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BagdA — AP

Tempo

O No Rio e em
Niterói, céu
claro a nubla-
do. instabili-
zando-se à tar-
de com chuvas
e trovoadas

isoladas. Temperatura está-
vel. Máxima e mínima de
ontem: 30.3'1 e 20,7° em Ban-
pu. Mar calmo e visibilida-
de boa. Foto do satélite,
mapa e tempo no mundo,
Cidade, página 2.

Classificados
H Utilizados ou apenas «d-
mirados intensamente du-
rantt' determinado período,
alguns objetos perdem o va-
ler pura seus donos, mas
permanecem atraentes para
os que n&o se incomodam de
comprar, por meio de anún-
pios de classificado», algo de
segunda máo — ate- mesmo
vestidos de noiva. (Pag. 7)

^

? Exceçáo entre as come-
dias ligeiras que tomam os
teatros cariocas, a peça A
escola de bufiVs, escrita por
Michel de Ghelderode e di-
rígida por Moacyr Góes. co-
memora amanha 150 apre-
Bentações no Espaço III do
Teatro Villa-Lobos. "O
nosso sucesso 6 paradoxal.
Quando menos eu penso no
publico, melhor é a aceita-
çâo da peça", diz o experi-
mentalista Góes.

Gotardo no Fia
Por USS 300 mil, o Fia-
mengo comprou do Bota-
fogo o passe do zagueiro
Wilson Gotardo. o que lo-
vou o treinador Vanderlei
Luxemburgo, insatisfeito
com a lentidão na contra-
tação de reforços, a perma-
necer no cargo. (Pág. 16)

Sears à venda
O grupo Susa está nego-
ciando a venda das lojas
Sears em todo o país para o
Mappin e a C&A. No Rio, a
loja Sears de Botafogo, a
primeira da rede no Brasil,
pode ser fechada. (Negócios e
Finanças, página 7)

Intimação
O Tribunal de Contas da
União intimou ontem o ex-
presidente da Embratur
João Dória Júnior e toda a
ex-diretoria da empresa a
devolvi.'!-, em valores atuais.
CzS 6.5 milhões, desviados
irregularmente no período
1987-1988. (Pág. 4)

Cotações
Dólar comercial: CrS 221,75
(comprai. CrS 221.85 (ven-
da). Dólar paralelo: CrS 249
(compra), CrS 251 (venda).
Dólar turismo: CrS 234
(comprai. CrS 248 (venda).
Salário Mínimo: CrS
15.895,46. TR (Taxa Referen-
ciai de Juros): 7",,. TRD
(Taxa Referencial Diáriai:
0.460947",,. Tablita do dia
21.02: 1.1484. Cadernetas de
poupança com aniversário
hoje: 15.19",,. Último valor
do BTN: CrS 126,8621. Unif
para IPTU Residencial: CrS
4.097.65. Unif para IPTU Co-
mercial e Territorial, ISS e
Alvará: CrS 4.265.16. Taxa de
Expediente: CrS 853.03.
Uferj: CrS 6.109.
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francesa mostra pessoas em Bagdá recolhêm?o água fia maneira que lhes resta

Perto da agonia, Iraque
manda ministro a Moscou

Com sua máquina militar "á beira de
um colapso", após 34 dias de intensos
bombardeios, conforme expressão do
comandante das forças aliadas, o general
americano Norman Schwarzkopf, o Ira-
que enviará a Moscou seu ministro do
Exterior, Tarck Aziz. com a resposta de
Bagdá à proposta de paz apresentada
pelo presidente soviético, Mikhail Gor-
bachev. A data da viagem não foi anun-
ciada. Comunicado iraquiano disse ape-
nas que a visita será "logo". Mas. em
Paris, o ministro do Exterior do Irã, Ali
Akbar Velayati, deu a entender que a
visita de Aziz será hoje.

O mesmo Velayati indicou que a res-

posta será positiva, porque recebeu ga-
rantias do Iraque de que retirará incon-
dicionalmente suas tropas do Kuwait. Já
o presidente da Comissão de Relações
Exteriores do Senado francês. Jean Leca-
nuet. afirmou que os aliados deram a
Saddam Husscin um prazo que se encer-
ra esta noite para anunciar, "sem sofis-
mas nem ambigüidades", a saida do Ku-
wait. Com a retirada, "o caminho estará
aberto para um cessar-fogo", segundo
Lccanuet. Caso contrário, "as armas vão
ser chamadas para decidir a disputa".
Ou seja. será desencadeada a ofensiva
terrestre contra o Iraque.

Schwarzkopf afirmou que Saddam
Husscin está perdendo pelo menos 100

ianques por dia. "Acredito 
que os ira-

quianos subestimaram grosseiramente
o lipo de guerra em que estavam se
envolvendo e pagam um alto preço por
seu erro", disse o general. Para ele, o
Exército de Saddam Husscin está can-
sado de combater e não deseja lutar
mais. Em Washington, reinava ontem
um clima de silêncio c visível tentativa
de mostrar despreocupação, na Casa
Branca como nos demais principais de-
partamentos do governo. O mesmo
ocorreu ás vésperas da operação Tem-
pestade no Deserto, o que aumentava
as especulações de que é iminente a
ofensiva terrestre. (Páginas 8 e 9)

Saddam escolhe qual será o seu fim
.•I atual fase da guerra tio Golfo

Pérsico pode ser entendida como uni
interlúdio que. sob o alto patrocínio
da União Soviética, tem por objetivo
a prática de uma cortesia para com
o presidente iraquiano, Saddam
Husscin. Como um condenado à
morte a quem se oferece a última
gentileza de um magnífico jantar, na
véspera da execução. Saddam tem
sido cumulado de atenções da parte
do presidente Mikhail Gorbachev.
Chega-se até a um extremo — de
certa forma, Gorbachev está dando

a Saddam a chance de escolher o
tipo de fim que prefere.

Se Saddam retira-se agora do
Kuwait, rendendo-se sob o disfarce
de aceitar uma "proposta soviéti-
ca", o fim será um. Será outro se
resolver prosseguir e dar ensejo a
que os aliados desfechem uma ofen-
siva terrestre que a cada dia ameaça
ser mais terrível e arrasadora para
um Iraque já zonzo da surra que
leva dos céus.

Talvez já seja tarde, configura-

da a primeira hipótese, para que
Saddam assegure sua sobreviveu-
cia, tão desgastado, perante seus
sócios no poder e sua população, se
recolherá ele às suas fronteiras.
Mas credencia-se pelo menos a um

fim à Galtieri — o presidente ar-
gentino que terminou num golpe de
Estado, depois da derrota nas Mal-
vinas. Na outra hipótese, de prosse-
guir a luta, o desfecho será mais
trágico. Saddam arrisca um fim à
Hitler, cercado, perdido e desespe-
radamente solitário cm seu bunker.

Ciro denuncia
corrupção nas
verbas da seca

O governador eleito do Ceará. Ciro
Gomes, denunciou que a Sansuy. fabri-
cante de cisternas em PVC. está interme-
diando verbas que deveriam ser repassa-
das pelo Ministério da Ação Social para
municípios atingidos pela seca. Os prefei-
tos de Russas. Quixeramobim, Iguatu e
Acopiara confirmaram a intermediação,
considerada corrupção por Ciro.

No mês passado, ao ser recebido no
Palácio do Planalto, o governador eleito
fez esta denúncia ao presidente Fernan-
do Collor. como um exemplo da prática
de fisiologismo do governo federal criti-
cada pelo atual governador do Ceará.
Tasso Jereissati. Segundo Ciro, Collor
procurou nervosamente uma caneta pa-
ra anotar suas acusações. (Página 4)
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Para concluir a construção de Cieps abandonados, a prefeitura
despeja invasores de prédios como o do Borel. (Cidade, pág. 1)

Zélia ameaça
Autolatina
de retaliação

A ministra da Economia, Zélia Cardoso
de Mello, recebeu ontem o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernar-
do do Campo. Vicente Paula Santos, o
Vicentinho, para tratar da decisão da Au-
lolatina de demitir 5.110 trabalhadores da
Ford e da Volkswagen. "Não existe qual-
quer problema econômico que motive a
demissão", disse a ministra. Ela prometeu
apressar o levantamento que vem sendo
realizado pela Receita Federal para identi-
ficar as margens de lucro da indústria.

A Autolatina confirmou as demissões
anunciadas na segunda-feira, mas. sinal
de que possa estar ocorrendo alguma
reavaliação interna cm torno da questão,
até ontem á noile não havia sido divulga-
da a lista de demitidos. O sindicato pro-
põe a suspensão temporária das dispen-
sas. O ministro do Trabalho. Antônio
Magri, ameaça com uma lei que "proíba
demissões por quatro, cinco ou seis me-
ses". (Negócios e Finanças, página li

PDT abandona
a negociação
sobre salário

O PDT se retirou das negociações
entre o governo e o Congresso sobre a
política salarial, surpreendendo até os
partidos de oposição. A retirada foi
anunciada no Congresso pelo líder Vi-
valdo Barbosa (PDT-RJ), enquanto se
realizava o encontro entre o secretário
de Política Econômica. Antônio Kan-
dir. e parlamentares da oposição.

Os pcdcüstas alegam que o governo
foi intransigente ao fechar questão em
torno úo salário mínimo de março, que
ficaria em CrS 17 mil. A decisão do
partido foi acompanhada pelo PSB e
recebeu duras criticas no Congresso. PT
e PSDB querem continuar o dialogo com
o governo e acusam o PDT de alrapa-
lhar a estratégia da oposição. (Pag. 3)

César Maia não
pretende mais
nem ver Brizola

Em lermos que tornam irreversível sua
saida do PDT. embora dizendo que não
vai pedir ao partido o desligamento, o
depuiado federal César Maia rompeu
ontem com o governador eleito Leonel
Brizola, dizendo que não pretende sequer
cumprimentá-lo. se voltar a vê-lo "numa
distância de quatro metros". Ele chamou
de machistas as insinuações de Brizola
sobre seu relacionamento com a ministra
Zélia Cardoso de Mello, ao criticar pela
Rádio JORNAL DO BRASIL o apoio de
Maia ao Plano Collor II. Ele quer se
eleger no Rio "contra Brizola". (Página 2)

TCE anula
concorrência
da Cedae

O Tribunal de Contas do Estado
anulou ontem a concorrência interna-
cional que a Cedae realizaria hoje para
importar 502.900 hidrômetros ao custo
de USS 4.5 bilhões. O TCE concluiu
que 

"as falhas, omissões, incongruên-
cias e irregularidades são tantas e tão
diversificadas que se torna impossível.
qualquer medida de caráter corretivo".

Em outra decisão, o juiz Orlando
Secco, da 10a Vara da Fazenda Públi-
ca, proibiu a veiculação da série de
anúncios que o Governo do Estado do
Rio de Janeiro vinha fazendo pela te-
levisão. O juiz acolheu pedidos feitos
cm cinco ações populares, que exigem
ainda a devolução do dinheiro aos
cofres públicos. (Cidade, página 3)

PATEK DE PULSO E
BOLSO — Jóias anli-
pas, antiquáno da
Atlântica. Av. Atlântica.
2364 Loja AVALIAÇ.ÁO
SEM COMPROMISbO
Tel 235-1494 - 235-
0895
KADETT SLE 89 - Gas
Trc-Fm. 3996KJ3 GHAFFITI

CARORASMAR 32.2/ 17 2
Morcodes 210 HP. ve'íao
pesca, eouip Ac irrxivei Z
Sul T 393-915CX 326-3655

CATERPILLAR 10SO HP - /
motores ma''t impot novos
mod»lo 3412 DlTA-2100
RPM p'óp»->o pv embace es
role ou pescam até 90 oCs
ggf 2 anos de Cate^iaf 275-
6190' 541-4549/ 542 29J8
Armando

LAVA-SE NO LOCAL — Car.
peies tapetes, estotaoos
cortinas. esto'»dos de ca"0
14 a<x>s de trad-çôo Ama,al
Tel 201-4469

HANDVCAM JVC SUPER
VWS — Todos opc>ona<s e 2
atíaptadorçs p- video Kjz por-
tatrt. etc P'eço de Miami;
tenho um vdeo Sharp em ôt
co~3'çôes Ir a rate. 287-
1161 ou 389-3291 André

CARAVAN BS DIPLOMATA
— 6 o*, compiettssime nova
T^oco f*c Ga'ent>a && Qua1'-
dado M <: O AUTOS — V
Patna. ;l.'4 286-6105 AA-
VUFU090

CARRO IMPORTADO '..>«

dose Mtnt-Van Ptvtiac SE
Luko, transmissão automaii
ca. ccrmpVta 7 Fugares T> c
Sr. Ta^-no, tcM 294 7732.
hc com

OFEREÇO-ME - Mota
com carro para acompanhar e
conduiir pessoas tdôneas a
pass^KJS turísticos p evwtOS
sociãiCT«—3 72 9484

MATEMÁTICA APLICADA --
Ao Mefcado Financeira 25
Fev,7 Mar tnesoensave' pa-
ra seu re,ac'0'"iamento com o
Mercado ^"^Acetro Uvtiza-
ç»o de calculadoras Coome-
nação ASCOT Tel 2402375

FLUXO ]OT2 OAR LEBLON
— Vai st 2 b coi Bfms do
USS 126 rrvl — 275-5093 Fl
3 0993 CJ 3759

DENTRO DO VERDE J BO-
TANICO VISTAO — P-rXJo
peijufxj s.Ao vardao 3 q:
(su'te) aws lavnbo ? b* copa
coi 2 gar escrl USS 160 rtnl
iAct*«ta 2 nt Piam ou Botai J
NAMl I 233-6649 Rol 3.1573
CRECI J 2902

OBJETOS DE PRATA _
CotaçAo intern. apare-
lhos chá. castiçais, fa-
quetros. salva. etc. VI-
TRINE ARTE 267-8995

JARDIM BOTÂNICO — Casa
na Euct-des de F»gue"txío de
au-sstmo \jtio h qtos 12 stes)
piscma V-sta espetacular
WOACIR ANDRADt 325-
4070 MA926 CRECIJ 1999

ALUGA-SE EXCEL. SALA -
35 m'. Shopping C»dade de
Ipanema R Vise Piraja 330
Al 100 mil <- t>s Ints 255-
2790 e 2353636 CRECI
19701

PART X PART — Vendo res.d
teiel 273 • Ro ComDndo.
Tiiuca. Prça Baryje.ra Catum-
bt. Estaco e outras áreas
680 000 instando transi na
hora Tratar 232 9126

A VISTA CRISTO E 2 IR-
MÃOS - Torr 4 000 nV. Sa
lAo. Bala jantar tgvabo. 4 sui
tes. cooa-co/, dosp 3 deps.
2 casas caso-ros. canil, cond
lt>ch3do 787 9443 CRECI J
3286

IPA lOOM PRAIA - Vista
ma', ver docor . sièo , 3 qts
(steí * 2 b* co/ Kit, 2 gar.
pla>. sau. U$ 145 rni! 239
6662 CRECI-13623

ATENÇÃO COMPRO
JÓIAS E RELÓGIOS
ANTIGOS p/colecio-
nador rr,ov3-do. rolex,
pattík, vacheton, longi-
nes, cartier outras mar
tas antes 1940 255-
9566 235-2989
UNO 1 8 R/91 — G«». prelo
Novo Tol 399 3666
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Tempo

O No Rio e em
NMterói. céu
claro a nubla-
do. instabili-
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isoladas. Temperatura está-
vel. Máxima e mínima de
ontem: 30.3° e 20.7° em Ban-
gu. Mar calmo e visibilida-
de boa. Foto do satélite,
mapa e tempo no mundo.
lidado, página 2.

Classificados
¦ Utilizados ou apenas «d-
mirados intensamente du-
rante determinado período.
alguns objetos perdem o va-
lor para seus donos, mas
permanecem atraentes para
os que não se incomodam de
comprar, por meio de anún-
cios de classificados, algo de
segunda mão — até mesmo
vestidos de noiva. (Pájç. 7)
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n Exceção entro as come-
dias ligeiras que tomam os
teatros cariocas, a peça A
escola de bufões, escrita por
.Michel de Ghelderode e di-
riglda por Moacyr Góes. co-
memora amanhã 150 apre-
sentações no Espaço III do
Teatro Yilla-Lobos. "O
nosso sucesso é paradoxal.
Quando menos eu penso no
publico, melhor é a aceita-
cão da peça", diz o experi-
mentalista Góes.

Gotardo fica
Depois de acertar a venda do
zagueiro Wilson Gotardo ao
Flamengo por USS 300 mil á
tarde, o presidente do Bota-
fogo. Emil Pinheiro, voltou
atrás á noite e disse que o
jogador não mais irá para a
Gávea. Emil tomou a deci-
sí\o por ter ouvido Gotardo
falar que não pensava em
sair do clube. (Página 16)

Sears à venda
G grupo Susa está nego-
ciando a venda das lojas
Sears em todo o pais para o
Mappin e a C&A. No Rio. a"loja Sears de Botafogo, a
primeira da rede no Brasil,
pode ser fechada. (Negócios e
Finanças, página 7)

Intimação
O Tribunal de Contas da
União intimou ontem o ex-
presidente da Embratur
João Dória Júnior e toda a
ex-diretoria da empresa a
devolver, em valores atuais.
CzS 6.5 milhões, desviados
irregularmente no período
1987-1988. (Pag. 4)

Cotações
Dólar comercial: CrS 221.75
(compra). CrS 221.85 (ven-
da). Dólar paralelo: CrS 2-19
• compra). CrS 251 (venda).
Dólar turismo: CrS 234
(compra). CrS 248 (venda).
Salário Mínimo: CrS
15.895.46. TR (Taxa Referem
ciai de Juros): 7"„. TRD
iTaxa Referencial Diária i:
0.460947",,. Tablita do dia
21.02: 1.1484. Cadernetas de
poupança com, aniversário
hoje: 15.19",,. Último valor
do BTN: CrS 126.8621. Unif
para IPTU Residencial: CrS
4.097,65. Unif para IPTU Co-
mercial e Territorial. ISS e
Alvará: CrS 4.265.16. Taxa de
Expediente: CrS 853.03.
Uferj: CrS 6.109.
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i^C/M francesa mostra pessoas em Bagdá recolhendo água da maneira que lhes resta

Perto da agonia, Iraque
manda ministro a Moscou

Com sua máquina militar "à beira de
um colapso", após 34 dias de intensos
bombardeios, conforme expressão do
comandante das forças aliadas, o general
americano Norman Sehwarzkopf, o Ira-
que enviará a Moscou seu ministro do
Exterior, Tarek A/iz. com a resposta de
Bagdá á proposta de pa/ apresentada
pelo presidente soviético. Mikhail Gor-.
bachev. A data da viagem não foi anun-
ciada. Comunicado iraquiano disse ape-
nas que a visita será "logo". Mas. em
Paris, o ministro do Exterior do Irá. Ali
Akbar Velayati, deu a entender que a
\ isita de Aziz será hoje.

O mesmo Velayati indicou que a res-

posta será positiva, porque recebeu ga-
rantias do Iraque de que retirará incon-
dicionalmentc suas tropas do Kuwait. Já
o presidente da Comissão de Relações
Exteriores do Senado francês. Jean Leca-
nuet, afirmou que os aliados deram a
Saddam Hussein um prazo que se encer-
ra esta noite para anunciar, "sem sofis-
mas nem ambigüidades", a saída do Ku-
wait. Com a retirada, "o caminho estará
aberto para um cessar-fogo", segundo
Lecanuet. Caso contrário, "as armas vão
ser chamadas para decidir a disputa".
Ou seja. será desencadeada a ofensiva
terrestre contra o Iraque.

Sehwarzkopf afirmou que Saddam
Hussein está perdendo pelo menos 100

tanques por dia. "Acredito 
que os ira-

quianos subestimaram grosseiramente
o tipo de guerra em que estavam se
envolvendo e pagam um alto preço por
seu erro", disse o general. Para ele. o
Exército de Saddam Hussein está can-
sado de combater e não deseja lutar
mais. Em Washington, reinava ontem
um clima de silêncio e visível tentativa
de mostrar despreocupação, na Casa
Branca como nos demais principais de-
partamçntos do governo. O mesmo
ocorreu às vésperas da operação Tem-
pestade no Deserto, o que aumentava
as especulações de que c iminente a
ofensiva terrestre. (Páginas S e 9)

Saddam escolhe qual será o seu fim
,-í atual fase da guerra do Golfo

Pérsica pode ser entendida como um
inierlúdio que, sob o alto patrocínio
da União Soviética, tem por objetivo
a prática de uma cortesia para com
o presidente iraquiano, Saddam
Hussein. Como um condenado li
morte a quem se oferece a última
gentileza de um magnífico jantar, na
véspera da execução, Saddam tem
sido cumulado de atenções da parte
do presidente Mikhail Gorbachev.
Chega-se até a um extremo — de
certa forma, Gorbachev está dando

a Saddam a chance de escolher o
tipo defini que prejere.

Se Saddam retira-se agora do
Kuwait, rendendo-se sob o disfarce
de aceitar uma "proposta soviéti-
ca", o fim será um. Será outro se
resolver prosseguir e dar ensejo a
que os aliados desfechem uma ofen-
siva terrestre que a cada dia ameaça
ser mais terrível e arrasadora para
uni Iraque já zonzo da surra que
leva dos céus.

Talvez já seja tarde, configura-

da a primeira-hipótese, para que
Saddam assegure sua sobreviveu-
cia, tão desgastado, perante seus
sócios no poder e sua população, se
recolherá ele ás suas fronteiras.
Mas credencia-se pelo menos a um
fim á Galtieri o presidente ar-
gentino que terminou num golpe de
Estado, depois da derrota nas Mal-
vinas. Na outra hipótese, de prosse-
guir a luta, o desfecho será mais
trágico. Saddam arrisca um fim á
Hitler, cercado, perdido e desespe-
nulamente solitário em seu bunker.

Ciro denuncia
corrupção nas
verbas da seca

O governador eleito do Ceará. Ciro
Gomes, denunciou que a Sansuy. fabri-
cante de cisternas cm PVC. está interme-
diando verbas que deveriam ser repassa-
das pelo Ministério da Ação Social para
municípios atingidos pela seca. Os prefei-
tos de Russas, Quixeramobim, Iguatu c
Acopiara confirmaram a intermediação,
considerada corrupção por Ciro.

No mês passado, ao ser recebido no
Palácio do Planalto, o governador eleito
fez esta denúncia ao presidente Fernan-
do Collor. como um exemplo da prática
de fisiologismo do governo federal criti-
cada pelo" atual governador do Ceará.
Tasso Jereissati. Segundo Ciro. Collor
procurou nervosamente uma caneta pa-
ra anotar suas acusações. (Página 4)
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Para concluir a construção de Cieps abandonados, a prefeitura
despeja invasores de prédios como o do Borel. (Cidade, pág. 1)

Zélia ameaça
Autolatina
de retaliação

A ministra da I coi^fca. Zélia Cardoso
de Mello, recebeu ontem o presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernar-
do do Campo, Vicente Paula Santos, o
Vicentinho, para tratar da decisão da Au-
tolatina de demitir 5.110 trabalhadores da
Ford e da Volkswagen. "Não existe qual-
quer problema econômico que motive a
demissão", disse a ministra. Ela prometeu
apressar o levantamento que vem sendo
realizado pela Receita Federal para identi-
ficar as margens de lucro da indústria.

A Autolatina confirmou as demissões
anunciadas na segunda-feira, mas. sinal
de que possa estar ocorrendo alguma
reavaliação interna em torno da questão,
até ontem á noite não havia sido divulga-
da a lista de demitidos. O sindicato pro-
põe a suspensão temporária das dispen-
sas. O ministro do Trabalho. Antônio
Magri. ameaça com uma lei que 

"proiba
demissões por quatro.,cinco ou seis me-
scs". (Negócios e Finanças, página I)

PDT abandona
a negociação
sobre salário

O PDT se retirou das negociações
entre o governo e o Congresso sobre a
política salarial, surpreendendo até os
partidos de oposição. A retirada foi
anunciada no Congresso pelo líder Vi-
valdo Barbosa (PDT-RJ), enquanto se
realizava o encontro entre o secretário
de Política Econômica, Antônio Kan-
dir, e parlamentares da oposição.

Os pedetistas alegam que o governo
foi intransigente ao fechar questão cm
torno do salário mínimo de março, que
ficaria em CrS 17 mil. A decisão do
partido foi acompanhada pelo PSB e
recebeu duras criticas no Congresso. PT
e PSDB querem continuar o diálogo com
o governo e acusam o PDT de airapa-
Ihar a estratégia da oposição. (Pag. 3)

César Maia não
pretende mais
nem ver Brizola

Em termos que tornam irreversível sua
saída do PDT. embora dizendo que não
vai pedir ao partido o desligamento, o
deputado federal César Maia rompeu
ontem com o governador eleito Leonel
Brizola. dizendo que não pretende sequer
cumprimentá-lo. se voltar a vê-lo "numa

distância de quatro metros". Ele chamou
de machistas as insinuações de Brizola
sobre seu relacionamento com a ministra
Zélia Cardoso de Mello, ao criticar pela
Rádio JORNAL DO BRASIL o apoio de
Maia ao Plano Collor II. Ele quer se
eleger no Rio "¦contra Brizola". (Página 2)

TCE anula
concorrência
da Cedae

O Tribunal de Contas do Estado
anulou ontem a concorrência interna-
cional que a Cedae realizaria hoje para
importar 502.900 hidrômctros ao custo
de USS 4.5 bilhões. O TCE concluiu
que 

"as falhas, omissões, incongruên-
cias e irregularidades são tantas c tão
diversificadas que se torna impossível
qualquer medida de caráter corretivo".

Em outra decisão, o juiz Orlando
Secco, da 10a Vara da Fazenda Públi-
ca, proibiu a veiculação da série de
anúncios que o Governo do Estado do
Rio de Janeiro vinha fazendo pela te-
levisão. O juiz acolheu pedidos feitos
em cinco ações populares, que exigem
ainda a devolução do dinheiro aos
cofres públicos. (Cidade, página 3)

PATEK DE PULSO E
BOLSO — Jóias anu-
gas, antiquário da
Atlântica Av. Atlântica.
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Tel 235-1494 - 235-
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HANDYCAM JVC SUPER
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OBJETOS DE PRATA -
Cotação intern apare-
lhos chá. castiçais, fa-
queiros. salva. etc. VI-
TRINE ARTE 267-8995

JARDIM BOTÂNICO Casa
na Euciides de * igufvedo de
a'tisstmo luxo 5 qtos (2 stesi
pfsc»na Vísia esrxítacuw
V.OACIR ANDRADE 325-
4070 MA 926 CRtCI J 1999

ALUGA-SE EXCEL. SALA
35 m*. Sfiopp<ng Cttede de
Ipanema R V.sc Piraiâ 330
A: 100 mil + txs Ws 255-
2790 e 235-3636 CRECI
19701
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273 - R>o Compnao.
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b-, Estôoo e outras âfeas
680 000 instalado transi, na
hora Tratar 232-9126
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nes. cartier outras mar-
cas antes 1940 255-
9566 235-2989
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Coluna do Castello
O PDT segurava
ontem o acordo

r
As 

negociações
cm torno das

medidas provisórias
que vinham se de- I
scnrolando com ai-
gum otimismo en-
contraram seu
resfriamento na
mudança de atitude
do PDT. O partido
de Brizola. que voltou a ser
representado pelo deputado
Vivaldo Barbosa, recuou no
apoio à fórmula salarial cm
torno da qual havia razoável
consenso. O PT. sem o PDT.
não se comprometerá num
acordo com as bancadas do
governo, malgrado, por in-
termedio do deputado Aloi-
sio Mercadante. já ter dado
sua anuência á proposta.

