
cedorcs de cana da Zona da Mata no
programa A voz sindical, realizado
aos sábados na Rádio Cultura de
Palmarcs, das 18h às lSh30. "Nin-

guém nunca entrou no Engenho Po-
co. meu irmão entrou de teimoso",
lembrou a irmã de Hélio, Maria He-
lcna da Silva. "Ele dizia o tempo todo
que sabia que ia morrer", recordou
Aparecida Pedroza, que está grávida
de quatro meses. Na primeira perse-
guição, chegou a perder um filho pelo
susto — estava grávida de dois me-
ses.

Polícia acha cédula do assalto ao BB

RECIFE — Menos de 24 horas de-
pois de encontrar um caminhão Merce-
des com CrS 64.300.100,00 abandonado
por dois dos assaltantes da agência do
Banco do Brasil cm Belém (PA), a Poli-
cia Civil de Pernambuco localizou a pri-
meira cédula em circulação no estado,
pertencente à série cancelada pelo Banco
Central. A nota de CrS 5.000,00 — série
1.0742, número 077470/B — foi identifi-
cada numa agência do BB, no município
de Goiana (a 59 quilômetros da capital),
como parte dc um depósito da revende-
dora de bebidas local Sodibra. O apare-
cimento desta cédula na mesma região
em que foi encontrado o caminhão aban-
donado reforçou as suspeitas da policia
de que os dois assaltantes ainda estão cm
Pernambuco. Mais de 100 homens da
Policia Civil participaram das diligen-
cias, ontem, na região metropolitana de
Recife.

Os dois assaltantes procurados pela
policia, Marcos Jacinto da Silva e um
outro conhecido como Wellington, csca-
param do tiroteio da última quinta-feira,
quando foram presos quatro dos 10 inte-
grantes da quadrilha que arrombou o
cofre do Banco do Brasil, em Belém.
Com os quatro assaltantes presos, a poli-
cia recuperou CrS 668.414.605,00, escon-
didos em um outro caminhão Mercedes.
Os investigadores pernambucanos acre-
ditam que, após a partilha do dinheiro
nesta capital, a quadrilha se dividiu em
três pequenos grupos. Um deles seguiu
imediatamente para o Rio de Janeiro,
comandado pelo autor intelectual do as-
salto, o integrante da Falange Vermelha

identificado como Jorge ou Jefferson de
Souza. Um segundo grupo foi preso nu-
ma casa alugada na praia do Janga (Zo-
na Norte). O último escapou ao cerco
policial e abandonou um outro cami-
nhão Mercedes, encontrado neste do-
mingo na praia vizinha de Maria Fari-
nha (Zona Norte).

O caminhão, encontrado nas mar-
gens de PE-1, estava com uma placa fria
de número IH 6650, dc Porangalu (GO).
Depois de investigações, a policia cons-
tatou, ontem, que a verdadeira placa era
IH 5560, de Porangatu (GO). A última
licença do veiculo, datada de 1989, esta-
va no nome de Salvador Rodrigues dos
Santos. "Este caminhão abandonado e
um dos principais indícios de que os dois
assaltantes que fugiram ainda podem es-
tar em Pernambuco. Só não prendemos
os dois no último domingo por uma
questão de cinco minutos", garantiu o
secretário de Segurança Pública, João
Arrais.

Baseado em inlbnnaçòcs anônimas e
em descrições dos assaltantes, a poli-
cia permanece à procura dos dois fugi-
tivos desde a madrugada de ontem. Ain-
da no domingo à noite, eles foram vistos
num barzinho na região litorânea norte."Recebemos informações de que eles es-
tariam escondidos em dois lugares. Fo-
mos aos dois locais e encontramos sinais
dc que poderiam ter passado por lá",
explicou João Arrais, sem informar quais
eram esses lugares.

Os quatro integrantes da quadrilha
presos na última quinta-feira pela Po-
lícia Civil de Pernambuco são Ednaldo

Monteiro de Oliveira, Elcio José Ve-
nâncio, Júlio César do Nascimento e
Joselito Ferreira dos Santos, também
identificado como José Carlos Vascon-
celos Júnior ou José Carlos Pereira do
Nascimento.
Prisào — A polícia paraibana prendeu
ontem mais dois parentes de Ednaldo
Monteiro de Oliveira, Heleno Barros
Cipriano, dc 48 anos, sogro do irmão de
Ednaldo, Edson, e seu filho Rosevan-
dro Silva Sobrinho são suspeitos de
estarem guardando parte do dinheiro
roubado, que teriam recebido de Aril-
do, que conseguiu fugir ao cerco da
policia pernambucana juntamente com
as mulheres de dois integrantes do grupo,
Andréa Morais de Medeiros e Sirlei Viei-
ra Anisio. As duas foram presas em João
Pessoa e transferidas ontem à noite, em
avião fretado pelo BB, para Belém.

Heleno Barros Cipriano mora em
Mamanguape, cidade a 56 quilômetros
da capital, onde também reside a mãe
de Ednaldo. Ele foi preso depois que
sua empregada, Maria José da Silva,
de 37 anos, confirmou para a policia
que recebeu três pacotes para guardar
das mãos de Arildo. Ela contou tam-
bém que os volumes foram depois en-
tregues a Andréa e Sirlei pelo filho do
seu patrão, Rosevandro Silva Sobrinho.

Heleno nega toda a versão da em-
pregada, mas o seu filho confirmou ao
delegado que realmente entregou a An-
dréia e Sirlei três volumes que elas foram
buscar em sua casa e cujo conteúdo afir-
ma desconhecer.

Banco oferece

recompensa
BRASÍLIA — O Banco do Brasil

está oferencendo recompensa de até CrS
50 milhões para quem der informações
sobre o paradeiro dos assaltantes do BB
em Belém durante o carnaval. Até ontem
já haviam sido recuperados CrS 732 bi-
Ihões, faltando ser recuperados CrS
1.168 bilhão. O Banco Central e o Banco
do Brasil estão montando um esquema
conjunto para proteger as agências do
BB e as regionais do próprio BC contra
assaltos. A decisão foi tomada após ,i
constatação de que o número de assaltos
à agências do BB quase dobrou nestes
dois primeiros meses do ano.

"Os assaltos a agências do BB vinha
caindo. No ano passado foram registra-
dos 180 assaltos, um número inferior a
1989. Este ano, porém, é assustadora
quantidade de roubos a agências do ban-
co", revelou o chefe da segurança do BB,
José Wilson Gurgel. O chefe do departa-
mento de meio circulante do BC, Carlos
Eduardo Andrade Tavares, concluiu que
na maioria dos assaltos tem havido com-
véncia dos vigilantes das agências com os
assaltantes. Ele considera que se o BB
tivesse seu próprio quadro de vigilantes
haveria maior segurança. Explicou, po-
rém, que isto representaria um grande
ônus para o banco. De acordo com Gur-
gel, nos próximos dias será instalado um
grupo com representantes do BB e do BC
para sugerir alternativas de segurança
para as agências.
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DEJAMYRA LEAL NOGUEIRA
(MISSA DE 7° DIA)

Os filhos José e Djalma, noras e netos agradecem o carinho e
demonstrações de pesar recebidos e convidam para a missa no
dia 20/02/91, quarta-feira às 18 horas na Igreja Nossa Senhora
de Copacabana.

JÚLIO KERDMAN
V V A família, consternada, comunica seu falecimento

ocorrido no dia 17 do corrente e agradece as mani-
V. festações de solidariedade recebidas.

GEORGE S. JOHNSTON
Chairman of the Board and Director

The Brazil Fund. Inc.

t 

Ronaldo A. da Frota Nogueira. Diretor: Carlos Moacyr Gomes
de Almeida. Julian Alfonso Magalhães Chacel. Roberto Tei-
xeira da Costa e Geraldo Hess, membros do Conselho Cônsul-
tivo. com pesar cumprem o dever de comunicar o falecimento

de GEORGE S. JOHNSTON. Chairman do Brazil Fund Inc. e
Chairman, President e Chief Executive Officer da Scudder. Stevens
& Clark, ocorrido em Nova York. no dia 12 de fevereiro de 1991

JOÃO LUIZ RAMOS

AGAPITO DA VEIGA
(MISSA 30° DIA)

JL Sua família agradece as manifestações de pesar e
? convida parentes e amigos para a Missa de 30°

I Dia que será celebrada no dia 20 de fevereiro, às
17 horas, na Igreja de N S. Ressurreição, à Rua Fran-
cisco Otaviano — Copacabana.

A família de

MARCOS LOMACINSKY
a Agradece as manifestações de carinho

r/Vl e amizade recebidas pela ocasião
A A de seu falecimento e convida para
^ o SHLOSIM a ser celebrado no dia
20/02/91. às 1 8:30 horas, na Associacào Reli-

giosa israelita (ARI), à Rua General Severiano
— n° 1 70 — Botafogo.
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prcmios. quista verde c amarela ij3o mudou. fe 1, fla* ,~ pBB'V , ? j < iJ f \ a W^R

A primeira fase reune 20 duplas de 12 dupla Randy Stoklos/Sinjin Smith, cabe- B V /;/ :? ?> jj f-i j I
paiscs — um rccordc —, divididas cm ^a-de-chave um c campea cm Ires dos ' H'ilM f ]" i 1 j l^^Bi
quatro grupos de cinco para a disputa quatro mundiais. Outras duas duplas ^. -><¦« 

111} | | I 1 1
jog^cada^ de correm por fora: Tim ¦¦ 

/J^tk | j | 
f 

| 
HH

chavc c dos dois primciros colpc^j^ a°prii^cIra"(^Vcnttdorcs ficaraocom ^ i 

^ ^
ros colocados do qualifying. Eles en- USS 6 mil. Para'o"s';tcrceiros colocados, '{ ,„ <\*' '*W ? j •
tram no lupar dos soviinicos Avo Keel cstao rescrvados USS 5 mil c para os 4jHHHpHNE^ ~/ * 

V-iFh fpf&fc'K.
e Kaido Krcen, auscncias de ultima quartos, USS 3 mil. Do quinto ao 10* ¦% ^ ¦ *® f !j f , 

: 'f ' * 
pp||||^hora — nao conseguiram passagens — lugares, o valor da premiafSo b de USS * "*¦ > ¦•*> ; i.:._ wfeljj

que nao comprometem o nivel do tor- mil c para os demais— 11° a 22°—, US$ ^ (. ltnpl>(-)(l. (,m [tjfjj 1989 <> 1990 s<lo favor'itos ao tthffo 
"£S*4a

__

Americanos tem 
"am^^tMsd^'ewilu^^^m Como o.franc&$li$n Prost nas pis- Tim Hovland, viee-campeao com Mi- Mike Dodd e John Stevenson for- Bicampeoes do Brasil Open, oscario-
cntrou no circuito mundial Se nos pri- las Simula 1, os americanos Sinjin kc Dodd no ano passado, dccidiu mudar mam a terceira lbri;a americana no Mun- cas Nilo e Anjinho querent muito melho-?

rlf\ »>, i »i irk trktnl mpirm ituk nt di*titim« 
'tnram 

ine». Smith c Randy Stoklos sao conhecidos dc parcciro c optou pcla juventude de dial c loram os unieos de seu pais a rarsua participate ncste Muridial, ondcllUlllllllU LULllI > ' i ' 
J, °. por "Reis do Rio". Campeocs cm 1987, Kent Stcffcns, que jogara pcla primeira passarem pclo qualifying Classificados, siio a maior csperanra brasileira. No ano¦

• hrnilein nn inniwt&idachemwav& '^9 e c 1uarlos colocados cm vez no Brasil. A dupla csta entre as cspcram dificuldades, mas o irrcvercnte passado, as voltas com treinos na areia c
nas conquistas (l(' |Anubuco 1988. Smith e Stoklos sao os principals melhores dos Estados Unidos e vcncc i a Dodd nao 'dcixa dc pensar no titulo, que jogos pclo Flamenco na Liga National. (
__ , * , ,,,„/,r ( ' l' ,i' , ,,,U, candidatos a mais um titulo. Prelcridos ctana italiana do Circuito Mundial, em no ano passado disputou ao lado dc Tim elcs nao consetuiiram ncnliuma viioria e I
T 

""B 1 P da torcida feminina. que chcgft a lev ar |9& A scu favor, os dois falam da boa Hovland. A dupla com Stevenson surgiu ficaram cm none lugar. Agora, Anjinho. ?•
r" iL'"' gLZ 9£«ieWrV„L\,,t ' '\T ' 

, , i bandeiras e faixas para a praia; os dois qualidadc dc seu saquc, bloqueio c ata- na ultima temporada, apo| descntendi- levantador da Tclesp. cspcra uma liccnva 5
vni n r r lr 

"r 
i nit L M irch? Alguns atkta^^mma deixara s;i0 tambem os mais respcitados pelos que. Contra elcs. podc pesar um ncrvo- mentos com o antigo parcciro. que o do clubc para nao rcpctir a maratona. ,\ai para toiare jpuuair. l\as arcus quadra, atraidos pelas facwdades c/t adversarios. Ambos sao forniados cm nne m llnnl do mo anterior con- constderou em ma forma. Stevenson esta Nilo, estudantc de Odontoloxia, sc recti-}

dc IpaiKjpa ha lugar para todos. 0 progntnuir o proprio trcinamcnto cpe- Economia, mas faturam mcsmo c com , Cmi»li«JinHn« fr-/ Mn^i'nnH'ii&itnvir no Rio pcla terceira vez, mas nas outras pera de um mliu jcito nas costas, mas osi
Mundial dc Volei de-Praia e um suces- la boa premmfiio da praia — no and torneios e publicidade. Gostam de di/cr .' . ' . 1 , ' . duas nao sc saiu bem — seu inclhor dois cstao otimistas. Nao c para mcnos.
so desde sua primeira ediffio, cm 1987. pasfdo, o Mundial distribuiu USS 50 que Vem ao Brasil mais por amor ao dc 

, 
0 c loaos' J0g:'r lon?e os SSU10S e rcsultado foi um nono lugar, em 1987. No Brasil Open, supcranim Franco e,

Mudaram as rcgras c ate o pcrfil dos mil. Basiante para os brasilciros, pouco csporte, que querent divulgar, do que ganhar a antipatia da torcida, que este com outraparccria. Podc pesar contra os Roberto Lopes, segundos do ranking*
jogadores brasilciros. mas o intercssc para os americanos, que vem jogar pcla premiacao, que consideram baixa, a,1° ^lz questao de conquistar. Desem- a Scenic artroscopia que elc sofreu mundial e deixaram para tr.is os primei-do publico c o jhvoritismo dos amen- aquipara fugirdo inverno cm seu pais, em rclacao as que cstao acostumados barcou no Rio falando de seu amor pela no ombro, ondc ainda aplica gelo diaria- ros. Guilherme e Andre, que ficaram cm«
etuios continuant iguais. Os profissio- ondc faturam muito mais, tanto que cm seu pais. cidadec da simpatia dos brasilciros. mentc. tercciro.
nalissimos Sinjin Smith e Randy Slok- despre/am as outras ctapas do Circui-
los foram os primeiros cSmpeoes do to. Nao vantagegi, Nos Estados Uni- 
torncio c venceram tambem cm 1989 e. dos. o volei de praia faz muito mais JOQOS dO hO|6
1990. Sc cm seu pais elcs dividem as sucesso que o de quadra c csbanja or- Quadra 1 Oi.aHra 7vitorius com outrun diwlus no Bmsil cunizflcilo c cornpctcncm.
l"7/i mine* mi/vi/iWc 

' 
cnhr»tnJn nn Pin n/»c Franco/Roberto Lopes (Brasil) x Barros/Llopart (Espanha) Guilherme/Andr6 (Bra) x Tulio/Marlos (Bra) {saoquaseimbatneis. No Brasil, SOOKtudo no RlO, 0 es- CI6vis/Atila (Brasil) x Dodd/Stevenson (Estados Unidos) Marchiorl/Grigolo (Ita) x Dennis/Ninahua (Bra)Oumco ano em que ficaram dt lora pone l ivia mais do folclorc. Redes CO- Tada/Matsumoto (Japao) x Moreira/Garrido (Brasil) Flores/Morales (Chi) x Garry/Vince (Ing) jdopodio foi 1988, quando terminaram mo a de tia Leah, em Copacabana, Burdin/Prosser (Australia) x Taccone/Conde (Argentina) Edinho/Tinoco (Bra) x Hovland/Stetlens (EUA)

cm quarto lugar. A primeira colocafiio, atraiam atenfiio pela presenfa dc era- Barros/LLopart (Espanha) x Lequaglie/Ghiurghi (Italia) Pfenigaud/Jodard (Fra) x Tulio/Marlos (Bra)
no cntanto, foi para outr.l dupla dos qucs cm animadas peladas. Dcsile OS Dodd/Stevenson (Estados Unidos) x De Josus/Aponte (Porto Rico) Drakich/Caniar (Can) x Marchiori/Grigolo (Ita)
Estados Unidos: Karch Kiraly C Pat anos 40. 0 void de praia serve como Franco/Roberto Lopes (Brasil) x Tada/Matsumoto (Japfto) Guilhermo/Andre (Bra) x Flores/Morales (Chi)
Powers Os brasilciros no maximo la/er para OS cariocas. Virou negdeio CI6vis/Atila (Brasil) x Burdin/Prosser (Australia) Hovland/Stetlens (EUA) x Dennis/Ninahua (Bra)
conseguiram vicc-campeonatos - com com a inaugurafao do Circuito Mun- Moreira/Garrido (Brasil) x Lequaglie/Ghiurghi (Italia) Garry/Vince (Ing) x P^nigaud/Jodard (Fra)
Bernard Luis Amcrico em I9S8 eEdi- dial. (Q.P.J Taccone/Conde (Argentina) x De Jesus/Aponte (Porto Rico) Edinho/Tinoco (Bra) x Drakich/Canjar (Can)

J

Stefan Edberg reassume Torben 
e Marcelo lideram no Star

¦j 1 J Joao Cerqueira j
/I SO llionr Tin vn T1 lei H A dupla Torben Grael. Marcelo Fcr- / ,£ i(J 1 infill liU I U/lLrtlllg rcira, atual campea mundial de Star, re- / > \" cuperou-sc ontcm do descmpenho ape- / 

' 
, - ... •

A disputa pclo primciro lugar ciar que nao parttcipana do Torncio nas regular na regata dc abertura do /' -:v i^TV1 s*' •
do ranking mundial dc tcnis apos o dc Stuttgart, que comcgou ontcm. Campeonato Sul-Americano. domingo, / \ ¦ . " * - /iniciodatcmporadaintcrnacional.no tcnista abriu caminho para Edberg em Buzios. Depoisde largarcm na tcrcci- I ? 

; 
> .> 1 > ,

mes passado, continua acirrada com tcntar distanciar-sc dc scu principal ra posicao, os dois com'pletaram o per- t ; : , ¦ I 
' ' 1 

v- 
' ' " 

\ 
;. \ f.

o rctorno dc Stefan Edberg. com rival, somando pontos ncsse torncio curso da seguhda regata em primeira f. 
' ' . \ , : 4 

j|'; .» T ' '
3.853 pontos, a primeira coloca?ao — alcntao. O primciro adversario de Ed- ll|g;ir c aeora dividem a lideramja do I 5.; « ' v 

, )
scgundo di.vulgou ontcm a Associa- berg sera o compatriota dc Bcckcr, campeonato com Alan Adler e Nelson : -':V , 

.f * $•*** v* I % x ?/ |j
9a0. de Tcnis Professional (ATP). Markus Zoeckc/ Falcao;os vcncedoresda primeira recata > - ^

TJS°d?BFSsn3o Sita siw ?a rcalmcnte dentro dc quatro scma- Jo S^'^eS'atmg^m \?Z . W R. vESff 1
rccupcrou a lidcran^a, que pcrtcnceu nas' como ",ssc onlem scu trcinauor (ccrca dc 22km/h) dc intensidade c so- <"
ao alcmao Boris Bcckcr durante ape- Ion Tiriac, Edberg tcra ainda duas pravam na dire?ao leste quando 0 inicio f**r* A'* .
nas tres scmanas. Ganhador do outras oportunidades de melhorar da regata foi autorizada peja Connssao k- : .:&% »
Aberto da Australia, cm janeiro. Bee- sua vantagem em rclagao a Bcckcr, de Rcgatas. Gastao Brun c Andre WM 1

EFEEiEEEE — 
ji

A efcmcra passagem dc Bcckcr pc- problcmas de Bcckcr comcvaram, sa- barco inscrito pelos Kstados I'nidos — c * •»-««« *»j> .. j
la primeira posigao do ranking foi bado, no torncio indoor bclga, quan- o amcricano Tood Cozzens. " " :rC"'
motivada principalmente por uma do o atlcta abandonou o jogo contra O star conduzido por Torben e Mar- Vs ~
contusao no musculo da coxa, que o sovictico Andrei Cherkasov. Elc celp, Vida Bmlitla, montou a primeira . ¦ '
obrigara o tcnista a parar quatro sc- precisaya vcnccr a competiijao para w,aM'erccira posi?ao. Mas no primei- •
manus par;, rccupcrji,ao. Ao anun- fcmancccrna p,i„ira ^
M¦¦¦¦¦bi c0, os 'at's'as ja superavam Vicente/ / orbeti e Marcelo t crreira, em sun Vida BuiididaJ! ri'c upvruruin-se do man domingo

Ranking da ATP K||||||j^^| segun'do contravento, foi a vez de Gastao vice-campciio mundial em 1989, e Sylvio inativo nas ultimas semanas. Vim para ^
1. Stefan Edberg (Sue) 3.853 pts e AnJr^ a>cloram a lidcranga a dupla de Luca, teve melhor aproveitamento em "observar e descobrir porque o Brasil con- ROSUltflClOS
2. Boris Becker (Ale) 3.836 Torben/Marcelo, campea mundial em rela?ao a sua estreia na competi^ao. De- quistou os dois iiliinios mundiais da clas- Segunda regata:
3'. Ivan Lendl (Tch) 

y'geff Cleveland 
(EUA), no ano passado. pois de flnalizarem na 12* posi«;ao an- se", disse 0 iatista, radicado nos Estados 1. Torben Graei/MarceloFerreira (Bra)

4. Andr6 Agassi (EUA) 2.319 Os barcos timoneados por Gastao e teontem, eles conquistaram a quinta co- Unidos desde 1977. 2. Gastao Brun/Andrt tekszycki (Bra)
Pete Sampras (EUA) 1.903 HPI Vicente se mantiveram, respectivamente, locafao. Outra dupla que voltou a andar bem 3. Vicente BrunrTood Cozzens (EUA)
Andrez Gomez (Equ) 1,631 ¦¦Bl, na segunda e terceira colocagoes ate cru- Vicente Brun, eampeao mundial de foi John King, Laertc de Brito. Com um ciassiticacSooera?" 

3Ca° 3
7. Guy Forget (Fra) 1.592 zarem a linha de chegada e a diferen?a Star em I986, na Italia, disse que ficou scgundo e um quinto lugares ate agora, t Torben Graei/Marcelo Ferreira (Bra)8 Brad Gilbert (EUA) 1.586 entre os tres mais bem colocados foi satisfeito com a terceira coloca?ao que cla ocupa a quarta posii;ao. O campeo- eAian Adier/N6isonFaicJo(Bra)9. Thomas Muster (Aut) 1,522 pequena. Alan Adler e Nelson Falcao Ihe assegurou a mesma posi<;ao na classi- nato reiine 18 concorrentes, representan- 3. Vicente Brun/Todd Cozzens (EUA)10. Emilio Sanchez (Esp) 1.467 Stefan Etlberg obtiveram a quarta coloca?ao. A tripula- ficagao geral. "O Todd, meu prociro, do cinco paiscs. e prossegue hoje com a 4. John King/Laerte de Brito (Bra)

. gao alema composta por Fritz Werner, embora veleje ha muito tempo, esteve disputa da terceira regata.

Africa do Sul 
prepara Piacar 

jb
Indiana Pacors 113i 110 Sacrsm«mo Class V.K.ic. 500 MilhaS do Dayton a

Jf OflanOo Magic 103 x 111 Milwaukee 1* Philips Milan e Messaggero 32
f>1 I /| % /-J I ? g^rn /-* g~\ n /) P LA Lasers 106 «96 Portland TB 3-Benetton Treviso. Clear Cantu (Ftftfida. EUA)
^ %A/\A/ Ivl/ U IJUI |/v»5 Copa da Inglaterra NV Kntck! I16.38 0«noit epnotwlacaserta 30 classilicaQfio final

I 2 Arsenal Denver 106» 126 Boston Celtics II CampBOnatO da Liga NaciO- r Ernie Irvan (EUAJChevrolefl
Cambridae 4*0 Sheffield Clippert 104 x 114 Philadelphia nfil 2° Sterling Martin Eu/VTor;1,)

CANBERRA — A Africa do Sul nas primeiras reunioes com as autorida- SCZTi.oc™- 'SSHZ?* v o (Mascuiino-,.rod«).doretamo)
podcra, nos proximos 12 meses, ser des sul-africanas, e se as coisas andarem Portsmouth i«2 Tottenham i-Boston cein« 39 12 J6queiciut»79x losRaveiii/Franca
readmitida no mundo esportivo inter- bem, os obstaculos para encontros es- Campeonato Inglds 2-PhiladelphiaTser, 26 24

, . „ . . ,, rt>«ls«a 0 * 0 Wimbledon 3* NY Knicks 72 29 C«sp/Rio Cldro <0 x 60 Gin^stico/ulo
nacional. A afirmavao foi feita por Ga- portivos internacionais poderao ser re- crystalPaiaceo.ooueenspa central ^^reth Evans, ministro das Relates Exte- movidos paulatinamente durante este Sund",,nd' i* Chicago Bum 35 14 Aberto de Naples
riores da Australia, num encontro anos",completou. u » *¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ifi^euai
rcali/ado em Londres, com outros mi- A politica do apartheid, que estabc- 2- A^e^i 51 Me.o^este Rali da Su6cia ctassmc^sotinai
nistros da Commonwealth, ajComum- lece areas diferentes para brancos e ne- ^^Tnato Escocfia 

" 
S » ,K.,.s.ad,CllidC Bfitanica na AfriCU. gros cm tOUUS OS aspcctos da vida social H«arts 2 «lDund«« united 3* Houston Rockets 29 22 Classit»ca$4otmal 3* Gary Piayw (EUA) e

Apesar de nao haver possibilidades, da Africa do Sul, acabou por isolar *•"*»> J»«**""« ^and T fcm 41 10 ^hK'nn9m **"«*>>»> Hl"|EUA) 
no momento, de serem tiradas as san- pais cm todas as areas, inclusive 0 CS- I ^•'nangen; 2- LA Lakers 13 2- Mats Jonsson/Lars BacVman (Sue Toyota) a 20
?oes economicas a Africa do Sul, o porte. Proibidos de participar de com- ?At>e-deen 34 3*Phoem«sun» 32 » yM»yujwnaubtw) »«
esporte parece se enquadrar em outra petiijoes internacionais. ou mesmo se- Campeonato Italiario 1* Carlos Sam (Esp) e
oticl "Nao havera barreiras para con-" dia-las, os sul-africanos perderam as ¦KQSS9HI ™ ATl> ToUr de Stuttflart
tatos com as organizacocs csportivas liliacoes nosesportesamadoresou oro- r- «„„„¦»« Drn«.cinn.i Rangervarosese«76s<d.» MatsJon»son(Suei 15 (Aiemanhai
i.,,1 ... 1 , r A J "U'""uyiu Campeonato Profissional dos CtoarCMutSxTBFIOwncIa ClMrtlcModo mttidWd. IMICM Eric Jelen lAlel 6.3 e Carl-Uwe Steeb (Ale)
sul-atncanas. desde que clas tenham 0 fissionais. A mudantja dc atitude pode c,,« ntwMFMM.wNMoN m Magn»ou>iais«»(Su«)w.M.M«no^etisuij
carater multi-racial", afirmou Evans, significar & volta do pais aos JoeOS r 13,718"wl^
..n U , , , , ' UU5 JU&Ub Bullets 108» Cleveland Philips Milan 108 x 90 Llvorno 3* 14 Fromoe.g (Aus)

Percebemos que houvc boa vontadc Olimpicos a partir de 1996.
V

DODD/STEVENSONHOVLAND/STEFFENSSMITH/STOKLOS

FUTEBOL

AUTOMOBILISMO

TÉIMIS

BASQUETE

DivulgnçAq
nos se reve/am nos primeiros lugares.
Os demais estrangeiros aprendem e dão o
toque cosmopolita à competição.

O Brasil conseguiu fazer do Mundial
um sucesso de público desde a primei-ra edição, mas não formou ainda seus
campeões. Vencedores do Brasil Open
em 1990 e 1991, os cariocas Nilo e Anji-
nlio, cabeças-de-chave dois, estão cn-
tre as principais esperanças da torcida
para virar o jogo contra os america-
nos. A presença de brasileiros nos dois
primeiros lugares do ranking mundial
— respectivamente Guilherme/André e
Franco/Roberto Lopes — não è tudo.

ranking conta pontos do Circuito,
cujas demais etapas as duplas dos Es-
tados Unidos ignoram solei*,emente.

O maior obstáculo para uma con-
quista verde c amarela não mudou. É a
dupla Randy Stoklos/Sinjin Smith, cabe-
ça-dc-chave um e campeã em três dos
quatro mundiais. Outras duas duplas
norte-americanas correm por fora: Tim

lovland/Kent Steffens e Mike Dodd/
John Stcvcnson, com mais chances para
a primeira. Os vencedores ficarão com
um prêmio igual ao do ano passado, USS
12 mil, e os vice-campeõcs receberão
USS 6 mil. Para os terceiros colocados,
estão reservados USS 5 mil c para os
quartos, USS 3 mil. Do quinto ao IO1
lugares, o valor da premiação é de USS 2
nnl c para os demais — 1 Io a 22o—, US$

I mil.

A etapa brasileira do Circuito Mim-
dial de Vôlei de Praia começa hoje,
cotn 20 jogos, a partir das 9h, na arena
armada próximo ao Posto 10, cm Ipa-
nema. O local é o mesmo das disputas
anteriores, os 10 mil lugares de arqui-
bancadas estão montados da mesma lor-
ma c os favoritos são os americanos
de' sempre, mas a expectativa se reno-
va. Os brasileiros, cada vez mais expe-
rimentados im jogadas na areia, vol-
tarão a tentar um título que cm todos
os outros quatro anos foi parar nos
Estados Unidos. Cm jogo, além da su-
prcmacia mundial no esporte — ame-
ricanos só disputam esta etapa do cir-
cuito — estarão USS 50 mil dólares em
prêmios.

A primeira fase reúne 20 duplas de 12
paises — um recorde —, divididas cm
quatro grupos de cinco para a disputa
de jogos cada um com um set de 15
pontos. Quinta-feira começa a segun-
da fase, com a entrada dos cabeças-de-
chave c dos dois primeiros colocados
de cada grupo. A participação brasilei-
ra cresceu, ontem, com a inclusão dos
paraibanos Dennis c Ninaliua. tercei-
ros colocados do qualimng. Eles en-
tram no lugar dos soviéticos Avo Kcel
e Kaido Kreen, ausências de última
hora — não conseguiram passagens —
que não comprometem o nivel do tor-
neio. Até hoje, brasileiros e america-

«r/unh;

Os americanos Sinjin Smitli (com a bola) e Randy Sloklos, campeões em 19H7, 1989 e 1990, são favoritos ao titulo

nhoífínoco, cm 1989. Mas o vôlei de
praia no Brasil só fez evoluir desde que
entrou no circuito mundial. Se nos pri-
meiros anos os destaques foram joga-
dores de quadra e estrelas da seleção
brasileira, no ano passado chegou a vez
dos especialistas na areia. O público
recebeu bem os novos Ídolos e manteve
a tictagcM

Alguns atletas chegaram a deixar a
quadra, atraidos pelas facilidades de
programar o próprio treinamento e pe-
Ia boa premiação da praia — no ano
passado, o Mundial distribuiu USS 50
mil. Bastante para os brasileiros, pouco
pura os americanos, que vem jogar
aqui para fugir do inverno cm seu pais,
onde faturam muito mais. tanto que
desprezam as outras etapas do Circui-
/o. Não c vantagem. Nos Estados Uni-
dos. o vôlei dc praia faz muito mais
sucesso que o dc quadra c esbanja or-
ganização e competência.

No Brasil, sobretudo no Rio, o es-
porte vivia mais do folclore. Redes co-
mo a de tia Lcah. cm Copacabana,
atraiam atenção pela presença dc era-
ques cm animadas peladas. Desde os
anos 40. o vôlei de praia serve como
Ia /cr para os cariocas. Virou negócio
com a inauguração do Circuito Mun-
dial. (G.P.)

Americanos têm

domínio total

nas conquistas
rri cm gente que vai para aprender.
X tem gente que vai para vencer c

dar show. Tem mais gente ainda que
vai para torcer c aplaudir. Nas areias
de Ipanema há lugar para todos. O
Mundial dc Vôlei de Praia é um suces-
so desde sua primeira edição, em 1987.
Mudaram as regras c até o perfil dos
jogadores brasileiros, mas o interesse
do público c o favoritismo dos ameri-
canos continuam iguais. Os prolissio-
nalissimos Sinjin Smith e Randy Stok-
los foram os primeiros campeões do
torneio c venceram também cm 1989 c
1990. Se em seu pais eles dividem as
vitórias com outras duplas, no Brasil
são quase imbativeis.

O único ano em que ficaram de fora
do pódio foi 1988, quando terminaram
cm quarto lugar. A primeira colocação,
no entanto, foi para outra dupla dos
Estados Unidos: Karch Kiraly c Pat
Powcrs. Os brasileiros, no máximo,
conseguiram vice-campeonatos — com
Bcrnard/Luis Américo, em I9S8. e Edi-

Tim Hovland, vice-campeào com Mi-
kc Dodd no ano passado, decidiu mudar
dc parceiro e optou pela juventude de
Kcnt Steffens, que jogará pela primeira
vez no Brasil. A dupla está entre as
melhores dos Estados Unidos e venceu a
etapa italiana do Circuito Mundial, em
I99(| A seu favor, os dois falam da boa
qualidade de seu saque, bloqueio c ata-
que. Contra eles, pode pesar um nervo-
sismo que na final do ano anterior, con-
ira Smith/Stoklos. fez Hovland reclamar
de tudo c todos, jogar longe os óculos e
ganhar a antipatia da torcida, que este
ano faz questão de conquistar. Dcsem-
barcou no Rio falando de seu amor pela
cidade c da simpatia dos brasileiros.

Mike Dodd e John Stcvcnson for-
mam a terceira força americana no Mun-
dial c loram os únicos de seu pais a
passarem pelo qualifyiiiS Classificados,
esperam dificuldades, mas o irreverente
Dodd não deixa de pensar no titulo, que
no ano passado disputou ao lado de Tim
Hovland. A dupla com Stevenson surgiu
na última temporada, após desentendi-
mentos com o antigo parceiro, que o
considerou em má forma. Stevenson está
no Rio pela terceira vez, mas nas outras
duas não se saiu bem — seu melhor
resultado foi um nono lugar, em 19X7.
com outra parceria. Pode pesar contra os
dois a recente artroscopia que ele sofreu
no ombro, onde ainda aplica gelo diaria-
mente.

Como o francês Alain Prost nas pis-
tas de Fórmula 1, os americanos Sinjin
Smith c Randy Stoklos são conhecidos
por "Reis do Rio". Campeões em 1987,
1989 e 1990 e quartos colocados em
1988. Smith e Stoklos são os principais
candidatos a mais um titulo. Preferidos
da torcida feminina, que chega a levar
bandeiras c faixas para a praia, os dois
são também os mais respeitados pelos
adversários. Ambos são formados cm
Economia, mas faturam mesmo é com
torneios e publicidade. Gostam dc dizer
que vêm ao Brasil mais por amor ao
esporte, que querem divulgar, do que
pela premiação, que consideram baixa,
em relação as que estão acostumados
em seu país.

Bieampcòes do Brasil Open. os cario-;
cas Nilo c Anjinho querem muito melho-?
rar sua participação neste Mundial, |nde.são a maior esperança brasileira. No ano-
passado, às voltas com treinos na areia e
jogos pelo Flamengo na Liga Nacional, í
eles não conseguiram nenhuma vitória e i
ficaram em nono lugar. Agora, Anjinho."
levaníador da Tclesp. espera uma licença >
do clube para não repetir a maratona
Nilo, estudante de Odontologia, se recu- J
pera de um mau jeito nas costas, mas os l
dois estão otimistas. Não é para menos.»
No Brasil Open. superaram Franco e i
Roberto Lopes, segundos do ranking*
mundial e deixaram para trás os primei-
ros. Guilherme e André, que ficaram em«
terceiro. '

Jogos de hoje
Quadra 1

Franco/Roberto Lopes (Brasil) x Barros/Llopart (Espanha)
Clôvis/Atila (Brasil) x Dodd/Stevenson (Estados Unidos)
Tada/Matsumoto (Japão) x Moreira/Garrido (Brasil)
Burdin/Prosser (Austrália) x Taccone/Conde (Argentina)
Barros/LLopart (Espanha) x Lequaglie/Ghiurghi (Itália)
Dodd/Stevenson (Estados Unidos) x De Josus/Aponte (Porto Rico)
Franco/Roberto Lopes (Brasil) x Tada/Matsumoto (Japào)
Clóvis/Atila (Brasil) x Burdin/Prosser (Austrália)
Moreira/Garrido (Brasil) x Lequaglie/Ghiurghi (Itália)
Taccone/Conde (Argentina) x De Jesus/Aponte (Porto Rico)

Quadra 2
Guilherme/André (Bra) x Tulio/Marlos (Bra)
Marchiori/Gngolo (lia) x Dennis/Ninahua (Bra)
Flores/Morales (Chi) x Garry/Vince (Ing)
Edinho/Tinoco (Bra) x Hovland/Stotlens (EUA)
Pénigaud/Jodard (Fra) x Túlio/Marlos (Bra)
Drakich/Canjar (Can) x Marchiori/Grigolo (Ita)
Guilhermo/Andrè (Bra) x Flores/Morales (Chi)
Hovland/Stetlens (EUA) x Dennis/Ninahua (Bra)
Garry/Vince (Ing) x Pénigaud/Jodard (Fra)
Edinho/Tinoco (Bra) x Drakich/Canjar (Can)

Torben e Marcelo lideram no Star
reassume

Joào Cerqueira
A dupla Torben Grael, Marcelo Fer-

rcira, atual campeã mundial de Star, re-
cuperou-sc ontem do desempenho ape-
nas regular na regata dc abertura do
Campeonato Sul-Americano, domingo,
cm Búzios. Depois de largarem na tercei-
ra posição, os dois completaram o per-
curso da segunda regata em primeiro
lugar e agora dividem a liderança do
campeonato com Alan Adler c Nélson
Falcão, os vencedores da primeira regala
e quartos colocados ontem.

Pouco mais fortes em relação á regata
de abertura, os ventos atingiram 12 nós
(cerca de 22km 'h) de intensidade e so-
pravam na direção leste quando o início
da regata foi autorizada pela Comissão
de Regatas. Gastão Brun e André
Lekszycki assumiram a primeira posição
no inicio da regata, seguidos por Vicente
Brun — irmão de Gastão que comanda
barco inscrito pelos Estados Unidos — e
o americano Tood Cozzens.

O star conduzido por Torben e Mar-
ceio, Vida Bandida, montou a primeira
bóia na terceira posição. Mas no primei-
ro través (bordo com ventos laterais) do
percurso, no sistema de triângulo olimpi-
co, os iatistas já superavam Vicente/
Todd, assumindo o segundo lugar. No
segundo contravento, foi a vez de Gastão
e André cederam a liderança à dupla
Torben/Marcclo, campeã mundial em
Cleveland (EUA), no ano passado.

Os barcos timoneados por Gastão e
Vicente se mantiveram, respectivamente,
na segunda c terceira colocações até cru-
zarem a linha de chegada e a diferença
entre os três mais bem colocados foi
pequena. Alan Adler e Nélson Falcão
obtiveram a quarta colocação. A tripula-
çào alemã composta por Fritz Werner,

ciar que não participaria do Torneio
de Stuttgart, que começou ontem, o
tenista abriu caminho para Edbcrg
tentar distanciar-se de seu principal
rival, somando pontos nesse torneio
alemão. O primeiro adversário de Ed-
berg será o compatriota de Bccker,
Markus Zoecke.

Caso a volta de Becker só aconte-
ça realmente dentro de quatro sema-
nas, como disse ontem seu treinador
lon Tiriac, Edberg terá ainda duas
outras oportunidades de melhorar
sua vantagem em relação a Bccker,
nos torneios de lndtan Wells e Lip-
ton, ambos nos Estados Unidos. Os
problemas de Becker começaram, sá-
bado, no torneio indoor belga, quan-
do o atleta abandonou o jogo contra
o soviético Andrei Cherkasov. Ele
precisava vencer a competição para
permanecer na primeira posição.

A disputa pelo primeiro lugar
do ranking mundial dc tênis após o
início da temporada internacional, no
mês passado, continua acirrada com
o retorno de Stefan Edberg, com
3.853 pontos, á primeira colocação —
segundo divulgou ontem a Associa-
çào de Tênis Profissional (ATP).
Mesmo eliminado recentemente pelo
francês Guy Forget nas semifinais do
Torneio de Bruxelas, o tenista sueco
recuperou a liderança, que pertenceu
ao alemão Boris Becker durante ape-
nas três semanas. Ganhador do
Aberto da Austrália, em janeiro, Bec-
ker está somente 17 pontos atrás de
Edberg.

A efêmera passagem dc Becker pc-
Ia primeira posição do ranking foi
motivada principalmente por uma
contusão no músculo da coxa, que
obrigará o tenista a parar quatro se-
manas para recuperação. Ao anun-

Ranking da ATP
1. Stetan Edberg (Sue)
2. Boris Becker (Ale)
3. Ivan Lendl (Tch)
4. André Agassi (EUA)

Pete Sampras (EUA)
Andrez Gomez (Equ)

7. Guy Forget (Fra)
8. Brad Gilbert (EUA)
9. Thomas Muster (Aut)

10. Emilio Sanchez (Esp)

vice-campeào mundial em 1989, e Sylvio
de Luca, teve melhor aproveitamento em
relação a sua estréia na competição. De-
pois de finalizarem na 12* posição an-
teontem, eles conquistaram a quinta co-
locação.

Vicente Brun, campeão mundial de
Star em 1986, na Itália, disse que ficou
satisfeito com a terceira colocação que
lhe assegurou a mesma posição na classi-
ficação geral. "O Todd, meu prociro,
embora veleje há muito tempo, esteve

Stefan Êtlherg

África do Sul 
prepara 

Placar jb

sua volta aos esportes

500 Milhas de DaytonaClassificação
1* Philips Milan e Messaggero 32
3* B«ntttton Treviso. Clear Cantu
e Pftonola Caserta . 30
II Campeonato da Liga Nacio-
nal
(Masculino — r rodada do returno)
Jôquoi Clube 79 x 108 Ravelli/FrancaUTC Anglo 78 * 102 Pirelli
Cesp/Rio Claro 70 x 60 Ginàstico/Clo

Indiana Pacors 113 x 110 Sacramento
Orlando Magic 103 x 111 Mllwaukee
LA Lakers 106 x 96 Porttand TB
NY Knlcks 116x88D«trort
Denver 108 x 126 Boston Caítics
LA Clipper* 104 x 114 PtilladelphiaClassificação
Atlântico
1* Boston Celtics2* Ptiiladelphia 76«rs
3* NY Knicks
Contrai
1* Chicago Bults
2* Detroit Pistons
3* Mllwaukee BucksMeio-Oeste
1" San Antonio Spurs2* Utah Ja«3* Houston BocVotsPacifico
1* Portland T Blazers2- LA Lakers
3* Phoenix Suns
Campeonato Italiano
Phonola Coseria 106 x 90 ScavohniKnorr Boiogna 90 x 81 MessaggeroRar>ger Varese 8b * 76 S»disClear Cantu 95 * 79 FloresciaFiianto Forli 98 x 88 NapcHi
Au*ilium 83 x 79 Beoetton TrevisoPhilips Milan 106 x 90 livorno

(Flórida. EUA)
Classificação final
1* Ernie Irvan (EUA/Chevroletl2° Sterling Martin (EUA/Ford)
3' Joe Ruttman (EUA'01dsnx>t>ile)

Copa da Inglaterra
Leeds 1 x 2 Arsenal
CamtKkJg» 4 « 0 Slwltiek)
Wmt Ham 1 * 0 Crow»
Portsmouth 1 x 2 Tottenham
Campeonato Inglds
CHelsea 0 « 0 Wimbleaon
Crystal Palace 0x0 Queens PR
Sunderland 1 x 0 Nottingham
Classificação
1* Liverpoot 
2* Arsenal
3* Crystal Palace
Campeonato Escocês
Hearts 2 x 1 DurnJee United
Ranger* 2x0 Motherwell
Classificação1* Ranger*
2* Aberdeen
3- Dundoe United

nas primeiras reuniões com as autorida-
des sul-africanas, e se as coisas andarem
bem, os obstáculos para encontros es-
portivos internacionais poderão ser re-
movidos paulatinamente durante este
anos", completou.

A política do aparifieid, que estabe-
lece áreas diferentes para brancos e ne-
gros em todas os aspectos da vida social
da África do Sul, acabou por isolar o
pais cm todas as áreas, inclusive o es-
porte. Proibidos de participar de com-
petições internacionais, ou mesmo se-
diá-las, os sul-africanos perderam as
filiações nos esportes amadores ou pro-
fissionais. A mudança de atitude pode
significar a volta do pais aos Jogos
Olímpicos a partir de 1996.

CANBERRA — A África do Sul
poderá, nos próximos 12 meses, ser
readmitida no mundo esportivo inter-
nacional. A afirmação foi feita por Ga-
reth Evans, ministro das Relações Exte-
riores da Austrália, num encontro
realizado em Londres, com outros mi-
nistros da Commonwealth, a Comuni-
dade Britânica na África.

Apesar de não haver possibilidades,
no momento, de serem tiradas as san-
ções econômicas à África do Sul, o
esporte parece se enquadrar em outra
ótica. "Não haverá barreiras para con-
tatos com as organizações esportivas
sul-africanas. desde que elas tenham o
caráter multi-racial", afirmou Evans."Percebemos 

que houve boa vontade

Aberto de Naples
(Flórida, EUA)
Classificação final
r Lee Trevino (EUA) 205
2o Daie Douglas (EUA) 206
3* Gary Player (EUA) e
Mike Hill (EUA) 210

Rali da Suécia
(Karistad)Classificação final
1* Kenneth Eriksson/Staffan Parmander (Sue Wnsu-
bishi) 4h5ôm16
2* Mats Jonsson/Lars Baciman (Sue/Toyota) a 20
3" Markku Alen/llkka Klvtmaki (Fin/Subaru). a ImW
Classificação do mundial de rali
r Carlos Sam (Esp) e

Kenneth Eriksson (Sue) .20
3* Massimo Biasion (Ita) eMats Jonsson (Sue) ............. 15
Classificação do mundial de marcas
1* Toyota 20
2a Lancia 17
3* Ford u

ATf Tour de Stuttgart
(Alemanha)Er»c Jeien (Ale) 6.3 e 6.4 Cari-Uwe Steeb (Ale)
Magnus Gustafsson (Sue) 6/4 e 6/1 Marc Rosset (Sul)
Jonas Svensson (Sue) &7 (37) 6.1 e &D Riohard
Fromberg (Aus)

Campeonato Profissional dos
EUA
Buliets 108 * iw Cleveland
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Brasil tenta titulo inedito no volei de 
praia_____ Sli  Divulgagao~—j—— demais cstrangciros aprendem c dao ' ^^BSSSSSSSISSS^^tBSiSSiSSSSSSSSS^'lBS^^S^SSSfS^S^ 18??^ JIC3Gtsele 1orlo toque cosmopolita a conipetigiio. iF*T"* ifr^3-**1 a

51'kcanos s6 disputa'm esta clapa do circui- '^^niXr^tetlculo 
para uma cpn ^

|'tjp|cniSos! 

quista V^C 

^an^rcla_na^ 

mudou. E „ 

pjjjj^r}*-»- 

* * , 

^

^_—|^nLc°^cairipeao^paulis^ta,bra^ '^*

Jg'ens—que nao compromctem o.nivel do c o' Panamericano, em Cuba. Joscnii- •** "* * - ' : > |^jfl|f|l|

..nos sc rcvezam nos primeiros lugarcs. Os deixou o cargo em outubro. Os americanos Sinj Stoklos, carnpeoes em 1987, 1989 c 1990, sao favoritm ao titulo
PjEm  
i, r: IJ[iVJt|^ljn4ydd^lj9

^ Americanos tern praiiii"oBrasihd fez ci'ohikdcsdc qi/e Como o francos Alain Prost nas pis- Tim Hovland, vice-campciio com Mi- Mike Doddfe John Stevenson for- Bicampeoes do Brasil Open, oscario-
entrou nocircuito mundial. Senos pri- las Formu'a 1.os americanos Sinjin ke Dodd no ano passado, deeidiu mudar mam a terceira fot?a americana no Mun- cas Niloe Anjinho querem nuiito melfio-'"' 

ft mil in in fntnl meiros anos os destaques foram lorn- Smith c Randy Stoklos sao conhecidos de parceiro e optou pela juventudc de dial e foram os unicos de seu pais a rar sua participated neste Mundial, ofide
0£ WW* rfores 

de qmil]ra e eslreias fa selecao Por 
"Reis do Rio"- Carnpeoes cm 1987, Kent Stcffens, que jogara pela primcira passarem pelo qmfyitt^ Classificados, sao a malor esperamabrasileifa. No ano

-?i brasilcira no ano passado chegou a vez 1989 c 1990 e quartos colocados em vez no Brasil. A dupla esta entre as esperam dific'uldades, mas o irrevcrente passadoj as voltascom treinos naarejji e
oh JiaS COllCtUlStCLS doS cspcchlishs m arch 6 publico l988, Sm'1'1 e ^lo^os Si~10 os principals melhores dos Estados Unidos c venccu Dodd nao deixa de pensar no titulo, que jogos pelo Flamengg na Liea Naciooalj
ol I m em genie que vai para mender, reccbeu bem os nodidolos c manicve ciindidatos a mais urn titulo. Prcferidos etapa igliana do Circuito Mundial, em no and: passado disputou ao lado de Tim elcs nao conseguiram nenhuma yitoru; c

I ipm nmieaite n nara veneer a tiehaem a a ren}inina- 1ue c'lc8a a ,cvar 1990. A seu favor, os dois falam da boa Hovland. A dupla com Stevenson surgiu Ifcaram em nono lugar. Agora, Anjinho,
. . *"-r • , • j . bandciras e faixas para a praia, os dois ciuulidadc dc scu saouc blocucio c ata- na ultima tcmporada, apos dcscntcndi- levantadorda Iclcsp, cspcra uma liccn^adar show Ten, matsgente rnda quc Agunsa,techegaramadctxara s5o tambem os mais respeitados pelos Z"onto des S™il mentos com o ant,go parceiro, que o do cluhe para nao repctir a marat^a.vai para torcer e aplaudir. Nas arcia. quadra, atraidos pelas facihdades dc adversarios. Ambos sao formados em sjsm ¦¦ ' , •mtfrior con considcrou em ma Ibrma; Stevenson esta Nilo, estudante de Odontoloxia, se reeu-de Ipanema ha lugar para todos. progranvar opropno tremamcnto epe- Economia, mas faturam mesmo c com , TJ.l!e ' "°7 

f.no Rio pela terceira vez, mas nas Sutras pcra de um mau jeito nas coslas, mas'os'Mundial dc Volei dc Praiaeumsuccs- /a boapremtawoda pram — no ano torncios c publicidadc. Gostam dc dizer •'«> 
^ith.Moklos. 

\u Hon land rcclamar duas n-o - ^ bcm _ seu me)hor dois estao otimistas. Nade para mcifOs.
so desde sua primcira edifao, em1987. passado. o Mundial distribuiu USS 50 qUC Vem ao Brasil mais por amor ao . 0 e ' |OS'ir ,ongc os ocll,os resultado foi um nono lugar, em 19S7, No Brasil Open, supcraratn Franco e
Mudaram as regrus c ate o pcrfiI dos mil. Bastantcpara os brasilciros, pouco esporte, que querem divulgar, do que ganhar a antipatia da torcida, que este com outra parceria. Pode pesar contra os Roberto Lopes, segundos do ranking-0 'jogadores brasilciros. mas o mteresse para os americanos, que vemjogar pC|a premiacao, que consideram baixa, ano ';l/ questao dc conquistar. Desem- Jois a recente artroscopia que ele sofreu numdial I deixararn para tras os primei-. do publico e o favoritismo dos amen- aqui para fugir do memo cm scu pais, cm re|ata0 as c,ue estao acostumados barcou no Rio falando de seu amor pela no ombro, onde ainda aplica gelo diana- ros, Guilherrne e Andre, que Ifcaram pm-¦j beanos continuam iguaisi Os prollssio- onde faturam muito mais, tanto que em seu pais. cidade e da simpatia dos brasilciros. mente. terceiro

. nalissimos Sinjin Smith e Randy Stok- desprezam as outras etapas do Circui-
, Jos foram os primciros campeoes do to. Nao evantagem. Nos Estados Uni-

1 torneioe vcnceram tanibem cm I9S9 dos. o volei dc praia fax muito mais «JOQOS dfi HOI0 *
31 1990. Sc em scu pais cles dividem as succsso que o dc quadra c esbanja or- Quadra 1 '
-n ¦¦yiidrias com outras duplas, no Brasil gamzatfoecompetcncia. Uuadra 1

, ¦ s-io ouase imbativeis No Brasil sobrctudo no Rio 0 es- Franco/Roberto Lopes (Brasil) x Barros/Llopart (Espanha) Guilherme/Andr6 (Bra) x Tullo/Marlos (Bra)
%, ¦ r ,,J2/v,,„ • • ' '• j ,• i.i CI6vis/Atila (Brasil) x Dodd/Stevenson (Estados Unidos) Marchiori/Grigolo (Ita) x Dennis/Ninahua (Bra)Oumco anoem que ficaram de fora porte vnia mais do folclori. Rcdtsco- Tada/Matsumoto (JapSo) x Moreira/Garrido (Brasil) Floras/Morales (Chi) x Garry/Vince (Ing): do pddlO 10119S8, quando tcnMltUirani mo a de tia Leah, em LOpacabana, Burdin/Prosser (Australia) xTaccone/Conde (Argentina) Edinho/Tinoco (Bra) x Hovland/Steffens (EUA) *t, em quarto lugar. A primeira colocatfo, atraiam atengiio pela present de era- Barros/LLopart (Espanha) x Lequaglie/Ghiurghi (Italia) P6nigaud/Jodard (Fra) X Tulio/Marlos (Bra)' no cntailto, foi para outra dupla dos ques cm animadas pcladas. Dcsdc OS Dodd/Stevenson (Estados Unidos) x De Jesus/Aponte (Porto Rico) Drakich/Canjar (Can) x Marchiori/Grigolo (Ita)

Estados Unidos: Karch Kiraly e Pat anos 40. o volei dc praia serve como Franco/Roberto Lopes (Brasil) x Tada/Matsumoto (Japao) Guilherme/Andre (Bra) x Flores/Morales (Chi)
£f Powers. Os brasilciros, no maximo, lazer para OS earioeas. Virou negoeio Clbvis/Atila (Brasil) x Burdin/Prosser (Australia) Hovland/Steffens (EUA) X Dennis/Ninahua (Bra) \

- conscsuiram vice-campeonatos — com com a mauguragao do Circuito Mun¦ Moreira/Garrido (Brasil) x Lequaglie/Ghiurghi (Italia) Garry/Vince (Ing) X Penigaud/Jodard (Fra)
Bernard/Luis Americo, em 1988, eEcii- dial. (G.P.) Taccone/Conde (Argentina) x De Jesus/Aponte (Porto Rico) Edinho/Tinoco (Bra) x Drakich/Canjar (Can) J

HOVLAND/STEFFENS DODD/STEVENSONSMITH/STOKLOS

Divulgação
demais estrangeiros aprendem c dão o
toque cosmopolita à competição.

O Brasil conseguiu fazer do Mundial
um sucesso de público desde a primeira
edição, mas não formou ainda seus cam-
peões. Vencedores do Brasil Opcn cm
I990 e I99I, os cariocas Nilo c Anjinho,
cabeças-dc-chave dois, estão entre as
principais esperanças da torcida para vi-
rar o jogo contra os americanos. A pre-
sença dc brasileiros nos dois primeiros
lugares do ranking mundial — respccti-
vãmente Guilhcrme/Andrc c Franco/Ro-
berto Lopes — não é tudo. O ranking
conta pontos do Circuito, cujas demais
etapas as duplas dos Estados Unidos
ignoram solenemente.

O maior obstáculo para uma con-
quista verde c amarela não mudou. É a
dupla Randy Sloklos/Sinjin Smith, cabe-
ça-de-chavc um e campeã cm três dos
quatro mundiais. O prêmio aos vcnccdo-
resede USS 12 mil.

mj, A etapa brasileira do Circuito Mun-
,' dial de Vôlei dc Praia começa hoje, com

20 jogos, a parlir das 9h, na arena arma-'J/"da 
próximo ao Posto 10, cm Ipanema. O

; 'local c o mesmo das disputas anteriores,
os 10 mil lugares dc arquibancadas estão

-iHinontados da mesma forma c os favoritos
.urfiào os americanos de sempre, mas a cx-
-1,,-pectaliva se renova. Os brasileiros, cada
|0ycz mais experimentados cm jogadas na

, .areia, voltarão a tentar um título que cm
\lodos os outros quatro anos foi parar' 

pós Estados Unidos. Em jogo, além daír"ü'uprcmacia mundial no esporte — ame-
3l!ficanos só disputam esta etapa do circui-
i!0'to — estarão USS 50 mil dólares cm
r.l prêmios.
sb • A primeira fase reúne 20 duplas de 12
qi/puiscs — um recorde —, divididas em
s? quatro grupos de cinco para a disputa dc
•o jogos cada um com um set dc 15 pontos.

...Quinta-feira começa a segunda fase, com
a entrada dos cabeças-dc-chave e dos

£ dí>is primeiros colocados dc cada grupo.''' A participação brasileira cresceu, ontem,
' te«,m a inclusão dos paraibanos Dennis c
"(fsinahua, terceiros colocados do qúalif-1 
\ying. Eles entram no lugar dos soviéticos

,, ^Avo Kecl e Kaido Krcen, ausências de
r/úitinia hora — não conseguiram passa-

•gens — que não comprometem o nível do'...torneio, Até hoje, brasileiros e america-
, nos se revezam nos primeiros lugares. Os

|—| O técnico campeão paulista, bra-
'—' sileiro c sul-americano pelo Ba-
nespa, Joscnildo de Carvalho, estará
no Rio amanhã à tarde, para acertar
com o presidente da Confederação
Brasileira de Vôlei, Carlos Nuzman,
sua posse no comando da seleção mas-
culina, que disputará a Liga Mundial
e o Panamericano, em Cuba. Josenil-
do substituirá Bebeto dc Freitas, que
deixou o cargo em outubro. Os americanos Sinjin Smith (com a bola) e Randy Stóklos, campeões em 1987, 1989 e 1990, são favoritos ao título

nho/Tinoco, em 1989. Mas o vôlei dc
praia no Brasil só fez evoluir desde que
entrou no circuito mundial. Se nos pri¦
meiros anos os destaques foram joga-
dores dc quadra c estrelas da seleção
brasileira, no ano passado chegou a vez
dos especialistas na areia. O público
recebeu bem os novos idolos c manteve
a tictagcm.

Alguns atletas chegaram a deixara
quadra, atraídos pelas facilidades de
programar o próprio treinamento e pe-
Ia boa prcmiaçào da praia — no ano
passado, o Mundial distribuiu USS 50
mil. Bastante para os brasileiros, pouco
para os americanos, que vem jogar
aqui para fugir do inverno cm seu pais,
onde faturam muito mais, tanto que
desprezam as outras etapas do Circui¦
to. Não c vantagem. Nos Estados Uni-
dos. o vôlei dc praia faz muito mais
sucesso que o de quadra c esbanja or-
ganizaçào e competência.

No Brasil, sobretudo no Rio, o es-
porte vivia mais do folclore. Redes co-
mo a de tia Leah, em Copacabana,
atraiam atenção pela presença de era-
ques cm animadas peladas. Desde os
anos 40. o vôlei dc praia serve como
lazer para os cariocas. Virou negócio
com a inauguração do Circuito Mun-
dial. (G.P.J

Americanos têm

domínio total

Como o francês Alain Prost nas pis-
tas dc Fórmula 1, os americanos Sinjin
Smith c Randy Stoklos são conhecidos
por "Reis do Rio". Campeões cm 1987,
1989 e 1990 e quartos colocados em
1988. Smith e Stoklos são os principais
candidatos a mais um título. Preferidos
da torcida feminina, que chega a levar
bandeiras e faixas para a praia, os dois
são também os mais respeitados pelos
adversários. Ambos são formados em
Economia, mas faturam mesmo é com
torneios c publicidade. Gostam de dizer
que vêm ao Brasil mais por amor ao
esporte, que querem divulgar, do que
pela premiação, que consideram baixa,
cm relação as que estão acostumados
em seu pais.

Tim Hovland, vice-campeão com Mi-
ke Dodd no ano passado, decidiu mudar
de parceiro e optou pela juventude de
Kent StcfTens, que jogará pela primeiravez no Brasil. A dupla está entre as
melhores dos Estados Unidos c venceu a
etapa italiana do Circuito Mundial, em
1990. A seu favor, os dois falam da boa
qualidade de seu saque, bloqueio e ata-
que. Contra eles, pode pesar um nervo-
sismo que na llnal do ano anterior, con-
tra Smith/Stoklos, fez Hovland reclamar
de tudo e todos, jogar longe os óculos c
ganhar a antipatia da torcida, que este
ano faz questão dc conquistar. Desem-
barcou no Rio falando de seu amor pela
cidade e da simpatia dos brasileiros.

Mike Dodd e John Stevcnson for-
mam a terceira força americana no Mun-
dial e foram os únicos de seu país a
passarem pelo quWyinê Classificados,
esperam dificuldades, mas o irreverente
Dodd não deixa de pensar no titulo, que
no ano passado disputou ao lado de Tim
Hovland. A dupla com Stevcnson surgiu
na última temporada, após desentendi-
mentos com o antigo parceiro, que o
considerou em má Ibrma. Stevcnson está
no Rio pela terceira vez, mas nas outras
duas não se saiu bem — seu melhor
resultado foi um nono lugar, em 19S7,
com outra parceria. Pode pesar contra os
dois a recente artroscopia que ele sofreu
no ombro, onde ainda aplica gelo diaria-
mente.

Bicampeões dó Brasil Open, os cario-
cas Nilo e Anjinho querem muito mclfio-
rar sua participação neste Mundial, ofidé
são a maior esperança brasileiro. No ajio
passado, às voltas com treinos na arejji e
jogos pelo Flamengo na Liga Nacional,
eles não conseguiram nenhuma vitória e
ficaram cm nono lugar. Agora, Anjinho,
Icvantador da Telesp, espera uma licença
do clube para não repetir a maratona.
Nilo, estudante de Odontologia, se reèú-
pera de um mau jeito nas costas, mas*os
dois estão otimistas. Não é para mctfbs.
No Brasil Open. superaram Franco c
Roberto Lopes, segundos do rantcfng
mundial e deixaram para trás os primei-
ros, Guilherme e André, que ficaram cm
terceiro. .

nas conquistas

Tem 
gente que vai para aprender,

tem gente que vai para vencer e
dar sliow. Tem mais gente ainda que
vai para torcer e aplaudir. Nas areias
de Ipanema há lugar para todos. O" Mundial dc Vôlei dc Praia c um succs-
so desde sua primeira ediçào. em 1987.
Mudaram as regras e ate o perfil dos
jogadores brasileiros, mas o interesse
do público e o favoimmo dos ameri-

a canos continuam iguais. Os profissio-
nalissimos Sinjin Smith e Randy Stok-
Jos foram os primeiros campeões do
torneio e venceram também cm 1989 c
1990. Se em seu pais eles dividem as

¦' vitórias com outras duplas, no Brasil
¦ são quase imbativeis.

O único ano em que ficaram de fora
. do pódio foi I9SS. quando terminaram

cm quarto lugar. A primeira colocação.' no entanto, foi para outra dupla dos
Estados Unidos: Karch Kiraly e Pat
Powcrs. Os brasileiros, no máximo,

- conseguiram vice-campeonatos — com
Bcrnard/Luís Américo, em 1988, c Edi-

Jogos de hoje
Quadra 1

Franco/Roberto Lopes (Brasil) x Barros/Llopart (Espanha)Clóvis/Âtila (Brasil) x Dodd/Stevenson (Estados Unidos)
Tada/Matsumoto (Japão) x Moreira/Garrido (Brasil)Burdin/Prosser (Austrália) x Taccone/Conde (Argentina)Barros/LLopart (Espanha) x Lequaglie/Ghiurghi (Itália)Dodd/Stevenson (Estados Unidos) x De Jesus/Aponte (Porto Rico)Franco/Roberto Lopes (Brasil) x Tada/Matsumoto (Japão)Clóvis/Atila (Brasil) x Burdin/Prosser (Austrália)Moreira/Garrido (Brasil) x Lequaglie/Ghiurghi (Itália)Taccone/Conde (Argentina) x De Jesus/Aponte (Porto Rico)

Quadra 2
Guilherme/André (Bra) x Túlio/Marlos (Bra)
Marchiori/Grigolo (Ita) x Dennis/Ninahua (Bra)
Flores/Morales (Chi) x Garry/Vince (Ing)
Edinho/Tmoco (Bra) x Hovland/Stellens (EUA)
Pénigaud/Jodard (Fra) x Túlio/Marlos (Bra)
Drakich/Canjar (Can) x Marchiori/Grigolo (Ita)
Guilherme/André (Bra) x Flores/Morales (Chi)
Hovland/Steftens (EUA) x Dennis/Ninahua (Bra)
Garry/Vince (Ing) x Pénigaud/Jodard (Fra)
Edinho/Tinoco (Bra) x Drakich/Canjar (Can)
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Torben e i\larceIo Ferretra. em sua \ i«!a I la tidida, recuperaram u

Ranking da ATP S5S—
m 1-ste,an Edberg (Sue) 3853 pls No scgundo cdnkver-til 2. Boris Becker (Ale) 3.836 |«|||:^if,a 3. Ivan Lendl (Tch) 2.369 jHB^.')g 4. Andrd Agassi (EUA) 2.319
j||. 5. Pete Sampras (EUA) 1.903

6. Andrez Gomez (Equ) 1.631 . Wjji, illl; * 
J

7. Guy Forget (Fra) 1.592 IjH
8. Brad Gilbert (EUA) 1.586
9. Thomas Muster (Aut)  1.522 ' \

T~' 10. Emilio Sanchez (Esp) 1.467 Stefan Edberg''

João Cerquelra

mau

FUTEBOL (Sue/Toyota) a 20
3o Markku Alen/llkka Kivimaki
(Fin/Subaru) a 1m04
Classificação do mundial de rali
1o Carlos Sanz (Esp) e

Kenneth Eriksson (Sue) 20 :
3o Massimo Biasion (Ita) o

Mats Jonsson (Sue) 15 !
Classificação do mundial de marcas i
1° Toyota 20 »

ATP Tour de Stuttgart
(Alemanha)
Ertc Jelen (Ale) 6/3 e 6/4 Carl-Uwo Steob (Ale) .
Magnus Gustafsson (Suo) 6/4 e 6/1 Marc Ros- «
set (Sui) ,
Jonas Svensson (Sue) 6/7 (3/7) 6/1 e 6/0 Ri- ,
chard Fromberg (Aus) #
Goran Ivanisevic (lug) 6/1 e 6/2 Alexander t
Volkov (URSS)
Ornar Camporese (Ita) 6/4 e 612 Ronald Age- '
nor (Hai)Andrei Chesnokov (URSS) 6/4 e 6/4 Magnus *
Larsson (Sue) *

2° Lancia..
3° Ford

TÊNIS
VÔLEI

Liga Nacional
(masculino)
Pirelli 15/6. 16/14 e 15/9 Ravelli

AUTOMOBILISMO
Rali da Suécia
(Karlstad)
Classificação final
1o Kenneth Eriksson/Staffan Parmander
(Sue/Mitsubishi) 4h56m16
2o Mats Jonsson/Lars Backman

BASQUETE

Indiana Pacers 113 x 110 Sacramento
Orlando Magic 103 x 111 Milwaukee
LA Lakers 106 x 96 Portland TB
NY Knicks 116x88 Detroil
Denver 108 x 126 Boston Celtics
LA Cllppers 104 x 114 Philadolphia
Classificação:
Atlântico V
1° Boston Celtics 39
2" Philadolphia 76ers 26
3° NY Knicks 22
Central
1° Chicago Bults 35
2° Detroit Pistons 35
3o Milwaukee Bucks 32
Meio-Oeste
1° San Anlonio Spurs 33
2° Utah Jazz 33
3o Houston Rockets 29
Pacifico
1o Portland T. Blazers 41
2o LA Lakers 37
3o Phoenix Suns 32
Campeonato Italiano
Phonola Casorta 106 x 90 Scavolini
Knorr Bologna 90 x 81 Messaggoro
Ranger Varese 86 x 76 Sidis
Clear Cantu 95 x 79 Florencia

Campeonato Profissional dos
EUA
Bullets 108 x 104 Cloveland

Filanto Forli 98 x 88 Napoli
Auxilium 83 x 79 Bonetton Treviso
Philips Milan 108 x 90 Livorno
Classificação
10 Philips Milan e Messaggero
3° Benetton Treviso, Clear Cantu
e Phonola Caserta
11 Campeonato da Liga
Nacional
(Masculino— 1* rodada do returno)
Jóquei Clube 79 x 108 Ravelli/Franca
UTC Anglo 78 x 102 Pirelli
Cesp/Rio Claro 70 x 60 Ginástico/Elo

Copa da Inglaterra
Leeds 1 x 2 Arsenal
Cambridge 4x0 Shelfield
West Ham 1 x 0 Crewe
Portsmouth 1x2 Tottenham
Nottingham Forest 3x0 Newcastle
Norwich 2 x 1 Manchester United
Campeonato Inglês
Chelsea 0x0 Wimbledon
Crystal Palace 0x0 Queens PR
Sunderland 1 x 0 Nottingham
Campeonato Escocês
Hearts 2 x 1 Dundee United
Rangers 2x0 Motherwell
Classificação
1° Rangers
2" Aberdeen
3° Dundee United

Placar JB

íStefan Edberg reassume

o Io lugar no ranking

África do Sul 
prepara

sua volta aos esportes

5 CANBERRA — A África do Sul

Ipoderá, 

nos próximos 12 meses, ser
readmitida no mundo esportivo inter-
nacional. A afirmação foi feita por Ga-

jielh Evans, ministro das Relações Exte-
Iriores da Austrália, num encontro
? realizado em Londres, com outros mi-
i nistros da Commonwealth, a Comuni-
ídade Britânica na África.
| . Apesar de não haver possibilidades,
;no momento, de serem tiradas as san-
(ções econômicas à África do Sul, o

Iesporte 

parece se enquadrar em outra
ótica. "Não haverá barreiras para con-
tatos com as organizações esportivas

^sul-africanas, desde que elas tenham o
tcaráter multi-racial", afirmou Evans.
^Percebemos que houve boa vontade

nas primeiras reuniões com as autorida-
des sul-africanas, e se as coisas andarem
bem, os obstáculos para encontros es-
portivos internacionais poderão ser rc-
movidos paulatinamente durante este
anos", completou.

A política do apartheid, que estabe-
lece áreas diferentes para brancos e ne-
gros em todas os aspectos da vida social
da África do Sul, acabou por isolar o
pais em todas as áreas, inclusive o es-
porte. Proibidos de participar de com-
petições internacionais, ou mesmo se-
diá-las, os sul-africanos perderam as
filiações nos esportes amadores ou pro-
fissionais. A mudança de atitude pode
significar a volta do pais aos Jogos
Olímpicos a partir de 1996.

Torben e Alan lideram no iatismo

A dupla Torben Grael/Marcelo Fer-
reira, atual campeã mundial de Star,
recuperou-se ontem do desempenho
apenas regular na regata de abertura do
Campeonato Sul-Americano, domingo,
cm Búzios. Depois de largarem na ter-
ccira posição, os dois completaram o
percurso da segunda regata em primei-
ro lugar e agora dividem a liderança do
campeonato com Alan Adler e Nelson
Falcão, os vencedores da primeira rega-
ta e quartos colocados ontem.

Pouco mais fortes em relação á re-
gata de abertura, os ventos atingiram
12 nós (cerca de 22km/h) de intensidade

e sopravam na direção leste quando o
inicio da regata foi autorizada pela Co-
missão de Regatas. Gastão Brun e An-
dré Lckszycki assumiram a primeira
posição no início da regata, seguidos
por Vicente Brun — irmão de Gastão
que comanda barco inscrito pelos Esta-
dos Unidos — e o americano Tood
Cozzens.

O star conduzido por Torben e
Marcelo, Vida Bandida, montou a pri-
meira bóia na terceira posição. Mas no
primeiro través (bordo com ventos Iate-
rais) do percurso, no sistema de triân-
guio olímpico, os iatistas já superavam
Vicente/Todd, assumindo o segundo lu-
gar. No segundo contravento, foi a vez
dc Gastão e André cederam a liderança
à dupla Torben/Marcelo, campeã mun-
dial em Cleveland (EUA), no ano pas-
sado.

Os barcos timoneados por Gastão e
Vicente se mantiveram, respectivamen-
te, na segunda e terceira colocações até
cruzarem a linha de chegada e a dife-
rença entre os três mais bem colocados

A disputa pelo primeiro lugar
I; do ranking mundial dc tênis após o
ZiUicio da temporada internacional, no
¦ mès passado, continua acirrada com
*'ô retorno de Stefan Edberg, com
m3'!853 pontos, à primeira colocação —
'segundo divulgou ontem a Associa-

;feílo de Tênis Profissional (ATP).
fijMesmo eliminado recentemente pelo
círpcês Guy Forget nas semifinais do
i,Torneio dc Bruxelas, o tenista sueco
r recuperou a liderança, que pertenceu
'Qlb alemão Boris Becker durante ape-
?-°ffâs três semanas. Ganhador do

Aberto da Austrália, cm janeiro, Bec-
•r4cr está somente 17 pontos atrás dc
JÈdberg.
moi A efêmera passagem de Bcckcr pe--fia* primeira posição do ranking foi
•Tfiotivada principalmente por uma"íjjntusão 

no músculo da coxa, que'..^brigará 
o tenista a parar quatro se-

•manas para recuperação. Áo anun-
ífO (í

ciar que não participaria do Torneio
dc Stuttgart, que começou ontem, o
tenista abriu caminho para Edberg
tentar distanciar-se de seu principal
rival, somando pontos nesse torneio
alemão. O primeiro adversário dc Ed-
berg será o compatriota de Becker,
Markus Zocckc.

Caso a volta de Becker só aconte-
ça realmente dentro de quatro sema-
nas, como disse ontem seu treinador
lon Tiriac, Edberg terá ainda duas
outras oportunidades de melhorar
sua vantagem cm relação a Becker,
nos torneios de Indian Wells e Lip-
ton, ambos nos Estados Unidos. Os
problemas dc Bcckcr começaram, sá-
bado, no torneio indoor belga, quan-
do o atleta abandonou o jogo contra
o soviético Andrei Cherkasov. Ele
precisava vencer a competição para
permanecer na primeira posição.

foi pequena. Alan Adler e Nelson Fal-
cão obtiveram a quarta colocação. A
tripulação alemã composta por Fritz
Werner, vice-campeão mundial em
1989, e Sylvio de Luca, teve melhor
aproveitamento em relação a sua estréia
na competição. Depois de finalizarem
na 12* posição anteontem, eles conquis-
taram a quinta colocação.

Vicente Brun, campeão mundial de
Star em 1986, na Itália, disse que ficou
satisfeito com a terceira colocação que

lhe assegurou a mesma posição na cias-
sillcação geral. "O Todd. meu proeiro,
embora veleje há muito tempo, esteve
inativo nas últimas semanas. Vim para
observar e descobrir porque o Brasil
conquistou os dois últimos mundiais da
eíasse", disse o iatista, radicado nos
Estados Unidos desde 1977.

Outra dupla que voltou a andar bem
foi John King Laerte de Brito. Com um
segundo e um quinto lugares até agora,
ela ocupa a quarta posição.

Resultados
Segunda regata:
1. Torben Grael/Marcelo Ferreira (Bra)—
2. Gastão Brun/Andrè Lekszycki (Bra) '

Vicente Brun/Tood Cozzens (EUA) '
Alan Adler/Nèlson Falcão (Bra)

Classificação geral.
1. Torben Grael/Marcelo Ferreira (Bra) '
e Alan Adler/Nèlson Falcão (Bra)
3. Vicente Brun/Todd Cozzens (EUA) *
4 John King/Laerte de Brito (Bra)

Liga Nacional
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Senna aponta vantagem da Ferrari nos EUA

lamento valesse nos dois últimos
anos, certamente tanto eu como os
demais pilotos imprimiríamos um rit-
mo de corrida muito mais cauteloso."
Para Senna, quem pode ser prejudica-
do é o espetáculo. "Com o risco de
não marcar pontos, em caso de aci-
dente, muitas vezes será mais conve-
niente garantir o segundo lugar, que
brigar pelo primeiro, deixando as
corridas mais mornas."

Assim como os demais pilotos,
Senna acredita que só após o GP de
Imola, terceira prova do ano, será
possível avaliação mais precisa da
força de motores e equipes. Mesmo
assim, acha que os carros com pneus
Pirelli, como Benetton e Tyrrell, mu-
darão o panorama dos grids de larga-
da. "Os pneus Pirelli de classificação
são muito rápidos, o que deverá tor-
nar as disputas pelas duas primeiras
filas muito difíceis."

Ele passou três meses de férias
entre Angra dos Reis, a casa dos pais,
em São Paulo, e o sítio da família, em
Tatuí. Poupado nos testes do motor
Honda V-12, feitos pela equipe com o
carro de 1990, aproveitou para rela-
xar e curtir seu segundo título mun-
dial. "Fiz uma reciclagem psicológica
e física. Mas o melhor mesmo foi ter
tantos dias para passar ao lado dos
amigos e no mar." Além disso, Senna
passou a correr 22 quilômetros por
dia, contra os oito de antes.

Senna tem chegada prevista para
a madrugada de hoje em Lisboa. No
fim do dia ele viaja á Suíça, para uma
promoção da Marlboro, antes de ir
para a apresentação da equipe em
Londres. No final de semana, volta a
Portugal, devendo pilotar o novo car-
ro por três dias, em Estoril.

Scarporin, Itália — Reuters

WÊ?SWÀ ilSSÉ§
Os pilotos da Ferrari apresentam o novo modelo 642, com número 27, de Alain Prost (D)

Prost e Alesi

mostram carro
SCARPLRIA, Itália — Na apresòn-.

taçào, ontem, no circuito de Mugcllo,
do modelo 642, com o qual a equipe
disputará esta temporada de Fórmula
1, o presidente da Ferrari, Piero Fusa-
ro, afastou a possibilidade de o brasi-
leiro Ayrton Senna ser contratado para
correr pela escuderia, em 1992. Anun-
ciou que já está tratando dá renovação
de contrato com o francês Alain Prost
para o ano que vem,

"Não tenho vocação para santo
nem para mártir", disse bem-humora-
do Fusaro, filho de Enzo Ferrari, o
criador da célebre escuderia italiana,
negando a hipótese de que, caso per-
maneça, Prost volte a fazer dupla com
Senna, como nos tormentosos tempos
de McLaren.

O novo modelo foi apresentado em
Mugcllo, com a tradicional foto de um
carro entre os dois pilotos da equipe.
Jean Alesi e Alain Prost ladeavam a
Ferrari 642, já com o número 27. que
caberá ao piloto francês, vicc-campcâo
da última temporada. Nos testes do
Estoril, os Ferraris tiveram rendimento
superior aos carros de outras equipes.
Ate adversários, como o inglês Nigel
Mansell, que acaba sair da escuderia
italiana para voltar á 

'Williams, 
e os

brasileiros Ayrton Senna, da McLaren,
e Roberto Moreno, hoje na competiu-
va Benetton, reconhecem a supèriori-
dade dos carrinhos vermelhos da Casa
de Maranello.

SÃO PAULO — Ayrton Senna
interrompeu ontem as mais tranqüi-
Ias ferias de sua vida, viajando no
início da tarde para a Europa, onde
participa amanhã, em Londres, da
apresentação oficial do novo McLa-
ren/Honda V-12. Embora aposte
muito no novo motor, que ajudou a
desenvolver desde agosto, o brasileiro
aponta as Ferraris de Alain Prost e

i Jean Alesi como favoritas dos GPs
dos Estados Unidos, dia 10 de março,
em Phocnix, e do Brasil, duas sema-
nas depois, cm Interlagos.

"A Ferrari tem uma grande van-
tagem sobre todas as outras equipes,

i pois têm carro c motor muito bem
desenvolvidos, enquanto as demais,
incluindo a nossa, estarão com diver-
sas novidades", avaliou, pouco antes

. de embarcar em seu jato particular,
no hangar da Líder, no Aeroporto de
Congonhas. Para ele, as equipes que
andavam na frente ano passado —
McLaren, Ferrari, Williams e Benet-
ton — deverão continuar como favo-

rritas, mas faz um acréscimo. "A Tyr-**"reli, com motor Honda V-10 (que deu
a Senna o título de 1990) deverá en-
trar nesse grupo."

As mudanças no regulamento da
Fórmula 1. anunciadas semana pas-"Sflda pela Federação Internacional de

^Automobilismo Esportivo (Fisa), fo-
ram bem recebidas por Senna. "Dar
10 pontos aos ganhadores das corri-
das c uma medida correta, pois a
vitória sempre deve ser valorizada."
Só não comentou a comissão discipli-
nar recém-criada. "Para avaliar essas
coisas, é preciso ver primeiro como
vão funcionar."

Mas a alteração que considera a
mais significativa é o fim do descarte
dos piores resultados. "Se esse regu-

A vez dos veteranos

Atlético-PR
investiu na
maturidade

ft URITIBA - A partici-
pação de jogadores vete-

ranos como o goleiro Rafael,
38 anos, e o ponta esquerda
Éder, 34 anos, foi fundamen-
tal na vitória do Atlético-PR
sobre o Fluminense por 2 a 0.
A experiência desses atletas,
aliada ao talento de novos jo-
gadores, colocou o time para-
naense na liderança isolada do
Campeonato Brasileiro. O
apoiador André, 32 anos, arti-
lheiro da competição com cin-
co gols, é outro destaque da
equipe atleticana. Dono de 90
por cento — os outros dez por
cento pertencem ao XV de Jaú
—, André fala com alegria de
estar se tornando o ídolo dos
torcedores rubro-negros.

Na verdade, o Atlctico-PR
montou uma equipe para con-
quistar o Campeonato Brasi-
leiro e se igualar ao rival Cori-
tiba — dono do titulo em
1985. A maioria dos jogadores
tem contrato por apenas qua-
tro meses e são donos de seus
passes, caso de Éder, Rafael e
Luiz Carlos Martins. A con-
trataçao desses jogadores só
foi possível graças ao esforço
da diretoria e do auxílio de
empresários paranaenses.

A vinda do técnico Procó-
pio Cardoso fez parte de um
acordo, no qual está envolvi-
do o jogador Éder. Procópio
recebeu um convite para trei-
nar a seleção do Qatar. Em
virtude da guerra no Golfo, e
de um compromisso assumido
anteriormente com o clube
paranaense, Procópio resol-
veu ficar no Atlético. Após o
término de seu contrato, o
técnico deverá ir para o Qatar,
onde já esteve trabalhando, le-
vando também o jogador
Éder, que deverá ser contrata-
do por uma equipe do país.

Para o presidente do Atlé-
tico-PR — José Carlos Fari-
nhaqui — não há nenhuma
dúvida de que esses jogadores
foram fundamentais para que
o time chegasse á liderança do
campeonato. "A experiência
dos veteranos ajudou a mar-
car nove gols em três parti-
das", diz orgulhoso o gerente-
administrativo Jair Lima.

A equipe chegou ontem à
Coritiba, com exceção do téc-
nico Procópio e do ponta
Éder, que foram a Belo Hori-
zonte resolver problemas par-
ticulares e só voltam hoje.
Não há nenhum problema de
contusão e o time deverá ser
mantido para o próximo jogo,
contra o Internacional, em
Porto Alegre.

Falcão convoca hoje 
para

ver se é atendido devois

Embora não tenha recebido nenhuma
liberação de jogadores que atuam na Eu-
ropa, a CBF determinou que Paulo Ro-
berto Falcão convoque a força máxima da
seleção brasileira, para o amistoso com o
Olímpia — travestido de seleção paraguaia—. dia 27, em Campo Grande. A entidade
tentará, de posse da lista, obter as autori-
zaçòes dos clubes dos atletas estrangeiros
chamados. Mas se o técnico não conseguir
nenhum desses reforços, terá de recomeçar
seu trabalho com a mesma turma que
deixou a desejar, no laboratório do ano
passado.

A CBF insiste em dizer que o primeiro
adversário do Brasil em 1991 é a seleção
do Paraguai. Mas na própria sede da enti-
dade se comentava ontem que é um produ-
to paraguaio falsificado. O time a enfren-
tar os homens de Falcão seria mesmo o
Olímpia, convencido, por USS 20 mil a
mais na cota, a vestir a camisa da seleção
do país vizinho.

Para a Copa América, em julho, no
Chile, Falcão pretendia escolher os desta-
ques dos cinco jogos de 1990, incorporan-
do-os aos mais mais experientes já nos
amistosos deste primeiro semestre. Em
cinco amistosos, o time de Falcão não
venceu nenhum e só fez um gol — Neto, de
falta, na derrota de 2 a I para um combi-
nado internacional, em Milão, no 50° ani-
versário de Pelé. Para deixar o técnico
mais tranqüilo, o presidente da CBF, Ri-
cardo Teixeira, já anunciou que, dos que
foram á Copa do Mundo, o único vetado é
Alemão. "Mas se Careca confirmar que
também me processará, fica fora", acres-
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Seleção tem dado a Falcão
poucos motivos para sorrir

centou o dirigente. No caso, até Müller, de
volta ao Brasil, pode ter chance.

Dos que atuam no exterior, os mais
cotados são João Paulo, Mazinho, TalTa-
rei, Júlio César, Aldair, Evair, Casagran-
de, Romário, Ricardo, Branco e Silas. O
problema é que, na atual fase, quem pudervir. mesmo sem ser atração, deverá ser
recebido de braços abertos pela CBF, pois
as últimas derrotas da seleção prejudica-
ram bastante o prestigio do futebol brasi-
leiro. Até adversários perderam interesse

em enfrentar o Brasil e não se dispõem a
pagar USS 250 mil de cota por amistoso.

Poucos aprovados — Dos joga-
dores testados no laboratório, poucos
agradaram. Nenhum goleiro se firmou. Na
defesa, Gil Baiano mostrou garra e Leo-
nardo, boa técnica. Moacir, Donizete e
César Sampaio se destacaram no meio-
campo. Neto só foi bom nas bolas para-
das. E no ataque, só Careca acertou.
Charles errou muito mas deve ter nova
oportunidade, assim como Valdeir. Como
Falcão sempre diz que pretende chamar os
melhores do momento, Carlos Alberto,
Paulo Roberto e Renato, Assis e Tupanzi-
nho podem ter chances. E Bebeto depende
de voltar a jogar.

A CBF pretende fazer vários amistosos
como preparação para a Copa América, e
já estão confirmados, além do jogo do dia
27, contra o Olímpia, em Campo Grande,
dois contra a Argentina — 27 de março,
em Buenos Aires, e 27 ou 29 de junho, no
Brasil, ainda sem local definido. A Federa-
çào Alemã anunciou que a firma Clear-
marks Sports Marketing ofereceu um
amistoso com o Brasil. A CBF diz desço-
nhecer a existência dessa empresa. E a
Federação Francesa afirma que tem um
jogo confirmado contra os brasileiros, na
França, em 26 de agosto de 1992.

A seleção brasileira viaja a 3 de julho
para Viria dei Mar, para a Copa América,
de 6 a 21. O Brasil, no grupo B, joga nos
dias 9, contra Bolívia; 11, Uruguai; 13,
Colômbia; e 15, Equador. Os dois primei-
ros disputam o quadrangular final com os
dois vencedores do Grupo A.

Argentina joga

com novo time

contra Hungria
ROSÁRIO. Argentina — A seleção da

Argentina inicia hoje. contra a Hungria,"uma nova era" em seu futebol, de acordo
com os jornalistas esportivos nacionais.
Sob a orientação de Alfio Basile, 47 anos.
que substitui o vice-campeão mundial de
1990, Carlos Bilardo, a equipe argentina
terá apenas dois jogadores que participa-ram da Copa da Itália: o goleiro Govco-
chea e o zagueiro Oscar Ruggeri — agora
o capitão do time, em substituição a Ma-
radona.

Basile surpreendeu a todos ao anunciar
que a "Argentina não vai mais jogar no
estilo europeu" e ao convocar vários joga-dores jovens e sem qualquer prestígio In-
ternacional. "Estou trabalhando com vis-
tas à Copa América, mas o objetivo maior
è a classificação para a Copa do Mundo
nos Estados Unidos", explicou, humilde.'o
treinador. Da mesma forma que não teme
os maus resultados em seus primeiroscompromissos, Basile já alertou que pa'-tende dar prioridade "aos atletas queatuam no país" — uma das maiores críti-
cas feitas a seu antecessor.

Dos argentinos que estão atualmente
no exterior, apenas três (Caniggia, da A(a-
lanta italiana; Diego Simeone. do Pisa,
também da Itália; e Fernando Redondò,
do Tenerife espanhol) têm chances de par-ticipar do sul-americano, a partir de julho,no Chile. Sem qualquer problema por jõ-
gar fora do pais, Maradona deve apenas
confirmar se deseja ou não continuar
atuando pela seleção para ser convocado,

O amistoso contra a seleção húngara é
o primeiro de uma série de sete jogos
preparatórios para a Copa América'. De-
pois da partida desta noite, a Argentina
enfrentará, até a competição continental,
Brasil (duas vezes), Espanha. Estados Uni-
dos, Inglaterra e União Soviética.

Quensú se destaca na

abertura dos treinos
Quensú, de propriedade do- Stud Golden Horse, foi o destaque

nos treinos de distância do final de
semana. O pensionista de Juan
Marchant Canales, em fase de
franca evolução, assinalou lm 18s

3it»s 1.200 metros, sempre de galo-
j>ç largo, pelo centro da pista.Vem de duas vitórias consecutivas
este filho de Bereber.

Guru Lider. treinado por José
Luis Pedrosa Júnior, realizou trei-
no bem suave, de 1.600 metros, na
marca de lm49s escassos. Farad
Fahiany, da mesma cocheira, tam-
bém não foi apurado, mas agra-
dou com lm26s no percurso de
1.300 metros. Sundown mostrou
boa forma no floreio de lml9s3/5
nos 1.200 metros.

Maércio foi outro pensionista
de José Luis Pedrosa Júnior quedeixou boa impressão nos treinos
matinais. Passou os 1.300 metros
na marca de lm27s, com reservas,
pelo centro da pista. She Tara
treinou em sistema de partida. E
saiu-se bem com 52s nos 800 me-
tros. com boa desenvoltura, sem-
pre perto da cerca de fora.

Numitor, dos Haras São José e
Expedictus, continua intensifican-
do os treinos para o GP Estado do
Rio de Janeiro, Ia prova da trípli-
ce-coroa. Conduzido por José
Ferreira Reis, ele assinalou lm45s
cravados nos 1.600 metros, com.
reservas. Nuporã aumentou paraIm46s, num ótimo exercício, poisterminou com muitas reservas.

Narduk. que reapareceu com
vitória recentjmente, seguiu em

forma e agradou no floreio de
lm25s nos 1.300 metros. Night
Drop, melhor nos treinos do que
nas corridas, realizou exercício
suave de 1.400 metros em lm36s
escassos. Night On diminuiu para
Im35s na mesma distância.

Mocita Missionera agradou no
treino de lm 18s3/5 para os 1.200
metros. Jazz Queen, muito veloz,
assinalou Im04s no treino de
1.000 metros. Valdecesi fioreou os
1.600 metros em lm47s. New Pro-
mise diminuiu para lm46s, com
reservas.

|—| O GP Arthur da Costa c Silva,
'— em 2.000 metros, na grama, é a
principal atração desta semana na
Gávea. A prova marca o retorno de
Uncasy 1'lum, terceira colocada no
GP Brasil de 1990. Os demais são
Danilo Príncipe, Ivory White, For-
centuri, Mandurin, Quelf, Averróes,
Postulante, Herr Otto, Marapuá e
Gipsy Head. No sábado serão dispu-
tadas duas provas, ambas em 1.000
metros, na grama, para os produtos
da nova geração. O GP Ministério
da Agricultura vai reunir Itaquera,
Mocita Missionera, Super Vitória,
Substância e Via Express. O Grande
Prêmio CCCCN teve os seguintes
inscritos: Irapuato, Grito Forte, He-
roico Cruzado, lsaae Newton, Sono-
rous, Speranto, So Rustic e Palm
Hill
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| | Após enfrentar uma reforma com- previsão de estar pronto em 10 de mar- balho mais apurado por não sofrer o
pleta, o campo do Maracanã está ç0i 0 campo passou por um nivelamento desgaste do jogo. O Maracanã está le-

aiorasolr^raümlentüabaSSaü ®tCVe refeit0seu sistema dcescoamento chadü dcsde outubro do an0 
^lizantes para seu fortalecimento. de agua, que anteriormente apresentava quando foram constatados problemas,

preocupação é evitar que a grama se problemas. Falta apenas gramar as late- hoje solucionados, com a estrutura de
solte com a seqüência de jogos. Com rais. local em que não é necessário tra- concreto da arquibancada

Erros seguidos

deixam Paulão

inconformado
BELO HORIZONTE - Inconfor-

mado com os erros que cometeu no clás-
sico contra o Atlético-MG, domingo, às
vésperas de uma nova convocação da
seleção brasileira, o zagueiro Paulão, do
Cruzeiro, passou o dia de ontem tristo-
nho e só saiu de casa no final da tarde
para receber massagens na Toca da Ra-
posa. "Ele ficou em casa e evitou convér-
sar", comentou a mulher de Paulão, Fá-
tinia, que consolava o zagueiro.

A falha mais grave de Paulão foi a<Js
45m do primeiro tempo; ele tentou atra-
sar a bola para o goleiro Paulo César e
acabou dando um presente para o ponta-direita atleticano Sérgio Araújo, que não
teve dificuldade para marcar. Foi um
momento decisivo do jogo, pois. um mi-
nuto antes, o Cruzeiro tinha finalmente
feito 1 a 0. "Tentei 

ganhar tempo, mas
infelizmente errei", lamentou Paulão,
que voltou, porém, reanimado para o
segundo tempo. "Tinha ainda 45 minutos
para a gente tentar vencer", explicou.

Em dois chutes fortes cobrando faV
tas, Paulão quase marcou para o Cruzei-
ro, que, aos Sm passou novamente à
frente no placar, com um gol de Charles.
Aos 25m, o Atlético voltou a empatar,
num lance de azar de Paulão: a bola
chutada por Edu bateu na sua perna e
enganou o goleiro Paulo César. Tímido e
introvertido, Paulão passou a carregar a
culpa do empate. "A 

gente só esquece
com outro jogo", disse ontem o zagueiro.
Paulão não teme que seus erros contra o
Atletico-MG impeçam sua convocação
para a seleção brasileira pela sexta vez."Falcão conhece bem minhas caracteris-
ticas e não vai me julgar apenas por um
jogo", acredita Paulão'



14 ? 1" caderno ? terça-feira, 19/2/91 ? 2" Edição Esportes/Turfe JORNAL DO BRA$t£

Senna aponta vantagem da Ferrari nos EUA.
Cmmnrln UAI!» r»

SÂO PAULO — Ayrton Scnna
interrompeu ontem as mais tranqiii-
Ias férias de sua vida, viajando no
inicio da tarde para a Europa, onde
participa amanhã, cm Londres, da
apresentação oficial do novo McLa-
rcn/Honda V-12. Embora aposte
limito no novo motor, que ajudou a
desenvolver desde agosto, o brasileiro
aponta as Ferraris de Alain Prost e
Jean Alcsi como favoritas dos GPs
dos Estados Unidos, dia 10 de março,
cm Phocnix, e do Brasil, duas sema-
nas depois, cm Interlagos.

"A Ferrari tem uma grande van-
tagem sobre todas as outras equipes,
pois têm carro e motor muito bem
desenvolvidos, enquanto as demais,
incluindo a nossa, estarão com diver-
sas novidades", avaliou, pouco antes
de embarcar cm seu jato particular,
no hangar da Líder, no Aeroporto de
Congonhas. Para ele, as equipes que
andavam na frente ano passado —
McLaren. Ferrari, Williams c Henct-
ton — deverão continuar como favo-
fitas, mas faz um acréscimo. "A Tyr-
reli, com motor Honda V-10 (que deu
a Senna o titulo de 1990) deverá en-
trar nesse grupo."

As mudanças no regulamento da
Fórmula I, anunciadas semana pas-
sada pela Federação Internacional de
Automobilismo Esportivo (Fisa), fo-
ram bem recebidas por Scnna. "Dar
10 pontos aos ganhadores das corri-
das é uma medida correta, pois a
vitória sempre deve ser valorizada."
Só não comentou a comissão discipli-
nar recèm-criada. "Para avaliar essas
coisas, é preciso ver primeiro como
vão funcionar."

Mas a alteração que considera a
mais significativa é o fim do descarte
dos piores resultados. "Se esse regu-

lamento valesse nos dois últimos
anos, certamente tanto eu como os
demais pilotos imprimiríamos um rit-
mo de corrida muito mais cauteloso."
Para Scnna, uuem pode ser prejudica-
do é o espetáculo. "Com o risco de
não marcar pontos, cm caso de aci-
dente, muitas vezes será mais convc-
niente garantir o segundo lugar, que
brigar pelo primeiro, deixando as
corridas mais mornas."

Assim como os demais pilotos,
Scnna acredita que só após o GP de
jmola, terceira prova do ano, será
possível avaliação mais precisa da
força de motores c equipes. Mesmo
assim, acha que os carros com pneus
Pirclli, como Bcnctton c Tyrrell, mu-
darão o panorama dos piás de larga-
da. "Os pneus Pirclli de classificação
são muito rápidos, o que deverá tor-
nar as disputas pelas duas primeiras
filas muito difíceis."

Ele passou três meses de férias
entre Angra dos Reis, a casa dos pais,
cm São Paulo, e o sítio da família, em
Tatui. Poupado nos testes do motor
llonda V-12, feitos pela equipe com o
carro de 1990, aproveitou para rela-
xar c curtir seu segundo título mun-
dial. "Fiz uma reciclagem psicológica
e física. Mas o melhor mesmo foi ter
tantos dias para passar ao lado dos
amigos e no mar." Além disso, Senna
passou a correr 22 quilômetros por
dia, contra os oito de antes.

Senna tem chegada prevista para
a madrugada de hoje em Lisboa. No
fim do dia cie viaja à Suíça, para uma
promoção da Marlboro, antes de ir
para a apresentação da equipe cm
Londres. No final de semana, volta a
Portugal, devendo pilotar o novo car-
ro por três dias, cm Fstoril.

Scnrporla, Itália — Roulors

A vez dos veteranos

Atíético-PR
investiu na
maturidade

fi URITIBA - A partici-
pação dc jogadores vete-

ranos como o goleiro Rafael,
38 anos, e o ponta esquerda
Éder, 34 anos, foi fundamen-
tal na vitória do Atlético-PR
sobre o Fluminense por 2 a 0.
A experiência desses atletas,
aliada ao talento de novos jo-
gadores, colocou o time para-
nacnsc na liderança isolada do
Campeonato Brasileiro. O
apoiador André, 32 anos, arti-
lheiro da competição com cin-
co gols, c outro destaque da
equipe atleticana. Dono dc 90
por cento — os outros dez por
cento pertencem ao XV de Jaú
—. André fala com alegria de
estar se tornando o ídolo dos
torcedores rubro-negros.

Na verdade, o Atlético-PR
montou uma equipe para con-
quistar o Campeonato Brasi-
leiro c se igualar ao rival Cori-
tiba — dono do título em
1985. A maioria dos jogadores
tem contrato por apenas qua-
tro meses e são donos dc seus
passes, caso dc Éder, Rafael c
Luiz Carlos Martins. A con-
tratação desses jogadores só
foi possível graças ao esforço
da diretoria e do auxilio de
empresários paranaenses.

A vinda do técnico Procó-
pio Cardoso féz parte de um
acordo, no qual está envolvi-
do o jogador Éder. Procópio
recebeu um convite para trei-
nar a seleção do Qatar. Em
virtude da guerra no Golfo, e
dc um compromisso assumido
anteriormente com o clube
paranaense, Procópio resol-
veu ficar no Atlético. Após o
término dc seu contrato, o
técnico deverá ir para o Qatar,
onde já esteve trabalhando, lc-
vando também o jogador
Éder, que deverá ser contrata-
do por uma equipe do país.

Para o presidente do Atlé-
tico-PR — José Carlos Fari-
nhaqui — não há nenhuma
dúvida de que esses jogadores
foram fundamentais para que
o time chegasse á liderança do
campeonato. "A experiência
dos veteranos ajudou a mar-
car nove gols em três parti-
das", diz orgulhoso o gerente-
administrativo Jair Lima.

A equipe chegou ontem à
Coritiba, com exceção do téc-
nico Procópio c do ponta
Éder, que foram a Belo Hori-
zonte resolver problemas par-
ticularcs e só voltam hoje.
Não há nenhum problema de
contusão e o time deverá ser
mantido para o próximo jogo,
contra o Internacional, cm
Porto Alegre.
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Os pilotos da merruri apresentam o novo modelo 642, com número 27, de Alain l'rosl (D)

Falcão convoca hoje 
para

ver se é atendido depois
Arquivo — 28'08/90

Embora não tenha recebido nenhuma
liberação de jogadores que atuam na Eu-
ropa, a CBF determinou que Paulo Ro-
berto Falcão convoque a força máxima da
seleção brasileira, para o amistoso com o
Olímpia — travestido dè seleção paraguaia—, dia 27, cm Campo Grande. A entidade
tentará, de posse da lista, obter as atitori-
/ações dos clubes dos atletas estrangeiros
chamados. Mas se o técnico não conseguir
nenhum desses reforços, terá dc recomeçar
seu trabalho com a mesma turma que
deixou a desejar, no laboratório do ano
passado.

A CBF insiste em dizer que o primeiro
adversário do Brasil em 1991 é a seleção
do Paraguai. Mas na própria sede da enti-
dade se comentava ontem que é um produ-to paraguaio falsificado. O time a enfren-
tar os homens de Falcão seria mesmo o
Olímpia, convencido, por USS 20 mil a
mais na cota, a vestir a camisa da seleção
do pais vizinho.

Para a Copa América, em julho, no
Chile, Falcão pretendia escolher os desta-
ques dos cinco jogos de 1990, incorporan-
do-os aos mais mais experientes já nos
amistosos deste primeiro semestre. Em
cinco amistosos, o time de Falcão não
venceu nenhum c só fez um gol — Neto, de
falta, na derrota de 2 a I para um combi-
nado internacional, em Milão, no 50° ani-
versário de Pelé. Para deixar o técnico
mais tranqüilo, o presidente da CBF, Ri-
cardo Teixeira, já anunciou que, dos que
foram à Copa do Mundo, o único vetado é
Alemão. "Mas se Careca confirmar que
também me processará, fica fora", acres-

Seleção tem dado a Falcão
) poucos motivos para sorrir

cenlou o dirigente. No caso, até Müller, de
volta ao Brasil, pode ter chance.

Dos que atuam no exterior, os mais
cotados são João Paulo, Mazinho, TalTa-
rei, Júlio César, Aklair, Evair, Casagran-
de. Romário, Ricardo, Branco e Silas. O
problema é que, na atual fase, quem puder
vir, mesmo sem ser atração, deverá ser
recebido de braços abertos pela CBF, pois
as últimas derrotas da seleção prejudica-
ram bastante o prestigio do futebol brasi-
leiro. Até adversários perderam interesse

em enfrentar o Brasil c não se dispõem a
pagar USS 250 mil dc cota por amistoso.

Poucos aprovados — Dos joga-
dores testados no laboratório, poucos
agradaram. Nenhum goleiro se firmou. Na
defesa, Gil Baiano mostrou garra e Leo-
Bardo, boa técnica. Moacir, Donizete e
César Sampaio se destacaram no meio-
campo. Neto só foi bom nas bolas para-
das. E no ataque, só Careca acertou.
Charles errou muito mas deve ter nova
oportunidade, assim como Valdeir. Como
Falcão sempre diz que pretende chamar os
melhores do momento, Carlos Alberto,
Paulo Roberto e Renato. Assis e Tupanzi-
nho podem ter chances. E Bebeto depende
de voltar a jogar.

A CBF pretende fazer vários amistosos
como preparação para a Copa América, e
já estão confirmados, além do jogo do dia
27, contra o Olímpia, em Campo Grande,
dois contra a Argentina — 27 de março,
em Buenos Aires, e 27 ou 29 de junho, no
Brasil, ainda sem local definido. A Federa-
ção Alemã anunciou que a firma Clear-
marks Sports Marketing ofereceu um
amistoso com o Brasil. A CBF diz desço-
nhecer a existência dessa empresa. E a
Federação Francesa afirma que tem um
jogo confirmado contra os brasileiros, na
França, em 26 de agosto de 1992.

A seleção brasileira viaja a 3 de julho
para Vina dei Mar, para a Copa America,
de 6 a 21. O Brasil, no grupo B, joga nos
dias 9, contra Bolívia; 11, Uruguai; 13,
Colômbia; e 15, Equador. Os dois primei-
ros disputam o quadrangular final com os
dois vencedores do Grupo A.

Prost e Alcsi

mostram carro ,,
SCARPLRIA, Itália — Na apresen1-"

taçfo, ontem, no circuito, dc Mligeiro'.'''1
do modelo 042, com o qual a equipei
disputará esta temporada dc Fórnujkj',
I, o presidente da Ferrari, Picro Fusii-'
ro, afastou a possibilidade dc o brasi-,:
leiro Ayrton Scnna ser contratado pa.v.á,-
correr pela escuderia, cm 1992, Anun-
ciou que já está tratando da renovação ¦
dc contrato com o francês Alain Prost
para o ano que vem.

"Não tenho vocação para salHa*
nem para mártir", disse bein-humorij.-'.
do Fusaro, filho dc Enzo Ferrari, ,o.
criador da célebre escuderia italiana, •
negando a hipótese de que, caso pctfii
maneça, Prost volte a fazer dupla com
Senna, como nos tormentosos tempos
dc McLaren.

O novo modelo foi apresentado ejjf
Mugcllo, com a tradicional foto de um.
carro entre os dois pilotos da equipe.
Jean Alesi c Alain Prost ladeavam a
Ferrari 642, já com o número 27, qiic
caberá ao piloto francês. vice-campeão:
da última temporada. Nos testes do
Estoril, os Ferraris tiveram rendimento-'
superior aos carros de outras equipes.
Até adversários, corno o inglês Niccl
Manscll, que acaba sair da escuderia
italiana para voltar á Williams, c os
brasileiros Ayrton Scnna, da McLarerr.
e Roberto Moreno, hoje na competitf-
va Bcnctton, reconhecem a superior!-
dade dos carrinhos vermelhos da jCãSa
dc Maranello.

Argentina joga

com novo time

contra Hungria
ROSÁRIO, Argentina — A seleção da

Argentina inicia hoje- contra a Hungriaç •"uma nova era" em seu futebol, de acordo
com os jornalistas esportivos nacionais.
Sob a orientação de Alfio Basile, 47 anos,
que substitui o vice-campeào mundial de,
1990. Carlos Bilardo. a equipe argenúntt,,
terá apenas dois jogadores que participa
ram da Copa da Itália: o goleiro Gojjjo-3,
chea e o zagueiro Oscar Ruggeri — acftra-
o capitão do time. em substituição a Mnf'
radona.

Basile surpreendeu a iodos ao anunciar
que a "Argentina não vai mais jogar no
estilo europeu" e ao convocar vários joga-
dores jovens è sem qualquer prestigio in-
ternacional, "Estou trabalhando com ts-
tas à Copa América, mas o objetivo maior.-,
é a classificação para a Copa do Muricfõ .
nos listados Unidos", explicou, humilde,'o
treinador. Da mesma forma que não jerrjo'os maus resultados em seus primeiro,}'.;
compromissos, Basile já alertou que pre-
tende dar prioridade "aos atletas quç.'
atuam no país" — uma das maiores critt-!'
cas feitas a seu antecessor.

Dos argentinos que estão atualmente
no exterior, apenas ires (Caniggia, da Ata-''
lanta italiana; Diego Simeone, do 1'isá.
também da Itália; e Fernando Redondo! '
do Tenerife espanhol) tèir. chances de pat
ticipar do sul-americano, a partir dejujfflb;;"
no Chile. Sem qualquer problema por-ji"-"
gar fora do pais, Maradona deve apenas "
confirmar se deseja ou não contirtrar'*,"
atuando pela seleção para ser convocado."'

O amistoso contra a seleção húngara'?'"
o primeiro de uma série de sete joSBT"
preparatórios para a Copa America. fie;'
pois da partida desta noite, a Argentina '
enfrentará, até a competição continental-,,,,.
Brasil (duas vezes), Espanha. Estados Uni-
dos. lnelaterra e União Soviética.

Falcon Jet e Flying

Finn correm clássico

Nilton Claudino

A Comissão dc Corridas do Jó-
quei Clube Brasileiro decidiu em
reunião ontem á noite indicar como
representantes cariocas no Clássico
Latino-americano de Jóqueis Clu-
bes, que será disputado em março
no Hipódromo de Cidade Jardim, os
cavalos Falcon Jet e Flying Finn.
Falcon Jet recebeu todos os dez vo-
tos dos comissários, enquanto Fl-
ying Flinn ficou com oito. Villache
king, com dois votos, é o primeiro
suplente, no caso do impedimento
de qualquer dos indicados.

Chuva — O forte temporal que
cai ontem sobre a cidade acabou
adiando sete dos páreos do progra-
ma de ontem à noite no Jóquei Clu-
be. A raia ficou inteiramente alaga-

da, e as três vilas hípicas foram
novamente tomadas pela água. O
pequeno público presente ficou ilha-
do, pois a praça do Jóquei, coberta
pela chuva, estava interditada ao
tráfego. Nos dois páreos corridos, os
resultados foram os seguintes: Io
Páreo: rGicovate's Trap J.M.Silva
2°Matituba M.A.Santos 3°Tryphan
J.Malta Vencedor(7)5,2 Incxa-
ta(67) 19,2 Placês(7)2,5 (6)2,5 Exa-
ta(7-6)32,6 Tricxata(7-6-4) Tem-
po;6Ss4/5. 2° Páreo: 1° Expresso
Nabrc J.S.Gomes 2o Ncbuleux
A.L.Sampaio 3°Nitridor J.Machado
Vencedor( 1)4.2 Inexata( 16)4.8 Pia-
cês( 1)1,8 (6)1,5 Exata( 1-6) 16.3 Tric-
xata( 1-6-2)36.8 Jempo:82sÍ/5.

Quensú faz um bom treino
Quensú, de propriedade do Stud

Golden Horse, foi o destaque nos
treinos de distância do final de sema-
na. O pensionista de Juan Marchant
Canales. em fase de franca evolução,
assinalou Iml8s nos 1.200 metros,
sempre de galope largo, pelo centro
da pista. Vem de duas vitorias conse-
cutivas este filho de Bercber.

Guru Líder, treinado por José
Luis Pedrosa Júnior, realizou treino
bem suave, de 1.600 metros, na marca
de lm49s escassos. Farad Fahiany,
da mesma cocheira. também não foi
apurado, mas agradou com Im26s no
percursc de 1.300 metros. Sundown
mostrou boa forma no floreio de

1 m 19s3 5 nos 1.2(10 metros.Maércio
foi outro pensionista de José Luis
Pedrosa Júnior que deixou boa im-
pressão nos treinos.

Atração — O GP Arthur da
Costa e Silva, em 2.000 metros, na
grama, é a principal atração desta
semana na Gávea. A prova marca o
retorno de Uneasy Plum, terceira co-
locada no GP Brasil de 1990. Os de-
mais são Danilo Príncipe, lvory Whi-
te, Forecnturi. Mandurin. Quelf,
Averróes. Postulante. Herr Otto. Ma-
rapuá e Gipsy Head. No sábado se-
rão disputadas duas provas, ambas
em 1.000 metros, na grama, para os
produtos da nova geração. O GP Mi-
nistério da Agricultura vai reunir Ita-
queral Mocita Missionera, Super Vi-
tória. Substância e Via Express. O
Grande Prêmio CCCCN teve os se-
guintes inscritos: Irapuato, Grito
Forte, Heróico Cruzado. Isaac New-
ton. Sonorous. Speranto e So Rustic.
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'Apôs 
enfrentar uma reforma com a seqüência de jogos. Com necessário trabalho mais apurado

completa, o campo do Mara- previsão de estar pronto em 10 por não sofrer o desgaste do jogo.
íà está novamente coberto pela de março, o campo passou por O Maracana esta fechado desde

grama, que agora sofre trainmen- l"u ntyetamenio e teve retciio seu outubro do ano passado, quando
to a base de anabolizantes para dc escoamentp de agua. fomm constatados problemas,anteriormente apresefflava , , ,seu lortalecimento. A preocupa- problemas. Falta apenas sramar hoje solucionados, com a esirutu-
fao e evitar que a grama se solte us laterals, local'cm que n.io ra de concreto da arquibancada.

Grenal é iogoJ O

violento que

acaba em 0 a 0

PORTO ALEGRE — Alta tensão c
baixo nivel técnico impediram que Grêmio
e Internacional saíssem do empate em Ovt"
0, ontem, a noite, no Estádio Olímpico!"
Um jogo muito disputado no meio de
campo e quase nulo em ações de ataque
tornou-se, muitas vezes, violento e ternií-
nou com nove jogadores punidos com car-
tão amarelo, sendo cinco do Internacional,,.
Terminado o jogo, o juiz Luiz Cunhít,,
Martins quase foi agredido pelo técnico cjq„
lnter, Cláudio Duarte.

O goleiro Sidmar, do Grêmio, fez uma 1
defesa importante, aos 3 minutos de .j(j§&
e Maizena, do Internacional, fez sua pi v-
meira defesa já nos acréscimos do primeiro
tempo. Isto, praticamente, resumiu o quehouve de ofensivo e emocionante, na pn-
meira etapa, para uma torcida que lotou as
instalações disponíveis do estádio — uma
parte das arquibancadas esta interditada,
por medida de segurança. O jogo já se
anunciava violento, e Vilsori e João .#¦
nio. do Grêmio, e Ricardo, do lnter. reee-
beram cartão amarelo.

Logo no inicio do segundo tempo.¦
Maizena defendeu dois chutes perigòsbg
do Grêmio, aos 3 e aos IS minutos, e logo
o jogo voltaria á monotonia de jogadas
brutais no meio de campo. Grêmio.$id-
mar, Chiquinho, João Marcelo, Vilson e.
China (Márquinho); João Antonio. Doni-
zete, Donizete, Darci e Assis; Maurício e
Nilson./ii/cnwcwmi/.-Maizena. Luiz Cario1;"
Wink; Célio, Márcio Santos e Ricardo.'
Júlio, Simâo, Cuca (1 lamilton) e Criciúma;
Alex (Hélcio) e Lima. Cartões ainatxs, •
los N ilson. João Antonio, Sidmar e João
Marcelo (do Grêmio), Ricardo, Lima,
Luiz ÇAVinCk. Alex e gêlio (lnter). Puhji:r.
co: 45.276 pagantes. Renda Cri
51.448.500.00
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Medo de novos vexames assusta novos no Fia
, , Olavo Rulíno
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Má atuação da defesa antecipa

volta de Torres ao Fluminense

Luiz Augusto Nunes

CUIABÁ — Insones, abatidos c cer-
tos- de que fizeram papel desastroso,

...domingo, no Serra Dourada, os joga-
.^ores do Flamengo chegaram ontem a
.e$á capital, onde enfrentarão amanhã''Jb Corintians, pela Taça Libertadores da': América, prosseguindo a maratona de
jogos fora do Rio que só termina dia 28-wdé fevereiro, em Montevidéu, contra o

Kl Nacional.
-Tu À sensação de constrangimento pela

. goleada sofrida para o Goiás, somava-
u se a incerteza de alguns jogadores sobre

seu futuro. Os mais jovens não escon-
diam a apreensão pelo que pode acon-"tecer, se novos maus resultados se repe-

atirem. "Temos motivos para estar
i preocupados. Estamos começando c so-
,í;,mos os mais visados", constata Marce-
rjinho.

w Depois do jogo contra o Goiás, os
j, jogadores não tiveram ânimo para arr-

riscar uma saída do hotel. Muitos con-
fessaram que custaram a dormir, alguns

iTí preocupados com a repercussão da der-
iíirota no Rio. "A torcida deve estar fu-

riosa. Se perdermos também para o Co-
fi rintians e Bahia, não tenho coragem de
,Vl voltar para ao Rio", exagerava desola-
! .'do Alcindo. O zagueiro Rogério, apon-' lado como responsável por dois gols do

Goiás, estava amargurado. "Não dormi0> J,".

a noite inteira. O jogo não saiu da
cabeça", contou. Apesar de participar
da mesma incerteza de Marcelinho
quanto ao destino no time. ele rejeita a
responsabilidade pela derrota. "No fu-
tebol brasileiro, só se leva em conta o
final do lance. Ningém analisa que,
muitas vezes, o erro começa no meio-
campo, no início da jogada", dexando
entender que existem outras deficiências
no lime, além da defesa.

Temendo pela sorte dos mais novos,
Júnior tenta melhorar o ambiente, con-
fortar os mais abatidos, caso de Piá,
outro a quem se atribui culpa pela go-
Içada. "Não faço mais que meu dever.
A culpa é coletiva, nenhum desses garo-
tos merece essa carga de responsabilida-
de." Júnior estava igualmente preocu-
pado com as conseqüências da derrota
sobre Paulo César, mais criticado dos
jogadores. Triste, medindo as palavras,
Paulo César reconheceu que não conse-
guiu mostrar seu futebol no Flamengo."Não estou bem fisicamente. Isto está
me prejudicando", alega, com a concor-
dáncia de Bebcto de Oliveira, seu pre-
parador no São Paulo. "O Paulo César
é avesso aos exercícios, ainda não cn-
tendeu a importância da preparação 11-
sica para a carreira", revela Bebeto.

O ambiente de desalento, com os
jogadores se revezando nas tentativas

de explicações para a derrota, encon-
trou breve trégua no acroportp dc
Cuiabá. Para surpresa do grupo, a rc-
ccpção dos torcedores foi calorosa."Sou Flamengo fanático. Todo clube
passa por uma fase ruim, o Santos tam-
bém sofreu depois da saida do Pelé",
argumentava o estudante Luís Alberto,
enquanto conseguia um autógrafo do
goleiro Zé Carlos. Antes, ainda no ac-
roporto de Goiânia, enquanto os joga-
dores mais jovens ficavam alheios aos
monitores de tevê que exibiam vídeos
de jogos do Brasil, cm Copas do M un-
do, Júnior se revelava um espectador
atento. Em um dos poucos momentos
de bom-humor, recusou-se a esperar pc-
Ia reprise da Copa de 82."Este filme eu
já vi. E não gostei."

| | A Confederação Sul-Amerleana— de Futebol divulgou os juizes dos
jogos do Flamengo pelo primeiro turno
da primeira fase da Taça Libertadores
da América: amanhã, contra o Corin-
tians, cm Cuiabá, o brasileiro José Ro-
berto Wright; contra o Bclla Vista, cm
Montevidéu, o argentino Ricardo Ca-
labria; c diante do Nacional, também
na capital uruguaia, outro argentino,
Juan Carlos Lostau.

Má fase do Fia

preocupa Márcio
Irritado com a goleada sofrida para

o Goiás, o presidente do Flamengo.
Márcio Braga, cancelou alguns com-
promissos c decidiu viajar esta noite
para Cuiabá, onde amanhã Flamengo e
Corintians jogarão pela Libertadores.
Ele vai pedir mais empenho à equipe e
cobrar uma justificava para os últimos
resultados. "Falia garra c isto é inad-
missível", desabafou o dirigente.

Ontem, Márcio passou a tarde reu-
nido com o vice-presidente de futebol.
Paulo Dantas, c o vice dc relações ex-
ternas. Valter Oaquim. Quis saber deta-
lhes sobre a atuação do Flamengo em
Goiânia. "Fu não admito unia derrota
naquelas circunstâncias". Depois, rece-
beu telefonema de Zico, que manifestou
sua preocupação com a crise no clube."Ele 

perguntou se ainda tinha vaga no
lime".

Márcio descartou a saída do técnico
Vanderlei Luxemburgo cm caso de ou-
tro fracasso na partida de amanhã. "FIc
é competente e não lem culpa de nada".
O presidente criticou os novos contrata-
dos ao ressaltar que os jogadores for
mados no clube atuam por amor á ca-
misa. "Até acho que travemos mesclar.
Mas] a maioria tem que ser de casa".

Em seu gabinete, Paulo Dantas pa-
rccia mais tranqüilo e novamente pro-
metia contratar o zagueiro Ricardo Ro-
cha. "E 

possível que tenhamos
novidades nas próximas horas", dizia
sem convicção, tentando abafar a crise.
Confiante, apostou na recuperação do
Flamengo. "O time não é fraco, só está
desentrosado". Opinião oposta a de
Márcio Braga. "Este time não Iransmi-
te confiança a ninguém".

A noite, o diretor dc futebol do São
Paulo. Fernando Casal Del Rcy, negou
que seu clube estivesse negociando Ri-
cardo com o Flamengo. "Ò último con-
tato foi há 15 dias e não houve evolu-
ção". O ccntrovante Gaúcho
participará de coletivo desta manhã
com os juniores. Se não sentir dores, se
juntará â delegação durante a semana.
Ele vem se recuperando de torção no
joelho esquerdo. Márcio negou a con-
(ralação por empréstimo do meia Jefcr-
sou, do Botafogo.

Telegrama — Através de um tele-
grania enviado ao treinador da Seleção
Brasileira de Juniores, Ernesto Paulo, o
presidente Fernando Collor felicitou a
equipe pelo conquista de domingo na
Venezuela do título de Campeão do Sul-
Americano de Futebol da categoria."Sinceros cumprimentos brilhante con-
quista Campeonato Sul-Americano de
Juniores e Classificação para mundial
referida categoria." A seleção brasileira
viajou ontem para Porto Espanha, em
Trinidad-Tobago, para um amistoso
contra a equipe local, quinta-feira.
Mudanças — Dois jogos da quar-
ta rodada do Campeonato Brasileiro ti-
veram suas datas alteradas: Internado-
liai x Ailélieo-PR, antecipado de 27 para
24 de fevereiro, domingo próximo; e A-
llético-MG x Grêmio, adiado de sábado
para domingo.
Loteca — Apenas três apostadores
conseguiram fazer os 13 pontos no con-
curso 76 da Loteca: um de São Paulo,
um do Rio de Janeiro e um de Santa
Catarina. Cada um receberá CrS
4.376.S54.70.

Correção

O JORNAL DO BRASIL pu-
blicou com erros, na edição de
ontem, a rodada do fim de sema-
na do Campeonato Brasileiro de
futebol. Os jogos corretos são: no
sábado, São Paulo x Fluminense,
Bahia x Flamengo. No domingo,
Atlético-MG x Grêmio, Portu-
guesa x Bragantino , Palmeiras x
Náutico, Corintians x Cruzeiro,
Botafogo x Vitória, Goiás x Vas-
co. Na segunda-feira, Santos x
Sport. Na quarta-feira, Interna-
cional x Atlético-PR.

O Fluminense que enfrentará o São
Paulo, sábado à tarde, no Morumbi, não
é o time dos sonhos da torcida tricolor.
Mas. certamente, estará bem mais próxi-
mo do que ela deseja, com o retorno do
zagueiro Alexandre Torres e do apoiador
Bobó. Principalmente porque o técnico
Gilson Nunes se rendeu as evidências c
decidiu tirar Sariaro e Rangel, execrados
pelos torcedores após a derrota de do-
mirifg para o Atlético-PR, nas Laranjei-
ras. "listamos em busca do padrão
ideal", justificou o técnico.

Em principio, a volta de Torres a
zaga do Fluminense não seria tão rápida
se Sandro tivesse tido melhor rendimento
nas três primeiras rodadas do canipeona-
to. Sem mobilidade, o ex-zagueiro da
seleção, brasileira de juniores, dirigida pe-
Io mesmo Gilson Nunes cm 19S7, contri-
buiu efetivamente para isso. Torres não
disputa uma partida desde novembro do
ano passado, devido a problemas no pú-
bis, e há apenas dez dias voltou a treinar

com bola. "No inicio, ainda sinto peque-
rias dores na virilha, mas depois elas vão
passando", explicou, após o coletivo de
ontem á tarde, entre reservas e juniores.

Mesmo fora de suas condições lisicas
ideais, o zagueiro já não suporta mais
ficar de fora do time. Para apressar a
recuperação, chegou até a iniciar um tra-
lamento de acupuntura a revelia dos me-
dicos do clube. "Desde o tricampconato
que o lime não vivia uma fase tão boa
como essa. Estou louco para voltar",
exultou. Confiante na plena recuperação'
do zagueiro. Gilson Nunes admite até
abrir mão de escalá-lo pelo lado direito,
ao saber que o próprio Torres gostaria
de ser mantido pela esquerda. "Ele joga
onde quiser", definiu o técnico.

Com o retorno também de Bobó, que
cumpriu suspensão automática ao ser ex-
pulso contra o Goiáis. o eficiente Pires
passa para a cabeça-de-área, compondo
o meio campo com Marcelo Gomes, Ma-

cuia è Renato. Assim, o treinador àcredi-
tu cjuc o f luminense poderá recuperar
sua ofensividade sem se tornar vüjnerá-
vel. "E preciso que os torcedores enten-
dam que nos estamos cm fase de acertos.
Cobrar resultados agora é querer de-
mais", esbravejou, ainda irritado pelosexcessos de alguns torcedores nas Laran-
jeiras, anteontem.

Para fazer coro com o técnico, o meia
Bobó disse ontem estar convencido de
que este Campeonato Brasileiro será
uma competição equilibrada — "Um
verdadeiro perde e ganha". Por isso, pe-
diu novamente os torcedores que incenti-
vem o time nas partidas fora de casa."Precisamos desta demonstração de con-
fiança", pediu, preocupado com o com-
pareeimento em massa da torcida do São
Paulo ao Morumbi, para prestigiar o
retorno do atacante Müller. "Lá não vai
ser fácil", resignou-se.

Luxemburgo não muda nada
r A ameaça de perder o emprego, cm

..caso de nova e contundente derrota,
não o afasta de suas convicções. Ele
também hão está arrependido de ter
trocado o confortável emprego do Bra-
gantino e o prestigio de campeão pau-
lista pelo desafio de dirigir o Flamengo.
Vanderlei Luxemburgo prossegue con-
vencido do acerto de seu trabalho, o
que nem mesmo a goleada de anteon-
tem abala. A tristeza da derrota cm
Goiânia cedeu lugar ao otimismo, on-
tem, em Cuiabá, após o treino. Como
prova de confiança nos jogadores, man-
tem o time para enfrentar o Corintians."Seria injusto e incoerente barrar al-

:guém neste momento. Todos terão
chance de mostrar que merecem vestir a

,:camisa do Flamengo "
Ainda assim, c a despeito da solida-

riedacie do presidente Márcio Braga, ele
sijse rende à realidade do futebol, que não
«permite derrotas — o treinador sempre

i e demitido. "O 
que seria profundamerí--' te injusto. Estou apenas começando um'-Urabalho", analisa. Sem contar com o

Amparo de dirigentes em Cuiabá — o
diretor de futebol, Vinícius França, vol-

tou ontem ao Rio —, Vanderlei Luxem-
burgo continua entregue â esperãh-ça
de que a diretoria consiga reforçar o
time. "Marquinhos, 

que foi liberado da
seleção, e Gaúcho se apresentam cm
Salvador", animava-se, enquanto espe-
rava ainda noticias sobre Ricardo Ro-
cha.

Mesmo fazendo questão de assumir
a responsabilidade pelos jogadores que
escala, ou por aqueles cujas contrata-
ções sugeriu. Vanderlei deixa claro que
adota um tempo limite para que os
resultados apare-çam. "Depois de mais
três jogos, quem continuar mal, lógica-
mente será barrado." Admirador de
Paulo César, que insiste em considerar
craque, por isso mesmo se sente á von-
tade para citá-lo como um ameaçado
pela barraçâo. "Um 

jogador com o ta-
iento dele não pode render tão pouco."
Outros, como o lateral-esquerdo Piá,
não saem do time pelo simples motivo
de não haver reserva no elenco para a
posição. "Esse problema não depende
de mim. Os dirigentes é que têm de
resolver."

Romualdo no Corintians
SAO PAULO — Os clubes estão1'abrindo atraente mercado de trabalho pa-cito ex-árbitros dc futebol: o de assessores

o técnicos. Depois de Valquir Pimentel, di-
|TCk : do Fluminense, José de Assis Ara-• gao. na Portuguesa, e Luis Carlos Félix,
¦:.ne Botafogo, agora é a vez de Romulado
Ai pi Filho, juiz. da final da Copa do

.Mundo de 1986, que está sendo contrata-
do pelo Corintians. Romualdo conversou
ontem á tarde com o presidente Vicente
.Matheus e praticamente definiu as bases
deitm contrato com o campeão brasileiro
para a temporada de 1991.

A idéia inicial de Matheus era contra-¦iar Romualdo para dar palestras sobre
[arbitragens aos jogadores, mas com a
^Classificação do time para a Libertadores'de América suas funções serão ampliadas.''Na Libertadores os árbitros, além de
_ filiar espanhol, são rigorosos no aspecto"ifisciplinar, o que acaba criando difieul-'dades para os jogadores brasileiros", iusti-'fida Romualdo. Â idéia da contratação delex-juízes não e nova no Corintians. No
iniò passado, detalhes financeiros separa-

rain Dulcidio Vanderlei Boschila do de-
parlamento de futebol do clube.

Enquanto espera por Romualdo, o
Corintians tenta através de seus advoga-
dos a absolvição do zagueiro Guinei no
Tribunal da CBF. Guinei, expulso na
partida contra o Flamengo, pela Superco-
pa dos Campeões, será julgado hoje. Ou-
tra preocupação do técnico Nelsinho é
com o goleiro ,
Ronaldo, quese recupera
de uma tor-
çào no joe-
llio. Caso não
se recupere,
Wilson será
mantido no
gol no jogo
contra o Fia-
mengo, ama-
n li ã , e m
Cuiabá, pela
Libertadores
de América. Ronumido

Müller não treina mas Telê

garante que ele é titular

SÃO PAULO— O atacante Müller
decepcionou quem esperava vê-lo fazer
ontem o primeiro treino pelo São Pau-
|p, no Centro de Treinamento da Barra
J;unda. juntamente com os atletas que
,'nào atuaram contra o Santos no do-
(,iiiingo. Até o técnico Telê Santana pa-
jípa um pouco decepcionado e garan-
tia não saber quando o jogador vai se

apresentar.
t; Após a segunda derrota consecutiva

.do time no Brasileiro, Telê deixou de

.lado a costumeira discrição para confir-
mar que Müller tem lugar garantido

,entre os titulares — assim que sua
transferência for registrada —, sem de-
linir. contudo, se ele atuará pela ponta,como nos tempos de Cilinho, ou como"Centroavante.

mj M üller teria passado o dia providen-
-punido sua nova residência, em um pré-dio no bairro da Vila Mariana, na zonaJsul da cidade, com a mulher Jussara,
cjuc está grávida do segundo filho. O
jogador, no domingo, se queixou do'trio europeu c da agressiva imprensa
italiana, que não lhe deu tréguas nos
dois anos e meio que passou cm Turim.
O jogador afirmou que abriu mão de
seus salários de cerca de USS 60 mil e
aceitou o teto do São Paulo, algo em
tomo de CrS 2.5 milhões.

Apesar do acordo entre Sào Paulo e
Müller. falta, para completar a opera-
çào. a concordância formal do Torino.
Müller tem a palavra do presidente de
liberá-lo sem exigir qualquer pagamen-
to até o final do contrato, daqui a 17
meses. Com isso o Torino estaria pen-•vindo em revalorizar o jogador para
uma venda posterior. Mas. nos três dias
í}ú| "passou na Itália, o diretor de fute-
boi sàopaulino, Fernando Casai dei

Divulgação

V

irnrntm
Müller quer de novo seu

nome gritado em português
Rcy. não conseguiu um só contato dire-
to com os dirigentes italianos. O diri-
gente negou que a vinda do atacante
seja uma ponte com Ricardo Rocha,
que ficaria quatro meses no Flamengo
até a reabertura do mercado europeu.

O jogador garantiu que suas relações
com os antigos companheiros e cotn o
presidente do clube turines, Gianmarco
Borsano, são as melhores possíveis."Tanto 

que vendi minha Ferrari ao pre-sidente e ele me deixou as portas abertas
para voltar quando quiser", explicou.
Sobre as razões que o levaram a voltar.
Müller tem sido reticente, mas. antes da
melancólica atuação do São Paulo diante
do Santos, afirmara que "estava louco
para ouvir de novo a torcida gritar em
minha língua".

Paulo Roberto reconhece ter

errado na expulsão de domingo

Paulo Roberto reconheceu ter errado
ao chutar o ponta Édson no lance que
provocou sua expulsão, domingo, contra o
Corintians. Mas o lateral garante que sua
ação foi motivada por uma coação sofrida
pelo Botafogo no Pacaembu. "Üjtnz nos
ameaçou desde o inicio. Pertubou nossa
equipe. Mereci ser expulso, mas agi num
momento de revolta." Já o outro expulso
da tarde, Renato Martins, tinha um dis-
curso curioso. "Era o Fabinho que me
fazia as faltas e o juiz inv ertia. No lance da
expulsão! nem tive intenção de acerta-lo",
garantia.

Passadas 4S horas da derrota para o
Corintians. o Botafogo mostrou que ainda
não digeriu a arbitragem da partida. Ao
simples pronunciar do nome de José Mo-
cellin —juiz do jogo — as fisionomias dos

jogadores alvmegros se contraiam. A exce-
ção do técnico Valdir Espinoza, todos
acham que as ações do juiz transtornaram
psicologicamente a equipe e impediram
que, apesar da inferioridade numérica, o
Botafogo saísse de São Paulo com um
bom resultado; "Qualquer um sairia do
sério. Ele nos prejudicou tanto que perde-
mos a calma e o jogo", continuou Juni-
nho.

Mesmo com severas criticas à arbitra-
gcm. Valdir Espinoza acredita que não
houve desiquilibrio psicológico. "Apesar
dos desmandos do juiz, criamos várias
situações de gol. O Corintians, não." Ele
acha. porém, que a expulsão de Renato e a
contusão de Valdeir desorganizaram tati-
camente a equipe. "Com menos um, abri-
mos mão de um apoiador. Para piorar,tivemos que tirar o Valdeir", lembra o

treinador, que teneionava colocar Vander-
lei no lugar de Vivinho e não no de Vai-
deir.

Irritação e protestos á parte, o Botafo-
go tem outra certeza sobre o jogo com o
Corintians: venceria se tivesse II homens
durante todo o jogo. "Não quero dizer que
somos melhores que ninguém. Mas do
jeito que estava a coisa, com 11 jogadores
ganharíamos por mais de um gol de dife-
rença", assegura Paulo Roberto. "No ini-
cio do jogo perdemos gols, os encurrala-
mos. A expulsão do Renato é que nos
impediu de ganhar"; repete Pingo. Preocu-
pada em. finalmente, tranqüilizar seus jo-í
gadores. a diretoria do Botafogo entrou na
CBF com protesto contra José Mòcéllin e
não quer que o juiz gaúcho atue mais em
seus jogos.

Alcyr Cavalcanti

Bujica ( E) e Jejjerson ( C) i/uerem voltar ao time e Sandro briga para deixar o banco

Dias se torna problema para Espinoza
Valdir Espinoza fez de Carlos Alber-

to Dias um de seus principais jogadores.Confiou-lhe responsabilidades dentro do
campo vitais para o bom rendimento do
Botafogo. O meia, contudo, hão tem
correspondido. Além de chegar atrasado
ao período de preparação da equipe, em
Friburgo, se viu ás voltas com focos
dentários que, segundo o médico Jorge
Resende, o predispõe a contusões mus-
culares. "A verdade é que o ideal é o
Dias voltar apenas quando o tratamento
na boca terminar. Do contrário, sua re-
fcuperação será difícil." O jogador tenni-
nou o ano passado com uma grave dis-
tensão.

Jorge Resende se arrepia so de falar
dos focos de Dias. "Estive com o dentista

e ele me disse que o tratamento será
longo." De fora das duas primeiras roda-
das para apurar a forma, o meia só jogou
oito minutos, contra o Corintians. Saiu
sentindo o músculo adutor da perna es-
querda. Apesar do tratamento intensivo,
Valdir Espinoza já sabe que não terá o
jogador, quinta-feira, contra o Sampaio
Corrêa, no Maranhão, pela Copa do
Brasil, e tampouco domingo, contra o
Vitória, pelo Brasileiro. "Vivinho será o
substituto", diz o treinador, que no cole-
tivo de hoje busca substitutos para Juni-
nho e Valdeir, também com contusões
musculares. Bujica deverá ficar com uma
das vagas, pois já se recuperou do estira-
mento muscular. Sandro e favorito para
a outra.

I I Não está fácil para o Botafogo'—' obter os CrS 2.2 milhões do Bra-
gantino pelo empréstimo do goleiro
Gabriel. O clube alega que recebeu o
cheque n" 619224, do Banco Itaú,
agência Bragança Paulista, datado do
dia 31 de janeiro, mas, a pedido do
presidente do Bragantino, Nabi Abi
Chedid. depositou-o apenas após o car-
naval. Dois dias depois, o cheque voltou
sustado. Já Nabi diz que o Botafogo se
comprometeu a só depositar o cheque
dia 10. Como era domingo, o Botafogo
não esperou alé quarta-feira de cinzas
e depositou-o dia 8. Procurado pelo
gerente. Nabi sustou o cheque, mas
assegura que já tem o dinheiro.
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Zagalo não 
pede 

demissão e Vasco o dispensa
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Minado pelos inexpressivos resulta-
dos — apenas seis vitórias cm 29 jogos—, pelas pressões da torcida, de influen-
tes conselheiros c dos próprios dirigentes
do Vasco, o técnico Zagalo acabou sen-
do demitido ontem pela manhã, cm São
Januário. O auxiliar Alcir Portella assu-
me pela segunda vez de forma interina o
time, que joga quinta-feira contra o Rio
Negro, pela Copa do Brasil. Segundo o
vice de futebol, Eurico Miranda, Alcir
poderá dirigir a equipe nesse jogo, mas o
supervisor Pautb Angioni afirmou que o
nome do novo técnico deve ser anuncia-
do até amanhã. Os ex-treinadores do
clube, Jocl Santana c Antônio Lopes, c
com menos chances, Nelsinho, são os
mais cotados para a vaga.

Zagalo reuniu-se durante uma hora
com Eurico c Angioni. Ele recusou-se a
pedir demissão c, com isso, garantiu seu
salário de cerca de USS 12 mil mensais
até agosto, quando termina seu contrato.
Mesmo cm situação financeira conforta-
vcl, Zagalo não escondeu sua mágoa
com a forma como foi demitido. "La-
mento muito ter sido como foi. A direto-
ria do Vasco foi digna, mas sair por
pressões de torcedores profissionais c
chato. Estou seguro de que foi lima cam-
panha orquestrada, porque sexta-feira eu
já sabia que haveria manifestação da
Torcida Jovem c que eu seria demitido se
nfio vencêssemos."

Eurico, que pediu ao técnico para se
demitir, minimizou o fato de afastar um
profissional com tal fama. "Foi exata-
mente para preservá-lo. Uma pessoa com
o passado dele não pode ser agredida c
humilhada como ele vinha sendo, e a
coisa podia piorar." Zagalo preferiu não
polemizar com o dirigente. "Deve ter
existido pressão por parte de alguns, mas
prefiro não pensar nisso. Todos me tra-
taram sempre bem nas duas vezes em que
passei pelo Vasco. Incluive eles me deixa-
ram á vontade para continuar. Mas, com
novos insucessos, ia começar tudo de
novo. Acho que o problema foi com
alguns torcedores que nunca gostaram
de mim, e que não engoliram o problema
que tive com Roberto." Mesmo irritado,
Zagalo afirmou, ao deixar São Januário,
que não vai largar o futebol. "De 1110-
mento vou jogor meu tênis", disse o
supersticioso técnico, antes de sair com
seu carro de placa final 13.

A demissão de Zagalo não deve ser a
única alteração na comissão técnica.
"Não tenha a menor dúvida disso. A
comissão será bastante reduzida", garan-
tiu o presidente Antônio Soares Calçada.
Eurico Miranda pediu c o preparador-fi-
sico Admildo Chirol aceitou continuar
no clube. "Sei é que o novo técnico terá
de trabalhar com os profissionais que
ficarem aqui. Não será contratado mais
ninguém", disse Eurico. Alcir Portella
disse que, se dirigir o time quinta-feira,
só pretende mexer na lateral direita, com
a volta de Ayupc.

M^JÈÈÈSÊÊ

Ao isolar o ídolo Roberto. Zagalo começou a ter dificultado seu c<uninho no I asco

Uma 
queda para 

lá de anunciada

Em seus minutos finais de Vasco, Zagalo observa Debeto

Bem antes do empate com o Bra-
gantino. dirigentes c conselheiros já ar-
ticulavam a queda de Zagalo. muitas
vezes sem fazer! a menor questão de
esconder o fato. Já quando se decidiu a
saída dc Alcir Portella! em agosto do
ano passado, com os maus resultados
na Libertadores, a opção de Paulo An-
gioni, hoje bem mais que 11111 simples
supervisor, e do presidente Antônio
Soares Calçada pelo nome de Zagalo
teve contestações. Eurico Miranda foi
contrário, mas não encontrou muito
apoio entre os conselheiros, que confia-
vam no currículo do técnico.

No episódio da barração do ídolo
Roberto Dinamite — uma verdadeira
Iicniim dós alhos para Eurico —. com a
reação do artilheiro em outubro, Zaga-
Io começou a perder o cargo. Apoiado
por Calçada, o técnico acabou çonse-
guindo afastar Roberto, mas acirrou os
ânimos dos conselheiros, entre cies, o
influente Artur Sendas. Roberto, que
conhece como poucos os bastidores de
São Januário, dava. há três semanas,

uma pista da situação do desafeto. In-
dagado sobre 11111 convite do Vitória-
BA. Roberto respondeu com seu inde-
fcctível sorriso. "Não sei, quem sabe se
ainda não volto a jogar pelo Vasco em
breve?"

Zagalo tinha ainda 11111 retrospecto
nada favorável 1 Eurico Miranda, can-
didato à presidência do clube nas elei-
çòes do final do ano perdia cada vez
mais a paciência — ele sabe que maus
resultados no futebol complicam qual-
quer pleito. Além do desagrado de al-
guns jogadores, que não gostavam, por
exemplo, dc ver o preparador Admildo
Chirol dirigir a maior parte dos treinos,
Zagalo enfrentava as críticas da torcida
— a explosão da Jovem, contra o Bra-
gantino, era anunciada na véspera, Sá-
bado, Artur Sendas assistiu o jogo ao
lado do técnico Antônio Lopes e Zaga-
Io acabou demitido no dia seguinte,
numa reunião de Calçada. Eurico 1 An-
gioni. num restaurante do Centro da
Cidade.

A saída de Zagalo não acabará com

a briga política no Vasco. A escolha do
novo técnico vai provocar novo racha
porque Eurico e Angioni querem con-
tratar Joel Santana — esperam apenas
que ele se desincompatibili/e com o El
Helal, da Arábia Saudita. Mas Artur
Sendas c Calçada querem Lopes, e Joel
Martins conta com séria resistência do
influente empresário Manuel Monteiro,
que em S7 foi um dos que mais pressio?
nou para sua demissão. Qualquer um
dos dois que seja escolhido, quem leva-
ra vantagem será de novo Roberto Di-
namite — tanto Joel como Lopes são
lãs incondicionais do velho artilheiro.

Caso a decisão chegue a um impas-
se. o contratado pode ser Nelsinho, de-
sempregado, campeão brasileiro pelo
Vasco em 89, que não conta com oposi-j
ção no clube. "Será um nome cujo perfil
esteja ligado ás coisas do Vasco", diz.
Eurico. Tanto Joel quanto Lopes disse-
ram ontem que, sendo chamados; ãcei-
tam de bom grado o cargo. O primeiro
lembrou apenas que terá que negociar
com o príncipe dono do clube árabe.

^ 
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Novo visual valoriza o Bragantino

Grafismos mudam
Sérgio Moraes— 16/2/91

a tradicional
camisa do clube

SÃO 
PAULO — Depois de rom-

per a hegemonia dos chamados
grandes clubes com a conquista do
Campeonato Paulista de 1990, o Bra-
gantino quer continuar surpreendendo.
Essa foi a idéia básica que levou o
clube a buscar o novo visual das cami-
sas que chamou atenção no jogo contra
o Vasco, sábado, em São Januário. "O
Bragantino não tem compromisso com
a tradição, seu compromisso é romper
padrões", explica Ricardo Dell Erba,
responsável pelos ousados grafismos
do novo uniforme.

Ricardo, 24 anos, cursos de marke-
ting e estilismo, é um dos donos da
pellT.rba, empresa que fornece os uni-
formes dc Bragantino, Guarani, Adèti-
co-MG e Portuguesa e tem experiência
de 12 anos no ramo. Preocupado em
modernizar o conceito das tradicionais
camisas de futebol, ele procurou colo-
car em cada produto um ponto de
distinção. A camisa do Atlético, por
exemplo; tem um fundo que repete o
distintivo do clube.

A nova camisa do Bragantino é
inspirada no estilo europeu e teila em
fio importado. "Nós partimos do fio
para a camisa", explica Ricardo. O
modelo usado no jogo contra o Vasco é
o da camisa 2, e substitui o tradicional
padrão de listas v erticais pretas e bran-
cas com um desenho em degrade que
usa o prateado como contraponto ás
cores do clube. A camisa I é branca
com um desenho especial na manga. O
novo uniforme não custou mais ao clu-
be. Ele é entregue dentro do contrato
normal de fornecimento de material.

Molas Hoesch c Balanceamento com 41% dc desconto a vista. Com oferta para
você não ficar no buraco: jogo de molas Hoesch (4 peças) para Gol e Voyage
por apenas Cr$ 12.990,00. Promoção válida até 28/02/91 ou enquanto dura-

11 rem os estoques. Este preço não inclui instalação. Utilize seu cartão dc crédito.

>eu e fio importado

¦ Zagalo voltou ao Vasco em 26 de
agosto do ano passado, II) anos depois
de sua última passagem pelo clube, tam-
bém sem muito sucesso. Sua estréia, con-
tra o Nacional de Medellin, na Colòm-
bia, (derrota de 2 a 0), mostrou que ele
estava certo ao definir como "um rabo
de foguete" a tarefa da assumir em meio
à fraca campanha do time na Taça Li-
bertadores da América — cujos jogos
comentava para a Rede Manchete, sem-
pre apontando defeitos c sugerindo alie-
rações táticas.
? Duas semanas depois, Zagalo come-
çou a impor ao time sua filosofia caule-
losa. deixando de lado o estilo ofensivo
que levara o Vasco ao titulo brasileiro de
89. "Vamos devagar para chegar sem-
pre". dizia o treinador ao anunciar um
esquema defensivo para enfrentar o Mu-
minense pelo Campeonato Brasileiro (0 a
01.
H As constantes alterações no ataque
vascaino detonaram uma crise entre o
técnico e o Ídolo da torcida. Roberto

Dinamite. Inconformado por não entrar
110 time, Roberto deixou o banco de
reservas faltando sete minutos para o fim
do jogo contra o São Paulo (0 a 0). no
Morumbi; quando o Vasco completou 15
partidas sem vencer. Zagalo considerou a
atitude "um ato de indisciplina", e pas-
sou o caso á diretoria. O desentendimen-
to com Roberto, a quem considerava"um jogador como outro qualquer",
chegou ao auge no final de novembro,

Insatisfeitas com a péssima campa-
nha no Brasileiro, quando ganhou ape-
nas três partidas, as torcidas organizadas
do Vasco passaram a vaiar sistematica-
mente o time. Os protestos aconteciam
mesmo em vitórias, como a de 3 a 1
sobre o Fluminense pelo inexpressivo
quadrangular carioca, que o Vasco con-
quistou. Após o jogo, o técnico afirmou
qua as vaias eram encomendadas, mas se
recusava a deixar o cargo. "Ja estou
velho demais para me intimidar,"

Encerrada a temporada, o vice-presi-
dente de futebol admitiu a insatisfação

com a campanha do time e prometeu
mudanças. Após as férias, o Vasco foi
para Paraíba do Sul com novo prepara-
dor físico, o velho companheiro de Zaga-
lo. Admildo Chirol. cujo entrosamento
com os jogadores também deixou a dese-
jar. Depois de estrear no Campeonato
Brasileiro empatando em 0 a 0 com o
Santos na Vila Belmiro, Zagalo escalou,
três atacantes contra o Cruzeiro, em Mi-
nas: perdeu de 3 a 0.
¦ O empate contra o Rio Negro (1. a I)
em Manaus, no sabado de Carnaval,
pela Copa do Brasil, reacendeu as eriti-
cas de Eurico. para quem o time não
tinha o direito de atuar tão mal. Após
novo empate (2 a 2 com o Bragantino),,
sábado passado em São Januário. Zaga-
lo precisou de proteção da polícia para
deixar o campo. Sua demissão estava
praticamente definida, mas ele não per-
deu a pose: "Não sou de correr. Sou
tricampeão do mundo e tenho de ser
respeitado."
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Autolatina vai demitir 5.110

• Retração das vendas faz empresa cortar 14,9% da folha de pagamento
SP —Diário Popular

Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro

13,99%
16,93%
19,68%
20,51%

sâo paui o — A Autolatina demite, imiii-
nhá, 5.110 funcionários de cinco unidades da
Ford c da Volkswagen, montadoras cujas opera-
çòcs a holding administra no Brasil c na Argcnti-
na. Somadas aos 3.000 desligamentos voluntários
ocorridos até dia 8 dcslc mes. em resposta a um
programa proposto pela empresa, o corte cm seu
quadro de funcionários alcançará 8.110 trabalha-
dores — o equivalente a 14,9% dc sua folha dc
pagamento.

A diferença entre os dois casos é que os 5.110
que serão demitidos amanhã receberão apenas os
direitos trabalhistas. Aqueles que se desligarem
voluntariamente receberão, alem das garantias
legais, cinco salários. Além das demissões, todas
as fábricas da Autolatina, com exceção da unida-
de do Ipiranga, em 

'São 
Paulo, suspenderão a

produção nesta quinta c sexta-feira.
O expediente já foi adotado na semana passa-

da para dar tempo dc escoamento da produção
nos pátios das Fábricas c nas revendedoras. A
Autolatina admite que a medida poderá ser repc-
tida sc os carros continuarem encalhados. "A
expectativa é de que o mercado continue retraído
ate o final do ano. O cenário, por enquanto, é
muito semelhante ao dc 1981", disse o gerente dc
Relações Trabalhistas da Autolatina, Domicio
dos Santos Júnior. Naquele ano, a empresa pro-
duziu 780.883 veículos, contra 914.57o no ano
passado, segundo dados da Anlavea.

Os cortes foram decididos, neste fim-dc-scnia-
na. quando os executivos da empresa reavaliaram
os programas dc produção dc acordo com a
demanda dc mercado, segundo Santos Júnior. Mc
passou o dia dc ontem cm reuniões sucessivas,
comunicando os corics às lideranças sindicais dc
São Bernardo do Campo. Osascçg Tatibalé c ter-
minou a sucessão de más noticias no Sindicato
dos Metalúrgicos dc São Paulo - o maior dá
América Latina, que reúne, hoje, 370 mil trabaj
lhadores. contra os 410 mil que constavam de seu
cadastro em janeiro do ano passado."Precisamos preservar a produção c manter a
competitividade da empresa no mercado", disse
Santos em entrevista, após a reunião com o vice-
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo. Antônio Flores, que recebeu o rcprcscri-
tante da Autolatina. O presidente, Lui/ Antônio
de Medeiros, passou o dia dc tintem cm Brasilia.

Polêmica — A bolha dc consumo inicial-
mente prevista após o anúncio do Plano Collor II
não sc confirmou c. por isso, não foi suficiente
para dar vazão ao estoque, de acordo com Santos
Júnior. Da mesma maneira, as exportações não
tem tido volume suficiente para manter a produ-
çáo cm ritmo normal. Tal versão, tio entanto, ç
contestada pelos trabalhadores. "O Sindicato está
tentando comprar quatro Gol. mas não estamos
encontrando", disse Paulo Pereira da Silva, sccrc-
lário do Sindicato dos Metalúrgicos dc São Pau-
Io. "Onde estão os carros que eles dizem estar
estocados?", perguntou! após o término da reu-
nião com o representante da Autolatina. ''Toda
vez que a Autolatina quer brigar com o governo
por causa dc preço, quem paga a conta é o
trabalhador", acusou Flores.

Em números absolutos, as duas fábricas dc

Decisão pode

desempregar

mais 232 mil

SÃO PAULO — O efeito dominó das 8.000
demissões anunciadas pela Autolatina. holding
que administra a Volkswagen e a Ford, pode ser
muito mais perverso do que aquele admitido pela
própria empresa. Um estudo minucioso, divulga-
do cm 1989 pela Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores (Anfavea) esta-
belecc uma comparação dc um para 29 entre os
empregos diretos c os indiretos gerados pela in-
dústria automobilística. Ou seja: para cada cm-
prego em montadora dc veículos, outros 29 são
criados cm diferentes setores da economia. A
transposição deste cálculo para as demissões
anunciadas pela Autolatina apontam um quadro
desolador: eliminação de 232.000 postos de tíaba-
lho indiretos criados na esteira da produção de
automóveis.