Com isso "engripou" o
entendimento, segundo disse
o deputado José Serra, ainda
na expectativa de que se re-
solvesse não só o obstáculo
novo como se encontrassem
soluções para remover ou-
tros dois nós do problema.
Um dos nos e a unificação
da data-base, que na véspera
parecia já ter sido resolvida.
O outro é o problema da
incidência do salário minimo
nos gastos da Previdência.

Pelo mecanismo de ajuste
salarial — imaginado pelo
professor Paulo Renato, da
Unicamp, a partir de uma
adaptação da solução italia-
na —, os salários ficariam
em melhor situação do que
atualmente, embora não se
atribua maior importância
ao abono dos quinhentos
cruzeiros. O problema rema-
nescente estava na ausência
de regras para os demais sa-
lários. Sobre esse tema.
PMDB. PSDBcPTseesfor-
cavam para chegar a propôs-
ta aceitável pela equipe eco-
nômica.

As centrais sindicais — e
o PT. como sua principal e\-
pressão política — não acei-
iam a unificação da data-ba-
se. Para elas isso não pass.i
de expediente com o qual o
go\crno pretende ganhar
três ou quatro meses sem
contestação gra\c da sua po-
lítica salarial. Embora em te-
se a data-base seja desejável

«&r

e constitua até mes-

^mo 

uma reivindica-
çào dos sindicatos,

, ^ sua adoção agora'*¦ seria inoportuna. O
¦ 

governo preferiu
£!? ganhar tempo neste

período, mesmo
com o risco de ter
de enfrentar cm ju-

lho uma greve geral.
A Constituição proíbe

toda e qualquer vineulação
ao salário mínimo, para evi-
tar resistências ao seu rcajus-
te em função do seu eventual
papel de indexador. Nas dis-
posições transitórias, no cn-
tanto, admitiu que a ele se
vinculassem os proventos de
aposentadoria até que seja
votada a lei de custeio c bc-
nefícios da Previdência So-
ciai. P.ssa lei não foi votada
nem o será brevemente. E
por isso todo c qualquer au-
mento do salário mínimo
agrava os gastos previden-
ciários. No momento, a con-
cessão de um salário maior
seria desastrosa para o orça-
mento da Previdência, e isso
tem pesado na resistência do
go\emo a conceder reajuste
mais expressivo.

Apesar dessas dificulda-
dcs. as negociações prosse-
guiam c.estavam previstos
encontros para o correr da
noite A equipe do governo
não tomará decisão final an-
les que possa ter a palavra
do presidente da Republica,
que hoje já deverá despachar
normalmente cm Brasília.
Seus luicres continuaram a
participar de todas as con-
versas e a examinar todas as
sugestões. O parecer do de-
pulado Paes Landim conti-
nuava em suspenso, á espera
do desfecho das negocia-
çoes.

Quanto á mudança de
atitude do PDT. estava sen-
do atribuída, o que parece
óbvio, ao governador eleito
Leonel Brizola. que reaparc-
ceu com ânimo critico em
relação ás medidas provisó-
rias. embora admitindo usar
o espaço de negociação
aberto pelo presidente Ler-
nando Collor,

César Maia rompe e desafia Brizola

O Congresso
e as medidas

provisórias
O senador Mauro Bene-

vides, acentuando que o
Congresso, cuja presidência
lhe cabe. reconheceu já a re-
leváncia c a urgência das me-
didas provisórias em exame,
insiste em que deve ser evita-

do o uso abusivo desse pro-
cesso legislativo. No seu dis-
curso de posse no Senado.
Benevides pensa ler indicado
a saida. pois não se pode
restringir o uso pelo presi-
dente desse instrumento, sem
oferecer alternativa. A saida
estaria na agilização do trán-
sito legislativo dos projetos
de lei.'

Promiscuidade

acadêmica
O deputado José Serra,

professor de economia da
USP, observou que. nos lon-
gos debates em busca de
acordo cm torno da nova
política salarial, registrou-se
cm Brasília verdadeira pro-

miscuidade acadêmica. Das
discussões participaram pelo
menos dois professores c
dois dos seus antigos alunos.
Üs professores eram ele mes-
mo c Paulo Renato, da Uni-
camp. e os alunos comuns
eram Aloisio Mercadante.
do PT. e Antônio Kandir.
secretário de Política Econô-
mica.

Carlos Castello Branco
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Ricardo Leojwldo

BRASÍLIA — As duras criticas dcs-
feridas pelo governador eleito do Rio.
Leonel Brizola. durante entrevista reali-
zada terça-feira, á rádio JORNAL DO
BRASIL, tocaram fundo em seu desti-
natário, o deputado federal César Maia
(PDT-RJ), provocando um rompimen-
to pessoal c um desafio político de Maia
ao governador. Em tom amargurado, o
deputado afirmou ontem que as ironias
ditas por Bri/ola, como por exemplo o
seu suposto encantamento pela ministra
Zélia Cardoso de Melo. foram "objeto
de náuseas" cm sua família, "alem de
caracterizarem muito bem o machismo
gaúcho" de Brizola. Mostrando-sc pou-
co preocupado com as palavras, Maia
não se conteve c disparou: "Se no futu-
ro. houver a necessidade de disputar
eleições no Rio contra Brizola. caso
ocorra uma situação que clame a medi-
çào de forças políticas, venço o gover-
nador com a máxima tranqüilidade".
César Maia disse também não estar
mais disposto a encontrar-se com Bri-
zola. "Sc ele passar na minha frente,
numa distância de quatro metros, eu
não irei cumprimentá-lo".

César Maia ressaltou que o governa-
dor fez comentários "inimaginados 

pa-
ra uma personalidade política que ai-
meja incessantemente ser presidente da
República". Usando expressões irõni-
cas. Maia questionou os motivos que
estão levando o presidente nacional do
PDT a atacá-lo pessoalmente. 

"Será

que toda essa mágoa, esse rancor exage-
rado. como chamar-me de homem de
direita, são feitas pelo governador so-
mente porque não aceitei no dia 28 de
janeiro, cm sua casa. o convite para
assumir sua Secretaria da Fazenda'.'",
apontou. "Até 

que ponto um homem
que não é confiável, que está distante
do partido, como afirmou Brizola, pode
ler sido há 20 dias o seu fiel escudeiro
na área das finanças1", indagou.

Dizendo ter sido vitima de golpes
baixos desferidos por Brizola, César
Maia, casado ha 21 anos, acusou: "Um

homem com o seu passado, que marcou
em \anos momentos suas opiniões na
história do Brasil, não pode chegar ao

Brasília — Leopoldo Silva
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César Maia conversou ontem no Congresso com Paes Landim (E) e Paulo Lustosa

cúmulo de cometer deslizes rasos, que
feriram minha honra".

Mediocridade — Se o governa-
dor Leonel Brizola classificou o depu-
tado César Maia de soldado que não
acompanha a marcha da tropa. Maia
criticou posições de eminentes políticos
do PDF. que julgam Brizola ser um
Piims EHiotis, uma arvore de tronco
largo, cuja sombra não permite que na-
il.i cresça ao seu redor."Ótimos qua-
dros do partido pecam muito por julgar
Brizola um totem inquestionável. Esse
tipo de concepção medíocre é que atra-
palha o desenvolvimento do PDT", ali-
rou. "Não tenho culpa se eu sou uma
raiz desta árvore que conseguiu seguir
os seus caminhos, crescendo de maneira
independente do tronco monolítico",
acrescentou

"Não vou pedir meu desligamento
do PDT. mas se for expulso pela comis-

são de ética, tenho certeza que sou mais
popular que Brizola cm todo o pais,
excetuando o Rio de Janeiro e o Rio
Cirande do Sul", disparou Maia. Espe-
cialmentc na cidade do Rio. o deputado
do PDT acredita que. numa disputa
eleitoral, poderia angariar os votos de
oposição a Brizola, alem de boa parte
de um eleitorado flutuante, composto
por pessoas de classe média que Maia
acredita estarem de acordo com seus
princípios sociais-democratas. "Esse
eleitorado conhece minha forte ligação
com o trabalhismo c identifica-se com
as propostas modernas de administra-
çào publica que defendo".

Grande partido — Caso o pro-
cesso de expulsão de César Maia seja
exigido pela cúpula do partido, o depu-
tado não tem planos para filiar-se a
outro partido. 

"E uma situação hipote-
lica, que devo avaliar somente no futu-

ro". afirmou. Confcssando-sc profundo
admirador de lideranças do PT e PSDB.
Maia não acredita serem suficientes
suas simpatias parlamentares para in-
gressar num desses dois partidos. 

"Es--

perarci que seja formada uma agremia-
çào que represente as boas idéias da
esquerda brasileira, algo como um
grande partido que unifique PT. PCB.
PSDB. como c mais ou menos a pro-
posta do deputado Roberto Freire".

Credenciado com o anúncio do paço-
te econômico como o principal defensor
da permanência da ministra /.éha Cardo-
so de Mello no governo, César Maia.,
descartou a possibilidade de aceitar um.
convite do presidente Fernando Collor
para ocupar um alto cargo no Ministério
da Economia "Ministério não é emprc:
go", disse "Meu trabalho esta no parlaT.
mento, onde consigo atuar de acordo
com minhas convicções populares".

Ulysses deixa a presidência do PMDB
Abandonado, cie
afirma que não
guarda mágoas

BRASÍLIA 
- O deputado Ulys-

ses Guimarães realizou ontem
um de seus últimos atos na presidência
do PMDB "sem guardar magoas" da-
queles que não lhe reservaram nenhum
papel de relevância no futuro de seu
partido. L in dia depois de desistir de
disputar o cargo de presidente"-do
PMDB quc.cra seu ha vinte anos —.
Ulysses arbitrou a disputa pela luleran-
ça do partido na Câmara de dois dos
principais responsáveis por suas uln-
mas derrotas, os deputados Gcncbaldo
Corrêa (BA) e Nelson Jobim(RS),

Apesar de não lhe restarem mais
cargos de relevância no partido, llvs-
ses recebeu o resultado da disputa entre
Gcncbaldo c Jobim particularmente sa-
tisfeito. Em sua opinião, não fosse a
pretensão de.Jobim de tornar-se presi-
dente da Câmara, no bojo de uma
campanha de renovação da Casa. lo-
dos os seus últimos fracassos não te-
riam ocorrido. "Confunde-se renova-
çào com mocidade. Numa situação

como essa, a postulaçâo de Ulysses
tornava-se insustentável", justifica-se
Gcncbaldo Corrêa, um dos integrantes
do antigo clube do poire, mas que aca-
bou articulando a candidatura de Ibsen
Pinheiro para a presidência da Câmara
contra Ulysses.

"Mas o doutor Ulysses soube en-
tender os inconvenientes do momen-
to", afirma Gcncbaldo. De fato, logo
depois da vitória. Ulysses chamou o
novo líder de seu partido e Ibsen Pi-
nheiro para almoçarem no restaurante
Piantclfa, um dos principais pontos i\,\
cidade quando Ulysses era um dos ho-
mens mais importantes de Brasília."Não 

guardo magoa de ninguém. Ago-
ra. pelo menos, vou poder almoçar to-
dos os dias F estou com vontade de
comer um peixe", explicou ele com
simplicidade.

Os amigos de Ulysses, no entanto,
dizem que ele não tem mais a mesma
paciência com Nelson Jobim. 0 depu-
tado gaúcho baseou toda a sua tese de
renovação da Câmara em criticas a
Ulysses, lembrando que o deputado
paulista, na presidência da Casa. era
extremamente centralizador. A preten-
são de Jobim abriu espaço para a pos-

tulaçâo de Ibsen e acabou com a lenta-
liva de Ulysses de dividir o poder do
partido com o governador de São Pau-
Io, Oiesies Quercia. A idéia inicial de
Ulysses era ter a presidência da Cama-
ra e deixar a presidência do PMDli
para Quércia.

Engolido — "No fundo, ele re-
mava contra a maré", analisa o depu-
tado Ubiratan Aguiar (Cl I. articula-
dor da campanha de Genebaldo a
eleitor de Ibsen "Precisava entender
que o partido queria buscar uma nova
imagem Quem rema contra a maré. na
direção dos jacarés, acaba engolido",
continua Ubiratan. Para o deputado
cearense, quando se procurou presti-
giar Ulysses com cargos, a opinião pu-
blica acabou por chama-lo de "letra-

presidente" O resultado disso, no
entender de Ubiratan, foi o mau rcsul-
lado nas eleições presidenciais. Agora.
para renovar, era preciso não conti-
nuar com Ulysses

"Mas ele não precisa de cargos para
exercer sua liderança. Ele é o próprio
PMDB", afirma Ibsen Pinheiro "A
liderança de Ulysses será respeitada",
afirma Tidei de Lima (SP), um dos
principais representantes do quercismo

na Câmara. No momento. Ulysses não
parece preocupado com isso. "Sempre
fui um homem obediente, a começar
peb minha casa com u minha mulher
Eu so farei 0 que os meus novos lideres
mandarem", disse.

1 lysses ainda não sabe o que fará .
agora, numa situação que não \ivia há
vinte anos. a de não ocupar cargos de
relevância no PMDB "Futuro? Que
futuro? Não sei o que vou fazer agora.
Se o novo líder e o próximo presidente '
do partido se lembrarem de mim para
algum cargo, eu ficarei muito honra-
do", responde

Terminada a eleição do líder do
PMDB, Ulysses seguiu pelos corredo-
res í\,\ Câmara sozinho, sem o imenso
séquito de deputados c jornalistas que
0 acompanhas a em seus tempos de
presidente da Constituinte. "Mas não
há lugar para mágoa", avisa. "Não

guardo as almas das pessoas na gela-
deira para as ir odiando pouco a pouco
todo dia", resume. Numa imagem que
tem usado com freqüência desde seu
fracasso nas eleições presidenciais.
Ulysses, em vez da geladeira, diz ter no
coração um cemitério. As almas que o
magoam ele pretere sepultar.
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Reservas especiais para você
nos melhores Hotéis de Caxias do Sul
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SUL TOTAL (Rodoviário)
Hospedagem em São Paulo Hotel

Eldoraaó (5 *); em Blumenau Garden
(4*); em Porto Alegre Everest(4*
em Gramado Serra Azul (5 *);

em Caxias do Sul Alfred Palace (4 *

em Curitiba Hotel Mabu (4*).
Roteiro resumido ônibus de luxo

por São Paulo, Blumenau, Camboriú,
Florianópolis, Torres, Porto Alegre,
Novo Hamburgo, Gramado, Canela,
Caxias do Sul, Bento Gonçolves, Garibaldi,
Curitiba etc. 10 dias e 10 refeições.

3xCr$41.800,

SERRAS GAÚCHAS
(Rodoviário)

Hospedagem em Gramado
Hotel Serra Azul (5 *); em Caxias
do Sul Alfred Hotel (3*), em
São Paulo HotelOthon(4*|.
Roteiro rOMimido: ônibus de luxo por
Gramodo, Canelo, Nova Petrópolis,
Caxias do Sul, Bento Gonçalves,
Garibaldi. etc. 7 dias e 7 refeições.

3 xCr$ 29.800,
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Em turismo a número 1

QUATRO BANDEIRAS
(Rodoviário)

Brasil ¦ Uruguai • Argentino • Paraguai
Viagens nas Solnaves, os melhores ônibus

de turismo do País. Hospedagem em Caxias
do Sul no Festa da Uva. Em Montevidéu,

Buenos Aires e Assunção, Hotéis 5 Estrelas.

Roteiro resumido Rio, Curitiba, Blumenau,
Florianópolis, Torres, Porto Alegre, Gramodo,
Canela, Caxias do Sul, Chuy, runto dei Este,
Montevideo, Buenos Aires, Rosário, Assunção,

logo Ipacoroy, Foz do Iguaçu, londrina,
São Paulo e Ria ló dias e 16 refeições.

3 xCr$ 76.300,
Proco fixo om Cruzeiros

LITORAL E SERRAS
GAÚCHAS (Rodo-Aéreo)

Aviõo Rio/Porto Alegre/Rio,
hospedagem no melhor Hotel

de Gramado - o fabuloso Hotel Serra
Azul, e no melhor Hotel de

Caxios do Sul, o excelente Alfred
Palace. 9 dias e 9 refeições.

3 xCr$ 53.300,
Centro: Opondo. 20Wj • W 721-4499

Iponema: Vbc Pirojó, J5lflj 105 -W 521-1188 • Tíjiko: Swn PeAa. iSIU 101 ¦ W 264-4893
Copa: Soma Clara. 70Mi 204 U 255-1895 • Nit»rol: |Contoflur| Monstra C«ar. 22°/1012 • Teí 710-7401

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS E SOLICITE FOLHETO ESPECÍFICO

Partido escolhe ••
novos líderes na -
Câmara e Senado

i
BRASÍLIA — O depurado Gcnebal- •

do Corrêa (BA) foi eleito ontem o novo l
líder do PMDB nj Câmara. Gcncbaldo
conquistou 77 votos contra 2S de seu '
concorrente, o deputado gaúcho Nelson
Jobim. Como líder, o deputado promete
retomar a unidade do partido. Em sua .
primeira determinação, "como prova ¦
dessa busca de unidade". Gcncbaldo
marcou uma reunião da bancada para. j
hoje as Ulh para que o partido tome uma- j
posição conjunta sobre a votação das i
medidas provisórias que compõem o Pla-_
no Collor II. ' ',

No Senado, o PMDB escolheu para '
sua liderança o paraibano Humberto Lu- ,
cena. que já foi presidente da casa no
período de 1986 a 1988. Lucena, que ,
durante sua gestão na presidência foi •
acusado da prática de nepotismo, obteve .
13 votos na disputa contra os senadores ,
José Fogaça (KSl, que recebeu o apoio i
de sete integrantes da bancada, c Man- |
sueto de Lavor (PD. com quatro votos, t

Genebaldo era o favorito na disputa |
pela liderança na Câmara, üs eleitores de
Jobim. no entanto, esperavam que ',
gaúcho virasse a eleição com um grande ,
discurso, a exemplo da eleição de Mano '
Covas para a liderança do partido na '
Constituinte, contra o deputado Luis .
Henrique tSC) Jobim, no entanto, frus- \
trou essa expectativa, com um discurso ;
classificado como burocrático e fora de '
hora. Primeiro a discursar. Jobim baseou '
sua fala na pregação pela modernização .
da Câmara e pela adequação do PMDB .
à nova realidade nacional Para o depu- I
tado Nilson Ciibson (PFl. *'o discurso '
caberia mais numa campanha pela presi- '
dência da Câmara ou na Convenção Na- !
cional do partido".
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PDT se retira e tumultua negociação sobre salários
Brasília — João Ramid

BRASÍLIA — As negociações entre
o Congresso e o governo para a elabora-
ção de uma política salarial provisória
foram suspensas ontem depois que o
PDT se retirou do entendimento acusan-
do o governo de intransigência. "Isso
São significa que as negociações não
possam continuar", disse o líder do
PSDB na Câmara, José Serra. A possibi-
lidadê de um novo acordo — agora com
l^usência do PDT e do PSB — poderá
«irgir na hora da votação, na próxima
«mana. É que o prazo para votação na

issão mista terminava à meia-noite
ontem e, às 20h, o deputado Paes

ndim (PFL-PI), relator da Medida
Provisória 295, que trata do congelamen-
to de preços e salários, já anunciava que
não prepararia seu parecer a tempo.
S O PSDB e o PT manifestaram a in-
tcnçào de continuar tentando conseguir
o máximo do governo, deixando o PDT
numa posição isolada. A retirada do
RDT das negociações aconteceu por vol-
A das 15h, no momento em que o secre-
fírio de Política Econômica, Antônio
Kandir, encerrou a apresentação de nova
(fioposta para os salários: o salário mini-
rflp continuaria em CrS 17.000 em mar-
o», mas a cesta básica, que serviria de
jíarãmetro para corrigi-lo, seria aumen-
tada de CrS 23.000 para CrS 28.500. Em
contraposição, não mais seria concedido
o~ abono mensal de CrS 500, tão mal
recebido pelos parlamentares.

Outra concessão do governo foi um
reajuste para os demais salários e para os
aposentados. Pela contraproposta de on-
tím. quem recebesse acima de um mini-
mo teria direito a um abono trimestral,
igual ao concedido ao salário mínimo, ou
a um aumento de 5% sobre o salário,
valendo o que fosse mais alto. Este mes-
mo critério seria utilizado para corrigir
as aposentadorias.

Justificativa — Mas. de acordo
com o deputado Carrion Júnior (PDT-
RS), o partido já tinha tomado a decisão
de não recuar na exigência de fixar o
salário minimo em CrS 25.000. "Quando

Kandir acabou de apresentar a proposta,
nós perguntamos se havia alguma possibi-
liilade de negociar os CrS 25.000. Ele disse
que não. Então, se o governo não arredou
pé. não havia razão para permanecermos
negociando", justificou o deputado.

".' 
A reação deixou preocupado o depu-

tado Aloisio Mercadante (PT-SP). um dos
economistas responsáveis pela proposta
que serviu de base para a negociação.
".Mais uma vez vamos tirar fotografia, ao
invés de negociar seriamente?", ironizou o
deputado. Pela estratégia que os partidos
tinham traçado, a oposição tentaria obter
rja mesa de negociação o máximo de van-
tagens para os trabalhadores. O resultado
deste entendimento seria transformado no
projeto de conversão que substituiria a
Medida Provisória 295. Só depois de te-
rem garantido este mínimo de ganho para
ds salários, é que os partidos tentariam
aprofundar as mudanças através de cmen-
das durante a votação em plenário,

i Para ter controle sobre o projeto de
conversão, a oposição precisa dos dois
votos do PDT na comissão que analisa a
medida provisória, pois sem eles a votação
fica empatada com os seis votos dos parti-
dps governistas. 

"A 
proposta do governo

para o salário minimo, apesar dos reparos
que precisa sofrer, estava melhor do que a
legislação anterior", avalia Mercadante.

• Não foi esta a avaliação do PSB. que
também abandonou o entendimento assim
qlic soube da decisão do PDT. O vice-lider
dp partido na Câmara, deputado Célio de
Castro (PSB-MG), disse que a proposta

do governo traria uma perda de 20% para
os trabalhadores em um semestre. "Nós
havíamos aceitado negociar a proposta
original do Congresso, que previa salário
minimo em CrS 25.000 com reajuste pela
cesta básica", afirmou.

O deputado César Maia (PDT-RJ),
que apoiou as novas medidas econômicas
na primeira hora, ficou desolado com a
retirada do PSB e do seu partido. 

"Isto
mostra a visão de como a oposição se
insere na crise. Ela transfere toda a res-
ponsabilidade para o governo e se recusa a
participar da busca de soluções. Eu prefe-
ria um desdobramento diferente, pois mi-
nha postura é de buscar o entendimento,
mas como fui minoria no meu partido,
vou acatar suas decisões", desabafou.

Brizola — Na avaliação dos parla-
mentares dos demais partidos que partici-
pavam da negociação, a senha para a
decisão do PDT foi dada pelo presidente
nacional do partido, Leonel Brizola, após
entrevista á televisão, quando falou que o
salário minimo não deveria ficar abaixo de
CrS 25.000. Na noite de segunda-feira, a
decisão teria se consolidado durante reu-
nião das lideranças pedetistas na casa da
deputada Márcia Cybilis (RJ).

A retirada, que deveria transferir a
responsabilidade para o governo, foi
atrapalhada pela pressa do lider do PDT,
deputado Vivaldo Barbosa (RJ), que não
aguardou o desfecho da reunião com
Kandir. Por volta das 14h, em pronun-
ciamento na Câmara dos Deputados, o
lider anunciou que seu partido não mais
estava participando da negociação. O de-
putado José Serra (PSDB-SP) ficou sa-
bendo da notícia nos corredores do Mi-
nistério da Economia, ao sair do
gabinete de Kandir para dar um telefo-
nema. Quando voltou â mesa de negocia-
ção. surpreendeu a todos com a noticia.
Por pouco, os representantes pedetistas
não foram atropelados pelo gesto do
lider. O deputado Luis Roberto Ponte
(PMDB-RS) não se conteve ao constatar
o fato: "Houve uma curiosa transmissão
de pensamento entre os negociadores c
seu lider."

Depois de anunciar a retirada do
PDT, Vivaldo Barbosa foi duramente
pressionado pelos demais partidos de
oposição. No meio de um pesado bate-
boca. o deputado Ricardo Izar (SP), lider
do PL, tocou na ferida do PDT: "Vocês

estão fazendo tudo isso por causa do
César Maia. Depois dos elogios que ele
fez ao plano, o PDT precisa ter uma
posição mais radical do que o PT." Ao
lado do deputado Carrion Júnior (RS),
que é o novo economista do PDT no
Câmara, Vivaldo ficou calado.

Vivaldo, Carrion e o deputado Luis
Salomão (RJ) foram absolutamente in-
sensíveis às argumentações de seus cole-
gas. Diante da irredutibilidade do PDT,
o PT e o PSDB desistiram de tentar adiar
o prazo para apresentação do parecer do
relator da Medida Provisória 295. "Se

voce não está disposto a construir um
projeto alternativo, eu não vou enganar
operário", esbravejou para Vivaldo o li-
der do PT, José Genoino.

Antes de começarem as negociações
com a equipe econômica do governo, to-
dos os lideres haviam acertado que qual-
quer proposta de ruptura de negociação
seria discutida por todos no Congresso
Nacional. Nervoso, Carrion insistia: "Há

48 horas, o governo não sai praticamente
do valor do atual salário minimo. Não
podemos ser acusados de nada.".
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Kandir (C) e os negociadores da oposição foram surpreendidos pela decisão do PD1

troca Maia por Carrion
JL Brasília — Leopoldo Silva

Gaúcho e o novo
negociador do
PDT no Congresso

Irredutível, 
o deputado Carrion Jú-

nior (PDT-RS) não cedeu aos
apelos dos lideres do PMDB. PSDB e
PT e rompeu, na tarde de ontem, a
negociação com o governo. Automa-
ticamente, o PSB aderiu à ruptura e o
PT ameaçou seguir o exemplo. Por
trás da decisão do PDT. estava o
governador eleito Leonel Brizola, que
estimulou Carrion a ser o novo porta-
voz do partido, desbancando o "in-

fiel" deputado César Maia (RJ), um
defensor ardoroso das novas medidas
econômicas c da ministra Zélia Car-
doso de Mello.