O trabalho da Anfavea, que serve dc base para
os cálculos da sub-scçào do Departamento Intcr-
sindical de Estatísticas c Estudos Sócio-Econômi-
cos (Diecse). do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Bernardo do Campo, demonstra que cm
dezembro de 1988 as montadoras empregavam
um total dc 138.646 funcionários. Todos os de-
mais segmentos industriais que são fornecedores
da indústria automobilística e os serviços com pie-
mentares á venda e manutenção dc veículos cm-
pregam 4.1 milhões de empregados. A relação
entre emprego direto e indireto que se estabelece,
então, é dc um para 29.

O presidente do Sindicato da Indústria de
Autopeças, Pedro Eberhardt, teme que as demis-
sòcs na Autolatina sejam seguidas de dispensas no
setor que representa. "Cada emprego ria indústria
automobilística significa dois a irés postos de
trabalho cm empresas de autopeças", diz Eber-
hardt. Segundo ele. as fornecedoras de compo-
nentes para veículos ainda não estão demitindo
funcionários, mas o anúncio da Autolatina. queinclui redução na produção, é um recado claro
para o setor dc que as encomendas dc autopeças
serão reduzidas."As empresas já estão no limite dc sua capaci-
dade". pondera Eberhardt, quase antecipando
um anúncio de demissões no setor. Uma greve
prolongada dos funcionários da empresa, na opi-
nião do presidente do Siridipeças, apenas aumen-
taria as conseqüências negativas para os própriosfuncionários, pois a paralisação na produção pro-vocaria. de imediato, suspensão das encomendas
e, como reflexo, afetaria todas as empresas forne-
cedoras. "Suspender a produção complica ainda
mais a situação c aumenta as possibilidades dc
demissão", afirma Eberhardt.

Executivos da Autolatina (11) com única rfim as demissões aos sindicalistas

São Bernardo do Campo registraram o maior çào da produção de caminhões á metade. Quan-
número dc demissões: 3.550 dc um total dc do os trabalhadores voltarem a operar as má-
37.201 trabalhadores. Proporcionalmente, po- quinas, produzirão 125 unidades diárias, contra
rem, I fabrica do Ipiranga, bairro de São Paulo as 250 que vinham sendo, fabricadas. Segundo
onde são produzidos os caminhões e picapes da Santos, tal medida c necessária porque existem 5
Ford c Vuolks, as demissões tiveram maior im- mil caminhões no pátio da empresa c os reven-
pado. Dos 3.706 funcionários, 1.050 deixarão dedores tem estoque para 30 dias. quando o giro
de bater o cartão dc normal fica cm torno dc
ponto a partir dc ama- 10 dias,
nhã, ou seja. 28% do Este é o corte Quanto á greve |hi-
total estarão na rua. Os Ir.- I ciada ontem pelos fun-
que continuarem cm- Unidado ) Disponsas | cionáríosj da Ford c
pregados entrarão cm  Volks na tentativa de

odia" VdTnnrço^Du- São Bernardo do Campo 3.550 evitar as demissões,
rante 32 dias, portanto. 

 Santos esquivou-se de
Com isso. os funciona- Taubaté 300 responder se a Autola-
rios perderão direito ás  ,ina Pcrmmra 111™"
ferias, embora tenham lpiranga 1010 nenc.a dos operários no
de permanecer cm casa ...  interior das labneas de
á disposição da empre- R ... braços cruzados diante
sa Jaboatao (PE) 

240 íjas niaqlnnaSi "Cada

Dose dupla - A 
Srevc 

L' administrada
explicação para a dupla Osasco 10 dc uma maneira .disse
medida na fábrica do 0 ?crcnlc l'c Relações
Ipiranga — demissões Demissões voluntárias 3.000 Trabalhistas da empre-
licença remunerada —.  sa- Nâo estamos pro-
segundo o gerente de curando greve, mas
Relações Trabalhistas Total 8.110 preservar o emprego
da Autolatina, é ã redu- dos que ficaram .

Uma 
'holding' 

poderosa

Força da empresa
desestcibilizou até

um ministro em 87

Célia Cluiim

Demitir 
5.HO funcionários em meio a um

congelamento de preços não é uma deci-
são inusitada para a Autolatina, a maior indús-
tria de automóveis do pais, dona dc 60% do
mercado. A Volkswagen, sozinha, através dc
seu então presidente, Wolfgang Sauer, conse-
guiu deseslabilhar um então ministro, Luiz Car-
los Bresser Pereira, cm 1987, numa outra edição
de congelamento. Bresser caiu. os preços subi-
ram, Sauer venceu. Apenas em junho daquele
ano. a Volkswagen demitiria 2.445 funcionários
e a Ford. 1.976. Ao longo daquele ano turbu-
lento, as duas empresas, juntas, demitiram um
total de 9.372 pessoas. Segundo um represen-
tante do setor, as indústrias não gostam de
congelamento, li acrescenta; não gostam e,
quando tem poder, boicotam, enfrentam o go-
verno.

Símbolo de poder é o que não falta para essa
holding que transformou Volkswagen e Ford
numa só empresa, encerrando um processo de
fusão iniciado cm I987. Mede-se seu poder de
força sob vários ângulos. Por exemplo: o que a
Autolatina recolhe em impostos é superior ao
orçamento de Campinas, no interior dc São
Paulo, a terceira maior praça financeira do pais,
com 1,2 milhão de habitantes — dados de de-
zembro de 1989 mostram uma arrecadação dc
CrS 8,2 bilhões da montadora contra o orça-
mento campineiro dc CrS 7 bilhões. Também
pertence á Autolatina o maior parque automo-
hilistico da América Latina, e um dos maiores
complexos industriais do pais, ocupando uma
área total de 9,2 milhões de m:. Até pela quan-
tidade de pàezinhos (48 mil) que diariamente
saem da padaria que abastece os restaurantes da
companhia retratam seu gigantismo: cinco pa-
darias dc porte médio de São Paulo hão batem
tamanha produção.

Outro representante do setor diz que demitir
5.110 funcionários de uma só vez e estimular
outros 3.000 a uma demissão voluntária é com
só para a Autolatina. Segundo ele. o que sur-
preende. de certa formal é que. se for enfrenta-
nicnio, é prematuro, acrescentando que os pre-
ços em que foram congelados os automóveis
deveriam segurar essas demissões por 60 dias.

Enxugamento — Ainda que a suspeita
de um novo enfrentaftiento tenha procedência,
não seria essa a única razão a explicar um

volume tão grande de demissões A Autolatina,
segundo vem observando suas comissões de
fábrica, esta em pleno processo de enxugamento
de estruturas. Na área produtiva, setores como
o de prensas pequenas, escapamcnto, tapeçaria,
montagem de pneus, montagem de rodas, tan-
que de combustível, radiadores c chicotes estão
sendo transferidos para empresas menores
Dentro da mesma política, na chamada arca
não produtiva, gradativamente estão sendo pas*
sados para fornecedores externos os serviços do
departamento jurídico, dc alimentação, além da
gráfica.

Não é tão recente quanto o congelamento da
ministra Zélia Cardoso dc Mello a decisão da
Autolatina dc criar estruturas menores para
ganhar agilidade. Transferir para terceiros a
execução de tarefas que nada têm a ver com a
essência do negócio é uma tendência que se
acentua no universo das empresas que são gran-
des demais, em beneficio da concentração de
esforços em sua atividade principal. O que colo-
ca essas demissões soh a suspeita de ser um
aceno do descontentamento da empresa com a
política econômica do governo é a coincidência
dos fatos.

Briga antiga — Há vários anos. a Auto-
latina — holding que agora reúne a Volkswagen
c a Ford — vem se mostrando uma c\pcrt nos
enfrentamentos com as diferentes equipes eco-
nòmicas do governo. E tudo por causa de au-
mentos acima da inflação. Já em 1981. o ex-pre-
sidente João Figueiredo, quando ainda
articulava sua campanha pelo PDS, sugeriu que
o povo 

"votasse contra a Volkswagen". Em
1983. a montadora, com 39 mil carros encalha-
dos em seus pátios, demitiu 2.500 funcionários.
Fm 1987, o então ministro da Economia, Brcs-
ser Pereira, ameaçou usar contra a Autolatina a
Lei de Economia Popular c cortar-lhe o crédito
no Banco do Brasil, além de realizar uma devas-
sa llscal na empresa, que engatou uma resposta,
insinuando que poderia suspender as operações
no pais.

Durante o Plano Verão, cm (98» a empresa
ignorou o breve congelamento e reajustou suas
tabelas cm Vi cm apenas 45 dias, irritando o
ex-ministro Mailson da Nòbrega. No governo
Collor. entre março e dezembro do ano passa-
do, as correções de preços dos veículos da Ford
c da Volkswagen superaram os 190°o, contra os
)(,()% da inflação no periodo. A desobediência
civil valeu, em dezembro último, unia ultimação
da ministra Zélia Cardoso de Mello aos dirigen-
tes da holding: comparecerem ao Ministério da
Justiça para fxpliear os critérios dos reajustes.
As conclusões, contudo, sumiram na estrada,
junto com os modelos da linha 91.

ABC ainda

não sabe se

faz greve
SÃO PAULO — O combativo Sindicato dos

Metalúrgicos dc São Bernardo do Campo c Diadc-
ma! onde nasceram o PT c a Cd. está entre a cruz
c a caldcirinha. As demissões de 3 550 trabalhadores
em São Bernardo, nas fábricas da VòjJjswagçm e da
Ford "exigem uma resposta exemplar", mas a greve"pode ajudar a empresa", diz jleiguibcrto Delia
Bella Navarro, vice-presuienlc d.i entidade. A Auto-
latina garante que seus p.iiios estão lotados com 20
mil carros.

Ontem, durante a reunião pela manhã no ABC,
entre sindicato dc trabalhadores c empresa, o presi-
dente do Sindicato, Vicente Paulo da Silva, o Vicciff
tinho. propôs redução dc jornada, para evitar as
demissões. Mas a empresa recusou "Redução de
jornada, só como medida transitória", respondeu o
representante da empresa, Domicio dos Santos Jú-
nior. E acrescentou: " Trabalhamos com cenário dc
retração até o final do ano."

Na mesma situação encontra-se o Sindicato dos
Metalúrgicos dc São Paulo, que teve proporcional-
mente o maior número dc demiffaos: 1.050 numa
fábrica de 3.706 empregados Antônio Piores, vice-
presidente c responsável pela base da fábrica do
Ipiranga, marcou assembléia para hoje. "A sitUaçjg
é difícil mas o trabalhador tem que ía/er alguma
coisa. Não pode aceitar a demissão de cabeça baixa,
como boi que vai para o matadouro "

Estratégias — No ABC, porem, onde já
houve uma paralisação ontem, não se chama o
movimento de greve, mas sim de manifestação. O
cuidado é óbvio. A margem de manobra do sindica-
to é estreitíssima. Alem disso, a greve, agora, podeajudar a empresa, segundo analistas sindicais do
ABC. A missão dos lideres dos trabalhado!® agora
e aproveitar o alto nível de mobilização e politização
dos seus associados para avaliar o numero dc veícu-
los que está realmente nos pátios d.i empresa I que
há praticamente uma convicção dc que os veículos
parados são os mais caros. Os modelos básicos
foram todos vendidos e há mais pedidos poi parte
das revendedoras, segundo os sindicalistas

Segundo um sindicalista, esse e o resultado dc a
montadora ter insistido cm manter uma estratégia
contrária ao que o mercado vinha pedindo. Ap|sa;
dessa leitura, os trabalhadores sabem que têm q1 '
tomar uma decisão. E só têm duas oções, seguido'
entendem. Não fazer greve ou radicalizar, ocupando
a empresa e produzindo normalmente, inclusive
com a participação dos demitidos

A situação dos sindicalistas é ainda mais difícil a
medida em que a empresa decidiu trabalhar hoje, cm
todas as suas unidades, promover as demissões
amanhã, e depois paralisar a produção durante
quinta, sexta e sábado no ABC. Taübaté, Osasco e
Jaboatào (PE) ao mesmo tempo em que concede
licença remunerada dc 32 dias na fábrica do Ipiran-
ga (SP).

Dispensas

são recorde

na indústria

SÃO PAULO — A indústria paulista encer-
rou o mês dc janeiro com o maior' número de
demissões dc sua história: 68.772 tabalhadores
dispensados, o que corresponde a uma variação
dc -3,66% no nivcl dc emprego medido pela
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp). "O número de demissões cm janeiro é um
recorde absoluto desde 1981, quando a Fiesp
iniciou a pesquisa dc emprego da atividade. O
mês cm que houve dispensas mais numerosas foi
dezembro do ano passado! com 48.097 demis-
sões", afirmou Carlos Eduardo Uchòa Fagundes,
diretor do Departamento dc Estatística da Fiesp.
Essa tendência, porem, começou a ser lentamente
revertida, a partir da primeira semana de feverei-
ro. quando o nível dc emprego caiu 0,24%; com a
demissão dc 4 264 empregados, uma queda menor
do que a verificada na última semana de janeiro:
0.44%, o que correspondeu à dcsmobilizaçào dc
7.978 trabalhadores.

"A não ser em casos de setores isolados, mas
importantes porque desencadeiam demissões cm
outros segmentos, a tcndénpia c dc reversão lenta
da queda dó emprego", comentou Uchòa Fagun-
des. referindo-se ás 'demissões dc funcionários da
Autolatina, que ontem anunciaram a demissão dc
8.110 trabalhadores. Dc qualquer fôrma, os nu-
meros dc janeiro assustaram a I icsp. Levanta-
incuto' feito pela entidade mostra que a queda
verificada no mês c maior do que a computada
cm todo o ano dc I9S2, quando, ainda como
reflexo da recessão vivida pejo pais, foram dis-
pensados 58.150 empregados. O mesmo estudo
mostrou que as demissões de janeiro anularam em
61% o crescimento do contingente de máo-dc-o-
bra Ia indústria paulista obtido no ano de 19S5.
"Estamos com 56% a menos dos trabalhadores
que deveríamos tci. caso atendêssemos o cresci-
mento vcgctàtivo da população, de 2,66% ao
ano", comparou o diretor da fiesp.

Os setores que mais demitiram durante o mês
de janeiro foram matérias-primas para fertilizan-
tes (-16,08%). refrigeração, aquecimento e trata-
mento dc ar (-12.56%), adubos c corretivos agri-
colas (-10,47%), malharia c meias (-9.96%),
materiais e equipamentos fcrroviários § rodovia-
rios (-9.46%I c mármores | gránitos (-9.24%) Na
primeira semana dc féyciro, as maiores dispensas
ocorreram nos setores de fundição (¦ lj|8%). arte-
fatos dc borrachá (-1.37%). doces | conservas
(-1.20° o), lâmpadas e aparelhos elétricos dc ilumi-
nação (-1.15"o) c fiação e tecelagem (-0.9 "nl.
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Inflação dobra na Polônia

• Trabalhadores protestam contra arrocho salarial de Walesa

VARSÒV1A — A inflação na Polô-
nia, cm janeiro, chegou a 12.7%, mais
que o dobro dos 5,9% de dezembro,
informou, ontem, o Ministério das Fi-
nanças. O incremento foi o maior, desde
fevereiro de 1990) c deixa claras as difi-
culdades que do governo cm manter seu
programa de austeridade, em meio ao
crescente descontentamento dos traba-
lhadores.

A inflação de janeiro foi duas vezes
mais que o previsto pelas autoridades
polonesas, que justificaram a taxa com
base em inesperados aumentos de salá-
rio, no final do ano passado, e por eleva-
ições de preços de produtos manufatura-
dos, consideradas injustificadas!

O Ministério da Fazenda esperava
uma rápida queda no índice, cm janeiro,
fevereiro c nos próximos meses: "É bas-

Comércio vende

menos 1,4% na

Grã-Bretanha
LONDRES — Estatísticas do gover-

no da Grã-Bretanha revelaram que as
vendas do comércio varejista caíram
1,4% cm janeiro em relação a dezembro

c 1.1% em relação a janeiro do ano
passado, refletindo a cautela dos consu-
midores diante da recessão. "Estes nú-
meros mostram que a economia continua
se contraindo, e rapidamente", disse Si-
riion Knapp, economista da corretora
Barclays de Zoete Wedd (BZW).

Os números foram confirmados por
um relatório divulgado pela Confedera-
çào da Indústria Britânica, mostrando
que as lojas registraram cm janeiro a
primeira queda cm suas vendas desde
1983, quando a pesquisa começou a ser
realizada. O governo britânico, na sema-
na passada, reduziu suas taxas de juros
cm meio ponto percentual, para 13.5%,
cm uma tentativa de tirar a economia da
retração, que os economistas reconhe-
cem ser a segunda mais grave desde a
Segunda Guerra Mundial. Ainda assim,
o governo conseguiu sua maior arrecada-
çào tributária, empurrando as contas pú-
blicas para um superávit de quase USS
10 bilhões.

Nigel Whittaker, presidente da Co-
missão de Comércio da Confederação da
Indústria Britânica, afirmou que a redti-
çào das taxas de juros é uma medida
acertada mas que é impossível que venha
a incrementar as vendas no varejo. O
economista Knapp, aliás, acha que as
taxas devem ser reduzidas ainda mais.

Mas os britânicos provavelmente te-
râo que esperar até que o governo con-
servador apresente seu orçamento anual,
em 19 de março, para que as taxas sejam
reduzidas e algum alivio seja lavado ao
bolso do consumidor, os economistas es-
peravam que as estatísticas referentes à
venda no varejo, que com freqüência
surpreendem, mostrassem uma queda cm
janeiro, mas 1,4% foi muitoais do que as
previsões.

tante provável que os produtores tenham
de baixar seus preços, a fim de atenderem
aos níveis fixados pela demanda", disse
um funcionário do governo. Pelas expec-
tativas do Ministério da Fazenda, a in-
Ilação vai cair para cerca de 8%, neste
mês e 2,5% cm março. Em abril, segundo
as mesmas previsões, os preços vão subir
apenas 1%, acumulando 36,1% no ano.

Protestos — O governo polonês
encontra-se sob forte pressão de sindica-
tos, para que reduza o controle sobre os
salários. Atualmente, existe uma lei que
atribui pesadas multas a empresas aue
reajustam os salários de seus empregados
acima dos níveis estabelecidos oficial-
mente.

O ministro das Finanças, Leszck Bal-
cerowicz, foi obrigado a enfrentar um
protesto de trabalhadores, nas escadarias

do Ministério. Ele disse aos manifestan-
tes que o governo não abrandaria os
controles sobre os salários, porque isto
significaria abrir uma porta para o retor-
no da hipcrinflaçâo. O presidente Lcch
Walesa experimentou uma situação se-
melhante com mineiros, que protestavam
no pátio do palácio presidencial na quin-
ta-leira.

Medidas de austeridade impostas por
Balccrowicz já foram responsáveis pela
redução da inflação de 640%, cm 1989,
para 250% no ano passado. O rigor an-
tiinflacionário é exigido pelo Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), com o qual
a Polônia negocia um acordo que terá a
duração de três anos. Acrcdita-sc que o
pacto abrirá caminho para uma substan-
ciai redução da dívida polonesa de USS
46,5 bilhões.

Títulos da dívida sobem

com a queda 
dos juros

LONDRES — Os títulos das divi-
das brasileira, mexicana c venezuelana
subiram na semana passada no merca-
do secundário britânico. Os bônus de
paridade de taxas fixas do México c da
Venezuela registraram altas graças á
queda nas taxas dc juros dos Estados
Unidos, que fazem com que seus rendi-
mentos se tornem mais atrativos. Não
há lima explicação segura para a valori-
zação dos papéis brasileiros, que podem
ter subido como resultado de simples
expectativas do mercado.

Os bônus da Venezuela subiram dois
pontos frente â cotação da semana pas-
sada, estabeleeendo-se cm 56% dc seu
valor nominal. Quanto ao México, "ca-
da vez há menos bancos dispostos a
vender (os papeis)", disse um operador."O rendimento é bom, c se não há
oferta, não se necessita de muita dc-
manda para forçar uma alta no preço",
afirmou.

Também circularam rumores dc que
tanto o México quanto a Venezuela
haviam entrado no mercado para ad-
qtiirir seus títulos. "Podem nâo tê-lo
feito diretamente; nenhum pais age as-
sim", comentou um operador, que
acrescentou: "Mas quase nâo há dúvi-
das dc que o México foi ao mercado."

O operador relacionou os rumores
de compras por parte de funcionários
mexicanos com informes de que bancos
japoneses haviam vendido títulos recen-
temente, assinalando que tais institui-
ções gastaram ccrca dc USS I bilhão
nas últimas semanas com títulos da dí-
vida do México. A divida brasileira, por
sua vez, manteve-se mais estável que em
semanas anteriores, subindo para
24,5% de seu valor nominal, contra os
24% anteriores.

China 
quer 

aumentar

negócios com Brasil

PEQUIM — A China acredita po-
der aumentar seu comércio com o Bra-
sil, seu principal sócio na América Lati-
na, depois da decisão brasileira de
reduzir as tarifas de muitos produtos de
importação, segundo informou ontem
um alto funcionário do governo chinês.

O comércio bilateral é deficitário
para a China e durante o ano passado
sofreu uma queda de quase 40%, se-
gundo os números revelados pelo Mi-
nistério das Relações Econômicas Ex-
ternas. Em 1990 o intercâmbio
comercial total alcançou o nível de USS
629 milhões, menos USS 391 milhões
em relação a 1989.

As exportações da China ao Brasil
cm 1989 chegaram a USS 106 milhões, c
o petróleo figurou como o produto
mais importante. Aliás, o óleo cru é
responsável por 90% das vendas totais
da China aos países da América Lati-
na.

Uma comissão mista sino-brasileira
realizará sua sexta reunião nos próxi-
mos meses, mas antes ambos os países
firmarão um documento pelo qual a
China se compromete a importar
anualmente 2,5 milhões de toneladas dc
minério de ferro entre 1991 c 1993.

Demissões — O Barclays
Bank, maior banco da Grã-Bretanha,
anunciou ontem que deverá demitir
de 15% a 20% dos seus 87 mil (uni
cionários nos próximos cinco a dez
anos. Dos cinco maiores bancos da
Grã-Bretanha — os outros são Na-
tional, Wcstminster, Lloyds e Mi-
dlaiul —, o Barclays é o primeiro a
dar detalhes sobre dispensas. Os ou-
tros anunciaram que dispensarão 10
mil funcionários em conjunto. A re-
cessão inglesa e a eficiência dos com-
petidores são as razões alegadas pelo
Barclays para realizar as demissões.
Joint-venture — o NMB
Postbank Groep NV, um dos três
maiores bancos holandeses, que mau-
tém 52 escritórios cm 32 paises, for-
mou uma joint-venture com o banco
tclieco Vseobccna Uverova para ofe-
rccer serviços dc consultoria a com-
panhias estrangeiras e organizações
que operam na Tchccoslováquia. A
joint-venture, cuja participação acio-
nária foi dividida igualmente entre os
dois bancos c que será chamada
NMB-VUB Poradenska AS. iniciou
ontem suas operações em Hratislava.
Turbinas — A Siemens AG in"
formou ontem que a sua subsidiária
KWU irá assumir o controle da
Goerlitzer Maschinenbau GMBH.
um fabricante alemão oriental de tur-
binas a vapor para fins industriais e
dc aquecimento. Os termos do acor-
do não foram revelados mas a Sie-
mens disse ter mantido entendinien-
tos com a Treuhandanstall. a agência
estatal encarregada de tocar o pro-
grama dc privatização na antiga Ale-
manha do Leste, para finalizar a ope-
ração até I" de abril.
Bebidas — A França bateu em
1990 o seu recorde dc faturamento na
exportação dc \ uihos e bebidas desti-
ladas, com tini total de 34,5 bilhões
de francos (USS 6 bilhões) em ven-
das, o que representa 20"o do total
das exportações agrícolas e agroali-
menticias francesas. As exportações
de vinho representaram USS 4.4 bi-
Ihòes, com uma alta de 1.2" o. c as dc
bebidas destiladas subiram, 5°o em
valor, atingindo mais dc USS 2 bi-
Ihòes. Mas o recorde francês se res-
iringe a valor, não a volúmc. Nesta
caso. houve queda de 5%. devida à
desvalorização do dólar, que elevou o
preço da bebida francesa no exterior,
principalmente nos EUA.
Arranha-céu — O maior fa-
bricante norte-americano de amorno-
\eis. a General Motors, que rio ano
passado teve prejuízo de quase USS 2
bilhões, vendeu por valor não revela-
do um arranha-céu dc 50 andares na
ilha de Manhattan, em Nova Iorque,
Segundo a GM. a venda do edifício
para o grupo imobiliário Corporate
Propcrty lnvestors garantirá um lu-
cro de USS 600 milhões no primeiro
semestre deste ano. Fm um novo in-
dício da crise que atravessa o setor
automobilístico americano, a Crysler.
terceira do ramo. não fabricou um
único carro na semana passada, o que
nào ocorria há décadas, segundo a
própria empresa.

Mickey bate Asterix

Eurodisney abrirá

parque em Paris

prevendo sucesso

Silvio Furraz
Correspondente

P ARIS — Parece miragem. Em
¦ meio ás noticias de recessão
nos Estados Unidos, desemprego
na França, inflação na Grã-Brela-
nha, tim empresário confessa seu
único receio: sucesso em demasia.
Ele é Robert Fitzpatrick, presidente
da Eurodisney, um projeto bilioná-
rio cm dólares — nada menos que
USS 4,4 bilhões —, que abrirá suas
portas ás vésperas da unificação eu-
ropeia.

"Meu único medo é termos mui-
to sucesso", confessa. E, numa de-
monstração de que fala do fundo
do coração, anuncia já ter contrata-
do empresas para elaborar anún-
cios cm metrôs, trens e ônibus con-
vidando os freqüentadores a adiar
suas visitas sempre que os cstacio-
namentos estiverem repletos] Nesta
história, até agora de sucesso, o
único perdedor é Asterix. herói das
histórias cm quadrinhos dos (rance-
ses, c que morre de ódio de Mickey
c sua turma. Ainda mais porque o
parque que leva o seu nome esta
indo mal das pernas.

Cidade de ficção — A ape-
nas 32 quilômetros da capital Irân-
cesa, a Eurodisney ocupará uma
área equivalente a um quinto de
Paris, espalhando-se por antigos
trigais e implantando nada menos
que seis hotéis, com 5.200 aparta-
mentos, uma cidade de ficção inspi-
rada na obra dc Júlio Verne — a
Discovcryland —, e estará esperan-
do pelos 11 milhões de europeus
que desde o primeiro dia estarão
nas filas. A empreitada se destaca se
for levado em conta que dos três
empreendimentos do gênero aber-
tos na França, consumindo USS
150 milhões, dois foram á falência e
um está de caixa baixa.

O ingresso da Disney na Europa
foi, nas palavras dc seu presidente,uma decisão muito atrasada. Sim-
plesmente porque os europeus já
acenam para os executivos da Dis-
ncy nos Estados Unidos há muito
tempo. Nada menos que 2.7 mi-
Ihòes dc europeus visitaram os par-
ques na Flórida e na Califórnia, no
ano passado. "Não sei como fica-
mos longe daqui tanto tempo. Ali-
nal, é um mercado de 320 milhões
de consumidores — 120 milhões a
mais do que o americano", afirmou
Fitzpatrick. Atrasada ou nào, o fa-
to é que a Eurodisney está com o
seu cronograma de obras talvez
mais bem afinado que o da unifica-
çào européia! além de um orçamen-
to equlibrado.

Este conjunto de indicadores
promissores fez com que a própria
Disney americana se tornasse sócia

com 49 por cento das ações da Eu-
rodisney — o percentual máximo
permitido pela lei francesa. No caso
da Disney japonesa, os americanos
adotaram outra estratégia: preferi-
ram investimentos diretos reduzi-
dos e, cm contrapartida, ganhar cm
licenciamentos e uma porcentagem
sobre os lucros.

Protestos — Mas, sc foi
atraente para os americanos, o ne-
góeio nem sempre foi um mar de
tranqüilidade. Contestado por pre-
servacionistas da cultura francesa, a
Disney teve seu presidente, Michael
Eisner, brindado com uma chuva
de ovos c ketchup, quando sc apre-
sentou ao lado de um monumental
Mickey nas escadarias da Bolsa de
Valores de Paris para comemorar o
lançamento das ações da Eurodis-
ney. Para este grupo, os valores
americanos poderão se impor dc-
masiadamente á cultura francesa,
em particular, e à européia, de for-
ma geral.

Seus protestos não foram em
vão, como sc veria. As autoridades
francesas, ao negociar o pacote
Disney, exigiram a valorização dos
elementos da cultura européia.
Apesar disso, este grupo de preser-
vacionistas continua a chamar o
megaprojeto de "Chernobyl".

Até mesmo os critérios de rccru-
lamento do pessoal que trabalhará
no parque foram objeto de grande
debate. As fichas preenchidas pelos
candidatos traziam a ressalva im-
pressa de que a Eurodisney se rescr-
vava o direito dc buscar nos antigos
empregadores as reais causas das
demissões dos que queriam traba-
lhar no parque,

Acidentes á parte, tudo isso fi-
cará esquecido no momento em que
os portões se abrirem para o públi-
co. " Eles são mestres do marke-
ting. Não há como nào dar certo",
afirmou ao Tlie New York Times
Margo Vignola, um analista da Sa-
lomon Brothers. E ele tem razão:
uma segunda fase. com um investi-
mendo de USS 3 bilhões, estará
concluída cm 1994 c terá um estú-
dio da MGM para o público, além
de 13 mil apartamentos adicionais.

Quem também estará esfregan-
do as mãos de felicidade é o Fisco
francês. Segundo as projeções fi-
nanceiras da Eurcfdisney, seu pri-
meiro ano dc funcionamento deixa-
rá para os cofres públicos nada
menos que USS 64 milhões em im-
postos. Em 1994 esta cifra saltará
para USS 101 milhões c chegará a
quase USS 200 milhões em 1995.

O casamento da França com a
Disney é uma comunhão de interes-
ses. Para os investidores, significa
estar perto de Paris, o coração do
turismo internacional; para os lios-
pedeiros. vantagens como a cria-
çào de 30 mil empregos, além de
USS 1 bilhão adicionais na receita
do turismo francês.
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MINISTÉRIO
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CGC 23,274.194/000 M 9
"AVISO DE EDITAL"

CV.DSP.N.S.002.91 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALDEIRA N»2
DA USINA TERMELÉTRICA DE SANTA CRUZ.

1.FURNAS - Central» Elétrica* S.A. comunica às empresas interessadas que receberá, entre
10he 10h30min, do dia 21.03.91, na Secretaria do Departamento de Serviços de Apoio - DSP. N.,
da Usina Nuclear de Angra I. à Rodovia Rio/Santos • BR-101 - km 132 - Praia de Itaorna, Angra
dos Reis - RJ a documentação de Habilitação Preliminar e propostas para a execução dos
serviços supracitados.
2.As Instruções de Habilitação Preliminar, bom como a documentação para elaboração das
propostas, encontram-se à disposição dos interessados no endereço mencionado no item 1
acima.
3.Antecipa-se que serão condições necessárias á Habilitação Preliminar, entre outras, as
seguintes:
3.1.Com provação de Patrimônio liquido mínimo no valor equivalente, no balanço patrimonial de
31.12.89, de Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros).
3.2.Comprovação de experiência na execução de serviços de natureza o vulto comparáveis com
os do escopo desta licitação.
4. Esta concorrência será de âmbito exclusivamente nacional e não será aceita a participação do
empresas em consórcio.
5.Para obtenção da documentação para elaboração das propostas, os interessados deverão
pagar, a título de indenização a importância de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), no ato de sua
retirada.
6.Às 14 horas do dia 15.04.91, na sala 209 do bloco "B", do Escritório Central de FURNAS, à
Rua Real Grandeza, 219 - Bolatogo, Rio de Janeiro - RJ, serão abertas as propostas das
empresas que lorem consideradas qualificadas.
7.Nodia 13.05.91, será dada ciência da decisão tinal, no endereço mencionado no ilem 6 acima.
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Apicius

As crônicas com sabor especial.
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MINISTÉRIO
DA INFRA-ESTRUTURA

RESUMO DE EDITAL —CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
— CI.AO 002/91 B OBJETO: Aquisição de 9.448 600 M CA-
BOS TELEFÔNICOS de diversos tipos e capacidades. ENTRE-
GA E ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E
PROPOSTAS: 05/04/91, às 10:00 horas, à Rua Martiniano de
Carvalho, 851 — semi-enterrado (Auditório TELESP) no Bairro
PARAÍSO — SP. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO Poderão
participar desta licitação empresas nacionais e estrangeiras de
qualquer Pais com quem o BRASIL mantenha relações comer-
ciais e que atendam as exigências prescritas no Edital, para
habilitação EDITAL: O Edital com condições de habilitação e
informações sobre o processo licitatório, disposições e exigèn-
cias básicas para a proposta comercial, técnica e de financia-
mento, está à disposição dos interessados à Rua Martiniano de
Carvalho. 851 — 12° andar no Bairro do Paraíso São Paulo—
SP. REGULAMENTAÇÃO: A presente licitacào é regida pelo
Edital, Condições Gerais de Fornecimento e Caderno de Encar-
gos. São Paulo. 1 9 de fevereiro de 1991. EDITAL N° 026/91.

Governo
do Brasil

INDICADORES

JB

Zózimo

A festa social

e política do leitor.

Bolsas
Fachamtnto I Recorde de Recorde do

(Indie**') p°nt01 I alta 90/91 baixa 90/91

TAqiijo 26.230.0i +886,27 38.712,88 20.221,86
(Nikkei)

Nova lorque 1 2.999,75 2.365,73
(Dow Jones)

Londres 2.318,3 *21,4 2.463,7 1.990,2
(FTSE)

Frankfurt 658,84 +19,85 832,32 569,69
(PAZ)

Paris 444,80 +4,46 564,62 394,88
(CAC)

Hong-Kong 3.473,42 -60,76 3.559,89 2.738,24
(Hang-Seng)

Fontes Reuler e AP-Dow Jones; 'núo operou

M06dâS(c<rtaÇ*o/dólar>

Ontem Anterior
"j'ene 

130,35 130,15
Marco 1,4839 1,4755
Franco 5,050 5,031
Franco sulpo 1,272 1,268"Libra-' 

1,9605 1,9717
Lira 1.112,4 1.110
D6iar canadense 1,154
Florim 1,669 1,663
Coroa sueca 5,542 5,522
Escudo 130,1 129,5
Peseta 92,45 91,18
Cruzeiro 222.95
Peso
uruguaio 1-680
Austral 9.660

Fontos: Londres — AP. EFE AP-Dow
Jones; 'uma libra compra US$ 1960S;"n&o disponivel

Commodities

(libra*port) Ontem Anterior... i ¦

CafA (marpo) 526,00 $21,00
Cacau (niarco) 617,00 624,00
Aqucar (marpo)' 184,85 185,60
Trigo(malo) 128,00 128,30
Suco de laranja
(marpo)'

Fonte Londres — EFE e AP Dow Jones,'em ddlares, "ndo disponlvel

Ouro (USS/onça-troy)
Ontem Anterior

Novalorque
(Handy and
Harman) 365,50
Londres 364,00 365,25
Paris 365,50
Zurique 364,05 365,25
Hong-Kong 364,35 364,75

Fontes UPI o AP-Dow Jones; 'náo operou,"nâo disponível

Juros
Emissdo Fecha. Umano
(90 dias) monto atrAs

Tesouro 5,85 7,58
C.D. 6,25 7,69
C. Paper 6,43 8,13
Eurod6lar 6,63 8,38
Libor 6 1/2 6 13/16

Fontes Nova Iorque — FED Badcock Fui•
ton Preòon.Wail Street Journal; AP-Dow
Jones

Petróleo
(US«/barril)

Ontem Anttriof

Londres 16,75 17,30

Fontes E?E ap-Dow Jones: cotação do óleo
cru tipo Brent para entrega em abril

Coluna do Castelio a om*» pdctxa no jb. JB
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Observações 
do deputado César Maia (PDT-RJ) ao falar

ontem, em São Paulo, para uma platéia de mais de cem
executivos c empresários do setor financeiro aos quais se
apresentou como agente construtor da reversão de expectati-
vas:

Qual é a alternativa? Derrubar o governo, contrariando
nossas raízes democráticas, ou assistir ao surgimento de um
Partido Fundamentalista com discurso socialista atrasado
dos anos 50, de nacionalismo xenófobo? Não basta olhar-
mos a situação do ponto de vista estritamente econômico de
acordo com nossa posição de mercado.
O Existe um modo do governo garantir a aprovação das
medidas do Plano Collor II no Congresso Nacional: os

parlamentares aceitam tudo, cm bloco, mas cm troca pedem
a regulamentação da figura da medida provisória.

Só em abril vai dar para o pessoal entender o que está
acontecendo; só cm abril os diversos Índices vao começar a
flutuar conforme as novas condições econômicas. Em feve-
rciro e março, os índices de inflaçao ainda estarao contami-
nados pelos aumentos de preços decretados cm janeiro.
Assim, esses dois meses serão de importância capital para o
trabalho de reversão de expectativas. Será preciso explicar à
exaustão.

Governo ataca abate clandestino

• E quer empresas privadas na importação de carne

Estocar óleo de

Saldo
O saldo comercial de ja-

neiro foi de USS 1,3 bilhão. O
número é bom.

Paradoxo
Demissões — como as que

anunciou ontem a Autolalina
— e desâbastècimento no mer-
eado de automóveis — como a
que previu Jacy Mendonça,
presidente da Anfavea, dias
atrás — são situações incom-
pativeis, na opinião de Alencar
Burti, presidente da Federação
Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fena-
brave). Segundo ele, o mercado
não está nem melhor e nem
pior do que estava no ano pas-
sado. "Para o setor de distri-
buição, demissões são a pior
coisa que pode acontecer por-
que têm um efeito circular mui-
to grande", diz. O presidente
da Fenabrave. entidade que rc-
presenta os 4 mil distribuidores
de veículos no país. está espe-
rando uma resposta — positi-
va, é claro — da ministra Zélia
Cardoso de Mello à proposta
que apresentou em Brasília
sexta-feira passada e que per-
mi te aos distribuidores praticar
o preço que melhor lhes con-
vém, respeitado o teto do con-
gelamento. 

"Alguns distribui-
dores estão com problemas de
caixa e essa liberalidade não só
traria alívio para eles como po-
deria significar bons negócios
para os consumidores", diz
ele.

Sem liquidez

As ações populares para a
liberação do dinheiro que o
Plano Collor bloqueou estão
esbarrando em outro problema
de liquidez — esse. do Banco
Central. Segundo advogados
que vêm movendo esse tipo de
ação, quem ganha na Justiça
leva, mas só no final de março.

Sem fôlego
O fôlego da chamada Cali-

fòrnia brasileira também encur-
tou: o Ribeirão Shopping, de
Ribeirão Preto, no interior de

São Paulo, adiou para o segun-
do semestre deste ano seus pia-
nos de expansão. Antes da
queda no volume de vendas, a
intenção dos administradores
do shopping era a de inaugurar
nesta primeira metade de 1991
uma ioja-âncorá, 50 lojas saté-
lites e um hotel-residência com
área para convenções.

Têxtil
O presidente da Associa-

ção Brasileira da Indústria
Têxtil. Luís Américo Medei-
ros, levou ontem uma notícia
que animou os participantes da
Fenatec, em São Paulo: a notí-
cia de que o governo federal
estuda a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializa-
dos, IPI, na importação de má-
quinas. A Fenatec, com a par-
ticipação das principais
empresas do setor têxtil, co-
meçou ontem. Entre os partici-
pantes, a principal conversa
era sobre as possibilidades de
retomada de investimento em
produção. Todo mundo dizia
que os estoques estão lá enibai-
xo.

Uísque a sério
David Connel, presidente

da Scotish Whisky Associa-
tion, veneranda instituição que
zela pela origem e qualidade do
verdadeiro uísque, estará no
Brasil entre os dias 25 e 27
próximos. Connel. que é dire-
tor executivo mundial da
Johtiny Walker, visitará São
Paulo e Brasília, a negócios.

Ceará
A Câmara de Comércio e

Indústria Brasil-Alemanha,
que reúne empresas de origem
alemã aqui radicadas, começa
a colocar um pé no Ceará, es-
lado cuja economia já sente os
efeitos positivos da eficiente e
moderna gestão do governador
Tasso Jereissati. A Câmara
Alemã vai patrocinar, entre 5 e
7 de março, um curso de ex-
portaçâo, para empresários.
Depois disso, a Câmara pre-
tende tornar permanente sua
presença no Ceará, apoiando o
comércio exterior.

Carlos Alberto Sardciibcru- com sucursais

Cnbrcni: governo fora

são paulo — O ministro da
Agricultura, Antonio Cabrera, afir-
mou ontem que o governo está em-
penhado em combater o abate clan-
destino de animais que vem
ocorrendo desde a implantação do
Plano II. De acordo com ele, a des-
coberta de 50 mil bois abatidos
clandestinamente em Santa Catari-
na há alguns dias colocou o minis-
tério "em estado de alerta" para
esse tipo de problema. 

"A fiscaliza-
ção está intensa em todo o país",
garantiu. Cabrera contou que uma
das principais sugestões de seu mi-
nistério para resolver a questão do
desabastecimento é a redução da
alíquota de importação do produto
para zero. "E, desta vez, a importação de carne
ficará por conta da iniciativa privada, que tem com-
petência para isso", afirmou.

Na opinião do ministro, a criação de facilidades
para a importação da carne, aliada ao combate

Preço da carne baixa

a Cr$ 4.500 a arroba
SÃO PAULO — O preço da arroba do boi gordo aprtscn-

tou uma pequena retração, ontem, e alguns negócios entre
pecuaristas e frigoritlcos foram realizados com a carne cotada a
CrS 4.500 a arroba, depois do preço da semana passada ter
superado os CrS 5 mil. Esse preço, entretanto, é insuficiente
para permitir a normalização do abastecimento de carne bovi-
na, segundo Manuel Henrique Ramos, presidente do Sindicato
do Comércio Varejista de Carne do Estado de São Paulo. Mas
o vice-presidente do grupo Sadia, um dos maiores processado-
res de carnes do pais, Luiz Fernando Furlan, afirma que os
abates estão voltando ao normal: "Já estamos com 60% do
movimento, o que é efeito do anúncio da importação do
produto", disse Furlan.

Pesquisa realizada diariamente cm 100 supermercados da
capital paulistana indicou que a carne bovina de segunda
estava faltando em 70,41% dos estabelecimentos; a carne de
primeira cm 68,39% c o frango inteiro resfriado em 61.22%. O
secretário nacional da Economia, Edgar Pereira, reúne-se hoje
ás lOh, em Brasília, com os presidentes de todos os sindicatos
varejistas de carne do pais.

A liberação da alíquota de importação da carne foi vista
com ceticismo pelos frigoríficos paulistas. Segundo Ramos, a
importação do Cone Sul (Uruguai e Argentina) já esteve
liberada durante todo o ano de 1990. mas a Oferta disponível
no Uruguai c na Argentina é insuficiente para atender o
mercado interno brasileiro, c já está toda comprometida cm
contratos de venda para grandes frigoríficos brasileiros que
trabalham com a exportação de derivados c embutidos.

Justiça — O presidente da Sociedade Rural Brasileira
(SRB). Pedro de Camargo Neto, está estudando a possibilidade
de ingressar na Justiça contra a intenção do governo de importar
100.000 toneladas de carne da Europa. Segundo ele. os exporta-
dores de carne europeus recebem subsídios de seus governos
para realizar a venda para outros países. "A Lei Agrícola,
recentemente aprovada no Congresso Nacional, estabelece a
necessidade de alíquota de importação para proteger o produtor
brasileiro contra esta situação", pondera Camargo Neto.

A oferta de frango resfriado, segundo Álvaro Furtado, do
Sincovaga, diminuiu c o preço desta carne subiu. "O quilo de
frango está tabelado cm CrS 304 e o preço de venda já está cm
CrS 310."

Ipem descobre que 9

produtos pesam menos
A Secretaria de Defesa do Consumidor do estado de São

Paulo descobriu ontem que nove entre 20 produtos da Cesta
Básica do Trabalhador têm irregularidades nas suas especifi-
cações. A análise, realizada pelo Instituto de Pesos c Medidas
(Ipem), foi divulgada ontem pela Secretaria) A legislação
permite margem de erro de 1%. As indústrias que superaram
essa marca terão seus produtos retirados do mercado e pode-
rão pagar multas de ate CrS 292.545,56 c, na reincidência,
CrS 585.081,12.

Os maiores índices de erros foram encontrados no bicoito
woffer Triunfo, sabor morango. Na embalagem de 200 g foram
constatados 13,31 g a menos, equivalentes a três biscoitos. Outro
produto irregular era o alho roxo Lane, embalagem de 200 g,
com menos 1,99 g. No arroz longo fino tipo 2 Ouro, 5 kg, foi
constatado menos 152,43 g. E o macarrão Sêmola Gale, de 500
g, foi encontrado com 17,07 g a menos.

Outros produtos irregulares eram: feijão preto,Morete de um
quilo, com 23,6 g a menos; macarrão espaguete Adria de 500 g,
com menos 10,83 g; arroz Vanessa de um quilo, com menos
57,27 g; feijão Prato Bom de um quilo, com 18,13 g a menos; e o
arroz fino tipo 2 Classic de cinco quilos, com menos 37 g.

Jam» Biiinr - 26/7/90 con(ra os ábaíg clandestinos, pode
solucionar o problema. 

"Isso 
pode-

rá fazer com que aconteça uma nor-
malização no setor. Não é possível
que um produto como a carne desa-
pareça das prateleiras em uma se-
mana", reclamou. Cabrera disse
que o governo não pretende impor-
tar a carne e, sim, criar mecanismos
para que ela possa chegar ao país
por um preço mais acessível.

Segundo ele, a carne importada
deverá custar CrS 4 mil a arroba,
contra os CrS 5 mil cobrados pelos
pecuaristas. A intenção de Cabrera.
ao colocar o produto importado e o
nacional num mesmo patamar, é de
equilibrar o abastecimento. Ele ga-

rantiu que não haverá a intervenção direta do gover-
no nessas eventuais transações: "O 

governo passado
amargou um sério prejuízo com os estoques encalha-
dos no episódio de Ghernobyl, quando decidiu im-
portar carne. Não vamos repetir a dose.

Atacadista vê risco

em compra no exterior
Mesmo com a suspensão da alíquota sobre importação da

carne, os consumidores ainda terão de esperar pelo menos dois
meses para saborear um bife com soiuquc europeu. Segundo
Antônio Duarte, presidente do sindica® que congrega o setor
atacadista dc carnes no Rio de Janeiro, esta medida poderá
pressionar os pecuaristas. "No entanto, o resultado não é imedia-
to", diz Duarte, defensor da tese de que as importações só
beneficiariam os consumidores se fossem feitas pelo governo. 

"I .lc
consegue prazos mais dilatados de pagamento c tem maior poder
de barganha" afirma Duarte, acreditando que somente a impor-
taçáo de 200 mil toneladas poderá reabastecer o mercado.

Duarte acha arriscado as empresas importarem o produto."Afinal, vamos comprar cm dólar e vender em cruzeiros. Ele
argumenta que no Brasil* è nuiito difícil saber qual será a cotação
da moeda americana em dois meses. Reflexo ou não do anúncio
destas medidas, pelo menos ontem a cotação da carne se manteve.
"Estão praticando os mesmos preços dc scxia-leira: CrS 5.000
para arroba com 15 quilos", diz Duarte.

Açougues — Com a escassez, da carne, alguns açougueiros
estão pensando até cm fechar as portas e dar férias coletivas aos
seus funcionários. Carlos Ferreira, dono do Talho Infante Dom
Henrique, na Tijuca, chega a dizer que está pagando para
trabalhar. Ele conta que no dia 31 de janeiro comprou o quilo do
traseiro (com osso ç sebo) por CrS 370, a cotaçao passou para L rS
400 no último dia 4 e ontem já estava em CrS 450. "Com iodos os
encargos, não dá para vender a CrS 570. como manda a tabela .
afirma Ferreira.

Para atenuar os efeitos da cnse. o açougueiro encheu a loja de
cartazes promocionais; No entanto, á dona de casa que prestasse
atenção descobriria que o açougue eslava com estoque baixíssimo
de carne e as ofertas restringiam-se a carré. frango e língua. E
Orlando Diniz, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de
Carne, revela que até mesmo estes artigos estão aumentando de
preço.

Em Copacabana, os consumidores também se deparam com
vitrines vazias. A servidora pública Carmen Viana foi testemu-
nha; "Já passei por três açougues e não encontrei carne." Ela não
acredita na melhoria da situação mesmo com a liberação das
importações. "O jeito é seguir o conselho da ministra e boicotar a
carne", argumenta.

Cabrera quer liberar

cruzados do Funcafé
SÃO PAULO — Durante a reunião extraordinária da

Câmara Setorial do Cale. ontem, em São Paulo, o ministro da
Agricultura, Antonio Cabrera, garantiu que está em entendi-
mentos com o Ministério da Economia para a liberação dos 44
bilhões de cruzados do Funcafé que estão bloqueados desde o
Plano Collor. Esse dinheiro é reivindicado pelo setor caleeiro,
para financiamento da colheita de abril e a pré-cqmércializaçáo
do produto. As expectativas são de que a produção de café, este
ano. seja dc 20 milhões de sacas. "A intenção do Ministério da
Agricultura é oferecer mais incentivos á cafeicultíírá", afirmou";

Além de café, o ministro falou sobre a situação do arroz e
do feijão. Segundo ele. para haver maior flexibilização nos
preços negociados, è preciso investir na produção. "Pretende-
mos liberar recursos para o plantio da segunda safra de feijão,
que é muito importante, pois representa 58" o do total consumi-
do no Brasil o ano inteiro."

Para garantir o abastecimento de arroz no pais, o ministro
baixou portaria adotando nova classificação para o produto,
que permite acréscimo de 5% de grãos quebrados na comercia-
lização. Antes, esses 5% eram considerados rejeitos e destina-
dos á indústria de cerveja.

soja pr

abastecimento

HKASÍI IA —A Associação Brasi-
leira da Indústria de Óleos Vegetais
(Abiovc) está convicta que a ansiedade
das donas de casa está se voltando
contra cias próprias e prejudicando o
abastecimento do óleo de soja. De
acordo com o presidente cm exercício
da entidade, Sérgio Barroso, uma pes-
quisa feita na semana passada nas ci-
dades dc São Paulo, Rio de Janeiro e
no interior paulista mostrou que as
consumidoras aumentaram suas com-
pias quinzenais de três para 11 latas de
óleo. "Fazemos um apelo às donas de
casa para que comprem apenas o ne-
cessário, pois não vai faltar o produ-
to", tranqüilizou o empresário.

A situação do abastecimento de
óleo foi novamente avaliada entre a
Abiovc e o secretário nacional de Eco-
nomia, Edgard Pereira. Sérgio Barroso
garantiu mais uma vez ao secretário
que a indústna continuará fornecendo
a lata a CrS 173 aos supermercados,
mas apelou ao governo para que corri-
ja logo os preços do produto, que esta-
riam com uma dcfasagejí dc 15%."Antes do congelamento já estávamos
vendendo a lata aos supermercados a
CrS 193", afirmou. Com o congela-
mento, as indústrias tiveram que recuar
seus preços aos CrS 173 da tabela da
Sunab e os supermercados estão tendo
que vender pelo mesmo preço que
compram, sem margem de lucro. Com
isso, alguns estabelecimentos varejistas
abandonaram o produto. Outros prefe-
rem manter a comercialização mesmo
sem lucro, pois o óleo funciona como
chamariz, para o consumidor, que ter-
mina comprando também outros pro-
dutos mais rentáveis.

Na avaliação dos representantes da
Ábiove, os problemas no abastecimc||
to estão restritos a questão de preços e
ao comportamento do consumidor,
pois não há escassez de pico. Quando
estiver se iniciando o e .magamcnto da
nova safra, que começa em março, fia-
verá uma sobra de óleo bruto de apro-
ximadamente 190 mil toneladas, segun-
do Sérgio Barroso. Os empresários não
receberam nenhuma resposta sobre i>
pedido de aumentos de preços.
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Ja Voz • Psicoiogia do Discurso
Ministrado por:Fonoaudióbga ROGÉR1A GUIDA
Psicóloga: A RLE NE ARAÚJO COSTA

Ligue: S41-2S99

Companhia
Vale do Rio Doce ministério
Companhia Aberta DA INFRA-ESTRUTURA

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA SUMEN N9 IB-005/91

OPERAÇÃO DA USINA CIP - PROJETO IGARAPÉ BAHIA

A COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, através da Superintendência
de Metais Nobres, torna público que fará realizar Concorrência para
Operação da Usina CIP - Projeto Igarapé Bahia, localizada no Muni-
cípio de Parauapebas, Estado do Pará.
O capital integralizado mínimo exigido é de CrS 60.700.000,00 (ses-
senta milhões e setecentos mil cruzeiros), integralizado em 31 de ja-
neiro de 1991.
Serão exigidos atestados comprobatórios de serviços congêneres.
As empresas interessadas deverão retirar a relação de documentos,
para fins de pré-qualificação, à Rua Santa Luzia ne 651 - 31 - andar -
Rio de Janeiro, no horário compreendido entre 09:00 e 17:30 horas,
até o dia 05.03.91.
A documentação deverá ser entregue, no mesmo endereço, até às
17:30 horas do dia 19.03.91.
A CVRD se reserva o direito de cancelar esta pré-qualificação a qual-
quer tempo, a seu exclusivo critério.

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
Superintendência de Metais Nobres

ITAIPU
BINACIONAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS NACIONAL N° 0007/91

CONTRATACÃO DE SERVIÇOS DE VARRICÀO DE RUAS. COLETA. REMOÇÃO E DE ST INAÇÃO FINAL DE LIXO DOS
CONJUNTOS HABITACIONAIS A. B E C DA ITAIPU BINACIONAL. EM FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ

—A ITAIPU BINACIONAL torna público que realizará TOMADA DE PREÇOS NACIONAL para Contratação, sob regime de
empreitada por preços unitários de Serviços de Varnção de Ruas. Coleta. Remoção e Destinacão Final de Lixo dos Conjuntos
Habitacionais A.B e C. compreendendo além da administração do pessoal, o que segue

Varnção de Ruas 4 800 km/ano
Coleta. Remoção e Destinacão de Lixo 6.000 ton/ano
Manutenção em serviço de uma equipe (motoristas e garis) devidamente uniformizada e visivelmente identificada, contando

com todos os materiais de segurança exigidos por lei. a manutenção em serviço de no mínimo 03 (três) caminhões, tipo
compactador KUKA. equipados com tnturadores de residuos

— Poderão participar desta Licitação, empresas brasileiras individualmente, não sendo permiflaa a formação de Consórcios

— A Habilitação dos Proponentes se fará por Pré-Qualificaçào. cuja documentação deverá ser entregue simultaneamente
corri as Propostas, na qual será analisada sua capacidade jurídico-fiscal, técnica e financeira.

— Os Documentos de Licitação, que estarão disponíveis para análise prévia, poderão ser adquiridos a partir do dia 25.fev.01
até o dia 08.mar.91 no endereço abaixo, mediante pagamento por cheque nominal a ITAIPU BINACIONAL. da
importância de CrS 150.000.00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros), devendo na ocasião ser apresentado documento que
habilite o portador a receber, em nome da Empresa, o teferido documento

— O recebimento da Documentação de Habilitação e das Propostas será efetivado no dia 04.abr 91 às 14.30 horas, no
endereço abaixo

ÁREA FINANCEIRA
Departamento de Administração de Compras
Rua Comendador Araújo, 551 — 2o andar
Curitiba •— PR

¦¦
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Resumo das operações
Qtdo Vol.
(mil) (CrSmll)

5,889.929 1.922 935
100

17.750
11 299

<190.261
Lote 
Mercado n lormo
Moicado do Opçõos-Opçôos do compra
Exercícios do opções
Total Geral
I1V Fechamento

Das GB açõos do IBV, 27 subiram, 27 caíram, duas pormanoceram
estáveis e 12 nào (oram negociadas!

120.205 3981.554
6027.984 6 406 049

29.185 (-0,9%)

Açõns tio IBV Ações fora do IBV

MaiorctAJtM
f erlisul ppOrlon ppMagnesila paMontreal ppPapel Simflo pnMaiores baius
Acositii ppJ B Duarte pnPrometal ppPerdigíio pnUnipar bng

0»c.
TO

35.88
28.571211
10.91
9,01

17.64
902
856
7.17
616

Ftch.
(Cr$ml

•ÇÓ«)
14100
9000

50000
80,00

5500.00
1200100

1.24
539,00
14500
22.50

Osc. Fech.
(%) (Cf*mi

Matoresritas
Magnesita an 50.04 450.00
Pirelli Pneus one 33,31 5 999,00
Bicicletas Cnloi pb 29 10 58500
MiiQfHiSita on 2669 3/9.99
Meridional pp 16 40 2 145.00
Maiores baiias
Supergasbras on 33 33 125,00
Correa Hibeiro pn 14 27 60.01Ago Allona pp 9 84 55 00
Bprogressopn 8.17 551
Comig pn 7,45 30,h0

Mercado à vista
fech

%
Osc
Ano

Andes negociadas em unidades
3 Alpnrgatas PN E- 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

Aracruz ON 000 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0,00
AracruZ PB 5000 470,00 470,(W 470 00 470,00 19/,31

n Diinortc ON E- 300 130.00 130 00 130.00 130 00 100,00
Caomi Mmoraca PP 23 500 160 00 16100 165.00 162,00 -5.87 2/8 6-1
Llet'obras BN 12B35600 13.67 13,98 15 00 14 10 -5 67 353 92
EmbraerPN 000 0,00 0 00 0 00 0,00 0.00 0,(X)

B Frasle PP 137 000 260,00 260 00 260,00 260.00 288 88
H Loj Americanas ON 2000 /10.00 710 00 71000 /10 00 120.33

Lo| Amoricanas PN 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0 00 0.00
B Matec PP 000 0IX) 000 0.00 0 00 0.00 0 00

Metal Love PP 100000 190 00 190 00 190.00 190,00 3.72 0.25
MOinho Santist OP 000 000 000 0 00 0.00 0 00 0.00

B Polrotiras ON 1000 32000 320 00 320.00 320.00 0 94 299.06
Petrobras PN 000 0 00 0 00 0 00 0.00 0,00 0 00
Petrobras PP 220 500 530 00 557,74 580 00 555.00 1 68 336 .-9

B Snmitri ON 500 360.00 360,00 360.00 360,00 -0.88 233,19
Samitrr OP 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Satnilri PP 11200 276,00 277.77 285.00 285.00 -6,57 2/3.42
Souza Cruz OP 4 /(X) 855.00 906,49 910 00 855.00 -2.50 29-1,42
Souzn Cruz ON 000 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 0,00
Suzano PP 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0 00 0.00

e Trufana PN 000 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00
ts Unipar AN-G- 000 0.00 O.OO 000 0.00 0.00 0 00

IJniparBNG- 50-1200 21 51 22 55 23.00 22.50 -6,16 267.81
Unipar ON -G 1/00 20.50 20,50 20,50 20 50 2/3,33

it Vale Bio Doce ON 30 900 64 50 65.99 69 00 69 00 -2 84 278.67
Vain Rio Docn OP 13900 65.00 69 8/ MOO 73.00 6 49 29112
Val<> Rio Doce PN 111400 88 00 94 22 95.02 95 02 -0.76 287 78
Vale Rio Doce PP 11689 500 9200 96.5/ 100 00 98.60 -0.14 288 26
VidS Marina OP 70000 600.00 600.00 600,00 600.00 EST 284 5:

Acoes negociadas em lotes de 1000
B Abe Xtal PA 000 0.00 0.00 0,00 0 00 0.00 0.00

Acesita OP (XX) 000 0 00 0.00 0.00 0,00 0 00
Acesita PP 4 000 12 001.00 12 001,00 12 001,00 12 001.00 250 4/
AcoAttonaPP 1028 000 55 00 55,00 55,00 55.00 110.02
A( onorte AN 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0.00
Acos Villaros PN 9 200000 64.00 64.18 65.00 65.00 1 04 2/8,55
Adubos Trevo PP 000 000 0 00 0,00 0.00 000 0.00
Agrale PP 000 0,00 0,00 0.00 0.00 0 00 0.00
AgrocerosPP 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0 00 0 00AquatecPP 000 0.00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00
Arthur Lange PP 200000 35.00 35,00 35.00 35.00 5 41 318 18
Avipal OP 300000 1 500,00 1 500.00 1 500.00 1 500,00 2,74 215,82

yMWíí . n,

f Banco
%t ¦

. i-o

Boáuista

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

JORNAL DO BRASIL

Titulos Old. Mm. Mftd M<ix. Fech. Osc 1-1.Ano
Azevodo PN 000 0,00 0 00 0,00 0,00 0 tX) 0,00

B Amazonia ON 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00
B America Sul PN 19230000 9,06 0,(30 9,00 906 2.'45 180 48
B AmorlcaSuIPPE- 100 000 10,29 10,29 10,29 10,29 14 33 19/./3
B Bandeirantes PP E- 000 0.00 0,00 0,00 0 00 0 00 0 00
B Brnsll ONE- 62 400 35 000,00 35 340,54 36 500,00 35000.00 -1.86 '5930
B Brasil PP E- 361 400 41 800.00 42 094,97 42 500,00 41800,00 0 21 152 28
B Progrnsso PN 1000 000 5,51 fa,51 6,5| 5,51 -8.01 108.69
Bauer) PN 10 / 000 000 /.40 7.73 8.00 7,40 -1.65 28/,36
Banoapa ONE- 000 ooo 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
BanoopaPNE- 3 397 300 68000 740,47 760,00 726,00 0,98 168,66
Baplisla Sllva PN E 2 000 27 000,00 27 000,00 27 000.00 27 000,00 294 84
Baplmla Sllva PP E-- 11000 20 000,00 20 000.00 20 000,00 20000,00 '83 25
Barbara PP 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
Bar rotto PB 000 0 00 0,00 0 00 0.00 0 00 0 00
Belgo Mlnoira OP 217 500 63 500.00 63 977.66 65 000,00 63800.00 -0,26 256,23
Belgo Minolta PN 000 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00 0 00
Belgo Minoira PP 200 38 000,01 38 000,00 38 000,01 3800001 -5 58 257.28
Bolprato PP 3 629 500 32,00 33 40 36.00 3590 -4.71 185.55
Bonzono* PN 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
BicCaloiPB 5 000 585,00 585 00 585,00 585,00 -29,10 300 00
Bombril PN 2 000 000 1 70000 1 /00.00 1/00.00 1 700.00 -2,86 425 00
Bozano Sim Cla PP E- 000 OCX) 0.00 0.00 0,00 0.00 0 00
BradoscoON E-- 33 700 5 100.00 5 100,00 5 100,00 5 100.00 -2.00 16/ 13
Bradosco PN E- 495 300 5 000.00 5 000 00 5 000 00 5 00000 -2.37 163.85
Bradesco Inv PN E- 1200 5 901,00 5 901,00 5 901,00 5 901.00 EST 16053
Brahma OP 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00
Brahma PP 135 300 23 10000 24 042 /9 24 200,00 24 00000 -150 284 69
Brasperola PA 000 0.00 0.00 0 00 0.00 O.OO 0.00
C Fabrini PP CXX) 0.00 0 00 0 00 000 0 00 0 00Caetano Branco PN 25 000 000 4 90 4.90 4,90 4 90 6 99 23 / 86
Carlos Renaux PP 000 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00
Cat Loopoldma PA 18 514 000 7500 BOM 83 00 82 00 4 32 235.08
Cbv-ind Mecamca PP 000 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00 0.00
CemigON 179 395 /00 2350 25 5/ 2/.00 26,00 2.28 264 97
Coring PN 138 011100 30.00 30 56 32.00 30 60 - 7.45 305.90
CemigPP 178 679 000 3000 32 14 33.00 32.00 -4 83 321.0/
Cemtg Nov PN 7 000000 2700 27,71 2800 27.00 -"36 9055
Cnrj ON 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
CevalPN 100 000 59000 590 00 590 00 590 00 0 00
C'caPN 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
Ciquine Petroq AN 000 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00
Ciquine Petroq BN 000 0,00 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00
Climax BN 000 0,00 0,00 0.00 0 00 0 00 0 00
Climax PB 2 000 000 4200 42 00 42.00 4200 -4,70 190,90
Confab PN 1 400 33000,00 33 5/143 35 000 00 33 000,00 316.71
Const Beter BN
Const Beter PA
Const Reter PB
Coperie AN E-
Corbetta PN
Corroa Ribeiro PN
Cremer OP
Cruzeiro Sul PP
Czarina PN

B Docas ON
Docas PN
Dona Isabel PP
Dova PP
Durate» PP E-
Eborlo PN
ElumaOP
Ericsson PP
Estrela PP
Fator PP
Ferbasa PP
Ferro Ligas PN
FeMíbras PN
Fertisul PP
Fortiza PN
Flbam PP
Ficap PP
Finam Cl
Finor Cl
Fnv-veiculos PA

B Gurgel Part PP
Hercules PN
Hercules PP

000
000
000

000
0.00
0.00

000
000
0.00

000
000
0.00

17 800 /5 000.00 77 297.75 80 000 00
000 0 00 0.00 0 00

100 000 60,01 60 01 60 01
000 0 00 0 00 0 0010 000 9 500 00 9 50*100 9 500,00

5 000 000 3 10 3 10 3.10
29 600 2 101.00 2 103,5? 2 250.00

1 500 000 1 90100 1 998 /8 2 001 00
65 000 605,00 608 46 650.00

000 0 00 0 00 0.00
502 300 5 600.00 5 699 40 5 /00.00

000 0,00 0.00 0.00
1300 4 50000 4 500 00 4 500 00
000 0.00 0.00 0.00

20 000 200.00 200.00 200 00
000 0.00 0,00 0.00

1500 3 90000 3 900 00 3 900 00
9 800 000 53 00 5 7 41 60.00
1000 000 19,20 19 20 19,20

412 900 141 00 141 00 141 00
000 0.00 0.00 0.00
000 0 00 0.00 0.00
000 0,00 0 00 0 00
000 0 00 0.00 0,00

3 400 500,00 500 00 500 00
000 0,00 0 00 0.00
000 0.00 0,00 0 00
000 0 00 0 00 0.00
000 0 00 0 00 0.00

000
0.00
000

B 000 00
000

60 01
0009 500.00
3.10

2 250.00
2 000.00

650 00
000

0,00
200.00

000
390000

5900
1920

14100
000
0.00
000
000

50000
000
000
000
0,00

0.00
000
000
0.28
000
0.00
EST

-4 93
0.00

000
638
000

-1 24
2 56

-3.76

0,00
0,00
0.00
000
EST
000
0.00
0,00
0.00

0.00
0.00
0.00

213.36
000

133.35
ooo172.72

187 87
24/4 /
30/00
148 40

000
247.90

000
100 00

000
2/3.97

000
354 54
185.19
192.96

282 00
0.00
0.00
000
000
000
0.00
000
000
0,00

Tllul0' QUI Mill mm Mil. loch o>c |l
Alio

Iguacu Calo PA 15000 000 171,00 171.00 17100 1/100 244 28Iguacu Cale PB 15000 000 1/100 1/100 171 (X) 171,00 202,36Iguacu Calo PM AN 4 511800 1/000 1/0.00 1/0 00 1/0 00 100 00Iguacu Cale Pit BN 004/ /00 17000 1/0 00 1/0 00 1/000 113.33
InbracPP OOO 0,00 0 00 0 00 OOO 0 00 oooInds Villaros PN 000 0.00 0,00 0 00 0 00 0 00 0.00IneparPN 15 000 000 65 00 65,(X) 65.00 65,00 295 45Inopar PP tt4 100 MOO M OO M00 M00 3.05 245 45•ochpoPN 000 000 000 0.00 000 0,00 ooo
Ipiranga Pot OP 000 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00Ipiranga Pol PN 000 0 00 0 00 0,00 0 00 0,00 0 00Ipiranga Pot PP 26&58 500 2 /5001 2 /866 2 950 00 2 940 00 1 42 22205Ipiranga Rol PP 2 1/0 000 2 20000 2 200 00 2 200 00 2 200(JO 31492
N»PN 000 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00 O.OOItaubaneo PN E- 500 000 12999,09 12 999,99 12 999 99 12 999.99 2154/
HausaPN 000 OOO 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00fl J 8 Duarte ON 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
J B Duarto PN 25/ 226 500 1,15 1.21 125 1 24 9 02 318 4?
Joao Fortes ON 000 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00Joao Fottos OP 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00Kepler Wober PN 1980 500 1/.50 17,51 1/.90 17 50 14 52 322,46
Keplor Weber PP 000 0 00 0 00 0 0C 0 00 0 00 0 00La Fonto Foch PP OOO 000 OOO 0 00 0 00 0 00 0 00
Lam Nac Metais PP 000 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00 0.00
Loco PN ono 000 0 00 0 00 0(X) 0<X) 000
LightON 127 600 6 90000 6 921 83 / 000 J0 / 000 00 0.64 245.51
Limasa PP 110 800 310 00 310.00 310 00 310 00 -3 13 221 42
Loias Honng PP 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00
LumSPP 000 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00
luxma PP 000 0 IT) 0,00 0 00 0 00 0,00 0 00
Maqnosita AN 5 3/0 000 39/ 80 449 90 450 00 450 00 50 04 264 64
Magnesita ON 14 810 200 3/999 3/9.99 380 00 3/9.99 26 69 12669Magnosita PA 30000 000 500 00 500 00 500 00 500 00 468 69Maio Gallo PP 10 000 12900 129 00 129.00 12900 1 83 322.50
Mangels PN 980 000 43 (X) 4.3.00 43 00 43 00 EST 192.30
MannosmannON 905 400 20/ 00 20/ 00 20/ 00 207 00 5.34 205.71
MannesmnnnOP 24 638 600 210 00 224 81 230 00 228 50 2,03 282 21ManncsmannPP 9 0/4 400 140 00 142 56 144.50 140 00 -0./5 362 89
MarcopoloBN 86 000 50000 500 00 500,00 500 00 241 08
MarcopoloPN 10 000 50000 500.00 500 00 500 00 EST 2/8 79
Marvin ON 000 0 00 0 00 0,00 0 00 0.00 0,00
Marvin PN 000 0 00 0,00 0 00 0.00 0 00 0 00
Maxion AN 2 000 14 00000 14 000.00 14 000 00 14 000.00 -£.67 182 33
MendesJrPA 139 800 1 700.00 1 714.31 1800 00 1 700 00 353,74
MendosJrPB 40 000 2 20000 2 200 00 2 200 00 2 200 00 -5 24 399 36
Micholetlo PP 000 0 00 0,00 0 00 0 00 0.00 0,00
Mineracao Amapa PN 1780 100 98000 1 0/4.43 1100 00 1100 00 2.73 295 80
Mmeracao Part PN 000 0 00 0 00 0 00 0,00 0,00 0 00
Montoiro Aranha PP 000 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00 0 00
Montreal OP 000 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0.00
MontroaIPP 1000 000 , 8000 80 00 80.00 80 00 1091 209.15
Muller PN 000 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00 0.00
Multitol PN 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0,00 0 00Nacional PN 25 000 120TO.00 12 000,00 12 000 00 12 000,00 172 28Nahata PN 3 000 000 19 50 19.50 19 50 19 50 -2 50 194 80
Nova America PP 000 0.00 0 00 0.00 0 00 0 00 0,00
Odebrocht PP (XX) 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00 0 00
Olvebra PN 141 500 240.00 240 00 240 00 240 00 -4,00 240.00
Orion PP 100 000 W 00 90 00 90 00 90 00 329.06

B Papel Simno PN 905 000 5 300 00 5 449 1/ 5 500.00 5100 00 9 04 254.18
ParaMmasPN 2000 000 6 10 6 10 6 10 6.10 222.62
ParaibunaPP 000 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00
Paranapanema PN 9 089 400 1 940,00 1 9/1,39 2 090.00 2 09000 0 53 19595
Peue PN 000 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00
PenligaoPN 3 5X1000 130 00 140 60 149.00 145 00 7,17 198.39
Perdigao Alim PN 1228 600 175 00 175 82 1/6,00 175 00 3,42 159 83
PorsicoPP 000 0,00 0.00 0,00 0 00 0 00 Oft)
PotroouisaPP 50 000 4 000 00 4 000 00 4 000 00 4 000 00 2 88 2t*5 M
PettonatiPN 7 300 000 11,00 1108 12 90 12 90 0.09 299.45
Pirelli OP-E- 000 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 0.00
Pirelli PN EE- 000 0 00 0,00 0 00 0,00 0 00 0 00Pirelli Pneus ON E- 100 5'.199 00 5 999 00 5 999 00 5 999,00 176.09
Pirelli Pnous OP E- 000 0.00 0 00 0.00 000 0.00 0.00
PromotaIPP 162 SOO 53500 539 50 540.00 539 00 ^56 168 55
Pronor AN 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
PronorPA 1 520(XX> 1100 11 39 13 00 11.00 196,71
PropasaPP 000 0 00 0 00 000 0.00 0 00 0 00

B Racimec PP 000 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0 00

Titulos Qtd Min MM M/ix Fech Osc IL.Aim
RandonPN (*X) 0.00 0,00 0,00 0,00 000 0 (X)
Bhonm PP 13 900 7 600 00 7 990 65 8 (XX) 00 8 000 00 6 2/ 25//6
Bio Quahyba PN (XX) 0 00 0 00 0 00 0,00 OOO 0,00
Ripaaa PP (XX) 0 00 0 00 0,00 0 00 0,00 0 00
Sadia Concordia PN E- 5M//00 1 200 00 1 225 8/ 1230 00 1 230 00 195 293 24
Sadia Oeate CN /9 900 210,00 210,00 210,00 210 00 130 84
Salgoma BN 000 0,00 0.00 0 00 0 00 0.00 OOO
SanoPP 000 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00
SaoBrazPP 000 0 00 0.00 0.00 0 00 0 00 0 00
SergonPP 3000 000 140 00 14200 143.00 143.00 -0.35 1/3 46
Sharp AN 77 200 50 00 5000 50 00 50 00 0 38 192 30
Sharp BN 000 0.00 0.00 0 00 OOO OOO 0 00
Sharp PA 320 000 61 50 61,50 ft 150 61 50 2,23 22 / 77
Sid Inform,itica PA 1 504 100 105.00 134 38 160 00 160,00 121 44/ 93
Sid Guana PN 000 0,00 000 0.(1) 0 00 0 00 0 00
staroup PP ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo
Sultepa PP 000 OOO 0.00 0 00 0 00 0 00 0,00
Supergasbras ON 1000 000 120.00 12000 120 00 120.00 1/2,53
Supergasbras PN 53 836 000 120 00 12505 132 00 125 00 3 6 206 18

I Taurus Prt PN 000 0 00 0.00 0,00 0 00 0 00 0 00
Tec Blurnonau an (XX) 0 00 0 00 0.00 0 00 0.00 0 00
Tocnosolo PP 38 100 359 00 359 00 359,00 3'/) 00 1 /!)•*)
TelebrasON 10".)2 200 4')1,00 459 26 4K10I 46001 0 15 203.44
TelebrasOP 519 500 451 00 4B3 7? 4AS0O 48,5 00 7 35 21/ 40
Tolebras PN 43 601100 Ml.00 5589? 5/0 00 5^5 00 0 33 1/7 2.1
TelobraaPP 6/916/00 MOOI 56/6/ 600 00 500 00 -1,17 i/«. Jfl
Telebraa Nov PN 5) 'W0 000 4/6 00 482.69 500 00 500 00 1 80 13/91
Tolor| ON C«0 0 00 0 00 0 00 0.00 0,00 0 00
Teitil Karsten PP 000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
TtbraaAN 000 0.00 0 00 0 00 0,00 0 00 itii)
Transfera5il PP 569 300 150 00 15000 150 00 150 00 6 85 223 88
Inches PN (XX) 0 00 0 00 0.00 0 00 0'X) 0 («
TrombiniPP 000 0.00 0 00 0 00 0 00 0.00 0 00

I Ucar Carbon ON 12/00 131 00 13100 131 00 131 00 0 45 272 91
Dear Carbon OP 9/4 200 140 00 141 93 145 00 142 00 4 ,"3 26921

I Vacchi PN 265 286 400 0.52 0 5 0.59 0 59 EST 335,.'.)
Vaccni PP 000 000 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00
Vang PN 000 0 00 0.00 0 00 0 00 0 00
Vang Prp PN 000 0 00 0,00 0 00 0,00 0 00
Vigor PN 000 0,00 0 00 0.00 0.00 0 00 (id)
VileiacKPB. 465000 000 0,91 0 91 098 0.93 -1 05 335 ¦'

I Wetzel Fundicao PP 000 0 00 0 00 0.00 0 00 0,00 0M
White Martins ON 37/ 460 500 58 50 60 28 62.00 62.00 1 4? 267.43
WiestPN 000 0.00 0 00 0 00 0 00 0 00 0;<j

Empresas em Situação Especial

Titulos Qtd Min Mod Max Fech Ow: II
Ano

Brumadmho PN 34 1 224 AOO ' 27 ' 35 1 40 1 40 0 ?5 482 '4
Curt PP 000 0 00 0.00 0 00 0.00 0 00 C «
Meridional PP 4 000 1 870 00 1 9/8 75 2 145 00 2 14500 5^9"
Ouimislnos PB 000 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00 0 00Veroime PN 000 0 00 0 00 0,00 0 00 0 00 0 00

Opções de compra
Procoda N" deTit Tipodaseno Exerc Quant Ult M<ix Min Mo<1 Val (CrS) Ney

Elot/obrAa BN - CDE 1900 50000 086 0t6 0 86 08ii 43 OuO fi) 1V R Doce PP - CBP 100.00 830 000 0.50 3,00 0.50 0.99 1 828 OOO 00 19VRDocePP-CDG '00,00 13/10 000 34 00 34 00 26 00 29 76 408 030 OX! CO W0VRDucePP-CDl '1000 3160 000 29 00 2900 21 00 25 74 81360000,00 *3

Opções de Compra — Exercícios
Fituloa Mftxima Valor (CrS) N de Neq

B Eletrobr,1s BN - CBA 670 2 418 700,00Eietrobras BN - CBC 8 110 36 5/6 ICO 00Etetrobras BN - CBE 200 992 000 00 'Elotrobras BN - CBF 4 350 23 533 500 00Elolrobras BN - CBH 280 1 766 80000Eletrotoras ON CBI 1470 9 93/ 200.00 '0¦ Petrobras PP - CBB 10 1 983 100.00 1
B Teiebras PP - CBB 6 CM0 ? 055 180.00 2Telebras PP - CBC 6 000 2 217 460 00 IIV R Doce PP CBA 8 050 253 3/7 500,00 T5R Once PP - CBC 17 190 635 342 4IX) CO ' "3

R Doce PP - CBE 20 075 796 174 500,00 204R DocoPP CBF 12 220 517 761 400.0)R DocePP-CBG '6 970 764 837 900.00 1MR Doce PP - CBi 2 710 131367 500.00 40VRDocoPP-CBJ 15860 800 612800.00 191

BOAVISTACSA
Carteira Seletiva de Ações

ENTRE NA BOLSA COM QUEM MELHOR ENTENDE DE BOLSA.
Fale com o

Gerente

BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO

Resumo das operações

Lote Padrão
Concordatárias
Direitos e Recibos
Fundos de Inc. Fiscais DL 1376
Exercício de opções de compra
Mercado a termo
Opções de Compra
Fracionário
Total Geral
índice Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento
índice Bovespa Máximo
Índice Bovespa Minimo
Das 59 ações do BOVESPA, 26 subiiam.
estáveis e uma nâo loi negociada

Qtde Vol
(mil) (Cr$ mil)

6 651 217 3.821 349
558.550 2.792

9.562 14 343
356 189

610.283 845 068
2 030 24 696

172 570 54.470
11 532

8.004.581 4 763 444
62.248
63 049 (+ 1.7%)
63 673
61 099

20 cairam, 12 permaneceram

OâcilaçôeB do Mercado Oaciiações do Bovespa
0«c.