Embora seja um novato na Cama-
ra dos Deputados, Carrion Júnior foi
escolhido representante do PDT nas
negociações com o governo. Resigna-
do. César Maia comentou: "A banca-
da não me indicou porque sou a favor
do plano." Sem poder político para
negociar. Maia sumiu de Brasília.
Voltou na terça-feira, quando a opo-
sição já tinha fechado sua proposta.
Enquanto ele descansava alguns dias
numa praia do Nordeste ou fazia con-
fcréncias pelo Rio e São Paulo, a ban-
cada do PDT c o próprio Brizola
reforçavam o poder de Carrion. Tan-
to que Vivaldo Barbosa (RJ) passou
informalmente, na Quarta-Feira de
Cinzas, a liderança do partido para
ele. E só retomou o cargo anteontem.
Durante o desfile das escolas no Sam-
bódromo, na segunda-feira de Carna-
vai, os dois deputados acertaram a
substituição.

Sorbonne — Descnvolto nas
discussões no Ministério da Econo-
mia. Carrion. um gaúcho de 47 anos
nascido em Porto Alegre, surpreendeu
os lideres da oposição por seu conhe-
cimento técnico. Formado em Econo-
mia pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e com doutorado na
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Carrion rompeu as negociações com o governo

Sorbonne (França), Carrion é, no cn-
tanto, um cristão novo dentro do
PDT. Durante 20 anos, militou no
MDB e PMDB, aderindo a Brizola
apenas em 1988, quando brigou com
o ex-governador Pedro Simon, que
defendeu o mandato de cinco anos
para o ex-presidente José Sarney.

Ligações familiares aproximaram
Carrion de Brizola. Na campanha
presidencial, o então deputado esta-
dual participou do grupo de econo-
mistas do candidato. Mas só depois
que César Maia passou a defender a
ministra Zélia de forma veemente,
Carrion subiu na preferência de Lco-
nel Brizola. O governador eleito do
Rio de Janeiro impediu que Alceu
Collares indicasse Carrion para a Se-
cretaria da Fazenda do Rio Grande
do Sul e disse ao deputado: "Você tem
um papel a desempenhar como eco-
nomista no Congresso Nacional."

Liderança — No dia seguinte á
posse, Carrion mostrou a que veio na
reunião da bancada. Ao saber que
Maia estava disposto a disputar a li-
derança do partido com Vivaldo, er-

gueu-se e disse: "O lider tem de ter a
cara do PDT e, portanto, o meu can-
didato é o Vivaldo." No dia seguinte,
Maia retirou sua candidatura. Tão
logo soube das declarações de César
Maia favoráveis às novas medidas
econômicas, Brizola telefonou, de
Viena (Áustria), para Carrion e deu-
lhe um recado: "Se contraponha a
isso." No dia seguinte, o governador
recebeu um fac-símile de Carrion com
minuciosa análise das medidas econô-
micas.

"Ele foi o escolhido porque conhe-
ce e defende a posição do PDT", justi-
ficou Vivaldo. Sentado na cabeceira
da mesa de reuniões do PDT, ao lado
do lider, Carrion é, desde segunda-fei-
ra, a grande estrela do partido. Mas é
cauteloso. Antes de ir, por exemplo,
ao Ministério da Economia na tarde
de ontem romper a negociação com o
governo, telefonou para Brizola. Ju-
rou que o "doutor Brizola" — como
chama o governador — não estava e
garantiu que não precisava de aval.
"É impossível negociar o inegociá-
vcl", disse.

Reunião do PDS
discute plano e
acaba dividida

BRASÍLIA — A primeira grande reu-
nião da bancada do PDS com o ministro
da Justiça, Jarbas Passarinho, serviu para
mostrar a insatisfação de deputados e se-
nadores pedessistas com o govemo, Hou-
ye criticas contundentes: o presidente Fer-
nando Collor foi acusado de ter várias
personalidades e o novo plano econômico
ganhou o apelido de "meia sola", além de
"não imexivel. mas incorrigivel". Na ava-
liação dos pedessistas. o governo adula a
oposição, corteja o PSDB, recebe "apoio
remunerado" do PRN e do PFL e espera
apoio cativo do PDS.

Apesar de ser uma das estrelas do
partido, o ministro Jarbas Passarinho já
demonstrara, antes do encontro, que es-
perava essa recepção. Muito concorrida,
a reunião teve como estrelas os ex-minis-
tros Delfim Neto (SP) e Roberto Cam-
pos (RJ), campeões da acidez nos ata-
queí à política econômica, além do
ex-governador e hoje senador Lspiridião
Amin (SC), que apesar de criticar o go-
verno, pregou o apoio ao novo plano.
Amin alegou que o partido deve "moder-
nizar sua aparência perante a sociedade,
agindo como alguém que não quer ficar
só na retranca, mas também fazer gol".

Na abertura da reunião, o lider do
PDS na Câmara, deputado Vitor Faccio-
ni (RS), falou sobre a preocupação dos
pedessistas em relação ao tratamento de
seus pleitos. Passarinho, o segundo a
falar, pegou a deixa e falou das dificulda-
des que.enfrenta na coordenação política
do governo. 

"O atendimento dos pleitos
se reflete nas votações, mesmo que o
governo não se baseie no principio do ê
dando que se recebe."

"O 
governo vestiu o pc direito com o .

sapato esquerdo e por isso não pode
andar. Para o Collor se salvar, e para que
nós nos salvemos, é preciso que ele venha
ao Congresso com propostas fundamen-
tais e não com uma meia sola. que é este
Plano Collor II", atacou Delfim Neto.

PTB degenera — Uma reunião
do PTB convocada para discutir o plano
econômico do governo degenerou ontem
cm troca de insultos entre deputados,
quando Maurício Calhto IPTB-RO) ten-
tou destituir Gastone Righi (PTB-SP) e
assumir a liderança do partido na Cama-
ra, apresentando uma lista com a assina-
tura de 21 dos 39 deputados da bancada.
"Bando de safados", xingava Roberto
Cardoso Alves (SP). "Vocês querem é
atrelar o partido ao governo", reforçava
Roberto Jefferson (RJ).

Cardoso Alves e Jefferson fazem par-
te do grupo de defensores de Gastone
que. ao ser reeleito lider em 31 de janeiro,
declarou que o partido não tinha mais
compromisso de apoiar o governo no
Congresso. O grupo favorável à destitui-
ção apresentava como razões a necessi-
dade de renovação e "a 

posição ambígua
de Gastone em relação ao governo"."Mentirosos", tentou reagir Mendes Bo-
telho (SP). Francisco Rodrigues (RR),
um dos que assinaram a lista de apoio a
Calixto. não resistiu e devolveu: "E menu-
ra? Então porque o senhor esteve em meu
estado oferecendo cargos no governo cm
troca da derrubada de Gastone?". Bote-
lho. desconcertado, balbuciou um des-
mentido e sentou sem dizer mais nada.
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em seu evento
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Informe
s i n n c ai

Se negociar as
relações de
trabalho faz
parte do seu
trabalho, então
você precisa
assinar o
Informe Sindical.

Assinaturas: (021)580.6742
585.4608

Fax: 585.4428

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA J
E FINANÇAS — ISEF/ENSYC

FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS

X CURSO INTENSIVO DE PÒS-GRADUAÇÀO
EM ECONOMIA - LATO SENSU

(Preparatório ao tuim d* S*>oí»o f*«i o Uacuado em Economia)
Devido ao esgotamento de vagas para a primeira turma, estamos abrindo uma

SEGUNDA TURMA com inicio em 11/03/91
Aberto a Formados e Formando» de Qualquer Curso Superior. Aulas à noite.

AULA MAGNA DE ECONOMIA BRASIBRA: ProT Mario Henrique Sknoneen
Coordenação Geral: Prol. Rubens P. Cysne (EPGE-FGV)
Informações na Fundação Getulio Vargas: Praia de Botafogo. 190. 10* andar, sala 1014 ou pelo
telefone (021) 551-1542 ramais 245, 249 e 250.

SAEF Equipamentos
Fabricante da estação brasileira na

Antártica, congratula o Presidente Collor

por sua visita à Estação Comte. Ferraz.

OAB/RJ
COMUNICADO

PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS

Atendendo requerimento da OAB/RJ, o Presi-
dente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro bai-
xou o Ato Executivo n.o 149, restabelecendo, a
partir de 25 do corrente mês, inclusive, os prazos
processuais na l.a Instância.O pedido da OAB/RJ
visou atenuar os problemas a serem enfrentados pe-
Ia classe, decorrentes do aumento da demanda dos
serviços, com o retorno das atividades cartorárias,
após o término da greve dos serventuários da Justi-
ça.

Sérgio Zveiter
Presidente da OAB/RJ

NEW YORK IS NEW YORK

Stmana Santa
20 Março a 01 abril
Especial Excursão
Ingressos: O Fantasma da
opera e os Miseráveis

Opera no MET: As Bodas de
Figaro. de Mozart
Concerto no Avery Fisher Hall
Sono com Breakf ast
Museu do Metropolitam

raSTIVAI. Dl SALZSURQ
>Jé«M«l

MDE-VIAGENS E TURISMO
Av Copacaban.i. 978 si 201

Tel 521-7146
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COMUNICADO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA
REGIONAL DO RIO DE JANEIRO, comunica para os devi-
dos fins que. foi furtada do revendedor de loterias "LOTERIA

ESPORTIVA VISÃO DE MADUREIRA LTDA". a máquina
registradora e autenticadora de apostas de prognósticos de
número 55.361.
Assim, das apostas emitidas pela referida máquina, somente
estarão concorrendo as seguintes:

LOTECA — Concurso n° 77 — até a aposta n° 2183
(inclusive)LOTO — Concurso n° 786 - até a aposta n° 50058
(inclusive)SENA — Concurso n° 154 - até a aposta n° 50867
(inclusive)

BRASAS
English Course

• M trOOO MUSAS - EFICIÊNCIA I RAPIDEZ, ÊNFASE IWCC4WBRSAÇAO
Freqüência: 2x .

3x
4x
5x

Duração: 36 meses
24 meses
18 meses
12 meses

Seriedade e dinamismo. Material próprio • Livros e Fitas.
Horário de 7 as 22. Horários alternativos aos sábados • meio-dia.
Turmas Infanta e Juvenis, regulares e super intensivas.
Curso brianll renovado com material exclusivo Brasas para 1991.
Mini grupos para executivos e contratos com companhias.
Folheto explicativo em nossas seoretarias. mas a melhor propaganda 6 feita por seus amigos, nossos alunos.

BARRA -399-7499
BOTAFOGO- 226-0294
CASTELO- 240-7330
COPACABANA- 235-1183

ILHA-393-3*2
JACAREPAGUÁ -4234199
LEBLON-259-7349
MÉIER- 289-1093

NITERÓI-7104589
PETRÓPOUS-42-7997
PRES. VARGAS -252-0515
TUUCA- 571-1947

"PROMOÇÃO ESPECIAL • FEVEREIRO ISENTO DE MATRÍCULA"
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Ciro Gomes denuncia intermediação de verbas da seca
Flamínio Araripe

FORTALEZA — "Corrupção".

Esta foi a palavra usada pelo gover-
nador eleito do Ceará, Ciro Gomes,
para classificar a prática de interme-
diaçâo exercida pela empresa Sansuy,
de Salvador, que fabrica cisternas de
PVC e vende às prefeituras do inte-
rior do estado. Até aí. nada anormal.
Se as cisternas não fossem pagas com
70% dos recursos de convênios finan-
ciados a fundo perdido pelo Ministé-
rio da Ação Social às prefeituras. E se
os convênios do Ministério da Ação
Social não fossem levados ao Ceará
por funcionários da Sansuy para se-
rem assinados pelos prefeitos. E leva-
dos de volta a Brasília pelos mesmos
funcionários para a "agilização" na
liberação dos recursos.

A prática tem semelhanças com a
indústria da seca, que favorecia os
chefes políticos. Latifundiários e os
grandes comerciantes locais, tradicio-
íiais parceiros na obtenção de vanta-
gens sobre os recursos federais desti-
nados às regiões atingidas p*ela
estiagem. Na seca de 1990. o governo
federal não liberou recursos para as
frentes de emergência no Nordeste
sob alegação de que 

"sumiam 
pelo

ralo".
A nova versão da indústria da

seca. ocorrida cm pleno Brasil novo.
foi denunciada pelo governador elei-
to do Ceará ao presidente Fernando
Collor, No último encontro que man-
tiveram em Brasília, um dia depois
que o governador Tasso Jercissati
dissera que não podia ser aliado do
governo, porque lá existia "fisiologis-

mo".
"Lu disse isso ao presidente Col-

lor, respeitosamente, como exemplo
do fisiologismo que estava aconte-
cendo. Ele procurou uma caneta para
anotar. Eu não tinha o nome da em-
presa na hora. mas me comprometi a
passar para ele em seguida", relata
Ciro Gomes. Na ocasião, informou
ter passado ao presidente 

"outros

exemplos".
. Além oVeaso das cisternas, con-

firmado para o JORNAL DO BRA-
SIL por vários prefeitos do interior, o
governador eleito citou como exem-
pio de "fisiologismo" de setores do
governo federal a retenção, pela Su-
denc, dos recursos do Programa de
Apoio ao Pequeno Produtor (PAPP).
O PAPP é financiado pelo Banco
Mundial com a contrapartida da
União e dos estados. A parcela de
dezembro de 1990, de CrS 300 mi-
lhões. que destinam-se a 60 mil fami-
lias de agricultures em 68 munici-
pios, foi liberada pelo Departamento
do Tesouro Nacional para a Sudene.
mas não chegou ao estado.

Segundo o secretário de Planeja-
mento do estado, José Fernandes de
Oliveira, a intenção da Sudene é
transferir os recursos para as prefei-
turas. Apesar da moção contrária
apresentada pelo Ceará na última
reunião do Conselho Deliberativo da
Sudene, aprovada em plenário pelos
estados de Pernambuco, Rio Grande
do Norte e Paraíba, os recursos con-
tinuam retidos. "E lamentável. E de-
ve haver uma razão política do "co-

ronel'' Adauto Bezerra
(superintendente da Sudene)", disse
Oliveira.

"Criminosamente estão retendo o
dinheiro, quando estamos vivendo
uma seca", protesta Ciro Gomes. Pa-
ra ele, "pior do que isso é que os
agricultores estão sendo postos para
escanteio, depois de participarem da

programação anual do PAPP, através
da federação da categoria, que reúne
os sindicatos, a Federação dos Tra-
balhadores Rurais c a Contag. Isso é
pura fisiologia. Ê um retrocesso de-
plorável e nós vamos ficar contra.
Seja quem for o responsável".

A "corrupção" ou indústria da
seca denunciada por Ciro Gomes,
confirmada em vários municípios,
consiste no preenchimento, pelos pre-
feitos do interior, de convênios do
Ministério da Ação Social, levados
por funcionários da Sansuy para a
liberação de recursos cm conta espe-
cifica aberta no Banco do Brasil. Dos
recursos, 70% a 73% ficam com a
Sansuy como pagamento das cister-
nas de PVC. e o restante vai para
pagar a mão-de-obra pelas prefei-
turas.

Prefeitos e secretários das Prefei-
turas de Russas, lguatu, Quixeramo-
bim e Acopiara confirmam que rece-
beram-os convênios já preechidos do
Ministério da Ação Social, levados
por funcionário da Sansuy para se-
rem preenchidos nos espaços em
branco com a assinatura do prefeito c
CGC. A seguir, o documento era le-
vado a Brasília para a ministra Mar-
garida Procòpio assinar, a fim de que
os recursos pudessem ser liberados,
depois da publicação no Diário Ofi-
ciai da União.

A ministra da Ação Social, Mar-
garida Procòpio, através da sua as-
sessoria de Comunicação Social, isen-
ta o ministério de responsabilidade
na transação com a Sansuy. Para ela,
a culpa pela operação é da empresa e
das prefeituras. 

"Não 
podemos impe-

dir que pessoas falsifiquem um docu-
mento, mas, se qualquer pessoa do
ministério estiver envolvida, c um ca-
so para a Polida Federal ser aciona-
da. Podemos mandar instaurar in-
quérito", disse a coordenadora de
Comunicação Social do ministério,
Leia Maitre.

Indagada sobre o fato de ter sido
o convênio assinado por vários pre-
feitos, que o receberam de funciona-
rios da Sansuy, Leia Maitre afirmou
que 

"o 
prefeito já começou errando

ao assinar com a Sansuy". Segundo
ela, "quem contrata serviço é o pre-
feito. Se a Sansuy leva 70%, o pro-
blema é do prefeito. O recurso é re-
passado á Prefeitura. Ela é que
escolhe o material com que vai fazer a
cisterna". A assessora acrescentou
que os convênios só são assinados
pessoalmente pela ministra c os pre-
feitos, depois de formado um proces-
so em que antes são analisados.

O assessor da diretoria da Sansuy
em Salvador, Manuel Messias Costa,
admitiu que a empresa leva os convé-
nios para serem assinados pelos pre-
feitos "como última etapa legal dos
processos no Ministério da Ação So-
ciai. Os convênios não são feitos pela
Sansuy. São rodados nos computa-
dores do ministério, a partir de uma
manifestação da Prefeitura. O que
fazemos é uma agilização". Mas cn-
fatizou que não falsifica os documen-
tos.

Segundo Manuel Messias, "o do-
cumento que levamos para o prefeito
assinar é do Ministério da Ação So-
ciai. Isto é do conhecimento do secre-
tário nacional de Saneamento. Wal-
ter Anicchino, c do coordenador
operacional, Stanislaw Marca. Essa
denúncia vai criar problema para
eles. Levando os documentos para o
interior, são poupados gastos com
hotel e deslocamento de prefeitos pa-
ra Brasília. Se falta um CGC, a buro-
cracia atrasa a liberação".
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Apieius
As crônicas com sabor especial.

Prefeitos achavam
o caso inusitado

O prefeito de Russas, Francisco de
Assis Bezerra Nunes, disse que recebeu
um telefonema de um funcionário da
Sansuy, que estava em Quixeré, munici-
pio vizinho, apresentando-se como re-
presentante do Ministério da Ação So-
ciai. Conseguiu marcar uma audiência
e, ao chegar, contou que era da Sansuy.
Durante a conversa, a desenvoltura do
funcionário para apregoar as vantagens
da cisterna em PVC provocou um co-
mentário do prefeito: 

"Você é um bom
vendedor". As IS unidades do convênio
assinado pelo prefeito de Russas ainda
não chegaram. Nem os recursos. "Não

achei a coisa muito correta, mas temos
no município 70% de área de caatinga.
Até chover de novo. os agricultores ali
não têm água nem para fazer o café da
manhã", justifica Bezerra Nunes.

"Quando você vê um cagado em
cima de uma árvore, não deve pergun-
tar como ele subiu. Alguém botou ele lá
cm cima", filosofa a secretária de Ad-
ministraçào e Finanças de Acopiara,
Sheila Diniz. filha do prefeito João
Uchoa Albuquerque, sobre a velocida-
de com que os recursos e as cisternas
chegaram ao município. Apesar de
"chamar a atenção" o fato de o convé-
nio ter sido assinado por um funciona-
rio da Sansuy, Sheila faz um pedido:"Nossa 

prefeitura é tão pequenininha e
nem temos deputado federal. Deixa es-
sa questão ser levantada entre o gover-
no estadual c o governo federal".

Acopiara foi quem recebeu o maior
número de cisternas até agora — I52
—, entregues a um custo de CrS 22.6
milhões, valor superior aos CrS 21 mi-
lhões que couberam ao município na
divisão do bolo do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM) em 1990. Já
foram instaladas seis unidades e mais
dez estão em processo de montagem
por seis equipes treinadas na demons-
tração que a Sansuy sempre faz nessas
entregas. Segundo Sheila Diniz, asequi-
pes devem concluir o trabalho até o dia
10 de março.

Em lguatu. o secretário de Agricul-
tura, João Nicádio Nogueira, recebeu
no final de agosto a visita do represen-
tante da Sansuy. "Ele vinha apressado c
ficou umas quatro horas no município
para a gente escolher no mapa 12 distn-
tos onde eram estritamente necessárias
as cisternas. Os contratos já vinham
prontos, com espaço cm branco para
colocar a assinatura do prefeito c o
número do CGC, ao lado do espaço
para a ministra assinar depois", conta.
Segundo Nicádio, foi aberta a conta no
Banco do Brasil, de acordo com as
instruções da Sansuy, mas o dinheiro
não apareceu.

"Achei muito estranho a Sansuy
mandar alguém de Salvador para fazer
esse convênio. Só assinamos porque, se
havia rolo. era por lá. Não íamos com-
partilhar", explica o secretário. O vice-

prefeito do município. Valdeci Ferreira,
alerta: "Se toma aberrante quando uma
empresa sai pelo interior fazendo venda
ás prefeituras, usando o nome do Minis-
téno da Ação Social. Existem grupos
negociando e o governo pode não estar
sabendo". O prefeito de Quixcramobtm.
Antônio Almeida Machado, disse ter
achado "esquisita a visita do represen-
tante da Sansuy ao município, dizendo
que agia por orientação do Ministério da
Ação Social, como se fosse um funciona-
rio do próprio ministério fazendo um
trabalho de esclarecimento".

Antônio Almeida Machado apon-
tou o supervisor da Sansuy. Jorge Fer-
rão, c os funcionários conhecidos por
Cláudio c Jarbas, como intermediários
diretos do convênio do Ministério da
Ação Social com as prefeituras do inte-
rior do Ceará. O prefeito confessa que
já perdeu as esperanças de receber as 30
unidades do convênio.

Prática já
derrubou
um ministro
A 

intermediação de empresas
privadas nos pedidos de ver-

bas feitos por prefeituras a órgãos
federais não é uma no\idade. Ela
chegou a demitir um ministro. Foi
durante o governo da Nova Rcpú-
Nica, quando o então prefeito de
Valença (RJ), José Gomes Cracio-
sa. denunciou, cm 1987, a existência
de "escritórios de intermediação''
entre as prefeituras e a Secretaria de
Planejamento da Presidência da Re-
puública. Em conseqüência, o então
ministro Aníbal Teixeira perdeu o
cargo, cm janeiro de 1988, antes de
completar um ano na função.

Graciosa recebeu de mãos beija-
das CrS 16 milhões, depois que um
grupo que ele passou a denominar
de "turma do ministro" interme-
diou a negociação com a Seplan.
Ele viu a verba ser autorizada e
liberada no prato recorde de oito

Luciano Andrade - 08/04/88
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Teixeira caiu da Seplan

dias. desde que foi procurado cm
Valença por Alencar Guimarães de
Carvalho, que se apresentou como
representante da fábrica de tecidos
Ferreira Guimarães. Carvalho se
propôs a intermediar o pedido para
uma obra Fictícia, a careo da cm-

presa Hidrossistemas Engenharia 
'

de Recursos Hídricos Ltda, cujo só-
cio era Sérgio Menin Teixeira de '
Sousa, primo do ministro.

A partir do exemplo de Graciosa
choveram denúncias no resto do
pais, envolvendo as mais diversas Fir- \
mas de intermediação. O então pre-
feito de Itápolis (SP). Acàcio Batista ,
da Silveira, por exemplo, confessou ú
CPI instaurada na Câmara dos De- :
pulados que para receber wrbas do ;
extinto Ministério da Educação e 

'¦

Cultura tcw que pagar comissões de '

20% ao escritório cie intermediação
Coimpro Consultoria Intermediação
e Projetos Ltda. Descobriu-se na i
época que estas empresas encarrega-
vam-sc, inclusi\e. da elaboração dos '

projetos, muitos dos quais jamais 
'.

sairiam do papel.
Aníbal Teixeira, além de perder o '

cargo, acabou indiciado, junto com
alguns assessores, no inquérito ins- >
taurado pela Policia Federal. Mas
sua maior condenação até hoje foi a '

desgraça pública em que caiu. Veio à '
tona. na sucessão de denúncias, a
história de que prometia verbas a
prefeitos mineiros desde que eles
comprassem alambiqucs fabricados '

por seu irmão, Asdrub;il Teixeira.

Ex-diretoria da Embratur terá

que devolver Cz$ 6,5 milhões
Cleber Proxedes

BRASÍLIA — O ex-presidente da
Embratur, João Dória Júnior, e toda a
ex-diretoria da empresa durante sua
gestão foram intimados ontem pelo Tri-
bunal de Contas da União (TCU) a
recolherem aos cofres públicos 6 mi-
lhões 569 mil cruzados, atualizado cm
valor de hoje. desviados irregularmente
no período de 1987 a 1988. Dória. alem
disso, será ouvido pelo tribunal por ou-
tra irregularidade: em 1988, conseguiu
financiamento externo junto á Comuni-
dade Econômica Européia (CEE) não
contabilizado pela empresa c adminis-
Irado por pessoas ligadas diretamente a
ele, inclusive, parentes.

Pela inspeção extraordinária realiza-
da pelos técnicos do TCU. este emprés-
timo conseguido junto a CEE, segundo
informou um assessor da presidência do
TCU, parece ter sido utilizado como
caixa dois. "Como não foi contabiliza-
do, o financiamento dá muita margem a
desvios", explicou o assessor.

Desvios — Ao realizar a inspeção
exlraodinária na Embratur. os técnicos
levantaram outras três irregularidades
praticadas pela diretoria da empresa cm
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19S7 e 1988. O ex-presidente João Dó-
ria Júnior junto com os diretores Antò-
nio Eduardo Colturato. José Eduardo
Medeiros Vaz e James Mcmbribes Rú-
bio Júnior cometeram várias irregulari-
dades em 1987: na contratação de mão-

Demissão de grevistas
é iniciada em Santos

BRASÍLIA — Por determinação do
Ministério da Infra-Estrutura, a Compa-
nhia Docas de São Paulo começou on-
tem a demitir por justa causa os traba-
Ihadores cm greve há 15 dias no Porto de
Santos, ao todo 6.040 grevistas. O secre-
lano nacional de Transportes, José Hen-
nque D'Amonm Figueiredo, informou
que, se for necessário, serão demitidos
todos os que se recusarem a retornar ao
trabalho e o governo aproveitará a oca-
sião para privatizar os serviços daquele
terminal, por onde se escoam 50% das
exportações brasileiras. "A hora é ideal
para um bruto enxugamento, dentro do
que prevê a reforma administrativa fede-
ral". frisou o secretário.

Segundo D'Amorim, a sentença do
TRT, proferida segunda-feira, elevará a

média salanal dos portuários de Santos
para CrS 147 mil, no momento em que se
discute se o salário mínimo fica em CrS
15 mil ou se vai para CrS 17 mil. "Quan-

do a sentença é contra o governo, a gente
tem que cumprir, mas quando não favo-
rece ao trabalhador eles se recusam a
acatar", reclamou o secretário, lembran-
do que o tnbunal deu pra/o para o relor-
no ao trabalho até a manhã de ontem,
embora tenha considerado o movimento
"não abusivo". Vencido o prazo, a Co-
desp começou imediatamente a expedir
dezenas de telegramas aos grevistas, co-
municando a demissão. A Policia Militar
foi convocada para proteger o palrimò-
nio público e assegurar o retorno dos que
desistirem da greve.

de-obra indireta, nas campanhas pro-
mocionais, no contrato da empresa com
a Procon Informática Ltda. (forneci-
mento de equipamentos), além de mor-
domias custeadas por entidades priva-
das. Com essas irregularidades, a
diretoria desviou CzS 3 milhões c 736
mil, verba que terá que ser ressarcida "à

União.
A outra irregularidade foi praticada,

segundo o TCU, somente pelo cx-presi-
dente João Dória, na contratação da
empresa Foco — Feiras, Exposições e
Congressos Ltda. Esse contrato de cx-
posição e congressos foi feito sem qual-
quer controle da verba aplicada. Por
esse contrato irregular, Dória terá que
devolver aos cofres públicos CzS 2 mi-
lhões 954 mil, utilizados em 1988.