CM
Foch.

(CrSmll«ç6«»)
0«c.

(M
Maloro Altai Maloret Altai
Ormei pp 58 6 500,00 Warcopolo pn 19 1
Belgo Minpira pn 45.4 32 000 00 Suzano pp 17 2
Sid Inlormatica ppa 37,5 110,00 Sitcopn 16 6
Inopar pp 35 6100 Luxma pp 13 3
ttappn 33 4 000 00 Sid Riogrande pn 10.0Nalotva Daliaa Maloraa BnUas
Emtnaer on 20.0 16.00 Tupypn
Ldt'opn 19.3 351 00 Potrobras on 10 0
Schlos5er pp 14,7 30.00 Alpa'gatas pn 7 8
Wanasa pn 14 300 00 Pirelli op /. 1
Bescpnb 13./ 251 00 Copene pna 6 3

F«ch.
(Cr$ mil

açòca)
560 00
950 00

1 750 00195 00
3 300.00
6 000 00

360 00
2300

/ 800.00/4 000.00

Mercado à vista
Titulos Qtd Abt Min Med Max. Fech Osc%

B Acesita PP'C01 265300 12 50000 12.500.00 12623,45 13 499,99 13 499,99 * /.9
Aco Altona PP' 3 000 000 54,00 54.00 54,00 54,00 54 00 • 1,8
Acos Ipanema PNB' 500 3 500,00 3 500.00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 I
Acos Vill PN' 317 631000 63,00 60.99 64.98 6/.00 65.50 • 0,/
Adubos Trovo PP "C14 250 000 400.00 400.00 400.00 400 00 400,00 -4.7
Agraie PP 2000 15 000.00 15 000,00 15 000 00 15 000 00 15 000 00
Aflroceros PP 'C08 2 000000 1 650.01 1650.01 1699 98 1 700.00 1/00,00 - 3.0
41 bar us ON 10000 380 00 380.00 380,00 380.00 380.00
Alpargatas PN 63200 23,00 23,00 23.10 23.50 23 00 7.6
America Sul PP'CI 29 808 600 9 10 9 00 9.10 9 30 9.30 - 2.1
America Sul ON' 31000000 20 00 19,99 20.00 20.00 20.00 * 2.5
America Sul PN 506 600 000 9.60 9,30 9 46 9.70 9 30 -2.1
Anhanguora ON 100 13 500,00 13 500 00 13 500 00 13 500,00 13 500,00 I
Aritatc Piaut PNA* 11.100 82 000,00 82 000.00 82 000.00 82.000.00 82 000.00 - 13.8
Antarct Nord ON 100 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000,00 1 000 00
Antarctic Pb PNA 25 300 10.00 9 50 9 56 10.00 9 50 -5.0
Antarctica ON 400 22 000 00 22 000 00 22 000 00 22 000 00 22 000 00
Aquutec PP 'C09 684 500 75000 750 00 750 00 750,00 750 00 <1.3
Atacruz PNB 1600 449.99 449 99 449.99 450,00 450.00 -10
Aracruz PPB 100 000 4/3.00 4/3,00 4/3.00 473 00 4/3.00
Artex PN' 6 841600 525.00 525 00 525,00 525,00 525,00 '5,0
Avipal OP 92 200 1 450.00 1 4X) 00 1 450 00 1 450.00 1 450,00 -3,3
Avipal ON 5000 1 200 00 1 200 00 1 200.00 1 200.00 1 200.00AzevedO PN' 60000 2 600 00 2 500,00 2 558.33 2 750.00 2 750.00 ? 10.0

¦ Bamonnd B'ON 80000 3 450 00 3 450,00 3 450.00 3 450.00 3 450 00 *2.9
Bandeirantos PP *C07 18000 20 000 00 20 000 00 20 4//.78 22 000.00 22 000.00 -4,3
Bandeirantos ON 9 400 18 001.00 18 001.00 18 001.00 18 001 00 18 001,00
Banori PN 15000000 8 00 8.00 8 00 8.00 8,00
Banespa ON' 188 500 6/5.00 650.00 682 60 Z00.00 /00.00 • 3 7
Banespa PN' 28 72 '600 /40.00 736 00 747.33 760 00 745 00 - 1.7
Baptista Sil PP *C-12 1 000 25 000 00 25 000.00 25 000 00 25 000 00 25 000.00Belgo Mineir OP 354 500 65 000.00 63 000 00 64 29/ 60 65 000 00 64 500.00 -0 /
Bo'go Mmeir PP 483 400 39 000.00 38 000 00 39 178 94 40 000.00 39 000.00 - 1.2Belgo Mmoir ON 11 700 58 000.00 58 000.00 64 700 85 65 000 00 65 000.00Belgo Mineir PN 4 500 22000.00 22 000.00 26 222.22 32 000.00 32 000 00 * 45.4
BemgeON* 2 000000 60.00 60 00 60 (X) 60 00 60 00
Bcmge PN 7 000 000 60 00 60 00 60.00 60.00 60,00 -4 /
Benzene* PN' 2000000 65,00 65.00 65.00 6500 65 00BescPNB* 500000 251.00 251.00 251 00 251 00 251.00 -13/B'C Calo* PPB* 40000 500 00 500 00 506.25 550,00 550 00-10,0Bombril PN' 2 512900 1 700,00 1 700,00 1 700 00 1 700 00 1 700.00 -4 4
BorgHoft PP 15000 90 000.00 90 000 00 90 000 00 90 000 00 90 000 00 -0.5
Bradcsco ON *ED 526400 5 100,00 5 050 00 5 097 97 5 100.01 5 050 00 -0.9Bradesco PN'ED 4 630 600 5 140 CX) 5 00000 5CM5 40 5 140 00 5 000 00 -3 0Bradesco Inv ON *ED 43 300 5 900 00 5 900 00 5 900 00 5 900.00 5 900 00Bradesco inv PN 'ED 36400 5 901 00 5 90100 5 909 13 5 910 00 5 910 00 - 0 1
Brahma PP 'C11 1 160 600 24 400 00 23 800 00 23 923 09 24 400 00 23 8».0:v 2 4
BrasiiPP'ED 1443 800 42 000.00 42 000 00 42 002 21 42 500.00 42 000 01 -0.0

Titulos Qtd Abt Min MM Mix Fech Osc Titulos%
Brasil ON 32 400 34 20000 34 200.00 M 200.00 34 200 00 34 200 00 Ipiranga Pot PP *C07
Brasimet OP *C31 100 000 4 000,00 4 000,00 4 108,00 4 200 00 4 20000 Ipiranga Ret PP 'CO/
Brasinca PN 1 200 21 000.00 21 000.00 21 000.00 21 OX) 00 21 000.00 - 5.0 Itacoiomy ON
Brasmotor PP ED 12 300 29.40 29 00 29 36 29.40 29 00 -3.0 Itap PN "INT
BrasmotorON 100 9600 96.00 96 00 96 00 9600 Itaubaneo ON'ED
Brasmotor PN 3 900 3000 30,00 30.00 30.00 30.00 - /.I Itaubaneo PN *ED
Brasperola PPA- 3 000 000 43 00 43.00 43 00 43.00 43.00 ?/,5 Itausa ON'
C Fabrini PP' 4 600 6 00000 6 000 00 6 000,00 6 000 00 6 00000 Itausa PN *
Caomi Metal PP C02 30 000 168.00 160 00 164.4/ 168.00 166.00 -1.1 Itautec PN *
Caetano Bran PN 18 679 800 4,50 4.20 4 26 4 /0 4 70 * 4 iJBDuarU'ON-
Cbc Cartucho PP' 100 000 120,02 120.02 120.02 120.02 120,02 J B Duarte PN'
Cbv Ind Mec PP'CO/ 417 500 125,00 125,00 125,00 125.00 125.00 J M Santos PP *
CemigPP "C64 189/19 400 32 00 30.00 31 98 32.00 31 00 4 Joao Fortes ON *
Comig ON 'INT 5 000 000 29,00 2900 29 00 29,00 29.00 » 13/ ¦ Karsten PN *
CemigPNW 55 45/ 300 31 50 29 00 30.95 32.00 29,00 -9,3 Kepler Wober PP •
Comig PN' 348 900 2/.00 27,00 2/ 00 2/ 00 2/.00 -- Keplor Weber PN'
CespPNV 158 000 5 500.00 5 50000 5 52Z.22 5 600,00 5 600.00 - 11,5 Kibon ON •
Coval ON *190 20 000 540,00 540.00 540.00 540 CO 540.00 - 3 Klabin PP C33
CevalPN 'ES. 16 404 800 580 00 568.00 5/8.25 580 00 5/000 -IV Klab.n PN
Cia Henng PP'C/0 43/ 000 15 000.00 14 300.00 14 624 3/ 15 000 00 15 000.00 ¦ Labo PN •
DcaPN* 68500 23000,00 21501.00 229/4.46 23000.00 22 00001 * 4,7 LactaPP'CM
CimltadPNV. CX4 300 25 000,00 25 000.00 25 000 41 25 300,00 25 000,00 Lam Nacional PP *
CimTocantin PN *ED 1 500 40 000,00 40 000 00 40 000.00 40 000,00 40 000 00 Light ON'190
Ciqume Petr PNA-. 4 938 /00 26.00 26.00 26,93 2/.00 27.00 Limasa PP'
Ciquine Potr PNB' 1 100 000 23.00 23,00 26.64 2/.00 2/ 00 - 1/,3 Li* Da Cunha PP-
Ciquine Potr PND* 15 938,700 26 00 26,00 26.00 26 00 26.00 Loias Americ ON
Climax PNB* 81 000 3600 36 00 36,00 36 00 36,00 Luxma PP'C22
Climax PPB' 1443 300 37,00 37 00 37,58 38 00 38,00 * 5.2 ¦ Magnesita PNA*
Cobrasma PP "C01 3 000 1 700 00 1 700,00 1,700.00 1 700.00 1 /00.00 Magnesita PPAX05
Colap PP' 16 8/0 000 2/00.00 2 550.00 2 663 06 2 /00.00 2 690,00 -0 Maio Gallo PP •
ContabPN- 3 000 3500000 35 000 00 35 CXXHX) 35 000.00 35 000,00 - 2.9 Manasa PN 1
Const Betor PPB- 40 000 48000 480,00 460.00 480 00 480,00 -4 Mangels Indl PN •
Consul PN' 1 300 59 000.00 59 000.00 59 000,00 59 000,00 59 000 00 - 0 Mannesmann OP *
Continental PP 100 000 650 00 650.00 650 00 650 00 650 00 Mannesmann PP •
CopasPN- / 900 2 600.00 2 600.00 2 600 00 2 600.00 2 600 00 Marcopolo ON *190
Copene PNA-. 411 /00 //000 00 /4 000,00 /5 098.3/ // 000 00 /4 000 00 -6.3 Marcopolo PN'190
CorbettaPN* 115 000 000 3,40 3,40 3.40 3 40 3,40 -5.5 Marcopolo PNB-190
Credito N&c PN-190 200 000 2 301.00 2 301.00 2 301 00 2 301.00 2,301.00 - 00 Mansol PP *
Cruzeiro Sul PP "CC8 1 000 9 499.00 9 499.00 9 499 00 9 499.00 9 499 00 Marvin PN'INT
Czarina PN* 2 000 000 2,95 2.95 2,95 2.95 2 95 *5.3 Master PNA'
D H B PP "C05 1 858 000 655.00 655 00 655.00 655 00 655.00 - 0 Mendes Jr PPA*
Docas PN' 10/ 200 1 900 00 1 900,00 1 900,00 1 900 00 1 90000 -5,0 Mendes Jr PPB*
Dona Isabel PP-C06 31 400 45100 451.00 451.00 451.00 451.00 Merc Invest PN "ED
DuratexOP-ED 4 900 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 5 100.00 Merc S Paulo PN '190
Duratox PP 'ED 5 100 100 5/00.00 5 /00.00 5 /00.00 5 /00.00 5/00.00 Mosbla PN
Eberlo PN 81/600 10/5 10/5 10,75 10.75 10.75 * 04 Met Wiest PN'
EcilPP- 2 520 000 400.00 400.00 400,00 400.00 400.00 • 14.2 Metal Leve PP'044
Economico PP *C08 100 000 3 30000 3 290.00 3 29/ 00 3 300 00 3 29000 0,3 Metisa PP *C52
EdnPNA- K881 200 2 000.00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000.00 * 25 Micholetlo PP *C25
ElobraPP 'C31 209 900 33000 330 00 339 53 310.00 340.00 Minuano PN *
EleKeirozPN* 3 100 1 300.00 1 300,00 1 300,00 1 300 00 1 300,00 Ml Eletr Aut PN -
Elotrobras PNB INT 4 369 200 14 30 13,50 13,95 14.30 14 00 -10 Moinho Flum OP C07ElumaPP* 700 3 80000 3 800.00 3 800 00 3 800 00 3 800.00 -5 Moinho Sant OP CO/Embraco PN 100 000 55000.00 55 000.00 55 000 00 55000 00 55 000 00 -09 Moinho Sant PP CO/LmbraerON 200 16 00 16 00 16 00 16 00 16,00 -20.0 Mont Aranha PP •
Enibraer PN INT 500 12 00 12.00 12.00 12 00 12.00 Moto Pecas PPA*
Ericsson PP- 35/ 000 1265000 12 500 00 12612.04 12650 00 12500 00 -1 ¦ Nacional ON '190
Estrela PP 'C04 324 800 19500 195 00 195 00 195 00 195 00 -0.5 Nacional PN *190
Eternil ON 94 000 17 000 00 1/000 00 1/000.00 1/000.00 1/000.00 -2,8 Nakata PP 'CO/

F Cataguazes PPAX61 500000 /000 /O CX) 72,36 80.00 80.00 Nakata PN 'INT
FNVPPA-C08 4 5*10 200 250 00 230.01 24/76 250.01 250.01 +0.0 Nativa PN *
Fab C Renau* PP-C07 130000 64.99 64 99 64 99 64 99 64 99 -0,0 Nord Brasil PN *
Fator PP "C03 100OO 20000 200 00 200.00 200 00 200 00 -2.4 Nordon Met OP-C08FerbasaPP- 10 000 3 90000 3 900 00 3 900 00 3 900.00 3 900,00 -2.5 Norooste PNFerro Bras PP 1000 2200000 22 000 00 22 000,00 22000 00 22 00000 ¦ Olvebra PN *
Ferro Ligas PN 50/13 000 5/.00 5500 56 80 58 00 5/00 -1 Or mux PP *
FortibrasPN' 9 / 71 100 18.00 18 00 19.00 19 00 19.00 -13.6 Oxitono PNA*Fertiza PN 100 450 00 4M.00 450.00 450 00 450,00 -6 ¦ Papel Simao PN'INTFor|a Taurus PN *P 1700 000 66,00 66 00 66.47 /0 00 /000 Para Dommas PN *
Frances B'as ON 600 1 420.01 1420,01 1420 01 1 420 01 1 420.01 ? 5.1 Paiaibuna PP •
FrangosuI PP- 2'0 000 4 700,00 4 /00.00 4 /14 29 5 000.00 5 000 00 - 11.1 Paraibuna PN *
Fngobras PN' too (XX) 700.00 700,00 700 CX) 700 00 700.00 - 2 Paranapanema ON *
Gazola PP' 11107 900 4 00 4.00 4 00 4 00 4.00 Paranapanema PN *
Gomes Almotd OE 100 1 800 00 1 800.00 1 800 00 1 800.00 1 80000 Paul F Luz OP X07GradientePN* 78 000 1101.00 1 101 00 1101 00 1101 00 110100 - 0,0 Peue PN •
GurgelPP- 3 000 31 500.00 31 500 00 31 500 00 31 500.00 31 500 00 Perdigao PNMercums PP-C45 20 000 000 3.50 3.50 3.50 3 50 3 50 -12 Perdigao Agr PN *
lap PP 592OO 490.00 490.00 497.09 500.00 500 00 - 2.0 Petrobras PP C58lap ON' 25 000 8/6.00 876 00 876 00 8/6.00 876 00 - 30 Petrobras ONIguacu Cafe PPA- 5 906 500 17000 16500 169 91 1/0,00 165 10 -5.6 Petropar PP 'C02
iguacu Calo PPB* 5 090 2CX) 1/0.00 160 00 169 90 170 00 16500 * 2.4 Petroquisa PP "C02
IguacuCa'e PNA'P 9 000 000 17000 16500 167 78 170.00 165.00 -29 Pettenati PN'igua."u Ca'e PNB'P 50CX.i'W0 I'O.'JO 1/0.00 "0 00 17000 17000 Peve ON *

V'liares PN 700 700 45 00 4510 45 00 45.00 4500 Pirelli OP *C95
1 nits Romi ON 1890 000 1150 00 1 150.00 1 150 00 1150 00 1150.00 P-roili PP X95"nvarpp- H196CX) 6100 61 00 61 00 61 00 61.00 - 35 Pirelli PneuOP X05|n<H'.r PN" 847 803 6O1JC 60 00 60 00 60 00 60.00 P»re"i Pneu PP "C05
iKhpePN' 2 CXX) 25 C0C 00 26003.00 25 CXX).00 25 COO 00 25 00000 -IS Progresso PN '

Míx Fech Osc% Max Fech Osc%
904 000 2 800 CO 28COOO 2800 88 3 000 00 3 000.00
«>95 000 2 200.00 2 200 00 2 200.00 2 200,CO 2 200.00

1 000 370 00 3/0.00 3/0 00 3/0.00 3/0.00
20 000 4 000.00 4 000.00 4 000,00 4 000,00 4 000 00

129 900 14 000 00 14 OOO.CX) 14 000 00 14 000.00 14 000 00
863 200 13 000.00 13 000.00 13 000 00 13 000.00 13 000 00

3 000 50 000 00 50 000 CO 50 000 00 5Í1.W00 50000.00
748 300 4/500 00 4 / 500.00 48690 90 50000.00 48 000,00
46 / 800 350 00 300.00 337 92 3/0 00 315CO

289 902 500 1.75 1,75 1,75 1 80 1 75
759050600 1.37 1.16 1.21 1.3/ 1 19

1 200 B 10.00 810.00 810,00 810.00 810.00
200 16 000.00 16 OOO.CO 16000 00 16 000.00 16 000.00

50 000 10000.00 10 000 00 10 000.00 10000.00 lOCOOOO
1000 000 16.10 16 10 16,10 16 10 16 10

21 834 500 15 20 15.20 15 27 15 50 15.50
5 000100 500.00 100 5CO.C0100 500.00100 500.00100 500.00

49 000 335.00 330,00 334,54 335,00 330,00
42 400 325 00 320.00 324,72 325.00 320.00
52 400 351 00 351 00 351 00 351 00 351.00
42 000 25950.00 25 950.00 25 985 71 2G 000,00 26 OOO.CO
40 000 500 00 500 00 500 CO 5CO.OO 500.00

100 000 6 9(0,00 6 900,00 6 900 00 6 900.00 6 900 00
20 000 310 00 310 00 310,00 31000 310.00
20 000 / 000.00 / 000.00 7 425 00 7 500,00 / 500.00 •

100 Z00.05 /CO,05 /02.43 750,00 750.00
16 201 000 190.00 190.00 192.59 200,00 195.00'

200 260.1X) 260 00 260.00 260.00 260.00
8 600 000 500 00 4/5.00 486 16 510,00 490.00

920 000 120,00 100.00 102 66 120.00 105,00
IOOOCOO 300,00 300,(0 3CO.OO 3(0.00 300.00 -

34 823 400 43 00 43,00 43 00 4J.01 43 01
52 110.400 225.00 220,00 234. 235.01 220,00

1394 200 150 00 150,CO 150 00 150.00 150.00
150 800 610.01 610,01 610,01 610.01 610.01

19 931 800 470.00 470 00 529.73 560.00 560 00 »
2.705 000 340 00 340.00 399 89 400.00 400 00 *

5 000 13 200 00 13 200.00 13 200 00 13 200 00 13 200.00
500 199.00 199 00 199.CO 199 CO 199.00

20 00 20,00 20 00 20.00 20 00
1500 00 1 500.00 1 500 00 1 ÍOOOO 150000
2 200 00 2 200.00 2 200 00 2 20000 2 200 00
1800 00 1 800.00 1 800.00 1 800,00 1 800 CO
2600,00 2 600.00 2 600 00 2 600.00 2 600 00

13300 133 00 133 00 13301 133 01
43 20 43 20 43.20 43,20 43.20

• 10
•7.0

?0.2
¦4.3

19.1
14.2

35 200
1 000

15 200
6 700

1/000
16 5C0

1 200 000
402 000 190 000 00 180 000,01184 42/ 86190 000.00190 000 CO

58 900 105.00 90 00 102,73 105.00 90 00
600 400,00 400.00 400.00 400.00 400 CO

373 000 360.00 360 CO 36000 360.00 360,00
900 20 100 00 20 100.00 20 100 00 20 10000 20 lOO.iX)

360,00 360.00200 360 00 360.00 360,00
/1 600 266 00 260 00 261.96

300 160.CX) 160.00 160,00
5 000 800 00 800 00 800.00

II 0/0.000 9 50 9 50 9,50

2/5.CO
160 00
800 00

9 50

26000
160 00
800 CO

950
-5.2
-5,5

300 10 501.00 10 501 00 10 501,00 10 501,00 10 501 00
430 OCO 12000,01 12 000.00 12 000.01 12 000 01 12 000 CO

19 00 19,00 1900 19.(0
1/ 31 18.81 19 50 1/31

300 00 300.c0 300,00 300.00
330.00 335 00 340,CO 330 00

1 258 000 19,00
32 5/0.000 1950

3 500 300.00
200 000 340.00
200 400 24 110.00 24 100.00 24 148.90 24 500,00 24 500.00 * 33

59 800 8 900.00 8 900.00
343 900 2/0 00 270 00

/5 800 6 500 00 6 500.00
5 000 000 900 00 880 00

10 611 500 5 000.00 5CXW,00
10 215 200 6 40 6 40

1311 OCX) 300,00 300.00
1118 300 280 00 280.00

1 900 970 CO 9/000
2t2W2 /00 1 970 00 1 900.00

11 999 700 490 00 490.00
IOOOCO 9000.00 9OCX)00

2 980 100 146 00 143.CO
509 200 300,00 300 CX)

2 154 4CO 580 00 540.00
9 100 400.00 360 00

1 OCO 3 150.00 3 1M.00
87 500 3 999 99 3 999 99

500 000 13,20 12 50
186(0 6993,00 6 99000

528 500 8 500.00 7 800.00
14 600 8 4COOO 8 400 00

524 300 7 COO 02 7 000.02
732 8CO 7 000.00 6 *X» CO

12 200 000 5/9 579

8900.00
2/0.00

6 500.00
889 50
155.10

7 29
300 01
280 16
97000

1960 93
493.23

900000
144 42
300.09
559 33
382 09

31ÍOOO
4 000 00

1298
930,00

8504 39
8 487 67' 455 43
6 445 *4

591

8 900.00 8 900.00
2/0.00 2/0 00

6 500.00
90000
300.00

Z.40
30001
290.00
9/0.00
01000

500,00
900000

146 00
31000
590.00
400 00
15000

OCO 00
1320

990.00
9000,00
8 50000

61000
/ 400 0O

• 99

6 500 00 •
895 CO
300.W

7 40 •
300.01
290,00
9/0,00
000,00

500 00
9 000 00 <

143 00
31000
560.00
360. CO
150.C0
000 00

12.50
990.00
800 00
500 00

7 600.00
6 400.00

582

585
-0.5

•60
138

3 6
125
•68

18
10,0

Real Cons. ON 'ED
Real Cons PNF*ED
Real Part ON "ED
Rolnpar PP *
Rotripar PN -
Ripasa PP "C29
Ripasa PN 1
Rodoviária PN *
Sadia Concor PN *
Sal gema PNB*
Sam.tn PP
Samitri ON
Samitri PN
Schlosser PP'
Sergen PP 'CO/
Sharp PNA*
Sharp PNB"
Sharp PPA-
Std Intonnat PNA"
Sid Intormat PNB*
Sid intormat PPA*
S..1 Aconorte ON "INT
Sid Guaxa PN *
Sid Riogrand ON *
Sid Riogrand PN *
Sifco PN "INT
Solornco PP '
Souza Cruz OP
Staroup PP *
Sudamens ON "ED
Sultepa PP •
Supergasbras PN '
SuzanoPP
Teka PN *
Tei B Campo ON "190
Telebras OP 'C05
Telobras PP 'C05
Telebras ON "INT
Telebras PN 'int
Telebras PN 'P
Teutbras PN'
TeiespON'190
Teiesp PN *190
Transbrasii PP 'C3/
Trombini PP'
Trulana PN
Tupy PN *
ar Ca-bon OP '

UniWinco PNA*
Unibanco PNB*
Unipar PNB
Vaccni PP *
Vacchi PN'
Vaie R Doce OP CO/
Vaie R Doce PP CO/
vaie R Doce ON iNT
Vaie R Doce PN iNT
Var.g PN 'INT
Vi ür SmarmaOPCO/
Vileiack PPB"
Votec PN'
Vulcabras PN *
Whit Martins ON *

2800
1 000

500
38 260 (XX)
10 210 000

154 800
100
300

47 075 800
3/ 436 000

24 300
100
100

416 900
500 000

6 813 500
466 6iX)

2 /75 200
400

4 400
9 000
4 700

350 /00
14 400

2 333 '00
410.200

36 000
2 200

200 000
185 000

2.100.000
768 000

300
11 328 /CO

/ 700
25000

370 831 000
5/1 500

27012600
94 000 000

190 231 500
600
300

114 000
850 000

20 000
693 000

1 361 000
22 000
10000

394 800
245 OCO 000
549 498 700

200
7 439 500

77 700
131 400
52 800

5 000
832 OCO 000

20 002 /00
1 000

1 02/ 066 800

21 000,00
20 000 00
20 000 00

420.01
430 00

76 000.00
60 000.00

1 580 00
400,00

240 00
280 00
380,00
260 00

30 00
142 00
59.00
51 00
60.00
95.00
90.00

110,00
3000 00

500.00
300 00
000 00
580 00

29 000.00
930.00
123 03

6 790.00
580 00
117.70
950. CO
900 00
500.00

480 00
M0 00
500.00
ScOCO
490,00
500 00

2600 CO
500,00
140,00
12900

0.80
68CO.OO

145 00
14 000,00
12 251.00

22.50
0,50
0 52

74.99
96,00
66 CO
92.00

18 500.00
600 00

095
2.50

/ 000.00
60.00

21000.00
20000.00
20 000 00

420,CO
420.00

75000,00
60000.00

1 580.00
200.00

20100
27601
380.00
260.00
30.00

142.00
59.00
5100
60 00
95.00
90.00

110 00
3 000 00

50000
2 300,00
3OCO.0O

580.00
28 000,00

900.00
123.03

6 600.00
580 00
117./0
95000
8/0.00
500 00
48000
545.00
450 00
550,00
485.00
480,00

260000
500.00
140 CO
129 00

0.80
00000

140 00
14 000.00
12 251 00

21.50
0.50
0.50

74.99
94,00
66 00
90.00

18 500.00
6CO.OO

0.90
2,50

000.00
58.00

21 000.00
20 000.00
20 000,00

431 16
429.79

75819.12
60 00000

1 580 00
205 *5

239.96
2/7.30
380,00
260.00

30,00
142.00
59 4-
51.00
64 82
95.00
90 CO

11000
300000

500.00
300.00
166.52
671.96

28 'tóò7
902./3
12303

6 694 57
587 71
11/,zo
950 00
879.99
510 00
480 00
5596/
494 22
555.55
489 99
4<V; 70
600 00
500.00
141 41
139 35

080
6 009 24

1454/
'4 000,00
12 251 00

22.40
0.50
0.50

74 99
96.80
66 46
94.32

18 ÍO0.O6
6CO.OO

0.91
260

7 00000
59 68

21 000.00 21 000.00 * 4 3
20 000 00 20COO.OG
20 000 00 20 000 00

440 00 430.00 - 3 6
430.00 420 00 4 5

76COOOO 75 000.00 1 3
60 000,00 60 OCO 03 7 6

1580 00 1 58000 - 53
400.00 1 245 CO -4 2

240.00 201.00 -12.6
280 00 2/7,00 * 0,7
380.00 380.00
260.00 260.00
30.00 30.00 -14 '

142.CO 142 00 -'4
60.00 60,00
5101 51,01 *2,0
65.01 6500 • ' 4
9500 95.00
90.00 90 iX) -2 l

110 00 11000 * 37 5
3 000.00 3 000 00

500.00 2.500.00
300 CO 2 300.00
300 CO 3 300.00 * 10 0'
750,00 I 750,00 - 16 6

29 000 00 29 000 00
930 00 900.00
123.03 123 03 * 2.5

6 800.00 6 700 00 ' i
610.00 610.00 - 5.1
117.70 11.-/0- 11.4
950.00 9iO 00 * 17 2
900.00 870.00 * 1.1.
500 CO 250000
480 00 480 00 • 6 6
585,00 575.00 -0,6
500.00 450 00
570.00 £65 00 -0,8

' 495.00 486 00 -3.9
500,00 490 00 1 4

1 2 600 CO 2 600 00
1 3 500 00 3 500 00 * 2,9

150 02 150 02 - 7,1
14000 140 00 - 44

I 030 0.80
1 68OOCO 6000,00 -11.7

150.00 150.00 • 7,1
! '4 000.00 14 000.00
I 12 251.00 12 251 00 - 1.1
I 2300 23.00 - 2.2
) 0:0 050
I 0 52 0 50 -3.8
I 75 00 75.00 -0.0
1 99.99 98,50 - 3.3
i 7000 WiOO
1 96.CO 96 CO - 3 2
i 18 501 00 18 500.00
) 600 00 600.00

0.95 0 91 -7.1
I 2 60 2 60
I 7 00000 7 OOO.CO - 7.6
I 62.00 62.00 - 3 3

Concordátarias
Brum«<J.nr>o PN 514 002 000 1.35 1 32 1.34 139 1.39-3.7
Cat Brasilia PP' 100 60,00 6000 60.00 60.00 60 00 - 7 6
Colul I'ani OP 'C33 100 000 22 00 22.00 2200 22,00 22.00 - 4 "
Engesa PPAX02 115 100 225.00 22500 225,00 225 00 225 lO - 13.0
Guararares OP "C36 48 UO 40 COO 00 36 500.00 39 992 72 40 OCO,00 36 500,00 * 13
Persico PP 4i70>» 20.00 20 00 20 00 20 10 20.00
Veroime PN "INT ".r .YO 120,00 120 '30 120.00 120.00 120 00

Termo 30 dias
Titulos Qtd Abt Min Med Max Fech Osc

%
Paranapanema PN 2 COO COO 2 322 tv) 2 322 63 2 322 6.1 2 .122 63 2 322 63 0.0
Petrobras PP C58 30 000 668 38 668 38 668 38 (68 38 668 38 0.0

Op^des de compra
Titulo Venc. P. Exerc. Old*. Ult- 0#c-
PET PPTVAPNPM A pNPM A PNTEL PP

A ürAbrA fcr 2400 002600 00
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• Economista quer que área fínancãf| dê apoio às medidas

Maid

MERCADO

¦ SÃO PAULO - 0 ris® lio Siirncy,
figura que Simbolizou a adesão da socie-
dado na condução do Plano' Cruzado, em
1986 — o primeiro dos choques ccoqó-
micos lendo como objetivo acabar Som a
inilUção Brasileira —, desapareceu nos
programas subseqüentes adotados no
Brasil e que perseguiram sem sucesso o
sonho de estabilizarão. Foram precisos
cinco anos e cinco pacotes econômicos
para o surgimento de uma nova figura de
adesão social, que visa tão somente iden-
tificar alguém que trabalha, fora do go-
verno. pelo êxito do combate à inflação,
sem. neccssariamcnto, apoiá-lo política-
mente. Trata-se do ageim construtor da
reversão de expectativas e que tem como
inspirador e primeiro soldado nada me-
nos que o deputado César Maia (PDT-
RJ), político que se envolveu em uma
difícil polêmica com seu partido ao
apoiar publicamente o Plano Collor II."Note-se bem, sou de oposição ao
governo federal", foi logo avisando Ce-
sar Maia ao lançar-se como agente coits-
trutor (Ia reversão de expectativas, duran-
te reunião, ontem, com mais de cem
executivos e empresários do setor finan-
cciro, promovida pela Associação Nacio-
na 1 das Corretoras (Ancor). O termo sig-
nifica que Maia será um agente que vai
atuar cm todos os segmentos da socieda-
de para convencer as pessoas de que é
preciso acabar com o pessimismo geral
em torno das possibilidades de sucesso
do povo programa econômico.

"Se nossa reação for oferecer resis-
tcncia e multiplicar o pessimismo, vamos'
para o caos", afirma o deputado, cxpli-
cando que as probabilidades de êxito do
pacote estão muito mais ligadas ao com-
ponente psicológico dos agentes econò-
micos (em outras palavras, a expectativa)
do que á qualidade técnica das medidas
que compõem o Plano Collor II. "Nós
todos somos agentes desse processo de
estatização econômica, somos a socieda-
de. Não adianta simplesmente lavar as
mãos e achar que o filho não nos pérlen-
çc. F.le é nosso também e Compulsoria-J
mente."

Criticas — O ambiente em que
Maia assumiu a figura de \igente cons/m
for da reversão de expectativas não foi
dos mais propícios. Manoel Pires, presi-
dente da Ancor, por exemplo, lançou
duras críticas ao plano econômico, che-

Mauro Mattos — 24/10/90

Maia: momento é grave c exige | participação de todos

gando a afirmar: "Vivemos uma concen-
tração de poder econômico nunca visto,
uma concentração que termina em cor-
rupção. Não tenho dúvidas de que bre-
vemente teremos conhecimento público
desses casos."

José Carlos Jachinto, presidente da
Associação Brasileira de Bancos Comer-
ciais (ABBC), reclamou que por mais
que se queira apoiar o governo c traba-
lliar pelo engajamento da sociedade no
processo de combate á inflação, o setor
não está confortável depois de sofrer o
que ele considerou um duro golpe. César
Maia não se abalou em nenhum momen-
to c prosseguiu firme em sua pregação."Estamos na mesma situação do náufra-
go. O problema dele não é saber o que
fará ao chegar na praia, mas de como
fazer para chegar vivo no continente",
afirmou.

"No nosso caso, não dá para chegar
em terra sãos e salvos sem haver uma
contribuição forte do governo e da socie-
dade. Nesse momento, por exemplo, o
governo trabalha precisando de um ato

CDB

Taxas chegam a 650%

cooperativo do sistema financeiro. Que-
ro esclarecer que sou de oposição ao
governo federai, mas a questão é muito
simples: a conjuntura econômica é grave
demais e não há alternativa."

Maia passou os últimos 15 diascircu-
laudo por várias regiões do pais para
levar, essa mensagem a entidades de cias-
se e meios acadêmicos. De palestra cm
palestra, ele espera começar a construir
um clima mais favorável na sociedade
para o gerenciamento do Plano Collor II.
I:m reuniões com colegas deputados de
outros partidos de esquerda, Maia tem
sido ainda mais incisivo. Em recente reu-
niào da bancada pedetista. que incluiu
alguns parlamentares de outros partidos
de esquerda, ele afirmou: "Vocês ficam
batendo de frente com o governo, mas na
hora de apertar o botão (votação cm
plenário das medidas econômicas) temos
obrigação de ficarmos ao lado de nossos
pares. Votar contra significa fortalecer as
teses contrárias do que vem sendo feito,
ou seja, aumentar o poder de influência
da direita desse pais."

As taxas dos CDBs (Certificados de
Depósito Bancário) explodiram ontem, o
que surpreendeu o mercado financeiro e
causou muito nervosismo pela manhã,
embora no final do dia tenha recuado
bastante. Os papéis de 311 dias foram
negociados na faixa de 650% ao ano,
correspondente a um overniglu de 23",,,
enquanto na sexta-feira os mesmos titu-
los eram a equivalentes a um over de
20%.

Esta subida tão brusca do CDB — os
bancos de pequeno porte ofereceram
uma taxa superior aos 700% — foi atri-
buída á explosão das taxas dos negócios
interbancários, que bateram os 27% e
foram, por sua vez, influjfnciadas pela
verdadeira corrida aos empréstimos de
curtíssimo pra/o. No final da semana
passada, muitas empresas de grande por-
te, enfrentando dificuldades de caixa, rc-
correram maciçamente ao chamado Iwt
mimey. procurando tapar furos de caixa.

Estes empréstimos acabaram deixan-
do um buraco nos bancos, que, assim,
ofereceram uma remuneração elevada
para os títulos de 30 dias c. com isso,

BOLSA

conseguiram driblar a dificuldade de cai-
xa. No meio da tarde, depois do terrema-
io de toda a manhã, as taxas deram um
sinal nítido de queda — o que deve
prosseguir hoje — e os CDIs (Certifica-
dos de Depósito Interbancário) recua-
ram dos 27% iniciais para a faixa dos
16%. Seguindo a mesma trajetória, os
CDBs já tinham recuado para algo iufe-
rior aos 600% ao ano.

Para o diretor de um grande banco, o
que se assistiu ontem não passou de um
espasmo dentro do mercado, ainda muito
nervoso e enfrentando dificuldades de se
adaptar ao Plano Collor II. O artigo do
ex-ministro da Fazenda, Mário Henrique
Simonsen, teve, por sinal, um grande
impacto c só serviu para aumentar as
incertezas que rondam o Plano Collor
II.

A oscilação, ontem, foi tão intensa
que por conta disso o ganho bruto do
CDB variou, dependendo da hora, entre
IX.28% a 16,73%. Para hoje, osespccia-
listas acreditam que a taxa, a se confir-
mar o movimento no final da tarde, deve
ficar mais estável.

Volume elevado nas opções

O vencimento de opções deu o tom
ao mercado de ações e a Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro, por conta do volume
elevado, chegou a lembrar a euforia que
antecedeu o Caso Nahas. o estouro que
ocorreu em junho de 1989. No total, a
bolsa movimentou CrS 6,39 bilhões, e
apenas o exercício de opções respondeu
por uma fatia de 62%. No fechamento, o
IBV, termômetro dos negócios no Rio,
fechou em alta de 0,9%.

A concentração dás operações se in-
tensificou em função do vencimento e
apenas as ações preferenciais (sem direito
a voto) ila Companhia Vale do Rio Doce
aboçanharam 59% de todo o mercado á
vista. Segundo os analistas, o vencimento
de opções — neste mercado não se com-
pra diretamente a ação mas o direito de
exercê-la a um preço previamente estipu-
lado — foi considerado tranqüilo, até

OURO E DÓLAR

mesmo porque a valorização acentuada
depois da edição do Plano Collor II fez
com que já houvesse exercício na maior
parle das séries.

"F um clima muito propício para a
especulação", resume Carlos Antônio
Magalhães, da corretora City. Agora,
todas as atenções do mercado estão vol-
tadas para quarta-feira, quando será a
vez do vencimento do mercado índice —
o Ibóvespa. De acordo com os espeeialis-
tas, a subiía brusca ontem das taxas de
juros acabou beneficiando os investido-
res vendidos, isto é. aquele grupo que
aposta na queda do mercado, e que ten-
tam dar uma reviravolta no vencimento.
Em São Paulo, a valorização atingiu
1.7%. o volume financeiro cravou CrS
4,76 bilhões e o vencimento de opções
respondeu por uma fatia de apenas
18%.

Oferta derruba

o comercial
Está sobrando dólar comercial no

mercado. Esta é pelo menos a sensação
dos bancos e por conta disso a moeda
norte-americana usada pelos exportado-
res e importadores lécliou com uma forte
tendência de queda, cotada, no encerra-
mento, a CrS 220,60. O recuo do dólar é
atribuído pelos diretores dos bancos a
uma grande oferta da moeda em razão
do fechamento dos contratos de câmbio.

Para se ter uma idéia, o volume destes
fechamentos para a exportação giram na
casa dos USS 200 milhões por dia, c esse
dinheiro acaba indo aterrissar nos cofres
do Banco Centrai.

Ontem, em função do feriado em No-
va Iorque, o BC" deixou de fazer as tradi-
cionais operações de arbitragem e o mer-
cado de ouro aqui dentro registrou um
volume considerado reduzido — perto de
4,5 toneladas. No encerramento, o gra-
ma valia CrS 2.866 na Bolsa Mercantil e
dc Futuros, apenas CrS 3 a menos do que
na sexta-feira. E o black ficou parado;
CrS 250, para a vendai e CrS 247, na
ponta dc compra.

BCN

Lucro alcança

CrS 8 bilhões

SÃO PA u I .O — O Banco de Crédito
Nacional (BCN), instituição financeira
de médio porte que tem como seu princi-
pai acionista o banqueiro Pedro Conde,
alcançou lucro líquido de CrS 8 bilhões,
no exercício de 1990, o que representa
retorno sobre o patrimônio de 17,7%,
resultado que pode ser considerado exce-
lente, em comparação com o desempe-
ri lio geral do sistema financeiro; no ano
passado. O resultado foi particularmente
notável, segundo a diretoria do BCN,
por ter representado crescimento real de
118,6%, em relação a I9S9. O patrimò-
mo liquido atingiu CrS 45.5 bilhões, no
encerramento das atividades de 1990, o
que significou evolução de 128%, em
relação ao período anterior. O resultado
representou um lucro de CrS 2 mil por
lote de mil ações.

INDICADORES

BoSsa ftflercaníii e de Futuros
Volume Geral

Ouro 0
Índico 4.915
Câmbio 10.332
Total 146.857

11 1 mJ

INumeros 
do Contratos Volume Part.

nogdeios negociados (Mil CrS) (%)

1.001 17.861 12.810.209 53,70
1.327 15.520 4.956.025 20,77
182 4.144 4.779.178 20,03

3.579 53.991 23.853.705 100,00

Ouro/Mercado de Opções sobre disponível
Valor do contrato: 250g

Veto Eaerc Contr Nefl
Cotação em cruzeiro! por grama

Abert I Mínimo! Máximo Última

MR03
MR18

2.804,50
3.206,00

476
1.160

22 895,00
7 120,00

761,00 895,00 863,00
120,00 150,00 140,00

Ouro/disponível
Valor do contrato: 250g

Veto Contr Neg
Cotações em cruzeiros por grama

Abort | Mínimoj Máximo| Última | Oic

17.861 1.001 2.868,00 2.864,00 2.885,00 2.866,00 -0,1

Mercado Futuro/Índice
Valor do contrato: Ponto» X Crt 0,50 Cotações em numero» de pontos

Veto | Contr 
J 

Nog j Abert Mlnimo j Mtoimo | Ultima |
Fovl 4.915 1.297 63.500 61.600 64.500 63.600
Abr1 0 30 430.000 415.000 440.000 440.000

Mercado Futuro/Cambio
D6l»r Valor do contralo: US* 5 mil Co«a$6es em cruzeiros por d6lor

Veto | Contr j Nag j Abort Minimo | Mtiimo | Ultima |

Mart 8.919 182 231,60 229,90 232,10 230,10

Câmbio Turismo

Compra
(Cr$)

Venda
(CrS)

Escudo 1,7512 1,9278
Dolar 235,00 248,00

Franco
suiqo 179,57 197,68

Franco
frances 45,238 49,802

lene 1,7518 1,9285

Libra 447,95 492,59

Lira 0,20485 0,22552

Marco
alcmao 153,95 169,48

Peseta 2,4686 2,7176

Ouro
(CrS-lingoto por gramas)

Compra Venda

Banco do
Brasil
(250g) 2.861,00 2.866,00
Goldmine
(2S0g) nd nd
Ourinvest
(250g) nd nd
Safra
(1000g) 2.856,00 2.866,00
Bozano
Simonson
(1000g) 2.861,00 2.866,00
Funt)'doras lorneceáoras e custodiamos
credenciados na Bolsa Mercantil e deFuturos

Fonte: Banco do Brasil

AJB

Informe
SINDICAL

Saiba tudo sobre
relações de trabalho

sem o menor trabalho.

Assinaturas: (021) 5804742

Contribuigdes ao lapas
Mds de compotancia: fevereiro - pod* pa gar iti o 1° dia util do
marpo.
Autdnomos

Filiapao - Tempo Ba»a (Cr») A»quota»(%) | A pagar (Cr»)j
Ate 11.886,00 10 1.188,60
Mais del ate 23.772,00 10 2.377,20
Mais de 2 ate 35.658,00 10 3.565,80
Mais de 3 ate 47.544,00 20 9.508,80
Mais de 5 ate 59.430,00 20 11.886,00
Mais de 7 ate 10 71.315,99 20 14.263,00
Mais de 10 ate 15 83.201,99 20 16.640,40
Mais del 5 ate 20 95.087,99 20 19.017,60
Mais de 20 ate 25 106.973,99 20 21.394,80

10 Mais de 25 118.859,99 20 23.772,00
Empregados Domesticos

Allquota»(%) j Mlnimo (Cr») j M&ximo (Cr»)|

Basedecalculo 15.895,46 35.658,00
Emprogado 1.271,64 2.852,64
Emprogador 12 1.907,45 4.278,96

Empregados Segurados

Snl&rio de Contribuipao (CrS) Allquotas (%) I

ate 35.658,00 8
de 35.658,01 at6 59.430,00 9
de 59.430.01 atoll 8.859,99 10

Impostos, taxas e indices

Set | Out | Nov | Dez j Jan | Fev

Unit 955,20 1.077,95 1.225,74 1.429,70 3.408,74 4.097,65
Uferj 2.889,00 3.258,00 3.721,00 4.302,00 5.092,00 6.109,00
MVR 1.054,97 1.190,53 1.353,75 1.579,01 1.885,18
VRF 776,04 875,77 995,83 1.161,54 1.386,76 1.667,02

Imposto de Renda

Base de cálculo (CrS) Alíquota Parcela a deduzir
(CrS)

IR na Fonte (Janeiro)

Ate 60.154,00 isento
De 60.154,01 a 200.514,00 10% 6.015,40
Acima de 200.514,01 25% 36.092,50

IR na Fonto (Fevereiro) 
Ate 60.154,00 isento
De 60.154,01 a 200.514,00 10% 6.01 

MO
Acima de 200.514,01 25% 36.092,50

Deduções
a) CiS 4 221.00 (/aneiro) e CrS 4 221.00 (fevereiro) por dependente ate o
/imite de 5 dependentes.
b) CrS 50 656.00 (janeiro) ou CrS 50 656.00 (fevereiro) para aposentados,
pensionistas e transferidos para reserva remunerada a partir do mês que completar
65 anos de idade.
c) Pensao alimentícia paga devido a acordo ou sentença judicial
OBS Os valores de fevereiro são os mesmos vigentes em janeiro

Taxas Andima
iTaxa Ront Ront. Proj.

Aplicac&o Orutrt
(%a.d.) soni (%) mes.(%) mos.(%)

BBC 0,4388 0,4388 3,2187 7,3251

ADM(CDB) 0,7966 0,7966 4,3357 11,1727

IFTE 0,5388 0,5388 3,7860 8,3447

Aplica^ao Lfquida

BBC 0,3008 0,3008 1,9701 4,4502

ADM(CDB) 0,4675 0,4675 2,2181 6,1045

IFTE 0,3316 0,3316 2,3152 5,0608
Valor Variagao Varia<^ao Variapao Proje<;ao

Indicador Cr$ Dia Semana Mes Mes
/Indice (%) (%) (%) (%)

Taxa Ref.DiAria 0,460947 0,460947 3,134895 7,00
US$ Com.Conipra 15/02 220,59

USS Com.Vonda 221,56 0,12 0,07 0,65

US8 Com.Compra' 220,50
USS Com.Venda 220,87 -0,31 -0,31 0,33

USS Tur.Compra 15/02 246,40

USS Tur Verxia 246,57 0,50 -0,04 4,82
Paralolo Conipra 248,00

Paralelo Vonda 251,00 •• 0,40 5,91

D6lar BM&F-Mar/91 230,10 -1,03 -1,03 3,93 4,52

D6larBM8.F-Abr/91 •• 7,39

SINO - spot (Fee.) 2.866,00 -0,10 0,10 2,17

BM&F -spot (Fee.) 2.866,00 -0,10 -0,10 2,17
BBF • spot (Fee.) 2.866,00 -0,10 -0,10 2,17

Ouro BM8iF-Mar/91 3.026,70 •• - 7,90

IBV-RJ 29.185 0,97 0,97 23,90

IBOVESPA 63.049 1,72 1,72 32,79

Fator de Defla^ao 1,1094

Fontat MDIMA Banco Central BM1F BBF BVRJ. BOVESPA' Dados oW«fos através <je amostra

Financiamento da casa própria - SFH
Valor do financiamento

Pmo Renda Ta«a«Em PrastapioEmCr» em familiar dejurot•mCr» anoi eiigida ao ano (%)

500 833.510,00 4.397,32 25 30.601,31 2,7%

1.000 1.667.020,00 1 2.351,72 2 59.198,58 6,0%

1.500 2.500.530,00 22.004,25 25 94.277,93 7,9%

2.000 3.334.040,00 3 2.179,76 23 1 24.071 46 8,7%

2.500 4.167.550,00 44.049,98 20 162.247,80 9,3%
3.000 5.001.060,00 55.119,97 20 1 93.307,05 9,9%

3.500 5.834.570,00 66.988,79 20 225 634,37 10,5%
4.000 6.668.080,00 76.558,62 20 257.867.85 10,5%
4.500 7.501.590,00 86.128,44 20 290.101,33 10,5%
5.000 8.335.100,00 95.698,27 20 322.334,82 10.5%

* Valor do VRF em fevereiro CrS 1 667.02

Fonte: Secretaria do Rucoita Federal fonte Abeop
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Circuito integrado
Aliodo

ucm já esbarrou com termos absolutamente desconhc-
cidos ou com cxplicaçôcs pouco convincentes nos ma-

nuais c livros técnicos sentiu na pele o famoso enigma da
esfíngie: decifra-me ou devoro-Ê Pensando nestas caixas
pretas — que às vezes nem mesmo os dicionários especializa-
dos são capazes de elucidar —, duas experientes tradutoras-
intérpretes, Astrid de Figueiredo, c Nora de Craievich resol-
leram criar a Oficina Moderna de Tradução Técnica.

Trata-se de um curso de tradução que, além de oferecer ao
técnico a oportunidade de burilar seu inglês (aplicado à
informática) traz uma surpreendente novidade: as aulas são
ministradas com técnicas de relaxamento c desbloqueio. As
duas professoras chegaram à conclusão de que com este
método os resultados são um sucesso total.

Na primeira aula, o relax fica por conta de sessões regadas
aos sons de música da nova era, barroca c clássicas, entre
outras. Em seguida, o curso técnico normal, com uso do

português e do inglês. Na outra aula, a chance para quem
quer liberar os dotes artísticos: o desbloqueio acontece
através de técnicas teatrais de respiração e colocação de voz,
com o objetivo de desinibir o aluno. Nesta fase, o idioma
usado é o inglês. Durante as semana toda essa seqüência é
obedecida.

Mas as novidades do curso — que começa dia 11 de
março e vai até junho — não se restringem à metodologia.
As aulas serão dadas no Instituto Brasileiro de Psicanálise
(lbrapsi), tradicional instituição que decidiu abrir portas c
auditórios para que projetos como este, voltado para a área
de informática, encontrem terreno fértil para se desenvolver.

É isso aí. Um espaço alternativo para o usuário, técnico
ou profissional de informática acaba de ser aberto, com
método alternativo c, como não poderia deixar de ser, a esta
altura, com horário alternativo também. As vagas para
participar da Oficina são limitadas e as aulas vão acontecer
às segundas e ás quartas-feiras, sempre das 19h às 21 h. Para

quem preferir, Astrid c Norma estarão dando aulas aos
sábados, das lOh às I2h. Vale conferir.

Em defesa do consumidor
É preciso ter. no

mínimo, muita p;i-
ciência, ou um asses-
sor jurídico de plan-
tão, para destrinchar
a nova Lei de Prote-
çào ao Consumidor
(8.078, de setembro
de 1990), que entra
em vigor no próxi-
njo dia 11 de março.
Afinal, são seis titã-
los, 11 capítulos, 14
seções c 119 artigos,
recheados com ou-
tros nào-sci-quantos
parágrafos e incisos
que precisam ser de-
vidamente traduzi-
dos para que o novo
código cumpra os
objetivos a que se
propõe.

De qualquer mo-

do. lá vai. Para o
usuário de informa-
tica, uni consumidor
bastante exigente, de
cara, uma boa noti-
cia: vai acabar a fase
de onipotência abso-
luta dos fornecedo-
res de software com
seus contratos de le-
trinhas miúdas que
já vêm impressos
dentro das embala-
gens e enfiados goela
abaixo dos usuários.

A partir de mar-
ço, os contratos, por
lei, poderão ser ne-
gociados entre as
partes c o usuário de
informática vai, li-
nalmente. poder er-
aucr a voz valendo-

se. assim como to-
d os os demais
consumidores, do
mecanismo que asse-
gura que 

"as cláusu-
Ias contratuais serão
interpretadas de ma-
neira mais favorável
ao consumidor" (ar-
tigo 47).

Vale lembrar que
a Lei de Software
(7.646/87) possui um
capítulo inteiro que
trata de proteção ao
consumidor de pro-
gramas de compu-
tador. Ainda assim,
o novo código, de-
pendendo de como
for interpretado, é
um bom reforço pa-
ra os mecanismos
atuais.

Fórmula Windows
Chega ao mercado brasileiro, em
abril, a versão em inglês da pia-
nilha Lotus 1-2-3 para Windows
3.0. Observação do diretor técni-
co da Lotus a respeito do novo
produto: o ponto forte desta ver-
são c a variedade de gráficos e a
capacidade de combinar um nú-
mero enorme de parâmetros na
hora de fazer uma simulação fi-
nanceira. por exemplo. Na apre-
sentação dessa simulação, vale
tudo: textos, números e gráficos,
com todos os recursos que o
Windows 3.0 oferece. "O limite
de uso c a memória", diz. É bom
lembrar que o casamento do
windows e sua turma acontece
somente com micros do porte do
386 para cima. O programa, que
será apresentado durante a Feira
Nacional do Software, que
acontecerá em São Paulo, em
abril, deverá custar entre USS
500 eUSS 1.000.

Circuito responde
Ao leitor Antonio Francisco das
Neves, de Belo Horizonte, em
resposta á simpática carta do úl-
timo dia 10 : o endereço do São
Paulo Computer Institute c Ave-
ilida Rebouças, 1.669 - CEP
05401. Jardim América, São
Paulo (SP). E o telefone c (011)
883-0355. Aproveito a deixa pa-
ra dizer que este Circuito progra-
mou responder as dúvidas de lei-
tores por ordem de chegada.
Mas ninguém vai ficar de fora!

Correção
Na semana passada, o principal
assunto do Circuito foi o software
de domínio público. Mas o telefo-
ne da empresa paulista que opera
com este tipo de programa no país
(a Dominio Publico) saiu errado.
O correto é: (OU) 288-6898.

Cláu dia Bensimon

MS tem 
'ombudswoman' 

para

dar apoio a seus clientes

Sida Lachlermaclier

SÂO PAU LO — A palavra ombjidsmim na defi-
niçAo do dicionário Aurélio Buarquc de Holanda
vem do sueco ombud, que quer dizer representante,
deputado + man, homem em inglês. Seguindo a
explicação do dicionário, o omhudsman è a pessoa
encarregada de observar e criticar as lacunas de uma
empresa, colocando-se no ponto de vista do público.
No Brasil a palavra passou a ser conhecida de alguns
quando a Folha de S. Paulo criou esta função para
receber criticas ao próprio jornal. Agora a MS Ele-
Irônica, empresa que presta assistência técnica a
microcomputadores e periféricos, inova criando o
cargo de ombudswoman para estreitar as relações
com os usuários.

A nova ombudswoman da MS, Albany Cavalcan-
ti, explica que sua função é a de ouvinte e advogada
do cliente. Ela estará sempre a postos para, através
do telefone (011)62-2815, ouvir criticas, queixas e
sugestões dos cerca de 350 clientes cadastrados pela
MS. Ao receber a queixa de um cliente, a ombiuhwo-
num levanta a situação dentro da empresa acionando
todas as áreas envolvidas, prepara um relatório para
a diretoria c, a partir do retorno das áreas ligadas ao
problema, responde diretamente ao cliente. Depcn-
dendo do caso a resposta pode demorar de 24 a 48
horas. Segundo Albany, a partir do acionamento das
áreas envolvidas com a questão levantada pelo clicn-

le o caso passa a ser tratado como prioridade núme-
ro um.

A função de ombudswoman é nova na MS. Ela foi
criada durante o mês de janeiro c o número de
ligações ainda é muito pequeno. Mas segundo Al-
bany Cavalcanti, a reação dos clientes com relação a
este novo serviço prestado pela MS tem sido bastante
favorável. Entre os ainda poucos telefonemas atendi-
dos pela ombudswoman, um deles era a de um usuá-
rio de microcomputador reclamando que já havia
mandado sua máquina para diversas assistências
técnicas que não conseguiram resolver o problema
apresentado pelo equipamento. Por último ele estava
tentando a MS, mas achava que estavam demorando
muito para devolver o computador. Foi constatado
que o micro ainda estava dentro do prazo de garan-
tia c a MS providenciou então que o equipamento
fosse enviado para o fabricante. "A demora devia-se
ao Tato do problema ser realmente complicado",
explica ela.

A idéia de instituir a função da ombudswoman
surgiu na MS depois de um amplo trabalho de
controle de qualidade desenvolvido entre o final do
ano passado e início deste ano. Cerca de 200 clientes
atendidos pela empresa foram consultados sobre a
qualidade do serviço prestado, antes da emissão da
cobrança. Segundo Cavalcanti, esta consulta conti-
nuará sendo feita, agora sobre todos os atendimen-
tos. o que dará a base para o trabalho da ombudswo-
man. Albuny Cavalcanti: advogada do usuário

a/to performance
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ERRADO.

A folha de pagamento computadorizada da ADP
não apenas sai muito em conta, como também re-
duz os seus custos atuais. Você gasta apenas
Cr$ 483,94 por funcionário, se sua empresa tiver
até 100 funcionários. Cr$ 440,06 até 150 funcioná-
rios. CrS 418,12 até 200 funcionários. E assim por
diante, com o custo por funcionário cada vez me-
nor. O sistema é muito simples e pode ser utilizado
em Micro-PC, On-line ou Planilha. Calcula de for-
ma automática os descontos legais, fornece todos
os relatórios, inclusive os anuais, e a sua folha de
pagamento fica pronta, sem erros, em até 48 horas.
Portanto, o sistema ADP é a melhor e mais eco-

nômica opção para sua folha de

pagamento, correto? Correto. Cha-
me a ADP.

systems
Av. Rodrigues Alves, 149/151 - CEP 20081

Fone: (021) 203-2415 - RJ

CHiP-SET

Assistência Técnica
A PVM criou um serviço inédito em

termos de assistência técnica, na área de
software. Os usuários dos programas de-
senvolvidos pela Goal System, software
house norte-americana representada no
Brasil com exclusividade pela PVM. cou-
tam agõra com um plantão de assistência
técnica que funciona 24 horas por dia.
sete dias por semana. O serviço lambehj
presta informações técnicas e esclarece
dúvidas dos usuários.
Cursos 1

A Intercomp, ocupadas — comq
representante e\- no período notur-
clusiva dos soft- no c aos sábados,
waresda Data Ac- Estes cursos são
cess no Brasil e cm voltados tanto a
Portugal, acaba de leigos em informa-
criar a possibilida- tica bem como a
de de treinamento especialistas na
no software Data- área e o preço e o
flex em horários mesmo para os
especiais, para dois períodos: CrS
pessoas muito 60.513.

Cursos 2
A Compuceiuer está com uma pro-

moção, durante este mês, oferecendo
desconto de 50" o em todos os seus cur-
sos. Com isso, os cursos Introdução à
Microinformática, MS-Word e Quatro-.'
Pro-Recürsos Básicos, custam, em l'eve£
reiro, CrS 26 mil. Já os cursos voltados
profissionais e usuários avançados, comer-
Linguagem C e Turbo Pascal, passara'!#*
de CrS 190 mil para CrS 95 mil.

Vale Transporte _
A Pantron/IPL Informática aca-

ba de lançar novo niódulo para seu—>
software de folha de pagamento Foi-
pag-4. Trata-se do gerenciador de
vale transporte, que controla desde a
inclusão de novos funcionários, até a
carta de requisição desse benefirio.
O módulo elabora ainda os recibos
dos vales e faz o desconto correspon-
dente no contracheque do fundoná-
rio.

Computação Gráfica
A Sooràcon (Sociedade Brasileira dc

Comando Numérico e Automatização
Industrial) realizará entre 5 e 26 de mar-
ço, cm São Paulo, um ciclo dc palestras
sobre o tema A computação gráfica apli-
cada ao processamento de imagens. \s
palestras acontecerão sempre às terças e
quintas, das 19:00 às 22:00 noras, lnfor-
maçpès e inscrições podem ser feitas pe-
los telefones (011) 258-3320 ou 256-
1192.

Indústria
Têxtil

A Mendes En-
genharia, empresa
com sede em Blu-
menau, que atua
em automação da
indústria têxtil,
apresenta na Feira
Nacional de Tece-
jagem, que aconte-
ce esta semana no
Parque Anhembi.
em São Paulo, o
sistema Tcintolab.
Desenvolvido com
tecnologia (rance-
sa, o sistema e

composto por uni
microcomputador
c um equipamento
de medição conec-
t.idos a uma má-
quina de laborató-
rio de tinturaria.
O Tcintolab e.xc-
ema o processo de
tingimento e mede
o esgotamento do
corante no banho
em função da tem-
peratura e da adi-
çào de químicos.

Vírus
Levantamento feito pela empresa de

assistência técnica para micros, Compu-
help Computer Service, detectou uma
queda considerável no número de ècjúi-
pamentos infectados por vírus. O nú-
mero de máquinas contaminadas eu-
jos casos foram noiificados á Compuhelp
caiu de 400, no primeiro semestre do ano
passado, para 240 no segundo Segundo
a empresa, esta tendência regressiva é
conseqüência da divulgação dos maleti-
cios dos \irus feita pela imprensa es-
pecializada c de uma tomada de cons-
ciência por parte dos usuários. Há
lambem as iacinas especiais, que se tor-
naram populares a partir do ano pas-
sado. Até o momento, foram detectados
83 tipos de vírus sendo o mais conhecido
o Sexta-feira 13, que faz com que todos
os arquivos de uma máquina se apa-
guem, quando o dia 13 de um mês cai
numa sexta-feira.

B
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Cash cria programa

que 
calcula salário

Depois de quebrar a cabeça para
encontrar o índice de reajuste do salário
de seus funcionários, como determina a
Medida Provisória 295, o diretor da
carioca Casli Computadores c Sistemas,
Norbcrto Coelho, descobriu que de tão
complicados, os cálculos até que pode-
riam render bons frutos à empresa. IZx-
plica-se: pilotando uma calculadora
convencional a tarefa c leonina. Progra-
madores acionados, o resultado foi um
software — desenvolvido para micros
do tipo PC — capaz de dar ao usuário a
sensação de que aquele tabelômetro
com 365 índices de reajustes não existe.
Tudo por Cr$ 15 mil.

Digitando o código do empregado,
os valores dos salários c as datas de
pagamento, o resto o computador faz.
Mesmo que uma das datas, ou valor de
pagamento tenham que ser alterados,
basta corrigir na tela que o programa se
encarrega de consultar novamente a ta-
bela c recalcular corretamente o índice
de reajuste a ser dado em fevereiro.

Como o programa criado pela Cash
dá uma visão completa do histórico do
empregado, "fica mais fácil corrigir dis-
torções", diz Norbcrto Coelho, citando
como exemplo o caso de funcionários
que tenham tido alguma promoção du-
rante o ano e que, por isso, tenham'ficado 

com índice negativo de reajuste.
"Existem ainda os casos onde o recebi-

mento do salário de ferias pode fazer
com que os salários de dois funcioná-
rios que ganhavam a mesma coisa antes
do plano sejam totalmente distanciados
por conta dos novos cálculos", alerta.

Operações — Para se ter uma
idéia de como é complicado equacionar
a folha de pagamento pós-Plano Collor
11, vale dizer que uma empresa com 200
empregados exige a realização de 5.200
operações para cálculo do índice de rca-
juste de fevereiro. Se o pagamento desta
empresa é quirizcnàl o quadro se com-
plica ainda mais, subindo para 10 mil o
número de operações. E se é semanal —
pasmem — é necessário fazer mais de
15 mil operações.

Ò programa da Cash serve também
para cálculo de salários de várias em-
presas. "É possível trabalhar com até
999 empresas, com até 10 mil funcioná-
rios cada", afirma Norbcrto Coelho.
Segundo ele, o único trabalho a ser feito
pelo usuário é o cadastro dos dados de
funcionários. "Não dava para fazer um
programa compatível com a variedade
dcbancos de dados existentes por aí",
justifica. Os relatórios, em compensa-
ção, podem ser personalisados e entre-
gues aos funcionários como se fosse um
extrato bancário. "É bom para o em-
pregado saber como o cálculo do seu
salário foi feito", diz.

Apple lança leitor

de 

'kanji' 
no Japão

TÓQUIO — Duas companhias ame-
ricanas vieram a esta capital na semana
passada para anunciar o lançamento de
um produto que permite aos computado-
res pessoais ler caracteres manuscritos
cm chinês ;e japonês. O Mac Handwriter,
lançado pela Apple Computer e por uma
pequena empresa da Califórnia chamada
Communication Inteiligence Corp. por
USS 70, permite aos usuários de micros
Macintosh, da Aplle, acionar comandos
ou fornecer dados escrevendo os caractc-
res numa pequena almofada (como as do
carimbos). Isso elimina a necessidade do
teclado, que é um equipamento inútil
para linguagens baseadas em kanji, o
caractcre chinês usado como linguagem
escrita em japonês.

Este novo produto matk in USA terá

Itaú Seguros S.A.

ORIENTAÇÃO/Fernando Barcellos Ximenes1
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na realidade uma pequena demanda den-
tro dos Estados Unidos, mas isto não
representa um problema, porque ele faz
parte da estratégia das indústrias ameri-
canas de expandir seu mercado interna-
cionalmente. "Se você quer saber onde as
principais companhias americanas de PC
estão lucrando atualmente, eu garanto
que não é nos EUA", disse o presidente
cia Apple. John Sculley.

O presidente da Aplle japonesa, Shi-
gechika Takeuchi, ilustrou a afirmação
do Sculley dizendo que, neste ano, a
empresa venderá no Japão 150 mil Ma-
cintosh, o que triplicará as vendas de
1990. IBM, Sun Computers e AST Re-
seareh são outras empresas americanas
que pretendem aumentar a comercializa-
ção de PCs americanos no Japão,

is) W\ s.
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Equitel exporta 
para

Bolívia e Cabo Verde

As interferências na TV

Todos nós que usamos computadores
em casa estamos habituados à interferen-
cia incômoda dos computadores no rá-
dio c. principalmente, na televisão. Ela
pode ir de um simples ruído (sonoro ou
visual) até, em casos extremos, à substi-
luição da imagem da televisão pela tela
do micro. Pior ainda, a interferência não
fica restrita á nossa casa ou apartamen-
to. Os vizinhos também estão sujeitos a
ela, e muita gente já se envolveu cm
discussões desagradáveis por isso.

Todos os computadores emitem si-
nais de rádio quando estão ligados. Em
alguns países, Como os listados Unidos e
o Canadá, há leis federais que controlam
o nivel desses sinais! Assim, os micro-
computadores são divididos cm duas ca-
tegorias: classe A c classe B.

Os computadores da classe A só po-
dem ser anunciados, vendidos e alugados
para uso cm escritórios e fábricas. Neles,
a filtragem das freqüências que causam a
interferência è menos rigorosa. Já os

ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO

Em expansão na área de Informática, vende

equipamento Medidata M3001 de médio por-
te, em uso até 1990, processando sistemas

administrativos e contábeis.
Ver equipamento e enviar propostas, para Rod.

Washington Luiz, km 11,5 - Campos Elíseos/

Duque de Caxias, até o dia 27/02/91.
MAIORES INFORMAÇÕES TEL: 277-2404.

computadores da classe B podem ser uti-
lixados cm qualquer local, estando sujei-
tos a padrões mais rígidos de filtragem
de freqüências e blindagem de cabos.

Os fabricantes e revendedores de
computadores são obrigados a identifi-
car com clareza se seus equipamentos
pertencem á classe A ou à classe B. E os
usuários são obrigados, sob pena de
multa, a não usarem computadores da
classe A em áreas residenciais. Isto vale
tanto para micros locais quanto importa-
dos.

Não temos legislação "equivalente no
Brasil. Mas quando se começa a falar
mais seriamente em defesa do consumi-
dor, este é um tema que merece atenção,
guando mais não seja pelo número cres-
centc de pessoas que desenvolvem ativi-
dades profissionais utilizando o compu-
tador em suas residências!

' Sócio da Flow Informática, empresa associada
d KPMG — Pcat Marwick Dreytuss

SÃO PAULO — A Equitel Equj-
pamentos c Sistemas de Tclccomuni-
cações acaba de assinar novo contra-
to com a empresa de Correios e
Telecomunicações de Cabo Verde,
nara fornecimento de uma central te-
lefônica com tecnologia digital. O
contrato, no valor de USS 700 mil,
prevê o fornecimento do sistema com
120 troncos, que irá ampliar o tráfeço
telefônico internacional daquele pais.
A nova central entra cm operação cm
novembro próximo. O sistema tclclo-
nico cm funcionamento hoie, em Ca-
bo Verde, foi totalmente desenvolvi-
do pela Equitel. E até o final deste
ano, a empresa entregará á Cotei
(Cooperativa dc Teléfonos de La
Paz) a primeira etapa dos equipa-
mentos de transmissão telefônica
com tecnologia digital, parte de um
contrato dc USS 3 milhões, resultado
da concorrência vencida pela empre-
sa, no final do ano passado.

As exportações incluem sistemas
de transmissão via rádio, cabos c fi-
bra ótica, que integrarão o projeto de
ampliação da rede telefônica da capi-
tal boliviana e de seus arredores em
75 mil assinantes, num raio de 15
quilômetros. A atual rede que serve
La Paz e cidades satélites atende a 60
mil assinantes e è analógica. As sete
centrais principais, que vão funcionar

juntamente com outras 12 centrais
remotas, serão fornecidas pela Sie-
mens AG, que trabalha com a Equitel
em regime de turn-key. O projeto de-
verá estar concluído no final de 1992.

Adaptações — A tecnologia
dos sistemas dc transmissão da Equi-
tel também é da Siemens, com adap-
tações feitas pela empresa brasileira.
O gerente dc exportações da Equitel,
Hcctor Andrcs Corvalan, explica que
a variedade dc sistemas dc transmis-
são (rádio, fibra óptica e sistema
PCM, que faz a conversão analógica-
digital) a ser empregada em La Paz
deve-se á topografia do local. Segun-
do Corvalan, os desníveis são muito
grandes, o que inviabiliza o uso do
sistema mais moderno, o de fibra óti-
ca, em determinados locais. Já o sis-
tema PCM fará a conversão do que já
existe em termos de telefonia em La
Paz, que é totalmente analógico, para
o sistema digital.

A Equitel, que pertenceu à Sie-
mens alemã mas hoje e uma empresa
independente, com capital 100% na-
cional, já possui uma certa tradição
em termos de exportação. A empresa
exporta cm média cerca de USS 6
milhões por ano para países como
Equador. Argentina, Guatemala, Pa-
raguai, El Salvador c Honduras.

APROVADO

POR MAIS DE

12.000.000

DE USUÁRIOS

LOTUS 1 2 3
Voreáo 2..01

O maior Bost Seller de todos os tempos em software. Amelhor
planilha eletrônica com toda a documentação em português e mais:
Dela metade do preço dos que copiaçam o padrao LOTUS 12 3.

E como ee Í680 não bastasse a SÓ SOFTWARE lhe entrega o
LOTUS 1 2 3. V 2.01 com o preço mais barato que nos

E.U.A.: 60% de desconto.
de Cr$ 118.800, SÔ SOFTWARE, a loja que tem todos os

nnr o * P.Ht 93 RRQ PROGRAMAS para o
por c x or» <m.oou, seu cqupuxador.

112

»T Válido até o dia 19/02,^1 ou enquanto duraiwn no««o« estoque».

Praia do Botafogo 228 ü 112
Centro EmpnsMrtal «o Teto: 552 2981 552 0884
552 5441 (Aberto de 2*4 6* daa 9:00 àa 10:00 ha.)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas
Submetemos a oxame de V Sas as demonstrações financeiras
da Itau Seguros, relativas ao exercício do 1990 Nesse ano. ape-
sar das adversidades coniunturais. constatamos orgulhosos quehouve relorno positivo da operação de seguros
1. PLANO "BRASIL NOVO"
Como todas as empresas de nosso Pais, a Itau Seguros teve quese adaptar, a partir de 1b de março á conjuntura criada pelaimple-mentaçào do plano econòmico-tinanceiro do Presidente Collor
Com dinamismo, a companhia se ajustou ao desafiante cenário
de estreitamento da liquidez, redução da atividade na maioria dos
setores empresariais e extraordinaría maioraçáo da carga fiscal
doexerctcio Apesardasdificuldades. os pagamentos de sinistros
se mantiveram ponluais e. com brevidade, deixaram de ser efe-
tuados em cruzados novos para serem cumpridos em cruzeiros
2. PRÊMIOS E SINISTROS
A produção da Itau Seguros emitida em 1990 no conceito da corre-
çao monetária integral foi de CrS 84,9 bilhões, registrando um au-
mentode98°oem relação ao ano anterior Asinistralidadedacompa-
nhia. medida em termosde Sinistros Relidos sobre Prêmios Ganhos,
apresentou queda defl,5 pontos percenluais no mosmo período
3. RESULTADO E DIVIDENDOS
O lucro líquido apurado no exercício foi de CrS 7,7 bilhões, equiva-lente a 13,4% do patrimônio líquido da Companhia, no conceito
da corroçáo integral.
Os dividendos líquidos relativos ao exercício, expressos em moe-
da de 31 12 90. monlaram a CrS 542 382 444,00 (CrS 13 559,56

por lote de 1000 ações), dos quais CiS 175 963 770.00 ja loram
antecipados em agosto p p A parcela remanescente reaiuslada.
no valor de CrS 525 879 -'70,00, será paga no dia 28 de fevereiro
proximo
4. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS SEGURADORAS
Obiotivando ensejar aos nossos acionistas apreciação adequada
da perlorrnance da empresa, tulgamos oportuno inlormá-los so-
bre o modelo que utilizamos para orientar nossa gestão adminis-
trativa
Esse modelo, unicamente para os lins da análise objetivada cin-
de a conlabilidade da empresa em dois universos um que desig-
naremos como "conjunto patrimonial o outro como conjunto se-
qurador"
O "conjunto patrimonial ' o composto, no passivo pela totalidade
do patrimônio liquido da seguradora e. no ativo, pelos investimen-
tos de carater permanente ate igualarem aquele passivo O resul-
tado desse conjunto e o saldo das receitas e despesas desses
investimentos.
Ao conjunto segurador" sáo alocadas todas as demais contas
do ativo e passivo e de despesa e receita da seguradora inclusive
a parcela do ativo permanente que exceder o moniante do patri-
mónio liquido
Dessa maneira, o modelo deixa transparente a margem de lucro
real da atividade seguradora propriamente dita, expressa no re-
sultado do "conjunto segurador , segregado do resultado da ges-tão do "conjunto patrimonial"

Convertido para esse modelo os resultados da Itau Seguros em
1990 fitem 3 supral. com correção monetária integral, ficariam
assim desdobrados, sinleticamente

% Sobre Prêmio Ganho»
1990 1989

A - "CONJUNTO SEGURADOR'
(1) Promiosganhos 100.0 100.0

I I Smistros rotidos 50.4 58,9
( I Despesas comeroais.

admuiistraiivas e oulras
operacionais ''8.5 53.7

12) Indicocombinado (combined ratio) 98.9 112.6
(3) Resultado Parcial (1) - (2) 1.1 (12.6)
(4) ( +) Rcceita dos snvestimenios

financiados polo fluxo de caixa desto
con|unto 5.3 3,1

(5) ( — ) Resultadodo Coniunlo Segurador
(31 +(4) 6.4 (9.5)

B - "CONJUNTO PATRIMONIAL"
(6) Resultado _9.5 22,4
C • RESULTADO OPERACIONAL CIA.

(TOTAL DOS OOIS CONJUNTOS)
(A) + (B) ..... 15.9 12.9

D - IMPOSTOS E OUTRAS RECEITAS
(DESPESAS) NAO OPERACIONAIS (0.5) 0.1

E - LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
(C) + (D) 15,4 13,0

C G C n 61 557 039 0001-0'

Esse demonstrativo esclarece que o índice combinado leve evo-
luçáo favorável de 13 7 pontos percenluais de 1989 para 1990
em decorrência de menor sinislralioade e menores despesas ao-
ministrativas e operacionais
Esclarece, também que o resultado do conjunto segurador foi
positivo em 1990 em saudável reação ao negalivo de 1989

5. CENTRO DE ATENDIMENTO RÁPIDO
Além dos bons resultados na operação de seguros, cabe dos-
laçar no campo de aluaçáo comercial o inicio oe operaçoes
do Centro de Atendimento Rápido, da Av Republica do UDa-
no. em São Paulo, com instalações adequadas e confortáveis
onde se encontram equipamentos de informática ligados a ad-
mimstraçáo central bem como pessoal especializado para
melhor servir o cliente Com esse mesmo conceito de atendi-
mento outros centros eslào sendo implementados preven-
do-se brevemente novas unidades nesta e noutras cidades
do Brasil

6. AGRADECIMENTOS
Agradecemos ás autoridades do setor, clientes, corretoros cola-
boradores e, principalmente, aos acionistas pelo apoio e confian-
ça depositados nos trabalhos da Administração

(aprovado na reunião ao Conselho de Administração de 14.02 91)

EXTRATO DO BALANÇO PATRIMONIAL PELA CORREÇÃO
ATIVO 31.12.90
DISPONÍVEL ..........
APLICAÇÕES
Depósitos Bancários a Prazo
Títulos Mobiliários
Títulos da Divida Publica
CONTAS A RECEBER
CRÉDITOS OPERACIONAIS
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFERIDAS
TOTAL DO ATI VO CIRCULANTE

REALIZÁVEL ALONGOPRAZO

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
DIFERIDO
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

TOTAL DO ATIVO

5.525.924

4.471,193
1.640703

324 130
19 367 507

3 545 885
2.630 365

37.505.707

1.425.555

53 697.490
6 917 008

38 996
60.653.574

99.584.636

INTEGRAL (Em Cr$ tiil)
PASSIVO
PROVISÕES TÉCNICAS
SINISTROS A LIQUIDAR
CONTAS A PAGAR
DÉBITOS OPERACIONAIS
DEPOSITOS DE TERCEIROS
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

CAPITAL SOCIAL NACIONAL
RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
RESERVAS DE LUCROS
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

TOTAL DO PASSIVO

NOTAS EXPLICATIVAS RESUMIDAS
1 - As demonstrações financeiras pela legislação societária foram elaboradas com observânciados princípios de contabilidade geralmente aceitos, Lei das Sociedades por Ações e Plano deContas das Companhias de Seguros As demonstrações financeiras pela correção integral lo-ram elaboradas a fim de melhor.refletir o Principio do Denominador Comum Monotano, sondoobservadas as disposições dasCirculares SUSEP n°* 18 88. 28 89 o 01 91

31.12.90
26.004.840

3.695 509
4 679 100
6 525 4 70

316 B7Q
15.216.949

490.090

3 978 679
2 844 246

27 916 496
18 133 536
57.872.957

99.584.836

EXTRATO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Cr$ mil)
1WO

PRÊMIOS EMITIDOSPrêmios Emitioos BrutosPrêmios Cancelados. Restituidos e Cedidos
PRÊMIOS RETIDOSVariaçàoaa Provisão ae Prêmios náo Ganhos
PRÊMIOS GANHOS
SINISTROS RETIDOS
DESPESAS OE COMERCIALIZAÇÃO
RESULTADO BRUTODespesas AdministrativasDespesas com Tributos
ResultadoFmanceiroResultado de Equiparação Patrimonial
Outras Receitas Operacionais Líquidas
RESULTADO OPERACIONAL ...
Outras Receitas Nào OperacionaisResultaaodeCorreçâo Monetária
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO
IMP DE RENDAProvisão para Contribuição SocialProvisào para Imposto de Renoa • Reversão
LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕESParticipações
LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
QUANTIDADE DE AÇÕESLUCRO POR AÇÁO-CrS

P«l« P»i«
Corr»9*o L»glil«<;*oIntegral Socl«tirla

84 886 40? 47 638 40?
124 062 873) |1? 997 5291
60 823 529 34 640 873

(10 635 4941 (9610 4Q7|
50 188 035 25 030 466

(25 307575) (15.611.725)
(10 046 658) (5 696 290I

14 833 802 3 722 451
(13 193 336) (7 384 157|

(1 293 358) (777 9671
2 849 187 5 920 471
4 593 299 4 633 006

214 719 (4 742 161)
8 004 313 1 371 64 J

14 979 8 712—6 883 223
8019 292 8 263 678

(329 143) (34 9 6 29)
119 681

7 809 830 7.913 949
(63 836) (43 653)~7~74S ' 7870 296

40 000 000 40 000 000193.65 196.76

Lm 15 03 90 a moeda nacional passou a denominar-se cruzeiro, com a paridade do um cruzeiro
po' unidade do cruzado novo
2 ¦ O Capital Social em 31 12 90 esta representado por 40 milhões de ações esCfjturnis. som
valor nominal, sendo 30 milhões ordinarias e 10 milhões preferenciais

- Distribuição do Lucro proposta (em Cr$ milhões) Reserva Legal 394, Dividendos pagos
om agosto 90 e corrigido monetanamente para dezembro 90 176. Dividendo proposto 366, He-
serv^ de Lucros a Realizar 5 043, Reserva Especial 1 152 e ILL e AIRE 615

As Demonstrações Financeiras completas loram publicadas nos (ornais O Estado de S Paulo
Folna de S Paulo e Gazeta Mercantil edição de 19 02 91
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Kibon lança 
picolés 

dietéticos

• Empresa anuncia novidade em campanha publicitária de USS 1 milhão
Sôrglo Borgos

SÁO PAULO — Depois de supor-
tarem a mesmice das carnes magras,
verduras e frutas por um longo perio-
do, os consumidores que vivem bri-
findo com a balança finalmente co-
mécaram a encontrar opções para
amenizar o suplício da dieta. E a
maior resposta dessa demanda repri-
mida está nos resultados dos fabri-
cantes de produtos dictcticos, cujos
bolsos estão literalmente cm regime
de engorda. Para comemorar o suces-
so dos copinhos c tijolos da linha
Dict Fornr, que superaram as expec-
tativas de vendas cm 20%, a Kibon,
dona de 70% do mercado nacional de
140 milhões de litros anuais de sorve-
te, está ampliando seu leque de pro-
dutos. A partir dessa semana, será
distribuído nacionalmente o primeiro
dietético no palito: os picolés Dict
Form nos sabores abacaxi e maracu-
já, divulgados numa campanha pu-
blicitária de USS 1 milhão.

"Acreditamos que a linha Dict
Form será responsável por 5% do
nosso faturamento", afirmou o dirc-
tor de marketing da Kibon. Dieter
Zinner. Computando os resultados
de seu ano fiscal, que vai de outubro
a setembro, a Kibon faturou USS 160
milhões em 1990 — resultado inferior
ao declarado para 1989, de LSS 180
milhões. De outubro a dezembro de
1990, no entanto, primeiro trimestre
oficial da empresa, não houve reces-
são suficiente para derrubar os efeitos
do verão antecipado, que aumenta-
rara as vendas cm 20%. "Estamos

sendo mais influenciados pelas condi-
ções do tempo do que pela crise da
economia", explica Zinner, ressaltan-
do que, em janeiro e fevereiro deste
ano, as chuvas derrubaram novamen-
te as vendas. "Ainda não tenho os
números, mas posso dizer que, cm
termos de clima, janeiro de 1991 foi
35% pior do que janeiro de 1990."

Fora do congelamento — O
diretor de marketing da Kibon faz
questão de explicar as razões da em-
presa para fazer um lançamento jus-
lamente no final de fevereiro, neste
clima de verão que mal aconteceu.
"As vendas estavam tão fortes no
final do ano passado que não tinha-
mos capacidade instalada para o lan-
çamento", justifica Zinner, rejeitando
qualquer suspeita da Kibon ter pre-
visto o congelamento de preços. 

"Na
tabela que aplicaríamos a partir de
fevereiro, com um aumento médio de
IS%, já tínhamos incluído o lança-
mento, cuja nova previsão era mesmo
cm fins de fevereiro."

No final, se os picolés dict escapa-
ram do congelamento (eies estão che-
gando ao mercado por CrS 90 e com
um terço a menos de calorias do que
os picolés tradicionais), o mesmo não
aconteceu com os demais produtos
da Kibon. "O último reajuste, em
torno de 18%, ocorreu em 10 de ia-
neiro e. hoje, depois do tarifaço e do
aumento de matérias-primas, temos
uma defasagem em torno de 20%",
informa Zinner. ressaltando que ape-
nas as embalagens plásticas sofreram
majorações de 36%. Ontem, o Sindi-
cato das Indústrias de Sorvete pediu
uma flexibilização ao Ministério da
Economia.
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Lilian e Edson: udeus no BNDES c IBGE Shorter: uísque sofisticado

Apreciador de

chope ganha

universidade

Carina Cuidas

Investir no chope dá retorno garantido. Apostando
nessa filosofia, dois ex-funcionários públicos e um comer-
ciante se lançaram numa proposta criativa: montar uma
choperia com o charme pouco comum desse tipo de negó-
cio, mas com a simpatia indispensável para atrair os adep-
tos de um bom copo gelado. Depois de investir cerca de
USS 200 mil para chegar à essa fórmula; o grupo começa a
testá-la hoje á noite, quando será aberta a Universidade do
Chopp, no Lcblon, Zona Sul carioca.

A grande novidade é a forma como o chope chega até a
tulipa. O departamento técnico da Brahma desenvolveu um
sistema curioso, onde a bebida segue pela cqntra-mão: Ou
seja, os barris ficam no segundo andar da choperia, longe
dos olhos do cliente, c o chope desce por um caminho todo
refrigerado, aterrisando no copo a uma temperatura que
pode chegar a 1.9". "Em média, os bares servem chope a 6"
ou 7"", conta Edson Relvas, professor de Estatística do
IBGE, colocado em disponibilidade pelo governo Collor.
Além disso, foi criado um sistema contínuo de saída de
chope, exigindo que apenas o último barril da série seja
trocado, o que dispensa a interrupção no atendimento.

Não fumantes — "Teremos supervisão constante da
Brahma. Ela quer que a Universidade tenha um dos melho-
res chopes do Rio", diz Relvas. justificando dai o nome de
batismo da choperia: "Ela é cercada de cuidados e tccnolo-
gia". A decoração, cm tons pastéis, dá toque de sofistica-
çào, mas nem por isso o tradicional balcão foi esquecido.
"Além das 25 mesinhas e do ambiente refrigerado para não
fumantes, no segundo andar, montamos ainda o balcão
para quem não abre mão de tomar seu chopinho em pé",
conta a economista Lilian Pinto, que deixou a função de
gerente de planejamento do BNDES, para se dedicar á
choperia — o terceiro sócio é o comerciante Isaac Majzels,
que montou, em 1985, a rede de lojas Alimenta, de onde
saiu no ano passado.

Além de fã de um bom chope, Lilian trouxe para o
negócio o know how culinário, que se traduz em sanduíches
e aperitivos, que serão servidos cm bandejas, no estilo
oferecido nos aviões. Além da contra-capa com o Saber sY
Sabor, de Antonio Houaiss, contando a origem do chope, o
cardápio tem outro grande destaque: batatas-frilas impor-
tádasdos Estados Unidos pela Arisco, que podem ser feitas
em diversos formatos, inclusive naipes de baralhos. "Como
apreciadores do chope, pensamos em todos os detalhes de
como gostaríamos de ser atendidos, inclusive com o funcio-
namento durante os sete dias da semana", diz a sócia.

Novo Ballantine's

chega em março e

custará CrS 19 mil

|•Jànice Menezes

A Allied Distillers Brasil lança a partir do próximo
més um novo uísque no mercado brasileiro: o Gold Seal
Ballantinc's, importado da Escócia. O grupo, que detém a
liderança no segmento de uísques com a marca Teachers.
decidiu conquistar os consumidores mais sofisticados c
está investindo USS 1,5 milhão apenas na promoção do
produto. 

"Trata-se de um lançamento a nível mundial,
sendo o Brasil o primeiro país da América Latina a fazer
essa comercialização "explica o Presidente da Allied
Distillers, Gervase Shorter.

O Gold Seal Ballantine's tem a característica dos
uísques envelhecidos, tendo sido criado a partir de 40 dos
melhores maltes da Escócia. F. justamente essa sofistica-
ção que fará com que o produto chegue ás prateleiras das
delicatessens, lojas finas e setores de importados ao preço
aproximado de CrS 19 mil o litro. A rede de supermerca-
dos Paes Mendonça é quem tem a exclusividade de venda
dos diversos tipos de uísques da marca Bal!antinc's. No
caso do novo filhote, entretanto, a Allied Distillers resol-
veu assumir o lançamento e distribuição por considerar
que o produto necessita de um tratamento diferenciado.
Há quase 10 anos a George Bailantine's não lançava uma
nova marca.

Os freqüentadores dos dtity frees já tiveram a oportu-
nidade de comprar esse novo uísque que vem sendo
vendido nestes locais desde de outubro do ano passado.'Foi um sucesso acima de nossas expectativas. De outu-
bro a janeiro foram vendidos nesses locais 25 mil caixas",
festeja Shorter. Para o mercado doméstico serão importa-
dos, a princípio, cerca de 480 mil garrafas e a pretensão do
grupo é a de entrar firme neste nicho de mercado.

O segmento de uísques no Brasil movimenta legalmen-
te em torno de 2.5 milhões de caixas de 12 litros por ano. o
aue equivalente a USS 24 milhões, sendo apenas 4% fruto
dos importados. O Gold Seal Ballantme's terá um partici-
pação de menos de 1% deste mercado dos importados.
Embora o segmento de uísques estrangeiros seja ainda
pequeno no Brasil, a Allied Distillers está apostando cm
seu crescimento, tanto que lança ainda este ano uma outra
nova marca, o Stewarts Scoth. O grupo, que fatura em
média USS 40 milhões por ano, quer estar presente no
Brasil comercializando tanto o produto importado como
o engarrafado no pais. Só não tem interesse em fabricar
uísque nacional.

BANCO DA AMAZÔNIAS.A.

COMUNICAÇAO
Comunicamos aos senhores acionistas desta sociedade que

os documentos a que se refere o artigo 1 33 da Lei n° 6.404, de
1 5 de dezembro de 1 976. relativas ao exercício social encerra-
do em 31 de dezembro de 1 990. se encontram à sua disposição
na sede do banco, na Avenida Presidente Vargas n° 800, em
Belém, capital do Estado do Pará.

Belém (PA), 31 de janeiro de 1991
SILVESTRE DE CASTRO FILHO

Presidente do Conselho da Administração
em exercício

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Av. Pres, Vargas, 502 — 7°, 16°, 17°, 21° e 22° andares
Telefone: 223-4117 (PABX), Telex: (021) 34924

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — EXERCÍCIO DE 1991
Em cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovado pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 01 de janeiro de 1943 e nos Termos dos incisos I e IV
do artigo 8o da Constituição Federal, este Sindicato, pelo presente Edital, comunica a todos os
estabelecimentos de créditos (Bancos, Bancos do Investimentos, Sociedades de Crédito,
Financiamento e Investimentos, Casas Bancárias e outros estabelecimentos de Crédito) que a
contribuição Sindical relativa a seus empregados deverá ser descontada na folha de paga-
mento do próximo mês de março, recolhido à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil
S/A ou aos estabelecimentos bancários integrantes do sistema de arrecadação de tributos
federais, até o fim do mês de abril, na conformidade do artigo 582 da mesma consolidação

Esta contribuição corresponde a 1/30 (um trinta avos) do salário (entendendo-se este,
como tal, salário propriamente dito e as demais parcelas componentes a teor do disposto no
parágrafo 1o do artigo 457 da CLT; além das gratificações mensais pagas peculiares a cada
estabelecimento de crédito) percebido no mês de março

Todos os empregados em exercício estão sujeitos àquela taxação, somente podendo optar
os portadores de diplomas de grau liberal, desde que exerçam efetivamente na empresa a
função para a qual a lei exige essa condição, e como tal sejam registrados, conforme alteração
introduzida pela lei n° 386 de 09 de dezembro de 1976, como por exemplo os contadores que
realmente assinam o balanço.

As guias do recolhimento estão sendo expedidas por este Sindicato e os empregadores
que não a receberam deverão procurá Ias na nossa sede à rua Teófilo Otoni. n° 52/8" andar, no
horário de 09 às 18 horas, onde poderão obter as informações que necessitarem

Quanto ao recolhimento da contribuição, as guias deverão ser acompanhadas da relação
nominal dos contribuintes, ou cópias da folha de pagamento, com o valor da remuneração do
mês do recolhimento o desconto e a função de cada um dos empregados, e remetido a esta
Entidade dentro de 1 5 (quinze) dias. contados da data do recolhimento da referida contribui-
ção Sindical conforme exigência contida na Portaria Ministerial n" 3 570 de 04 de outubro de
1977

Rio de Janeiro. 14 de fevereiro de 1991
Cyro Garcia
Presidente

0target j.b.hucke

CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL • CONSULTORIA E PLANEJAMENTO INDUSTRIAL

APRESENTAM O SEMINÁRIO

« GERENCIAMENTO DE QUALIDADE TOTAL

• SATISFAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR

• PREVENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE PRODUTO

Conduzido por
ERNiSTW. KARLIN, P.E.

SÃO PAULO
HOTEL MAKSOUD PLAZA

RIO DE JANEIRO
HOTEL MERIDIEN

4 E5 DE MARÇO DE 1991 7 E8 DE MARÇO DE 1991

OBJETIVOS DO SEMINÁRIO:
(1) Atualização dos participamos no procasso de introdução o goienciamento
da QUALIDADE TOTAL, sou relacionamento com as domais atividades da
empresa e as mudanças culturais necessárias.
Será revisto:

o histórico do TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT).
a experiência prática com esta ostratógia empresarial,
as últimas tondèncias do TQM nos países dosonvolvidos,
o impacto positivo da qualidade sobre custos, lucros, a moral interna e o
sucesso da empresa.
(2) Enfatijaçào da importância da geração de produtos robustos" (')
que garantam SATISFAÇÃO TOTAL DOS CLIENTES, prevenindo-se ações
contra deleitos destes produtos nos mercados internos e externos
(3) Apresentação de regras, métodos o experiência prática na PREVEN-
ÇAO DE RESPONSABILIDADE DE PRODUTO, com "case studies o lormas
do controlo. Serão revistas as implicações da Lei 8078 do DEFESA DO
CONSUMIDOR em seus aspectos técnicos e legais.
(') Produto "robusto" é aquele isento de deleitos do proieto, fabricação e
comercialização.

INSCRIÇÕES: TARGET LTDA
Av. Almirante Barroso, 06 — Sala 811
20031 — Rio de Janeiro — RJ
Telefones no Rio; (021) 262-9888 ou (021) 399-4792

Antas de uilnar um acordo,
aitine o Informa Sindical

AMiaAtwms: (Ml) IM174IMMNht: Mt UM

Oca desmente

problema em

venda aos EUA
"A Oca, tradicional indústria de mò-

veis de escritório, há cinco anos vem
exportando regularmente para os Esta-
dos Unidos c também países da Europa e
até do Oriente Médio sem enfrentar
qualquer problema de devolução por
questões de qualidade", declarou ontem
o gerente de exportação da empresa,
Raul PrcjOs. Ele observou que a empresa
é filiada a várias entidades internacionais
de controle de qualidade, que testam seus
produtos.

Prcjos estranhou a denúncia feita pc-Io secretário executivo da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (AI)TN),
Cláudio Moreira, de queos Estados Uni-
dos devolveram os produtos da Oca, ain-
da na alfândega, por não se enquadra-
rem dentro das normas de controle de
qualidade daquele pais. Ele considerou
leviana a declaração publicada ántcon-
tem em uma reportagem sobre controle
de qualidade pelo JORNAL 1)0 URA-
SIL. Moreira citou a Oca como exemplo
ao contar as denuncias feitas pelo presi-
dente do Sindicato dos Fabricantes de
Móveis de Belo Horizonte, Roberto Pai-
va, pedindo uma comissão de estudos
para elaborar normas técnicas para o
setor, porque alguns moveis brasileiros
exportados para os Estados Unidos esta-
vam sendo devolvidos.

Os EUA, onde a Oca tem tini escrito-
rio, respondem por 50% das exportações
da empresa que totalizam USS 4 milhões
por ano, o que representa 20",, do fatu-
ramento da empresa. Os móveis exporta-
dos diferem dos modelos vendidos no
mercado interno.

Cliente faz

anúncio contra

a Brastemp
As vésperas de começar a vigorar o

novo Código de Defesa do Consumidor
(a partir de II de marçol. um consumi-
dor lesado teve de lançar mão de um
método pouco comum para lazer valer
seu direito. Cansado de esperar o conser-
to de um freezer — comprado ha cinco
meses e com defeito desde a instalação

o publicitário Francisco José Cunha
Martins, presidente da agência Publicitá
& Esquirc, mandou publicar um anúncio
pedindo uma solução para o problema.
Sob o titulo Brástétyp: conserte, o meu'freezer e mande a conta, o anúncio, de
criação de sua agência, conta as agruras
de Francisco na busca do conserto.

"No dia 22 lie setembro, Comprei um
freezer. um fogão e uma máquina de
lavar em uma das lojas do Ponto 1 rio.
no Rio de Janeiro. Todos da marca Bras-
témp, mas nem todos funcionando. O
freezer me deixou numa gelada", conta,
no anúncio, o publicitário, que acabou
pagando pela publicação cerca de CrS
300 mil, mais do que gastaria com um
novo aparelho, cujo preço está em torno
de CrS 130 mil. "Queria ir á forra. Antes
me sentia berrando no deserto", diz
Francisco.

Os eletrodomésticos eram destinados
á casa do publicitário em Angra dos Reis
c foram instalados pelo serviço autoriza-
do da Brastemp no local, a firma Produ-
tiva. Francisco ainda teve de pagar um
frete para levar até a loja o aparelho, que
foi e voltou sem conserto. "0 auxílio ao
consumidor da Brastemp. em São Paulo,
garantiu que o meu problema só poderia
ser solucionado pela assistência técnica
de Angra, que nunca atendeu aos meus
apelos, em todos esses meses", reclama.

Para o publicitário, a Brastemp fa-
Ihou na escolha da assistência técnica em
Angra dos Reis. a maior responsável pela
sua situação, segundo ele. "lia muitos
casos como o meu nesta loja", diz ele,
que após a publicação do anúncio foi
imediatamente procurado pela gerência
técnica da Brastemp no Rio de Janeiro,
que prometeu mandar um profissional
para inspecionar o deleito do freezer.

Loja usa IPTU

para atrair

consumidores
Caiu o IPTU. Não se trata de uma

boa noticia para os proprietários de
imóveis mas de um anúncio da Hum-
berto Tecidos — loja especializada em
tecidos para estofados e cortinas — pa*
ra atrair a atenção dos clientes. A loja
está promovendo urna liquidação com
descontos que chegam até a 80%, ga-
rante a gerente Ncda Gallo.

Escrita com letras garrafais, a frase
Caiu o IPTU está chamando a atenção
das pessoas, que ao ler o anúncio de
meia, página descobre que a sigla signi-
fica índice de Preços de Tecido Único.
A agência de publicidade Art Press, de
São Paulo, não temeu usar a tcrminolo-
gia do governo e avisa que "uma medi-
da como essa é sempre provisória".

A gerente afirmou ontem que a pro-
cura aumentou consideravelmente e que
muitos clientes trazem o anúncio com o
preço dos tecidos. Ela informou que a
liquidação já estava prevista antes do
Plano Collor. mas não soube dizer o
objetivo da promoção, acreditando que
seja para a renovação dos estoques.
Como se sabe, em época de congela-
mento somente novos produtos podem
ter preços mais altos.

Ncda Gallo revelou que a maior
procura é pelo tecido Jacquard. a CrS
1.300 o metro, e o Chintz liso, vendido
a CrS 490 o metro, enquanto o preço
normal fica na faixa de CrS 3 mil. Teci-
dos de algodão que custam cerca de CrS
10 mil podem ser encontrados a CrS
1.100. A gerente não soube informar o
prazo da promoção, que deve continuar
até o dia 15 de março.

EMPRESAS

Iluminação
A GTE Syiypniu, fabricante de

produtos para iluminação estabeleci-
da no Brasil desde 1947. vai investir
USS 20 milhões 110 periodo 1991 95,
para o desenvolvimento de novos
produtos dentro de sua linha de lám-
padas econômicas, criada há cinco
anos. A empresa esta lançando tamj
bem três novos produtos doiados
desses'dispositivos: a Ili-Light, lám-
pada halògçna diçroica, usada em vi-
trines e galerias de arte. com vida util
de três a quatro mil horas; a CMvli-
te. a vapor de sódio, 'voltada 

para
decoração; e a Unalux. de 70 a 100
watts, para iluminação pública.
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Calculadoras
Estudantes de 2" grau. üniyersitá-

rios ou profissionais quç necessitam
de precisão nos cálculos tem apora
uma linha completa de calculadoras
cientificas lançadas pela Dismac. \
novidade é a SI -100, modelo llnan-
ceiro de bolso que possui vários rc
cursos estatísticos e científicos (além
das lunções báscias), equipada com
pilha de litig que possibilita 1.300,
horas de operação, .ti as calculadoras
cientificas SF-75 PR (foto) e SI -60
PR são programáveis, com capacida-
de de 411 passos de memória, possuiu-
do funções hiperbólicas. ISgaritmieas
c trigonometricas. Os modelos IX-
12, LC-1 e liC-840 complementam a
nova linha.

Vestuário
t'm pouco atiles da realizarão do

Mundial Alternam'.! de \ òo I iue
que acontecera de 24 de fevereiro .1 9
de março em Governador Valadares
(MG) —, a Mesbla se inspirou nas
manobras desse esporte para lançar
camisetas exclusivas (foto), com \a-
riedade de trés estampas em ji/k
sereen. fabricadas em malha de algo-
dão. por CrS 2 432 cada. A empr. .i
está lançando, ainda, o talk-teíi nas
cores citricas, em tecido impermeável
e macio.
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Medicamento
Os Laboratórios Pfizer lançam 110

mercado brasileiro o primeiro medi-
canicnto especifico descoberto pela
ciência para o combate e tratamento
das mfeções provocadas por fungos.
Trata-se dó fluconazoÜ que esta sen-
do apresentado com o nome comer-
ciai de Zoltec (foto), em cápsulas de
5(1 mg e 100 mg e em frascos de h>0
ml para aplicação intravenosa A pes-
quisa sobre o llucona/ol exigiu da
Pfizer mais de uma década de traba-
lho e investimentos de t SS 200 1111-
Ihões

Computação
A Sociedade Brasileira de Coman-

do Numérico e Automatização la-
dustrial (Sobraeon) estará realizando,
de 5.126 de março, em São Paulo, um
ciclo de palestras abordando a com-
putaçáo gráfica aplicada ao processo
de imagens. O evento, que contará
com a presença de especialistas brasi-
leiros e internacionais, conta com o
apoio oficial da Associação Brasileira
de Agências de Propaganda: Associa-;
ção Brasileira de Computação Gráfi-
ca. Associação Brasileira das I ffipre-
sas Produtoras de Filmes e
Videotaipes Publicitários e do Clube
de Criação de São Paulo,

01
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Olho da Rua

Heloísa Tolipan

B 0 Túnel Reboliças estará fechado
hoje, das 23h às 5h, no sentido Rio
Comprido-Lagoa.

A Prefeitura de Niterói não tomou
qualquer providência para acabar com
o depósito de lixo formado no terreno
da Avenida Acursio Torres, 269, esqui-
na com Rua 16, em Piratininga. O
terreno está abandonado, sem muro, c
o capim tomou conta do lugar.

A lâmpada do poste cm frente ao
número 973 da Rua Humberto de
Campos, no Leblon, está queimada
há dois dias e a Rioíuz não faz a
troca.
B E também queimou a lâmpada cm
frente ao número 594 da Avenida Vis-
conde de Albuquerque, no Leblon.
B Desde 3 de janeiro Anita Oliveira
Machado da Costa fez cinco pedidos
à Cedae, pelo telefone 195, para o
conserto da 'canalização dc esgoto cm
frente à casa 25 da Avenida Suburba-
na. 1.496. em Benfica. Até agora, cn-
tretanto, nada foi providenciado.
B I. há uma semana vaza esgoto em
frente ao número 126 da Rua São
Clemente, em Botafogo. A rua é muito
movimentada e a água fétida atrapalha
quem passa por ali.
B Os moradores da Rua Bartolomeu
de Gusmão, em São Cristóvão, pe-
dem à Secretaria municipal de Trans-
portes que comprove, através de um
fiscal, a precariedade do sistema de
transportes na área. Apenas uma li-
nha de ônibus, a 284 (Praça Scca-Ti-
radentes), passa pela rua e os mora-
dores não têm nenhuma outra linha
para a Zona Sul ou Centro da cida-
de.
B Há mais de seis meses dois postes
de iluminação foram retirados da Ave-
ilida Veira Souto, trecho entre as ruas
Farine de Amoedo e Vinícius de Mo-
raes. A avenida, um dos cartões-pos-
tais da cidade, está às escuras no lo-
cal.
B Domingo, às 14h. o bondinho de
Santa Teresa que fazia o percurso da
Estação Carioca para a Rua Paula
Matos foi assaltado. Não havia um
policial no bonde e todos os turistas
tivenlm seus objetos roubados.
B Os garis da Comlurb varreram a
Rua Uruguai, na Tijuca, c deixaram o
lixo acumulado em frente à portaria do
número 312.
? Notas para esta coluna pelo tele/o-
ne 585-4693. das 14h às 16h, de se-
gunda a sexta-leira.

Queixas do Povo
B O leitor que se identificou apenas
por Luiz Fernando reclama que nas
suas caminhadas pelo Aterro do Fia-
mengo observou uma grande quanti-
dade de ratos, na altura da passarela
que dá acesso ao restaurante Rio's.
Ós ratos corriam pulo gramado e se
escondiam entre os coqueiros, O lei-
tor procurou a Comlurb, mas ne-
nhum funcionário foi fazer uma vis-
toria no local.
Lenora Vasconcelos, assessora de im-
prensa da Comlurb, informou que até o
final da semana a Gerência de Vetores
da companhia irá fazer uma inspeção
cm vários trechos do Aterro do Fia-
mengo e colocará remédio para matar
os ratos.
B Euclidcs Ferreira de Barros Neto
afirma que em 24 de maio de I9SS
efetuou o pagamento à vista de um
telefone da Telerj, contrato número
0074081. Após longo tempo de espe-
ra, ele enviou uma carta em 24 de
setembro de 90 e outra em 17 de
outubro, pedindo informações sobre
a instalação. Como não obteve ne-
nhuma resposta, em 26 dc dezembro
de 90, Euclides entregou no setor de
protocolo da Telerj uma correspon-
ciência pedindo mais uma vez infor-
inações. Até hoje, não recebeu ne-
nhuma resposta da empresa.
Pedro Paulo Cunha, assessor de im-
prensa da Telerj, disse que o atendi-
mento ao contrato depende da conclu-
são das obras de ampliação da estação
telefônica que atende o bairro onde
mora Euclidcs Ferreira de Barros Ne-
to. Segundo ele, a previsão para a
instalação é para o primeiro trimestre
de 92,
? Woías para esta coluna: Avenida
Brasil, 500, 6" andar. CEP: 20949.

B Em 11 de fevereiro de 1919, o
JORNAL DO BRASIL publicou a
seguinte queixa: "Moradores da rua
Conselheiro Costa Pereira, na Al-
deia Campista. reclamam do Sr,
Prefeito, por intermédio do Jornal
do Brasil, contra o lastimável estado
em que se encontra a referida rua.
Não obstante estar quasi toda cons-
truida, a rua Costa Pereira não é
calçada e, em dias de chuva, torna-se
intransitável, devido ao lamaçal que
por muito tempo alli permanece com
grande prejuízo para a saúde dos
moradores."

Pedestres preferem ignorar a passarela na Avenida Brasil, altura de lrajái | c atravessar a pista, apesar dos carros em alta velocidade

Morte ronda as 
passarelas

Pedestres preferem correr o perigo de atravessar as pistas e acabam atropelados

A insistência em

enfrentar riscos

ies também correm riscos perto das passarelas

Passagem subterrânea é alternativa

Uma alternativa às passarelas con-
vencionais são as passagens subterrâ-
neas, que existem em alguns pontos da
cidade. "Tínhamos que arranjar uma
forma de diminuir os índices de atropela-
mentos em frente ao shopping e garantir
a segurança dos clientes. Como a maioria
das pessoas prefere passar por baixo das
passarelas, achamos que melhor seria
ampliar a passagem subterrânea que liga
o Campo do Botafogo ao posto do Tou-
ring, na Avenida Lauro Sodré, há mais
de 20 anos", explica o gerente comercial
do Rio Sul, Sérgio Malta.

De acordo com Malta, a passagem
subterrânea tem outra vantagem: a esté-
tica. "As passarelas também têm a des-
vantagem de serem feias", afirma. Ele
garante que. segurança não será proble-
ma para os pedestres nas passagens sub-
(erráticas. Além de ser bem iluminada,
cabines da Policia Militar serão instala-
das na galeria, enquanto a manutenção e
limpeza da passagem será feita pelo
shopping. A obra, financiada pela Com-
brascam, empresa proprietária do Rio
Sul, deve acabar ainda no primeiro se-
mestre.

Solucionai o problema dos pedestres
na Avenida das Américas, na Barra da
Tijuca. (ambem é uma quesnlS delicada.

"Aqui não podemos Colocar passarelas,
porque não está previsto no Plano Lúcio
Costa. Então a solução é a construção de
passagens inferiores", explica Cláudio
Becker, diretor da Associação de Mora-
dores da Barra! Segundo registros da 16J
DP, só em dezembro 12 pessoas foram
atropeladas naquela avenida e duas mor-
rcram.

"A construção da \ ia está correta. As
edificações é que foram mal colocadas",
opina Zélia Ferreira, coordenadora do
Proest. Para ela, as escolas deveriam II-
car em ruas secundárias. "A falta de
segurança para o pedestre é total. Não
há sinais de trânsito, os carros trafegam
em alta velocidade e. além disso, as pas-
sagens de pedestres sào escassas", desta-
ca. Entre a Avenida Alvorada e o Re-
creio, a situação é pior: além de
sinalização, falta também iluminação.
Para o secretário municipal de Obras.
Luiz Paulo Corrêa da Rocha, a solução
para a Barra seria ''levantar as pistas da
Avenida das Américas para que o^ retor-
ito^ dos carros e as passagens de pedes-
tres fossem subterrâneos". Luiz Paulo,
no entanto, ressalta o alto custo dessas
obras.

Segurança é uma questão complicada
quando se fala em passarela ou passagem
inferior. "Passagem subterrânea e me-
lhor, porque a gente não se preocupa
com sinal. Mas há sempre o risco do
assalto", afirma Clarisvaldo de Sou/a. 66
anos, que rapidamente acrescenta: "Mas
assalto há em todo lugar, e é sempre bom
andar em grupo". Cleomar Costa, ven-
dedora do Rio Sul, no entanto, não pen-
sa da mesma forma: |Tsso vai encher de
pivete", prevê, referindo-se à passagem
em frente ao shopping. Para ela. que se
diz pedestre insatisfeito! o melhor e atra-
vessar nos sinais. "Quando não da tem-
RO dc pegar o sinal fechado, a gente dá
uma corridinha". afirma Cleomar.

Nos condomínios Nova Ipanema e
Novo Leblon. na Barra — os dois únicos
locais onde há passagens subterrâneas
em toda a Avenida das Américas — o
problema da segurança foi minimizado
com a presença de segurança^ nas gale-
rias. Equipados com nvlkie-ffâkies, cies
ficam no interior pas galerias das 6h ás
23h. Depois, no entanto, eles se deslocam
para a entrada dos condomínios. "Após
as 23h, ninguém mais atravessa as passa-
cens", lembram os moradores

Ana Cláudia de Souza
Apesar da làlta de estatísticas precisas,

as autoridades fluminenses estimam que
cerca de 80% dos acidentes de trânsito
com vitimas no Estado sejam atropela-
mentos. A proliferação de passarelas de
pedestre não chegou a reduzir substancial-
mente o número de casos. Ironicamente,
muitos atropelamentos ocorrem nas pro-
ximidades das passarelas, evitadas pelos
pedestres, que preferem os riscos da tra-
vessia. "Embora sejam um dos elementos
mais importantes para a segurança do
trânsito, as passarelas estão sendo trans-
formadas pelos seus próprios beneficiários
— os pedestres — em áreas dc risco",
afirma Zélia Ferreira, coordenadora geral
do Programa Estadual de Segurança 110
Trânsito (Proest).

Zélia Ferreira cunhou a expressão "vi-
timas da sombra" para definir as pessoas
que são atropeladas 11a proximidades das
passarelas. I: que, muitas vezes, a única
utilidade da passarela é proporcionar a
sombra que as pessoas utilizam em suas
perigosas travessias. "Nesses locais, o 1110-
torista tem que ter atenção dobrada, por-
queé provável que haja 11111 pedestre apro-
\eiiando a sombra da passarela", adverte.
Zélia vé 11a educação de pedestres e moto-
ristas a solução para diminuir os acidentes
de trânsito."De um modo geral, as pessoas não
respeitam a sinalização. O objetivo do
nosso programa é mostrar às pessoas o
perigo que correm ao dispensar as passa-
relas. Para isso, além de palestras em asso-
ciaçòes de moradores, vamos colocar pia-
cas de advertência nas áreas próximas ás
passarelas", informo®

Apesar da falta de estatísticas, os da-
dos disponíveis mostram 11111 quadro alar-
mante! o trânsito é a terceira maior causa
de mortalidade 110 Brasil, perdendo apenas
para as doenças cardíacas e o câncer: nos
liospitais, 60% dos leitos de traumato-or-
topedia estão ocupados por vitimas de
acidentes de trânsito; c 80% desses aciden-
tes envolvem atropelamentos; além disso,
72% das vítimas fatais são jovens do sexo
masculino, com idade média de 33 anos.

Míriam Calil, coordenadora do módu-
Io dc Educação e Segurança de Trânsito
do Proest. que detém estes dados, diz que,
apesar de elevados, tais números não são

fiéis á realidade. "Como a maioria dos
registros de atropelamentos não tem
acompanhamento, não sabemos ao certo
quantos casos foram fatais ou quantas
pessoas ficaram com seqüelas", afirma.
Segundo ela. para levantar tais números é
que está sendo implantado o Sistema Uni-
co de Registro dc Acidentes de Trânsito.

"Estamos integrando a Policia Militar,
Corpo de Bombeiros, secretarias niunici-
pai e estadual dc Saúde, de Justiça, Insti-
luto Médico-Legal, enfim todos os órgãos
que lidam com os acidentes de trânsito.
Dessa maneira, podemos registrar as cau-
sas dos acidentes, locais onde eles mais
ocorrem, o destino das vitimas e se o
acidente aconteceu próximo â passarela.
Será um estudo com bases cientificas",
define Minam Calil. O sistema deve entrar
em operação ainda este mês.

Dc acordo com Zélia Ferreira, os pon-
tos mais críticos do trânsito carioca são a
Avenida Brasil — "em toda a sua exten-
são"—; a Avenida das Américas, na Bar-
ra; a Estrada da Gávea, a Avenida Presi-
dente Vargas, em frente â Central do
Brasil; a Avenida Lauro Miiller. em Bota-
fogo, o Aterro do Flamengo e a Avenida
Suburbana. "Na Barra, por exemplo, a
ocupação ao longo da Avenida das Amè-
ricas foi mal estruturada. Por questão dc
segurança do pedestre, escolas não podem
estar à margem dc uma \ ia expressa, como
acontece naquele bairro", diz Zélia.

Segundo ela, estudos feitos pelo Proest
indicam que toda área em torno de 500
metros de uma escola é considerada área
ae risco. "Chegamos a tal conclusão de-
pois dos números levantados: de 86 a 89,
1.303 pessoas, entre alunos e professores,
morreram perto de áreas escolares". Já o
secretário municipal de Obras, Luiz Paulo
Corrêa da Rocha, afirma que a intenção
da Prefeitura é "criar bloqueios físicos que
impeçam a travessia de pedestres em locais
onde haja passarelas ou sinais de tránsi-
to".

. Na Avenida Presidente Vargas, no
Centro, grades em vários cruzamentos vão
separar a calçada das pistas. "Esta é uma
forma de obrigar os pedestres a obedece-
rem â sinalização, atravessando nas fai-
xas", afirma o secretário, insistindo cm
que o maior problema 110 trânsito é relati-
vo â educação.

A dona de casa Valdelice Silva. 55
anos, parece comprovar a tese da coor-
denadora do Proest, Zélia Ferreira.
Atravessando a pista da Avenida Brasil
cm Irajá — onde inexiste a niureta que
em outros trechos daquela via separa as
pistas e impede a travessia de pedestre—, Valdelice dispara, apontando uma
passarela: "Quem fez isso .11 não tem
mãe". Na ordem de prioridade da dona
de casa, parece que o item segurança dc
trânsito vem cm último lugar: "O sol e as
escadas desanimam a gente de passar por
ali. Eles deviam colocar rampas", suge-
re.

Mas nem as rampas seriam capazes
dc fazer Valdelice mudar de hábito."Moro aqui há 39 anos e sempre através-
sei assim. Se eu tiver que morrer atrope-
lada, é porque tem que ser", filosofa. Em
um dos muitos grupos de pedestres que
todos os dias se arriscam, atravessando
as quatro pistas da Avenida Brasil em
Irajá, estava Cleide Quirino, dc 20 anos.
Com a filha Natália. de quatro meses, no
colo e uma bolsa dc fraldas 110 ombro,
Cleide demorou quase 10 minutos para
conseguir chegar ao outro lado da pista."Pra quem vem do Centro, é melhor
passar por aqui", assegura. Naquele ire-
cho há duas passarelas, distantes cerca
de 200 metros.

Do Km zero ao Km 16 da Avenida
Brasil há passarelas a cada 500 metros,
em média. A que parece estar cm pior
estado é a de Bonsucesso, altura do nu-
mero 5.575, onde o primeiro degrau, na
calçada da pista de descida, está pela
metade e a base de sustentação dos ferros
que servem de corrimâo está completa-
mente solta. Próximo ao Viaduto da Pe-
nha também há passarelas com ferros à
mostra e pontos de infiltração. Na Ave-
nida Francisco Bicalho, em frente à esta-
çào da Lcopoldina, a passarela tem pe-
quenos buracos 11a escada da pista
central de subida. "Mas a maioria delas
está bem conservada, até porque elas não
são muito usadas", atesta Zélia Ferreira,
coordenadora do Proest.
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na^ Capitais VERÃO NO RIONA AMERICA DO SUL

lAIta Pressão do \*W>T
'Oceano Pacifico frent^

MARES

NO MUNDO, ONTEM

P«p>ft«fwn»o Nacional d« MctaorologlaInstituto di; Pnqunaa Etpaciai»
Macapá ,05h43mín

Íih59miii
nasccnlc
poente

O 6" Distrito de Mcteorolof
gia prevê para hoje céu cuco- /7^-x
berlo a nublado com possibili- // 1)
dades de chuvas esparsas. /
tempo está ruim por causa de |f^j/ JJ
uma frente fria que se encontra
sobre o estado.

O Serviço Meteorológico da
Marinha confirma o tempo
instável com chuvas esparsas. As condições do céu
variam de quase encoberto a encoberto.

Os ventos sopram no quadrante norte, com a
direção girando de nordeste a noroeste. A sua
velocidade esta entre 30 c 40 quilômetros por hora
c a intensidade varia entre fraca e moderada. Há
previsão de ocorrem rajadas para o período.

Conforme o regime dos ventos, o mar está
meio agitado c forma ondas de l,5m a 2m de
altura cm intervalos rcgulares de 5 e 6 segundos.

A visibilidade fica moderada devido ao mau
tempo c a temperatura entra em ligeiro declínio
durante o dia.

Ob%i"»Hft"Q NariomiDelem
lloa Vista
Macapá
Manaus
Porto Velho
Rio Branco
Aracaju
Fortiilc/a
Joào Pessoa
Maceió
NataJ
Recife
Salvador
Sào Luis
Tercsina
Brasília
Campo Grande
Cuiabá
Goiânia
Belo Horizonte
Sào Paulo
Vitória
Curitiba
Florianópolis
Porlo Alegre

nascente
poente...

Mtracama

CretcanU
:i.t:si?.

Claro a
nublado Campo Qranda

Curitiba

baixamar
MiiSim
I0h06mínPorto Alagra

Londra* a Moscou
Pequim

Apenas o Rio Grande do Norte
apresenta instabilidade devido à
ITCZ (zona de intensa nebulosidade
e convergência), que já está no He-
misfério Norte e apresenta uma faixa,
que se estende pelo Oceano Atlântico
com chuvas esparsas.

A alta pressão do Oceano Pacífico
continua bem marcante e toda a cos-
ta oeste do continente Sul-Americano
tem o céu claro, com exceção do Sul
do Chile, que apresenta ncbulosida-
de. As nuvens vistas ao norte da costa
oeste são causadas pela ascensão do
ar úmido vindo do mar, junto à Cor-
dilheira dos Andes.

21 mm de chuvas e mantém a tcnipc-
ratura amena e a umidade relativa
alta para o local, em torno dos 70%.

A baixa pressão tropical está mais
atuante no Norte do Brasil, deixando
o céu nublado com chuvas e trovoa-
das isoladas. Porém, o oeste da re-
gião, principalmente o Acre e parte
do Amazonas, tem a presença do sol,
pois o sistema de baixa está mais
condensado sobre o Pará e Amapá.

O Nordeste permanece sob os
efeitos do anficiclonc do Atlântico e
tem lodo o litoral, assim como o
interior, ensolarado. Não estão, no
entanto, afastadas as possibilidades
de pancadas de chuvas isoladas.

sibilidade de ocorrência de pancadas
de chuvas c trovoadas isoladas.

O Sul continua sob os eleitos da
alta pressão polar, que tem o seu
centro sobre o mar e, apesar de estar
menos intensa, próxima aos 1.012
hPa (hcctopascales), ainda abrangen-
do uma extensa área, indo desde o
Mato Grosso do Sul até Vicdma, na
Argentina, onde já há outra frente
fria se deslocando.

O Centro-Oeste apresenta nuvens
espalhadas, que são vestígios da bai-
xa pressão tropical c que causam
chuvas c trovoadas isoladas em toda
a região. Brasília, que também está
sob a instabilidade, registrou ontem

: Uma frente fria é vista pelo satéli-
H Gocs-7 sobre o litoral de São Paulo
e do Rio de Janeiro, ocasionando
mau tempo e deixando o céu enco-
berto com chuvas esparsas. Os ventos
•têm a intensidade entre fraca e mode-
rada com possibilidades de rajadas. A
visibilidade está moderada devido à
instabilidade causada pela frente fria.
Ontem foram registrados 15,4mm de
chuvas cm São Paulo.

Minas Gerais apresenta bastante
nebulosidade e o céu fica nublado,
podendo ler períodos de parcialmen-
te claro mas não está afastada a pos-

Tóquio
OCEANO
PACIFICO

OCEANO
IndicoOCIANO \

ATLÂNTICO
Joh»n««buroo SldnoyPACIFICO

Cidaòe Condkjóes mi», mm.
Montei ideu claro 23 15
Mo<cou nublado -2 -7
Vna IXrlhi claro 21 9
Nova Iorque chinas -5
Pans nublado -3
Roma chuvas II 10
Tóquio nublado 2
\ ena claro -A
Washington chusus 2

Cidaòe Condições má*, mio.
Genebra nublado I
Havana claro 23 12
Lima claro 24 |K
Lisboa claro 11 <>
Londres nublado
Los Angeles claro 2rt 12
Madri chuvas I
Mcuco nublado 2b ')
Miann nublado l'> S

Ctdad* Condtçòés
Amsterdã nublado
Atenas nublado
Herlim claro
Bogotá nublado
Bruxelas claro
Buenos Aíroclaro
Caracas claro
Chicago chuvas
Copenhague claroAcompanhe também a previsão do tempo com Nelia Cristina de Almeida na Rádio JORNAL DO HRASll. AM(W KH/.) às 7. S e 9 horas da manhã e às IShSO de segunda a sábado.

Horóscopo
Serviço

ra. Avenida Fernando Maios, 1 o2. icl 399;
5522 c 399-SS22.
Urgência* clinicas e àrlopèdicax - Laranjeiras.
Clinica Ènio Serra. Rua Soares Cabral. .>(<. lei.
2(ó-66l 2.
Urgências pctliálriciis ¦ BoluJugo. Urpe, Aveni-
da 1'astèffr, 72. lei. 295-1195; Ipanema. Urg)|
Rua Barão da Torre. 538. iel.2s7-6.W,
Olnnimilaringclugiil • Ipanema. Corli, Rua
Aníbal ilc Mendonça. 135. lei. 511-0995.
Ujuilmjilogiu - Ipanema, Clinica de Olhos Ipa-
rienia. Rii.i Visconde de Pirajá, 414. sala 511.
lei. 247-0892.
ffçúiuiulria ¦ Botafogo. Serviço de Urgência
1'siqui.iirica do Rio de Janeiro, Rua Paulino
Fernandes, 78. lei. 542-0844; Maracanã. Clini-
ca Mariana, Rua Professor Eurico Rabelo,"
131. tel. 264-3647.
Prontos—socorros dentários • Copacabana.
Clinica Hr. Uarroso, Rua Santa Clara.' 11 >.
sala 40S. lei. 235-7469: Tijuca. Centro Especia-
lixado de Odontologia. Rua Conde de Bonfim;
664] tel. 288-4797.

Realengo, l afjjlácia C.ipnolio. Rua Marechal
Soares Andréa. 282. lei. 331-fôOO (dia e noite).
Tii/hsucéssii: Farinácia Vitória. Praça das Na-
çòes. 160. tel. 260-6346 (ate 23h).
\lcier: Farmácia Mackenzie, Rua Dias da
Cru/, 616. tel. 594-6930niia e noite).
Jacurepuguú. Farmácia Carollo, Esirad| de
JacarÉpagiia, 7.912. tel. 392-IS8S (diaenoite).
Tijuca: Casa Granado. Rua Conde de Bonfim,
300. tel. 228-2880 e 228-3225 (dia e noite).
Púriniu: Farmácia Nossa Senhora de Guada-
lupe. Avenida Brasil, 23.390, tel. 350-9844 (até

Consumidor
i Comissão de Defesa do (onswnidor

(Câmara Municipal do Rio de Janeiro): Praça
Marechal Flofiiin® i n", sala 201. Cinelãndia.

^62-7638 (direto) e 292-4141 ramais 364 e
365. de lOh ás lf|.
Scirvtaria Municipal de Saúde (Deparlanietilo
Cieral de Fiscalização Sanitária): Rua Afonso
Cavalcanti. 455. 6" andar. Cidade Nova. lei
293-4595 (direto) e 273-6117 ramal 2S0. 24
horas por dia.
Simak Avenida I ranklin Roosevèll; 39. 2"
lindar. Centro. Tel.: 0® 262-0198.
Proton (Secretária Estadual de Justiça): Ave-
íjida Erasmo Uraea. 11S. loja F, Centro, lei:
224-0989; de lOh às H>|i.
$i\fTÚ (Superinten.dénciá Municipal de
rransportes Urbanos): Rua Fonseca Teles,
121. 13° andar, Sào Crislovào. lei.: 2S4-55SS.
de 9h as I7h.
íyenia (Rio): Disque Meio Anibicme. 204-
009Í1204-0999; poluição acidental. 295-6U4(i;

I Policia. 190: Defesa Cnil. 199: Corpo
ile Bombeiros. 193; Aguii e esgotos, 195; Lu: e
força. 196; e Delegacia Lspecialde Atendimento
a Mulher; Avenida Presidente Vargas, 1.248, 3"
andar. Centro, tel.: 233-0008 (direto) e 233-
1366. ramais 194.195 e 137.

•SirtWI Tarifas comuns. 24 horas dia: / ri
Taxi. tel. 325-2122; e Tele Táxi, tel. 254-9834.

li tS Flamengo: Farmácia Flamengo,
Praia do Flamengo, 224. lei. 285-1548 (atéChaveiros

BLJÍiAlendimenlo no Grande Rio, 24 ho-
ras dia: Trancaulo. lei. 391-0770. 391-1360,
288-2099 c 268-5827; Chaveiro Império, tel
245-5860,265-8444. 285-7443 e 284-3391; Ca-
riota. tel. 257-2221. 257-0999, 257-2569 e 256-
0409; Chave tio Mcicr. tel. 261-4461 e 594'
9279. e Grande Rio. tel. 352-2866.

Ceníro: Farmácia Pedro II. edifício da Central
do Brasil, tel. 233-3240 c 233-7395 (ale 23h).Leme Farinácia do Leme, Avenida Prado Ju-

nior. 237. tel. 275-3847 (dia e noite).
Copacanfiiti: Farmácia Piauí, Rua Barata Ri-
beiro. 646. tel. 255-3209 (dia e noite).
Lehlon: Farmácia Piaui. Avenida Aiaulfo de
Paiva, 1.283. lei. 274-7322 (dia e noite).
Barra tia Tijuca: Farmácia Piaui. listrada da
Barra. 1.636. bloco E. loja E. Art Center. tel.
399-8322 (dia e noite)
CMêudiira: Farmácia Ma\. Rua Sidónio Paes,
19. lei. 269-6448 (dia e noite).

R- Jl Prontos socorras cardíacos • Lagoa,
Prontoeor. Rua Professor Saldanha. 26. tel
286-4142: Tijuca. Prontoeor. Rua Sào Fráncis-
co Xavier. 26. tel. 264-1712: fíotafogo. Pró—
Cardíaco. Rua Dona Mariana. 219. tel. 2.86-
4242 e 24(i-()i)60: Burra tia Tijuco. Cardio liar-

¦ A publicação destas informações è
gratuita e leita a critério da redação.

La>Z<® Atendimento no Grande Rio, 24 ho-
ras dia: Auto—Socorro Botelho, tel. 580-9079:
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Apesar dasi ameaças dos tunaonnrios cia C IC em protesto pela dBsativaçao, nenhum ônibus da empresa toi tirado da 'garagem de Triagem

Empresa privada
terá ônibus nos
mesmos trajetos

ara suprir a falta dos 52 veicu-
los da CTC (Companhia de

Transporte Coletivo), as empresas
particulares de transporte de passa-
geiros do Rio vão colocar cm circu-
Jáção 88 ônibus e 14 microônibus.
A solução foi negociada pelo secre-
táriS municipal de Transportes em
exercício, Júlio Monandi, com o
presidente do Sindicato das Emprc-
sas de Transporte de Passageiros do
Município, Generoso Ferreira, que
concordou em ceder parte das re-
servas das frotas particulares.

Sete das 17 linhas desativadas
serão operadas pelas; empresas e 10
substituídas pelo reforço de outras
linhas, já operadas pelas empresas
particulares, com itinerários seme-
Ihantes aos da CTC. De acordo
com Morandi, a medida tem caráter"emergcncial, 

precário e provisó-
rio", e já começou a ser implemen-
tada ontem, devendo se estender até
que o novo governador, Leonel Bri-
zola, assuma o controle da CTC. O

secretário em exercício explicou que
a frota da CTC deveria ter 120 vei-
culos, para atender a 120 mil passa-
geiros por dia.

Os microônibus serão utilizados
nas seis linhas que já eram servidas
por esse tipo de veículo. São elas:
206 (Castelo—Silvestre), 207 (Lapa- Rodoviária), 214 (Castelo—Pau-
la Matos), 406 (Largo do Machado
—Rodoviária), 407 (Largo do Ma-
chado—Silvestre) e 408 (Dois Ir-
mãos—Fstácio). Na linha CIO
(Fátima—Estrada-de-Ferro), vão
circular 1S ônibus. Para atender aos
usuários das demais linhas, serão
colocados 70 ônibus como reforço
de linhas das empresas particulares.
Só para suprir a linha 261 (Praça
15— Madurcira). haverá aumento
de 10 ônibus na linha 277 (Madu-
reira—Praça 15) e a mesma quanti-
dadj na linha 284 (Tiradentes—
Praça Seca).

Protestos — Os últimos ôni-
bus da CTC (Companhia de Trans-
portes Coletivos) deixaram de cir-
cular ontem, sob protestos de quase
600 funcionários da empresa. Os
empregados criticaram a decisão do
governador Moreira Franco de de-
salivar a companhia a 26 dias da

posse de Leonel Brizola. "Isso é
crime, é jogo sujo", acusou Santos
Nogueira, secretário-geral do Sindi-
cato dos Rodoviários, que promete
liderar uma vigília permanente nas
portas das garagens de Triagem e
Vila Isabel, as maiores da compa-
nhia, "até a posse de Brizola".

Os funcionários da CTC chega-
ram a cogitar a hipótese de colocar
os ônibus na rua. mas desisitiram
após rápida reunião, na porta da
garagem de Triagem, com o depu-
tado federal Vivaldo Barbosa, líder
do PDT na Câmara dos Deputados."É melhor não nos precipitarmos.
1; prioridade do governo Brizola
reativar e revitalizar a CTC", anun-
ciou Vivaldo.

Os protestos foram muitos em
Triagem. "Moreira é a dengue do
nosso transporte", gritou Santos
Nogueira, do alto do carro de som.
Há 40 anos na companhia, ele ga-
rante nunca ter visto a situação tão
crítica. "A desativação da CTC foi
a maior prova da incompetência de
Moreira Franco", comentou o mo-
torista Gustavo Faria. Também
participaram da manifestação al-
guns funcionários da Light que te-
mem a privatização da empresa."Estamos todos no mesmo barco,

precisamos nos organizar, arrumar
novas formas de luta", gritou o
urbanitário Messias Coelho.

O ex-diretor da Divisão de Bon-
des Manoel Almeida Filho denun-
ciou uma manobra da diretoria da
CTC para acabar com os bondi-
nhos de Santa Teresa antes da posse
de Brizola. Segundo ele, as rodas,
os eixos do motor e as caixas de
válvula dos bondes são fabricadas
na oficina de Triagem, que está fe-
chada há um mês. "Os bondes são
tombados pelo Patrimônio Histori-
co, mas sem oficina não têm onde
ser consertados", disse.

A desativação da CTC pegou
muitos passageiros de surpresa. Òn-
tem, ainda se formaram filas na
Praça 15 e no Bairro de Fátima."Onde está o meu ônibus que não
chega nunca", reclamava o escritu-
rario Marcos Palhares, enquanto
aguardava o 261 (Praça 15—Mare-
chal Hermes), no Centro. Outras
pessoas também esperaram pelos
ônibus da CTC. Algumas, porém,
nem estranharam a demora, como a
dona de casa Marli Seara, que só
depois de uma hora na fila procu-
rou saber o que estava acontecendo
e foi informada da desativação.

Caso seja mantida pelos vereadores
a proposta da prefeitura para o Plano
Diretor, todas as passagens de ônibus
que circulam no Rio passarão a custar
o mesmo preço, independentemente do
percurso das linhas, A intenção dessa
medida é acabar com a atual fórmula
de cálculo das tarifas, determinada pela
quilometragem do percurso, o que faz
as linhas entre a Zona Oeste e o Centro
da cidade serem as mais caras, mesmo
usadas por passageiros com menor po-der aquisitivo.

Por estar certo de que a tarifa única
será aprovada na Câmara Municipal, o
prefeito Marcello Alencar vai nomear
uma comissão formada por técnicos da
Secretaria Municipal de Transportes
para definir quanto vai custar o novo
preço das passagens. "Haverá um au-
mento não muito grande na tarifa mo-
dal e uma redução considerável nas
passagens mais caras", informa o se-
cretário municipal de Urbanismo, Luis
Paulo Corrêa da Rocha, responsável
pela elaboração do Plano Diretor. A
tarifa modal custa CrS 56 e é paga por
80% das quatro milhões de pessoas
que andam de ônibus diariamente.

A tarifa única é possível porque vai
representar um aumento pequeno em
grande número de passagens, fazendo

com que a redução das mais caras (en-
tre CrS 155 e CrS 210) não represente
prejuízo para os empresários de ôni-
bus. O maior aumento será dos ônibus
da custam CrS 40 e fazem o trajeto
Estrada de Ferro-Castelo. "Os passa-
geiros que moram mais longe vão ter
lima boa redução nos gastos com
transporte, enquanto os que moram
mais perto do trabalho, por exemplo,
vão ter um aumento pequeno", resume
o secretário.

Ao mesmo tempo em que os ônibus
terão passagens com o mesmo preço,
será criada a Câmara de Compensação
Tarifária, que arrecadará todo o di-
nheiro das passagens e o distribuirá
entre os donos de empresas. "Essa Cá-
mara será controlada pelos próprios
empresários. Eles entrarão num acordo
para a divisão da arrecadação de acor-
do com a linha que cada empresa per-
corre", explicou Luis Paulo Corrêa da
Rocha.

Para garantir o sucesso do sistema
de tarifa única! a prefeitura vai tam-
bèm reduzir o trajeto das linhas, que
não deverá passar de 20 ou 25 quilôme-
tros. Para isso, construirá o terminal
rodoviário de Marechal Hermes, onde
os passageiros farão baldeação para
outros ônibus, rio trajeto Marechal

Mermes-Centro, sem precisar pagar
nova passagem. "Com linhas menores,
haverá redução nos gastos das èmpre-
sas, que não terão prejuízos com a
redução do preço das passagens", diz o
secretário. O terminal será construído
em um terreno cedido pela Companhia
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e
a prefeitura está terminando os prepa-
rativos para publicar a licitação no
Diário Oficial.

Para passageiros como a costureira
Eronijdà Leite de Lima, a tarifa única
viria em boa hora. Ela sai todos os dias
de casa, cm Bangu, vai até o centro e
faz. à tarde o caminho de volta, sempre
no ônibus Largo de São Francisco-Vila
Aliança, que custa CrS 155. "È muito
caro, mas pago porque não tem outro
jeito. Agora, se o preço ficar o mesmo
para todo mundo, todos vão gastar a
mesma coisa; É mais direito, não é'.'",
diz Eronilda.

Já o auxiliar de escritório Roberto
Pinheiro de Souza ainda não sabe o
que pensar da tarifa única. Isso por-
que. se de um lado ele paga CrS 210
pára ir do Centro até Campo Cirande,
onde mora, também gasta CrS 56 todos
os dias para ir de sua casa até o centro
do bairro. "Se o preço abaixar de um
lado mas ficar muito caro de outro não
vai adiantar. Mas se a diferença for

mais para o lado de quem ganha pou-
co, será excelfptc", afirma Roberto.

A proposta de tarifa única é apoia-
da pelo empresariado e pelo sindicato
dos rodoviários. O superintendente da
Federação das Empresas de Transpor-
te (Fetranspor), Alberto Moreira, lem-
bra que a diminuição na extensão dos
trajetos é uma antiga reivindicação dos
empresários: "A tarifa única é uma
medida justa e a Câmara de Compen-
saçào Tarifária vai funcionar. Mas rei-
vindicamos a melhoria dos outros sis-
temas de transportei o ferroviário e o
hidroviário. Devemos atender bem aos
passageiros de ônibus e colocar linhas
seletivas nas ruas (onde os ônibus são
mais confortáveis e os passageiros via-
jam sentados), para desestimular o uso
do automóvel e descongestionar o
trânsito".

O Plano Diretor devera chegar â
Câmara sexta-feira e no inicio de mar-
ço os vereadores .começarão a votar
seus 259 artigos. O plano são propostas
elaboradas pela prefeitura que dão as
diretrizes para o crescimento e desen-
volv imento da cidade nos próximos dez
anos. A proposta de tarifa única faz
parte de uma série de medidas para
melhoria do sistema de transporte da
cidade.

$
JORNAL DO BRASIL

corrigida

Ldson acha que a lortuna pode ter saído para antigas freguesas

Serventuários 
ganharão

100% de 
gratificação

O governador Moreira Franco
sancionou ontem, sem vetos, o pro-
jeto de lei concedendo gratificação
de 100%, retroativa a outubro, aos
serventuários da Justiça. Até as
16h, quando realizaram unia as-
sembléia, eles ainda não tinham si-
dó informados oficialmente sobre a
decisão e por isso votaram pelacontinuidade da greve que comple-
tOu 92 dias. No total são 12 mil
serventuários no Estado do Rio.

A presidente do sindicato, Eliza-
beth Gatto Luna, afirmou que a
categoria, que hoje faz nova assem-
bleia as 15h, voltará ao trabalho na
quarta-feira se a lei for publicada
hoje no Diário Oficial. Caso isso
nao aconteça — Moreira tem três
dias úteis pára a publicação —, os
serventuários avaliarão a situação,
havendo possibilidade de suspende-
rem a paralisação depois de recebe-
rem cópia do projeto sancionado.

Essa é a mais longa greve realizada
pelos serventuários, que interrom-
peram as atividades de todos os
cartórios.

Também ontem o juiz da Ia Va-
ra de Fazenda Pública" cassou a li-
minar concedida aos serventuários,
em Io de fevereiro, pela juíza Maria
Helena Salcedo, da 2a Vara de Fa-
mília, que obrigava o estado a pa-
gar a gratificação! O juiz em exerci-
cio da Ia Vara de Fazenda Pública,
Orlando Seco, alegou impedimento
para julgar a liminar por estar acu-
mulando funções na 2a Vara.

O projeto de lei propondo a con-
cessão da gratificação foi encami-
nhado pelo Poder Judiciário e
aprovado pela Assembléia Legisla-
tiva na última quarta-feira, em ses-
são extraordinária. Com os 100%
de gratificação, os serventuários se-
rào equiparados a outras categorias
do Poder Executivo.

Linhas da CTC serão substituídas

nif 
para 

IPTU

O secretário municipal de Pa-
zenda, Edgar Gonçalves da Rocha,

jtÊ^côii^ou o valor da Unidade
^Fiscal do município (Unif), base de" cálculo para o imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU), o Im-
jíposto Sobre Serviços (ISS) e alva-
;rás. O secretário justificou o au-' isento da Unif, que volta a variar' 
diariamente, alegando que a Medi-
da Provisória 294 do governo lede-

;Váf autorizou a indexação de tribu-
tos á Taxa de Referência (TR),
Mas, na interpretação do advogado
Luiz Carlos Frusca do Monte, da
empresa de consultoria Multi-Tax,

,-a medida provisória só se aplica a
¦ impostos federais.

A resolução n" 1.172, assinada
pelo secretário no dia 15 e publicai
da ontem no Diário Oficial do mu-
nicípio, fixou uma tabela com a

çyariaçag diária da Unif dc ontem
rafe* o dia 1" de março. Congelada
\ em CrS 4.097,65 no dia Io de feve-
! rciro, a Unif passará a valer CrS
| 4.384,49 no dia I" de março, exata-
! mente 7% a mais, o equivalente á

varmçao prevista para a TR no pe-
riodo. A variação diária incide so-
bre o IPTU dos imóveis territoriais
c comerciais. O imposto para imó-
veis residenciais continuará sendo
quitado pela Unif do primeiro dia
do mês, o que torna aconselhável
aos contribuintes pagarem a cota
de fevereiro até o dia 28 deste mês.

A Unif foi fixada pela lei muni-
cipal n° 1.647, dc dezembro do ano
passado, em 32,3 vezes o extinto
Bônus do Tesouro Nacional
(BTN). A mesma lei determinava
que, em caso de extinção do BTN,
deveria ser adotado como referên-
cia o índice estabelecido pelo gover-
no federal. Mas, de acordo com
Frusca do Monte, a Medida Provi-
sória 294 estipula no artigo 7o que a
indexação à TR só é válida para os
impostos! multas e demais obriga-
çòes fiscais e débitos com a Fazcn-
da Nacional, não incidindo sobre
tributos estaduais e municipais. Pa-
ra ele, o descongelamento da Unif é
ilegal.

diariamente

Sena de 794 milhões é

feita em lo
O ganhador do prêmio recorde de

C rS' 794.406.515.56 do concurso 153 da
,Sèn'a é. possivelmente, morador do Le-
íne. ja que o jogo foi leito numa loja da
Rua Gustavo Sampaio: a Casa Lolcrica
Braspanha. no n" 662-A. Além disso, se o

da sena principal for o mesmo
acertou, em jogo na mesma loja. a
anterior, ele dividirá este segundo

com um paulista, recebendo mais
l||.078,89. Desta forma, seu pré-

Siiio passaria dos CrS 850 milhões.
Os números sorteados ontem em

Brasília foram 07.10, II. 32,47 e 49. A
.possibilidade de "que o ganhador da se-
na principal e da anterior sejam a mes-
ma pessoa está no fato dc que os dois
jçigòs foram feitos na Casa Braspanha.
1: outro morador do Rio ganhou sozi-
nho a sena posterior, o que lhe dará
CrS 112.296.157.78.

A quina da Sena saiu para 594 apos-
fadores e cada um receberá o prêmio de
CrS 472.626,93| A quadra leve 44.249
acertadores e para cada um o prêmio
será de CrS 6.344,57. Na Casa Lolcrica
Braspanha, que divide o espaço da loja

'a 

do Leme
com um videoclube, muitas pessoas ten-
lavam ontem descobrir quem ganhou a
sena principal. Até o gerente da Caixa
Econômica Federal, que fica na mesma
rua, enviou um funcionário para sondar
o nome do novo milionário.

Após ter processado 300 mil cartões
na semana passada, o gerente da BraspaJ
ilha, Edson Guedes, afirmou ser impossi-
vd saber quem é o ganhador da fortuna.
Ele desconfia que sejam duas senhoras de
meia idade, que gastaram CrS 27 mil e
CrS 30 mil, respectivamente, em cartões
da Sena. "Pela lei das probabilidades,
elas tèm mais chance. Mas o ganhador
pode ter feito poucos jogos, ninguém
sabe", comentou Edson, que não soube
informar nomes ou a localização das
possíveis ganhadoras. "Elas são fregue-
sas da loja, mas não tenho a menor
intimidade com qualquer uma das duas",
afirmou. Esta foi a segunda vez que a
sorte grande bateu mi po rui da Braspa-
nha. I lá três" anos, o então dono, Augus-
to Real, ganhou na Loto. Com o dinhei-
ro, ele v endeu a loja e foi cuidar de uma
fazenda que comprou no interior.

Accstá. ao Kebouças pelo C osme \elho toi aberto e depois fechado. por precaução, devido $ chuva forte
»

DER libera e

fecha acesso

ao Rebouças
O acesso ao Túnel Rebouças no

Cosme Velho voltou a ser mterditadg,
quase duas horas depois de liberado
pelos técnicos do Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER). A mterdi-.
çâo foi uma medida dc segu..inça, pois'
os técnicos temiam que, com as chuvas' ¦
fortes de ontem â noite, desabasse outro
trecho da barreira, que caiu sábado,
quando o Rebouças foi fechado pela
primeira vez. As 19h de ontem, os técni-
cos liberaram o acesso, interditado no-
vãmente ás 20h45. Hoje de manhã, seria
feita nova avaliação.

Durante todo o dia de ontem, o
trânsito ficou congestionado rios bair-
ros do Cosme Velho, Laranjeiras e Bo-
tafogo. Ontem, com os problemas no
túnel e o reinicio das aulas, a situação
piorou nesses bairros, onde o tráfego
normalmente é tumultuado. Na Rua
das Laranjeiras, não havia nenhum a vi-
so sobre a interdição e muitos motoris-
tas foram obeigados a voltar já das
proximidades do acesso ao Rebouças.

I
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Orlando Raphael e Ivna Macera: a pint lira no I agar do piche ,
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Edgar: criticas Coram discutidas

Dois pintores
levam beleza §
ruas e muros

carioca Orlando Rafhael, de
\J 40 anos, não sc arrepende de
ter nadado contra a correnteza cul-
tural que concentrou no Centro e
na Zona Sul do Rio o principal
mercado de artes do estado. Há 12
anos, ao contrário da maioria dos
artistas de sua geração, ele pegou a
Avenida Brasil e seguiu para Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense,
onde imaginou montar estúdio e
casa, longe da badalação da capital.
Hoje, completamente adaptado à
realidade do município, Raphael
fala sobre temas urbanos através
das pinturas nos muros e paredes
externas dos edifícios e cm grandes
painéis que já conquistaram os em-
presários locais.

A interpretação das cenas ur-
banas de Nova Iguaçu por Raf-
hael e sua mulher, Ivna Macera,
será mostrada mais uma vez ao
público da Baixada com a inaugu-
ração, amanhã, de duas exposi-
çòes de trabalhos recentes do ca-
sal: uma no saguão do Paço
Municipal e a outra no Tijuquinha
Grill Restaurante, no Centro. Mas
a atividade que mais chama a
atenção do público — a pintura
dos painéis nas ruas — acontece
novamente no domingo, às 8h,
quando Rapahel, Ivna e artistas
do Núcleo de Cultura Iguaçuano
pintarão a parede externa da Pa-
nificadora Nossa Senhora Apare-
cida Iguaçu, no Centro. No dia
26, outra exposição será aberta no
Espaço Cultural Jacó do Bando-
lim, em São João do Meriti.

Os painéis de grandes formatos
introduzidos em Nova Iguaçu vêm
fazendo sucesso entre a população
local, principalmente comercian-
tes e empresários, porque repre-
senta a melhor forma de combater

a poluição visual e o tom cinzento,
da cidade. "Nova Iguaçu é unia
cidade feiosa, mal cuidada. Como
morador, quero embelezá-la para,
que eu mesmo possa admirá-la",'
comenta Rafhael, que vem sendo
contratado para criar os painéis
cm restaurantes, escolas e edifícios'
comerciais. Atualmente, já são oi-1
to painéis prontos, mas o grande1
objetivo de Rafhael e Ivna é coii-i
seguir patrocínio para a pintura
de todos os muros que cercam as
torres de transmissão da Lighu
que cortam nove ruas do Centro e
ònfeiam a cidade.

Outra característica positiva do'
painel de rua é a convivência pari-'
fica e a capacidade de transforma,;,
ção das pichações, principalmente?
os grafites, que tomaram conta
das paredes de Nova Iguaçu. Ar
pinturas respeitam a marca dp
grafiteiro que ocupou antes dela ^
parede e o inverso também venf
ocorrendo: caso algum painel seja
pichado (o que é raro), os grafiteU?
ros utilizam as cores da pintura
para não interferir no resultado.
Mas a idéia de Rafhael — qüc}
mantém oficinas de pintura em
seu ateliê — é mostrar aos jovens
que as pichações atuais não têm
grande valor artístico.

"No Brasil, o grafite é muito '

primitivo. Os pichadores demons-1
tram, com suas marcas, que têm
uma preocupação estética, mas'
não ética", diz o artista. Para ele''
— que já teve três alunos assassi-
nados por serem flagrados pichari-
do muros da cidade á noite —, o
painel é o maior espaço para ma-
nifestação das tendências artisti-
cas. "Além disso, é autorizado e
admirado pelas pessoas e pode ser
feito á luz do dia. E a proposta
alcança também os donos dos mu-
ros. que passam a aceitar as mani-
festaçòes artísticas em suas pare-,
des, valorizando-as e.t
patrocinando-as", diz Rafhael.
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Arte em Nova Iguaçu

Amabarra critica Projeto Rio Orla
Gustavo Miranda

A Associação dos Moradores da
Barra da Tijuca (Amabarra) critica o
Projeto Rio Orla para o bairro, princi-
palmente a transformação do canteiro
central da Avenida Sernambeliba em
estacionamento para veículos. Além
disso, questiona a legalidade das obras
de demonstração que estão sendo feitas
num pequeno trecho da avenida para
dar uma idéia de como ficará a orla
depois da conclusão do projeto. Para a
Amabarra, as obras iniciadas recente-
mente pela prefeitura estão alterando o
perfil de parte daquela área e, contra-
riando a legislação ambiental, não fo-
ram precedidas de um estudo de impac-
to ambiental.