Também o ex-diretor e presidente da
empresa Ricardo Mesquita foi aponta-
do como responsável sozinho por outra
irregularidade. Ele liberou, sem qual-
quer explicação, o acordo judicial que a
Embratur tinha com a Foco, apesar do
litígio existente na época. Com a libera-
ção do acordo, a Embratur perdeu CzS
79 mil, que terão que ser devolvidos á
União, conforme determinação do
TCU.

Rede Ferroviária — A Rede
Ferroviária Federal não tem recursos pá-
ra pagar os salários do pessoal em feve-
reiro. Por causa do congelamento, a em-
presa deixou de reajustas em 23% seus
fretes, índice previsto para entrar em vi-
gor cm 1° de fevereiro c cancelado por
conta das novas medidas econômicas do
governo. O secretário nacional de Trans-
portes, José Henrique D*Amorim, disse
necessitar de um aumento imediato de
55% nos fretes para que a empresa conü-
nue sua recuperação financeira.

Liquidação — O Banco de Desen-
volvtmento de Goiás deve ser liquidado
pelo Banco Central, segundo informou
ontem o governador eleito do estado, Íris
Rezende. Segundo ele, o presidente do
BC, Ibrahim Eris. afirmou que a situa-
ção do BD è absolutamente inviável. O
governador quer reverter essa situação e
afirma que o estado não pode perder
outra instituição financeira.
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APRESENTAM O SEMINÁRIO
• GERENCIAMENTO DE QUALIOADE TOTAL
t SATISFAÇÃO DO CUENTE/CONSUMIDOR

• PREVENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE PRODUTO
Conduzido por

ERNESTW.KARUN,P.E.
RIO DE JANEIRO SÃO PAUL 0

HOTEL MERIDIEN HOTEL MAKSOUD PLAZA
4E5DE MARÇO DE 1991 7E8DE MARÇO DE 1991

OBJETIVOS DO SEMINÁRIO:
(1) Atualuaçào dos participante* no processe de introdução e gerenciamento
da QUALIDADE TOTAL seu relacionamento com as demais atividades da
empresa e as mudanças culturais necessárias.
Será revisto:

o histórico do TOM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT).
a experiência prática com esta estratégia empresarial,
as últimas tendências do TQM nos países desenvolvidos.
o impacto positivo da qualidade sobre custos, lucros, a moral interna e o

sucesso da empresa.
(2) Enfatueçio da importância da geração rio produtos "robustos" 

(')
que garantam SATISFAÇÃO TOTAL DOS CLIENTES, prevonindo-se ações
contra defeitos destes produtos nos mercados internos e externos.
(3) Apresentação de regras, métodos e experiência pratica na PREVEN-
ÇAO DE RESPONSABILIDADE DE PRODUTO, com "case studtes" e formas
de controle. Serão revistas as implicações da Lei 6078 de DEFESA DO
CONSUMIDOR em seus aspectos técnicos e legais.
(•) Produto "robusto" é aquele isento de defeitos de projeto, fabricação e
comercialização.

INSCRIÇÕES: TARGET LTDA.
Av. Almirante Barroso. 06 — Sala 811
20031 — Rk> de Janeiro — RJ
Telefones no Rio: (021) 262-9888 ou (021) 399-4792

mBASA
BANCO DA AMAZÔNIA S. A. j

COMUNICAÇÃO
Comunicamos aos senhores acionistas desta sociedade que

os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n° 6.404. de
1 5 de dezembro de 1976. relativas ao exercício social encerra1-
do em 31 de dezembro de 1 990. se encontram à sua disposiçãd
na sede do banco, na Avenida Presidente Vargas n° 800. em
Belém, capital do Estado do Pará.

Belém (PA). 31 de janeiro de 1991 j
SILVESTRE DE CASTRO FILHO U*

Presidente do Conselho da Administração
 em exercício
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Ciro Gomes denuncia intermediação de verbas da seea
Flamínio Araripe

FORTALEZA — "Corrupção",
lista foi a palavra usada pelo govcr-
nadór eleito do Ceará. Ciro Gomes,
para classificar a prática de intermc-
diaçãp exercida pela empresa Sansuy,
de Salvador, que fabrica cisternas de
PVC e vende ás prefeituras do inte-
rior do estado. Até ai. nada anormal.
Sc as cisternas não fossem pagas com
70% dos recursos de convênios finan-
ciados a fundo perdido pelo Ministé-
rio da Ação Social ás prefeituras. E se
os convênios do Ministério da Ação
Social não fossem levados ao Ceará
por funcionários da Sansuy para se-
rem assinados pelos prefeitos. E leva-
dos de volta a Brasília pelos mesmos
funcionários para a "agilização" na
liberação dos recursos.

A prática tem semelhanças com a
indústria da seca. que favorecia os
chefes políticos, latifundiários e os
grandes comerciantes locais, tradi-
cionais parceiros na obtenção de
vantagens sobre os recursos federais
destinados ás regiões atingidas pela
estiagem. Na seca de 1990. o govcr-
no federal não liberou recursos para
as frentes de emergência no Nordes-
te sob alegação de que 

"sumiam 
pc-

Io ralo".
A nova versão da indústria da

seca, ocorrida em pleno Brasil novo.
foi denunciada pelo governador ciei-
lo do Ceará ao presidente Fernando
Collor. no último encontro que
mantiveram em Brasília, um dia de-
pois que o governador Tasso Jcreis-
sati dissera que não podia ser aliado

; do governo, porque lá existia "fisio-
logismo".

"Eu disse isso ao presidente Col-
lor, respeitosamente, como exemplo

¦ do fisiologismo que estava aconte-
cendo. Ele procurou uma caneta pa-
ra anotar, liu não tinha o nome da
empresa na hora, mas me compro-
meti a passar para ele em seguida",
relata Ciro Gomes. Na ocasião, in-
formou ter passado ao presidente"outros exemplos".

Além do caso das cisternas, con-
firmado para o JORNAL DO BRA-
SIL por vários prefeitos do interior,
o governador eleito citou como
exemplo de "fisiologismo" de seto-
res do governo federal a retenção,
pela Sudene. dos recursos do Pro-
grama de Apoio ao Pequeno Produ-

! tor (PAPP). O PAPP é financiado
pelo Banco Mundial com a contra-
partida da União e dos estados. A
parcela de dezembro de 1990. de CrS
300 milhões, que destinam-se a 60
mil famílias de agricuhurcs em 68
municípios, foi liberada pelo Depar-
lamento do Tesouro Nacional para
a Sudene. mas não checou ao esta-
do.

Segundo o secretario de Planeja-
mento do estado, José Fernandes de
Oliveira, a intenção da Sudene é
transferir os recursos para as prefei-
turas. Apesar da moção contrária
apresentada pelo Ceará na última
reunião do Conselho Deliberativo
da Sudene. aprovada em plenário
pelos estados de Pernambuco. Rio
Grande do Norte c Paraíba, os re-
cursos continuam retidos. "É la-
mentável. E deve haver uma razão
política do "coronel" Adauto Be-
zerra (superintendente da Sudene)",
disse Oliveira.

"Criminosamente estão retendo
o dinheiro, quando estamos vivendo
uma seca", protesta Ciro Gomes.
Para ele. "pior do que isso é que os
agricultores estão sendo postos para
escanteio, depois de participarem da
programação anual do PAPP, atra-
vés da federação da categoria, que

reúne os sindicatos, a Federação dos^
Trabalhadores Rurais e a Contag.'
Isso é pura fisiologia. É um retroces-
so deplorável e nós vamos ficar con-
tra. Seja quem for o responsável".

A "corrupção" ou indústria da
seca denunciada por Ciro Gomes,
confirmada cm vários municípios,
consiste no preenchimento, pelos
prefeitos do interior, de convênios
do Ministério da Ação Social, leva-
dos por funcionários da Sansuy para
a liberação de recursos cm conta
especifica aberta no Banco do Bra-
sil. Dos recursos, 70% a 73% ficam
com a Sansuy como pagamento das
cisternas de PVC. e o restante vai
para pagar a mão-de-obra pelas pre-
feituras.

Prefeitos e secretários das Prefei-
turas de Russas, Iguatu, Qui.xcramo-
bim e Acopiara confirmam que rece-
beramos convênios já preenchidos
do Ministério da Ação Social, leva-
dos por funcionários da Sansuy para
serem preenchidos nos espaços em
branco com a assinatura do prefeito
e CGC. A seguir, o documento era
levado a Brasília para a ministra
Margarida Procópio assinar, a lim
de que os recursos pudessem ser li-
berados, depois da publicação no
Diário Oficial da União.

A ministra da Ação Social, Mar-
garida Procópio, através da sua as--,
sessoria de Comunicação Social,
isenta o ministério de responsabili-
dade na transação com a Sansuy.
Para ela, a culpa pela operação é da
empresa e das prefeituras. 

"Não po-
demos impedir que pessoas falsifi-
quem um documento, mas. se qual-
quer pessoa do ministério estiver
envolvida, é um caso para a Policia
Federal ser acionada. Podemos
mandar instaurar inquérito", disse a
coordenadora de Comunicação So-
ciai do ministério, Leia Maitre.

Indagada sobre o fato de ter sido
o convênio assinado por vários pre-
feitos, que o receberam de funciona-
rios da Sansuy, Leia Maitre afirmou
que 

"o 
prefeito já começou errando

ao assinar com a Sansuy". Segundo
ela. "quem contrata serviço é o pre-
feito. Sc a Sansuy leva 70%. o pro-
blema é do prefeito. O recurso e re-
passado à Prefeitura. Ela é que
escolhe o material com que vai fazer
a cisterna". A assessora acrescentou
que os convênios só são assinados
pessoalmente pela ministra c os pre-
feitos, depois de formado um pro-
cesso cm que antes são analisados.

O assessor da diretoria da Sansuy
em Salvador. Manuel Messias Cos-
ta. admitiu que a empresa leva os
convênios para serem assinados pe-
los prefeitos 

"como última etapa le-
gal dos processos no Ministério da
Ação Social. Os convênios não são
feitos pela Sansuy. São rodados nos
computadores do ministério, a par-
tir de uma manifestação da Prcfeitu-
ra. O que fazemos é uma agiliza-
ção". Mas enfatizou que não
falsifica os documentos.

Segundo Manuel Messias, "o do-
cumento que levamos para o prefei-
to assinar é do Ministério da Ação
Social. Isto é do conhecimento do
secretário nacional de Saneamento,
Walter Anicchino, e do coordenador
operacional, Stanislaw Marca. Essa
denúncia vai criar problema para
eles. Levando os documentos para o
interior, são poupados gastos com
hotel e deslocamento de prefeitos
para Brasília. Sc falta um CGC, a
burocracia atrasa a liberação".

Prefeitos achavam
o caso inusitado

O prefeito de Russas. Francisco de
Assis Bezerra Nunes, disse que recebeu
um telefonema de um funcionário da
Sansuy, que estava cm Quixcré, munici-
pio vizinho, apresentando-se como re-
presentante do Ministério da Ação So-
ciai. Conseguiu marcar uma audiência
e. ao chegar, contou que era da Sansuy.
Durante a conversa, a desenvoltura do
funcionário para apregoar as vantagens
da cisterna em PVC provocou um co-
mentário do prefeito: "Você é um bom
vendedor". As 15 unidades do convênio
assinado pelo prefeito de Russas ainda
não chegaram. Nem os recursos. "Não
achei a coisa muito correta, mas temos
no município 70% de área de caatinga.
Até chover de novo, os agricultores ali
não têm água nem para fazer o café da
manhã", justifica Bezerra Nunes.

"Quando você vê um cagado em
cima de uma árvore, não deve pergun-
tar como ele subiu. Alguém botou ele lá
cm cima", filosofa a secretária de Ad-
ministraçâo e Finanças de Acopiara.
Sheila Diniz. filha do prefeito João
Uchoa Albuquerque, sobre a vclocida-
de com que os recursos e as cisternas
chegaram ao município. Apesar de"chamar a atenção" o fato de o convé-
nio ter sido assinado por um funciona-
rio da Sansuy. Sheila faz um pedido:"Nossa prefeitura c tão pequenininha e
nem temos deputado federal. Deixa cs-
sa questão ser levantada entre o govcr-
no estadual e o governo federal".

Acopiara foi quem recebeu o maior
número de cisternas até agora — 152
—. entregues a um custo de CrS 22.6
milhões, valor superior aos CrS 21 mi-
Ihòes que couberam ao município na
divisão do bolo do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM) cm 1990. Já
foram instaladas seis unidades e mais
dez. estão cm processo de montagem
por seis equipes treinadas na demons-
tração que a Sansuy sempre faz nessas
entregas. Segundo Sheila Diniz. as cqui-
pes devem concluir o trabalho até o dia
10 de março.

Em Iguatu. o secretário de Agricul-
tura. João Nicádio Nogueira, recebeu
no final de agosto a visita do represen-
tante da Sansuy. "Ele vinha apressado e
ficou umas quatro horas no município
para a gente escolher no mapa 12 distri-
los onde eram estritamente necessárias
as cisternas. Os contratos já vinham
prontos, com espaço cm branco para
colocar a assinatura do prefeito c o
número do CGC. ao lado do espaço
para a ministra assinar depois", conta.
Segundo Nicádio, foi aberta a conta no
Banco do Brasil, de acordo com as
instruções da Sansuy. mas o dinheiro
não apareceu.

"Achei muito estranho a Sansuy
mandar alguém de Salvador para fazer
esse convênio. Só assinamos porque, se
havia rolo. era por lá. Não iamos com-
partilhar", explica o secretário. O vice-
prefeito do município, Valdeci Ferreira,
alerta: "Sc toma aberrante quando uma
empresa sai pelo interior fazendo venda
ás prefeituras, usando o nome do Minis-
léno da Ação Social. Existem grupos
negociando e o governo pode não estar
sabendo". O prefeito de Quixeramobim.
Antônio Almeida Machado, disse ler
achado "esquisita a visita do represen-
tante da Sansuy ao município, dizendo
que agia por orientação do Ministério da
Ação Social, como se fosse um funciona-
no do próprio ministério fazendo um
trabalho de esclarecimento".

Antônio Almeida Machado apon-
tou o supervisor da Sansuy. Jorge Fer-
rão, e os funcionários conhecidos por
Cláudio c Jarbas, como intermediários
diretos do convênio do Ministério da
Ação Social com as prefeituras do inte-
rior do Ceará. O prefeito confessa que
já perdeu as esperanças de receber as 30
unidades do convênio.

Prática já
derrubou
um ministro
A 

intermediação de empresas
privadas nos pedidos de ver-

bas feitos por prefeituras a órgãos
federais não é uma novidade. Lia
chegou a demitir um ministro. Foi
durante o governo da Nova Rcpú-
Nica, quando o então prefeito de
Valença (RJ), José Gomes Cracio-
sa. denunciou, cm I9S7. a existência
de "escritórios de intermediação"
entre as prefeituras e a Secretaria de
Planejamento da Presidência da Re-
puública. Em conseqüência, o então
ministro Anibal Teixeira perdeu o
cargo, em janeiro de I9SS. antes de
completar um ano na função.

Graciosa recebeu de mãos beija-
das CrS 16 milhões, depois que um
grupo que ele passou a denominar
de "turma do ministro" intermc-
diou a negociação com a Seplan.
Ele viu a verba ser autorizada c
liberada no pra?o recorde de oito

Luciano Andrade - 08'04/88
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Teixeira caiu da Seplan

dias. desde que foi procurado cm
Valença por Alencar Guimarães de
Carvalho, que se apresentou como
representante da fábrica de tecidos
ferreira Guimarães. Carvalho se
propôs a intermediar o pedido para
uma obra fictícia, a cargo da cm-

presa Hidrossistemas Engenharia
de Recursos Hídricos Ltda. cujo só-
cio era Sérgio Menin Teixeira de
Sousa, primo do ministro.'

A partir do exemplo de Graciosa
choveram denúncias no resto do
pais. envolvendo as mais diversas fir-
mas de intermediação. O então pre-
feito de Itápolis (SP). Acácio Batista
da Silveira, por exemplo, confessou à
CPI instaurada na C amara dos De-
pulados que para receber verbas do
extinto Ministério da Educação e
Cultura teve que pagar comissões de
20% ao escritório de intermediação
Coimpro Consultoria Intermediação
c Projetos Ltda. Descobriu-se na
época que estas empresas encarrega-
vam-se, inclusive, da elaboração dos
projetos, muitos dos quais jamais
sairiam do papel.

Aníbal Teixeira, além de perder o
cargo, acabou indiciado, junto com
alguns assessores, no inquérito ins-
(atirado pela Policia federal. Mas
sua maior condenação até hoje foi a
desgraça pública cm que caiu. Veio á
tona. na sucessão de denuncias, a
história de que prometia verbas a
prefeitos mineiros desde que eles
comprassem alam biques fabricados
por seu irmão. Asdrubal Teixeira.

TCU conclui que Dória desviou
Cz$ 6,5 milhões da Embratur

Cleber Praxedes
BRASÍLIA — O ex-presidente da

Embratur João Dória Júnior c toda a
ex-diretoria da empresa durante sua
gestão foram intimados ontem pelo Tri-
bunal de Contas da União (TCU) a
recolherem aos cofres públicos 6 mi-
Ihòes 569 mil cruzados, atualizados em
valor de hoje. desviados irregularmente
no período de 1987 a 1988. Dória. alem
disso, será ouvido pelo tribunal por ou-
tra irregularidade:'em 1988. conseguiu
financiamento externo junto á Comuni-
dade Econômica Européia (CEE) não
contabilizado pela empresa e adminis-
trado por pessoas ligadas diretamente a
ele. inclusive, parentes.

Pela inspeção extraordinária realiza-
da pelos técnicos do TCU. este emprés-
limo conseguido junto á CEE, parece
ter sido utilizado como caixa dois. "Co-
mo não foi contabilizado, o financia-
mento dá muita margem a desvios",
explicou um assessor da presidência do
TCU.

Desvios — Ao realizar a inspeção
extraodinána na Embratur. os técnicos
levantaram outras tfés irregularidades

praticadas pela diretoria da empresa em
I9S7 c 1988. O ex-presidente João Dó-
ria Júnior junto com os diretores Antô-
nio Eduardo Colturato. José Eduardo
Medeiros Vaz e James Mcmbribcs Rú-
bio Júnior cometeram várias irregulari-
dades cm 1987: na contratação de mão-
de-obra indireta, nas campanhas pro-
mocionais. no contrato da empresa com
a Procon Informática Ltda. (forneci-
mento de equipamentos), além de mor-
domias custeadas por entidades priva-
das. Com essas irregularidades, a
diretoria desviou CzS 3 milhões e 736
mil, verba que terá que ser ressarcida á
União.

A outra irregularidade foi praticada,
segundo o TCU. somente pelo ex-presi-
dente João Dória. na contratação da
empresa Foco — Feiras. Exposições c
Congressos Ltda. Esse contrato de ex-
posição c congressos foi feito sem qual-
quer controle da verba aplicada. Por
esse contrato irregular, Dória terá que
devolver aos cofres públicos CzS 2 mi-
Ihòes 954 mil. utilizados em 1988.

Também o ex-diretor e presidente da
empresa Ricardo Mesquita foi aponta-
do como responsável sozinho por outra

Demissão de grevistas
é iniciada em Santos

BRASÍLIA — Por determinação do
Ministério da Infra-Estrutura. a Compa-
nhia Docas de São Paulo começou on-
tem a demitir por justa causa os trab.i-
lhadoies em greve há 15 dias no Porto de
Santos, ao todo 6.040 grevistas. O secre-
tário nacional de Transportes. José Hen-
rique D'Amorim Figueiredo, informou
que, se for necessário, serão demitidos
todos os que se recusarem a retornar ao
trabalho e o governo aproveitará a oca-
sião para privatizar os serviços daquele
terminal, por onde se escoam 50o» das
exportações brasileiras. "A hora é ideal
para um bruto enxugamento, dentro do
que prevê a reforma administrativa fede-
ral". frisou o secretário.

Segundo D'Amonm. a sentença do
TRT. proferida segunda-feira, elevará a

média salarial dos portuários de Santos
para CrS 147 mil, no momento em que se
discute se o salário mínimo fica em CrS
15 mil ou se vai para CrS 17 mil. "Quan-
do a sentença é contra o governo, a gente
tem que cumprir, mas quando não favo-
rece ao trabalhador eles se recusam a
acatar", reclamou o secretário, lembran-
do que o tribunal deu prazo para o retor-
no ao trabalho até a manhã de ontem,
embora tenha considerado o movimento"não abusivo". Vencido o prazo, a Co-
desp começou imediatamente a expedir
dezenas de telegramas aos grevistas, co-
municando a demissão. A Policia Militar
foi convocada para proteger o patrimò-
nio público e assegurar o retorno dos que
desistirem da greve.

irregularidade. Ele liberou, sem qu.il-
quer explicação, o acordo judicial que a
Embratur tinha com a Foco, apesar do
litígio existente na época. Com a libera-
ção do acordo, a Embratur perdeu CzS
79 mil, que terão que ser devolvidos á
União, conforme determinação do
TCU.

I I Ao saber das acusações do TCU, o
— empresário João Dória Júnior de-

findeu-sc di/endo que o contrato com a
Comunidade Econômica hurnpéia não
permitia dwtios de recurso. "Os proces-
sos eram administrados pela própria Co-
munidade Econômica Européia que. co-
mo agente de desenvolvimento, aplica
recursos no apoio a países do Terceiro
Mundo. No caso do turismo, estes talo-
res eram obrigatoriamente manuseados
e pagos diretamente pela CEE. Ou seja,
os recursos aplicados partiram da CEE e
foram por ela pagos. Coube à Embratur
avaliar as proposições apresentadas c
julgar aquelas que. na promoção turisti-
ca do Brasil na Europa, eram técnica-
mente aconselháveis", disse o ex-presi-
dente da Embratur.

Rede Ferroviária — A Rede
Ferroviária Federal não tem recursos pa-
ra pagar os salários do pessoal em leve-
reiro. Por causa do congelamento, a em-
presa deixou de reajustas cm 23% seus
fretes, indice previsto para entrar em vi-
gor em Io de fevereiro e cancelado por
conta das novas medidas econômicas do
governo. O secretário nacional de Trans-
portes. José Henrique D'Amorim. disse
necessitar de um aumento imediato de
55°o nos fretes para que a empresa comi-
nue sua recuperação financeira.
Liquidação — O Banco de Dcscn-
volvimento de Goiás deve ser liquidado
pelo Banco Central, segundo informou
ontem o governador eleito do estado, íris
Rezende. Segundo ele. o presidente do
BC, Ibrahim Eris, afirmou que a situa-
ção do BD é absolutamente inviável. O
governador quer reverter essa situação e
afirma que o estado não pode perder
outra instituição financeira. *

#

4& tiitccmuNiCACâii
oi s»o»»uio v * s

MMOTtMO
MMHIHSnUIIIM

RESUMO DE EDITAL — CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
— CI.AO 002/91B 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 Mártiniario 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 exigên-
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 licitação é regida pelo
Edital. Condições Gerais de Fornecimento e Caderno de Encar-
gos São Paulo. 19 de fevereiro de 1991. EDITAL N° 026/91.
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CONSULTORIAf DESENVOLVIMENTO GERENCIAL • CONSULTORIA l PLANEJAMENTO INDUSTRIAL

APRESENTAM O SEMINÁRIO

GERENCIAMENTO DE QUALIDADE TOTAL
SATISFAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR

• PREVENÇÃO DE RESPONSABIUDADE DE PRODUTO
Conduzido por

ERNESTW.KARLIN.P.E.
RIO DE JANEIRO SÃO PAUL O
HO TEL MERIDIEN HO TEL MAKSOUD PLAZA

4E5DEMARÇODE1991 7E8DE MARÇO DE 1991

OBJETIVOS DO SEMINÁRIO:
(1) Atualuaçâo dos participantes no processo de introdução e gerenciamento
da QUALIDADE TOTAL, seu relacionamento com as demais atividades da
empresa e as mudanças culturais necessárias
Será revisto:

o histórico do TOM (TOTAL QUALITV MANAGEMENT).
a e>periência prática com esta estratégia empresarial.
as últimas tendências do TQM nos paises desenvolvidos
o impacto positivo da qualidade sobre custos, lucros, a moral interna e o

sucesso da empresa
(2) Enfati/açáo da importância da geração de produtos robustos" (*)
que garantam SATISFAÇÃO TOTAL DOS CLIENTES, prevonindose ações
contra defeitos destes produtos nos mercados internos e enter nos
(3) Apresentação de regras, métodos e enpcnéncia prática na PREVEN-
ÇÁO DE RESPONSABILIDADE DE PRODUTO, com case studies" e formas
de controle. Serão revista* as implicações da Lei 8078 de DEFESA DO
CONSUMIDOR em seus aspectos técnicos e legais
(•) Produto "robusto" é aquele isento de defeitos de 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

m
BASA

BANCO DA AMAZOMIAS.A.
COMUNICAÇÃO

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 1990. se encontram á 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 1 991
SILVESTRE DE CASTRO FILHO

Presidente do Conselho da Administração
em exercício

JB
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prundina quer
saber se Zélia
[garante trégua
I SÃO PAULO — A prefeita Luiza
'F.rundina 

pediu uma audiência à minis-
ttra da Economia. Zélia Cardoso de Mel-
ilo, para perguntar se é mesmo para valer
'a trégua que a ministra anunciou cm seu
iconfíito com a Prefeitura de São Paulo.
*Se conseguir a audiência. Erundina exigi-
'rá da ministra ã'roi"à'gcm da dívida muni-
Icipal com o governo federal, "a exemplo"do acordo feito com governadores, inclu-
•sive Orestcs Quércia". A divida mobiliá-
! ria do município era. no último dia 14, de
; aproximadamente CrS 90 bilhões, cor-
i respondentes a Letras Financeiras do Tc-
Jsouro Municipal (LFTM).

A prefeita considerou "um equivoco' 
político** os ataques feitos por Zélia Car-

; doso de Mello ao aumento das tarifas de
i ônibus cm São Paulo, no mesmo dia cm
! que foi anunciado o pacote econômico.
1 '"Se insistir na briga, a ministra só tem a
i perder, porque nem eu nem o povo de
[ São Paulo iremos aceitar a retaliação
i que, se confirmada, agravará as condi-
Içòcs de vida da população*", afirmou' Luiza Erundina. falando aos represen-
i tatues de 37 entidades populares que le-
', varam a ela seu apoio, ontem à tarde, no
' Parque do Ibirapuera.