A Amabarra entende que as obras
do trecho piloto — que devem estar
concluídas até o início de março, após o
que será aberta concorrência pública
para a execução do restante do projeto— ferem não só a legislação federal
sobre meio ambiente, mas também leis
estaduais e a Lei Orgânica Municipal."O Rio Orla não foi oficialmente apro-
vado. Como então sc executa uma alte-
ração radical da orla sem a devida ava-
liação?", questiona Sérgio Sardinha,
diretor da Amabarra.

Para os representantes da comuni-
dade, o canteiro central da Avenida
Sernambeliba é um patrimônio de lazer
dos moradores, que "não pode ser utili-
zado para beneficiar o veículo cm detri-
mento do homem". A Amabarra critica
a Inexistência de concorrência e/ou
apresentação do projeto para este "pi-
loto", citando como uma das alterações
a colocação de uma manta de concreto
na areia, com a instalação de muros de
gabião junto à calçada. "È um absurdo.
Imaginamos que, com o objetivo de
estabilizar o terreno, a prefeitura pre-
tende concrctar uma orla de 16 quilo-
metros, da Barra ao Recreio", espanta-
se Sardinha. "Pela pequena amostra do
projcto-pilolo. pode-se verificar o im-
pacto que a obra irá causar." A Ama-
barra também é contra a duplicação da
Avenida Scrnambetiba, da Barra ao
Recreio, pois defende que a estreita fai-
xa de restinga junto à reserva ecológica,
após o entroncamento das avenidas
Sernambeliba e Alvorada, seja mantida
agreste.

Mas a associação não pretende ficar
somente nas criticas ambientais ao pro-
jeto. E aponta soluções para um proble-
ma que, acredita, não será resolvido
pelo projeto: o estacionamento de car-
ros nos dias de praia. Considerando a
proposta do Rio Orla "primariamente
equivocada", a Amabarra entende que
a transferência do estacionamento para
o canteiro central, além de inviabilizá-lo
como área de lazer c esporte, diminuirá
o número de vagas, agravando o pro-
blema atual.

A associação defende a execução do
antigo projeto de abertura total da Ave-
nida Grande Canal de Marapcndi, que
daria uma alternativa viária à Avenida
Sernambeliba, desafogando o trânsito.
A conclusão das obras dessa avenida —
ao longo das duas margens do Canal de
Marapcndi — fortaleceria inclusive a
posição daqueles moradores que defen-
dem a abertura das ruas tranversais dos
condomínios situados entre a praia e o
canal, hoje bloqueadas por questões de
segurança. Mesmo que apenas nos fi-
nais de semana, elas poderiam ser utili-
zadas pelos banhistas para estaciona-
mento.

Amabarra condena transformação do canteiro cm estacionamento

Iplan-Rio rebate queixas
O presidente do Iplan-Rio e sccrctá-

rio municipal de Fazenda, Edgar. Gon-
çalvcs da Rocha, rebateu as críticas que
a Associação de Moradores da Barra da
Tijuca (Amabarra) fez ao projeto Rio
Orla, alegando que as obras do trecho
piloto estão sendo feitas justamente pa-
ra testar a solução definitiva para o
bairro. Segundo ele, a CET-Rio (Com-
panliia de Engenharia de Tráfego) fez
um estudo viário para o local e a Secrc-
taria municipal de Urbanismo c Meio
Ambiente está sendo responsável pelo
acompanhamento do impacto ambien-
tal da fase teste das obras.

"A prefeitura não está fazendo nada
ilegal. O estudo de impacto ambiental,
de responsabilidade da Feema e que
custa uma fortuna para 17 quilômetros
de praia, só será feito quando o projeto
final estiver definido", disse o presiden-
te do Iplan-Rio. Segundo ele, houve
uma concorrência para o projeto-pilo-
to, realizada pela Rio-Urbc. "Vamos
avaliar o projeto final em conjunto com
a comunidade. Pelo que sei, mesmo pa-
ra esta obra pequena houve concorrên-
cia", acrescentou.

Com relação â transformação do
canteiro central da Avenida Sernambe-
tibaem estacionamento, Edgar Gonçal-
ves da Rocha afirma que essa solução
foi amplamente discutida e teve a apro-
vação da Amabarra e de diversas enti-
dades representativas do bairro. "O es-
tacionamento não ocupará todo o
canteiro central. Pergunto: o que é me-
lhor, os carros destruindo as dunas e a
vegetação, com filas triplas, ou a faixa
de areia liberada para os banhistas, co-
mo um calçadão?", indaga.

A instalação dos muros de gabião,
segundo Edgar Gonçalves, também faz
parte do projelo-piloto e, se for aprova-
da, não trará danos à configuração ori-
ginal da duna e ao desenho original da
praia da Barra. Ele afirmou que o muro
junto â calçada será necessário apenas
em dois pontos da orla da Barra, onde
o mar invade a pista. "Não sei quem foi
o responsável pelas críticas, mas tenho
certeza de que não representa a totali-
dade dos moradores. Da mesma forma
que no Leblon e Copacabana o mar
invade a pista, em dois pontos da Praia

da Barra isso também ocorre. Um dos
pontos está dentro do projeto-piloto. A
instalação dos muros de gabião, que
impedirá a invasão da maré, também
faz parte do teste c será avaliada", ex-
plicou.

O presidente do Iplan-Rio destacou
que a duplicação da Avenida Sernam-
betiba, também criticada pela Amabar-
ra, é um projeto que já foi aprovado há
anos e que não é prioritário por dois
motivos: é uma obra muito cara c nc-
ccssitaria de aterros em alguns pontos.
E, segundo ele. nada foi decidido ainda
a respeito. Edgar Gonçalves da Rocha
informou que o projeto de abertura to-
tal da Avenida Grande Canal de Mara-
pendi, defendido pela Amabarra. está
sendo estudado pela prefeitura, pois
ajudaria a resolver o problema de circu-
laçào e estacionamento na orla. "O que
é preciso deixar claro é que todas as
criticas da Amabarra já foram discuti-
das. Estamos fazendo uma coisa inédi-
ta, que é o projeto-piloto antes da sua
execução. Isso é muito importante",
concluiu.

Acertos também

são destacados
As principais críticas ao Proie-

to Rio Orla foram encaminhadas
por escrito, ainda em novembro, á
presidência do Iplan-Rio, órgão de
planejamento municipal encarrega-
do de coordenar a execução das
obras. Mas ao mesmo tempo cm
aue ataca o Instituto dos Arquitetos
do Brasil (IAB) por ter dcscumpri-
do o acordo de incluir um represen-
tante das associações de moradores
no julgamento do concurso Rio Or-
Ia, a Associação de Moradores da
Barra da Tijuca (Amabarra) ressal-
ta "os aspectos positivos" do proje-to vencedor, do engenheiro Sérgio
Dias.

A entidade elogiou, por exem-
pio, o fato de o projeto manter a
mão única no inicio da Avenida
Sernambeliba, no trecho do que-
bra-mar ao ponto onde fica a bar-
raça do Pcpê. Elogia também a
utilização, nesse trecho, das vias
perpendiculares para estacionamcn-
to, além das inversões de mão das
avenidas Erico Veríssimo e Afonso
de Taunay, para o escoamento do
trânsito. "A duplicação da Avenida
Scrnambetiba, que incentiva o irá-
fego na faixa litorânea, foi um
grande erro e uma burla ao Plano
Lúcio Costa, para viabilizar a cons-
trução de apart-hotéis na orla", diz
o documento entregue ao presiden-
te Edgar Gonçalves da Rocha c, até
agora, sem resposta.

Outro ponto positivo ressalta-
do pela Amabarra é em relação â
argumentação do projetista con-
tra a utilização da iluminação a
vapor de sódio, pois, além de alte-
rar significativamente o ambiente,
sob o aspecto luminotécnico, esse
tipo de luz não é recomendável
em zonas turísticas, pelas distor-
çòes cromáticas que provoca nas
fotografias. Contrária á privatiza-
ção da orla, a associação concor-
da com a proposta de se manter
as estruturas removíveis para os
pontos de comercialização.

A Amabarra defende também
uma flexibilização das distâncias
entre os pontos de comércio, re-
duzindo os 125 metros propostos
para até 100 metros. Segundo o
documento enviado ao Iplan-Rio,
a medida teria como objetivo "um
melhor atendimento ao público,
além de beneficiar um maior nú-
mero de trailistas, que perderão
seu meio de sustento com a im-
plantação do nrojeto". Aliás, as
obras iniciais do projeto-piloto já
despertam críticas de usuários e
donos de trailers.

"Meu movimento caiu 30% e à
noite, 60%, queixa-se Paulo César
Monteiro, 36 anos, dono do trai-
ler em frente ao La Reserve Hotel
residencc. Com as obras, os mo-
toristas não têm mais como parar
perto de seu trailer e os pedestres
evitam o ponto, por não conse-
guirem descer para a areia nas-
sando sobre o muro. "Quando a
obra estiver concluída, quem vier
â praia não terá como estacionar
por causa do grande número de
carros", diz o banhista Ricardo
de Paiva, 33 anos.
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Apesar da ameaça de que os proles-
sores da rede estadual não retornariam
às escolas na data prevista pelo calcn-
dário oficial, feita na semana passada
pelo Sepe (Sindicato dos Profissionais
de Ensino), a Secretaria Estadual de
Educação garante que quase todos os
colégios funcionaram ontem normal-
mente. Segundo levantamento do setor
dc articulação dos núcleos educacionais
(NECs) da secretaria, 70% das 3.094
mil escolas da rede estadual iniciaram o
ano letivo — com aulas ou apenas rcu-
níõcs pedagógicas entre professores.
/ No entanto, a presidente do Sepe

(Sindicato dos Profissionais dc Ensino),
plorinda Lombardi, garantiu que a
orientação do sindicato foi cumprida e
que, em vários municípios, não houve
retorno dos professores às escolas. De
acordo com a apuração divulgada à
}àrdc pelo Sepe, nos municípios do Rio
de Janeiro, Niterói, Cabo Frio, Valcn-
ça, Campos, São Pedro da Aldeia c
Baixada Fluminense, todas as escolas
foram paralisadas. A equipe volante do
Sjspc garantiu ainda que as aulas só
imeiaram cm alguns municípios do inte--
rior, como Três Rios, Barra Mansa c
Paraíba do Sul.i* I

>f Até o fim da tarde de ontem, era
difícil saber quem estava com a razão.
Em Niterói, as escolas Duque de Caxias
ç.José Bonifácio funcionaram normal-
mente. Mas, na Escola Estadual Hilário
Ribeiro. 110 bairro do Fonseca, os pro-
fessores cumpriram a orientação do sin-
djeato e, embora tenham ido à escola,
não retomaram suas atividades. Os pro-
fessores da Escola Guilherme Briggs
(Niterói), por exemplo, já anunciaram o"estado de greve", apesar do início das
aulas estar marcado para a próxima
segunda-feira. Na maior escola estadual
de* São João de Mcriti. Colégio Esta-
dual Professor Murilo Braga, os profes-

sores também aderiram ao movimento
c as aulas não começaram ontem como
o previsto.

No colégio Araribóia, em Duque dc
Caxias, a direção confirmou que os
professores entraram cm greve e que as
aulas foram suspensas. No entanto, cm
algumas escolas do Rio, como a Infante
Dom Henrique, cm Copacabana, a di-
retoria ignorava até a possibilidade dc
paralisação dos professores, garantindo
que as aulas começarão no dia Io de
março. Por determinação do NEC de
Copacabana, a quem é subordinada, a
escola escolheu a segunda opção do
calendário oficial e reuniu os professo-
res, como estava previsto, para reuniões
pedagógicas.

De acordo com a secretaria esta-
dual, sua assessoria de imprensa errou
ontem ao afirmar que dois NECs do
Rio — de Copacabana e do Méier —
teriam optado pelo início do ano letivo
no dia 18 de fevereiro. Mesmo assim, de
acordo com o levantamento da secreta-
ria, alguns colégios — como o Souza
Aguiar, no Centro — optaram por an-
tecipar a data escolhida pelos NECs e
começaram ontem o ano letivo.

Reunida ontem dc manhã com o
Governador Moreira Franco, a scerctá-
ria estadual dc Educação, Fátima Cu-
nha. disse que obteve garantia do go-
vernador de que, até quarta-feira, serão
cumpridas as reivindicações do sindica-
to. Segundo ela, Moreira garantiu que o
governo apresentará aos professores o
calendário para pagamento da segunda
parcela de seu 13° salário, atrasado des-
de dezembro. "Isso melhora, mas não
resolve o problema", disse a presidente
do Sepe. Florinda Lombardi afirmou
que o sindicato não abrirá mão dos
demais itens da pauta dc reivindicações,
como a regularização do calendário de
pagamentos mensais.

Vestibular

UFRJ recebe

4.500 ações

de revisão
m
ü Cerca de 4.500 candidatos pediram

ontem revisão de provas 110 vestibular
da Universidade Federal do Rio de Ja-
ne.iro (UFRJ). A comissão coordenado-
ra começou ontem mesmo a analisar
cçrca de nove mil provas — cada candi-
dajo pode pedir revisão de até duas
disciplinas — e deve concluir o trabalho
aijida hoje. O resultado do vestibular
sai. dia 24, com a relação dos 4.526
aprovados a cada um dos 32 cursos da
UFRJ, enquanto a matrícula dos novos
alunos está prevista para dia 25.

, A maior parte dos pedidos de revi-
são foi para as provas de História. Fisi-
ca e Biologia, o que poderá trazer algu-
nias modificações na classificação geral
nos cinco grupos de carreiras. O núme-
ro'de pedidos não surpreendeu o coor-

j denador acadêmico do concurso, pro-
| fessor Cloves Dottori. Segundo ele. cm
1 90 foram parecidos o número de pedi-
j dos de revisão e as disciplinas solicita-

aas.
A revisão consiste em novo exame

da prova por uma dupla de avaliadores,
mas raramente a nota é modificada."Quando um dos avaliadores acha que
deve alterar a nota do candidato, os
dois consultam um terceiro professor. A
revisão é feita pelos avaliadores e super-
visores que participaram da correção."Toma-se muito cuidado antes de alte-
rar uma nota", avisa Dottori.

Uma candidata que tirou 33,6 pon-
tos — soma da média das provas do
primeiro dia. que têm peso 2, com as
notas do segundo e terceiro dias — c se
deu ao trabalho de conferir a nota dos
19.756 candidatos não eliminados, des-
cobriu que havia 600 notas acima da
sua.

No Grupo 1 — Ciências Biológicas,
Enfermagem. Farmácia] Educação Fisi-
ca, Medicina, Nutrição e Odontologia
— a maior nota foi 45,75 e a menor,
6,62. Para Dottori, quem fez 20 pontos
neste grupo não deverá entrar, mesmo
que consiga elevar bastante a média
após a revisão. "Mesmo assim, muita
gente nessa faixa de nota pediu revi-
são", disse. Os pedidos foram feitos
ontem, entre 10 c 16h. no prédio do
Centro de Ciências Matemáticas e da
Natureza, na Ilha do Fundão.

Quanto ao resultado do vestibular
Associado, que reúne a Uerj. UFF, U-
ni-Rio, Rural. Ccfet c Ence. ele está
prometido para o dia 21 pela coordena-
çào do concurso. A matrícula dos no-
vos alunos está marcada para o dia 25.
apesar de correr na Justiça Federal um
processo pedindo a anulação do con-
curso e de a Policia Federal ainda estar
trabalhando 110 inquérito sobre a que-
bra de sigilo na última etapa dos exa-
mes. O delegado Aderbal Delfino, da
Delegacia Fazendária da Policia Fede-
ral. toma amanhã o depoimento de
Adolfo Martins e Manoel Cordeiro, do-
nos do jornal Folha Dirigi/Ia, que publi-
cou as questões das provas objetivas de
Química c Geografia, forçando a anula-
çào da etapa pela coordenação do con-
curso. O vestibular Associado oferece
9.382 vagas.

Os alunos do Colégio Nossa Senhora dc Lurdes estavam animados para voltar às salas de aulas, decoradas pelas professoras

Entusiasmo

marca volta

a colégios
Para muitas crianças c adolescen-

tes já desacostumados aos deverei de
casa, a volta às aulas, ontem, foi o
tipo dc prova de que ninguém gosta:
acordar mais cedo, renunciar à praia,
carregar a mala pesada de livros c
colocar dc lado os prazeres pessoais.
Para muitos, no entanto, foi um dia
aguardado com muita simpatia e até
ansiedade. "Está certo que deixei de ir
á praia, mas foi muito gostoso rever
os colegas de estudo e ter ocasião dc
fazer novas amizades", contou Ada
Bruno Lobo Figueiredo. 15 anos, 8J
série do Colégio Nossa Senhora dc
Lourdes, cm Botafogo (Zona Sul).

Para reforçar ainda mais a nota de
alegria, as freiras do Nossa Senhora
de Lourdes decoraram algumas salas
de aula com cartazes em que davam
as boas-vindas aos alunos. "A 

gente
gosta dc dar um clima dc festa a datas
como esta", explicou a professora
Sandra Helena Nóbrega de Almeida.
No vizinho Colégio Santo Inácio,
Adriana Carvalho do Amaral, 14
anos, aluna da 8a série, também não
se cansava de bendizer o dia da volta
às voltas."De tanto pensar no reen-
contro dos colegas e professores, nem
dormi direito. Estava na maior ani-
inação. O colégio é a minha segunda
família", afirmou.

Não foi só nos colégios partícula-
res que a volta às atilas teve demons-
trações de simpatia. No Jardim dc
Infância Municipal Campos Salles,
no Campo de Santana. Érica Rodri-

gues da Silva, 4 anos, só faltou chorar
quando, por um instante, pensou que
tinha sido adiado o primeiro dia de
aula em sua vida. A mãe de Érica.
Maria Rodrigues, quando ia entrar
pela porta principal, soube que deve-
ria dar a volta e passar pela porta dos
fundos. Mas, até que a criança enten-
desse a operação, bateu muitas vezes
com o pé no chão e andou emburrada
mais de 300 metros."A minha filha, há dias, só pensa-
va no jardim. Ela quer aprender a
escrever para se corresponder com a

Xuxa e brincar com os coleguinhas",
contou Maria Rodrigues. Quando,
afinal, chegou junto do portão dc
entrada e encontrou Paulicéia, Eg-
berto, lvanir, Fabiano, Tegina, Ma-
ria Teresa e tantas outras crianças
que como ela iam entrar pela primei-
ra vez na escola, Érica esqueceu o
mal-entendido e Jogo fez amizade
com a nova turma."Mamãe, ela (Bruna Pereira da
Cruz Dantas, 5 anos) falou que é
minha amiga", disse Érica, dando a
mão à nova coleguinha enquanto,

com muito zelo e aparente consciòn-
cia da sua nova posição, segurava-a
sacola de tecido azul-marmho em que
a mãe bordara a branco o seu nome.
Quandojá havia feito amizade com
Bruna. Érica achou mais uma razão;
para festejar seu primeiro dia dc esco-
ia: as cutias que corriam no gramadjv
junto ao jardim que ela vai freqtieti-
tar. "O 

que é aquilo'.'", quis saber.
Nesse instante, o portão se abriu.
Érica deu um beijo 110 rosto da mãe i\
sem mais cerimônia, entrou no jar-
ditn.
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Alunos da

Tiradentes

sem aulas
Além dos colégios estaduais para-

lisados, pelo menos uma das 992 es-
colas municipais também não abriu
ontem: a Tiradentes, no 11o 48 da Rua
Visconde Rio Branco (Centro do
Rio). Tombada 110 ano passado pela
Prefeitura, como monumento ligado
á memória do mártir da Independén-
cia, a escola está fechada para amplas
obras de reforma e dificilmente rea-
brirá este ano.

A própria diretora, Haroldette de
Magalhães Castro, foi a primeira a
apontar as mazelas que assolam o
prédio da Tiradentes: telhado que-
brado, madeirame cheio de cupim e
podre, fiação elétrica solta, ericana-
mentos de água e gás entupidos. A
secretária municipal de Educação,
Mariléa Cruz, não ignora a situação
embaraçosa que isso representa para
as 415 crianças matriculadas na velha
Tiradentes, construída em 1905). "O
DEC (Departamento de Educação e
Cultura) da região é que está estu-
dando o caso e tem que encon-
trar uma solução", afirmou a secreta-
ria.

Em principio, os alunos da Tira-
dentes seriam transferidos para a es-
cola municipal que funciona 110 Sam-
bodromo. Mas, para lá, já foram os
alunos da Escola Municipal Celestino
da Silva (Rua do Lavradio), que tam-
bém vai entrar em obras. Sem ter

onde acomodar seus alunos, a direto-
ra procurou lugar no subsolo da Ca-
tedral (Avenida Chile), onde existem
salas desocupadas, e 11a escola dá pa-
róquia de Santana. "Alguma solução
é preciso encontrar. O que não pode-
mos é deixar estas crianças sem au-
Ia", disse Haroldette.

A diretora se reuniu ontem com
seus alunos e pediu que voltassem 110
dia seguinte, "para saber se já existe
alguma resposta da Secretaria de
Educação." Entre os estudantes que
ontem foram á Tiradentes. acreditan-
do no inicio das aulas, estava Robson
Figueira Castro. 9 anos. Ia série. De-

pois que soube do compasso de espe-
ra a que está condenado, ficou olhan-
do por baixo dos jpeulos e segurando
um estojo de plástico onde guardava
uma caneta, um lápis e uma boríjE-
clia. A seguir, puxou a mão da mfá.
Jacira, 50 anos. e resmungou: "£ii
quero estudar."

mm
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Ricardo Sorpt.

Irmã lima e as peças da capcia devolvidas pelos traficantes, que ameaçam matar os assaltantes

Tráfico faz 
papel 

de 
polícia

Peças de capela
são recuperadas

por criminosos

As 
peças de arte sacra rouba-

das na madrugada da terça-
feira de carnaval da capela do Co-
légio Nossa Senhora dos Santos
Anjos, na Tijuca, e devolvidas do-
mingo passado graças à interfereil
cia de um traficante são as de me-
nor valor e ficaram tão avariadas
que não têm mais utilidade. Um
emissário do traficante Jorge Fcr-
reira Almeida, o Jorge Negüin que
domina a favela da Maré, localiza-
da nas proximidades, mandou um
recado para as irmãs do colégio:
ele não gostou do roubo, praticado
por moradores da favela, prendeu
três ladrões, procura os demais e
pretende matá-los, devolvendo to-
das as peças que encontrar.

Conhecedor da favela da Maré,
onde trabalha há 10 anos, o padre
Pioro Olivero teve a idéia de recor-
rer aos traficantes para tentar loca-

lizar as peças. Ao contrário da po-
licia, que dava poucas esperanças
de recuperar os objetos roubados,
os soldados da quadrilha de Jorge
Negão agiram com rapidez c obti-
veram logo a identificação dos as-
saltantes. Animado com os primei-
ros resultados da ação dos
traficantes, que impõem sua pró-
pria lei na favela, padre Piero pre-
parou com as irmãs dos Santos
Anjos uma lista minuciosa de to-
das as peças roubadas, para dar
mais subsídios às investigações do
bando de Jorge Negão.

Segundo a irmã Uma, coorde-
nadora do Colégio dos Santos An-
jpsj as peças mais valiosas levadas
pelos ladrões são um coração de
ouro maciço e um terço de cristal.
Essas duas c todas as outras de
ouro maciço e pedras preciosas
ainda estão desaparecidas. A ale-
gria das irmãs ao saberem da recu-
peração das primeiras peças durou
pouco. 

"Não tem nada para se
aproveitar aqui", disse a coordena-
dora, diante da mesa coberta pelos

objetos que os traficantes devolve-
ram.

As próprias freiras não sabem o
valor das peças roubadas, muitas
trazidas há décadas da Europa pa-
ra enfeitar o altar da capela. Os
ladrões arrombaram o portão prin-
cipal para chegar ao altar e tam-
bém levaram alguns objetos da sa-
çristia. O Santos Anjos já tinha
sido assaltado outras vezes. No
ano passado, os ladrões levaram
aparelhos de TV e videocassete,
mas é a primeira vez que entraram
na capcia.

As peças que os traficantes re-
cupcraram foram devolvidas na
Igreja de São Geraldo, na Leopol-
dina. Segundo o vigário episcopal
da igreja, padre Ignácio Lotário
Rauber, a pessoa que entregou os
objetos disse que Jorge Negão esta-
ria empenhado na recuperação do
que resta. Segundo essa pessoa,
Negão já teria chegado a prender
trés dos assaltantes e pretende ma-
tá-los tão logo consiga descobrir o
paradeiro das peças mais valiosas.

Favelas, territórios 
'independentes'

caso do assalto à capela do
Colégio Santos Anjos revela

uma das maiores distorções sociais
do Rio: na falta da polícia c da justi-
ça do asfalto, as quadrilhas que do-
minam as favelas atuam por conta
própria para impor suas leis. Às ve-
zes, a própria polícia se beneficia da
atuação de chefões de quadrilhas;
que se encarregam da limpeza em
suas áreas. São territórios transfor-
mados em virtuais repúblicas inde-
Wmlentes. onde a polícia só consegue
entrar cm verdadeiras operações de
guerra — que raramente ocorrem.

A devolução das peças roubadas
da capela de Nossa Senhora dos An-
jos é mais um exemplo desse lenôme-
no de bandidos substituírem os poli-
ciais no trabalho de resolver crimes.
O traficante Jorge Negão controla
mais do que o tráfico de drogas da

Favela da Maré. Como outros che-
fòes, ele é quem manda em grande
parte da comunidade e, portanto,
não teve dificuldade ao tentar fazer
justiça com as próprias mãos. Pren-
deu trés suspeitos, que aparentemen-
te estão sendo mantidos em cárcere
privado. Pelo recado que o traficante
mandou, os três foram julgados —
certamente em mesas de biroscas da
favela — e aguardam o cumprimento
da sentença de morte, que teria sido
proferida por Jorge Negão.

Em maio do ano passado, no au-
ge dos seqüestres no Rio, um trafi-
cante da Favela do Jacarezinho eo-
nhecido como Pará entregou á
policia a vice-presidente de uma fá-
brica de jcans, Cristine Bueno. Ela
fora levada por seus seqüestradores
para a área dominada pelo trafican-
te, que se sentiu incomodado pela

movimentação de policiais cm busca
da empresária. Acabou assumindo a
missão de resolver o caso e o fez com
a maior rapidez, mandando uma or-
dem para os seqüestradores: que não
ousassem atrapalhar a tranqüilidade
de seu território.

Meses depois, outro seqüestro foi
resolvido pela ação de traficantes da
mesma Favela do Jacarezinho. Cláu-
dia de Oliveira Mota se surpreendeu
24 horas após seu seqüestro, em no-
vembro, ao ser solta sem o pagamen-
to de resgate. Segundo a policia,
quem a libertou foi o traficante Para-
:mlw, que teria tomado conhecimen-
to da grande operação policial que
iria se dar na Favela do Jacarezinho,
novamente utilizada como esconderi-
jo por seqüestradores. Para resguar-
dar as inúmeras bõcas-de-fümò que
controlava ali. o traficante entrou em
ação.

Polícia 
prende 

mais 5 homens

e recupera 14 barras de ouro
Fotos de Tudo Munl\ozPoliciais da 57a DP (Nilópolis) c da 64J

DP (São João de Menti) conseguiram re-euperar ontem 14 barras de ouro das 72
roubadas tia agência Candelária do Bancodo Brasil, na última sexta-feira, e prende-ram cinco homens. Com a ajuda de telefo-
nemas anônimos, os policiais de Nilópolis
prenderam Alex Santana da Silva, 21
anos, com quatro barras avaliadas em CrS
11,2 milhões. As outras 10 barras (CrS 28
milhões) foram recuperadas pelos policiaisde São João de Meriti, que prenderamAndré Luis de França, 21 anos; seu cu-
nliado Wanderlei; Álvaro Lúcio Cliemez,
21 anos; e Wander Brás Alves, de 20. Na
seqüência das investigações, os policiaisidentificaram quem acreditam ser o men-
tor do assalto, Arilson dos Santos, conlie-
cido como índio ou Maluco ou Careca,
com quem, afirmam, estaria boa parte do
ouro.

No sábado, sem que nenhuma barra
fosse recuperada, tinham sido presos, por
policiais da Divisão de Roubos e Furtos
(DRF), os menores V.C.X., o Alenuud-
nlio) de 16 anos; seu irmão I.N.R.N., o
Nen, 17 anos; Alexandre Guilherme Gon-
çalvcs Guimarães, o Bm 27 anos, cunha-
do dos meninos; o policial militar do 21"
BPM José Cláudio dos Santos Maio, o
Boi; o pai-dc-.sanio Jorge Chaves Batalha,
de 32 anos, e o vigilante da empresa
Transfort Clécio dos Santos Falcão, de 24
anos.

O telefonema anônimo à 57J DP na
noite de domingo, levado a sério pelodetetive Felisberto da Silva, que passou a
informação ao delegado Ariobar Pontes,
levou à prisão de Alex. na casa de sua avó,
à Rua Artur Reis de Carvalho. 79, bairro
Cabral em Olinda. Na delegacia, Alex
confessou sua participação no roubo e
revelou o local onde escondera as quatrobarras de ouro. Estas, no entanto, não
foram adiadas imediatamente, porque a
namorada de Alex. D.G., de 14 anos,
grávida de três meses, escondeu o ouro
num terreno baldio da Rua Antônio João
Mendonça, no mesmo bairro, com a ajuda
do irmão de Alex, AndeÜon Santana da
Silv a, de 19 anos. Os dois, no entanto, não
demoraram a revelar o esconderijo do
ouro, logo ao saberem da confissão de
Alex.

Segundo Alex, do grupo de ladrões, ele
só conhecia índio, que o chamou para o
roubo, e o PM José Cláudio. Convidado
ha véspera e apresentado aos demais la-
drôes na manhã tio assalto, cm Ricardo de
Albuqugraue, ele e índio foram para o
Centro da cidade de ônibus, enquanto os
outros viajaram numa Brasília. Todos se
encontraram na Avenida Presidente Var-
gas. Alex disse que não sabia qual banco
seria assaltado, mas já eslava combinado
que ele trocaria de uniforme com um dos
vigilantes rendidos e ficaria na porta, rece-
bendo os funcionários, para rendê-los no
interior da agência. Ele foi o último a sair
do banco, pcrdendo-sc dos demais] e teve
que seguir de ônibus para casa. Foi procu-
rado por índio na tarde seguinte c ficou
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comDuas das quatro barras de ouro do BB recuperadas ontem

ill

Ale.v Santana confessou o roubo

surpreso, ao receber barras de ouro. ao
invés de dinheiro.

De índio — acrescentou Alex — oüv m
que as barras roubadas não seriam as 72
anunciadas pelo Banco do Brasil, mas"apenas umas 40". Os policiais acreditam
que índio ficou com o ouro. encarregado
de lazer a divisão. Ainda segundo os poli-
ciais. índio deve ter recolhido o ouro no
banco e. como o grupo parece ter se dis-

persado na fuga, ele poderia estar preten-tlendo dar um banho nos companheiro*;,
reduzindo o número de barras roubadas
para ficar com as restantes. Ontem o Bani
co tio Brasil mandou á policia a relação
com a.numeração das 72 barras As recur
peradas com Alex têm os números I B-
2510. FH-2376, FH-2383 Fl-1762.

As outras 10 barras de ouro Ibrum
recuperadas ontem, também através de
um telefonema anônimo, ao delegado Ri-
cardo Dias Teixeira, da MJ Dl' (São João
de Meriti). Com a denúncia, a polia,)chegou a André Luis de Franca, dc íl
anos, na Rua Almeida Júnior, em Nilópo-
lis. que não teria participado do rotibo.
mas estaria providenciando um esconderi-
jo para as 10 barras. Segundo André, ns
19h de domingo índio telefonou para ele.
pedindo que alguém apanhasse, na casa.de
um homem identificado apenas como Sjj;
vano, uma bolsa azul com as barras.

Da casa de Silvano, o ouro foi levado á
casa, em Nilópolis, de Álvaro Lúcio Che-
me/, de 21 anos, por Wander Brás Alves;
de 20 anos, o Eurckaf que aceitou pegar, o
material, recebendo em pagamento uma
barra, t m cunhado de André, identificado
apenas como Wanderlei, também foi pre-
so, por estar com ele, mas os policiais não
têm dados que o incriminem. O delegado
Ricardo Dias Teixeira disse acreditar no
envolvimento de André e Álvaro com a
quadrilha. André também teria indicado,
como mentor do assalto, índio, um mula-
do de cerca de 20 anos, com 1,70m. magro
e de bigodes. ;¦ V

Comissão Especial investigará

chacina de 8 em Vila Aliança

O secretário de Policia Civil. Ileraldo
Gomes, avocoii ontem para a Comissão
Especial que apura crimes cometidos por
grupos de extermínios, o inquérito da ,<4J
DP (Barigüi que investiga a chacina ocór-
rida na Vila Aliança, na terça-feira de
Carnaval, quando sete homens e uma
mulher foram mortos. Um dia antes, o
soldado Luciano Vaz Marinho havia sido
assassinado rio mesmo local por Várias
pessoas, que resgataram um traficante
que estava algemado no Passai dirigido
pelo policial militar. Um outro militar
que se encontrava no carro saiu ferido.

O delegado Hélio Luz. da Comissão
Especial, começa hoje a investigar a cha-
cina e vai tomar o depoimento de dezenas

de moradores que dizem saber quais lo-
ram os soldados do 14" BPM que invadi-
ram a Vila Aliança e metralharam as oito
pessoas em represalui | morte do compa-
nheiro. Hélio Luz apura também a inlbr-
inação de que os dois soldados — embora
de folga — haviam prendido o traficante
para extorquir-lhe CrS 100 mil. Quando
se dirigiam ao ponto de venda de drogas
para apanhar o dinheiro, se defrontaram
com a quadrilha do traficante.

As testemunhas do caso queriam de-
por na .UJ DP, mas exigiram garantia de
vida, porque apontariam como autores
da chacina soldados do 14" BPM que
freqüentam a Vila Aliança. I leraldo Go-
mes prometeu dar-lhes segurança e avo-
cou o inquérito para a Comissão Espe-

ciai, com ordem para que os nomes das
testemunhas não fossem divulgados, , ¦

Desde 1988 o 14" BPM vem apareceu-
do no noticiário policial porque seus mie-
grames são acusados da prática de cri-
mes. de ligações com traficantes e com
ladrões de automóveis. Até um evc0;
mandante, tenente-coronel Aírton Evid
de Souza, foi denunciado à Justiça Mili-
tar por estar dando cobertura ao trafican-
te Cclsinlw, de quem recebia dinheiro to-
das as semanas e havia ganho um Escori
preto. Na ocasião, soldados da PM disse-
ram ter ordens do comando para não
reprimir o tráfico de drogas nas áreas
controladas por Celsinlio. O processo ain-
da se encontra na Auditoria Militar.
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Mais uma vez. a Praça da Bandeira c áreas próximas foram fortemente atingidas pela chuva que caiu ontem no inicio da noite

Wemporal alaga ruas e causa desabamentos

TffiBil

Ô forte temporal que começou no
inicio da noite de ontem — o terceiro
em 10 dias — voltou a causar problc-
mas na cidade. Várias ruas llcaram
inundadas e rios transbordaram. Ca-
sas e barracos desabaram. O caso
.pais grave ocorreu na Favela da Ro-
Icíritia, onde sete barracos desmorona-
ram, soterrando diversas pessoas, Por

•yojta das 22h20, os bombeiros e en-
gçnhciros da Defesa Civil municipal'atnda não tinham conseguido chegar

do desabamento, devido à
com que a água descia da Es-

íti$3a da Gávea.
• i. Pouco antes das 22h30, a Policia
pijitar informou que. também na
{Rpcínha, ruira uma casa de três an-
dares. Ainda não se conhecia] o nú-
mero de vitimas, mas sabia-se que
pessoas feridas esperavam socorro no
Destacamento de Policiamento Os-
tènsivo da PM. Até as 23h, a Defesa
Civil havia registrado 23 ocorrências.
Em Madurcira, duas pessoas ficaram
feridas cm conseqüência do despren-
dimento de parte do reboco do Via-
duto Negrão de Lima.

Os aeroportos Internacional do
Riò de Janeiro e Santos Dumont fo-
ranv fechados. Âs |9hl0, os trens pa-
raram de circular, devido a proble-
iji;is,na sinalização e ao alagamento
diis Jinhas. Até 22h, milhares de pes-
foíãsj ainda estavam na Gare Dom
Pedro II, esperando o restabeleci-
monto do tráfego. Na Zona Norte, 10
bíiitros ficaram sem energia elétrica.
Ò Rio Acari transbordou e inundou
o Parque Colúmbia, no subúrbio da
Fá<'una. Centenas de barracos, cons-
tMtáòs ás margens do rio. estavam
™ risco de desabamento.' 

Choveu forte também na Zona
!>Cil, onde muitas ruas ficaram alaga-
yfe,!principalmente no Jardim Botâ-
ujç.o, Gávea, Humaitá e Lagoa. No
Aterro do Flamengo, por falta de
visibilidade, motoristas pararam seus
eárros cm postos de gasolina. Devido
ao •alagamento da Praça da Bandeira,
da Rua do Matoso e da Avenida
Radial Oeste, formou-se um imenso
êrtgarrafamento. No Cachambi, onde
começou a chover às 18h, o temporal
continuava até as 22h30, quando o

do Machado e a Rua Bento
ja permaneciam alagadas. Na

fiento Lisboa, os problemas eram
agravados pelo lixo e pelos detritos.

,¦ ,Em São Cristóvão, foram inunda-
dus-as ruas Bela. Bonfim e General
Brucc. Em Bonsuccsso, um ônibus
ficou flutuando na esquina das ruas
Miguel Burnicr c Manuel de Morais.

Em Vila Isabel, o Bulevar 28 de Se-
tembro teve suas d nas pistas alaga-
das. Na Rua José Maurício, na Pe-
nlia, um carro foi arrastado nela
correnteza. No Encantado, a agua
arrastou um carro da 26" DP. A Rua
Santo Afonso, na Tijuca, ficou alaga-
da, devido ao transbordamento do
Rio Maracanã. Por causa disso, os
motoristas faziam contramão na Rua
Deputado Soares Filho. Na esquina
da Rua das Laranjeiras com Rua Ali-
ce, dezenas de carros boiavam.

A chuva prejudicou também o so-
corro, dificultando a saída de carros
do Corpo de Bombeiros e da Polícia
Militar. No Jardim Botânico, Gávea,
Humaitá c Lagoa, o alagamento de
dezenas de ruas impedia o tráfego. Os
bombeiros da Gávea foram enama-
dos para tirar água do poço de eleva-
dores de vários prédios da Rua Ti-
môteo da Costa, no Leblon. A
Avenida Brasil também ficou inunda-
da, o que causou retenções no transi-
to entre os quilômetros 4,5 c 9. Em
Bangu, Realengo, Padre Miguel, Ja-
carcpaguá, Madurcira, Bento Ribeiro
e Campo Grande também choveu
muito. Todas as equipes de plantão
da Defesa Civil municipal estavam
trabalhando.

Devido á paralisação do tráfego
de trens e á falta de ônibus, que
ficaram retidos nas ruas inundadas,
milhares de pessoas se aglomeraram
nos pontos em toda a cidade. Faltou
energia elétrica cm Brás de Pina, Vila
da Penha, Olaria, Ramos, Guadalu-
pc, Fazenda Botafogo, Bento Ribei-
ro, Marechal Hermes e parte de Dco-
doro c de Jacarepaguá.

Na Pavuna, muitas pessoas aban-
donaram os barracos nas margens do
Rio Acari. Iara índio do Brasil, que
mora no Parque Colúmbia, foi obri-
gada a ficar no segundo andar de sua
casa, pois o térreo estava alagado,
com a água atingindo um metro. Por
telefone, ela contou que, de sua casa,
podia muitas pessoas que procuraram
refúgio no telhado dos barracos, cn-
quanto esperavam socorro. A mulher
reclamou da falta de dragagem do Rio
Acari. o que, segundo ela, contribui
para agravar os efeitos das enchentes.
Por volta das 22h30, quando voltou a
chover forte em diversos pontos da
cidade, milhares de pessoas espera-
vam ônibus nas proximidades da Ro-
doviária Novo Rio.

Na Avenida Brasil, em Bcnfica,
perto da Rua Prefeito Olímpio de
Melo, carros e caminhões impedidos
de prosseguir pelo alagamento das
pistas, foram saqueados.

Polícia examina hoje

éktiveirO de industrial

Os policiais da Divisão de Repres-
são ao Crime Organizado (Dirco) deve-
rão ir nas próximas horas, com peritos
do Instituto de Criminalística Carlos
fboii. a uma casa no bairro de Rocha
Miranda, Zona Norte, local que o dele-
gado Jorge Mário da Silva afirma ter
servido de cativeiro para o empresário
Eduardo Lima de Castro Neto, dono da
Ele,-Produtos de Segurança e Equipa-
mentósj Ele foi seqüestrado uma sema-
QiV3intes do Carnaval e libertado na
míttjrugada de domingo último, no Lar-
gp.dq Machado.
- 0'delegado Mário Jorge afirmou
ontem que tinha o local do cativeiro
coreüdo e que não o invadiu para liber-
tarno:seqüestrado porque sabia que lá
dentro havia um grupo grande e bem
armado. Lembrou que no caso de Tere-
sinha Fátima Alves dos Santos, que
resgatou na véspera do seqüestro do
empresário, somente invadiu o cativeiro
poftfue tinha certeza de haver apenas
um bandido tomando conta dela. "De

que adiantaria eu invadir o local onde
Eduardo estava e sair de lá com um
saldo de quatro ou cinco mortos?", in-
dagou.

delegado afirmou que já tem o
p&itíif de toda a quadrilha que seqües-
(rou o industrial, afirmando que ela foi
in.tegrada por muitos bandidos das la-
velas; da Varginha e do Jacarezinho, que
$ç uniram. Para o delegado, o seqüestro
foi comandado por José Benemário de
Araújo e Marcos Alexandre Lema, o
pelinhu. Marcelo Fonseca de Souza, o
jMarcelo. Xará, que foi preso na madru-
tada de sexta feira quando apanhava o
resgate de 200 mil dólares junto ao
muro do Cemitério Comunal Israelita,
na Avenida Brasil, no Caju. continua
sendo interrogado na Dirco. Ele já de-
Duncioú todos os integrantes do bando
£ foi quem revelou o local onde o em-
jnresário estava encarcerado.

r—j O trânsito nu pista lateral
da Avenida Brasil, sentido

Zona Norte—Centro, ficou
congestionado, das 8h às lOh
de ontem, entre a Penha e Irajá,
devido a um acidente que en-
volveu dois caminhões e uma
Kombi pick-up. Paulo Roberto
Ávila, de 31 anos, que dirigia a
Kombi, morreu. Segundo teste-

punhas; a pick-up, de placa
EK 3561, estava parada, atrás
do caminhão Mercedes Benz,
do tipo baú, placa CB 5323, da
transportadora Princetur. Ou-
tro caminhão, da mesma marca
e modelo, placa ME S405, de
Pernambuco, que vinha em alta
velocidade, bateu na traseira da
Kombi. O motorista da pick-
up, que íicou sob o primeiro
caminhão, foi retirados das fer-
ragens por bombeiros, mas não
resistiu aos ferimentos e mor-
reu no local.

Eduardo ficou em poder dos bandi-
dos desde a noite de 7 de fevereiro, quan-
tio dez homens em dois carros aparece-
ram no momento em que saía de sua
empresa, em São Cristóvão, e o levaram.
Perto da meia-noite de sábado passado, o
delegado da Dirco Jorge Mário Gomes
recebeu um telefonema anônimo infor-
mando que Eduardo fora deixado no
Largo do Machado. Seguiu para lá e o
encontrou sentando num banco da pra-
ça. Agora, Eduardo tem medo que os
seqüestradores voltem para tentar um
novo resgate, Na entrevista de anteontem
á imprensa, fez questão de desmentir
noticiário da TV Globo segundo o qual
era dono de uma multinacional com
1,500 empregados, Por conta disso, os
bandidos lixaram inicialmente seu resga-
te cm três milhões de dólares.

Leilão — A Prefeitura do Rio arre-
cadou ontem CrS 3,5 milhões com o
leílãõ de II mil produtos apreendidos
por fiscais da Secretaria Municipal de
Fazenda, durante fiscalizações ao comer-
cio irregular. O segundo Leilão de Mer-
cadorias Diversas Apreendidas pela Pre-
feitura foi realizado à tarde pelos
leiloeiros públicos David Botelho e Ro-
drigo Lopes Portella, no depósito da
Praça Seca, em Jacarepaguá, onde as
mercadorias — divididas em 103 lotes —
ficaram expostas durante o lun de sema-
ria. Todos os produtos Ibram arremata-
dos sem lance mínimo, rendendo à Pre-
feitura CrS 3.562.600,00. Entre as
mercadorias apreendidas e que foram a
leilão ontem estavam pedras semiprecio-
sas. pregadores plásticos, molas plásticas
de brinquedo, caixas de bebidas, balan-

ças, moedores de cana e até sucatas. Os
produtos foram leiloados "depois 

que ter-
minou o prazo de 30 dias previsto pela
Lei 1222 88. para que os donos das mer-
cadorias apreendidas os retirem, depois
de pagar multa e taxas de remoção e
armazenagem. No primeiro leilão do gê-
tiero, realizado em dezembro, a Prefeito-
ra arrecadou CrS 3 milhões.
Santa Cruz — A circulação do
trem de luxo Santa Cruz, entre o Rio e
São Paulo, está temporariamente sus-
pensa desde domingo, dei ido a um pro-
blema no leito da estrada de ferro, que
cedeu, devido ás fortes chuvas, perto de
Taubaté (SP). O trem, que tem partidas
diárias ás 23h, do Rio e de São Paulo,
voltará a trafegar assim que sejam feitos
os reparos na estrada de ferro. A Rede
Ferroviária Federal informou que seus

guichès estão abertos para devolução do
dinheiro das passagens.
Mulher mata — O soldado da
Policia Militar Félix Soares, de 31 anos.
do 19" BPM (Copacabana), foi morto no
domingo á tarde, com dois tiros no peito,
por sua companheira Cláudia Cristina
Nascimento Siqueira, na residência do
casal, na Rua Itaúna, 127, Padre Miguel.
Luis Cláudio Alves Silva, testemunha dó
crime, disse que houve uma discussão
entre o casal e que Cláudia pegou a arma
de Félix e disparou contra ele. Cláudia
Siqueira está foragida.
Drogas — Evanildo Caetano Bar-
ros, o Vanicâo, foi encontrado morto
ontem de manhã, na Rua Ministro Mo-
reira de Abreu, próximo a uma pedreira,
na Favela do Cruzeiro, na Penha. Vani-
cão, segundo a policia, era líder do tráfi-

co de tóxicos na favela e estava envolvi-
do com várias mortes ligadas às disputas
pelo controle da venda das drogas.
Assalto — Cinco homens assalta-
ram, ontem de manhã, a casa do enge-
nheiro Celso Quintélia. 37 anos, na És-
trada das Canoas, 1320, São Conrado.
Os marginais levaram duas armas —
uma pistola 9,65mm e um revólver cali-
bre 32 — além de CrS 1 milhão e 500 mil.
Os cinco homens fugiram no Monza pre-
to Zl 8969, em direção ao Alto da Boa
Vista.
Saque — O setor de confecção da
Lojas Brasileiras, filial Shopping Center
Rio Sul. em Botafogo, foi saqueada du-
jante o fim de semana. O sub-gerente
José Rodrigues, disse que foram rouba-
das 40 camisas de malha, 30 calça jcàns,
20bermudase 15 bolsas.

Classificados

Negócios de ocasião no lugar certo.
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Na cozinha, onde ha via pouca agua, Lmihano, Isabel e Cristma puseram televisao cm lugar segurqj:
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¦ alaga ruas e causa desabamentos
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0 forte temporal que começou
no início da noite de ontem — o
terceiro cm 10 dias — voltou a
causar problemas na cidade. Várias
ruas ficaram inundadas c rios f
transbordaram. Casas e barracos
desabaram. O caso mais grave
ocorreu na Favela da Rocinha, on-
de duas casas — uma delas de três
andares — desmoronaram, soter-
rando diversas pessoas. Três feridos
foram levados para o Hospital Mi-
guel Couto e informou-se que um
motorista de ônibus estaria sob os
çscombros. Por volta das 22h20, os
l?ombeiros e engenheiros da Defesa
Civil municipal ainda não tinham
conseguido chegar ao local do de-
sabamento, devido à força com que
a água descia da Estrada da Gá-
vea.

Até as 23h, a Defesa Civil havia
registrado 23 ocorrências. Em Ma-
dureira, duas pessoas ficaram feri-
das em conseqüência do desprendi-
mento de parte do reboco do
Viaduto Negrão de Lima. Os aero-
portos Internacional do Rio de Ja-
neiro e Santos Dumont foram fe-
chados. Às 19h 10. os trens pararam
de circular, devido a problemas na
sinalização e ao alagamento das li-
ilhas. Até 22h, milhares de pessoas
ainda estavam na Gare Dom Pedro
II, esperando o restabelecimento do
tráfego. Na Zona Norte, 10 bairros
ficaram sem energia elétrica.

Choveu forte também na Zona
Sul, onde muitas ruas ficaram ala-
gadas, principalmente no Jardim
Botânico, Gávea, Humaitá e La-
goa. No Aterro do Flamengo, por
falta de visibilidade, motoristas pa-
raram seus carros cm postos de ga-
sòlina. Devido ao alagamento da
Praça da Bandeira, da Rua do Ma-
toso e da Avenida Radial Oeste,
formou-se um imenso engarrafa-
mento. No Cachambi, onde come-
çou a chover às 18h, o temporal
continuava até as 22h30, quando o
Largo do Machado e a Rua Bento
Lisboa permaneciam alagadas. Na
Bento Lisboa, os problemas eram
agravados pelo lixo e pelos detritos
qiie desciam da Rua Tavares Bas-
tos.

Em São Cristóvão, foram inun-
dadas as ruas Bela, Bonfim e Gene-
raí Bruce. Em Bonsucesso, um ôni-
bus ficou flutuando na esquina das
ruas Miguel Burnier e Manuel de
Morais. Em Vila Isabel, o Bulevar
28 de Setembro teve suas duas pis-
tas alagadas. Na Rua José Mauri-

cio, na Penha, um carro foi arrasta-
do pela correnteza. No Encantado,
a água arrastou um carro da 26a
DP. A Rua Santo Afonso, na Tiju-

y cá, ficou alagada, devido ao trans-
bordamento do Rio Maracanã. Por
causa disso, os motoristas faziam
contramão na Rua Deputado Soa-
res Filho. Na esquina da Rua das
Laranjeiras com Rua Alice, deze-
nas de carros boiavam.

A chuva prejudicou também o
socorro, dificultando a saída de
carros do Corpo de Bombeiros e da
Polícia Militar. No Jardim Botâni-
co, Gávea, Humaitá e Lagoa, o
alagamento de dezenas de ruas im-
pedia o tráfego. Os bombeiros da
Gávea foram chamados para tirar
água do poço de elevadores de vá-
rios prédios da Rua Timóteo da
Costa, no Leblon. A Avenida Brasil
também ficou inundada, o que cau-
sou retenções no trânsito entre os
quilômetros 4,5 e 9. Em Bangu,
Realengo, Padre Miguel, Jacarepa-
guá, Madureira, Bento Ribeiro e
Campo Grande também choveu
muito. Todas as equipes de plantão
da Defesa Civil municipal estavam
trabalhando.

Devido à paralisação do tráfego
de trens e à falta de ônibus, que
ficaram retidos nas ruas inundadas,
milhares de pessoas se aglomera-
ram nos pontos em toda a cidade.
Faltou energia elétrica em Brás de
Pina, Vila da Penha, Olaria, Ra-
mos, Guadalupe, Fazenda Botafo-
go, Bento Ribeiro, Marechal Her-
mes e parte de Deodoro e de
Jacarepaguá.

Na Pavuna, muitas pessoas
abandonaram os barracos nas mar-
gens do Rio Acari. Iara índio do
Brasil, que mora no Parque Colúm-
bia, foi obrigada a ficar no segundo
andar de sua casa, pois o térreo
estava alagado, com a água atin-
gindo um metro. Por telefone, ela
contou que, de sua casa, podia mui-
tas pessoas que
no telhado dos

...
Mais uma vez, a Praça da Bandeira e áreas próximas foram fortemente atingidas pela chuva que caiu ontem no início da noite

rocuraram refúgio
arracos, enquanto

esperavam socorro. Por volta das
22h30, quando voltou a chover for-
te em diversos pontos da cidade,
milhares de pessoas esperavam ôni-
bus nas proximidades da Rodoviá-
ria Novo Rio e os aeroportos per-
maneciam fechados. Na Avenida
Brasil, em Benfica, perto da Rua
Prefeito Olímpio de Melo, carros e
caminhões, impedidos de prosse-
guir pelo alagamento das pistas, fo-
ram saqueados. Enchente não parou o jogo na Rua General Bruce, em São Cristóvão Na Av. Brasil, engarrafamento se estendia de Bentica a Bonsucesso

Polícia examina hoje

cativeiro de industrial

Os policiais da Divisão de Repressão ao
Crime Organizado (Dirco) deverão ir nas
próximas horas, com peritos do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli, a uma casa no
bairro de Rocha Miranda, Zona Norte,
local que o delegado Jorge Mário da Silva
afirma ter servido de cativeiro para o cm-
presário Eduardo Lima de Castro Neto,
dono da Ele Produtos de Segurança e Equi-
pamentos. Ele foi seqüestrado uma semana
antes do Carnaval e libertado na madruga-
da de domingo último, no Largo do Ma-
chado.

O delegado Mário Jorge afirmou ontem
que tinha o local do cativeiro cercado e que
não o invadiu porque sabia que lá dentro
havia um grupo grande e bem armado.

Lembrou que no caso de Teresinha Fátima
Alves dos Santos, que resgatou na véspera
do seqüestro do empresário, invadiu o cati-
veiro por estar certo de que havia apenas
um bandido tomando conta dela. "De queadiantaria eu invadir o local onde Eduardo
estava e sair de lá com um saldo de quatroou cinco mortos?", indagou.

O delegado afirmou que já tem o nome de
toda a quadrilha que seqüestrou o industrial.
Para ele. o seqüestro foi comandado por José
Bcncmário de Araújo e Marcos Alexandre
Lema. o Betinhol Marcelo Fonseca de Sou/a.
o Marcelo Xará, que foi preso rui madrugada
de sexta-feira quando apanhava o resgate de
200 mil dólares, no Caju, continua sendo

Jnterrogado na Dirco.

Leilão — A Prefeitura do Rio arre-
cadou ontem CrS 3,5 milhões com o
leilão de 11 mil produtos apreendidos por
fiscais da Secretaria Municipal de Fazen-
da, durante fiscalizações ao comércio ir-
regular. O segundo Leilão de Mercado-
rias Diversas Apreendidas pela Prefeitura
foi realizado à tarde pelos leiloeiros pú-
blicos David Botelho e Rodrigo Lopes
Portella, no depósito da Praça Seca. em
Jacarepaguá, onde as mercadorias — di-
vididas em 103 lotes — ficaram expostas
durante o fim de semana. Todos os pro-
dutos foram arrematados sem lance mi-
nimo, rendendo à Prefeitura CrS
3.562.600.00. Entre as mercadorias
apreendidas e que foram a leilão ontem,
estavam pedras semipreciosas. pregado-
res plásticos, molas plásticas de brinque-
do. caixas de bebidas, balanças, moedo-
res de cana e até sucatas. Os produtos

foram leiloados depois que terminou o
prazo de 30 dias previsto pela Lei 1222/
88, para que os donos das mercadorias
apreendidas os retirem, depois de pagar
multa e taxas de remoção e armazena-
gem. No primeiro leilão do gênero, reali-
zado em dezembro, a Prefeitura arreca-
dou CrS 3 milhões.
Santa Cruz — A circulação do
trem de luxo Santa Cruz, entre o Rio e
São Paulo, está temporariamente sus-
pensa desde domingo, devido a um pro-
blema no leito da estrada de ferro, que
cedeu, devido às fortes chuvas, perto de
Taubaté (SP). O trem. que tem partidas
diárias às 23h, do Rio e de São Paulo,
voltará a trafegar assim que sejam feitos
os reparos na estrada de ferro. A Rede
Ferroviária Federal informou que seus
guichês estão abertos para devolução
do dinheiro das passagens.

Mulher mata — O soldado da
Polícia Militar Félix Soares, de 31 anos,
do 19° BPM (Copacabana), foi morto no
domingo à tarde, com dois tiros no peito,
por sua companheira Cláudia Cristina
Nascimento Siqueira, na residência do
casal, na Rua Itaúna, 127, Padre Miguel.
Luís Cláudio Alves Silva, testemunha do
crime, disse que houve uma discussão
entre o casal e que Cláudia pegou a arma
de Félix e disparou contra ele. Cláudia
Siqueira está foragida.
Drogas — Evanildo Caetano Bar-
ros, o Vimiccio, foi encontrado morto
ontem de manhã, na Rua Ministro Mo-
reira de Abreu, próximo a uma pedrei-
ra. na Favela do Cruzeiro, na Penha.
Vanicào, segundo a policia, era lider do
tráfico de tóxicos na favela e estava
envolvido com várias mortes ligadas ás

disputas pelo controle da venda daS
drogas.
Assalto — Cinco homens assalta-
ram, ontem de manhã, a casa do enge-
nheiro Celso Quintélia, 37 anos. na Es-
trada das Canoas, 1320, São Conrado.
Os marginais levaram duas armas —
uma pistola 9.65mm e um revólver cali-
bre 32 — além de CrS 1 milhão e 500
mil. Os cinco homens fugiram no Mon-
za preto Z1 S969. em direção ao Alto da
Boa Vista.
Saque — O setor de confecção da
Lojas Brasileiras, filial Shopping Center
Rio Sul. em Botafogo, foi saqueada
durante o fim de semana. O sub-gerente'
José Rodrigues, disse que foram rout^U
das 40 camisas de malha! 30 calça
20 bermudas e 15 bolsas.
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Av. Brasil fica engarrafada
Em vários trechos da Avenida Bra-

sil. principal via de acesso ao Rio de
Janeiro, o trânsito parou, em conse-
qüéncia do temporal da noite de ontem.
Na altura do km 2,5, no Caju, vários
caVros ficaram retidos nas pistas central
e lateral, sentido Zona Norte—Centro.
Moradores de favelas próximas emptir-
ravam os veículos, pedindo CrS 500
pela ajuda.

Com a inundação no Caju, o engar-
rafamento atingiu Bonsucesso, numa
extensão de três quilômetros. Quem
procurasse fugir do engarrafamento pe-
ia Avenida Novo Rio entrava cm um
beco sem saída. A Rua Leopoldo Bu-
íhòes — que liga Bonsucesso a Benfica,
correndo paralelamente à estrada de
ferro Leopoldina — também estava
completamente inundada. A opção era
seguir até a Avenida dos Democráticos
e, daí, pegar a Avenida Suburbana, um
pouco alagada na altura de Vieira Fa-
zenda.

No km 47 da Avenida Brasil, em
Campo Grande, a pista foi bloqueada
pela carga de um caminhão que ia no
sentido Zona Norte—Centro. Às
19h30, no km 41, na pista de sentido
oposto, também em Campo Grande, a

Caravan de placa VJ 4474, dirigida por
Paulo Otávio Ferreira, bateu em ônibus
da empresa Real, de placa TV 4209,
conduzido por Edvaldo Lima. Nin-
guém ficou ferido. Por causa da água
nas pistas, dezenas de carros enguiça-
ram. Só no km 10 da Avenida Brasil, na
altura de Olaria, quatro ônibus foram
abandonados na pista seletiva, sentido
Zona Norte—Centro.

Os problemas na Avenida Brasil co-
meçaram cedo. Das 8h às lOh o trânsito
na pista lateral, sentido Zona Norte—
Centro, ficou congestionado, entre a
Penha e Irajá, devido a um acidente
com dois caminhões e uma Kombi
pick-up. Paulo Roberto Ávila, de 31
anos, que dirigia a Kombi. morreu. Se-
gundo testemunhas, a pick-up, de placa
EK 3561, estava parada, atrás do cami-
nhâo Mercedes Benz, do tipo baú, placa
CB 5323, da transportadora Princetur.
Outro caminhão, da mesma marca e
modelo, placa ME 8405, de Pernambu-
co, que vinha em alta velocidade, bateu
na traseira da Kombi. O motorista da
pick-up foi retirado das ferragens por
bombeiros, mas não resistiu aos feri-
mentos e morreu no local.

Trem pára mais de 3 horas
Eram 22h40 quando chegou â

Central do Brasil o primeiro trem
para Japeri depois das 19h. Algumas
pessoas já haviam até desistido de
vloltar para casa. "Eu vou esperar o
tfem até chegar. Se não tiver, vou ter
¦que dormir aqui. Não vai ser a pri-
meira vez", disse Zelinda Pereira dos
Santos, servente do Metrô. Antes
desse trem, haviam saido duas com-

posições para Deodoro e uma para
Belford Roxo.

Um morador de Nova Iguaçu, que
se identificou como Décio Cavaijui-
nho, reclamou: "Nem em Bagda o
transporte deve ser tão ruim." O ter-
minai Américo Fontenelle, próximo â
Central, estava alagado e não havia
ônibus, retidos nos engarrafamentos.

JORNAL DO BRASIL

Conjunto na Pavuna é inundado

Moradores saem
de casa levando
até os móveis

©Parque 
Colúmbia, no subúr-

bio da Pavuna, foi uma das
áreas mais atingidas pelo temporal
de ontem à noite. As águas do Rio
Acari, que transbordou, invadiram
as casas e muitas pessoas tiveram
que sair, algumas delas levando até
os móveis, pois temiam que eles se
perdessem. Moradores do conjunto
reclamaram que o Rio Acari não é
dragado há 20 anos, pelo menos.

O auxiliar de escritório Pedro
Luís de Almeida Sousa, de 22 anos,
e sua mulher, Renata, de 16 anos,
que casaram no dia 19 de janeiro,
tiveram sua casa completamente
inundada. Com ajuda de amigos e
parentes, eles retiraram todos os
móveis, levados em duas Kombis
para a casa da mãe de Renata, que
fica também no Parque Colúmbia,
em uma rua mais elevada. Cada
veículo fez cinco viagens.

"Todos os móveis são de primei-
ra e comprados com sacrifício",
contou um dos irmãos de Pedro. Na
parte mais alta da calçada, estavam
a geladeira, o fogão, o guarda-rou-
pas, a cama e alguns utensílios,
completamente molhados. Os se-

nhorios de Pedro, Emiliano Alexan-
dre, de 67 anos, e Isabel Pereira
Alexandre, de 59, que moram na
casa situada nos fundos daquela em
que vive o casal, na Rua Ovídio
Romeiro, 211, reclamavam da falta
de dragagem do Rio Acari.

Segundo Isabel Alexandre, sua
família, de sete pessoas, mora na
casa há 22 anos. Nesse tempo, disse
ela, nunca foi feita a dragagem do

rio. Com ajuda da neta Isabel Cris-
tina Aragão Oliveira, de 13 anos, e
demais parentes, Isabel empilhava
os móveis. A cama do casal foi
posta sobre duas cadeiras de fórmi-
ca. Nos sete cômodos da casa, a
água chegou a atingir quase meio
metro. Todos os imóveis situados as
margens do Rio Acari ficaram to-
talmente inundados. Alguns mora-
dores fugiram para os telhados e
carros boiavam.

|—| São João de Meriti, Duque
'—' de Caxias, Nilópolis e Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense
e também Niterói e São Gonça-
Io, no Grande Rio tiveram ruas e
praças inundadas e o trânsito tu-
multuado, em consequeneia das
chuvas. Rios e canais transbor-
daram e milhares de pessoas
aguardaram horas, até que o
temporal parasse, para retorna-
rem as suas casas.
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Marcello quer mudanças

Carlos Mesquita

A limpeza do Sambódromo engarrafou a Presidente Vargas

Vicente Datloli

Sol, calor, vento,
pingos de chuva, mu-
lhercs seminuas, guerra
de torcidas tendo como
armas as ventarolas
distribuídas pelos fabri-
cantes dc cerveja, gritos
dc campeão e vaias.
Não faltou nada no
Desfile das Campeãs
que preencheu a Sapucai desde as 16h de
domingo ate as 5h de segunda-feira —
apesar de, três horas mais tarde, alguns
foliões continuarem a circular pelas rc-
dondezas —, encerrando o Carnaval do
Rio de Janeiro com muita competência.

O desfile organizado, sem atrasos ou
atropelos, correu tranqüilo até a entrada
da primeira escola do Grupo Especial. A
Santa Cruz, primeira a desfilar, foi mais
uma vez atingida pela má sorte (teve pro-
blemas com o caminhão que levou a bate-
ria para a Passarela), superou com valcn-
tia a obrigação dc desfilar, sem correr, em
apenas 30 minutos. Deixou a impressão
real que, se não tivesse faltado luz no seu
desfile dc sábado de.Carnaval, estaria
presente á festa das campeãs por direito,
não por convite. O Leão de Nova Iguaçu,
vicc-campeão do Grupo 1, comemorou
sua ascensão com o temor de perder sua
carnavalesca, Lilian Rabelo, que deve op-
tar pela Mocidadc Independente, onde
também trabalhou este ano, c deixar a
agremiação.'Com um sugestivo estandarte lem-
brando que "Quem espera sempre alcan-
ça", colocado logo no abre-alas, a Tradi-
ção festejou seu título do Grupo I da
Associação das Escolas de Samba do Rio
de Janeiro — que lhe dá o direito de
retornar ao Grupo Especial após dois
anos de ausência — com jeito de gente
grande. Todos os carros do desfile de
sábado dc Carnaval voltaram à pista,
desta vez apresentados por uma enorme
faixa: "Obrigado. Voltamos por vocês c
com vocês. Tradição, campeã 91!" A cs-
cola, que trouxe o maior contingente dc
seu grupo na apresentação oficial, foi pa-
ra a Sapucai com quase três mil compo-
nentes, com a certeza de que sobe para
não cair mais.

As exibições seguiam comportadas,
sem atrasos, até a entrada da Estácio na
avenida. Com seu Brasil bregu e kitsch, a
escola do Morro dc São Carlos mostrou
um pouco de cada coisa que compõe um
verdadeiro desfile dc samba. Se os novos
tempos exigem luxo e belas mulheres se-
minuas, a Estácio disse sim. Mas, não
faltaram, também, o envolvimento das
arquibancadas, uma pequena dose dc de-
sorganizaçào que misturava as alas na
pista e, claro, um atraso de 16 minutos.

A Beija-Flor mostrou mais uma vez
que é, realmente, uma escola altamente
profissional. Nem mesmo no dia dc festa
seus componentes se dispunham a entre-
gar qualquer tipo de recordação ao públi-
co, que suplicava uma pena ou um cha-
péu. Todos traziam a resposta decorada:"Temos um show para fazer e não pode-
mos desfalcar a roupa". Estão certos, não
resta dúvida, mas essa frieza acabou rc-
presentada na pista e muita gente se per-
funtàya se aquela posição era justa —
houve quem reclamasse a ausência da
Portela e da Viradouro. No meio desta
geleira, destoou a emoção de Neguinho
ao passar pelo camarote do Leão de No-
va Iguaçu (onde ele iniciou no samba) e
lançar o grito de "Alô Leão".

Faltavam cinco minutos para meia-
noite quando o presidente da Imperatriz
Lcopoldinense, Luiz Pacheco Drumond,
o contraventor Lutinho Drumond, lem-
brou a todos que, "apesar dc ser festa,
este desfile é um troço sério". E pediu a
seus diretores que retirassem da pista to-
dos as pessoas — "mesmo as que são dé
Ramos" — que não estivessem fantasia-
das, "mas sem brutalidade". Pela primei-
ra vez em todo o desfile, o setor I levan-
tou-se. O reconhecimento do público,
com os gritos de "é Imperatriz, é Impera-
triz", contagiou a escola, que fez uma
apresentação emocionante.

Talvez ainda ressentindo-se da notícia
que estavam, a partir daquele momento,
sem presidente — Valdemir Garcia, o
contraventor Miro, não esteve sequer na
avenida —, os componentes do Salgueiro
ficaram bem longe da apresentação de
garra de segunda-feira de Carnaval, que
quase quebrou o jejum dc titulos da csco-
la. Os eternos críticos de plantão, que
visualizaram uma escola pesada no pri-
meiro desfile, rolavam de satisfação. Al-
gumas alas simplesmente se arrastaram
na pista. Mais pelo cansaço que pela má
elaboração das roupas, diga-se de passa-
gem.

Para a Mocidade, grande bicampeâ, o
momento histórico. Num horário em que
muitos de seus integrantes normalmente
começam a despertar para encarar mais
um dia dc trabalho, a escola entrou na
avenida para comemorar sua quarta con-
quista, depois de 1978,85 e 90, com tudo
que tinha direito. Até mesmo o abre-alas,
que no primeiro desfile não mostrou sua
dança das águas prometida, ontem deu
um show particular.

Ainda na concentração, o presidente
do conselho deliberativo da escola, Paulo
de Andrade, garantia que cobriria qual-
quer proposta para manter sua dupla de
carnavalescos campeões: Lilian Rabelo c
Renato Lage. E gritava, entre um gole e
outro de uisque, que estava pronto paraser tricampeào. Natural a euforia. Duran-
te a apresentação, o público ratificou,
com sua presença em plena avenida, for-
mando novas alas entre as já existentes, a
decisão da comissão julgadora.

- .CJ: Zii  f tf
A Mocidade mostrou que seu bicampeonato foi merecido e o público participou do desfile na avenida

Mocidade 
'homenageia' 

jurado 

'Miro' 
abandona o Salgueiro

Os 281 ritmistas da Mocidade Indc-
pendente de Padre Miguel dedicaram a
apresentação de domingo ao jurado
Anselmo Mazzoni, responsável pela no-
ta 9,5 que a bateria da escola recebeu.
Jorge dc Oliveira, o Mestre Jorjõo, disse
que a homenagem era justa já que o
jurado conseguiu descobrir um defeito
na "bateria nota 10".

" Não vi defeito algum. Para mim o
jurado e surdo ou maluco. Queria que
ele apontasse o defeito para que possa-
mos corrigi-lo", reclamou Jorjão, que
aprendeu a dominar os instrumentos
com o famoso Mestre André c há três

anos dirige a bateria da escola verde-
branco de Padre Miguel.

O diretor explicou que a bateria da
Mocidade não foi reconhecida como a
bateria nota 10 ao longo dos anos por
mero acaso. A escolha dos componen-
tes, segundo ele, é rígida e só permane-
cem aqueles que entram no ritmo. "To-
dos têm chance de tocar na bateria da
escola, mas só os que entram cm nosso
ritmo acabam fazendo parte do elenco.
Não queremos quantidade, mas quali-
dade". Ensaiamos o ano todo, mas
mesmo assim um jurado achou que não
fomos bem. Ele merece nossa homena-
gem", ironizou Jorjão.

Inconformado com a segunda colo-
cação do Salgueiro no Grupo Especial,
o banqueiro de jogo do bicho Waldomi-
ro Garcia, o Miro, anunciou que irá
abandonar a escola, embora seu man-
dato na presidência ainda devesse durar
mais três carnavais. Miro não acompa-
nhou sequer a passagem ao Salgueiro
pela Sapucai no Desfile das Campeãs.
Seu filho, Valdemir Paes Garcia, o Ma-
ninho, anunciou a renúncia antes da
escola entrar na avenida."Este é meu último Carnaval no Rio
e de meu pai à frente do Salgueiro",
afirmou Maninho. Hoje, a diretoria da
escola se reúne para saber se a decisão
,de Miro é irrevogável e para decidir

sobre a sucessão na presidência. Mani-
nho já avisou que não haverá eleição e
adiantou também que não pretende as-
sumir o cargo. O atual vice-presidente,
Paulo César Mangano, homem da con-
fiança de Miro, ocuparia a presidência,
numa sucessão sem atritos.

A disputa pelo cargo, no entanto,
não parece estar totalmente afastada, a
julgar pelo comportamento de Osmar
Valença no Desfile das Campeãs. Va-
lença, que também é contraventor e já
foi várias vezes presidente do Salgueiro,
alardeava o lançamento de uma chapa
encabeçada por ele para concorrer à
presidência. A carnavalesca Rosa Ma-
galhães também deve sair.

Prefeito crítica Liga novamente
Sônia d'Almeida Marcelo Rèai

|Marcello quer
discutir tema
com a Riotur

O 
prefeito Marcello Alencar vai
exigir da Riotur um relaciona-

mento mais austero com a Liga Inde-
pendente das Escolas de Samba. Mar-
cello afirmou, durante do desfile das
escolas campeãs, que a Riotur "precisa
ser vacinada contra a influência da Li-
ga" e informou que vai se reunir com a
diretoria da empresa dentro de no má-
ximo 15 dias para discutir o assunto."Acho que a Riotur ficou influen-
ciada. Vi na Passarela as instituições
mais a serviço da Liga do que do povo
e da prefeitura. Acho que não pode
haver esse tipo de arrogância, essa pre-
sença ostensiva, a ditar lições, a me
ameaçar de tirar o Carnaval daqui",
disse o prefeito na Passarela do Samba.
Se depender de sua vontade, a Liga
jamais vai alugar o Sambódromo, con-
forme chegaram a sugerir alguns diri-
gentes da instituição há dias."O Capitão Guimarães jamais terá
acesso a qualquer empreendimento
com a prefeitura, sendo ou não presi-
dente da Liga", comentou o prefeito,
que diz não ter preconceito contra os
bicheiros cm geral, exceto o Capitão
Guimarães. "Ele é um homem audacio-
so, que venceu na base da violência, da
intimidação. Fui advogado do Vladi-
mir Palmeira e de várias pessoas na

época da ditadura. Ele foi carcereiro
dessas gente, dominou um território e
de repente apareceu no bicho. Não
posso conviver com isso".

Marcello Alencar acusou o ex-pre-
feito Saturnino Braga e o ex-presidente
da Riotur, Alfredo Laufer, de terem
permitido o domínio da Liga sobre o
Carnaval. "Já havia notado o proble-
ma no ano passado, mas comecei pelo
Carvaval de rua", explicou o prefeito,
que agora diz estar disposto a reformu-
lar todo o Carnaval. "Quero conversar
com as escolas, compositores, sociólo-
gos, carnavalescos e cronistas, entre
outros. Quero fazer uma análise do
Carnaval para defender a cultura po-
pular."
O prefeito garantiu que sua intenção

de diminuir os poderes da Liga não
significa que tenha declarado guerra
contra a instituição. Segundo ele, a
iniciativa significa apenas a retomada
de posição do poder público. "O Car-
naval não pode ser entregue a um con-
junto de pessoas que se identificam
como contraventores. Eu, realistica-
mente, deixo o bicheiro ser o que era
antigamente, o patrono. Tem outros,
entretanto, que estão ambicionando o
poder. Esses estão exagerando. Não
quero que assumam ares de poder. Se
quiserem ajudar na organização, tudo
bem. Conto com a Liga para isso. lm-
perar pelo terror não dá para aceitar."

Na avaliação de Marcello Alencar o
Carnaval de 91 foi positivo levando em
conta o aspecto da crise, principalmen-
te no setor turístico. "Houve falta do

turista estrangeiro que absorvia uma
parte dos espaço do Sambódromo. De
um modo geral o Carnaval de rua foi
entusiasmado". O prefeito discorda
dos que afirmam que o sucesso do
Carnaval na passarela está ligado ao
preço dos ingressos. "Acho que a pas-
sarela, na forma que está sendo utiliza-
da, é um espaço para dar repercussão
ao Carnaval. Ela é um grande teatro
popular brasileiro. O grande desafio é
não deixar que o Carnaval perca suas
características populares. E preciso
ampliar esse teatro, conseguir mais es-
paços para expansão do Carnaval, se-
gundo sua tradição e sua origem".

//
Guimarães, na mira

Para Marcello Alencar a legalização
do jogo do bicho ajudaria a acabar
com o poder dos contraventores. "E
preciso desmitificar um pouco esse po-
der da marginalidade. A sociedade não
pode se acostumar a absorver esse tipo
de ônus, que é fatal para ela. O jogo do
bicho existe e tem que ser legalizado.
Na hora que se fizer isso acabam essas
estruturas marginais. Não posso ficar
indiferente a essa intromissão por esses
setores que não querem nada a não ser
ascensão social." O prefeito disse_que
vai prestar contas de seus gastos com o
Carnaval c espera que a Liga faça o
mesmo.

Limpeza do Sambódromo

engarrafa o trânsito

Um congestionamento na Avenida
Presidente Vargas, com reflexos na Praça
da Bandeira e Avenida Francisco Bicalho,
foi o resultado da operação de desmonta-
gem do cenário de Carnaval, na Marquês
de Sapucai. Como o desfile das escolas de
samba campeãs só terminou nas primeiras
horas de ontem, o trânsito na Presidente
Vargas, em frente ao Centro Administrati-
vo, teve que ser desviado para a pista
central, para que garis da Comlurb pudes-
sem iniciar, às 7h30, a limpeza do local de
concentração das escolas.

A prioridade do trabalho dos garis foi
a limpeza de oito ruas ao redor do Sambo-
dromo. Ali. a lama trazida pela chuva de
sábado ainda se amontoava nas calçadas c
paralelepipcdos. De acordo com a Asses-
soria de Comunicação da Comlurb, de
sábado à tarde até o meio-dia de ontem,
tinha sido retirada uma tonelada de lama
das ruas vizinhas á Passarela do Samba.

Somente depois que aquelas vias fossem
raspadas e varridas, os garis fcòmeçariam a
trabalhar dentro do Sambódromo, lim-
pando arquibancadas e a pista.