I Luiza Erundina rebateu a acusação
j de Zélia Cardoso de Mello de que o', 

aumento da passagem de ônibus (de CrS
J 85 para CrS 100) significa falta de colabo-
i ração com o plano econômico do gover-' no federai. "Se fosse um plano para criar

empregos, todos nós estaríamos apoian-
Ao", disse a prefeita, 

'"mas. ao contrário
disso, a' medidas do governo federal não
controlam a inflação e ainda geram de-
semprego. miséria c doenças".

Ofensiva — Ao mesmo tempo em
que tenta confirmar a promessa de tré-
gua da ministra da Economia, a prefeita
retoma a ofensiva contra Zélia Cardoso

•de Mello. Insiste, por exemplo, em que o
Tcajustc dos ônibus não passou de 17" o.
inferior ao aumento decretado em 17
capitais em conseqüência do larifaço im-

.posto pelo governo federal. Erundina
lembra Brasilia(40%), Boa Vista (33%).

João Pessoa (25%), Rio (40%) e Salva-
,-dor (50%), além de outras capitais c mais

30 cidades do interior. A prefeita afir-
mou que não entende por que a ministra
Solta a se queixar de São Paulo, quando"butros prefeitos adotaram reajustes mais

•altos

Refcrindo-sc as inundações provoca-
(ias pelas chuvas de segunda-feira cm'Ioda 

a cidade. Luiza Erundina reclamou
'a liberação de verbas do governo federal,
explicando que sem cias a Prefeitura não
poderá fazer as obras necessárias para
e\ itar enchentes. Segundo a prefeita, 

"cs-
•ic é um problema de solução complexa,
qüe depende, acima de tudo, de recursos

'do governo federal e da colaboração da
-população".

Quem deveria colaborar nesse caso.
de acordo com dados divulgados pela"Assessoria de imprensa de Luiza Erundi-

tna. são principalmente os moradores de
'favelas e de loteamentos clandestinos. A¦"pYcfcita responsabiliza o crescimento de-
sordenado da cidade. "São um milhão de

jx-ssoas que vivem em favelas, junto ás
-"margens de córregos c encostas de mor-
.xos. enquanto 25% das áreas úteis e
apropriadas para habitação permanecem
yazios, com um grande numero de terre-
nOS OCIOSOS,"

Cobrança — Na investida contra a
política econômica de Brasiha. a prefeita
ataca a Caixa Econômica Federal (CEF)
•e a Petrobrás. Da CEF ela cobra recur-
tos para obras sociais, como por exem-

'pio a construção de IR mil casas popula-
Kv. que poderão deixar de ser entregues,
por falta de financiamento para a infra-
estrutura. A Petrobrás é acusada de ter
diminuído "drasticamente", desde o dia

í31 de janeiro, o fornecimento de emulsão
jtsfáltica (asfalto beneficiado para a opc-
-facão tapa-buraco), sob a alegação de
.que o asfalto leve um reajuste de 50%
por causa do pacote econômico. Pelos
gálculos da Prefeitura, as ruas de São
Paulo têm nove mil buracos e cada dia
,aj3arcccm mais 400.

Política e Economia quinta-feira, 21/2/91 a 1" caderno

Brasília — João Ramid
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Disputa pela CNA envolve o Congresso

Zélia controla abastecimento

BRASÍLIA — A votação, no
Congresso da Medida Provisória
294, que desindexou a economia,
vai abrir espaço para mais um lance
na disputa entre os ministros da
Agricultura. Antônio Cabrera, e da
Economia. Zélia Cardoso de Mello,
pelo controle da Companhia Na-
cional de Abastecimento (CNA). A
transferência da CNA do Mimstc-
rio da Economia para o da Agncul-
tura havia sido acertada entre Ca-
brera e o secretário da
Administração. João Santana, e se-
ria um dos pontos principais da
segunda etapa da reforma adminis-
trativa que o governo está desenca-
deando. Mas. depois da edição do

novo plano econômico, a ministra
Zélia Cardoso de Mello convenceu
o presidente Collor de que. neste
momento, o^ Ministério da Econo-
mia precisa manter absoluto con-
trole sobre o abastecimento de gé-
neros alimentícios à população.

Com a ajuda de Santana e dos
políticos que integram a Frente
Parlamentar Agrícola, o ministro
da Agricultura vem fazendo um po-

nSêroso lobby para recuperar o con-
trole da CNA. O próximo lance na
disputa entre Zélia e Cabrera se
dará na votação da medida provi-
sória. Por pressão dos represcritan-

tes do setor agrícola, o relator da
medida, senador Odacir Soares
(PFL-RO), alterou o texto do arti-

go 36. que dá ao Ministério da
Economia o poder de comprar e
vender produtos essenciais ao abas-
tecimento de gêneros alimentícios.
O senador atribui essa função ao
"poder 

público", para deixar pre-
parado o terreno à possível transfe-
rência da CNA para as mãos de
Cabrera.

Segundo fontes do Ministério da
Agricultura, Collor prometeu a Ca-
brera que, tão logo a economia se

estabilize e os índices de inflação
estejam sob controle, o assunto vol-
tara a ser discutido dentro do go-
verno. A CNA resultou da fusão da
Cobal, da Cibrazem e da Compa-
nhia de Financiamento da Produ-
çào (CFP), realizada logo no início
do atual governo. Sob o comando
de Zélia, a CNA controla as com-
pras de produtos agrícolas por par-
te do governo, administra os esto-
quês reguladores oficiais e realiza
as importações de alimentos neces-
sárias ao abastecimento do merca-
do, influindo fortemente no merca-
do agrícola.
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Os 
radares da aviação civil captaram um sinal assusta-

dor na semana passada.
Um jumbo da Pan Am, com capacidade para 330

passageiros, decolou do Aeroporto Internacional do Rio
de Janeiro com exatamente 13 poltronas ocupadas.

Seu destino: Miami.
Pelo menos nesses momentos de guerra, dá gosto ser

brasileiro.
As companhias aéreas nacionais ainda conseguem ope-

rar para o exterior com uma taxa de ocupação de 50% —
média registrada desde que estourou o conflito no Golfo.

Nenhuma delas, pelo menos por enquanto, cogitou
diminuir a freqüência de seus vôos para o exterior.

Muito pelo contrário.
A Vasp acaba de passar à frente da Arábia Saudita na

fila de espera para a compra de Boeings.
Arrematou quatro das dez aeronaves que seriam en-

iregues aos sauditas, até que o negócio foi desfeito por
causa da suicrra.

Caso médico
O Banespa continua no

CT1.
O socorro de Brasília foi

anunciado mas ainda não
chegou.
Pisou na bola

O Ford Landau. chapa
verde e amarela, que serve à
presidência da Câmara, pas-
sou hoa parte da última ma-
drugada estacionado à porta
do restaurante Florentino,
em Brasília.

Três funcionários do Lc-
gislativo tratavam de zelar
pela segurança do veículo.

Dentro do restaurante, o
deputado lhsen Pinheiro
(PMDB-RS). rccém-eleito
para a presidência da Cama-
ra. tabulava animada conver-
sa numa roda de amigos.

Deve ser o estilo Mom-
baça fazendo escola.
União fatal

Almoçavam ontem cm
São Paulo o ex-ministro do
Planejamento no governo
Sarney, João Sayad, e o
ex-presidente do Banco Cen-
trai do general Figueiredo,
Affonso Celso Pastore.

A unanimidade de critica
ao pacote econômico do go-
verno, pelo jeito, conseguiu
até unir a heterodoxia à orto-
doxia. tendo como cenário o
Mássimo.
Nào é bem assim

São no mínimo desinfor-
madas as noticias de que a
saida de Marcos Malan da
diretoria do Departamento
de Abastecimento e Preços
teria sido motivada pelos er-
ros na tabela da Sunab.

No organograma do Mi-
nistério da Economia, a Sunab
está subordinada á Secretaria
Nacional de Economia, cujo
titular é Edgar Pereira.

Além disso. Malan teria
que ter o dom da ubiqüidade.

Ele sequer participou da
elaboração do pacote econó-
mico.

Entre os dias 2S e 31 de
janeiro, estava na Argentina
comprando trigo para o esto-
que regulador cio governo.

Quando retornou a Bra-
silia. a lista da Sunab já tinha
sido publicada.
Verezada

O juiz Humberto Decnop,
da I4J Vara Criminal, conde-
nou ontem a memória do edi-
tor Alfredo Machado a um
ano e dois meses de prisão.

Ainda em vida. Machado
• foi acusado pelo ator Carlos

Vereza de usar ilicitamente
sua imagem na capa da W

edição do livro Memórias do
cárcere, de Graciliano Ra-
mos. personagem que Vereza
interpretou no cinema.

Pena idêntica foi aplica-
da ao produtor da versão ei-
nematográfica de Memórias
do cárcere, Luiz Carlos Bar-
reto. que cedeu o fotograma
com a imagem de Vereza pa-
ra a editora Record.

Enquanto espera por um
recurso de seu advogado,
Barreto se dispõe a cumprir."com muita honra", a pena
de Alfredo Machado.
Similar

Comentário do governa-
dor eleito do Rio. Leonel Bri-
zola. ao ver numa loja de
Montevidéu um vidro da Ge-
leia Real Cabral:

— Mas no Brasil o Ca-
bral já entende disso há mui-
to tempo!
Em alta

Cotação da bolsa do se-
cretariado brizolista:

Estão valorizadíssimas as
ações Cibilis Viana na Secre-
taria de Fazenda do Rio.
Bom truque

A TVS acaba de lançar
uma duble de Hebe Camarço.

Aconteceu na terça-feira,
quando a apresentadora re-
solveu dançar lambada em
seu programa semanal.

Sempre que a cámera se
afastava, ficava evidente que
as piruetas eram executadas
por outra dançarina, bem
mais lépida c fagueira que a
lòuruda da TVS.

Os telespectadores aten-
tos notaram o truque, mas
Hebe em nenhum momento
acusou o golpe.
Pólos opostos

A ministra Zélia Cardoso
de Mello, que anteontem en-
frentou a ira de lojistas e pro-
dutores rurais durante encon-
tro com empresários em
Porto Alegre, foi convidada
ontem para um almoço pelaAssociação Comercial de
Pernambuco.

Enquanto os empresários
gaúchos batem, os nordesti-
nos afagam.
Seguro total

A Superintendência de
Seguros Privados (Susep) es-
tá querendo massificar o ser-
viço de seguro.

Firmou convênio para
distribuir, através das contas
de luz de Minas Gerais, um
seguro contra incêndio, que
garante a cobertura de tudo
que existe dentro de casa.

Está apostando na idéia
e batizou-a de Bcmscguro.

LANCE-LIVRE
O ministro Jarhas Passarinho revelou

onicm. cm reunião com a bancada do
PDS. que. apesar de depuiados c sena-
dores estarem se queixando do volume
de medidas provisórias editadas pelo go-
verno. tem partido do próprio Congres-
so muiios pedidos para que o governo
lance mão das MPs

A Associação Brasileira Inlirdiscipli-
nar de Aids está recebendo centenas de
telefonemas de pessoas impossibilitadas
de comprar o A/T, única droga conside-
rada eficaz no tratamento da doença- O
Ministério da Saúde autorizou dia 8, em
pleno congelamento, aumento de 69*/» pa-
ra o produto. O frasco passou de CrS 29
mil para CrS 41,9 mil. Em dólar, custa
l'SS 189, mais caro que na Europa e nos
Estados Inidos.

O administrador do Palácio Guaraná-
ra. Adilar Lago Campos, esclarece que
segunda-feira o refeitório do palácio serviu
arroz, feijão e ovos a funcionários porque
o governo não se submeteu ao ágio que
fornecedores cobravam pela carne e pelo
frango A partir de hoje, esses produtos
voltam ao cardápio palaciano.

O deputado Brandão Monteiro (PDT-
RJ), candidato à Secretaria de Transpor-
les do governo Brizola, vai segunda-feira
a Sio Paulo para se inteirar sobre o proje-
lo Tarifa zero. que a prefeita Lui/a Erun-
dina promete implantar, embora lá a tari-
f a já esteja em CrS 100.

O brasileiro Caio Dommgues foi um
dos Ires publicitários estrangeiros convi-
dados a falar hoje na Universidade de
Monterrcy. no México, sobre marketing
e publicidade.

O presidente da Fcbrabai, Lio Co-
chrane. fala hoje no Encontro com a Im-
prensa, ás IJh. na Rádio JORNAL DO
BRASIL, sobre o sistema bancário após o
pacote econômico.

Os Índios estão de olho na Eco 92.
Por iniciativa de Marcos Tcrcna. lançam
hoje cm Brasília o Comitê Intertribal.
que pretende manter atividades paralelas
durante a Conferência da ONU. que será
no Rio Ale Ia farão debates sobre a
Funaieo novo estatuto do indio.

O presidente George Bush bem que
poderia dar uma chance à paz.

4ncelmo Gois e Alfredo Ribeiro, com sucursais

Alceni quer dossiê do
extermínio de crianças

Florência Costa

mftiDr mkwé
Benedita ria Silva

O ministro da
Saúde e responsa-
vcl pelo Ministc-
rio da Criança,
Alceni Guerra,
pediu à deputada
federal Benedita
da Silva (PT) que
lhe entregue dos-
sic sobre a amea-
ça de morte a 29
crianças e adotes-
centes de rua, ala-
goanos. prome-
tendo tomar
providencias. Benedita faz hoje à tarde
discurso na Câmara de Deputados denun-
ciando a chamada indústria de extermínio
no Brasil, que. segundo ela, poderá ser
responsável pelo assassinato de mais 420
menores no Rio de Janeiro este ano. A
deputada informou que tem audiência
marcada na semana que vem com o
ministro da Justiça, Jarbas Passarinho,
para informá-lo sobre o assunto.

Respaldada cm estatísticas e dados
do Centro de Articulação de Populações
Marginalizadas (Ccap) — entidade que
fornece informações á Anistia Interna-
cional — Benedita pretende convencer os
parlamentares da urgência da instalação
de uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) no Congresso, projeto que a
deputada tenta concretizar desde abril do
ano passado. Segundo Benedita, Alceni
Guerra lamentou não poder estar, hoje.

CURSO DE FORMAÇÃO
DE DECORADORES

A I R t Cd) l A S ABERTAS
ESPAÇO EXPRESSÃO
247-5497 & 267-4193

no plenário da Câmara para ouvir seu
pronunciamento porque tem outro com-
promisso marcado.

No dia da publicação da denúncia de
Benedita, no JORNAL DO BRASIL, se-
gunda-feira passada. Alceni tcle&wiou para
o gabinete da parlamentar paraHbcr o dia
cm que faria o pronunciamd^WTias não
conseguiu localizá-la. Na •BFleira, os
dois conversaram por telefonei depois se
encontraram no Congresso. "O ministro
explicou que nào poderia estar hoje no
plenário porque vai visitar a Baixada Ru-
minense. Ele disse que gostou muito da
reportagem porque o governador Moreira
Franco não poderia alegar, desta vez, que
ele estaria fazendo marketing", contou Be-
nedita, referindo-se à cobrança, feita pelo
próprio ministro ao governo do Rio,- de
maior rigor no esclarecimento desses cn-
mcs. O ministro denunciou o interesse de
empresários no assassinato de crianças de
rua e informou que foram registradas 492
mortes de menores, ano passado, no Rio.

Segundo a deputada, Alceni voltou a
reclamar da falta de empenho de govcr-
nos estaduais. "Lie disse que enfrenta
muitas dificuldades. Lu disse ao ministro
que o extermínio de crianças tem que ser
transformado num assunto nacional e quese os governos estaduais não tomarem pro-vidèncias, o governo federal tem que inter-
vir", relatou Benedita. Segundo um dos
coordenadores do Movimento Nacional de
Meninos e Meninas de Rua de Maceió.
José Grisólogo. das 29 crianças marcadas
para morrer desde outubro do ano passa-
do. duas ou três estão desaparecidas.
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Câmara vive dia de cão
Vereador foge pelo
telhado após vetar
trimestralidade

CURITIBA 
- Um verdadei-

ro tumulto marcou a sessão
de terça-feira na Câmara Munici-
pai de Maringá, a 480 quilômetros
da capital, por causa da derruba-
da do reajuste trimestral de sala-
rios dos servidores. Inconforma-
dos com a votação do projeto,
cerca de 400 funcionários públicos
do município entraram cm con-
fronto com os 21 vereadores, que
só conseguiram deixar o prédio
por volta das 2 horas da madruga-
da de ontem, escoltados pela Poli-
cia Militar. Na confusão, o verea-
dor Nereu,V'idal César, ligado ao
prefeito da cidade. Ricardo Barros
(PFL), tentou escapar pelo telha-
do. mas. descoberto pelos funcio-
nários. teve que se refugiar nova-
mente no plenário.

O projeto da prefeitura, pre-
vendo o fim da trirncstralidade,
começou a ser votado ás 17h. sob
grande pressão dos funcionários
que lotavam as dependências da
Câmara, c somente ás 23h a vota-
ção foi concluída. Mesmo assim,
foi o projeto aprovado por 11 vo-

tos a oito, em primeira discussão.
Com o resultado, os servidores —
que se manifestaram com vaias e
aplausos durante a votação — co-
meçaram o tumulto, atirando pa-
péis, cadeiras e ovos sobre seus
representantes.

A direção da Câmara solicitou
reforço policial e vinte homens fo-
ram destacados pela Policia Mili-
tar para garantir a segurança dos
vereadores. O presidente do Sindi-
cato dos Funcionários Públicos
Municipais de Maringá. Claudinei
Romaneini. 32 anos. disse que a
atitude dos servidores não era de
fazer nenhuma pressão. 

"A inten-
ção era manter um direito adquiri-
do", afirmou ele.

Durante todo o dia de ontem
corriam boatos sobre o tumulto.
Alguns comentários garantiam
que a sessão de hoje, para avalia-
ção do projeto em segunda discus-
são. teria rumos diferentes. O pre-
feito Ricardo Barros não se
manifestou sobre o tumulto, afir-
mando apenas que não pretende
retirar o projeto. Os funcionários
prometeram lotar novamente o
plenário da Câmara, para garantir
a manutenção da trimestralidade,
o que lhes daria um reajuste auto-
mático a partir de março.
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LUIZ MARQUES AFONSO: 1 ? LUGAR NA UFRJ - ÁREA TECNOLÓGICA.

O resultado ó sempre este quando a formação
do aluno está em primeiro lugar. O Luiz é uma

prova disso.
Desde a 5? série com a gente, aprendendo a

vencer. Parabéns, Luiz.
Para nós, você estará sempre em primeiro lugar.

Um colégio do Grupo Bohitnst.
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^Parlamento condena
Yeltsin por exigir
saída de Gorbachev

MOSCOU — O Sovictc Supremo (Parlamento) da União"Soviética aprovou por ampla maioria uma resolução conde-"!mindo o presidente da Federação Russa. Boris Yeltsin. que
Mna terça-feira foi à tevê pedir a renúncia do presidente

Mikhail Gorbachev. A resolução — aprovada por 292 votos a
. favor. 29 contra e 27 abstenções— qualifica de inconstitucio-
_ na] as declarações de Yeltsin. Os parlamentares, a imprensa" 

soviética c o Partido Comunista foram quase unanimes em
'condenar 

o presidente da Rússia, a quem acusaram de tentar
levar o pais á guerra civil.

.'. "O conteúdo das declarações de ontem (anteontem) do
•dirigente russo atenta contra a Constituição, já que exige a

saída do poder do presidente do Conselho da Federação
\ (Gorbachev) è contém chamados contra os órgãos de poder'cbnstitucionalmcnte eleitos", diz a resolução. Em seu pro-

nunciamento ao vivo pela tevê, Yeltsin acusou Mikhail Gor-
bachev de enganar a nação e de conduzir o pais à ditadura.
Disse também que o presidente desenvolve uma política
contrária aos interesses do povo e utiliza o Exército para
atacar a população civil.

Provavelmente para atenuar o impacto das declarações do
dirigente russo, a tevê passou a manhã de ontem transmitindo
duras manifestações contra Yeltsin. embora não seja costume
veicular neste horário informes parlamentares. 

"As palavras
de Yeltsin eqüivalem a uma declaração de guerra civil",
disparou o deputado Anatoli Chekoicv. Para o parlamentar
Yuri Sharikov. as declarações do dirigente russo "demons-

tram até onde pode levar a ambição e até que pomo uma
pessoa pode viver fora da realidade".

O Pravda, jornal do Partido Comunista, condenou "a

conclamação irresponsável" de Yeltsin. acusando-o de haver
preparado suas declarações "junto a um circulo fechado de
amigos e sem a verdadeira participação do Parlamento rus-
so". Em uma declaração aprovada ainda na noite de terça-
feira, o pleno do Partido Comunista de Moscou considerou
"criminoso antepor os interesses da Rússia aos da União".

Acrescenta que. na opinião dos comunistas moscovitas, o
episódio contribui para "o aumento da mgovernabilidade. da
luta social e do cios".

Uma das raras exceções ao coro de condenações partiu do
deputado Muriar Umarjoyayev. Ele disse que as palavras de
Yeltsin refletem o grau de enfrentamento entre o poder
ccniral e as repúblicas, e pediu a convocação de uma mesa
redonda com os lideres regionais e do Kremlin. O discurso do
lider russo foi transmitido ao vivo em rede nacional, após
duas semanas de discussões com a cúpula dirigente da televi-
são. que impedia a sua vciculrjçâo.

Ontem o ex-chanceler Eduard Shevardnadzc, que renun-
ciou ao cargo cm 20 de dezembro alertando para o perigo de
uma ditadura na URSS. reapareceu como chefe de uma nova
associação náo-governamcntal de política externa, que ele
espera venha a se tornar um órgão de alta assessoria e
vigilância política. "A nova organização não busca o con-
frorito com o Ministério do Exterior ou qualquer outro
ministério", disse Shevardnadze. que foi escolhido para o
novo cargo por mais de ?0 organizações de diplomatas,
cientistas e personalidades da vida cultural.

Moscou — AP
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'Shevardnadze: retorno à tida pública
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Ministro pede
perdão pelo'apartheid'

CIDADE DO CABO — Pela pn-
meira vez na história da África do Sul.'um 

integrante do governo de minoria
' branca pediu desculpas aos negros pc-

los 40 anos de discriminação racial. "O
apartheid foi um terrível erro que asso-

lou a nossa terra. Agora sabemos que
iprejudicamos os nossos compatriotas",
.declarou o vice-ministro de Relações

Exteriores, Leon Wessels, em discurso a
uma sessão conjunta das três câmaras
do Parlamento (brancos, indianos c
mestiços), onde não há representantes
negros.

As declarações de Wessels foram fei-
tas três dias depois de o presidente sul-
africano. Frederik de Klerk. ter-se ne-
gado a pedir desculpas pelo apartheid, o
qual qualificou de uma tentativa hones-
ia de resolver os conflitos entre nume-
rosos grupos étnicos. Fim entrevista a
uma emissora de tevê, no domingo, o
presidente recusou-se a reconhecer que
o governo branco devia desculpas aos
negros por tê-los mantido durante tanto
tempo excluídos do poder. De Klerk
começou a desmantelar as estruturas do
apartheid em fevereiro do ano passado."Lamento ler csiado tão surdo du-

-ranle tanto tempo, ter sido tão indife-
-rente", disse o vicc-chanceler. Leon

Wessels criticou o vice-presidente do
Congresso Nacional Africano. Nelson
Mandela. por sua insistência cm psdir
que a comunidade internacional manle-
nha as sanções econômicas contra a
África do Sul. "Espero 

que mais cedo
que tarde, ele (Mandela) possa estar
aqui (no Congresso) para discutir estes
assuntos conosco", acrescentou. Na se-
mana passada, o ex-chanceler Pik Bo-
lha afirmara, em entrevista a uma rede
de tevê britânica, que o regime do apar-
//iWi/"foi um pecado".

Albaneses
atacam estátua
de ex-ditador

vil na — Milhares de estudantes
e trabalhadores ocuparam a praça
central de Tirana, capital da Albânia,
e derrubaram a estátua do cx-dirigen-
tcLnvcr Hoxha. o fundador do lTsta-
do comunista que dirigiu o pais com
mão de ferro até morrer, em 1985. Os
manifestantes saíram em passeata do
complexo universitário iinver Hoxha.
onde 730 estudantes e 40 professores
fazem greve de fome em protesto
contra o último regime marxista da
F.uropa e cm favor da mudança do
nome da universidade.

A derrubada da estátua foi prece-
dida de uma grande manifestação na
praça Skanderbeg, segundo um di-

ijjomata ocidental entrevistado por"telefone pela agência Reuters. "Mais
de 100 mil pessoas, não apenas estu-"dantes, mas também trabalhadores e

^intelectuais, se aglomeraram na praça
; central da capital e nas ruas em tor-
jio". relatou o diplomata. "Este é o

acontecimento mais complexo c ncri-
goso da Albânia nas últimas deca-
das", acrescentou.

< Segundo testemunhas. 500 poli-
ciais tentaram inicialmente proteger a
estátua de Hoxha fazendo disparos
para o alto. Em seguida, segundo
fontes citadas pela agencia Associa-
ted Press, os próprios policiais passa-
ram a confraternizar com o grupo de
manifestantes que rodeavam a está-
tua de bronze, de 10 metros de altura.
Um integrante do rccém-legalizado
Partido Democrático (PD), de oposi-
çâo, relatou por telefone à Reuters
que houve enfrentamentos entre a
policia c os manifestantes.

"Havia 30 ou 40 pessoas lá. Eles
puxaram a estátua com cabos de aço
e cia não quebrou", disse Vladimir
Lcvati, do PD. "A 

policia e o Exerci-
to atacaram os manifestantes e nós
respondemos com pedradas. Umas
20 pessoas ficaram feridas", contou.
O assalto á estátua ocorre após duas
semanas de paralisação estudantil e
três dias de greve de fome na univer-
sidade Envcr Hoxha.
!- Último baluarte do estalinismo
europeu, a Albânia iniciou um mo-
gesto programa de reformas políticas
depois que os estudantes começaram
a protestar nas ruas, cm dezembro do
ano passado. O sucessor de Hoxha.
presidente Ramiz Alia. legalizou pela
primeira vez partidos de oposição c
prometeu implantar amplas medidas
liberalizantes do regime. Nos últimos
dias. Alia criticou os estudantes, afir-
mando que a greve nas universidades
é antidemocrática.

O Banco Itaú inaugura
hoje a sua segunda

rede de comunicação
via satélite.de dados

Foto' Ivson
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O Banco Eletrônico é o primeiro e único banco a operar em alta e baixa velocidade.
O Banco Itaú, que já operava através da rede satélite de alta

velocidade, amplia sua abrangência em todo o território nacional, inau-

gurando sua rede de comunicação de dados via satélite de baixa

velocidade - VSAT. Mais uma vez o Banco Eletrônico coloca toda a sua

tecnologia de ponta na ponta dos dedos de seus clientes. Essa rede irá

atender a qualquer localidade em todo o território nacional, ligando
"on-line", "real time", Agências, Postos de Serviços, Caixas Eletrônicos

e demais pontos onde é necessária a transmissão de dados. Esse

complexo constitui-se em uma das maiores infra-estruturas de comum-

cação de dados via satélite do mercado financeiro, integrando as redes privativas de

comunicação de dados via satélite de alta e baixa velocidade. Esse pioneirismo, iniciado

em 1984, só foi possível graças ao trabalho conjunto com a Embratel e sua equipe

técnica, que nâo mediram esforços e competência

para que essa nova rede entrasse em operação.

Agora, mais do que nunca, o Itaú vai estar onde

seus clientes precisam, via satélite, em alta e baixa

velocidade.

O Itaú está onde você precisa.
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Iraque envia ministro a Moscou com resposta de Saddam
BAGDÁ — 0 ministro doExte-

rior do Iraque, Tarek Aziz. será en-
viado em breve a Moscou com a
resposta do governo de Bagdá à pro-
posta do dirigente soviético Mikhail
Gorbachev para pôr fim à guerra no
Golfo Pérsico. A decisão, segundo
anunciou a Rádio de Bagdá, foi to-
mada pelo Conselho do Comando
Revolucionário (CCR), o órgão exe-
cutivo máximo do Iraque.

Durante a reunião do Conselho,
presidida por Saddam Hussein on-
tem á noite, a liderança revoluciona-
ria "tomou conhecimento do relato-
rio sobre as visitas de Aziz á União
Soviética c Irã c analisou as propôs-
tas do presidente soviético Mikhail
Gorbachev. O CCR decidiu enviar
Aziz a Moscou em breve, levando a

resposta da liderança (iraquiana) ás

propostas de Gorbachev". informou
a emissora.

A rádio não deixou claro quan-
do Aziz viajará a Moscou, mas em
Paris o ministro do Exterior do Irã,
Ali Akbar Velayati. afirmou que o
mundo "terá 

que esperar até ama-
nhã" (hoje) para conhecer a respos-
ta à proposta soviética apresentada
segunda-feira. 

"Podemos esperar
que em breve o Iraque responderá
de forma clara à recente proposta
de paz. Temos que esperar até ama-
nhã" (hoje), disse Velayati, em mais
um indicio de que a reação de Bag-
dá deverá ser positiva. A proposta
de Gorbachev, que permanece se-
creta, determinaria a retirada in-
condicional das tropas iraquianas

EUA temem
que líder
sobreviva

Robin Wright
Los Angeles Times

w ASHINGTON - .4 possibili-
dade de o presidente iraquiano

Saddam Hussein sair voluntariamente
do Kuuait. acabando com a necessida-
de de uma sangrenta guerra terrestre —
uma perspectiva criada pela iniciativa
de paz de última hora da União Soviêti-
c.i —. despertou, comprccnsivclmcntc.
uma onda de esperança cm mihòcs de
americanos.

Mas uma retirada iraquiana que
permita a liassem sobreviver como che-
fe de uma maquina militar ainda pode-
rosa deixa os Estados Unidos c seus
aliados numa situação mais difícil, c
amda mais instável, no Golío Pérsico,
do que a que enfrentasam antes da
guerra começar, secundo autoridades
americanas, diplomatas estrangeiros e
especialistas cm questões do Oriente
Médio.

Embora a concordância do Iraque
em se retirar incondicionalmente do
Kuwait antes de uma guerra terrestre
provavelmente salve centenas, até mes-
mo milhares de \ idas. alguns analistas
di/cm que um acordo do lipti proposto
pela l 'mão Soviética c o Irã pode ser
ainda mais custoso a longo prazo."São há a menor du\ ida de que a
sobremvncia de Saddam tornaria tudo
incmclmcntc confuso, do ponto de vis-
ia de segurança, do ponto de vista poli-
tico. virtualmente de todos os pontos de
vista", disse um importante analista
americano. "Muitos dos planos em cm-
bnão para o pós-guerra no Oriente Mé-
dio presumiam taciiamcnte que estaria-
mos lidando com um go\erno diferente
em Bagdá, talvez ainda do Partido
Baalh, mas não mais chefiado por Sad-
dam."

Segundo essa visão, permitir que
Hussein continue no poder com partes
significativas de seu aparato militar in-
locadas eqüivaleria a deixar a porta
aberta a problemas futuros potencial-
mente intermináveis, incluindo uma
agressão aberta ou encoberta contra
seus vizinhos vulncrâwis, masestrategi-
camente vitais

Esses receios não se limitam ao go-
vento Bush. Todos os países ocidentais
c árabes da coalizão aliada são de opi-
mão que a sobrevivência de um gowmo
bem armado, liderado por Saddam. se-
ria uma força dcseslabihzadora durante
anos — seu potencial de criar proble-
mas inibido apenas pelos graves proble-
mas econômicos com que se defrontará
como resultado do bombardeio aliado.

"Sc eles (os iraquianos) se retirarem,
o governo Bush ficará muito constran-
gido". disse um importante emiado eu-
ropeu ao discutir o surto de atividade
diplomática causado pela iniciativa de
paz soviética no final da semana. "Sc
Saddam continuar no poder, será uma
vitória muito estranha"para a coalizão,
declarou.

Riad Ajami. uma economista politi-
co com profundo conhecimento do Ira-
que. concorda: "Saddam tem uma visão
da história mais a longo prazo do que os
outros acreditam. Ele acha que pode
sobreviver hoje e retornar outro dia.

com mais recursos c mais oportunida-
des."

Ironicamente, o problema criado
para os aliados pela proposta soviética c
que cia promete atingir o objetivo bási-
co que mantém coesa a coalizão: a reti-
rada do Iraque do Kuwait Embora os
lideres de muitos Estados da aliança,
incluindo os árabes, gostassem de ver
Saddam removido do poder, sua retira-
da nunca foi mencionada nas resoluções
das Nações Unidas. Tentar agora tor-
ná-la parte do plano aliado, com o risco
de prolongar o conflito, poderia ser
uma ação politicamente divisionista.

Na wrdade. a fria reação do presi-
dente Ccorge Bush ao plano de paz
secreto soviético cm comentários públt-
cos. terça-feira, aparentemente refletiu o
crescente receio em seu governo de que
Saddam reemeria como uma potência
ameaçadora na região, e que a dispen-
diosa resposta internacional á sua inva-
são do Kuwait tenha valido virtualmen-
te para nada.

Os analistas citam os seguintes ele-
menios cm potencial para o ressurgi-
mento do Iraque:
0 Cinco semanas de incessantes ataques
aéreos destruíram mais de I mil 400
tanques iraquianos e mataram um nu-
mero indeterminado de soldados, mas o
remanescente constitui um Exército que
ainda é maior c mais bem equipado do
que o de quase todos os paises vizinhos
do Iraque.
0 A maciça destruição causada por
bombardeiros americanos c britânicos
pode ter enfraquecido a liderança ira-
quiana. mas a soberba manipulação por
Saddam da política interna, seu contro-
Ic total da midia e a ausência de uma
oposição coesa para desafiá-lo pode
mantê-lo no poder — lahez indefinida-
mente.
0 A maioria dos objetivos oficiais da
coalizão teria sido alcançada sob a fór-
mula de paz soviética, mas a sobrcvi-
vencia do dirigente Partido Baath com
uma poderosa máquina militar quase
certamente significaria uma prolonga-
da. dispendiosa — c potencialmente
controvertida — presença americana na
região do Golfo.
0 A crise do Golfo criou uma nova
tróica de poder no mundo árabe, cen-
irada na Arábia Saudita. Egito e Siria.
Mas o saddanismo, o apelo aos palesti-
nos e aos despossuidos da região conti-
nuaria sendo uma influência política ra-
dicalpor todo o Oriente Médio.
0 Oficialmente, o Iraque perderia a
guerra e o Kuwait, mas Saddam poderia
tentar solapar os emirados consenado-
res do Golfo, e sabotar os esforços dos
Estados Unidos e da coalizão para criar
estabilidade regional atraivs de mano-
bras escusas, sabotagem, propaganda e
terrorismo.

Ironicamente, a maior obstáculo pa-
ra o Iraque, se a luta terminar agora,
será sua arruinada economia, dizem os
especialistas. A combinação de sete me-
ses de sanções econômicas e bombar-
deio da infra-estrutura do pais limitará
a capacidade do Iraque de produzir pe-
tròleo e, por sua \vz, sua capacidade de
reconstrução. A curto prazo, o Iraque
poderá até importar petróleo refinado."Quando iniciamos a guerra, Sad-
dam levara 10 anos construindo uma
infra-estrutura para apoiar uma maciça
força militar. Agora, sua base econômi-
caede apoio é muito reduzida, e será
preciso muito tempo e dinheiro do exte-
rior para reconstruir e apoiar a força
militar que ele tinha", diz James Plackc.
ex-en viado dos Estados Unidos cm
Bagdá.

do Kuwait. Em troca, a União So-
viética se comprometeria a garantir
a integridade territorial do Iraque e
o fim das sanções contra Bagdá,
entre outros pontos. .

Velayati exortou a coalizão lide-
rada pelos Estados Unidos a evitar
destruir militarmente o Iraque por-
que, conforme frisou, recebeu ga-
rantias do governo de Bagdá de que
se retirará do Kuwait. "Posso asse-
gurar que eles estão prontos para se
retirar incondicionalmente, acatan-
do a resolução 660" (do Conselho
de Segurança da ONU), disse o
chanceler iraniano.

Suas declarações baseiam-se nas
conversações mantidas com o mi-
nistro do Exterior do Iraque, Tarek
Aziz, em Teerã, no domingo, c na

Prazo dos aliados vence hoje
PARIS — Os aliados deram a Sad-

dam Hussein um prazo até hoje á noite
para anunciar a saida incondicional do
Kuwait c começar a retirar suas tropas,
disse um político francês, que atribuiu a
informação ao chanceler Roland Dumas.
Durante uma reunião regular do gabine-
te francês. Dumas havia dito que Sad-
dam dispunha apenas de algumas horas
para decidir se sai do emirado ou enfren-
ia uma batalha terrestre com os aliados.

Jean Lecanuet. presidente da Comis-
são de Assuntos Externos do Senado
francês, disse aos jornalistas, após um
encontro com Dumas, que o Iraque "tem
24 horas a partir de agora (ontem à
noite| para anunciar uma retirada sem
condições, sem sofismas. sem ambigüida-
des". Se o Iraque fizer tal declaração, "o
caminho estará aberto para um cessar-
fogo", caso contrário "as armas vão ser
chamadas para decidir a disputa".

"Ele tem de escolher sem mais demora
entre sair do Kuwait ou continuar a luta. e
precisa tornar claras suas intenções nas
próximas horas", disse o chanceler francês
durante a reunião do gabinete. Domingo,
ele havia declarado, cm entrevista à Rádio
Monte Cario, que a ofensiva terrestre já
tem data para começar, embora se negasse
a adiantar detalhes. A França aguarda
uma resposta de Saddam Hussein para se
manifestar sobre o plano de pa/ apresen-
tado pelo presidente soviético. Mikhail
Gorbachev

reunião de Aziz, terça-feira, ainda
na capital iraniana, com o presi-
dente Ali Akbar Rafsanjani.

Em Bagdá, um comunicado das
Forças Armadas acusou a coalizão
aliada, liderada pelos Estados Uni-
dos, de rejeitar todas as "iniciativas

de paz" para pôr fim à guerra e
prometeu continur lutando até o
fim. "Os inimigos do Iraque, dos
árabes e dos muçulmanos, a partir
de uma posição de força, rechaça-
ram todas as honestas tentativas
pacíficas formuladas pelo Iraque.
Não paramos de desafiá-los. Conti-
nuaremos empregando toda a ca-
pacidade que dispomos para sair
sãos e salvos, e também vitoriosos,
dessa batalha", acrescentou o co-
municado militar.

O governo da União Soviética
espera uma resposta rápida e posi-
tiva de Bagdá á proposta de paz de
Gorbachev, considerada a última
chance de evitar a anunciada ofen-
siva terestre aliada contra o Kuwait
ocupado e que teria conseqüências
devastadoras. "Estou certo de que
receberemos uma resposta e deseja-
mos que ela venha o mais rápido

possível", disse o porta-voz soviéti-
co Vitaly Churkin.

O porta-voz acrescentou que o
ministro do Exterior soviético. Ale-
xander Bessmcrtnykh. conversou
com o secretário de Estado ameri-
cano. James Baker, a respeito do

plano de paz de Gorbachev c que
detalhes da proposta foram apre-

Bagdá — AP
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A União Soviética quer evitar que guerra termine por devastar completamente, o Iraque

Guerra Fria renasce de suas cinzas
Manoel Francisco Brito

Correspondente

WASHINGTON — Para um país
como os Estados Unidos, onde pre-
ver c planejar o futuro são pratica-
mente uma mania nacional, a guerra
do Golfo tem sido um verdadeiro pesa-
delo militar, político c diplomático. Que
o diga o exército de especialistas ameri-
canos, do governo ou instituições priva-
das que, escorados em seu conhecimen-
to sobre o Oriente Médio e relações
internacionais, fazem da adivinhação
sobre o futuro de curto, médio e longo
prazo da região um modo de vida.

Desde o inicio do conflito no Gol-
fo, no dia 17 de janeiro, a única previ-
são sobre a guerra fadada a não sofrer
modificações semanais ou diárias é a
que reza que no ambiente volátil do
Oriente Médio c sempre muito arrisca-
do fazer previsões. A última previsão a
desabar sob o peso da luta nas areias do
Golfo é, ironicamente, uma das mais
antigas cm torno do assunto c dava a
impressão de estar fadada a ter longa
vida. Apesar das revoluções populares
no Leste europeu, foi na cooperação
entre as superpotências cm torno da
crise do Golfo, principalmente depois
do encontro de cúpula entre Georgc
Bush e Mikhail Gorbachev em Hclsin-
qui, há cinco meses, que se decretou, de
modo definitivo, o fim da Guerra Fria.
Mas eis que, sub-rcpticiamçnte, a Guer-
ra Fria, ou pelo menos seus resíduos,
que todos supunham eliminados, fazem
sua rentrêe no cenário mundial, tendo
como pano de fundo a guerra no Gol-
fo.

Rivalidade — Não há mais co-
mo esconder. Embora de modo não
tão radical como antes, a velha rivali-
dade entre Washington e Moscou ressu-
citou. Há três dias, ela é o principal
ponto de referencia das ações diploma-
ticas e militares no Golfo Pérsico. Os
americanos estão prontos para lançar
uma ofensiva final contra o Iraque.
Mas não o fazem para não serem olha-
dos como estando absolutamente con-
tra uma solução pacifica para a imole-
mentação das resoluções da ONU. Por

outro lado, Washington certamente
prefere impor a Saddam Hussein uma
retumbante derrota militar, pois ela ser-
viria para fazer crescer sua influência, c
a de seus aliados árabes, no Golfo Per-
sico

A Casa Branca reconhece que a
proposta soviética colocou uma bata-
ta quente nas mãos de Gcorge Bush.
Pelo que dela se ventila cm Washing-
ton, a proposta está longe de ser uma
coisa absurda. Ela involve principal-
mente comprometimentos soviéticos
com os iraquianos — que não dizem
diretamente respeito aos aliados — cm
troca de sua saída incondicional do Ku-
wait. Assim, seria apenas Moscou, c
mais ninguém, que seria obrigada a ten-
tar resolver o problema palestino e ga-
rantir. entre outras coisas, a integridade
das fronteiras iraquianas.

Batalha — O problema de Bush
é que, como ele já indicava desde o
inicio do conflito, seu objetivo não é
apenas o de forçar o Iraque para fora
do Kuwait, mas fazê-lo de tal manei-
ra a assegurar que. quando chegue a
paz. Saddam não tenha nada de con-
creto para mostrar, aos árabes c à sua
população, como espólios de uma vi-
tória, nem que ela se restrinja ao aspec-
to puramente político. Dai a necessida-
de, na visão de Washington, de
esmagá-lo nos campos de batalha.

Moscou, ao contrário, que sem con-
diçòcs de mobilizar seus soldados sem-
pre apareceu nesta crise cm sua arena
diplomática, parece ter descoberto que
a única maneira de manter uma presen-
ça de peso no futuro do Golfo repousa
sobre sua capacidade de elaborar um
plano de paz para a região — para se
contrapor ao que agora parece ser uma
inevitável vitória militar aliada. Mas os
soviéticos não querem também uma paz
pura e simples. Como indica o pouco
que se sabe de seu plano, eles buscam
uma paz que contenha, nem que seja de
modo aparente, um comprometimen-
to soviético com seus antigos aliados
na região — que olham para Moscou
meio assustados com a sua até então
total falta de iniciativa.

Para a União Soviética, seu antigo

aliado Saddam Hussein continua sen-
do, mal ou bem, um canal que Mos-
cou pode empregar para ter alguma
-influência no futuro do Golfo Pérsi-
co. principalmente se cie permanecer
no poder em Bagdá e mantiver cm
mãos um Exército que lhe assegure
um minimo de respeito entre os go-
vemos da região. Washington parece
disposta a esperar que Saddam res-
ponda ao plano de Moscou, mas não
por muito tempo. Os rumores corren-
tes na capital são de que a ordem
para iniciar o assalto terrestre contra
o Kuwait será dado em no máximo
dois dias.

Se a ofensiva acontecer, a Casa
Branca vai conseguir seus objetivos
no Golfo, mas provavelmente se ar-
risca a soprar ainda mais as cinzas da
Guerra Fria que, ultimamente, insis-
tem cm mostrar que ainda estão pie-
nas de calor. A curto prazo, o pior
que pode acontecer é a paralisia das
discussões sobre desarmamento entre
as duas superpotências, que há dois
anos se desenvolviam em ritmo acele-
rado. O tratado de redução das ar-
mas estratégicas, por exemplo, que esta-
va para ser assinado entre Washington
e Moscou em dezembro, agora parece
definitimente engavetado.

Conservadores — Gorbachov,
do seu lado, também parece estar entre
a cruz e a caldcirinha. Se seu plano de
paz não der certo, provavelmente se
sentirá pressionado pelos setores con-
servadores de seu Exercito e do Partido
Comunista, que não entenderão como
ele pôde abandonar, tão facilmente,
seus aliados no Oriente Médio. Sob
pressão, Gorbachov pode ficar inclina-
do a confrontar o Ocidente, seja se
negando a negociar tratados de desar-
mamentos, seja reprimindo movimen-
tos nacionalistas em suas fronteiras —
algo que certamente levaria a uma reta-
liaçáo ocidental na forma da suspensão

, da ajuda econômica a Moscou. Os ana-
listas políticos de Washington, mestres
na arte de adivinhar, passam agora a
apostar numa radicalização, ainda que
lenta e gradual, entre o Kremlin e a
Casa Branca.

Madri — Reuters

O governo italiano já manifestou seu
apoio à proposta de Gorbachev. por
achar que ela coincide perfeitamente com
as resoluções do Conselho de Segurança
das Nações Unidas, e revelou que um
dos pontos desse plano soviético — cujo
teor ainda não foi divulgado — prevê
que o Iraque deve começar a retirada no
dia seguinte a um acordo de cessar-fogo.
O presidente soviético ofereceu também
a Saddam Hussein garantias de que suas
tropas não seriam atacadas durante a
retirada.

"O (primeiro-ministro) Giulio An-
dreotti reiterou que a iniciativa de Gor-
bachev está perfeitamente alinhada com
a deliberação da resolução da ONU. que
prevê a retirada das tropas iraquianas do
Kuwait", disse o secretário do gabinete
italiano. Nino Cristofori. Andrcotti cn-
viou uma carta ao presidente Gcorge
Bush explicando os motivos do apoio da
Itália á proposição de paz soviética, dis-
scram fontes do governo italiano.

A Grã-Bretanha informou oficial-
mente a Moscou sobre suas objeções á
proposta de Gorbachev. alegando que
esta não atende completamente ás exi-
gências d.is Nações Unidas Um alto
funcionário do governo do pnmeiro-mi-
nisiro John Major disse que o ministro
do Exterior inglês, Douglas Hurd. con-
vocou o embaixador soviético em Lon-
dres. Leonid Z.imvatin. para explicar-lhe
a reação britânica.
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Estudantes americanos r britânicos na Espanha pedem o fim da conflito no Golfo

sentadas aos governos dos princi-
pais países da coalizão aliada. Ele
alertou, contudo, que não deve ha-
ver um otimismo exagerado, "por-

que esssa é uma situação muito
complicada".

"Estamos tentando fazer o me-
lhor possível. O plano do presiden-
te Gorbachev está tentando limitar
o banho de sangue", disse Churkin.
O porta-voz também desmentiu as
noticias de que Tarek Aziz viajaria
ontem para Moscou com a resposta
de Bagdá. Na terça-feira, o embai-
xador soviético na ONU, Yuli Vo-
rontsov, afirmou que Aziz era espe-
rado em Bagdá no dia seguinte
(ontem). Churkin declarou não sa-
ber em que se baseava a declaração
do embaixador.

Jornais expõem
parte do plano

MOSCOU — A imprensa soviética
divulgou ontem alguns pontos da pro-
posta apresentada pelo presidente Mik-
hail Gorbachev ao Iraque para põr fim á
guera no Golfo Pérsico e cujo teor inte-
gral permanece ainda sob sigilo.

ü Konsomolskaya Pravda, órgão da
liberal Liga da Juventude Comunista,
afirma que a proposta fixa um prazo
(não cspccificadoi para a retirada das
tropas iraquianas do emirado ocupado
desde 2 de agosto do ano passado, en-
quanto o jornal oficial do Partido Comu-
nista, Pravda. informa que o plano 

"ha-
scia-se nas resoluções aprovadas pelo
Conselho de Segurança da ONU após a
invasão do Kuwait".

Citando fontes nem informadas, o
artigo do Konsomolskaya Pravda. assina-
do por A. Vasilyev. acrescenta que se o
prazo para a retirada das tropas for aeei-
to pela coalizão anti-lraquc, "a decisão
sobre um cessar-fogo será tomada".

O plano de Gorbachev, ainda segun-
do o jornal da Liga da Juventude Comu-
nista. prevê também a retirada das tro-
pas aliadas, que seriam substituídas ou
por forças de manutenção da paz da
ONU ou por uma força interarabe; o
retorno ao poder do governo legitimo
kuwaitiano; negociações entre o Iraque e
o Kuwait pura põr fim ás divergências
(basicamente territoriais) entre os dois
paises; e conversações visando á solução
do conflito árabe-israelense. ai incluída n
questão palestina.

Para convencer Saddam Hussein a se
retirar do Kuwait, o plano promete que
serão suspensas as sanções econômicas
contra o Iraque. "Em minha opinião, o
plano de Gorbachev sofrerá restrições
em Washington e Londres, e não cm
Bagdá", escreveu Vasilyev. Na verdade.
Os Estados Unidos criticaram a propôs-
ta soviético, alegando que ela não atende
aos interesses dos aliados c que nada
existe para ser negociado com os iraquia-
nos.

O que m.us parece ter desagradado a
Casa Branca foi a vincuiaçâo do fim do
conflito com a solução da questão pules-
tina. algo que o Iraque já tentara impor e
que foi terminantemente rejeitado pelo
governo Bush. Apesar da reação negatt-
\a de Washington, o porta-voz do Mi-
nistério do Exterior soviético. Yitaji
Churkin. disse ontem que não a consule-
ra uma rejeição total á proposta de pàz
de Gorbachev. Na terça-feira, o ministro
do Exterior soviético. Alexander Bess-
mertnykh. ressaltou que a proposta foi
apresentada ao Iraque c não aos Estados
Unidos. i

Em editorial entitulado Demos uma
Oportunidade ao Mundo. O Pravda reitera
que a proposta 

"leva em conta a solução
futura dos principais problemas do
Oriente Médio" c que ela não foi clabo-
rada "a 

portas fechadas", pois o plano
de paz 

"foi dado a conhecer aos princi-
pais paises da coalizão" anti-lraquc.

Embora sem comentar a reação nega-
tiva dos Estados unidos, o editorial ad-
verte que 

"o fracasso ou o êxito dos
esforços de paz depende também dõs
outros paises envolvidos no conflito".

Em Paris, o assessor do Kremlin para
questões internacionais. Alexei Kojenia-
kov. defendeu o plano de Gorbachev e
afirmou que ele "poderá ser modificado
ou debando cm detalhes com os afia-
dos". "Moscou não quer se apresentar
como o advogado de Saddam Hussein.
apenas conseguir que Bagdá aceite as
resoluções da ONU e retire suas tropas
do Kuwait", disse Kojeniakov.

China pressiona
Iraque a sair

PEQUIM — Durante uma visita-
surpresa que lhe fez o vice-primeiro-mi-
nistro iraquiano, Saadoun Hammadi, o
primeiro-ministro da China. Li Peng,
aconselhou o Iraque a "aproveitar a
oportunidade" de retirar-se do Kuwait
oferecida pelo plano de paz soviético,
informou a agência chinesa de noticias
Nova China.

Após assegurar a Hammadi que a
China apoiará "todo esforço da comuni-
dade internacional na busca de uma so-
lução diplomática" para a cnsc do Golfo
Pérsico. Li Peng recomendou Bagdá a"tomar medidas imediatas e concretas
para retirar suas forças do Kuwait".

Hammadi, que manteve com o pn-
meiro-ministro chinês um encontro de 80
minutos, chegou a Pequim terça-feira a
noite, procedente de Moscou — onde
acompanhara o chanceler iraquiano Ta-
rck Aziz cm suas entrevistas com Gorba-.
chev —. com a missão de informar os
dirigentes chineses sobre o teor da pro-
posta de paz soviética.

Li, dizendo que a China se sente
"aflita c apreensiva" com a guerra do
Golfo, repetiu a exigência do seu gover-
no de que o Iraque saia do cmirado.
"Somos contrários a ocupação c anexa-
ção do Kuwait pelo Iraque c exigimos a
retirada incondicional das tropas ira-
quianas".
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Comando aliado prevê colapso do Exército iraquiano
-JOtli' R1AD — 0 comandante geral das

. -forças aliadas no Golfo Pérsico, general
americano Norman Schwarzkopf. afir-' mou ao jornal Los Angeles Times que a

' máquina militar do Iraque está à beira
'"!'rJó colapso após 34 dias de bombardeios

intermitentes pela Força Aérea da coali-
iZão multinacional.

. r, j. Num balanço bastante otimista, Sch-
•.•vvarzkopf afirmou que os iraquianos es-

..,tão perdendo pelo menos 100 tanques
por. dia. Segundo ele, a capacidade mili-
,tar do Exército de Saddam Husscin foi
superestimada desde o inicio. Nos 90
minutos da entrevista, o general se refe-
riu.-v;irias vezes á ofensiva terrestre no

' condicional. Ele disse que 
"se houver um

¦ ataque por terra" tem certeza de que o
Iraque vai usar armas químicas contra as

. forças aliadas, possivelmente utilizando
. ,o"que lhe resta da Força Aérea. Ele acha

que suas forças estão prontas para essa
eventualidade.

Schwarzkopf afirmou que a perfor-
mnnce militar iraquiana reflete algo que
os aliados sabiam intuitivamente, mas
evitavam verbalizar publicamente: após
oito anos de guerra contra o Irã. o Exér-
cito iraquiano está cansado de combater
e não deseja lutar novamente.