Do lado de fora da Passarela, o engar-
rafamento também se estendia pela Rua
Afonso Cavalcante e Avenida Salvador de
Sá, que cruzam a Marquês de Sapucai.
Nesses locais, além de garis, funcionários
do Detran recolocavam sinais de trânsito
que foram afastados para a passagem dos
carros alegóricos. No trecho interditado
da Avenida Presidente Vargas, o tráfego
só era permitido a caminhões e Kombis
que fossem desmontar as barracas. A ven-
dedora ambulante Magnólia dos Santos
garantiu que "a preteitua deu ordem pro
todo mundo deixar a área até as 1 lh".No
Terreirão do Samba, na Praça II, onde
foram instaladas 81 barracas, a desmonta-
gem também começou logo pela manhã.

Escolas

Bombeiro e PM

repudiam ato

de governador
Através dc notificação judicial, a

ser distribuída hoje a uma das 44 va-
ras eiveis do Rio, o Clube de Oficiais
da Policia Militar c do Corpo de
Bombeiros manifestou formalmente o
protesto e o repúdio de seus oito mil
associados à recepção promovida pelo
governador Moreira Franco, no Palá-
cio da Guanabara, aos maiores con-
traventores do estado, no último dia
seis. A entidade julga que a atitude do
governador poderá ameaçar a inde-
pendência e autoridade do policial no
desempenho dc seu trabalho, já que"seu chefe hierárquico deixou regis-
trado na história deste estado e cidade
que o convívio entre criminosos c a
autoridade constituída é sempre pos-
sível e de forma condescendente".

A importância de uma notificação,
de acordo com o advogado do clube,
Jorge dc Oliveira Bcja, 44 anos, é que
este é o tipo de processo que não
admite defesa. "E nem o governador
poderá alegar desconhecimento da
posição da oficialidade da Policia Mi-
iitar e do Corpo de Bombeiros", reve-
lou. Pelo documento, o Clube de Ofi-
ciais exige do governador do estado a
mesma "conduta irrcmpreensivel" na
vida pública e particular que deve ter
um magistrado.

"Nós tomamos a decisão de notifi-
car judicialmente o governador como
uma forma de repúdio moral â sua
conivência não apenas com a contra-
vcnçâo, mas especialmente com os fi-
nanciadores do crime organizado. To-
dos sabemos que os 'convidados' do
governador estão envolvidos em vá-
rias infrações. Como um policial pode
prender alguém que o governador do
estado recebe como personalidade
ilustre?", questionou o presidente do
Clube, tenente-coronel Carlos César
Machado.

Para o presidente do Clube dos
Oficiais o maior absurdo na atitude
do governador está em sua insistência
de não receber, durante toda admiiiisj
tração, qualquer delegação de lundo-
nários públicos, como a dos professo-
res e dos serventuários da Justiça,
para 

"abrir as portas do palácio aos
contraventores".

Credenciais — A fiscalização
da Riotur foi muito mais rigorosa no
Desfile das Campeãs do que durante
os dias de Carnaval. Foram apreendi-
das cerca de 20 credenciais, entre elas
a do delegado da 1 S^DP, José Petra de
Melo Neto. O chefe de gabinete da
Riotur, Emir Vaccari, retirou da pista
o jovem Gilberto Sabier, que estava
com a credencial do delegado pendu-
rada no pescoço. A seu lado, a sobri-
nha do mesmo delegado. Ana Paula
Petra, também foi detida por usar a
credencial da titular da Delegacia de
Homicídios, Leila Maria Silveira de
Carvalho. Os dois jovens foram leva-
dos para a 6aDP. Segundo Vaccari
durante todo o Carnaval a Riotur
apreendeu 200 credenciais.
Presente — Agradecido pelo bi-
campeonato da Mocidade, o presi-
dente dc honra da escola, o banqueiro
de bicho Castor de Andrade, presen-
teou na passarela os carnavalescos Li-
lian Rabello e Renato Lage com duas
passagens para Nova Iorque, com es-
tadki paga para 15 dias. Comenta-se
que para fazer as águas rolarem na
Sapucai o casal teria recebido paga-
mento em torno de CrS 3 milhões.
Leões — A Estácio de Sá, que le-
vou para a Sapucai no domingo de
Carnaval um abre-alas com 15 leões
enjaulados, entrou no Desfile das
Campeãs com o carro alegórico des-
falcado. Faltavam dois leões, que se-
gundo infomação dos diretores da cs-
cola foram "levados como suvenires",
por algum fã, logo após o desfile. Os
bichinhos tinham em torno de dois
metros de comprimento por um de
altura e devem estar agora decorando
algum lugar bem espaçoso do Morro
de São Carlos.
Ausência — O carnavalesco da
Estácio, Mário Monteiro, não foi ao
Desfile das Campeãs. Segundo sua as-
sistente, Kaká, cie estava com febre
alta, causada por uma infecção por
ingestão de água contaminada. Outra
ausência sentida foi a de Joãozinho
Trinta, carnavalesco da Beija-Flor,
que ficou era quarto lugar, Esta não
foi justificada.
Futuro — Já Lilian Rabello, que
assinou junto oom o marido Renato
Lage o desfile da bicampcà Mocidade.
não escondia a euforia e pulava sem
parar, dentro de um shortinho branco
de couro e botas de cano longo. Li-
lian. também idealizadora do desfile
do Leão de Nova Iguaçu, que passou
este ano para o Grupo Especial, fez
questão de manter as especulações so-
bre o seu futuro. Respondia com um
misterioso e cantarolado "tcham,
teham. tcham, tcham" à pergunta so-
bre que agremiação teria a sua prefe-
rència para o desfile de 92.

noite de 
glória 

das campeãs

vencedoras voltaram à Marquês de Sapucai e repetiram o brilho do desfile de Cama vai
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Fernanda Montenegro negou-se a comparecer à

festa do Ibac para o lançamento de seu livro

Andró Barclnski — 11/10/89

MAURO TRINDADE

/¦ atriz Fernanda Montenegro roeu-
r% sou-se a participar, na tarde de

JL JL ontem, 110 Teatro Dulcina, do lan-
çamento de seu livro wagem ao outro —
Sobre a arte do ator, incluído num pacote
com outras quatro edições do Ibac (Insti-
tuto Brasileiro de Arte c Cultura). Todos
elas foram realizadas pelas antigas Funda-
cen c Funartc, esta última agora substitui-
da pelo Ibac. A ausência da artista foi um
protesto contra a política implantada pelo
Governo Collor, c|ue fechou as portas das
fundações culturais e encerrou dezenas de
projetos cm andamento 110 setor.

"Não vou ao lançamento, depois do
imbroglio que foi o término da Fundaccn e
da Fünarte. Estas instituições sofreram
um ataque tão brutal, deselegante e pejo-
rativo que eu não poderia participar disso.
Esse ataque que sofreu a cultura vem de
uma posição cxibicionista c aesafiadora
de uni governo prepotente que queria co-
meçar tudo de novo, partir do ano um de
uma nova era", explica.

Segundo Fernanda, tal atitude desman-
telou "um mundo de atendimento, com
serviços prestados nos mais diversos cam-
pos da sociedade, recuperando obras de
arte, preservando-as c tantas outras ativi-
dades. As pessoas que faziam estas coisas
trabalhavam muito c recebiam quase nà-
da. E, de repente, toda esta gente parece
que era um bando de salafrários que ma-
mava nas tetas do governo. Passamos to-
dos a ser uma gente que se locupletou à
custa do Estado. Por que esta fixação
contra os artistas, que passaram a ser os
bandidos da história? Então, de repente,
os livros são lançados como se nada tives-
se acontecido."

Foi este desprezo pelos funcionários
das instituições culturais que revoltou a
atriz, urna atitude que ela considera isola-
da e diretamente voltada contra uma cias-
se que não sujeita suas opiniões aos des-
mandos federais. "Gostaria que fizessem
isso cm outros ministérios como, por
exemplo, o das Comunicações, o da Saúde
ou da Educação. Por que este privilégio
contra nossa categoria? Por que não há
denúncias cm outros ministérios? Nos mi-
litares ninguém toca... Mas a cultura sem-
pre é combativa, dialética e não pode ser
domada por decretos como outros seto-
res."

O Ibac, através de sua assessoria de
imprensa, negou que haja "uma relação
política conflitiva" entre a instituição e a
atriz e garante que o livro Viagem ao outra
— Sobre a arte cio ator está sendo lançado

com a aprovação da autora e não à sua
revelia. De acordo com sua assessoria de
imprensa, a data de lançamento do livro
chegou a ser transferida cm virtude dos
compromissos assumidos pela atriz em
sua excursão pelo estado de São Paulo,
com a peça Dona Doida — Um interlúdio.
Mario Brockmann Machado, presidente
do Ibac, afirmou ainda que "a participa-
ção ou não de Fernanda Montenegro no
lançamento de seu livro não tem nada a
ver com quaisquer oroblemas da atriz com
o Ibac".

Ontem à tarde, entretanto, Fernanda
Montenegro estava 110 Rio de Janeiro, cm
repouso após a apresentação de Dona
Doida cm cerca de 40 cidades do interior
paulista. Apesar de sua irritação contra as
diatribes federais na cultura, a atriz sau-
dou os lançamentos de ontem como um
alento c uma retomada á política cultural
desenvolvida pela Funartc. Todos os cin-
co livros estampam em suas capas a chari-
cela da Funartc ou da Fundaccn. "Talvez
tenha sido este o primeiro ato positivo
deste governo no campo cultural, que não
raspou dos livros o nome da Funartc.
Louvemos suas edições, porque, de outra
forma, cies estariam apodrecendo em al-
gum porão. Ou comidos pelas traças."

Fernanda
Montene-
gro não se
esqueceu da
extinção da
Fu narte
Mas Mário
Machado,
presidente
do Ibac, diz
que a atriz
11 ã o te m
problemas
com o insti-
tuto

PROMOÇÃO DE

andrea

áalelto

SHOPPING DA GÁVEA

PRECO DESCONTO PROMOCAO ETIQUETA
7.000,00 3.500,00 3.500,00 AZUL

11.200,00 5.600,00 5.600,00 VERMELHO
16.600,00 8.300,00 8.300,00 PRETO
25.200,00 12.600,00 12.600,00 LARANJA
35.600,00 17.800,00 17.800,00 VERDE
44.800,00 22.400,00 22.400,00 AMARELO
56.200,00 28.100,00 28.100,00 ROXO
64.400,00 32.200,00 32.200,00 MARROM
75.400,00 37.700,00 37.700,00 ROSA
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Idéias
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Berlim recebe

com aplausos o

filme de Costner

clima do 41° Festival de
Berlin, inaugurado sexta-fei-
ra passada com a tragicomé-
dia Uranus, do francês Clau-
de Ber ri, cheirava a
melodrama no sábado, com a
exibição dos dramáticos
Amélia Lopes 0'Neill, da chi-
lena Valéria Sarmento e Exi-
to, do alemão de Franz Seitz.
Mas tudo mundou no do-
mingo e, se não houver ne-
nhuma surpresa, será difícil
outro filme desbancar o favo-
ritismo de Dances with wolves
( Dançando com os lobos) de
Kevin Costner, exibido com
sucesso. Com o respaldo das
12 indicações para o Oscar, o
western-indigenista que mar-
ca a estreia do ator na dire-
ção, já é dado como favorito
ao Urso de Berlim. Apesar
das três horas de duração ele
foi bem recebido pelo público
c pela imprensa.

O festival, um dos mais
importantes do mundo, que
acontece pela primeira vez na
cidade ramificada, foi dividi-
do em dois para atender ao
crescente número de inseri-
ções, apesar das deserções de
um grande número de filmes
americanos, por causa da
guerra do golfo.

Ao contrário dos anos an-
teriores, quando estrelas co-
mo Michael Douglas, Sally
Field e Julia Robcrts fizeram
questão de ir a Berlim presti-
giar a estréia de seus filmes,
poucas estrelas estão presen-
tcs. A maior sensação foi a
veterana atriz Jane Russel, de
70 anos. que foi assistir a re-
trospectiva de seus filmes, á
margem da competição.

modernista

Em 1918, pouco antes da cx-
plosão do movimento moder-
nista, Oswald de Andrade, en-
tão com 29 anos, se envolveu
com a normalista Daisy, 19
anos. "Ela era absolutamente
moderna. Em um período de
padrões conservadores, Daisy
fugia da Escola Normal para se
encontrar com Oswald na gar-
çomüère que era ponto de inte-
lectuais", acrescenta Lúcia Mu-
rat. O nome do episódio foi
tirado do título de um livro da
garçonmèm que era rabiscado

por seus freqüentadores. "Mon-
teiro Lobato e Oswald, que na
época já divergiam, mas eram
amigos. Guilherme de Almeida
e a própria Daisy, entre outros,
escreviam brincadeiras intclcc-
tuais e desenhavam neste livro",
conta a diretora.

O livro da garçonnière e Um
homem sem profissão — Sob as
ordens de mamãe, este o primei-
ro c único volume de uma auto-
biografia de Oswald, foram as
fontes de Lúcia Murat. Nas li-
nhas autobiográficas que deixou

tados no filme por José de
Abreu e Luisa Thiré. O guitar-
rista Victor Biglionc compôs a

úsica da trama que, segundo
a diretora, retrata um mo-

mento de transição para o mo-
dernismo. "A Daisy foi a pri-
meira mulher moderna, mas é
incrível como mesmo assim ela
não conseguiu romper o conscr-
vadorismo ida época", lamenta a
diretora. O romance do moder-
nista com a normalista teve um
desfecho trágico. Oswald de
Andrade, enciumado, descobre
que Daisy está grávida. Ele não
acredita ser o pai, obriga Daisy
a fazer um aborto e ela morre na
operação.

A ilustre garçonnière, onde
Monteiro Lobato e Oswald de
Andrade discordavam sobre a
exposição de Anita Malfati —
"Lobato achava a exposição
paranóica, mas Oswald a defen-
dia", esclarece a diretora — foi
reproduzida cm um estúdio no
bairro carioca de Santa Tereza.
Até o 

'final 
desta semana, a par-

te antiga de O perfeito cozinhei-
ro das almas deste mundo estará
toda filmada. Lúcia Murat pre-
tende concluir seu episódio até o
final de março, mas prevê para
junho o lançamento do filme in-
teiro pela Secretaria de Cultura
de São Paulo.

O perfeito cozinheiro tem
imagens modernas, com direito
a uma adolescente entediada c
comerciais de TV, e imagens
que remetem a um passado pro-
tagonizado por Oswald de An-
drade. Uma conversa com a di-
retora do episódio denuncia
qual das partes será mais apeti-
tosa. "O livro da garçonnière
tinha frases deliciosas como cs-
ta: nos casos de amor, á Dulci-
néia prefira-se a Dulce nua", re-
cita Lúcia Murat.

Lúcia Murat filma

uma das paixões de

Oswald de Andrade

PEDRO 

TINOCO

M dos projetos criados
para homenagear o
dernista Oswald de

drade no ano passado, ano
seu centenário, só vai ficar
pronto cm junho deste ano. Pa-
trocinados pela Secretaria de
Cultura de São Paulo, cinco ci-
ncastas foram incumbidos de
criar cinco episódios sobre a vi-
da do autor de O rei da vela que
sçrão reunidos cm um só filme.
"A estrutura do filme, que ain-
da não tem nome e vai ser bati-
zado pela Secretaria, é parecida
com a de Contos de Nova Iorque
(filme dividido em três partes
distintas dirigidas por Woody
AJlen, Francis F. Coppola c
Martin Scorsese)", conta Lúcia
Murat, encarregada de um epi-
sódio chamado O perfeito cozi-
nheiro das almas deste mundo.
Os outros quatro cineastas são
Júlio Bressane, Rogério Sgan-
zerla, Roberto Moreira e Ricar-
do Dias."Eu e o Bressane somos dois
cariocas patrocinados pelo go-
verno de São Paulo que estão
fazendo filmes sobre um paulis-
ta. É um detalhe interessante,
porque acaba com os resmun-
gos entre paulistas e cariocas",
opina Lúcia Murat. Mais inte-
ressante, no entanto, é a história
de O perfeito cozinheiro das al-
mas deste mundo. "Trata-se de
uma grande fantasia, com uma
parte mais moderna e outra que
resgata o romance de Oswald
com uma normalista chamada
Daisy", explica a diretora e au-
tora do roteiro.

a normalista que foi a grande
paixão do escritor Oswald de
Andrade, interpretado no ítl-
me de Lúcia Murat por José
de Abreu (E)

escritas antes de morrer, cm
1954, Oswald de Andrade tra-
tou de seu nascimento, infância,
adolescência c. no final do livro,
relatou o affair com Daisy. "Ela
era uma musa, não se igualava
intelectualmente ao Oswald,
mas segurava qualquer discus-
são. Ela fascinou não só o Os-
wald, mas também Monteiro
Lobato c outros freqüentadores
da garçonnièreelogia Lúcia
Murat.

O jovem Oswald e a bem
mais jovem Daisy são inferpre-

Beto Barbosa
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¦ Desrespeito
(...) Sábado, 26/1, na estréia do

sliow infanto-juvenil da cantora An-
gélica, foram vendidos mais ingres-
sos que a capacidade do Scala II
permite. Sem dúvida, 40% a mais.
Venda consciente e gananciosa; na
bilheteria uma pergunta mereceu a
resposta: "Quem não chegar cedo

¦V

Sou leitor da coluna de Tárik
de Souza e muito me surpreendeu
o envolvimento de meu nome cm
um episódio que nunca ocorreu.
Para preservar o bom nome do
meu amigo e compadre Beto Bar-
bosa, solicito que seja publicada a
verdade que são as palavras abai-
xo:

(...) o cantor e compositor Be-
to Barbosa não é proprietário da
casa de shows Obá Obá. No dia
do citado episódio, o mesmo só
compareceu para a sua apresen-
tação minutos antes do show,
não havendo quebra de instru-
mentos e muito menos agressão
físca a pesoa alguma, o que vem
contrariar por completo toda a
matéria. (...) Venilton Veras Leite
Leal, guitarrista do Beto Barbosa

fica de pé." Do gerente ou sócio |Lcasa que fora chamado às pressas
ouvi a seguinte reclamação: "Absur-
do são essas pessoas cm pé no meio
do salão, isto eu não vou deixar,
mande os seguranças empurrar to-
dos para trás — e agora!" (...) Mar-
ceio Teixeira Pereira, Rio de Janeiro

*

Mestre do jazzAinda falando de Leonard Berns-
tein, vale lembrar aos seus admira-
dores como grande maestro, uma
faceta por muitos desconhecida, de
sua versátil atividade. O admirado
maestro, era, também, um aprecia-
dor c conhecedor de jazz, como se
pode constatar pela gravação de um
disco contendo uma palestra sobre
jazz e que fora feita em um progra-
ma da Columbia Broadcasting Sys-
tem, possivelmente na década de 50.
Ao comentar o disco (Columbia
30020 LPCB), Georgc Avakian o
apresenta como um "tributo ao sen-
so didático de Mr. Bernstein, a liabi-
ijdadc com que transmite os elemen-
tos musicais básicos do jazz a leigos
que pouco ou nada sabem a respeito
de jazz, ou mesmo de música cm

'Flamingo Road'
Há alguns meses fui surpreendida

com a retirada do ar, em pleno api-
cc, da trama do ótimo seriado riu-
mingo Road, no canal 7, TV Bandei-
rantes, às 20h30. Consegui falar pelotelefone com o diretor da programa-
ção da emissora e a minha indigna-
ção transformou-se em espanto
quando o mesmo me indagou: "Ué!
Mas o seriado não terminou?"

No mesmo horário foi colocada

'Furo'
Em sua edicção de 19/1/91, o Ca-

demo Idéias/ Livros noticiava que a
escritora americana! Anne Rice es-
erevia. no passado, pornografia,
mas que essa revelação não afetou as
vendas de seu novo romance, Tlw
witching limir. Bem, já dizia o Es-
quartejador, vamos por partes. Essa
noticia pode ser novidade no Brasil,
mas já é velha nos Estados Unidos.
A autora das Crônicas vampireseas
nunca escondeu seu passado da im-
prensa. Se tal revelação corresse o
risco de afetar as vendagens de seus
livros, ela teria encerrado a saga do

geral." Mais curiosa é a gravação,
quando lemos na referida apresentai
çflo, que o próprio Bernstein é o
pianista na apresentação de alguns
exemplos musicais, que contaram
com a colaboração de expoentes do
jazz, como Buck Clayton, Elingtón,
Turk Murphyf Fred Greenl Arms-
trong, Miles Davis e Bcssic Smith.
em curta intervenção da parte refe-
rente ao hlues. Agora que o jaz/
entre nós está sendo cada vez mais
difundido e apreciado, seria interes-
sante — e necessário — que esta
gravação fosse relançada, pois a pa-
lestra de Mr. Bernstein é uma lição
preciosa e impermvel, sobre jazz. co-
mo bem indica o titulo dado ao
disco: Isto é jazz. J.N. de Moura
Soares, Rio de Janeiro

uma nova remessa do já conhecido
fiallas até alguns dias atrás quando
foi sumariamente retirado do ar tal e
qual seu antecessor. Amadureçam
programadores do cariai 7! Para
crescer não é preciso realizar mara-
yi|has e sim respeitar o seu pequeno
mas fiel público, antes que ele se
acabe! Rosina Iforza de Almeida, Rio
de Janeiro

vampiro Lestat no segundo volume.
No exemplar de janeiro de 88 da
revista FangSêià, Anne Rice admitiu
ter escrito pornografia sadomaso-
quista sob o pseudônimo de Anne
Rampling, e não tinha veruonha ou
culpa de assumir o fato. Esperemos
que o próximo furó de Idéias l ivras
não seja algo como Sieplten King
escrevia na década de "0 adotando
várias vezes o pseudônimo de Ro-
chard Bachman ou Bram Stoker não
era inglês, e sim irlandês. Fernando
Luiz Teixeira de Pinho, MG.

Rock in Rio 1
Do chamado Rock ln Rio, mis-

celãnea de pop musiç, reggae, salsa.
sex simhols, bregas nacionais e inter-
nacionais, etc, deve destacar-se a ex-
celente banda Vid e Sangue Azul. na
abertura de sábado, 20/1. Em ape-

Rock in Rio 2
Residindo ao lado do Estádio do

Maracanã, sugiro que o nosso go-
vernador Brizola relacione ao sr.
Roberto Medina algumas condições
caso ele deseje realizar o seu Rock In
Rio III: 1. O local do evento deverá
ser obrigatoriamente mas proximi-
dades das residências do sr. Medina.
Roberto (The Globe) Marinho ou
do atual governador mais impopular
do país; 2. Que antes, durante e
depois dos espetáculos sejam obriga-
dos a manter um contato bem pro.xt-
mo com alguns assaltantes e toxicô-
manos que infestam a área; 3. Que
os apresentadores da Rede Globo
apresentem com entrevistas e co-
mentários (se possível de Joclmir
Bcltingf as cenas de assaltos, agres-
soes, sexo explicito e implícito e as

Rock in Rio 3
Só para começar, não existe me-

taleiro, existe roqueiro, headbanger,
hcavic. Existe eu. Quanto às vitimas
que a noite de quarta-feira, dia 23 de
janeiro de 1991, teve, foram as mes-
mas que tiveram nos outros dias. Só
que como a mídia e o resto do mun-
do não gosta de Heavy Metal (?) e
não vai com a cara de homem cabe-
Ilido (ô recalque!!! Será que vocc já
não foi cabeludo um dia?), cai logo
em cima e faz de uma gota d'água
um oceano. Isso. quando não cria a

Rock in Rio 4
(...) Meu Deus!! Onde estamos?

Nostradamus acertou em cheio. O
mundo vai acabar. Aproveitem... É
o apocalipse. Jamais \i tanto dinhei-
ro gasto com tanto absurdo. Temos
aqui, no Brasil, gente mil vezes me-
lhor que os tais ntega stars do rock
(assim denominados). Quanto di-
nheiro jogado fora. E por isso que os
jovens atuais estão cada vez mais
insuportáveis; copiam tudo o que

Novos valores
Vendo recentemente 11a TV E o

programa Matéria prima, constatei
que ali estava a oportunidade para
os novos valores do meio musical,
onde aparecia 11a tela o telefone para
contato. Qual não foi a minha sur-
presa ao ligar recebendo a informa-
ção da sra. Márcia que a TV E
atualmente só dá oportunidade para
artistas com disco gravado e que

nas meia hora (uma pena) e ainda à
luz do dia, mostraram 11111 liard rock
da melhor qualidade. A voz de Vid é
impressionante e ele sabe o que é
rock and roll. José Moray, Rio de
Janeiro

tomadas em close das picadas de
overdose; 4. Que, como é feito atual-
mente, os ensaios continuem sendo
realizados nas primeiras horas da
manhã e com maior volume de som,
se isso for possível; 5. Que o ridículo
espetáculo pirotécnico (muito es-
trondo e nenhuma beleza) realizado
às 3h ou 4h da madrugada tenha
muito mais intensidade para vibra-
ção dos seus vizinhos, principalmen-
te crianças pequenas, pessoas idosas
ou doentes internados em clínicas e
hospitais próximos ao evento (como
aconteceu nesse festival); e lembrar
que o governador prometera proibir
eventos 11a estádio do Maracanã pa-
ra evitar os danos causados ao gra-
mado. Lourival Lima, Rio de Janei-
ro

própria gota para ter o que falar e
manter viva a ridícula lenda de que
roqueiro é tudo alienado, drogado e
só quer saber de pancadaria. Se eu
fosse vocês, antes de falar qualquer
coisa, eu iria saber primeiro como é
que é. para não ficar falando bestei-
ra. Desentendimento e ale mesmo
drogas (permitidas ou não), existe
em tudo que é lugar e em todos os
meios. Nos bastidores de sutis vidas
também. Claudia Daflon, Rio de Ja-
neiro

não presta dos abomináveis roquei-
ros do primeiro mundo. Vi e ouvi
certas gritarias histérias que mais
pareciam "bosquinianos urbani/a-
dos". Isso é música? Que horror! É...
Terceiro mundo é isso; adora e copia
o que não presta do primeiro mun-
do. Com o dinheiro gasto nesse Fes-
tival de Rock Horror quantas escolas
e hospitais poderiam ter sido eons-
truidos? (...) Estou revoltada. Lilia
Tavares, Rio de Janeiro.

fazer covas de artistas infernado-
nais. Sendo a TV E uma emissora da
Rede Brasil, exclusivamente de cú-
11I10 cultural, sem discriminar músi-
cas de artistas estrangeiros, deixa de
dar oportunidade aos valores da ter-
ra. que se sentem alijados e sem
meios de mostrarem seu trabalho.
Érie Damázio do Vale, Grupo Padrão
Noturno, MG

¦ As cartas serão selecionadas para publicação entre as que tiverem nome completo e
legível, endereço e assinatura para confirmação prévia.

Coral
Sobre o evento ccnico Audiência

de instrução e julgamento do ator
brasileiro (direção de Márcio Viana),
realizado 11a Casa França-Brasil no
dia 12/01 (reportagens na revista
Programa de 11/01 c Caderno B de
14/01). informo que:

? Como estava escrito na porta
do local do evento, bem como no
material de divulgação distribuído à
imprensa, a instalação cênica conta-
va com a participação especial do
Grupo Coral Equale. Sinceramente,
nunca vi um coral participando de
um evento semelhante ou cantando
músicas daquele grau de dificuldade
naquelas condições: distância entre

os cantores, acústica desfavorável,
composição cênica com os atores;

? A qualidade da música vocal
só foi garantida porque há nesse
grupo músicos profissionais e pes-
soas ligadas à música e ao canto
coral, que se propuseram fazer 11111
trabalho vocal sério. (...) O trabalho
com o diretor Márcio Viana e os 25
atores foi bem diferente de nosso
repertório original mas reafirmou
uma idéia inicial do grupo Equale:
ampliar a atuação dessa forma de
arte. Por esquecimento ou desinfor-
mação, nas duas reportagens citadas
não foi citado o nome do grupo.
Grupo Equale, Rio de Janeiro.

Christina Bocayuva — 27/9/89
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0 mago conta histórias de

quando 
só era compositor

XI D J/x I„rrT  V,v< iufar da rchição com seu maií
No palco do Rio Jazz

Club| Paulo Coelho
vai falar de música

PEDRO TINOCO

PAR1ECE mágica, mas não ó. O
romântico Jcrry Adriani vai cantar
logo mais algumas músicas que vira-
ram sucesso na voz do roqueiro Raul
Seixas. "Eu convidei o Jcrry porque
cie era produzido pelo Raul quando
eu e o Raul nos conhecemos", conta
o escritor Paulo Coelho. Parceiro de
Raul Seixas cm músicas como Quem
não tem colirio e Eu nasci liá 10 mil
anos atrás. Paulo Coelho c o homena-
geado dos shows que acontecem hoje
e amanhã, sempre às 22h, 110 Rio
Jazz Club, como parte do projeto
Poeta. mostra a ma cara. O objetivo
do projeto, que já homenageou 15
compositores 110 Rio Jazz Club. 6
levar ao palco letristas que raramente
alcançam o sucesso dos intérpretes de
suas músicas.

Na ausência de Raul Seixas, fale-
cido em lj89, Paulo Coelho convi-
dou Jcrry Adriani e a jovem cantora
Cláudia Diniz para interpretarem
suas composições. "O Jcrry 6 uma
pessoa delicada, gentil, o oposto do
que se espera de uma estrela, e ele
vinha cantando músicas minhas e do
Raul em suas apresentações mais re-

Alii!

Paulo Coelho fala em bar
centes", justifica-se Paulo Coelho.
Alçado ao sucesso de pop star graças
a seus livros — Diário de um mano,
il ida e O alquimista —, o mago cscri-
tor Paulo Coelho vai ao Rio Jazz
Club apenas para falar de música,

Entre a execução de canções como
Cita c Medo da chuva, dele com Raul
Seixas, Arrombou a festa, Esse tal de
rock 11 rol! e Cartão postal, com Rita
Lee, c Fiijm mais um pouquinho, com
a cantora Rosaria, Paulo Coelho avi-
sa que vai contar algumas histórias
dos tempos cm que só escrevia versos."Subo 110 palco bastante inibido, mas
acho que vai me dar vontade de con-
tar umas histórias. Não vou falar na-
da de magia, esoterismo, vou me li-
mitar á música", avisa. Se se limitar a

1ERRAC0TA: 0 MELHOR DA COZINHA AMAZÔNICA
Jantar de 2a a 5°, c/ 15% desc. trazendo este anúncio.

I Rua General Urquiza, 104 - Leblon—Tel.: 274-8297I
De 3a

a
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d PERI RIBEIRO
Piano Rar Com Eduardo Prates ao piano.

Rua Vinícius de Morais, 39. Ipanema. Tel.: 267-5757. |
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PAULO COELHO sMParticipações de Jcrry Adriani e Cláudia Diniz
HMft Semana que M Mario Lago * Ca«" ilo Hotel Merklion * Td.: 541-9010
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COURO

TECNOLOGIA
I JAPONESA I

Em REFORMA de casacos de pele, couro e camurça.
Em LIMPEZA de peles, couro e também camurça,
e mais! a SADAE também vende roupas prontas e sòb

medida, iodas em couro, no modelo que você escolher.
Rua Barata Ribeiro, 502 k>ia XI tel.: (021) 235-7143 ou também na

REUNITÁ (pronta entrega) à R. Barata Ribeiro, 502 U-5 teü 235-1787.
(Galeria Cine Star Copacabana, esq. com Santa Clara)

ROBERTO HADDAD

LEILÕES DE ARTE

recebimento m: peças
Ainda estamos recebendo objetos de arte

para o 1? grande I.vilão da icmpornríu/91
I1IIYO I» semana <lc

Sc Mui' tem quadros liucíoiiuis e estrauHeiros. tapeies orientais, pratas,
porcelanas, cristais, móveis, jóias, peças sacras, inurlins c objetos cie

época, entre cm contato conosco o mais breve possível.
Oferecemos:

A menor comissão, pa^uincnto cm 7 dias,
seguro total das peças c sigilo absoluto.

Kiia I*oni|»cu Loureiro, 27-A - Copacaltaii;
Acesso pela rua lititieiredo Magalhães
leis.: (021) 2M5-7141 - 255-;i()í)H 1'AIIX

SHDI". 1'KOPRIA - Instalações eoin ar refritíerado

rchição com seu mais cons-
tante parceiro, Raul Seixas, Paulo
Coelho já vai ter muito o que falar."A maior parte do que vou mostrar é
de parcerias com o Raul. Uma parcc-
ria onde havia amor, ódios c brigas
também".

Há 11 anos Paulo Coelho trocou a
carreira de letrista pela de escritor."Até hoje tenho muitas solicitações,
muita gente mc liga pedindo letra.
Não estou mais envolvido, se eu con-
tinuasse trabalhando cm música ia
mc mediocrizar, ia virar um executivo
da música", cxplica-sc. Escritor best-
seller, Paulo Coelho agora teme virar
um executivo da literatura. "Não cs-
tou escrevendo nada no momento.
Resolvi que vou viver durante um
ano. Tenho que cuidar da edição de
meus livros por Portugal, Espanha,
Alemanha. Só escrevo no meio do
ano que vem".

No segundo semestre deve ir ao ar
a minisséric sobre Diário de um mago
que a Tv Manchete vai gravar no
caminho de Santiago de Compostcla,
o verdadeiro cenário do livro. "A
gravação no caminho é uma forma de
estimular as pessoas a irem lã assim
como muita gente foi ao Pantanal.
Muita gente pode ir lá a turismo, mas
vai acabar se influenciando pela força
do lugar", garante o mago. Como
nesta época do ano o caminho de
Santiago de Compostcla está coberto
de neve, as gravações só deverão co-
meçar no final de março.

AIMOÇO
MISTURA

ir
y. Oi
Cr$ 850,

Todo dia, um menu completo a preço es-
pecial. Saladas variadas e prato quente.
No Mistura, seu trivial agora é especial.

No Happy-hour de 18:00
às 21:00 h, você tem

. sempre uma surpresa.
Rua Garcia D Ávila. 15 - Ipanema • Tel.: 267-0549

A CARNE NO PONTO CERTO.
ALMOÇO EXECUTIVO • CARTÕES DE CRÉDITO

SÂO CONRADO FASHION MAU - LJ. 101 -A - TEL.: 322-5222

PIZZA PAULISTA
ESPECIALISTAS - SÓ PIZZA EM FO«NO A IENHA
ÓTIMO CHOPP- ESTACIONAMENTO FÁCIL - ATENDIMENTO -
PERSONALIZADO.
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Entrega a
domicílio

AV. ARMANDO LOMBARDI, 1010 ¦ BARRA
TEL: 399-7810.

JB

Cidade

Os fatos

e o charme

do Rio estão

no Cidade.

cm ponto Guent a 
* 

£££"Oficina de Jazz no People
que a gente chega h e Rose Saasoon convidum WidorSantiago * Av. Bartolomeu Mitre. 370 * Tel.: ;»4 0547

MATRÍCULAS ABERTAS

CURSOS

PINTURA DESENHO GRAVURA TEÓRICO VÍDEO

ESCULTURA FOTOGRAFIA INFANTO-JUVENIL

ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAGE

Rua Jardim Botânico,414 — Telefone: 2269624e 226 1879

SECRETARIA D£ CULTURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Zozimo

Fotos de Ronaldo Zanon

No Camarote n° 1 da Brahma, no desfile das campeãs,
último grito do carnaval que passou, Ricardo Amaral,

Verena Ribeiro, Andréa Ourivio, Regina Marcondes Ferraz
e Rodolfo Garcia

Acidente
A temporada de esqui em

Veil fez este ano pelo menos
uma vitima brasileira.

Abalroado por um tni-
ciante que descia a pista
desço n t rol adam ente,
Eduardo Magalhães Pinto
Filho rolou uma ribanceira
e sofreu fraturas nas duas
pernas (tíbia e perónio)
além de ruptura dos liga-
mentos.

A? lesões custaram duas
operações e mais no mínimo
10 meses de fisioterapia.

Chapéu

na mão
Amanhecerá no dia 25

cm Brasília, vindo de
Washington, o presidente
do Banco Mundial, Itarbcr
Conablc.

Vem passar o chapéu,
atrás de algum vestígio
dos atrasados da divida
externa brasileira com o
banco.

* * *
Corre o sério risco de

voltar dc mãos abanando.
E sem chapéu.

Sem assunto
0 Le Monde de sábado de-

dica uma alentada reporta-
gem ás t-sliirts e as mensa-
gens exibidas no peito nos
fins de semana pelo presi-
dente Fernando Collor.

Só pode ser falta de as-
sunto.

yf-'S :<V". ,

Na Marquês de Sapucai, dando
adeus ao carnaval, Aparecida
Marinho e Lucila de Noronha

Naufrágio
O centro do Rio acaba de perder um de seus

mais tradicionais c. antigos restaurantes.
Fechou as portas, em conseqüência da ele-

vação brutal dos custos, y compris o aluguel, o
restaurante que funcionava no último andar
do Clube de Engenharia.

Sucesso
Depois do sucesso (Io Camarote n"l da Brahnm tia

Marquês de Sapucai, organizado por Ricardo Ama-
ral, quem ainda deu um repeteeo domingo no desfile
das campeãs, o mínimo que a empresa tem a fazer
para marcar indelevelmente a sua participarão no
carnaval 6 lançar uma nova marca de cerveja — de
preferência com muita espuma.

Ilruhmaral.

Emfiorma
Disposição de verdade

exibiu o presidente da ABL,
Austregésilo de Athayde,
no carnaval que passou.

Além de marcar presença
em diversos bailes. Athayde
bateu o ponto domingo, se-
gunda e anteontem no eu-
marote do prefeito Marcello
Alencar nu Marquês de Sa-
pucai.

No desfile das campeãs,
só foi embora às cinco e
meia da manhã.Foi semore
um dos últimos a sair.

Agito
Depois de um período

ameno, sem sobressaltos, o
mercado financeiro voltou a
ser agitado nos últimos dias
por um rumor que é hoje
assunto em todas as rodas
de conversa do setor.

Estariam se associando
as corretoras Cotibra e
Duarte Rosa.

Cabeça cheia
A partir de hoje até a

quinta-feira vai ser difícil
falar com o governador elei-
to Leonel Brizoia, que che-
gou no fim de semana de
volta do Uruguai.

Brizoia está concentrado
na montagem do programa
de uma hora do PDT que irá
ao ar no dia 21 pela TV e
rádio em cadeia nacional.

Quem vem
Está acertada, assina-

da e sacramentada uma
grande tournée pelo Bra-
sil em março e abril de Ju-
lio Iglesias.

O cantor fura 10 shows
nas principais capitais
brasileiras.

* ? *
iXo Rio. o palco de iglc-

sias será o Maracanãci-
nho.

Ana Cristina e Lula Lima Rocha
com Bebei Klabin em pleno ó hoje

só, amanhã não tem mais

Disparada
Depois de acompanhar pau a pau desde ju §nho do ano passado o preço da dose do scotch 8

anos, o cimento disparou na semana passada.O uísque está custando CrS 950 a dose; o
cimento passou para CrS 1.150.* ? *

Do cimento 12 anos, então, nem se fala.

RODA-VIVA
O presidente Çernando Collor aproveitará » Viagem

a Estocolmo em junho para ir também a Oslo. a
convite do novo soberano norueguês, Harald.

0 côiisul-gcral da França e Sra. Henri Vignal
receberão na quinta-feira para coquetel os integran-
tes do balé da Ópera de Paris.

A bonita Paula Junqueira, que chegou gominjo do
Medtterranèe fe Itaparica onde passou o carnaval,
voou ontem para Silo Paulo, onde fará um curso na
Bovespa.

0 aniversário da Sra. Lotirdes Faria foi co-
memorado ontem com drinques no Country Club,
organizado pela Sra. Maria Helena Buarque de Ma-
cedo.

Hero e Alberto Ortemblad de volta da temporada
em Caxambu.

De volta de Miami o casal Pedro Grossi.
O embaixador e Sra. Marcos Azambuja oferecerão

um jantar no dia 23. de lugares marcados, para as
despedidas a Vera e Guilherme Leite Ribeiro.

A estilista Any Carro promove esta semana uma
venda especial de sua grifle.A atriz Cláudia Haia. envolvida com a produto em
São Paulo do show Não fuja da raia. não fará o musical
My fair lady.

Iza e Júlio Bo/.ano voarão na quinta-feira para as
Bahamas c, depois, Nova Iorque.

A partir de amanhã, o Mistura Up será palco por
duas semanas do Show Mauro Senisc »» Convidados, um
encontro diário de grandes instrumentistas brasilei-
ros. Já confirmaram presença, entre outros. Wagner
Tiso. Rique Paritoja, Raul Mascárènhas e Nivaldo
Ornellas.

Circulando em Londres, em visita aos filhos que lá
estudam, a ex-dcputfida Tutu Quadros.

Estréia
0 presidente Fernando

Collor estreou no fim de se-
mana singrando as águas do
lago Paranoá o seu novo bar-
co — uma lancha de uns 30
pés, com eahine — que ga-
nliou dc presente do irmáo
Pedro,

0 barco ganhou o nome de
Dlnda.

Honraria
0 empresário Amaury

Temporal, que chegou a per-
Boniflcar na própria pele, no
Inicio da vigência do Flano
Collor, a Incômoda figura do
sonegador de impostos puni-
do pelo governo, viverá de-
pois de amanhã um novo per-
sonagom.

Receberá das máos do em-
balxador da Grã-Bretanha,
Michael Newington, a Ordem
do Império Britânico, conce-
ilida por sua Majestade a Rai-
nlia Elizabeth II.

Se fosse cidadão britânico,
Temporal passaria a atender
pelo titulo de Sir.

Reencontro
De casamento refeito, Ana

Cristina Monteiro de Curva-
lho Guimarães c Lula l.ima
lincha celebraram a reconci-
liação em grande estilo.

Estão esperando a visita
da cegonha.

Em festa
Os aficcionados de palavras

cruzadas estão em festa.
Com a guerra do (íollb, passa-

ram a ver publicada na imprensa,
várias vezes por dia, o nome de
uma cidade que até então só era
conhecida pelos GXpertS do jogo.

l'r.
? ? *

Antiga cidade da Caldéia, duas
letras.

¦ ¦ ¦

Face oculta
O ex-deputado Neiva Mo-

reira, em entrevista â TV
Educativa, rasgou interminá-
veis elogios ao ditador ira-
quiano Saddam Hussein.

Moreira é membro da co-
missão de ética do PDT.

Ética?

E?n baixa
Se no Brasil os economistas

continuam cm grande moda e<
com a bola cheia, nos Estados
l/nidos a classe está em fase
de maré baixa.

Só para citar três exem-
pios, o Citibank, o Chase e o
Continental detonaram seus
setores de planejamento eco-
nômico| cansados de tantas
bolas fora chutadas pelos
economistas.

Vão passar a operar paru
assuntos específicos com con-
íultoria externa.

Protesto
A escultural I.tiiza Bru-

tict protestou anteontem a
seu modo contra a não das-
sificação da Portela — esco-
Ia pela qual saiu como rai-
nlia — entre as cíneo
primeiras do carnaval de
91.

Xo domingo, dia das
campeãs, desfilou — com
fantasia e tudo — pela
grande vencedora Mocidade
Independente.

De volta
Depois de uma investida na

política — primeiro como de-
putado federal e depois como
candidato ao governo do Rio
— o empresário Ronaldo Cé-
zar Coelho está de volta ao
mercado financeiro.

Reassumiu ontem a presi-dència do grupo Multiplic.

¦ ¦ ¦

Preview
.4 ONU. que promoverá em

92 no Rio a Conferência
Mundial do Meio-Ambiente,
está interessada em sediar
também aqui este ano sua se-
gunda Conferência Interna-
cional de Direito Ambiental.

O prefeito Marcello AIen-
car já foi comunicado do in-
teresse da ONU pelo presi-
dente do Programa das
Nações Unidas para o Meio-
Ambiente. Mustafú Polba.

.-1 palavra final, contudo
será do Itamaraty.

* * *
O encontro, que funciona

ria como uma reunião prepa-
ratória para a Eco-92, reuni
r i a n o Rio m ais de mil
congressistas.

Zózuno Bárrozo dò Amaral e Fred Stiicr

TERR
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JORNAL DO BRASÍ1

ROTEIRO

BEM-VINDOS AO PARAÍSO (Coma sen the
paradise). do Alan Parker Com Donnis Quaid,
Tnmlyn Tomito, Snb Shimono e Shizuko Hoshi.
Vencia (Av Pnsteur. 184 295-8349): 14h30.
16h50,19h10. 21h30. (Livro).

A história do amor enuo uni omorícano o uma
japonosa. nos anos 30. quando os lois da Califór-
ma não porimiliam o casarnonto ontro possoas de
raças diferentes. EUA/1990

TAXI BLUES (Taxi blues), do Pavol Lounguine.
Com Piotr Mamonov, Piotr Zaitchonko, Vladimir
Kachpour e Natalia Koliakanova. Art-Fashion
Mall 1 (Estrada da Gávoa, 899 322-1258) de
2H a 6". As 16h, 18h, 20h. 22h. Sábado o domin-
go, a partir das 14h Studio Bolas Artes (Rua Raul
Pompóia. 102 247 8900): 15h, 17h, 19h, 21 h.
(14 anos)

O relacionamento de amor o ódio entre um solitário
motorista do táxi de Moscou o um músico alcóo-
latra e judeu. França/URSS/1989.

UM HOMEM MEIO ESQUISITO (Monsieur Hi-
re). do Patrice Leconle. Com Michel Blanc, San-
drine Bonnaire, Luc Thuillier o André Wilms. Art-
Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea. 899 322
1258) de 2" a 6". ás 16h. 17h30. 19h. 20h30.
22h Sábado o domingo, a partir das 14h30. (14
anos).

Homem solitário passa os dias observando, sem sor
visto, a moça que mora no quarto em fronte ao
seu Baseado no romance de Georges Simonon.
França/1989.

JACKNIFE (Jacknife), de David Jonos Com Ro-
bert do Niro. Ed Harris e Kathy Baker Star Copa-
cabana (Rua Barata Ribeiro, 502/C) 20h, 22h.
Brúhi- Tijuca (Rua Condo do Bonfim, 370 — 254-
8975) 19h30, 21 h10 (Livre).

Dois amigos reencontram-se depois de 15 anos.
mas o reencontro é marcado pelas dolorosas lem-
branças do Vietnã. EUA/1990

O CORREIO SENTIMENTAL (Ei), de Danniel
Danniel Com Johan Leysen. Marijke Veugelers e
Jake Kruyer. Estação Botafogo/Sala 1 (Rua Vo-
luntários da Pátria. 88 286-6149) 16h10,
17h20. 18h30. 19h40, 20h50. 22h. (Livre)

Padeiro de 35 anos muda completamente a rotina
do vida. depois que conhece a mulher que res
pondeu a seu anúncio num jornal local Holanda/
1988

O PREDADOR 2 (Predator 2). de Stephen Hop
kins. Com Danny Glover. Gary Busey, Ruben
Blades e Mana Conchita Alonso Odeon (Praça
Mahatma Gandhi, 2 - 220 3835). Barra-3 (Av
das Américas. 4.666 325 6487). América (RuaConde de Bonfim. 334 264 4246) 13h30.
15h30, 17h30. 19h30, 21 h30 São Luiz 1 (Rua
do Catete. 307 285 2296). Rio Sul (Rua Mar
quês de São Vicente. 52 274 4532). Ricarnar
(Av Copacabana. 360 237 9932) 14h. 16h.
18h. 20h. 22h Opera-1 (Praia de Botafogo, 340

552 4945). Madureira-3 (Rua João Vicente.
15 593 2146). Art-Méier (Rua Silva Rabelo.
20 249-4544), Ramos (Rua Leopoldina Rego.
52 - 230-1889): 15h, 17h, 19h. 21 h (12 anos)

Chefes das gangues de Los Angeles são elimina
dos por um ser misterioso e quando a policiainterfere passa a ser caçada também EUA/1990

MANOBRA RADICAL (Brasileiro), de Elisa Tolomelli Com João Capilé, Glenda KoslowskiCláudia Cepeda, Flávia Monteiro e Cecil Thiré.Palácio-1 (Rua do Passeio. 40 240-6541)14h. 15h40, 17b20. 19h,20h40 São Luu 2 (Ruado Catete, 307 285-2296), Copacabana (AvCopacabana, 801 — 255 0953). ÈSSIon 2 (AvAiaullo de Paiva, 391 -239-6048). Burra 2 (Avdas Améncas. 4 666 325 6487) 14h50,16h30, 18b 10, 191.50, 21 h30 Tijuca-1 (RuaConde do Bonlim. 422 264 5246). MSilureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca 54 450 1338).
Norte Shopping 1 (Av Suburbana, 5 474 6929430) Olaria (Rua Uranos, 1 474 230 2666)14h20, 16h, 1 7h40. 19h20. 21 h (10anos)

As aventuras de um grupo de surfistas e bodyboarders através das praias brasileiras. Produção de1990
UM TIRA NO JARDIM DE INFÂNCIA (Kinder¦garten cop). de Ivan Reitman. Com Amold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller. Pamela Reed

e Linda Hunt Metro Boavista (Rua do Passeio.62 240 1291), Barra I (Av das Américas,4 666 325 6487), Carioca (Rua Conde de
Bonfim, 338 228 8178) 13h30, 15M30,17h30. 19h30. 21h30 Condor Copacabana (RuaFigueiredo Magalhães, 286 255-2610), Largodo Machado 1 (Largo do Machado, 29 205-6842). Leblon 1 (Av Ataulfo de Paiva, 391 —
239 5048): 14h. 1611. 18h. 20h, 22b Maduieira¦7 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 - 450-1338) de2'' a 5d. ás 15h, 17h, 19h, 21 h De 6J a domingo,a paitir das 13h Norte Shopping 2 (Av Suburba-Iia. 5474 592 9430) 15h. 17h, 19h, 21 li
(Livre).

Comédia. Detetive disfarça se de professor paraproteger a vida de uma criança, mas não podiaesperar a dureza da experiência de encarar 30crianças numa sala de aula EUA. 1990
UM HOMEM A PROVA DE BALAS (Butlój-proof) de Steve Carver Com Gary Busey, Darlanne Fluegel, Rene Enrique? e Henry Silva An
Copacabana (Av Copacabana. 759 235

'erg e Marcello Míislroinnni em Entrevista, de Fellini: revivendo À doce vida

A) PERTODE VOCE

I SHOPPINGS 1

4895): 14h40, 16h30, 18h20, 20h10. 22h. Art-
Casoshopping 3 (Av Alvorada, Via 11, 2 150
325-0746). Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
406 — 254-9578), Art-Madureira 1 (ShoppingCenter de Maduroira - 390-1827): 15h30.
17h20, 19h10, 21 h Pathè (Praça Floriano, 45 -
220 3135): 13h. 15h, 17h. 19h, 21 h Paratodos
(Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281 3628) 15h.
17h, 19h, 21 h. (10 anos).

Super policial de Los Angeles recebe a missão de
resgatar uma arma secreta das mãos de terroristas
internacionais. EUA/1990

A HISTORIA SEM FIM II — O PRÓXIMO
CAPITULO (The nnverendmg story II — The
next chapter). de George Miller Com Jonathan
Brandis, Kenny Morrison, Clarissa Burt e John
Wesley Shipp Art-Fashion Mall 2 (Estrada da
Gávea. 899 322 1258) 15h20. 17h. 18h40.
20h20. 22h Bruni- Tijuca (Rua Conde de Bonfim.
370 - 254-8975) 14h30. 16h10. 17h50 Star-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 502/C) 14h.
15h40. 1 7h20 (Livro)

Garoto mergulha nas aventuras de um livro paratentar salvar o reino Fantasia e seus amigos damalvada bruxa Xayide EUA/1990
TODOS OS CÀtS MERECEM O CÉU IAli dorjs
go to heaven), desenho animado de Don Bluth
Dublado em português. Studio Catete (Rua do
Catete. 228 205-7194) 14h, 15h30. 1 7h (Livre)

Pastor alemão de passado suspeito chega ao céu
mas sua entrada só será permitida se provar ter
praticado bons atos em vida. EUA/1990

EU SOU O SENHOR DO CASTELO (Je suis le
seigneur du chateai/), de Régis Wargmer Com
Jean Rochefort, Dominique Blanc e Régis Atpin
Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Voluntários da
Pátria. 88 286 6149) 15h, 16h30 (Livre)

Menino órfão declara guerra ao filho da governan
ta. que seu pai contrata para cuidar da casa
França/1989

LOUCURAS DE UMA PRIMAVERA (Mayfools). de Louis Malle Com Michel Piccoli.
Miou Miou, Michel Duchaussoy e Dominiquo
Blanc Star-lpanema (Rua Visconde de Pirajá,
371 521 4690): 14h, 16h. 18h. 20h. 22h
Tijuca-Palace 2 (Rua Conde de Bonfim, 214
228 4610) 15h, 17b, 19h, 21 h (12 anos)

Os acontecimentos do maio de 68. em Paris, che
gam até uma pequena cidade do sul da França,
enquanto uma família se reúne para o funeral da
matriarca. França/1990

ESQUECERAM DE MIM (Home alone). deChns Columbus. Com Macaulay Culkin, Cathenne 0'Hara, Joe Pesei e Daniel Stern EstaçãoPaissandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653) 14h20, 16h10. 18h, 19h50, 21 h40 Òpe¦ra-2 (Praia de Botafogo, 340 — 552 4945), Cis-ne (Av Geremário Dantas. 1 207 392-2860)15h, 17h, 19h. 21 h Tijuca-Palace 1 (Rua Conde
de Bonfim, 214 - 228 4610) 15li30, 17h20.
19h10. 21 h (Livre)

Comédia Casal viaja mas esquece o filho pequenoe ele, espertamente, prepara uma série de armadi-lhas para enfrentar os arrombadores que queremassaltar a casa. EUA/1990
ASAS DO DESEJO (Der himmel uber Berlin). de

Wim Wenders Com Bruno Ganz, Solveig Dom
martin, Otto Sander e Peler Falk Estação Cinema

1 (Av Prado Júnior. 281 — 541 2189) 14h40.
17h. 19h20, 21 h40 (10 anos)

História sobre anjos no mundo dos humanos Eles
não podem apaixonar-se por seus protogidos. sob
pena de serem rebaixados a simples mortais Me-
lhor direção em Cannes. Alemanha/França/1987

GHOST — DO OUTRO LADO DA VIDA
(Ghost). de Jerry Zucker Com Patrick Swayze,
Demi Moore. Whoopi Goldberg e Tony Goldwyn
Art Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258) 14h40. 17h. 19h20. 21h40 Art Ca-
sashopping 2 (Av Alvorada, Via 11. 2 150 —
325 0746). Art-Madureira 2 (Shopping Center
de Maduroira 390-1827), Tijuca-2 (Rua Con
de de Bonfim. 422 — 264-5246). Palácio-2 (Ruado Passeio. 40 240 6541) 14b, 16h20.
18h40, 21 h Largo do Machado 2 (Largo do
Machado. 29 — 205-6842) 14h30. 16h50.
19h10. 21 h30 (10anos)

Homem é assassinado e vira fantasma para tentar
fazer contato com a mulher e avisá-la que sua
vida também corre perigo EUA/1990.

UMA LINDA MULHER (Pretty woman). de
Garry Marshall. Com Richard Gere, Julia Roberts.
Ralph Bellamy e Laura San Giacomo Jóia (AvCopacabana, 680) 15h, 17h10. 19h20. 21 h30
(10 anos)

Magnata contrata prostituta para passar uma semana com ele. mas o encontro acaba por mudar avida dos dois EUA/1990.

I REAPRESEfiTAÇÒES
O FUNDO DO CORAÇÃO (One from lhe heart).

de Francis Ford Coppola. Com Frederic Forrest.
Ten Garr, Raul Julia e Nastassja Kinski. Cine Flora
(Av Rio Branco, 156/sl 326 - 262-2287): 11 h.
13h. 15h, 17h, 19h Até sexta. (16 anos).

Magica história de amor entre um casal que briga e
se separa durante o feriado de 4 do julho, cada um
em busca de novas aventuras EUA/1982

SOCIEDADE DOS POETAS MORTOS (Dead
poets society). de Peter Weir. Com Robin Wil
liams, Roberi Soan Leonard, Ethan Hawke e Josh
Charles. Studio-Catete (Rua do Catote, 228 —
205 7194) 19h, 21h20 (10 anos).

Numa escola conservadora, professor de literatura
estimula o inconformismo dos alunos, mas essa
nova postura cria inúmeros conflitos Oscar de
melhor roteiro original EUA/1989

OS CINCO ÚLTIMOS DIAS (Funf LeUte Tage).
de Percy Adlon Com Irm Hermann. Lena Stolze e
Will Spindler Estação Botafogo/Sala 2 (Rua Vo
luntários da Pátria, 88 - 286 6149) 19h Até
quinta

Na prisão da Gestapo, mulher acompanha os cinco
últimos dias de uma companheira de cela. univer
sitána de 21 anos, presa e acusada de alta traição
Alemanha/1979

CELESTE (Celeste), de Percy Adlon Com EvaMattes. Jurgen Amdt e Norbert Wartha EstaçãoBotatogo/Sala 2 (Rua Voluntários da Pátria, 88286-6149): 21 h Até quinta
0 relacionamento entre Mareei Proust e sua em
pregada, que vivem totalmente isolados numapartamento sombrio de Paris, recordando velhoscasos Alemanha/1981

UM MORTO MUITO LOUCO (Weekendat Ber¦me s). de Ted Kotcheff Com Andrew McCarthy,Jonathan Silverman, Cathenno Mary Slewart eTerry Kiser Lagoa Drive-ln (Av Borges de Me
deiros, 1 426 274 7999) 20li30. 22h Atéamanhã. (Livre)

Comédia. Dois amigos vão passar o fim-de-sema
na com o patrão, mas ele é assassinado e os dois
precisam fingir quo ele continua vivo para não se
tornarem suspeitos EUA/1990

CONSPIRAÇÃO ATÔMICA (Spontaneotíicombustion). de Tobe Hooper Com Brad Dourif,
Cynthia Brain. Jon Cypher e William Pnnce Art
Casashopping J (Av Alvorada. Via 11. 2 150
325-0746) 15h30, 17h20. 19ti10. 21 h (12
anos)

Mulher grávida participa de experiências atômicas
simuladas e sou filho, anos mais tarde, descobre
sofrer de um estranho fenômeno de combustão
humana espontânea EUA/1989

ROCKY V (Rocky V). de John G Avildsen Com
Sylvester Stallone. Talia Shire. Burt Voung e Bur
gess Meredith Campo Grande (Rua Campo
Grande. 880 — 394-4452). Bruru-Meier (Av
Amaro Cavalcanti, 105 591 2746) 15h. 17h,
19h. 21 h (10 anos)

Doente e pobre, o ex campeão Rocky Balboa de
dica se a treinar um jovem lutador como última
chance para recuperar a glória EUA/1990

ATA-ME (Atame). de Pedro Almodóvar Com
Victona Abril. Antomo Banderas. Francisco Rabal
e Loles León Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Vo
luntários da Pátria. 88 — 286 6149): 18h. 19h50.
21 h40 (14 anos)

Depois de sair de um centro psiquiátrico, homem
seqüestra atriz de cinema pornô para dar início a
seu novo projeto de vida uma mulher, uma faml
lia e um emprego. Espanha/1989

I EXTRA
DIABO NO CORPO (Diavolo in corpo), de Mar
co Bellocchio. Com Maruschka Detmers. Feden
co Pitzalis e Anita Laurenzi. Hoje, às 16h. 18h
20h, 22h, no Cândido Mendes. Rua Joana Angé
lica, 63 (18 anos)

História da paixão desenfreada entre um jovemestudante e a namorada de um terrorista preso, áespera de julqamento Itália/1986

I MOSTRAS
CINEMA NO ESPELHO Hoie. Entrevista (Intervista). de Federico Fellini Com Marcello Mas
troíanni, Anita Ekberg. Sérgio Rubini e Paola Li
guon Complemento Mickeys gala. desenho de
Walt Disney. Centro Cultural Banco do Brasil
(Rua 1o de Março. 66) 18h30 (Livre)

Nos estúdios da Cinecittá. Fellini é entrevistado
por uma equipe da televisão japonesa, enquanto
prepara a filmagem de América, de Kafka. Itália1987.

CINEMA NO ESPELHO (VI) Ho|e O preçoda felicidade (F comme Fairbanks). de MauriceDugowson Com Patrick Dewaere, Miou MiouMichel Piccoli e John Berru Complemento Festival no Rio. de Júlio Heilbron Cinemateca doMAM (Av. Infante D Henrique. 65 2102188) 18h30 (14 anos)
Os sonhos e as fantasias de um jovem desempre
gado, filho de um operador de cinema, que imagi
na ser uma réplica do ator Douglas Fairbanks
França/1976.

ART-CASASHOPPING 1 Conspiração atòmi-
ca 15h30, 17h20,19h10, 21 h (12 anos)

ART-CASASHOPPING 2 Ghost Do outrolado da vida 14h, 16h20. 18h40. 21 h (10 anos)
ART-CASASHOPPING 3 Um homem a provade balas 15h30, 17h20, 19h10. 21 h (10anos)
ART-FASHION MALL 1 Taxi blues de 2-' a6-' ás 16h, 18h, 20h. 22h Sábado e domingo, a

partir das 14h. (14 anos)
ART-FASHION MALL 2 A história sem fim II

O próximo capitulo 15h20. 17h. 18h40
20M20. 22h. (Livie)

ART-FASHION MALL 3 Ghost Do outrolado da vida 14h40. 17h. 19h20. 21h40 (10anos).
ART-FASHION MALL 4 Um homem meio
esquisito de 2-' a 6o, ás 16h 17h30. 19h, 20h30.
22h Sábado e domingo, a partir das 14h30 (14anos)

BARRA-1 — Um tira no jardim de infância
13h30, 15h30. 17h30. 19h30. 21 h30 (Livre)

BARRA-2 Manobra radical 14h50, 16h30,
18h 10. 19h50. 21 h30 (10 anos)

BARRA-3 — O predador 2 13h30, 15h30.
17h30, 19h30, 21h30 (12 anos)

NORTE SHOPPING 1 Manobra radical
14h20,16h. 17h40, 19h20. 21 h (10 anos)

NORTE SHOPPING 2 Um tua no jardim de
infância. 15h. 17h, 19h, 21 h (Livre)

RIO-SUL — O predador 2 14h. 16li 18li 20h
22h. (12 anos)

IPANEMAíLEBLON
CÂNDIDO MENDES Diabo no corpo 16h.18h, 20h. 22h (18 anos)
LAGOA DRIVE-IN Um morto muito louco20h30, 22h (Livre)
LEBLON-1 Um tira no jardim de infância 14h16h. 18h. 20h, 22h (Livre)
LEBLON-2 Manobra radical 14h50. 16h30.18IH0, 19h50, 21 h30 (10anos)
STAR-IPANEMA Loucuras de uma primavera14h, 16h, 18h, 20h. 22h (12 anos)

BOTAFOGO
BOTAFOGO Nelas, tudo é pouco e As taras do
sexo sujo 14h30. 17h20, 18h45 (18anos)

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 1 Correio
sentimental 16h10. 17h20. 18h30. 19h40,
20h50. 22h (Livre)

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 2 Os cinco
últimos dias 19h Ce/este 21 h

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3 Eu sou o
senhor do castelo 15h. 16h30 (Livre) Ata-me
18h, 19h50, 21 h40 (14 anos)

OPERA-1 O predador 2 1 5li 17h. 19h, 21 h
(12 anos)

OPERA-2 — Esqueceram de mim 15h, 17h, 19h,
21 h (Livre)

VENEZA Bem-vindos ao paraíso 14h30.
16h50, 1 9h10. 21 b30 (Livre)

CINE HORA O fundo do coração 11 h. 13h.15h, 17h. 19h (16 anos)
CINEMATECA DO MAM — Ver a programaçãoem Mostras
METRO BOAVISTA Um tira no jardim deinfância 13h30. 15h30. 17h30, 19h30. 21h30
(Livre)

ODEON O predador 2 131)30. 15h30. 17M30.19h30, 21 h30 (12 anos)
PALACIO-1 Manobra radical 14h, 15h40.
17h20, 19h, 20h40 (10 anos).

PALACIO-2 — Ghost,— Do outro lado da vida14h. 16h20. 18M40. 21 h (lOanos).
PATHÊ Um homem à prova de balas 13h, 15h.17h, 19h. 21 h (10 anos).
REX Rosto de boneca e 28 centímetros de tarassexuais de 2J a 6J. ás 13h. 15h50. 18h35 Sába-do e domingo, ás 14h30. 17h20, 18h50 (18anos)
VITÓRIA — Cidade erótica de 2J a 6*. ás 13h30,15b. 16h30. 18h 19h30. 21 h Sábado e domin-

go, a partir das 15h. (18 anos)

I TIJUCA

«.A.M. \ I *. III 1WO 

I COPACABANA !H[B„FLA1|EN,:0ART-COPACABANA Um homem á prova debalas 14h40. 16h30, 18h20. 20h10. 22h (10anos).
CONDOR COPACABANA — Um tira no jardimde infância 14h. 16h. 18h. 20h. 22h (Livre)
COPACABANA Manobra radical 14h50
16h30,18h10,19h50 21 Ii30 (10anos)

ESTAÇÃO CINEMA 1 Asas do desejo 14h40.
17h, 19h20, 21 h40 (10anos)

JÓIA — Uma linda mulher 15h, 17h10. 19h20
21 h30 (10 anos)

RICAMAR O predador 2 14h 16h, 18b 20h22h (12 anos).
STAR-COPACABANA A história sem fim II

O próximo capitulo 14h, 15h40. 17h20 (Livre)Jacknife 20h. 22h. (Livre) Ai condicionado com
defeito.

STUDIO BELAS ARTES Taxi blues. 15b 17b
19h, 21 h (14 anos)

ESTAÇÃO PAISSANDU Esqueceram de mim14h20. 1 6h10. 18h. 1 9h50. 21h40 (Livre)
LARGO DO MACHADO 1 Um tira no /ardimde infância. 14h. 16b, 18h. 20h. 22h (Livre)
LARGO DO MACHADO 2 Ghost Do outrolado da vida 14h30 16h50, 19h10. 21h30 (10anos)
SAO LUIZ 1 — O predador 2 14h. 16h. 18h. 20h.22h. (12 anos).
SAO LUIZ 2 — Manobra radical 14h50. 16h3018h10. 1 9h50. 21 h30 (10anos)
STUDIO-CATETE Todos os cães merecem océu 14h, 15h30, 17h (Livre) Sociedade dospoetas mortos 19b, 21 h20 (lOanos)

AMERICA O predador 2 13h30 15b30
17h30. 19b30. 21 h30 (12anos)

ART-TIJUCA — Um homem à prova de balas
15h30, 17h20. 19h10. 21 h (10anos)

BRUNI-TIJUCA A história sem fim II - O
próximo capitulo 14h30. 16h10. 17h50 (Livre)Jacknife 19h30. 21 h10 (Livre)

CARIOCA — Um tira no jardim de infância
13h30, 15h30. 17h30. 19b30. 21h30 (Livre)

TIJUCA-1 — Manobra radical 14h20. 16b,
17h40, 19h20. 21 h (lOanos)

TIJUCA-2 Ghost Do outro lado da vida
14h. 16h20, 18h40. 21 h (10anos)

TIJUCA-PALACE 1 Esqueceram de mim:
15h30. 17h20, 19h10. 21 h (Livre)

TIJUCA-PALACE 2 Loucuras de uma prima-vera 15h. 17h. 19h. 21 h (12 anos)

I NITERÓI

I ÜÍÊR

liNTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASILVer a programação em Mostras

ART-MÊIER O predador 2 15h. 17h. 19h.21 h (12anos)
BRUNI-MÉIER Rocky V 15h. 17h. 19h. 21 h(10 anos)
PARATODOS Um homem á prova de balas15h. 17h. 19h. 21 h (10anos)

I RAfOl/OLARIA
RAMOS O predador 2 15h. 17h. 19h, 21 h (12anos)

>•
1 EXPOSIÇOES

CARTAS A VINCENT — Pinturas, desenhos e
objetos de Cláudio Valério Teixeiro sobre Van
Gogh. Museu Nacional de Belas Artes. Av, Rio
Bronco, 199. Do 3* a 6», das 10h ás 18h Sábados
e domingos, das 15h ás 18h. Até domingo.

COLEÇÃO GILBERTO CHATEAUBRIAND -
ARTE BRASILEIRA DÉCADAS DE 60. 70 E
80 — Pinturas, esculturas, desenhos e objetos do
diversos artistas, entre eles. Rubem Gershman.
Tomie Ohtake, Antônio Dias e Daniel Senise
Museu de Arte Moderna, Av. Infante D. Henrique.
85. De 3" a domingo, das 12h às 18b, Entrado a
CrS 50 Atidia 26

SALÃO INTERNACIONAL DO HUMOR —
HISTORIA DA ARTE — Coletânea de 100 de
senhos e objetos de humor. Museu de Arte Mo-
derna, Av. Infante D Henrique, 85. De 3a a do
mingo, das 12h às 18h. Entrada a CrS 50. Até dia
26

OBRA DO M£S — Pintura sem titulo da Luís
Aquila. Exibição do vídeo As lures do inferno, de
Tero/a Cristina Rodrigues Foyer do Museu de
Arte Moderna. Av. Infante D Henrique. 85 De 3'
a domingo, das 12h ás 18h Entrada a CrS 50 Até
dia 25

ARTE DA MASCARA — Máscaras em couro,
bronze e cerâmica usadas no teatro Espaço Cul-
tural Sérgio Porto. Rua Hurnaitá. 163 De 3' a
domingo, das 12h ás 18h Até dia 28

APOTEOSE TROPICAL — Pinturas do Glauco
Rodrigues No pátio central estaráo expostas fan
tasias e alegorias da Escola de Samba Estácio de
Sá Fundação Casa França-Brasil. Rua Visconde
de Itaboral De 3* a domingo, das 10h ás 20h Até
dia 28

VAN GOGH COM HUMOR - Desenhos, pinturas e esculturas — de Chico Caruso. Ique, Nani.
Caulos, Ziraldo. entre outros — sobre o centená
rio de Vincent van Gogh Museu Nacional de
Belas Artes, Av. Rio Branco. 199. De 3' a 6 *, das
10h ás 18h. Sábados e domingos, das 15h ás
18b Até dia 3

4" SALÃO CARIOCA DE HUMOR — Mostra
com trabalhos de Ziraldo. Jaguar, Chico Caruso e
outros em homenagem ao cartunista Borjalo. Ca-
sa do Cultural Laura Alvim. Av Vieira Souto. 176
De 3-' a 6-\ das 15h ás 21 h Sábados e domingos,
das 16h ás 19h Até dia 3

VILLA LOBOS E O CARNAVAL - Aquarelas do
Di Cavalcanti, pinturas de Dimitri Ismailovitch e
Maria Margarida Soutelo, fotos de época, fanta-
sias e toxtos Esquina do Patrimônio Cultural. Av
Rio Branco, 44 De 2* a 6\ das 10h ás 1 7h30 Até
dia 8

ALEMANHA: IMAGEM E MENSAGEM
Medalhas ilustrativas da história alemã Museu
Histórico Nacional. Praça Marechal Ancora. s/nu.
De 3' a 6*. das 10h ás 17h30 Sábados e domin
gos. das 14h30 às 17h30. Até dia 31 de março

HÉLIO MANGUEIRA OITICICA — Penetrúvois
Tropicália e Parangolés Galeria Cândido Portinan
da UERJ. Rua Sào Francisco Xavier. 524 De 2" a
6-\ das 9h às 21 h Até dia 31 de março

O ORIGINAL E A REPRODUÇÃO NA GRA-
VURA DE METAL — Gravuras desde o século
XVI até o século XX Sala Carlos Oswald do
Museu Nacional de Belas Artes. Av Rio Branco.
199 De 2* a 6J. das 10h às 18h Até dia 20 de
maio

EVOÊ FOLIA — CARNAVAL CARIOCA —
ANOS 20 — Fotografias de Augusto Malta e
ilustrações de J Carlos. Galeria Augusto Malta do
Arquivo da Cidade. Rua Amoroso Lima, 15 De 2 •
a 6'. das 9h ás 18h. Até sexta.

%

WILLIAM FERREIRA E SUAS ESCOLAS J?ESAMBA Pinturas e maquetes Instituto fyacional do Folclore. Rua do Catote, 179 DeJ?" a6*. das 10h ás 18h Até sexta
CRISTO REDENTOR Réplica da estátua feita

por crianças e cartões postais sobre o CorcoVátío
Norteshoppiny, Av. Suburbana. 5 474 D»arwi
monte, das 10b às 22h Até sábado

CORPUS Fotografias de Andréa Câmara Gale
na Hum, Estrada da Gávea. 899/201 De 2* a
sábado, das 10h ás 22h. Até sábado

COLETIVA — Aquarelas dos alunos de SôniaHarumi Ota Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno. Campo de Sào Bento — Icaral Do 2J a
6', das 10h ás 18h Sábados, das 10h30~As
16h30 Domingos, das 10h30 às 14h Até domin
go

EXPOSIÇÃO PERFORMATICA NA BIBLIP
TECA — Pintura viva Biblioteca Pública dqjfs
tado do Rio de Janeiro, Av Presidente V.i^ns
1261 De 2'a 6 '. das9h15âs20h Até dia 28

A ARTE DE FAZER HUMOR — ExposfçâOTJe
cartuns Pla:a Shopping Niterói Diariamente
das10hás22h Até dia 28

AS FILHAS DO 2° SEXO E A TELEVISÃO, O
VISUAL ATRAVÉS DAS CAMERAS Fotos
de Luís Galvào e poesias de Sérgio Jardim Bi
bhoteca Pública do Rio de Janeiro. Av Presidente
Vargas, 1 261 De 2' a 6-, das 9h15 às 20h Ate
dia 28

PINTURA E LUZ ~ Pinturas de Rosemano Lo
bert, Ricardo Caldas e professores da Oficina de
Arte Oficina de Arte Maria Teresa Vieira. Rua da
Carioca. 85 De 2' a ô-. das 10h ás 21 h Sábados,
das 10h ás 18h Até dia 28

ROSANE CHONCHOL Pinturas Avatar. Ru.»
General Dionisio. 47 De 2' a 6' das 12,h ,.i
meia noite Até dia 28

O ÍNDIO NO CARNAVAL CARIOCA - Expósi
çào de fantasias, máscaras e fotos registrando'a
presença indígena no carnaval carioca Museu do
índio. Rua das Palmeiras, 55 De 3' a 6', das 10h
ás 18h Sábados o domingos, das 13h ás 1 7b As
16h. exibição do vídeo Os brasileiros, de Roberto
da Matta Até dia 28

COLETIVA Pinturas e esculturas Barro Oco
Arte Espaço Rua Aníbal de Mendonça, 221 De
2-a 6-, das 10h ás 19h. Até dia 28

JACKSON RIBEIRO Pinturas o esculturas
Galeria Ibeu, Av Copacabana, 690. De 2* a 64.
das 11 h às 20h Até dia 28

ACERVO CONTEMPORÂNEO DA UFF Co-
letànea com obras de artistas expostas entre 1984
e 1990 Arte-UFF. Rua Miguel de Frias. 9 De 2* a
6*. das 14h ás 20h Até dia 1 °

13 FOTOGRAFOS 13 FOTOS Fotografias
/10 Arte Contemporânea. Rua Pacheco Leão
110 De 2a a 6 \ das 14h às 20h Sabados, das15h às 19h Até dia 2

LUIZ VIEIRA Pi nturas. gravuras e esculturas
Guimar Galeria de Arte. Rua Estácio de Sa 151
De 24 a ô'. das 9h às 18h Sábados das 8h às
14h. Até dia 2.

GERMINAR — Colagens e cerâmicas de Lui;
Barata Galeria do SESC da Tijuca. Rua Baráo de
Mesquita, 539 De 3À a ô-, das 13h ás 21 h
Sábados e domingos, das 10h às 22h Até dip } ,

BRASIL, ACERTAI VOSSOS PONTEIROS
CIÊNCIA E URBANISMO NO SÉCULO XX.-
Instrumentos científicos e documentação fotp
gráfica Museu de Astronomia. Rua General Bru
ce. 586 De 3a a 6-\ das 14h às 18h Domingôk
das 16h ás 20h Até dia 28 de abril

CRIANÇAS

I EXTRA
PLAYTOY - NITERÓI - Parque de diversões

De 2- a 6\ das 14h às 22h. sáb. das 10h ás 22h.
e dom e feriados, das 12h ás 22h Pla:a Shop
ping, Rua XV de Novembro. 8 Ingressos a Cr$
150 (preço médio por brinquedo)

JARDIM ZOOLÓGICO — 2 400 animais entre
répteis, aves e mamíferos Parque da Quinta da
Boa Vista. s/n° (254 2024) De 3-* a dom . das 9h
ás 16h30 Ingressos a CrS 500 As 3*5. ingressos a
CrS 250 Entrada franca para criança até um metro
de altura e para quem apresentar o vale-idoso

PARQUE PLAYTOY — BARRA — Parque de
diversões De 2* a 6J, das 15h ás 22h; sáb , das
14h ás 22h; e dom e feriado, das 10h ás 22h
Sáb e dom , O mundo mágico do bonecos, espe
táculo de marionetes de Gilvan Javarini, Circo de
bonecos animados, com o grupo Ilusões Cômicas
Teatro de Bonecos e Circo Dom Ramon Passa-
porte (dando direito a todos os brinquedos) a CrS
1 500, ou CrS 500 a entrada e CrS 200 por bnn-
quedo Crianças até dois anos não pagam Av
Alvorada, 2.150. ao lado do Casashopping

PLAY NORTE — Parque de diversões Diana-
mente, de 10h ás 22h Norteshoppmg. Av Su-
burbana, 5 474 Ingressos a CrS 120 (por bnn
quedo)

PARQUE PLAYTOY — TIJUCA Parque de
diversões Diariamente, das 10h ás 22h Tijuca Off
Shopping. Av Maracanã, 987 Ingressos a CrS
150 (preço médio por brinquedo). Aos sábs e
doms . ás 16h, 17h e 18h espetáculo de manone
tes O mundo mágico dos bonecos, de Gilvan
Javarim Entrada franca.