"Embora eles tenham uma infraes-
truturj militar muito boa para esta parle
do mundo, não há comparações diante
da sofisticação militar dos Estados Uni-
dos. Creio que eles subestimaram gros-
sèiramcnie o tipo de guerra em que esta-

;varri se envolvendo e pagam um preço
alto por seu erro'", afirmou o comandan-
te das forças aliadas no Golfo.

Apesar da avaliação positiva da cam-
panha. Schwarzkopf não abandonou a
cautela, uma lição que. segundo o Los
Angeles Times, aprendeu com a excessiva
confiança demonstrada pelos comandan-
tes americanos na época do Vietnã, onde
ele serviu duas vezes. "Não 

quero que
ninguém pense que eu estou subesüman-

Em Washington.
Manoel Francisco lirito

Correspondente

WASHINGTON — Um clima de
absoluto- silêncio c falsa descontra-
cão. que trouxe à memória o estado
em que se encontrava a capital ameri-
cana nos dois dias que antecederam o
início da operação Tempestade no
Deserto, marcou o dia de ontem no
principal centro nervoso do poder
americano, a Casa Branca. O presi-
dente Bush fez de tudo — recebeu
cni audiência a rainha da Dinamarca.
Margareth. gozou os jornalistas per-

rguntando se eles andavam sem noti-
.eias e lançou um plano energético
para o pais.

shm So não tocou na guerra do Golfo,
e na iminência de um ataque por
(erra contra os iraquianos entrinenci-
rados no Kuwait. Marlin Fitzwater,
seu porta-voz, cancelou a sessão que' diariamente concede para responder
à perguntas da imprensa, contribuin-
do para a sensação de que algo muito
grande — a tão propalada ofensiva
terrestre — está para acontecer. Pete
Williams, porta-voz do secretário de
Defesa Dick Cheney, lambem não
mostrou sua cara ontem. O único
integrante do governo a falar direta-
mente sobre a guerra, num almoço
oferecido á rainha dinamarquesa, foi
o secretário de Estado James Baker,
num tom propositalmentc enigmáti-
co.

"Agora, de um ou outro modo, o
Exército de ocupação iraquiano dei-
xará o Kuwait. E, de uma forma ou
de outra, o Exercito de ocupação vai
deixar o Kuwait brevemente. E o Ku-
wait será liberado — logo", disse Ba-
kcr pausadamente. Mas apesar da
aparente calma dos membros do go-
verno, pelos corredores do poder em
Washington pressentia-se um crês-
cente nervosismo.

"Nós estamos no olho da Tempcs-
tade no Deserto*", confessou um alto
funcionário militar do Pentágono a

do a capacidade do inimigo porque ain-
da posso citar 15 situações militares ca-
pazes de nos criar sérios problemas. A
máquina militar iraquiana ainda não
quebrou", declarou ele.

Indagado se consideraria cumprida
sua missão com uma retirada incondicio-
nal do Kuwait que deixasse Saddam no
poder com parte do seu poderio militar
intacto, Schwarzkopf foi enfático: "De
maneira alguma." E explicou: "O 

presi-
dente (Bush) afirmou várias vezes que
não pretendemos destruir o Iraque e nem
o Exército do Iraque mas acredito que
muitos lideres árabes da coalizão gosta-
riam que déssemos um passo à frente
para negar (a Saddam) a força militar
que o mantém no poder."

Schwarzkopf observou que a máqui-
na militar iraquiana está bastante danifi-
cada: "Mesmo se tudo parasse hoje c
Saddam saisse porta a fora, o Iraque
teria um revés militar dramático. E se
eles deixarem o Kuwait rapidamente, te-
ráo que abandonar muito equipamento.

As forças aliadas tiveram ontem um
dos dias mais ativos cm terra, com várias
incursões c fogo de artilharia contra po-
sições iraquianas no Kuwait. O porta-
voz americano, Richard Neal, informou
que dois helicópteros Apache destruíram
15 bunkers c fizeram de 450 a 500 milita-
res iraquianos se renderem.

Ainda segundo Neal, forças america-
nas destruíram cinco tanques, 20 peças
de artilharia e fizeram sete prisioneiros
numa escaramuça de fronteira. A avia-
ção realizou 2 mil 900 ataques aéreos,
mantendo a atividade acelerada que se
iniciou desde que surgiu a proposta de
paz iraquiana na semana passada. Entre
os alvos mencionados pelo general Neal
estão mais de 300 veículos militares que
estavam escondidos na areia no Kuwait.
28 tanques, três canhões e três depósitos
de munições.

Bagdá — AP
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Mulher iraquiana leva o filho ferido em bombardeio

silêncio nervoso Bagdá denuncia ataque a civis
diversos repórteres. "E agora, o que
estamos experimentando é a calma
gue existe cm todo o centro de um
furacão." O mesmo militar disse que
a máquina de guerra dos Estados
Unidos está cm posição de ataque,"aguardando apenas a ordem do pre-
sidente".

Apesar de não mencionar a pro-

Sosta 
de paz soviética diretamente,

aker deu a entender que cia não é
do agrado americano. "Nada aquém
de uma retirada incondicional dos
invasores do Kuwait nos interessa. O
mandato das Nações Unidas é claro.
Não pode haver nenhuma negociação
sobre esta questão." Não há dúvi-
da. porém, que apesar de toda a retó-
rica. Washington acompanha, rocn-
do as unhas, os resultados da
iniciativa soviética em Moscou.

"Sc Saddam aceitar, o presidente
vai ficar numa situação pouco con-
fortável", afirmou o deputado demo-
crata Thomas Foley. presidente da
Câmara. "A Casa Branca não teria
condições de lançar um ataque." E é
este o maior problema de Bush. que
vê na permanência de Saddam no
poder, como prevê o plano soviético,
sinal de problemas futuros no Golfo."Saddam no poder significa a possi-
bilidade de uma dor de cabeça", ad-
mitiu Robert Michell, lider republica-
no na Câmara.

"Pode ser que forçá-lo para fora
do palácio em Bagdá seja algo um
pouquinho além do que rezam as re-
soluções da ONU. Mas é garantia de
tranqüilidade para a região", con-
cluiu. No Pentágono, militares infor-
maram que as tropas iraquianas cs-
tão deixando suas posições
avançadas no território kuwaitiano e
recuando para reforçar suas trinchei-
ras no interior do pais. 

"Esta é uma
clássica manobra de defesa", disse
um militar. "Eles, obviamente, estão
percebendo que estamos preparando
uma surpresa para estes dias".

BAGDÁ — O Iraque informou
que a aviação aliada realizou 58 ata-
ques aéreos contra alvos civis nas
ultimas 36 horas, incluindo bairros
residenciais, uma mesquita, duas es-
colas, diversas pontes e estradas, e
que houve 90 bombardeios contra ai-
vos militares no sul do pais c no
Kuwait. Não mencionou vitimas.

Bagdá anunciou, ainda, que suas
forças no Kuwait rechaçaram um
ataque aliado infligindo fortes baixas
ao inimigo. "Um 

grupo de combate
apoiado por helicópteros tentou se
aproximar de uma de nossas posições
na frente sul de operações. Nossos
combatentes responderam com todos
os tipos de armas c conseguiram re-
pudiar o ataque, obrigando os assas-
sinos a fugirem para o território
saudita", afirma o comunicado mili-
tar n° 55 divulgado pela agência ira-
quianarlna.

O ministro de Assuntos Religiosos
iraquiano, Abdullah Fadhil, infor-
mou que 52 pessoas morreram c 250
ficaram feridas cm conseqüência dos
bombardeios aliados contra a cidade
sagrada de Karbala desde o inicio da
guerra no dia 17 de janeiro. Ele disse
que 25 mesquitas c cinco igrejas fica-
ram seriamente danificadas.

O correspondente Jacqucs Char-
mclot, da agência France Presse, es-
tava voltando da cidade de Mosul
para Bagdá no começo da noite de
terça-feira quando viu ao longe o ini-
cio de mais uma noite de bombar-
deios contra a capital iraquiana. Os
aviões passavam sobre o carro em
que ele viajava com outros corres-
pondentes e as explosões se sucediam
com intervalos aproximados de cinco
minutos.

Anistia denuncia aliados
LONDRES — A Anistia Interna-

cional informou ontem que violações
dos direitos humanos relacionadas
com a guerra ocorrem cm nações da
coalizão aliada, mas recebem pouca
atenção, enquanto o Iraque é trans-
formado em alvo de criticas. A orga-
nizaçào baseada em Londres anun-
ciou que os países não fizeram nada
na década passada para conter as
violações cometidas no Iraque e em
outras partes do mundo."Agora, essas violações estão sen-
do exploradas como propaganda e
outras estão sendo cometidas cm no-
me da segurança nacional", revelou a
Anistia. A organização tem informa-
çòcs sobre prisões de pessoas que se
opõem á guerra cm diversos países,
incluindo Egito. Turquia e Israel:"Em tempo de guerra, aumenta o
risco de detenção arbitrária."

A Anistia criticou a Grã-Bretanha
por deter mais de 50 iraquianos, à
espera de deportação, alegando ra-
zões de segurança nacional. A orga-
nizaçào disse que isso contraria os

padrões internacionais, porque essas
pessoas não foram informadas das
razões de sua detenção, nem tiveram
direito a uma audiência judicial com
assessona de advogados.

"Temos chamado a atenção, ano
após ano, para flagrantes violações
no Irã: para os contínuos abusos co-
metidos contra palestinos; para as de-
tenções políticas cm Israel e nos terri-
tórios ocupados; para o uso da
tortura e da pena de morte na Arábia
Saudita; para a tortura e as execuções
extrajudiciais na Siria; c para a tortu-
ra e os desaparecimentos no Marro-
cos", disse a Anistia na declaração.

Os EUA denunciaram ontem pc-
rante a Comissão dos Direitos Mu-
manos da ONU, em Genebra, viola-
çòcs das liberdades fundamentais cm
numerosos paises, entre eles Iraque.
Cuba, El Salvador c Guatemala. O
chefe da delegação americana. Ken-
neth Blackwell, disse que as atrocida-
des cometidas no Kuwait ocupado
encabeçam a lista de abusos.

Avião cai — Uni avião da Lan
Chile com 72 tunslas americanos a bor-
-do mergulhou nas águas geladas do Ca-
nai.de Beagle. no extremo sul do Chile.
depois de tentar inutilmente aterrissar no
aeroporio de Puerto Williams Equipes
de busca recuperaram 54 pessoas e duas
continuam desaparecidas. O avião fora
fretado por uma companhia de turismo
para uma excursão a região sul do Chile.
Testemunhas contaram que o aparelho,
um BAE-1.46, tentou pousar na pista do
aeroporto nus quicou varias vezes c aca-
bou mergulhando no canal.
Independência — O Parlamen-
lo-da-república iugoslava da Eslovênia
aprovou uma emenda constitucional de-
terminando primazia das leis eslovenos
sobre a Constituição federal. A medida é
mais um importante passo da república
cm, direção â independência. O presiden-
ic esloveno. Mil.m Kucan, anunciou que
será estudada uma proposta de divisão
da Iugoslávia em dois ou mais estados
soberanos. Um seria a Eslovênia e o
outro lou outros) seria as cinco demais
repúblicas que compõem a federação. "O

governo federal já não é capaz de salva-
guardar os direitos de suas repúblicas c.
pr*r isso. sugerimos que ele se dissolva",
drrsc Kucan
Recessão — A Grã-Bretanha in-
formou gue seu Pioduto Interno Bruto
IIMB). medida mais ampla da situação
econômica de um pais. caiu O.90o no
ultimo trimestre de 1990. em compara-
çüo com o trimestre anterior —- que por
sua vez havia sofrido uma queda de
1,3%. Segundo uma definição clássica da
economia, a recessão ocorre quando ha

expansão negativa em dois trimestres se-
guidos. Dessa maneira, os dados divul-
gados ontem pela Agência Central de
Estatística do governo confirmam uma
conclusão a que os empresários já ha-
viam chegado após vários meses de redu-
ção das vendas: a Grã-Bretanha está cm
recessão.
Recuperação — Em sua declara-
ção mais otimista desde que a economia
americana entrou cm recessão no final
do ano passado, o diretor do Federal
Reserve (Banco Central dos EUA). Alan
Grcenspan. disse que o Índice de inflação
cm 1991 poderá ser o mais baixo do pais
em vários anos c que já nos próximos
dois semestres a economia poderá apre-
sentar pequenos mas significativos sinais
de melhora. Ao apresentar seu relatório
semestral ao Comitê Bancário do Sena-
do. Grcenspan disse que a queda da
•inflação permitirá ao federal Reserve
reduzir ainda mais as taxas de juros.
Embora tenha advertido que seria "mui-

to pouco inteligente" rejeitar a possibili-
dade de uma recessão mais séria ele afir-
mou que aposta numa recuperação
econômica.
Traficantes — A rigorosa lei anu-
drogas do Irá foi aplicada mais uma vez
ontem com a morte na forca de 27 pes-
soas condenadas por narcotráfico, au-
mentando para I mil 524 o numero de
executados por este crime desde a entra-
da em vigor da nova legislação em 21 de
janeiro de 1989. No Irá. qualquer pessoa
que for apanhada com mais de 30 gra-
mas de heroina, cocaína ou maconha ou
mais de cinco quilos de ópio é candidato
á morte.

COMUNICADO À PRAÇA
Comunicamos ao público em geral que
foram extraviadas de nossas dependências
48 folhas de cheques de uso adminisfrativo,
de n?s 339.001 a 339.048, série H-043. as quais,
se eventualmente apresentadas, nOo serOo
pagas por falta de legitimação.

BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 1457/Pontes e Lacerda-MT
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Custos da cobertura
Recessão e guerra
abalam orçamento
da mídia dos EUA

Honor d Kurtz
The Washington Post

w ASHINGTON — A gucr-

provocando baixas no campo jor-
nalistico. Para os jornais, a ex-
traordinária despesa de cobertura
de uma guerra 

'— 
da manutenção

de correspondentes na Arábia
Saudita á publicação de páginas
extras — ocorre durante uma re-
cessão, que fez cair a receita de
publicidade. O resultado são no-
vos cortes nos custos, dispensas c
abandono da cobertura de outras
noticias.

O Chicago Sitn-Times anunciou
há dias que seus repórteres vão
trabalhar só quatro dias na sema-
na, c que os principais editores e
altos funcionários da empresa so-
frerão um corte no salário de ate
uma semana. O Los Angeles Times
deixou de imprimir 25 mil c.xem-
plares de sua edição final de sexta-
feira. O Atlantic Jouniàl-Coristiiu-
lion eliminou 255 empregos, o
Miami Herald pretende demitir
I00 funcionários c o Evening Ex-
press. cm Portland, Orcgon. acaba
de fechar as portas.

A televisão c o radio lambem
estão sentindo o impacto. A NBC
disse que a cobertura da guerra c a
fuga de anunciantes já custaram a
emissora USS 35 milhões. A CBS
disse que tem prejuízo toda a vez
que exibe um noticiário especial
sobre o Golfo. A CNN aumentou
cinco vezes suas tabelas de publi-
cidade para compensar os custos
relacionados com a guerra, caleu-
lados cm USS 6 milhões mensais.
A National Public Radio disse que
vai reduzir a cobertura do Golfo
se as estações afiliadas não contri-
buirem com L'SS 750 mil.

Os jornais tem prejuízo toda a
vez que imprimem páginas extras
e aumentam o numero de edições
— mesmo que a vendagem au-
mente —. porque o preço do
exemplar nas bancas não cobre o
aumento do custo da produção
sem publicidade adicional.

"Ainda não pensei no que vou
deixar de fazer para dispor de
mais papel de imprensa'*, disse Pc-

te Weitzel, chefe de redação do
Miami Herald. "Talvez tenha de
roubar espaço da cobertura da
eleição de 1992, se esta situação
continuar por muito tempo."

Contudo, poucas organizações
querem restringir a cobertura da
maior noticia dos últimos anos.

"Estamos fazendo o que é ne-
cessário para cobrir a guerra ade-
quadamente, apesar de uma queda
na publicidade c na receita", disse
Lconard Downic Jr, chefe de re-
dação do Washington Post. "Não

indago o quanto custa — simples-
mente cobrimos." O Post gastou
cerca de USS I35 mil para impri-
mir 50 páginas adicionais sobre a
guerra no mes passado, disseram
autoridades do jornal.

Shclby Coffcy III, editor do
Los Angeles Times, disse que seu
jornal está imprimindo de quatro
a seis páginas extras diárias. "En-

tre o espaço extra, viagens, c man-
ter 14 a 15 pessoas no Golfo, a
guerra está nos custando quase
USS 200 mil por semana", decla-
rou. "Isso sem falar na conta telc-
fónica, que ainda não chegou."

Lou Urcmcck. editor executivo
do Portland Press-Herald, disse que
o jornal ganhou duas páginas ex-
trás diárias para cobertura do Gol-
fo. apesar da suspensão da edição
vespertina, a partir do dia I", do
fechamento do Eyening Press, c da
eliminação de 90 empregos.

O porta-voz do Stin-Times,
Charles Champion, disse que o
acordo com o sindicato de empre-
sas jornalísticas, de reduzir a sema-
na de trabalho para quatro dias,
evitará cortes na redação, embora
mais de IIO outros empregos de-
vam ser eliminados. Champion cul-
pou a recessão econômica pela cri-
se

Ron Marlin. editor do A/lauta
Journal-Conslitutian, disse que
não enviou um repórter para co-
brir a recente luta dos pugilistas
Sugar Ray Lconard c Tcrry Nor-
ris cm Nova York. porque ela ter-
minaria tarde demais para ser in-
cluída na maioria das edições do
jornal. 

"Ma seis meses nós teria-
mos mandado alguém. Mas agora.
sentado aqui cm Atlanta, eu posso
achar que há uma boa história a
cobrir em Scattle, mas não man-
dar um repórter por não ser de
importância vital."

Diário da guerra
Paz — O ministro do Exterior de Israel.
David Levy, afirmou ontem no Parla-
mento que esta disposto a negociar a paz
até com os palestinos, que comemoram
os ataques do Iraque contra Tel Aviv
Em aberto desafio ao primeiro-ministro
israelense Yiizhak Shamir, Levy, que as-
pira sucedè-lo a frente do governo, des-
tacou que Israel deve cntabular contatos
imediatos para pôr cm andamento o es-
tagnado processo de paz.
Embaixadas — As embaixadas da
Grã-Bretanha. Iiália e Turquia cm Tec-
rã. a capital iraniana, foram atacadas
com granadas quarta-feira a noite, mas
as explosões não fizeram vitimas As au-
tondades não têm pistas quanto aos ala-
cantes nem aos seus motivos As missões
representam governos que apoiam, em
graus variados, a coalizão anti-Saddam.
Ameaça — O coronel Muammar
Kadhafi ameaçou ontem lançar uma re-
volução no mundo arabe c atos de vio-
léncia no mundo inteiro, caso continue"a 

guerra de vingança contra o Iraque."
Em entrevista á televisão de Monte Car-
Io. o lider libio disse que agora que o

Iraque respondeu favoravelmente aos
pedidos da comunidade internacional
não se pode permitir m.ns "a vingança c
a agressão contra o Iraque".
Petróleo — O presidente Georgc Bush
apresentou ontem uma nova estratégia
nacional de energia centrada no bombea-
mento de 3,8 milhões de barris de petró-
leo por dia de campos peirolifcros cm
alio-mar ate o ano 2 010, para reduzir a
dependência dos Estados Unidos do pc-
tróleo importado. Lie disse que o objeti-
vo da política, voltada para a produção e
não para a conservação, c "diversificar ¦
as fontes de suprimento de energia."'
Efetivos — Os Estados Unidos con-
centram no Golfo Pérsico uma força que.
cm termos numéricos, se iguala á enviada
ao Vietnã no auge de tensão máxima
naquela guerra O general Thomas Kellv,
chefe das operações do Golfo no Pcntá-
gono. disse ontem que a operação Tem-
pestade do Deserto inclui atualmente 530
mil homens. No Yictnà. os Estados Uni-
dos chegaram a manter um contingente
de 536 mil efetivos em |9r>R
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SERVIÇO EXCLUSIVO
PARA INFORMAÇÕES

TÉCNICAS
OOD GRATUITO (0474) 80 4000

Agora você obtém toda e qualquer
informação e orientação técnico que
precisar sobre os produto} TIGRE pelo
telefone.

Ligue TEIE-TIGRE.
Uma equipe especialixodo estará

sempre pronta para informar e orientar
você sobre qual o melhor forma de opli-
cocõo. quais produtos soo adequados
poro coda instalação, entre outros os-
sontos técnicos.

ligue TEIE-TIGRE E tire suos du-
vidos

Se preferir, escreva nora o SERVIÇO
DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS AO
CONSUMIDOR. Deprt de Assistência
Técnico TIGRE - Cx. P. 147 - CEP 89200
Joinville - SC - Telex 475-210 TCTGA
e 475-210 TCTGB - Fax (0474) 22-4517.

TUBOS E CONEXÕES

Só poda ser TIGRE
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O Vôo das Águias
O governador eleito Leonel Brizola reabriu o

debate sobre a influência perniciosa do
jogo do bicho na sociedade fluminense. Esta
influência é profunda: vai da corrupção policial
ao financiamento das campanhas eleitorais, e' de uma forma tão intensiva que suas raí/es'funestas são mais entranhadas do que apare-
cem no carnaval e no futebol.

Estava mesmo na hora de passar o proble-•ma à sociedade, não mais como sintonia da
decadência, mas como a própria decadência.
No imaginário popular, o bicho é diversão

í ingênua, e os bicheiros financiadores desinte-
ressados de atividades comunitárias. Eles de
fato se apresentam como assistencialistas. en-
cobrindo assim espertamente a verdadeira ati-

;j vidade de parasitas das classes humildes.
Por trás de inocentes palpites na águia." 

avestruz ou borboleta se esconde urna organi-
-zação criminal e corruptora que sobrevive gra--ças à simpatia despertada junto à população e a

; conivência de políticos que se aprestam a co-
lher dividendos de uma organização que corrói

.,. a sociedade pelas beiradas, do subúrbio para o
centro. Ninguém se iluda quanto aos bicheiros:

W-. eles são criminosos tão cruéis quanto os mata-
dores que contratam para eliminar os desafe-
tos, e tão organizados quanto a policia paga
pela sociedade para combate-los.

A idéia de legalizar o bicho não é nova.
Seria a solução constitucional para um proble-- ma criminal. Sua atual proibição lembra a Lei

¦Seca do início do século nos Estados Unidos.
que, saindo pela culatra, causou uma onda de

;'; corrupção maciça ao longo de todo o pais." Funcionários públicos eram subornados, c as
i cidades foram aterrorizadas — tudo igual ao

jogo do bicho.
Mas, como a contravenção está na alma

dos bicheiros e se alimenta da corrupção ao
. redor deles, eles são os primeiros a bombar-

dear a idéia da legalização. A sonegação é o
.combustível que alimenta a massa dos bichei-
ros, e a marginalização fiscal, a cama onde se

• deitam com prazer. A graça do negócio é a
corrupção; a violência, o molho que o torna
mais digerivel.

O futuro secretário de Justiça e Segurança
-já disse numa entrevista que a legalização do

¦ jogo do bicho só interessa se for uma "legaliza-

ção democrática", isto é. um negócio que todo
mundo possa explorar, e nào uma legalização

... preparada para proteger mais ainda o baronato
do jogo do bicho. Legalização só interessa de

fato se os pontos nào forem disputados a bala,
se os proprietários pagarem seus impostos e se
finalmente o lucro do bicho deixar de contri-
buir para o salário dos policiais.

Hoje cm dia não se chama mais a polícia
para perseguir assaltantes: chama-se o bicheiro,
que logo convoca certos policiais para a ativi-
dade de extermínio. A recíproca é verdadeira:
prestados os favores de matança, os bicheiros
cobram o serviço em influência política, que se
traduz em sinal verde para tomar conta de
certas atividades, com trânsito livre em corre-
dores palacianos e, sobretudo, com acesso a
meios de comunicação poderosos (televisão,
principalmente).

No relacionamento dos políticos e dos po-
liciais com os bicheiros, o nivelamento se dá
por baixo. Ninguém se iluda: o bicheiro é um
bandido social. Na sua forma de ajudar, ele
oprime. Para manter a população humilde sob
seu controle ele mata. e remove os obstáculos
com determinação fria. Sendo malfeitor orga-
nizado em máfia, mantém uma justiça paralela
que julga, mata e enterra aqueles que não se
submetem á lei marginal.

A velha geração dos bicheiros age como
barões locais que exercem o poder pela via do
clienlelismo. Tal como os políticos clientelistas,
dão material de construção, emprestam carro,
pagam o médico, dão remédio, fornecem mate-
ria! escolar e até reformam celas de penitencia-
ria. quando nào financiam pneus para as viatu-
ras policiais. São opressores espertos, enganam
as massas, oneram pelo terror. Aonde vai parar
a nova geração, que já se entronizou na políti-
ca, nas artes, na televisão, no jornalismo e em
todos os negócios nos quais e possível trapa-
cear. enganar, matar impunemente?

As manobras de bastidores que juntam em
estreita colaboração estações de televisão e bi-
cheiros protetores das escolas de samba são
características do modelo empresarial que
aguarda a sociedade quando os bicheiros final-
mente saírem dos bas-fonds e se acomodarem
no coração da sociedade.

Hoje são as passarelas do samba e os está-
dios de futebol. Amanhã será tudo, com as
cidades entregues á máfia dos criminosos que
assassinam por encomenda, traficam, roubam,
assaltam, seqüestram, estupram e exterminam
por atacado. Quando o bicho finalmente subir
á tona. para alçar vôo, será quase impossível
empurrá-lo de volta ao esgoto de onde nunca
deveria ter saído.

Castigo dos Céus
As 

enchentes dos últimos dias mostraram de
forma dramática o estado de saturação.

-em matéria de equipamento urbano, a que
chegou a cidade, virtualmente inerme, como se
viu, para enfrentar chuvas que de resto são

...sempre esperadas nesta época do ano. Se cho-
veu mais do que geralmente chove no período.
os resultados foram, de todo modo, catastrófi-'" 
cos demais para passarem apenas como mais
um castigo dos céus.

Como num filme que sempre se repete.
-casas desabaram, pedestres ficaram ilhados e a

Avenida Brasil, principal artéria que comunica
,. o Rio com o resto do país. se transformou

•numa imensa banheira entupida. Os problemas' da Avenida Brasil já eram conhecidos, mas
nunca os efeitos de um temporal foram tão
graves como agora: 27 quilômetros de engarra-

., fomento, que durou mais de dez horas.
--¦" Baixadas as águas, o sol voltou a brilhar, e". 

a cidade, ontem, nem parecia a mesma que foi
vitimada pelo dilúvio. Felizmente, o Rio é sufi-
cientemente belo para ofuscar suas mazelas.
Louve-se também, para o rápido retorno à

; .normalidade, o trabalho da prefeitura, que pôs
mais de 7 mil garis nas ruas para reparar os

...estragos, que não foram poucos. O triste é que,
apesar de todo esse esforço, tudo pode voltar a
acontecer a qualquer momento.