PLAYTOY —ILHA DO GOVERNADOR Par
que de diversões De 2* a 6-1. das 15h ás 22h
sáb. das 14h às 22h, e dom. das 10h ás 22h
Estrada cio Galeão, 2 710. ao lado dn Bon 'Mar-
ché Ingressos a CrS 150 (por brinquedo). < •

TIVOLI PARQUE - FESTIVAL DO SORVE
TAO Parque de diversões Com distribuição de
sorvetes, na entrada do parque De 2 ' a 6 v dás15h ás 21 h Sáb. das 14h às 22h. e dom e
feriado, das lOh ás 22h Av Borges de Medeiros,
s/n" (294-2045) Ingressos a CrS 1 500

FAZENDA ALEGRIA — Pacote familiar ecológ»
co mini-fa/enda. brinquedos, cachoeira e almoço
caseiro na Cantina da Fazenda Diariamente, de
10 ás 17h. Estrada Boca do Mato. s/n1 - Vargem
Pequena (342 9066). Ingressos a CrS 3 000
(adulto) e CrS 1 500 (crianças até 12 anos)

VÍDEO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASILAs 12h30' Jerusalém além das mulheres, da séneNational Geographic Ás 15h Cinema no espalhoNem tudo é verdade, de Rogério Sganzerla As18h30 O navio fantasma, ópera de Wagner Hoje
no CCBB. Rua 1o de Março. 66 Entrada franca

ADUANA — Exibição do vídeo Cyridi Lauper in
Paris Hoje. ás 18h, no Aduana Video. Rua daAlfândega. 43

VlDEOS NA ESQUINA As12h. 13h40 Histónas cariocas, de João Carlos Rodrigues Ab12h40, 15h30: Rio da cru!, de Maria Luc.»Aboym Sempre ás 3J e 5na Esquina da Memo-
na Viva'. Av Rio Branco. 44 Entrada franca. Atedia 28

OLARIA — Manobra radical 14h20. 16h, 17h40.
19h20. 21 h (10anos).

I MADUREIRA

JACAREPAGUÁ
ART-MADUREIRA 1 — Um homem a prova de
balas 15h30, 17h20. 19h10, 21 h (10anos)

ART-MADUREIRA 2 Ghost - Do outro lado
da vida 14h, 16h20. 18h40 21 h (10anos)

CISNE — Esqueceram de num 15h 17h. 19h,
21 h. (Livre)

MADUREIRA-1 — Um tira no /ardim de infância
de 2* a 5*. às 15h. 17h, 19h, 21 h De 6" a
domingo, a partir das 13h (Livro)

MADUREIRA-2 Manobra radical 14h20, 16h.
1 7h40. 19h20. 21 h (lOanos)

MADUREIRA-3 O predador 2 15h. 1 7h. 19h.
21 h (12 anos)

I CAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE Rocky V 15b, 17h. 19b.

21 h (10 anos)

r SHOW
PORTO BELO BELO Musical com o grupoBobeó. ficò lòco Direção de Deto Montenegro
2'se 3 's. às 21h30 Teatro Galeria. Rua Senador
Vergueiro, 93 (225-8846) Ingressos a CrS 1 000
Até dia 26 de fevereiro

PROJETO TERÇAS MUSICAIS — Eduardo
Costa (violão e voz). Dunga (contrabaixo) e
Marcelo Ljma (teclados) 34s. às 19h. Madureira
Shopping. Estrada do Portela. 88 Entrada franca
Até dia 26 de fevereiro

ADEMILDE FONSECA & SÔNIA DELFINO
De 3-' a dom . às 18h30 Teatro Rival. Rua Álvaro
Alvim. 33 (240-1135) Ingressos a CrS 1.200 Até
dia 23

SAARA SAARA & THE SECOND COME — As
22h Luaestrela. Rua Marques de Olinda. 26
(552 9791) Ingressos a CrS 500

HUMOR
ARY TOLEDO/COM A CORDA TODA —
Show do humorista. 3J e 4 v ás 21 h Teatro João
Caetano, Praça Tiradentes. s/n° (221-0305) In
gressos a CrS 1 000.

COSTINHA/CURTA E GROSSA - Show do
humorista Direção de Campana De 3J a 6', ás
18h30; sáb e dom . ás 18h Teatro Dulcina. rua
Alcindo Guanabara. 17 (240 4309) Ingressos a
CrS 1 200

ARTE-UFF Retrospectiva 90 Hoje Um no
vato na máfia 15b. 17h 19h. 21h (Livre)

CENTER Bem-vindos ao paraiso: 14h. 16h20.
18h40, 21 h (Livre)

CENTRAL Um tua no /ardim de infância
13h30.16H30 1 7h30. 19h30. 21 h30 (Livre)

CINEMA-1 Armadilhas do amor 15b 17h.
19h, 21 h (12 anos)

ICARAl Manobra radical 14h20. 16h. 17h40
19h20, 21 h (10 anos)

NITERÓI O predador 2 1 3b30 15b30 1 7b30
19h30. 21 h30 (12 anos)

NITERÓI SHOPPING 1 A história sem fim II
— O próximo capitulo 14h30. 16h10. 17h50
(Livre) Jacknife 19h30 21 bl0 (Livie)

NITERÓI SHOPPING 2 Esqueceram de mim
15h. 17h. 19h. 21 h (Livre)

WINDSOR Acima de uualquer' suspeita
14h30 1üh40. 18h50 21b (Manos)

I SÃOIONCALO»STAR-SÃO GONÇALO Rocky I 15M 1/ti.
19h. 21 h (10 anos)

TAMOIO -Criaturas 2 14h30 17h40. 21 ti (14
anos) Demônios de Alcatraz 16h10. 19h20 (14
anos)

I REVISTAS
AS CERTINHAS DO POSTO 6 Sbow das
Golden Girls Diariamente, à 1h e às 3h Anesso
Club, Rua Raul Pompéia. 94 (521 0279) Cou•
vert a CrS 2 000

show do cantor Mongol Música ao vivo antes do
show As 23h Couvert a CrS 1 200 Rua Matcju^s
de Abrantes. 38 loja D (225 4616)

GULA BAR Show de Idnss Boudnoua e quarteto 3 's. às 23h Couvert a CrS 1 000 Av Delfim
Moreira. 630 (259 5212)

JAZZMANIA Big Band Blues. show da Rio
Jazz Orchestra As 22h30 Couvert a CrS 1 000 e
consumação a CrS 500 Av Rainha Elizabeth, 769
(227-2447)

ACORDES NO LEME PUB Show do conjtíri-
to Cabeça de Nêgo De 3* a 5'. a partir de 21 h30
Couvert a CrS 1 200 Av Atlântica. 656 (275
8080)

PEOPLE Show do grupo Guenta Que a Gente
Chega As 21 h Show de música instrumental
com João Carlos Rebouças (teclados). Luizão
Maia (contrabaixo). Robertinho Silva (bateria) e
Rose Sasson (vocal) As 23h Couvert a CrS 600
Av Bartolomeu Mitie, 370 (294-0547)

PICADILLY PUB Show de MPB com Ju Cassou Todas as 3Js e 4-'s, a partir de 21 h Show óo
pianista e cantor José Benzecrey Todas as 5 's, a
partir de 21 h Couvert e consumação a 500 Av
Gal San Martin 1 241 (259 7605)

RIO JAZZ CLUB/POETA, MOSTRA A TUA
CARA Apresentação do compositor Paulo
Coelho Com Jerry Adnani. Cláudia Dirvz Jorjão
Barreto. Cláudio Pereira. Paulo César Barrose Ivo
Caldas 3 ' e 4 v às 22h Couvert a CrS 1 500 Rua
Gustavo Sampaio s/n" (541 9046)

VINÍCIUS Show do cantor Peri Ribeiro De 3"
a sáb ás 23h Música ao vvo a partir de 21 h.
Couvert a CrS 1 600 (3- i5')e Cis 2 000 (T e
sáb) Rua Vinícius de Moraes. 39 (267-5757)Ate dia 2 de marco ^ ^

I POESIA
ELETROPOESIA A hard day s night. de Ho
naldo Werneck Diariamente Centro Cultural
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63 Entra
da franca Até dia 5 de março

TEATRO::

I CIRCO
CIRCO ORLANDO ORFEI - Uísos polaresleoas, águas dançantes e outras atrações Largodo Campmho. Estrada Intendente Magallhàes(Madurena) De 3' a 6', às 21 b sáb. dom elenados às 15h, 18b e 21 h Ingressos a CrS 600(geral). CrS 900 (cadeira lateral maior), CrS 600(cadeira lateral menor). CrS 1 200 (cadeira semn ), CrS 1 800 (cadeira numerada) e CrS 8 000(camarotes de 4 lugares)

I bares"
ESTAÇÃO FLAMENGO Herrar é umano.

CHAVES E FENDAS Texto de Pedro Limavw<de Direção de Alice Koenow Com Eliane CostaFátima Café. Mauro Vianna e Raul Farias LimaTeatro Posto 6. Rua Francisco Sá 51 (2877496) 2 's e 3-s. às 21h30 Ingressos a CrS 6\3ÚDuração 1 h 10
Uma relação sensual entre a vida. a morte, o amoi ea loucura >
PORGY AND BESS Livremente inspirado naobra de George Geishwin Dueção de Fábio Mel"Io Com Márcia Cabral. Ronme Marruda. MauroGorim o pianista Marcelo Alvarenga e coro Tea-tro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63

(267 7295) De dom a 3', ás 21jfàO; 6' e sáb . Vs24h Ingressos a CrS 1 000 e CrS 700 (classe)Duração 1h Quem apresentar os ingressos da
peça no bar restaurante Mistura Fina terá 10% dedesconto nos pagamentos com cartões de créditoe 20% nos pagamentos â vista
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TELEVISÃO

O melhor dos

aloprados de

Jerry Lewis
 - - -

ROGÉRIO DURST

- ® OIS filmes dc hoje provam que uma
boa idéia pode ser completamente
destruída por roteiro e direção ruins

OU' ao menos inócuos. São eles o rotineiro
desfile de sustos Terror em Los Angeles e o
sòporifero filme fantástico Morte nos sonhos.
Mas a programação compensa mostrando ou-
ti a fantasia cinematográfica que faz o circuito
oposto. Um filme brilhantemente construído
sobre uma história quilometrada devidamente'fcjíauchutada por um criativo diretor. O pro-
fessor aloprado (The nutty professor, EUA,
1963) parte do filmadíssimo romance O medi-
co e o monstro, dc Robcrt Louis Stevenson,
para criar uma comédia deliciosa. Mérito do
astro cômico, diretor, roteirista e produtor
Jerry Lewis.

Muitos consideram O professor aloprado o
melhor filme da melhor fase dc Jerry Lewis —
a primeira metade dos anos 60, quando ele
começou a dirigir seus filmes rendendo tudo
que podia, tanto que a partir dc 1965 (Uma
família fuleiro) começou a cansar. Para ga-
nhar o posto de obra-prima do comediante o
filme teria que disputar feio com O mènsagei-
ro trapalhão (1960) e O terror das mulheres
(1961), comédias das mais sérias. Mas há bom
motivo para o amor dos fãs, e do próprio
Lewis, por O professor aloprado. Além de
jogar nas onze atrás da câmera, Jerry inter-
preta o feioso cientista Julius Kclp, que desço-
bre uma fórmula que o transforma no garbo-
so Buddy Love. O cantor meloso e

IH1''I 
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O dentista Julius Kelp (Lewis) é o próprio O professor aloprado

conquistador irresistível Love é um afago no
ego cinematográfico do comediante, que sem-
pre foi um vaidoso pretendente a galã escon-
dido atrás dc engraçados personagens de voz,
aparência e personalidade dcbilóides.

O filme é também uma divertida vingança.
O canastrão Buddy Love tem um inegável quê
de Dean Martin, cantor com quem Jerry Le-
wis fez parceria na tela, de 1949 a 1956,
parceria que acabou em briga. O narcisismo
de Lewis e o esculacho a Martin (que também
ficava mais sedutor após tomar umas bebera-

gens) são apenas alguns dos recheios de um
filme hilariante. As transformações Jckyll/
Hyde de Kelp/Love são motivo para previsi-
veis e engraçadas situações constrangedoras.
O roteiro do astro-diretor e de Bill Richmond
desfila piadas rápidas, furiosas e inventivas, o
que inclui uma ótima rotina cômica com
Buddy Lcster. E não só Jerry Lewis se diverte
com sua pose de galã. Para os fãs é uma
deliciosa curiosidade ver o comediante na es-
tica c com voz de homem cantando Thut old
hlack magic.

I OS FILMES
O PROF ESSOR ALOPRADO
TV Globo — Mh 15

Comédia (The maiy professor) de Jerry Lewis. Com
Jerry Lewis. Slela Síevens, Del Morre, Kathleen Free-
num e Hud Lcster. Produção americana dc 63. Cor
(I07m).
Cientista tímido e leio pra burro (Lewis) desço-
bre uma fórmula que o transforma num irresisti-
vel canastrão.

TERROR EM LOS ANGELES
TV Bandeirantes — 21h30

Terror (The dark) de Bud Cardosl Com William
Devane. Ctiiliy Lee Crosby. Ricltard Jacckel, II 'arren
Hemmerling e Biff Elliot. Produção americana tle 79.
Cor (Mm).
Uma onda de assassinatos aterroriza Los Angeles e o
pai (Devane) de uma das vitimas c uma repórter
(Crosby) se unem para encontrar o responsável. Mas
desatinem que è quase impossível caçar um assassino
dotado dc força sobre-humana c uma poderosa arma
dc raios. Em essência, este filme tem curiosas seme-
lhanças com Predador 2, atualmente em cartaz? Tem
um duplo mérito de originalidade, já que é bem ante-
riorao primeiro Predador, dc 1987. O que não significa
muito pois a boa idéia resulta num roteiro previsível.
John Ilud Cardos, diretor de filmes de terror c ficção
cientifica rotineiros, faz o pouco que sabe e rio resulta-
do'Sò sobram os passáveis efeitos especiais.

MORTE NOSSONHOS
TV Globo — 22H05

Fantasia (fíreamscape) de Joseph Ruben. Com Deu-

nis Quaid, Katc Ca ps ha w, Ma.x I on Sydow, Christo-
plicr Plumnwr e Eddic Albert. Produção americana de
8-1. Cor (99m).
Jovem (Quaid) com a estranha habilidade dc
penetrar nos sonhos alheios é convocado para
investigar o inconsciente do presidente dos Esta-
dos Unidos (Albert) vitima de perigosos pesade-
los que ha verdade são resultado dc lima trama
malévola arquitetada por um político (Plum-
mer) com sede de poder. Mais um formidável
caso de desperdício de idéias. O diretor c co-ro-
Feirisla Joseph Ruben pega um originalíssimo
argumento e o afunda numa trama besta sobre
guerra fria. Irrita, mas daria para aturar. E
Ruben não se contenta com isto. Os pretensos
delírios oníricos do filme nada tem da lógica
absurda dos sonhos, servindo para mero desfile
dc efeitos fotográficos. Não c nem culpa do
diretor pertencer a uma fase do cinema amcrica-
no que perdeu completamente o senso da irreali-
dade.

CAÇADA MALDITA
TV Bandeirantes — I li
¦ Drama ( The rape of Richard Beck) de Karen Arthur.
Com Ricliurd Creena. Meredilli Baxter Hirney, Pai
Hlnglê e Cotter Smitli. Produção americana de S5 para
TV. Cor (nOmj:.
Sargento da policia (Creena) machista e durão
menospreza as vítimas de estupro por achar que

estas incentivam á agressão. Até que sofre na
própria carne a violência dc dois maníacos se-
Miais. Curioso. Uma breèhinhl de nada no ro-
teiro c direção seria o bastante; para que o
escárnio c galhofa penetrassem neslc telcfilmc.
Mas o texto de James G. Hirsch e a direção de
Karen Arthur conduzem esta inesperada trama
com dignidade que impressiona. Coisa rara dc se
ver num meio pueril como a TV americana.
Richard Creena renega seu passado çomprome-
tedor como parceiro do musculoso Rambo —
papel que interpretou nos dois primeiros filmes
da série c repetiu, depois deste aqui. cm Rambo
3. Ele dá tudo de si neste filme, numa atuação
que lhe garantiu o Eminy, prêmio máximo da
TV.

ESTRANHAS METAMORFOSES
TV Globo — Ih30
¦ Terror (Xtro) de llttrry Bromley Dqvehport. Com
Philip Sayer, Berniee Slef-ers. Maryan D'Abo e Simon
Nash. Produção inglesa de SJ. Cor (SJm).
Pai de família (Sayer) é raptado por alienígenas
c retorna três anos depois dotado de incríveis
poderes que espalham desgraça entre os mern-
bros dc sua família. Desastrosa mutação de
terror c ficção cientifica de produção inglesa. No
lugar de roteiro e direção tem c muita gosma na
tela. Certamente tirada da cabeça dos realizado-
res.

I SUPERCANAL

ESPNUHF48"6K30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO
8h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO
10h30 SEMANA ILUSTRADA DE MOTO-

RES
II h BASQUETE UNIVERSITÁRIO
13h ENTRE EM FORMA COM DENISE

AUSTIN
13h30 TREINAMENTO BÁSICO
14h CORPOS EM MOVIMENTO
14h30 MODELAGLM FlSICA COM

CORY EVERSON
15h BODYBYJAKE
16h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO
17h30 RESUMO HÍPICO
18h LUTA LIVRE
20h CAMPEONATO DE ESQUI
20h30 LIFESTYLE
21 h FUTEBOL INGLÊS
22h BASQUETE NBA
0h30 MARATONA PIRELLI CLASSIC
III LUTA LIVRE
2h POWDER MAGAZINE
2h30 CAMPEONATO DE PATINAÇÃO

NO GELO
3h, SUPERCROSS SERIES 1990
3h30 GRANDES EVENTOS AMERICA-

Ah , JORNAL DE BASQUETE

4h30 FUTEBOL ESPANHOL
5h TALK SHOW
5h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO

¦ RAISHF4
7h TELEGIORNALE
7h30 HAN HASS
8h O HOMEM EA NATUREZA
8h30 MÃOS OBRAS ARTES
9h CARO ZECCHINO
10h MUSICA CLÁSSICA
11 h POPINTERNAZIONALE
12h MEZZOGIORNO
13h MÚSICA ITALIANA
13h30 CINEMA
14h30 CARO ZECCHINO
15h30 POPINTERNAZIONALE
16h30 SHOW GHIBLI
17h30 CONCERTO MUSICA CLÁSSICA
18h POPINTERNAZIONALE
19h ACQUARIO
20h ITAUAN POPMUSIC
20h30 I FATTI VOSTRI
21 h30 TELEGIORNALE
22h ILNUOVO CANTAGIRO
23h RAFFAELLA CARRA
3h BIGLIETTO D INVITO
4h30 FANTASTICO

¦ TVS0MSHF2
7h DO YOU REMEMBER?
8h LANÇAMENTOS TV SOM
9h ROCKHOUR
10h CLIPS NACIONAIS E INTERNA-

CIONAIS
12h BLACK TENDENCY
13h CBS ESPECIAL
14h SUPER CLIP
18h BLACK TENDENCY
19h CLIPS NACIONAIS E INTERNA-

CIONAIS
20h CBS ESPECIAL
21 ESPECIAIS
22h ROCKHOUR
23h LANÇAMENTOS TV SOM
24h DO YOU REMEMBER?
1 NIGHT BEAT
'¦ 

CNNSHF5
6h45
7h
8h
8h30
9h
10h
10h30

2s

(O Super Canal funciona por assinaturas, nas ondas UHF e

CNN NEWSROOM
LARRY KING OVERNIGHT
CROSSFIRE
EARLY BIRD NEWS — Noticiário
BUSINESS MORNING
DAYBREAK
BUSINESS DAY — Boletim finan-
ceiro
SHF. Contatos pelo telefone: 205-861;

RADIO
JORNAL DO BRASIL

IáM 940 KHz ESTÉREO
JBI«'— Jornal do Brasil Informa — Às 7h30,
T2h30, 18h30 e 23h30. Sáb.. dom. e feriados, às
8h30, 12h30,18h30 e 23h30.

Repórter JB — Informativo às horas certas.
JB Noticias — Informativo às meias horas.
1",Página — Das 7h às 9h30.
Comentaristas Sônia Carneiro. Carlos Alberto
Sardenberg. Joào Máximo, Ernesto Alonso Ortiz.

Preatação de Serviços — Repórter Aéreo JB/Unidas, condições do aeroporto, previsões do
tempo e dicas culturais

Correspondentes Paris, Londres (BBC). Colô-
nia e Washington

Pflnprama Econômico As8h30.
Encontro com a Imprensa — Das 13h ás I4h
corn Marcos Gomes

Cartazes do Rio — Às 16h.
Música da Nova Era — 2' feira, de 21 h ás 22h,
com Mirna Grzich.

Variedades: 2*. 4a e 6*. das 22h ás 23h30
Arquivo Sonoro: 5* feira
Lotação Esgotada: Das 23h50 ás 0h30.
Noturno: De 0h30 às 2h.
Pela Madrugada: As 2h.

¦ FM ESTÉRE099,7 MHz
Noticiário — De hora em hora.
1" Classe — As 6h.
Destaque Econômico — As 9h30
Informe JB — As 11 h50,17h50 e 24h.
Jô Soares Jam Session — às 18h.
20 horas - Reprodução digital (CDs e DATs):Coocerto de trompetos para as Festas do Canal deVersalhes, das Sinfonias para as ceias do Rei. deMichel Richard Delalande (OC Paillard • DDD •

8 13): Suite Inglesa n• 2. em lá menor. BWV807de Bach (Pogorelich - DDD - 28 20), Concerto

em Ré maior, para violino e orquestra, op. 35. de
Tchaikowsky (Accardo, OS BBC, Davis - ADD -
35 58): Sintonia n0 3. em Mi bemol - Eroica. op.
55, de Beethoven (Concertgebouw. Monteux •
Grav. 1962 • ADD • 47:37); Concerto em ré
menor, para dois pianos e orquestra, de Francis
Poulenc (Duchable. Collard. Fil. Rotterdam. Con-
lon - Grav. 1986 - DDD • 19:19): Sintonia n° 93.
em Ré ntaior. de Haydn (Fil. Londres. Solti - Grav
1987 • DDD • 24:08); Ciranda das sete notas,
para lagote e cordas, de Villa-Lobos (Pelchersky,
OC Leningrado • AAD - 11:29): Liebestiederwal-
zer (Valsas-cançôes-de-amor). op. 52. de Brahms
(Mathis. Fassbaender, Schreier. Dieskau. Engel.
Sawallisch - DDD - 23:22): The Lark Ascending ¦
Romance para violino e orquestra, de Vaughan
Williams (Zukerman. OC Inglesa. Barenboim -
ADD - 13 33).

Mestres da Música — Às 24h.

1 CIDADE-102,9
Vitamina C — As 6h
Saudade Cidado — As 14h

Hot Mlx — As 17h30
Sucesso da Cidade — Às 18h
Cidada Diet — As 22h
Curto Circuito — Uma surpresa a qualquer mo-
mérito

CANAL 2 — TV Educativa
7h26 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL
7h30 TELECURSO 1" ORAU - Educati-

vo
7h45 TELECURSO 2° ORAU — Educati-

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Educativo

REAL IDADE — Programa dedicado
aos idosos
RA-TIM-BUM- Infantil
MÃOS MÁGICAS — Infantil. Apre-
sentaçào da Plim-Plim
GINÁSTICA LIQIA AZEVEDO
STADIUM — Esportivo
GENTE DO ESPORTE — As perso-
nalidades esportivas
FRANCE EXPRESS — Atualidades o
cultura da França
DOCUMENTÁRIO DIRIGIDO
REDE BRASIL — TARDE — Noti-
ciário local
RIO NOTICIAS
RA-TIM-BUM
mAos mágicas
GINÁSTICA COM LIGIA AZEVE-
DO
REALIDADE
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Educativo

11 h

12h30
12h45
13h16
13h30

Tolefone da emissora 292-001 2
16h DOCUMENTÁRIO DIRIGIDO
15h30 FRANCE EXPRESS
16h SEM CENSURA — Debates Apre-

sentaçào do Liliana Rodrigues. Hoje o
secretário nacional de Transportes.
Henrique D'Amorim; o diretor do Baló
Contemporâneo do Rio de Janeiro,
Fábio de Melo. o prefeito Marcelo
Alencar e o cirurgião plástico Onofre
Moreira

19h10 RIO NOTICIAS-Noticiáriolocnl
19h30 MATÉRIA PRIMA — Programa do

auditório para adolescentes Apresen-
taçáo de Sérgio Groisman

20h25 JORNAL DO CONGRESSO - No-
ticiârio sobro o Legislativo

20h30 CONEXÕES — Documentário
21 h30 JORNAL DA REDE BRASIL —

NOITE — Noticiário nacional o intor-
nacional

22h M.P.B. — Musical Hoje Biatra
23h AS PESSOAS — Entrevistas. Apre-

sontação de Hildegard Angel
Oh TEMPO DE ESPORTE — Noticiário

esportivo
0h 15 DINHEIRO VIVO — Informativo

econômico
0h30 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL

7h30

13h

I CANAL 4 — TV Globo
6h30 TELECURSO 2° GRAU - Educati-

vo
7h BOM DIA BRASIL - Entrevistas

políticas
BOM DIA RIO — Noticiário e agenda
cultural local
XOU DA XUXA — Infantil. Apresen-
taçâo de Xuxa
GLOBO ESPORTE — Esportivo lo-
cal

13h10 JORNAL HOJE — Noticiário, agenda
cultural e entrevistas

13h30 VALE A PENA VER DE NOVO
Reprise da novela Top Model. de Wal-
ter Negrão e Antônio Calmon

14h 15 FESTIVAL DE FÉRIAS — Filme: O
professor aloprado

16h 10 SESSÃO AVENTURA — Seriado:
Dama de ouro

17h BICROSSERS -Seriado
17h25 ESCOLINHA DO PROFESSOR

RAIMUNDO — Humorístico
17h55 BARRIGA DE ALUGUEL - Novela

de Glória Pere*. Com Cláudia Abreu,
Cássia Kiss, Victor Fasano e Vera
Holtz

Telefono da omissora 529 2857
18h45 LUA CHEIA DE AMOR Novela de

Ana Maria Morelzsohn. Ricardo Li-
nhares e Maria Carmem Barbosa. Com
Marllia Pera, Francisco Cuoco, Suzana
Vieira, Aríete Sallese Isabela Garcia

19h35 RJ TV — Noticiário local
19h55 JORNAL NACIONAL — Noticiário

nacional e internacional
20h30 MEU BEM, MEU MAL — Novela de

Cassiano Gabus Mendes. Direção de
Paulo Ubiratan. Com Lima Duarte. Sil
via Pfeifer, José Mayer e Armando
Bogus

21h20 ARAPONGA — Novela de Dias Go-
mes, Ferreira Gullar e Lauro César Mu-
niz. Direção de Cecil Thiró Com Tarei-
sio Meira, Cristiane Torloni. Paulo
José e Taumaturgo Ferreira

22h05 FESTIVAL DE VERÃO — FilmeMorte nos sonhos
Oh BOXE INTERNACIONAL — PE-

SOS PESADOS - Luta Tommy
Morrison x Pinklon Thomas

1 h JORNAL DA GLOBO Noticiáiio
Comentários de Paulo Francis

1M30 CAMPEÕES DE BILHETERIA —
Filme: Estranhas metimorfoses

I CANAL6-TVManchete
PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
BRASÍLIA — Jornalístico
COMETA ALEGRIA — Infantil.
Apresentação de Cinthya. Patrick e
Gorgoláo De 15 em 15 min . flashes
do MANCHETE ECONOMIA — in-
formativo econômico
MANCHETE ESPORTIVA — 1»
TEMPO - Noticiário esportivo

12h30 JORNAL DA MANCHETE — EDI-
ÇAO DA TARDE —Noticiário
CLUBE DA CRIANÇA — Infantil.
Apresentação de Angélica
SESSÃO SUPER-HERÔIS — Oese-
nhos

18h55 MANCHETE ESPORTIVA — 2»
TEMPO

19h10 RIO EM MANCHETE — Noticiário
local

7hl 5
7h30
8h

12h

13h

17h

Telefono da omissora 285 0033
19h30 CORPO SANTO — Reprise da nove-

Ia de José Louzeiro
20h30 JORNAL DA MANCHETE — 1"

EDIÇÀO Noticiário
21 h30 A HISTORIA DE ANA RAIO E Z£

TROVÃO — Novela de Rita Buzar e
Marcos Caruso Com Almir Satter, In-
gra Liberato. Giuseppe Oristanio, Ta-
mara Taxman e Nélson Xavier

22h30 FILHOS DO SOL — Minissèrie em
20 capítulos. Com Cristina Mullins,
Raul Gazola, Ângela Corrêa e Cassia-
no Ricardo. (15° capitulo)

23h30 MOMENTO ECONÔMICO Bole-
tim econômico

23h45 JORNAL DA MANCHETE — 2»
EDIÇÃO — Noticiário

0h10 ESPORTE E AÇÃO - Esportivo

I CANAL 7 — TV Bandeirantes
6h25
6h30
7h45
7h55
8h

8h30
9h
10h

10h30

11 h15
12h
12h30
13h30
14h30
15h
15h40

CADA DIA
IGREJA DA GRAÇA — Religioso
MOMENTO MUSICAL
BOA VONTADE — Religioso
ENCONTRO COM ARLETE — En-
trevistas
CAFÉ VIP — Entrevistas
DIA A DIA — Jornalismo
COZINHA MARAVILHOSA DA
OFÉLIA — Culinária com Ofélia
Anunciato
OS IMIGRANTES — Reprise da no-
vela de Benedito Ruy Barbosa
DESENCONTROS - Seriado
ACONTECE — Noticiário
ESPORTE TOTAL — Esportivo
FLASH
VIDEOMIX — Clipes musicais
JEANNIE É UM GÊNIO — Seriado
A FEITICEIRA —Seriado

Telefone da emissora 542-2132
16h20 FLIPPER — Senado
17h SESSÃO ESPECIAL Filme O po-

der de Phoenix
19h JORNAL DO RIO - Noticiário local
19h20 AGROJORNAL Informativo sobre

o campo
19h30 JORNAL BANDEIRANTES Noti-

ciário
20h30 O HOMEM QUE VEIO DO CÉU

Seriado
21 h30 FESTIVAL DE CINEMA Filme

Terror em Los Angeles
23h30 JORNAL DA NOITE - Noticiário

Apresentação de Alexandre Machado
Oh FLASH — Entrevistas. Apresentação

de Amaury Jr
1h CINEMA NA MADRUGADA — Fil-

me: Caçada maldita
3h BOA VONTADE Religioso

11h DAYBREAK
12h DAYWATCH-Noticiário
13h WORLD DAY
14h DAYWATCH
15h NEWSHOUR-Noticiário
16h SONYA LIVEIN LA
17h NEWSDAY
18h THE INTERNATIONAL HOUR -

Noticiário internacional
19h NEWSDAY
20h NEWSWATCH
20H30 SHOWBIZ TODAY
21 h HEADLINE NEWS
21 h30 TELEMUNDO NOTICIERO
22h MONEYLINE — Economia e negó-

cios
22h30 CROSSFIRE — Debate econômico
23h PRIMENEWS Noticiário
Oh HEADLINE NEWS
0h30 TELEMUNDO NOTICIERO
1 h CNN EVENING NEWS — Noticiário
2h MONEYLINE
2h30 CNN SPORTS TONIGHT — Espor-

tivo
3h NEWSNIGHT Noticiário
4h SHOWBIZ TODAY — Agenda de

shows
4h30 NEWSNIGHT UPDATE — Noliciá-

rio
4h30 SPORTS LATENIGHT —Esportivo
6h NEWS OVERNIGHT—Noticiário

CANAL 9 —TV Corcovado
6h30 REALIDADE —Educativo 13h30
7h15 AGENDA DO INVESTIDOR — In-

formativo e entrevistas sobre o merca- 16h
do financeiro

7h30 O RIO Ê NOSSO — Variedades 18h
Apresentação de Douglas Barsotti

8h POSSO CRER NO AMANHA —
Religioso 19h

8h15 RENASCER — Religioso
8h30 VINDE A CRISTO —Religioso 19h15
9h IGREJA DA GRAÇA —Religioso
9h30 CENTRO DE CONVENÇÕES 22h

EVANGÉLICAS — Religioso
10h ESPAÇO ABERTO — Entrevistas. 22h30

Apresentação de Sônia Ayres 23h
II h FÉRIAS NO ACAMPAMENTO — 23h15

Seriado
11 h30 VIBRAÇÃO — Esportes Apresenta- 1h

ção de Cláudia Tenôrio
12h TUTTI DANI — Clipes de maior su- 2h

cesso

Telefone da omisso ra 580-1536.
NON STOP Programa com blocos
de meia hora só com vídeos
GAS TOTAL — Clipes de heavy me-
tal
DISK MTV — Parada de sucessos
coms os 10 clips mais votados nas
pesquisas
MTV NO AR — Notícias sobre arte.
espetáculos, comportamento e cultura
BEAT MTV — Clipes sem intervalo
para gravar
ESPECIAL DA SEMANA — Um
programa diferente a cada semana
MASTER MIX — Mixagem de clipes
MTV NO AR
CLÁSSICOS MTV — Os melhores
clipes de todos os tempos
LADO B - Lançamento de video-clips
de vanguarda
VOICE OVER — Os clipes mais pedi-
dos da programação

IcÃNALll-TVS
7h30 REALIDADE —Educativo
8h BOZO — Infantil Apresentação do

palhaço Bozo
10h30 DO, RÉ. Ml COM MARIANE —

Infantil
12h55 CHAPOLIN —Seriado infantil
13h30 BATMAN — Seriado
14h DUCKTALES — Infantil
14h30 SHOW MARAVILHA — Infantil.

Apresentação de Mara
17h CHAVES — Seriado infantil
17h30 ALÔ DOÇURA — Seriado com Virgi-

nia Novicki e César Filho
18h JERÔNIMO — Reprise da novela de

Moysés Weltam
19h TJ RIO — Noticiário local
19h27 ECONOMIA POPULAR — PER-

I FM 105 105,1 MH! 
| CANAL !3

Telefone da emissora 580-0313
GUNTE AO TAMER — Boletim eco-
nômico

19h30 TJ BRASIL — Noticiário nacional e
internacional

20h BRASILEIRAS E BRASILEIROS —
Novela de Walter Avancini, Com Ed-
son Celulari. Carla Camurati, Nei La-
lorraca e Fúlvio Stefanini

21 h CHAPOLIN— Seriado
21 h30 HEBE — Variedades. Apresentação de

Hebe Camargo Reprise
23h30 Jô SOARES ONZE E MEIA — En-

trevistas com Jô Soares. Reprise: José
Gerson Costa. Jocelyn Brasil e Ser-
guei

0h30 TJ INTERNACIONAL - Noticiáoo
0h45 TJ BRASIL — Noticiário Reprise

105 Na Madrugada — A 1h.
Desperta Rio — As 5h
Bom Dia Alegria — As 9h
Vale A Pena Ouvir de Novo As12h.
105 sem Parar — As 14h
O Melhor das Novelas — As 16h
Segredos de Amor — As 18h
Amor sem Fim — As 20h
Roberto Carlos Em Detalhes As 24h.

j As criticas publicadas no Roteiro obedecem às
seguintes cotações • Ruim * Razoável * * Bom
* * * ótimo * * * # Excepcional

TV Rio
INSTANTE BRASILEIRO — Musi-
cal
REENCONTRO — Religioso
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
— Educativo
INSTANTE BRASILEIRO
TÚNEL DO TEMPO — Seriado
CLIP TV — Música jovem ao vivo
PERDIDOS NO ESPAÇO — Seria-
do

11 h55 INSTANTE BRASILEIRO
12h CLIP'S — Os melhores da casa
13h REPÓRTER RIO —Noticiário

6h45

7h
8h

8h30
9h
10h
11 h

Telefone da emissora: 293-0012
13h30 RIO URGENTE — Entrevistas, deba-

tes e variedades
17h REPÓRTER SEM MEDO - Noti-

ciário policial
17h30 REPÓRTER RIO — 2- EDIÇÃO —

Noticiário
18h CLIP TV
19h COMBATE Senado
20h TÚNEL DO TEMPO— Seriado
21 h KUNG FU —Senado
22h30 INSTANTE BRASILEIRO
23h REPÓRTER RIO Noticiário
23h30 OS MELHORES CLIPES
0h30 NA CORDA BAMBA Seriado

!mi
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Rosa Magalhães vai viajar com suas esculturas em julhoÀ cxuberancia criativa das esculturas criadas por Rosa conquista o primeiro

. o terça-feira, 19/2/91
JORNAL DO BRASIL

Do sambódromo 
para 

a bienal

-**¦ Alcyr Cavalcanti Chrlstlna Bocayuva

Rosa Magalhães vai

levar o carnaval do

Salgueiro para Praga

EVA SP1TZ

á muito que carnaval c
arte se confundem cm
um mesmo enredo. Mc-

nos para as galerias de arte.
Para que esta situação mudas-
se, foi preciso o pioncirismo da
carioca de Copacabana Rosa
Magalhães, 44 anos, que con-
seguiu o que artistas como cia
nunca conseguiram ou pude-
ram realizar. As bizarras cs-
culturas, alguns fragmentos de
carros alegóricos c figurinos que
ela criou para a escola de samba
Acadêmicos do Salgueiro, se-
gundo lugar 110 carnaval carioca
deste ano com um enredo sobre
a Rua do Ouvidor, serão expôs-
tos na Bienal de Praga, cm julho
deste ano. Na mesma Tchccocs-
lováquia onde nasceu o papa da
cenografia, Joscf Svoboda, que
dará um curso na Bienal de São
Paulo, este ano. "Este curso eu
não perco de jeito nenhum", diz.

O merecido status de obra
de arte conferido à exuberante
criatividade de um carnavales-
co foi conquistado por Rosa
110 ano passado. A autora do
vitorioso carnaval da Império
Serrano de 82, o Bumbumprci-
ticwnffüm, entrou para o sofis-
ticado reduto das artes plásti-
cas ao propor ao diretor da
Escola dc Artes Visuais do Par-
que Lagc. Luis Áquila. ocupar
uma fatia de sua democrática

agenda com os objetos que
criou para o carnaval do ano
passado do Salgueiro. A exposi-
çào foi um sucesso: mais de 25
esculturas, pedaços de alegorias,
figurinos, dois videos c exposi-
çào dc fotos invadiram o espaço
clecin da escola. E viajaram por
todo o Brasil.

Este faro, que lhe permitiu
ultrapassar os limites dos des-
files carnavalescos. Rosa desen-
volveu a partir de seus pri-
meiros estudos cm pintura na
Escola dc Belas Artes, quando

tinha 17 anos. No sexto ano de
escola, foi designada, por aca-
so, a dar uma ajuda a Fcrnan-
do Pamplona, seu professor e
carnavalesco do Salgueiro, na
confecção das alegorias, e aca-
bou conhecendo Joãozinho
Trinta, com quem estreou, par
a par, cm outro enredo célebre
da escola, Pega no ganiê. 

"Mas
não me conformei com todo
aquele conhecimento empírico c
fui para a Uni-Rio estudar ce-
iiografia e figurinos durante três
anos", conta. De lá para cá, são

10 anos como diretora dc arte
cm várias escolas: Império Ser-
ranoj Estácio e Salgueiro, onde
está há dois anos. Paralclamcn-
te. Rosa Magalhães, faz cená-
rios e figurinos para peças dc
teatro. A mais recente, New
York, New York, está há seis
meses cm cartaz cm Curitiba, no
Teatro Guaíra, e deve seguir
cm breve para o Teatro Sérgio
Cardoso, em São Paulo. E ain-
da dá aulas na UFRJ do Fun-
dão, de cenografia, indumen-
tariâ c artes cênicas.

Convidada pelo curador
João Cândido Galvão a mos-
trar seu trabalho na Bienal de
Praga, da qual já participou c
ganhou prêmio o cenógrafo
brasileiro Hélio Eichbauer. ela
já começa a elaborar o vídeo
— espécie dc making of do seu
trabalho de carpintaria —, o
catálogo c os desenhos que vão
substanciar a sua mostra. Como
ela vai fazer para enviar â bienal
um resumo do que criou para
ilustrar a história da tradicional
Rua do Ouvidor, no Rio de Ja-

nciro, ela tem apenas uma ligei-
ra idéia. Foram 15 carros para
contar a história do enredo Me
irnsso se não passo pela Rua do
Ouvidor, em que o Rio começa a
se refinar, desde a famosa
"abertura dos portos ás nações
amigas". O primeiro telefone, os
relógios, o primeiro cincmató-
grafo, os indefectíveis animais
do jogo do bicho criado pelo
Barão de Drummond são algu-
mas das peças que deve levar a
essa bienal.

Fotos de divulgapSo
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Dances with wolves e 0 favorito para a entrega do Oscar em 91 com suas 12 indicates

le, que marcava a estreia na §irea<$b ostentando 12 indicates para Reds, melhor musica c vestuario. Reds licou indicates cada. A guerra I01 vencida a Vez de Kevin Cqstncr desatiar a
de Robert Redford. A festa foi de seguido de Num logo dour ado, dispu- com tres (dire?ao, folografia e atriz por Platoon (quatro estatuetas, entre zebra. Pela concorrencia, tudo ladi-
Redford. que recebeu quatro pre- tando 10 categorias com os monstros coadjuvantc), empatando com os tres clas melhor filme e direpao), enquan- ea que na noile do 63' Oscar, no dia
mios, incluindo melhor filme, direlor, sagrados Henry Fonda c Katharine de Num logo dour ado (Oscar para to o segundo ficou com premios de 25 de mar?o, a vitoria sera dos lobes.
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Apocalipse now. em 1980, perdeu para Kramer vs. Kramer Em 1981, O homem elefante concorria a oito premiaçôes

Pw V^Ti . Mi 11 mIIUIi II JlliiUL JMBi
Ana dos mil dias teve 10 candidaturas e nenhum prêmio

Muitas indicações não é sinal de vitória
Folos de divulgação

Na guerra do Oscar,

nem sempre o favo-

rito leva os prêmios

K,

SUSANA SClIILD

lEVIN Costner e seus lobos po-
dem estar rindo à toa com as 12
indicações arrebatadas por Dances
itiilt wolves à próxima festa do Os-
car, incluindo melhor filme, melhor
direção c melhor ator. Mas. enibo-
ra as máquinas registradores dos ei-
nemas já devam estar refletindo este
favoritismo, nem sempre o número
de indicações é garantia de muitas
estatuetas 110 dia da festa. Em 1970,
por exemplo, o épico romântico Ana
tios mil dias, com direção de Charles
Jarrot, disparou na corrida dos can-
didaios. com 10 indicações. Não le-
vou nenhuma; Em compensação, 110
mesmo ano, o azarão Operação Fran-
ça. indicado para seis categorias, le-
vou quatro, incluindo os Oscar de
melhor filme c melhor direção (para
William Friedkin).

Unia retrospectiva do Oscar atra-
vés dos anos 80 mostra que o favori-
tismo pode apresentar supresas, mas
nem sempre. Em 1980. por exemplo,
a corrida era disputada por Kramer X
Kramer, de Robcrt Bcnton c Ali thal
ja::, de Bob Fosse, com nove indica-
ções cada) seguidos por Apocalipse
now, de Francis Ford Còppola. Entre
a guerra conjugai, a guerra dos basti-
dores do teatro e a guerra do Viet-
nà. a Academia optou pela primei-
ra, que levou seis Oscar, inclusive
os de melhor filme, melhor ator
(Dustin Hoffman), diretor, atriz
coadjuvante (Meryl Streep) e rotei-
ro. O drama dos bastidores de Bob
Fosse ficou com prêmios técnicos,
tidos de consolação, como melhor
montagem, direção artística, adap-
tação musical c vestuário. E o mer-

gulho de Coppola na selva vietnamita
mereceu apenas duas estatuetas —
som e fotografia.

Em 1981, O homem elefante, de
David Lynch, e O touro indomável.
dc Martin Scorsese, partiram na fren-
te com oito indicações cada, seguidos
por O destino mudou ti sua vida (Coal
miner's daughter)I com sete. e dois
filmes empatados com seis: Tess. de
Roman Polanski. e Gente conto qgen-
te, que marcava a estréia na direação
dc Robcrt Redford. A festa foi de
Rcdford, que recebeu quatro pre-
mios, incluindo melhor filme, diretor.

ator coadjuvante (Timoty Hutton) e
roteiro adaptado. O homem elefante
não levou nada e Touro indomável,
considerado por muitas enquetes jor-
nalisticas como o melhor filme da
década, ficou com dois — melhor
ator (Robcrt DeNiro) e montagem.

No ano seguinte, o confronto cs-
lava mais ou menos na base da
renovação versus tradição. No pri-
meiro time. brilhava Warren Beatty,
ostentando 12 indicações para Reds,
seguido de Num lago dourado, dispu-
tando 10 categorias com os monstros
sagrados Hcnry Fonda c Kaiharinc

Hepburn. Ragtime e Caçadores da ar-
ca perdida vinham atrás, com oito
indicações cada. Como azarão da fes-
ta, estava um filme inglês concorren-
do a sete categorias — Carruagens de
fogo. de Hugh Hudson. Não deu ou-
tra: numa das maiores zebras do Os-
car, o filme sobre o treinamento de
dois corredores á Olimpíada de 1924
levou o Oscar dc melhor filme, e
ainda os de melhor roteiro roteiro,
melhor música e vestuário. Reds ficou
com três (direção, fotografia e atriz
coadjuvante), empatando com os três
dc Num lago dourado (Oscar para

Hcnry Fonda, Katharine Hepburn e
roteiro).

Em 1984, os ingleses continua-
ram dominando a festa do Oscar, e
o grande favorito, Gliandi. de Ri-
chard Àttcnborough, com 11 indi-
cações, levou oito, incluindo melhor
filme, diretor e ator (Ben Kingslcy).
Seu maior concorrente. E.T., de Ste-
yen Spiclbcrg, candidato a nove pré-
mios, só levou quatro (música, mon-
tagem sonora, efeitos visuais e som).
Em 1985, a surpresa ficou fora da
festa c o franco-favorito Laços de
ternura, com 11 indicações, faturou
cinco: melhor filme, atriz (Shirley
MacLaine), ator (Jack Nicholson),
direção (James L. Brooks) e roteiro
adaptado. Este incrível melodrama
tirou do páreo obras-primas como Os
eleitos, de Phillip Kaufman. .cândida-
to a oito indicações, e Fanny e Ale-
xandre, de Ingmar Bergman, que
concorria a seis.

Amadeus e Passagem para a In-
dia, cada um com 11 indicações,
lutaram na linha de frente do Oscar
de 1985. A festa foi para Amadeus,
faturando oito prêmios, enquanto
Passagem paru a índia recebia dois
(atriz coadjuvante para Pcggy Ash-
croft e trilha sonora de Maurice
Jarre). Em 1986. .*1 cor púrpura, de
Steven Spiclbcrg, e Entre dois amo-
res (Out of AJriea). de Sidney Pol-
lack, dividiam o favoritismo com
11 indicações cada. E quando todos
achavam que a Academia se redi-
miria da falta de premiação a E.T..
enchendo Steven Spiclbcrg de esta-
tuetas, a zebra fez a festa: Entre
dois amores levou sele prêmios (in-
cluindo filme, diretor e roteiro), e o
filme de Spiclbcrg nenhum. Em 1987,
Platoon, de Oliver Slone c Uma janela
para o amor (A room willt a vie«•), de
James Ivory, empataram com oito
indicações cada. A guerra foi vencida
por Platoon (quatro estatuetas, entre
elas melhor filme e direção), enquan-
to o segundo ficou com prêmios de

consolação (roteiro adaptado, dire-
ção de arte, figurino).

Numa das maiores consagrações
da Academia, O último imperador,
de Bernardo Bertolucci. não deixou
para ninguém os nove prêmios a
que concorria, e arrasou a concor-
rência: Nos bastidores da noticia, com
sele indicações) e 0 império do sol (de
Steven Spiclbcrg) não receberam se-
quer uma estatueta de consolação.
Rain man, de Uarry Lcvinson. dispa-
rou na corrida ao Oscar da têmpora-
da de 1989 com oito indicações, se-
guido de Mississippi em chamas, de
Alan Parker, e de Ligações perigosas,
de Stcphen Frears. com sete cada.
Deu autismo na cabeça, com quairo
Oscars para Rain man (filme, diretor,
ator (Dustin Hoffman) e roteiro ori-
ginal). Ligações perigosas acabou
com três (roteiro adaptado, direção
dc arte e figurinos) enquanto Missis-
sippi em chamas ficou apenas com o
de fotografia. A grande zebra da noí-
te foi a vitória de Jodie Foster como
melhor atriz em um filme sofri\el
(Acusados), ao lado de pesos pesa-
dos como Glenn Close (Ligações pe-
rigosas), Meryl Streep (Um grito no
escuro). Sigourney Weaver (Na mon-
tanlta dos gorilas) e Melaine Griffith
(Uma secretária de futuro).

A última festa do Oscar come-
çoú surpreendendo na fase das in-
dicações, quando o ameno Coudu-
zindo Miss Daisv despontou com
nove, seguido pelo grande favorito.
Nascido a quatro de julho, de Ohver
Slone. A Academia se dividiu entre
os prêmios principais — melhor fil-
me para Miss Daisv, mas melhor
direção para Oliver Slone. De qual-
quer forma, o primeiro levou qua-
tro, e o segundo duas (recebeu ain-
da o Oscar dc montagem). Agora é
a vez de Kevin Costner desafiar a
zebra. Pela concorrência, tudo indi-
ca que na noite do 63° Oscar, no dia
25 de março, a vitória será dos lobos.
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Robert deniro robin xx/illiams

j

Nada na vida e tao grande

quanto um simples milagre.

i

TEMPO DE DESPERTAR

Baseado em uma historia verdadeira.

INDICADO PARTO )K A1UK DRAMA

Nada na vida é tão grande

quanto um simples milagre

em uma

D
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SLME DO MÊS POSTCARDS FROM THE
EDGE/LEMBRANÇAS DE HOLLYWOOD
Shirley MacLaine e Meryl Streep vivem o pa-
pel de mãe e filha no filme Lembranças de Hol-
lywood que promete arrebatar várias estatue-
tas douradas.

f'% * IlHf CWiWiT«114 5 s# P/Al 91 uj

rotos sensacionais de astros famosos.

Este mês vamos apresentar a vocês três no-
vos rostos que começam a fazer sucesso nas

telas

Randy Miller's Exotic VVildiife
0 scnpt de De Volta para o Futuro III exigia
uma luta de Michael J. Fox, com um urso.

Novidades em vídeo.

COPYRIGHT EducareMoviefilo
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Regina Teixeira Alves
Júlio Martins
Vânia Costa de Oliveira
Patrícia da Conceição Amorim
Rony Schaffel
Claudenice Scasciotti
Rosana da Silva Cruz
Luiz Alberto Nunes
Vera Lúcia da Silva
Verônica Malman Costa
Elaine Quiarelli
Marta M.a S. Benjamin
Paulo Roberto Ferreira da Rocha
Valcires Alves Vieira
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Cnstiano Alves dos Santos
Murilo César O. de Argolo
Lyo Hastenpflug
Diogo de Souza
Sheila da Silva Santos
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DO OUTRO LADO DA VIDA

Ana Paula R. Gomes
Eieonora Santos
Andréa Scasciotti
Roberto Quirino Sobrinho
Alexandre Magnum Barreto
Verônica Malman Costa
ísabele Quirino Sobrinho
Robson Dutra da Veiga
Eliana Nascimento
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MERIDIEN

The InirrnaiionaJ Movic Club

Acima de Qualquer Suspeita

cebe o 
''Hollywood 

Connection

AiMial Award cie 1990"

O drama do produtor Rusty Sabich, in-
terpretado por Harrison Ford no filme de
Àllan J Pdkulla, Acima de qualquer sus-
peita, por sua vez inspirado no besi-seller
de Scott Turow, mereceu dos associados da
Hollywood Connection no Brasil a indicação
parado 1° ""Hollywood Connection Annual
Award" como a melhor Prcmiere promovida
pelo clube no ano passado. A festa de en-
trega do prêmio aconteceu na noite do úl-
timo dia 9 de janeiro no Hotel Meridien,
em Copacabana, com a presença do Dire-
tor da Hollywood Connection no Brasil,
Átila Manias, que entregou o troféu a Jorge
Corrêa, Diretor da Warner Bros no Brasil,
responsável pela distribuição do filme.

A criação do Annual Award foi uma ini-
ciativa da Holh wood Connection — The In-
ternllònal Movic Club c do Le Meridien,
também representado na lesta pelo seu Di-
retor de Vendas, Orlando Giglio Os con-
vidados — representantes das principais dis-
ixibuidoras dc filme do País, como a equipe
da Columbia/Tri -Star Pictures, formada por
Vitõrio Tamborim, Telma Gadioli e Gilberto
Leal — puderam assistir, após o coquetel
e a entrega do prêmio, a mais uma sessão
exclusiva de Acima de qualquer suspeita,
vibrando nos momentos mais emocionantes
desse que § considerado um dos filmes com
melhor escalação dc elenco dos últimos tem-
pos Nele, brilham, além de Harrison Ford,
Raul Julia, Brian Dennehy e Bonnie Bcdelia

A escolha do filme de Pakula como u
\cncedor do "HolKwood Connection An-
nual Award de 199Ó", contudo, não foi fã-
cil. Eritre os concorrentes, estavam as 26
produções exibidas nas Premieres do ano
passado, dcstacaiido-sc sucessos como Olha
quem está falando, da Columbia Pictures,
Robocop 2, da Orion Pictures e Duro de
Matar 2, da Fox Film do Brasil Enquanto
a premiação da melhor Premiere dc 91 não
chega, resta ir torcendo 'pelos favoritos desse
ano e acompanhando a repercussão inter-
nacional Ja vitória da Warner brasileira a
festa da entrega do prêmio será divulgada
no Concorrido l'OS'/ERBOOK da Holh wood
Connection Internacional, com tiragem dc

1 milhão dc cópias em língua inglesa jp

(Acima) Gilberto Leal.
Átila Martins, Vitorio

Tamborini, Jorge Corrêa,
Telma Gadioli e Frederico

Shiffer.
(Ao lado) Átila Martins e

Jorge Corrêa.

Átila Martins (Hollywood Connection), JoriIre Corrêa (Warner Bros;
Orlando Gigho (Diretor de Vendas do Le Méndien).
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pessoa sabe que seu nome

está ria lista VIP de Hollywood,
quando é convidada para a
prerruere de um filme proibido para
menores >55 melhores coisas da
vida são proibidas, diz Antonio
Banderas, rindo, através de um
intérprete. O astro principal do
filme de Pedro Almodovar, Tie Me
Up, Tie Me Down, bebericava
sangria num clube pnvé da Century
City e, à medida que o papo vai
incrementando, o assunto, vocês
podem imaginar, é realmente
impróprio para menores!
E já que estamos falando de jogar
conversa fora, adulação mesmo,
rolou a tarde inteira, no
elegantérrimo almoço que a BMl
(Broadcast Music Inc.) ofereceu a
Michael Jackson, onde inventaram
uma espécie de Prêmio anual para
ele. Sabe o que aconteceu? Ele
apareceu! Como era de se esperar,
não comeu quase nada, apenas
beliscou. Até tirou os óculos
escuros! Várias celebridades foram
cumprímentá-lo, no Regent Beverly
Willshíre Graham Nash, Vanessa
Williams Elton John, Milton Berle,

e até mesmo a Petula Clark'
Desta vez, não vamos falar de
Carmes nem dos lançamentos de
;erão. O "quente" de Hollywood
na primavera foram os ricos
casamentos e os recém-nascidos
de gente famosa Paul Hogan
desposou Linda Koslowski, numa
de suas propriedades da Austrália,
no valor de dois milhões de dólares

a qual foi dada à noiva, em
seguida, como presente.
Nasceu Gabriel, o filho do diretor
brasileiro Bruno Barreto e Amy
Irving, ela, po< sua vez, prometeu
abandonar a carreira. E, como não
podia deixar de ser, Kim Bassinger
bagunçou o coreto dos jornalistas:
ora estava com Prince, ora com
Alec Baldwin. Ninguém entendeu
nada
Coincidência ou não, parece que o
tempo andou quente nos grandes
estúdios Bronx, por exemplo,

Ei los todos presentes à Night of 100
Stars: (A esquerda) Muhammad Ali

acompanhado de Rhue McCIanahan. N
alto, a esquerda) Ed Asner, sozinho. (No
sito Entre as estrelas você verá uma de

nome Pia; outra, Hepburn e também uma
outra, Tandy. Veja se descobre onde elas

estão. (Acima) Olivia Newton John.
cintilante. (À direita) Aretha Franklin e

Clive Davis.
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começou a reclamar de -4 Fogueira
das Va idades, a Paramount, por
sua vez, estava chiando-, de jeito
nenhum ia parar as filmagens de O
poderoso chefão III, enquanto
Hollywood reclamava que Oliver
Stone andou atrapalhando as
filmagens da película sobre o
conjunto The Doors Vamos ver, no
entanto, o lado bom: tudo isso será
esquecido quando os filmes forem
lançados internacionalmente.

A esta altura, já devem estar
fazendo sucesso em toda a
América OJha quem eslá falando II.
O que vocês não sabem é que
estão preparando uma continuação
para K-9; Willard também vai roer a
tela, de novo, com Bruce Davison,
quanto a Scanners, em vez de
uma, terá duas seqüências.

if^a
DEVELOPMEIMT
Bruce Willis está em todas! Depois
de A Fogueira das Vaidades ele
fará Hudson Hawke. logo em
seguida, vai interpretar em Sgt.
Rock outro personagem das
revistas em quadrinhos, e agora
acaba de ser convidado para atuar
em The Ticking Man. onde fará o
papel de um sujeito que deve
detonar uma bomba humana!
Não deve ser tão ruim dirigir os
vídeos de Madonna. Mary Lambert
que fez O Cemiterio Maldito e
Siesta. dirigiu Material Girt e Like a
Virgin Agora David Fincher que
fez Express Yourself e Vogue vai
dirigir Body Hunter, tendo Ray
Liotta no papel principal. Aguardem
estes "dancing extras"
Michael Douglas aproveitou seu
tempo livre para fundar uma
gravadora, à qual deu o nome de
Third Stone. Será que Gordon
Gekko (de Walt Street! faz parte da
Diretoria?
Martin Scorsese está fazendc A
Cíoud on Sand, seu mais novo
projeto, baseado num romance
peruano, sobre uma garota italiana
que cresce numa alde a de
pescadores. Ao que parece/está
fugindo totalmente de se^ gênero.
Todo mundo quer que Gus Van
Sant (Drugstore Cowboy. taça seus
filmes. Por ionsegumte, eie está
escrevendo e produz nao um filme
baseado na noveia de Tom
Robbins Even Còwgirls Get trfe,
S'ues e ma-.s outro sobre A idy
Warhol, no qual deve estrelar John
Malkovich ou Willem Dafoe ¦&

(No alto) Robin Williams, Fran Drescher e
Tim Robbins. reunidos, na premiere de

Cadillac Man. (Acima) Christopher Walken
e Sandra Bernhard na campanha contra a
AIDS. (À direita) Raquel Welch morrendo
de rir com uma piada de André Weinfeld.

v v"l 1B
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CANDIDATO CERTO AO PRÓXIMO OSCAR. ESTE
NOVO SUCESSO DA COLUMBIA TRI-STAR PICTURES

PROMETE ARREBATAR VÁRIAS ESTATUETAS
DOURADAS.

MARIO ABBADE

ü
11
Wa

uenl pensar que Lembran-

ças de Hollywood/P< ).st-
H
£'sobre as rjeminiscêneias da

glamurosa vida de Beverl

'
cards fro>r\ the Edge fala

y
Hilis pode acabar se de-

cepeioiiando. Na verdade, trata-se de
uma comédia picante e satírica mas que.
ao mesmo tempo, aborda um intrigante
relacionamento entre mãe e filha, uma
luta constante contra todo sistema de
um lugar quase surreal chamado Hol-
lywood.

Mervl Streep d Suzanne Vale. uma
atri/. que luta para se reintegrar à v ida
e ao seu meio social após ter passado
um [xthkJo internada em uma clínica
devido a uma overdose quase ratai. Sua
mãe é Doris Mann, uma famosa e po-
pular estrela de comédias musicais da
década de 50 e 60. que procura estabe-
lecer uni relacionamento mais substan-
liai com sua filha- e é interpretada por
Shirley Macl.ame.

Dirigido por Mike Nichols. diretor
consagrado com um Oscar de melhor
direção em .*1 Primeira Noite de um Ho-
mem, o filme ainda conta com um

elenco de apoio de fazer inveja. Nm-

guém menos do que os premiados Deu-
ms Quáid, Gene Hackman e Richard
Drevfuss dão. ao lado das duas super

estrelas, um Verdadeiro shljiv de mter-

pretação.
Candidato certo ao próximo Oscar,

este novd sucesso da Columbia Tri-Star
Pictures promete arrebatai" não só várias
estatuetas douradas, mas também os cóf

: Vs das platéias do mundo inleiro.
Dono de uma história tão emocionante

quanto engraçada. Lembranças de Hol-
lywood é uma adaptarão do best-séuer
"Postcards from the Edge", uma auto-
biografia da atriz Carne Fislier. a
mesma que conhecemos atuando como
a Princesa Leia de Giu rn; na.V Estrelas,
O roteiro toi escrito por ela. juntamente
com o diretor Mike Nichols. Nele. Car-
rie Fisher descreve, ao som de infla-

mados e palpitantes diálogos, toda sua
odisséia hollvwoodiana ao lado da mãe.
a atriz Debbie Re> nolds

Com todo um excitante caráter ve-

rídico, esta comédia nada mais é do que
uma tbrma descontraída de se tratar um
assunto sério, uma maneira leve e mte-
ligente de penetrar o profuso mundo ar-
tísüco americano, mostrando que as

pessoas do cinema têm uma vida mais
comum do que aquela que o público
geralmente imagina. Num nível mais
íntimo, transmite a certeza de que todo
ser humano é semelhante em essência.
Atinai, são pessoas que só se diferen-

movie usa 11
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Gene Hackman e Meryl Streep (Abaixo) Shirley MacLaine.
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Meryl Streep

and Dennis

Quaid in a

scene from

Poste ar d 5

from the Edye

ciam porque têm um outro tipo dc co-
ragem, humor c esperança de sobrevi-
ver, se)a na vida rea! ou no showbiz.

Lembranças cie Hollywood é. assim,
imperdível para os sensíveis e
bem-fíumorados. e mais ainda para os
tãs incondicionais dc Meryl Streep.
Como o próprio Mike Nichols afirma,
"trabalhar com Meryl 6 sempre extra-
ordinário e inspirador porque ela é ca-

paz de se adaptar perfeitamente à his-
tória, trazendo à tona toda sua realidade
interior.

Meryl faz com que a eâmera não pre-
cise orientá-la e apenas age natural-
mente: "Durante a preparação desse pa-
pel, Streep visitou algumas clínicas dc
reabilitação e participou de encontros
nos Alcoólicos Anônimos e Toxicôma-
nos Anônimos, mas o mais surpreen-
dente, no entanto, é que além de esban-
ja r seu usual talento, ela acaba
refelando-se também uma ótima can-
tora Acompanhada pelo grupo cana-
dcn.se Blue Rodeo, cia sc arrisca ao mi-
crofone e se sai incrivelmente bem.
Ainda no que se refere a música, é im|

pòrtante destacar que quem assina a par-
titura musical do filme é Carly Simon,
j onhecida cantora pop que |á ganhou
um Oscar de melhor canção com a nni-
slca Ler The River Run, do tihlie Uma
Secretaria cie huturo.

Em meio à greve de operadores de
cinema, preços cada vez mais altos dos
ingressos e a fraca satra de filmes do
último Natal, o melhor mesmo é espe-
rar o lançamento de Lembranças de
Hollywood e preparar-se para assistir
a um dos melhores filmes produzidos
pela Columbia Tri-Star Pictures nos úl-
limos tempos, £2
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"Adoro este personagem, mas

para num ele é um tremendo
máu-caráter", diz este |o\cm ator
de vinte e oito anos, Tliomas F.
Wilson, ao comentar sobre seu

persffnageri Ii íf t Tannen. Com
"Biff| ele tez seu débüt no
cinema, no tilme "De volta para
o futuro" e sua atuação deu-lhe a
Oportunidade de lazer as
seqüências // e ///.
"No iuirnero III, eu sou Buford
' M a d Dou' Tanuen, o bisavô de
Biff" diz^ele. "Gosto de ser o
vilão da história e de torturar
minha querida América!
Pouco tempo atrás, antes de se
tornar "vilão". Wilson era um
excelente comediante, capaz de
colOcar humor em qualquer
SiiyaçãO. 

"Para fazer Buford 'Mad

Dog' eu tive que aprender a
montai, cavalgar depressa, e laçar
ao mesmo témpo. O que
eqüivalia, digamos, a tei de
aperteisciar meu estilo faroeste.
Acredite se quiser, mas a única
vez que fui cuspido da sela foi

quando me colocaram em cima de
um daqueles cavalos qucj não
saem do lugar, para tuzqr a tal
cena... Bem. de qualquer forma,
lá estava eu subindo e descendo
numa rapidez tão grande que.
quando a cãincra moveu-se
rapidamente em minha direção,
.aí." Meio cncabulado. continua:
"Não caí somente uma vez; na
verdade foram duas! No fundo, no
fundo. Biff não passa nusmó de
um lolo, seja em que tempo 10r.

Buíw.ie Sic^ler

Seu sonho é fazer sucesso. Embora seja filha de (jregor>

Peck aciedite ou não esta descendência nem sempre é '»anta|osa Poi

isso, une seu talento natural e determinação para evitar viver a sombra do
Papai Gregory. Sua grande chance surgiu com Torn Ápart (sua estréia no
. ínerna) f: a história de uma jovem árabe (Peck) e um soldado israelense.
'\drian Pasdar. O filme começa quando os dois são ainda crianças,
morando cm casas vizinhas. Tornam-se amigos. dcj~K>is se separam

• ultando a encontrar-se somente depois como adultos que se apaixonam e
v ivern um amor proibido.
Com ar distante e sorrindo levemente, ela comenta sobre a possibilidade de
a história da tela transformar-se em realidade. "Espero 

que. se isso

a< onteeer um dia. não se repita o mesmo final trágico do filme".
Peck é uma moça muito bonita e faz o gênero 

"cara lavada", com os bem
.uidalfos cabelos soltos penteados de forma simples. Ela confessa que está
feliz por receber tantos scripts.
Meneando a cabeça ela faz um ar de zangada, enquanto diz: "São tantos os
s :ipt.s com lindas garotas ricas e felizes! Papéis, por sinal, muito bons. No

entanto, para mim não significam muito, porque fico com a impressão de

que não teria de me esforçar muito para fazê-los. Porém, no - aso de Fora
¦{pari foi diferente Aquele script sim poderia periniui que eu crescesse
nino atnzzzz." Na: verdade, sua interpretação cm Torn A pari foi um giantle

desafio, |á que estaria fazendo o papel de alguém completamente diferente
d la ''Espero somente que as pessoas gostem de meu desempenhe» e
i. .onheçam meu talento"

Valerie Shorr

IA
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Te cuida. Mel Gibson! Este
moreno bonitão, chamado Jert
Fahei. tem os olhos azuis
brilhantes, iguaizinhos aos seus! E
incrível as semelhanças entre os
dois astros: ambos tem trinta e
quatro anos. vêm de família
numerosa, de Nova York (Gibson
tem dez irmãos e Fahey. doze).
Pior ainda, ambos são o sexto
filho da cronologia da família.
Agora, após treze anos de balé.
novelas de tv, teatro e filmes de
segunda. Faliey virou galã. 

"Eu

era realmente muito bom nes.se
negócio de matar gente", diz ele
secamente, referindo-se à
quantidade de papéis como vilão,
a começar por Silverado. "Sorri

bastante para Tony Perkins em
"Psicose III". mas acabei dando
meus melhores sorrisos para
Theresa Russel em Impulse
sem falar em outras mtimidades
mais — no thriller policial
dirigido por Sandra Lockefj onde
íazia o papel dc um assistente de

promotor num escritório dc
advocac ia.
O ex-mando de Locke| Clint
Eastwood. convidou-o para
contracenar com ele em Coração
de caçador. O filme explora a
relação do diretor John Huston
(Eastwood) com o escritor Peter
Viertel (Fahey) durante as
filmagens de The African Queen.
há quarenta anos. Coniçâ^ de
caçador mostra como as pessoas
que estão no poder podem mudar
a vida daqueles que acreditam
neles", diz ele.
O rapaz agora não pede paias
Logo era seguida, virá won A/io .
uni ihnllcr com Bndget Fonda.
rio qual fará o papel de "uni

metalúrgico desempregada que
arranja emprego de niensageijo
Há também Parker Kane, um
senado da N BC sobre um detetive

particular cheio de malandragem
Ele não e demais ": 

^
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RANDY MILLER E
CONHECIDO POR SUAS
CORAJOSAS CENAS DE

AÇÃO. ELE ATÉ JÁ PULOU
DE UM HOTEL,

SIMPLESMENTE PARA
PROMOVER SEU SAL DE

FRUTAS. NA TELA,
PORÉM, AS ACROBACIAS
FICAM POR CONTA DOS

SEUS ANIMAIS
AMESTRADOS.

sto .sim t importante, preservar a boa
imagem de uma empresa Entretanto,
este tipo de preocupação nem de longe

passa pela cabeça do Presidente da New
York Selt/.er, Randy Miller Este, quando
a gente menos espera, entra na sala dos
diretores com uma de suas panteras de
estimação, a tiracolo, por assim dizer
Sua paixão por animais selvagens come
çou desde que era garotinho, mas, de
uas tempos para cá, a fixação parece ter
piorado. Ele resolveu formar a Randv
Miller's Exotic Wildlife — uma empresa
prestadora de serviços que arranja ahi
mais amestrados para cinema e televisão

"Para se ter uma idéia, agora estamos'
com dois tigres, um leão, dois pumas,
três panteras negras, um lirice da Sibéria
e dois leopardòs pintados", di/. ele reie-
rindo-se à sul coleção. "Se 

quando nos
chega um pedido, não temos o animal,
geralmente eu arranjo um o mais rápido
possível" Esta sua perícia com animais
veio a calhar quando das filmagens de
De Volla Rara o Futuro III, por exemplo.

Numa cena em que Michael J Fox
precisava lutar com uin urso preto, Mil
ler e seu sócio, Terr, Moore, providen-
ciaram um animal super bem treinado e
levaram para o deserto de Nevada Para
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(Maior 3 esQuerda) Miller posa junto de
uma de suas prediletas. lEsouerda) Este
foi o urso escolhido por Miller para
fazer uma cena western" no filme De
Volta para o Futuro III
!A direitaJ Uma pantera dá um salto
lAQaixol Miller se contorce de várias
maneiras para preparar um tigre para
uma luta Brincando com o animai e
deixando-o fazer suas travessuras
Miller faz com que ele dê a impressão
de que a briga é séria

Miller, amestrar ursos 6 a coisa mais
simples do mundo, 0 que não acontece

quando se trata de domesticar os grandes
gatos"Somos especializados em acrobacias

para telinos", prossegue ele "O leo-

pardo, por exemplo, costuma ferir a

gente quando pula da árvore, nus isto
acontece desde quando são (ilhotes e
estão só querendo brincar Depois é que
as coisas se complicam"

Ninguém melhor do que Miller, com
tantos anos de experiência, para reconhe
cer quando o gato está somente querendo
brincar ou quando há ameaça de perigo.
"Parece até que vão mordei a pessoa,
mas isto, em geral, está bem longe de
acontecer"

O lato de Miller se sair muito bem

com os felinos se deve. talvez, ao tipo de
treinamento por ele adotado Os animais
aprendem de acordo com um sistema que
ele chama de "recompensa e brinca-
deira", no qual eles praticam acrobacias
diariamente E mais: ele mima bastante
seus bichos, chegando a gastar cerca de
cem mil dólares por ano em alimentação
c cuidados especiais Todo o lucro, por
sua vez, é revertido para os fundos de

preservação da Wildllie "Os 
gatos gos-

tum de brincar, e é melhor manter as
coisas dessa forma", comenta Miller
"Um conselho não irrite um animal so-
mente para conseguir que ele taça uma
cena A reação dele f*xic ser assusta-
dora " J£

— Buri Fallow

Send check or money order to:
HOLLYWOOD 411
8205 Santa Monica Blvd
P.O. BOX 1-293
LA_, CA 9004Ó

Send me copies ot Hollywood
411, the directory to the stars.
Enciosed is $9.95 - $1.50 for shipping
and handling ($1145 total) for each
directory ordered. CA Res. add 6% tax.
Na me

I
Address Apt. r

City State
Phone
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DRIVING MISS DAISY
Warner Home V:deo

O fílmf contém aquela "fórmula

mágica" utilizada rios grandes
clássicos do cmema americano. A
frágíl| gentil e intrépida Daisy, de
Jessica Tandy, é uma. professora
sulista aposentada, que vive
tnfernizandü a .ida de seu filho, um
bem sucedido homem de negócios
(Dari Aykroyd). Quando, finalmente,
Daisy bate com o carro, seu filho
/nsiste com ela para aceitar um
negro analfabeto como motorista.
Morgan Freeman é, como se diz,
jrn poco 

"de orgulho e dignidade,
e daquele convívio nasce uma
àti zade que vai se fortalecendo
com o passar dos anos.

GROSS ANATOMY
'ouchstcne Home Vídeo
Algurr dia, quem sabe, possamos
üssist r a um bom filme que tenha
como enredo o árduo trabalho de
joffens acadêmicos de medicina.
Não estou me referindo a este,
oiaro. Christina Lahti faz o papel de
uni: professora de anatomia, e o

;..jr rornârt||co do campus é
formado por Mathew Modine e
Daphne Zuniga. Esses dois últimos
têm uma idéia fixa: acharn que
somente eles levam seu trabalho a
sério.

BORN ON THE FOURTH OF JULY

Tom Un use, aqui, esta em piei •.
iase de bravura quando interpn \
Ron tibvic, urr, sobrevivente d.)
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guerra do Vietnam. Contudo, não
se trata de um filme de guerra,
corno P/atoon, na verdade, está
mais para Amargo Regresso
Cruise nos leva às profundezas da
alma do paraplégico, assim como
revela as péssimas condições
físicas do V.A. Hospital, cada vez
mais deterioradas, e sem
perspectiva de qualquer melhoria,
uma vez que está superlotado de
.'ítimas de guerra Um filme real e
inesquecível

LORD OF THE FL1ES
Oricn Home Videc
A nov:ela de Sir Wilharn Goídmg é
um excelente estudo do que
poderá ser a política do futuro. Um
grupo de garotos adolescentes se
acham completamente sós,
perdidos e em dificuldades, apos o
acidente do a v i a o em q u e
viajavam. Irão 0!&s sg adapta? a

ão? De que maneira?ova s 1 ti
Ou

IrO C)\

oras adotará'

de

são le/adas à tela, na vèrsão
moderna desta ficção onde os
jovens tentam imitar em tudo os
adultos. É aconselhável ler o livro
antes de alugar a fita

MEN DON'T LEAVE

Agora Jessica Lange está numa
comédia romântica, cujo público
alvo será o rnesn o que fez de
Parenthood um campeão de
bilheteria. Lange faz o papel de
uma mãe que fracassou na vida
pessoal Ela se muda paira
Baltimore, tentando equilibrar sua
'.. 1 í 1 {(t í f a, a 0 (J u c a c ao ei o si f iü jos c > 11
''' !l "'' ontiar alg -éf•1. po' queir

jç 11's 1 •_• Na /erdadej o filn ••
terr ó11 í?.•., elenco. §has o enredo
ria e .; sjia .de c; oisa, séi o falar n,
fait i do s ifístk.<icâ( da narrativa.
Af csar do- rodo o esforr 'de Ros
H /viu d espectad r nfii de.<>¦ ••

pensai ¦!».. que verá. uma jrnuihepl
(: o n i s é r 1 o s p r o t >1 e n 1 a s e x j s t 1 j r > c i a í s..

Doug C.-
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UM TIRA

no Jardi eta In ãnci

zenegger

Vá em frente!

Quero ver vo£e
contar pro seu professor

que não fez o dever

de casa.



I fUSll i

I mS>^M 

f 
i I

9 W#P

TRILHAS SONORAS ORIGINAIS H

SUCESSO INTERNACIONAL

EDIÇÃO PARA COLECIONADORES£

DESTACANDO-SE MÚSICAS DE TRILHAS SONORAS DE

FILMES COMO BETTY BLUE E HOMEBOY.

A MELHOR SELEÇÃO DE

FILMES RARA VOCÊ OUVIR.

EM EXIBIÇÃO NAS MELHORES

LOJAS DE DISCOS