Como sempre, quando as tragédias aconte-
cem, é costume correr em busca de culpados.

-Quem errou desta vez? A prefeitura, que tem a
obrigação de zelar pela cidade? O governo
estadual, responsável pela manutenção da Ave-
nida Brasil? Ou o governo federal, que nào
repassa tudo o que deve ao Rio desde o históri-
co calote da Fusão? Essas perguntas nào terão
resposta nunca. E, se se levantarem soluções
para alguns dos problemas que atormentam a
cidade, como as enchentes, estas não poderão
vir senão a longo prazo. O trabalho, no entan-
to, tem que começar já.

Assim como as cidades não se fazem num
dia. os problemas do Rio também nào vão
acabar de repente, por meio de soluções ime-
diatistas que em geral só remetem à demagogia.
Uma cidade leva muitos anos para ser cons-
truída, através de um trabalho permanente e
continuado, que. a rigor, nào acaba nunca.
Acontece que. no Rio, essa cadeia de esforços
se rompeu em algum momento. A cidade foi
vítima de um gap — de uma brutal solução de

-continuidade. A mudança da capital federal

para Brasília soou mais como punição, agrava-
da. 15 anos depois, com o prejuízo da Fusão,
consumada sem o prometido suporte financei-
ro federal.

Apesar de tudo. as pressões sobre o Rio
não pararam nunca. Equipamentos gastaram-
se e nào foram repostos. As migrações, poroutro lado. incharam a cidade, que não recebeu
nada em troca por sua proverbial generosida-
de. Pelo contrário, muitos dos transtornos cau-
sados pelas enchentes são produtos típicos da
miséria que assola o estado.

A favelizaçào indiscriminada põe vidas
em perigo na periferia e no alto dos morros.
Na Rocinha, o desabamento de um prédio de
três andares imprudentemente levantado na
encosta matou um homem. Ao longo da Ave-
nida Brasil, transformada em corredor polo-
nès por delinqüentes, automóveis e cami-
nhões foram devidamente depenados durante
o engarrafamento.

Õ que se vê, na verdade, é o resultado
nefasto de muitos anos de omissões e equivo-
cos. que passaram, como num jogo de bastão,
de administração a administração e que ti-
nham de estourar um dia da pior maneira.
Repetindo antigos vícios, governantes locais,
em vez de completarem programas iniciados
por administrações anteriores, que na verdade
passaram a pertencer à população, ao contra-
rio os boicotam.

No plano nacional, uma vez perdido o
status de capital da República, o Rio tem sido
vitima de todo tipo de ressentimento. Padeceu
sob os governos militares e sob as mesquinha-
rias do regionalismo político. Seus problemas
ficaram sempre á espera de uma solução que
nào veio nunca. Como lembrou o prefeito
Marcello Alencar, a construção da Linha Ver-
melha é a única alternativa possível para o
atual estado de saturação da Avenida Brasil.
No entanto, o projeto se arrasta há quase três
décadas sem sair do papel, por falta de recur-
sos.

Hoje já há. ao que parece, picadas de en-
tendimento abertas entre o futuro governo es-
tadual e o Palácio do Planalto. Trata-se de um
bom sinal, porque é sempre.o povo quem paga
a conta das diferenças partidárias. Da mesma
forma, c sintoma de civilização o recente anún-
cio. pelo governo federal, da recuperação da
Baia de Guanabara, na qual investirá incial-
mente USS 1 bilhão. São recursos muito bem-
vindos. A cidade não pode esperar mais.
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Cartas
Cobrança injusta

Em 1988 recebi do SPU-Serviço
do Patrimônio da União; a guia de
pagamento, exercício 88. da taxa de
ocupação de imóvel forciro à Man-
nha. Paguei 3.65 OTN na data limite
— 25/11/88.

Em 1991 o SPU entregou-me uma
nova guia dizendo que não era bem
assim, e me cobra 293,77 I1TNI-. mais
82.2(1 BTNF de juros pelo pagamento
que já fiz na época devida. (...)

Após esperar por mais de tuna
hora para ser atendido, na sala 507 do
Ministério da Fazenda, 0 chefe do se-
tor, Sr. Toninho, disse que nada.podia
lazer. Resumo: OU você paga. OU fica
registrado como inadimplente. Rccla-
mar a quem'' ( ) 1'birajara Bclcsa do
Nascimento — Ri» de Janeiro.

Magistério público
Prestei concurso para o magistério

público estadual em l*>85 e fui contra-
tada em 10 2 87. Minha efetivação
saiu em 21 5 8° e disseram-me que
aguardasse o meu primeiro tnémo p.t-
ra alguns meses. O falo é que já esta-
mos cm fevereiro de hWI e ale agora
nada foi resolvido Já fui \.irias vezes á
Av, Mem de Sá. onde funciona o
DIDV, c da última VCZ cm que lá estive
disseram-me que deveria aguardar
uma lista que sairia publicada no DO
Só depois desta publicação é que sairia
meu pagamento. O mais interessante é
que uma colega de trabalho da mesma
escola onde exerço o magistério ja leve
seu primeiro triênio recebido, e presta-
mos concurso no mesmo ano Minha
matricula e 253.6013) c minha lotação
e 18-004466-1758. Lúcia (mirado \ 'lei-

ra de Lima — Rio de Janeiro.

(...) Há cerca de cinco anos a água
começou a escasseur de nossas tornei-
ras. Isto acontecia eventualmente, po-
rém desde outubro l)0 parece que o
problema tornou-se crônico. Estamos
desde então com o abastecimento "re-

duzido" (termo empregado pelos fim-
cionános do distrito a que pertence-
mos, e que iodos os dias ouvem as
nossas queixas). De outubro até hoje
so tivemos água normal de 24 12 a
14 I Nos outros dias ela é insuficien-
lc, principalmente na Rua Dias da
Cru/

Bngido
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Consórcios
É desnecessário comentar sobre os

prejuízos que as montadoras de auto-
móveis tem causado ao pais. Esse car-
icl humilhou o governo Sarncy e está
desafiando o atual (...)

Mas o que eu gostaria de denun-
ciar c a perversidade da "matemática"

de seus consórcios. Acreditei nessa
gangue c entrei para um "grupo" (o
nome e propicio) da GM. O vendedor
explicou que eu pagaria 50 prestações,
cada uma no valor de 2% do valor do
veiculo. A correção — dizia ele —
seria pela inflação Pois bem. corrigida
a 1* prestação (CrS 415.32 em junho
89) pela inflação acumulada — fosse
por qualquer Índice — hoje eu estaria
pagando menos de CrS 40 mil por mês
Ao contrario, paguei em janeiro CrS
102751.55.

As indústrias aumentaram seus
preços como quiseram e os consórcios,
não contentes em cobrarem uma laxa
de administração absurda, cuidam pa-
ra que os extratos sejam completa-
mente indecifráveis. Como já quitei 20
prestações, restam — pela 

"malemáu-

ca" do consórcio — 60° o do valor do
automóvel a serem pagos. O preço
desse veiculo, hoje. é CrS 3.445 703.
Pois bem. se multiplicarmos o valor da
última prestação por 30 (essas são as
"regras"), 

para quitar o carro, lemos o
valor de CrS 3.082.546.50. o que dá
praticamente o preço atual! Ou seja.
de nada adiantou pagar 20 prestações'
(...) Cláudio Yabrudi — Itatiaia (RJ).

Lei do lnquilinalo
No momento em que está sendo

votada a Lei do lnquilinato. cumpre
alertar os legisladores sobre a injustiça
que poderá persistir contra o pequeno
proprietário se não houver distinção
de tratamento entre ele e o possuidor
de inúmeros imóveis Há casos de viú-
vas que têm de um a três apartamentos
ou casas, havidos por herança, vivem
modestamente, enquanto seus imóveis
estão alugados a preço vil, fração de
salário mínimo, até para funcionário
do Banco do Brasil (...) que desfruta,
nessas condições, de confortável apar-
lamento de três quartos O primeiro
passo seria a possibilidade legal de
atualizar, a preço de mercado, imóveis
alugados nessas condições, para então
aplicar-se os reajustes da lei. De outra
forma, o único beneficiado num con-
trato desse tipo e o locatário, mesmo à
custa da dificuldade de sobrevivência
do tocador. Zeimar Dias Sil»a — Rio
de Janeiro.

Falta d'águà
Li a reportagem do JB. (Negócios

t Finanças, de ll) I 91) sobre a Cedae.
Segundo seu presidente. Sr. Sérgio
Carbal de Sa. a empresa hoje "é rentá-
vcl e de bom desempenho".

Se é assi.i. por que um bairro
como o Meier sofre tanta falia d'água?

No condomínio em que moro so-
mos obrigados a racionar água. Vive-
mos com água só em duas torneiras,
para economizar. Os estabelecimentos
comerciais (...) estão sempre compran-
do pipas d'agua. I: nós. alem de pagar-
mos à Cedae, ainda vamos comprar
pipas todo dia?

No distrito de águas nos informa-
ram que nosso condomínio e muito
grande, com um consumo muito alto.
Que dizer, então, dos grandes condo-
minios da Barra? Será que há falta
d'água por lá? (...)

Acontece que a água que entra e
pouca, insuficiente para abastecei
lambem ruas mais alias como a Joa-
quim Meier, etc

Sabemos que no Engenho de Deu
iro há um reservatório da Cedae desa-
tivado, que isto reduz o abasleeimen-
lo. c que não há verbas para a
melhoria da rede. já anliga.

(...) No momento em que escrevo
estamos sem uma gota d'água. (...) Sr
presidente da Cedae. (.. ) será que isto
c bom desempenho? (...) Bclmíra Au-
Custa de Almeida — Rio de Janeiro.

Govem o M oreira
Quando foi eleito. Moreira Franco

só tinha o objetivo de fazer parle da
história Nunca pensou cm fazer nada
além de conchavos.

Flagrado aos abraços com bichei-
ros, tentou explicar o inexplicável. De-
sastrado como sempre, comparou-se á
rainha da Inglaterra e os Beatles aos
bicheiros, num raciocínio rebuscado e
confuso, incompreensível até para sur-
realistas convictos. (...)

Moreira, que sempre acusou o se-
nador Darcy Ribeiro de ter ligações
com bicheiros, declarou que desconhe-
cia a dupla atividade de seu funciona-
rio Nazareno, o duble de fisiolcrapcu-
la-contravcntor. (...) Falando em sua
própria defesa. Moreira diz não ler
"zonas cinzentas" (sic) em seu govcr-
no. Isto é óbvio, já que a cor é bem
mais escura.

Fm suas delirantes divagaçòes,
Moreira diz que não podia chamar um
arcebispo para representar os sambis-
Ias. Por que então não chamou um
representanie autêntico de cada esco-
la?(..)

Sua confraternização com erimi-
nosos, contraventores e até um noto-
rio torturador visa possíveis eleições
em sua próxima investida. (...) Que o
ostracismo o aguarde, pois mediocre
como é. já conquistou mais do que
merecia. Nelva Maria de Souza — Rio
de Janeiro.

BrlgidO

zelas que nos afligem, aparece um de-
putado (...) aqui de São Paulo, o
('unha Bucno, e inventa um plebiscito
para mudar o regime. Gostaria de sa-
hei quanto ele está levando cm trocíi!

Quem sabe História do Brasília-
be que foi um regime de privilegiados.
que mantinham o povo analfabeto pa-
ra não poder reivindicar nada

A família "imperial" não passa de
um bando de espertalhões, que SÔ"tno-
ra no Brasil porque não tem dirtKttrlro
para morar na Europa. No fundo, des-
prezam os brasileiros Seus dcscerfdcn
les só casam com herdeiras de grandes
fortunas. Agora mesmo, corre um pro-
cesso na Justiça do Rio de Janeiro no
qual reivindicam a posse do Pajácio
Guanabara.

Em Pelrópolis eles cobram .foro
pelas terras e moram num palácio.que
devia ser museu ou centro cultural
Eles perderam o direito a ludo quando
foram banidos J.i disse um historia-
dor brasileiro que eles são os "gigolQs

do regime".
Portanto, como brasileira, livro-e

democrata, apelo para o seu jornal
Façam uma campanha contra essa lar-
sa c esse bando de parasitas, que nem
o Português direilo sabem falar.

Chega de exploração e monto-
mias. pois já temos demais., exerçais
pelos nossos governantes e políticas
Que o Sr. Cunha Bucno vã trabalhar
pelo povo paulista que o elegeu, e não
para esse grupelho de afraneesados
que nos desprezam!

Agradeço a publicação desta lar-
i.i. como um alerta para os brasileiros
ingênuos e sofridos. Maria Clara Sim-
paio — São Paulo. "_''"

Santo Cristo
O prefeito Marcello Alencar.-iK.-

sim como quem não quer nada. deve-
na dar uma passadinha no Parque
Machado de Assis. Morro do Pinto.
em Santo Cristo, para ver o estado chi
que se encontra esla arca de lazer. A
associação de moradores já reclamyu
a secretaria de Parques c Jardins, e
nenhuma providência foi tomada"3"

l) parque e composto de três mra-
dras de futebol de salão que cstâtfspm
iluminação, com o piso eslragacfo,
gradis de ferro completamente CoftV
prometidos pela ferrugem c canos d'á-
gua deteriorados. O abandono c'tal.
que alguns postes de luz foram roubai
dos. .......

Não é so a Zona Sul que precisajJc
cuidados Êdio Xavier Plaes — Kio.uV
Janeiro,

_

nr,

Volta à monarquia
Embora haja assuntos muito mais

sérios e graves a tratar, como inflação,
guerra no Golfo, fome de 40 milhões
de brasileiros, etc . apelo para o JOR-
NAL DO BRASIL sobre uma questão
que é uma verdadeira palhaçada. A
volta á monarquia!

Acho que já está na hora da im-
prensa se manifestar Com tantas ma-

Paraplégicos
Desejo expressar profunda dS(Va-

nheza pela maneira como vêm sendo
tratados os paraplégicos por nos<ri-.
legisladores e executivos -\ lei 8000.
que vigorou até o final do .1:10 passa
do. isentava de pagamento de Il'l. fla
compra de carros sem uso. apenas os
paraplégicos com renda familiar jnji
rior a CrS 47.370, em dezembra.de
1990. Esta lei era inútil para os pálá-
plégicos. pois ninguém com àqueu)
renda poderia comprar carro 0 km,
lira lambem incoerente, pois. diference
da isenção incondicional dada a -ou-
tros grupos, estabelecia uma discnnii-
nação entre paraplégicos com retid**
diversas, quando apenas se Lratavhxde
facilitar o exercício de um direito uuj-
versai — o de ir c vir. uni

Se o carro é instrumento de irtiba-
lho para o motorista de táxi, ele-*,
paru o paraplégico, quase um meio lie
vida. (...) Se no futuro houver ônibus
adaptados, se as calçadas tiverem ram-
pas. se as ruas forem uslall.ulas fe s«i
buracos, se os carros não ocuparem as
calçadas c se os táxis tiverem boa von-
tade e malas espaçosas para guardar
cadeira de rodas — enláo. scra possi-
vcl se retirar dos paraplégicos e-stui
isenções. (...)

Sou paraplégico, ando em culatra
de rodas e tenho carro adaptado'.' Sc
não o tivesse, não poderia levar uiim
vida normal. (...) Não pertenço it-ne1
nhum grupo, nem a classes organiza*
das. com poderosos instrumentos de
pressão sobre os políticos legisladores
e executivos Peço apenas que 0Í enrt-
grcssistas permitam que os parapltgl-
cos comprem carros sem uso, tom
isenção tributaria, para poderem levar
vida normal! (...) Luiz F.duardo Sil\a
Cerqucira — Rio de Janeiro.

'^i_

Às cortai serão selecionadas para publico*
ção no lodo ou em parte entre oi qüe
tiverem assinatura, nome completo e legi-

vel e endereço que permita confÍrmo<ã»o

previa. rt|j
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De docta
ignorantia

Hélio Jaguaribc *

Mino 
Carta, um dos expoentes de nosso jornalismo,

publicou na edição de 17 de fevereiro deste jornal um
engraçado artigo a meu respeito, sob o título "0 Doutor sabe
tudo".,Rir de si mesmo me parece uma propensão extrema-
mente sadia — ademais de necessária — o que me leva a
exercer, com gosto, a razoável dose natural de que dela dispo-
nho, sempre que surge, como essa que me proporcionou Mino
Carta, uma boa oportunidade.

O artigo de Mino Carta desenvolve a meu respeito, a partir
de um fundo de simpática benevolência, humorísticos comenta-
rios sobre minha postura sapicncial e sobre os pretenciosos
intentos de uma jovem disciplina acadêmica americana, a
"ciência 

política", de se fazer passar por ciência, substituindo-
se, pomposamente, a velha arte prudencial da política. Entre as
muitas coisas engraçadas, desse artigo, figuram sua "charge"
sobre minha tese das "irreversibilidades positivas", uma espécie
de mágica abracadábrica para garantir o êxito histórico de um
pais. Ou suas chistosas considerações sobre a precisão sociomé-
trica de minha previsão de que o Brasil, se não forem adotadas
corretas políticas no curto e médio prados, só irá dar certo cm
2060 — cronomeiricamcnte nessa data.

O artigo de Mino Carla não me teria suscitado outras
reações que as boas risadas que me provocou, não fosse o fato
de que estão em jogo coisas extremamente sérias para este pais.
Precisamente o fato de que. se não se gerarem determinadas"irreversibilidades 

positivas", corremos efetivamente um sério
risco de que transfira para a segunda metade do século XXI a
superação de nosso subdesenvolvimento.

Não resisto, antes de entrar no mérito da questão, jogando
um pouco a carta de Mino Carta, de fa/cr um reparo e uma
qualificação aos seus humorísticos comentários. O reparo se
refere a essa "jovem disciplina acadêmica americana", a Cién-
cia Política, que. na verdade, foi sistematizada por Aristóteles.
Se é certo que o termo vem do mundo acadêmico americano, a
substância da disciplina c grande parle de sua metodologia
mergulham suas raízes no pensamento grego, passam por
Maquiavcl e Hobbes, seguindo uma longa trajetória que transi-
ta por Marx c encontra um alto nível de elaboração com
Wcbèr. A ciência política não substitui a política como arte. na
prática dos militantes. Ela é uma ciência no âmbito c com as
características das ciências sociais, como a sociologia c a
economia política, implicando elementos subjetivos e culturais
incomparavelmente maiores do que os que também existem nas
ciências da natureza.

A qualificação se refere a minha própria postura diante do
saber. Uma postura marcada pela consciência, teórica c pes-
soai. da docta ignorantia, usando a expressão, embora não
exatamente o sentido, de Nicolau de Cusa. Há múltiplas for-
mas da ignorância: algumas, superáveis, outras, a serem neces-
sariamente assumidas. A docta ignorantia, de que sou terrível*
mente consciente, pertence a esle último grupo. Trata-se, no
nivcl pessoal, mais imediato c fácil, de ter razoável noção de
tudo o que se poderia c deveria saber c não se sabe, o que no
meu caso abrange um amplíssimo espectro, que \,n das letras
clássicas às formas menos elementares da matemática. Mais
grave, ainda, é o outro nivcl da docta ignorantia, porque
comum a todos os homens, a ignorância daquilo que supera
nossos métodos de aquisição do saber. Algo que. se histórica-
mente tem permitido uma continua expansão do âmbito do
saber cientifico, sempre apresentara um amplo horizonte ina-
tingivel.

Isto dito, importa, agora, abordar, rapidamente, o mérito
da questão, cuja relevância me levou a escrever estas linhas.
Trata-se do fato de que o Brasil se encontra, neste ano de 1991,
cm um dos momentos mais cruciais de sua História. A história
de todos os países apresenta uma alternância, cm ritmo cxtrc-
mamente irregular, entre momentos e processos de desenvolvi-
mento linear e momentos e processos de desenvolvimento
dialético. Listamos vivendo um momento que nos conduzirá, a
relativamente curto prazo, a uma disjuntiva decisiva. Se o pais,
no curso deste exercício, lograr domesticar a superinflação com

,quc há anos se vem debatendo e se forem devidamente equacio-
nados seus grandes problemas estruturais, abre-se um amplo
espaço para seu acelerado desenvolvimento.

As irreversibilidades positivas não são o produto de uma
operação mágica. São o resultado de opções correias, histórica-
mente relevantes. Foi porque a união aduaneira, preconizada
por List. permitiu, a partir de 1832. a formação de um grande
mercado pangermánico. que os subdesenvolvidos reinos que
integravam a nação germânica lograram, ao se encerrar o

; século 19, superar a capacidade industrial da Grã-Bretanha. Se
o Brasil lograr estabilizar sua moeda, superar a crise fiscal do
Estado, empreender um grande programa de reformas c de
desenvolvimento sociais e enfrentar corretamente alguns outros
macroproblcmas. os efeitos positivos dessas políticas gerarão
crescente tendência a que se persista no mesmo rumo Com
algo como 15 anos de conlinuidadc dessas políticas o pais
supera seu subdesenvolvimento.

Diversamente, se o país mantiver sua carreira inflacionária
e deixar que atinjam caráter explosivo os macroproblcmas com
que presentemente se defronta, mergulhará, ainda no curso do
mandato do presidente Collor. num processo de crescente
turbulência c instabilidade, dificilmente compatível com a pre-
servação das instituições democráticas.

Numa hipótese favorável, mediante a consistente aplicação
do modelo de "reestruturação acelerada", a superação de
nosso subdesenvolvimento pode ser alcançada nos primeiros
anos do século entrante. Algo como 2005. Numa hipótese
desfavorável, a superação de nosso subdesenvolvimento passa-
rá a depender da lenta evolução de processos vcgelativos.

Como o Brasil é um dos países mais viáveis do mundo, a
probabilidade de que acabe dando certo, apesar de continuados
desacertos, c bastante elevada. Mas esse processo de "sedimen-
tação gradual" transfere para um futuro longínquo o momento

. de nosso desenvolvimento. Será preciso, primeiro, que termi-
nem as migrações internas, algo que deve ocorrer por volta do

¦ ano 2000. Será necessário, depois, que se estabilize o crescimen-
to de nossa população, o que deverá ocorrer quando esta se
situe cm torno de uns 300 milhões de habitantes, por volta de
2030. Duas gerações mais tarde, o Brasil, provavelmente, ter-
minará se tornando um pais desenvolvido. Estaremos em torno
do ano 2060. Não se trata de um número mágico, nem de um
exercício de cronogramagem histórica. Trata-se de uma proje-
ção muito objetiva, dentro de uma hipótese desfavorável,
infelizmente mais provável — se não atuarmos corretamente a
curto e médio prazos — do que previsões otimistas.

' Sociólogo, aecano do leps — Instituto de Estudos Políticos e Sociais

¦ RELIGIÃO

Dom Marcos Barbosa *

As 
peregrinações aos Lugares Santos contribuíram

sem dúvida para o culto da Paixão de Cristo. No
entanto, a devoção da Via Sacra ou Caminho da Cruz não
nasceu em Jerusalém, mas no Ocidente (Flandrcs ou
Renânia) por volta do século XV. Há cerca de trezentos
ou duzentos anos o número de "estações" (ou paradas ao
longo da caminhada) foi fixado em quatorze. Mas os
temas a serem meditados permanecem livres. Os que se
tornaram mais freqüentes são todos baseados no relato
evangélico, exceto quatro: o comovente episódio da Vero-
nica e as três quedas de Jesus, que repousam apenas numa
piedosa tradição.

Para rezar-se a Via Sacra e ganhar as indulgências com
que a Igreja a enriqueceu, é necessário, e isso bastaria,
meditar sobre a Paixão de um modo geral, caminhando,
se possível, de uma estação a outra. Nenhuma fórmula é
obrigatória.

O.

Voltando ao meu quintal
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Nào entendo como os moradores dos
edifícios do fim da Vieira Souto (junto ao
Jardim de Alá) não fazem uma ação pú-
blica contra a prefeitura. Pagam o maior
imposto do mundo (IPTU e que tais) pra
morar cm frente ao mar, e perdem direito
à vista, deixando que se construa na praia
um edifício de cinco andares, ocupando a
área de um quarteirão inteiro, na largura,
e dois terços da praia, em profundidade.
Sozinho esse estádio ocupa espaço maior
do que todas as barracas de todas as
praias juntas. Lá dentro, nas cabines. pras
otoridades. as instalações chegam a ser
luxuosas. No estádio se realizam turbu-
lentos espetáculos de vôlei que azucrinam
os ouvidos de qualquer cristão (ou mesmo
judeu, se algum morar ali) durante dois
ou três meses. Tem gente ganhando muito
dinheiro ocupando essa praia de graça —

fl
ia

a coisa e patrocinada por bancos, refrige-
rantes, artigos de esporte, o diabo (o dia-
bo é a prefeitura). Por que não fazem
esses campeonatos na praia de Ramos, já
que são tão populistas?

Mas, atentem, senhores moradores sem
noção de cidadania. Se vocês deixarem,
essa ocupação, repetida há três ou quatro
anos, vira usucapião, "direito adquirido".
Já existe, ao lado do Maracanã da praia,
um Maracanàzinho do mesmo tamanho,
só que mais baixo. Mas ele sobe, ele sobe
— no ano que vem ele cresce. E o Brizola
vem ai com o Niemeyer. com prestigio
bastante pra transformar aquilo num vò-
leidrómo. Não conseguiram transformar
o carnaval, cuja característica fundamen-
tal era ser uma movablefeast, numa festa
hemiplcgica, obrigada a desfilar eterna-
mente num canyon de cimento armado?

Vidas paralelas
IIrradio Sallrs

Vozes 
que se mantinham na moita começam a dar de si

alguns sons, ainda que ambíguos mas promissores de
nitidez maior, na medida em que se façam claros os objetivos
enumerados na nebulosa de Brasília. Por enquanto o sambódro-
mo parece tomar lugar indevido. Quem começa pelo Carnaval
pode ir longe, não ir a lugar nenhum c até voltar para onde
eslava, simplesmente É, aliás, o que faço agora, arrastado por
certa força abrangente do tema lançado e por erros de impressão
que se notaram no texto aqui assinado na última quinta-feira.

Um desses erros exige correção, cm nome do essencial. A
convicção manifestada de que o povo, fadado a progredir apesar
de tudo. vai se moldando a si mesmo, desde os caracteres externos
até os que o fazem verdadeiramente povo: aqueles que acabam
por lhe dar uma unidade psicológica, um sentir e um querer
diferenciados dos outros. Na altura mesma em que se evocava a
propósiio episódio carnavalesco narrado por Machado de Assis,
onde se deveria ler que os foliões de um clube avançaram para
salvar os estandartes de outro, leu-se que eles cornam para
subtrair aqueles símbolos â força destruidora "do 

povo" — e não
"do fogo".

Ora. o povo nada destrói. ainda que mantido por maus
governos em estado de rusticidade mental, propiciador da substi-
tuição de um misiifieador por outro na presidência da República.
O povo só constrói. E nesse construir
que é seu. ao longo dos tempos, ele se faz
soberano em todos os sentidos: no poli-
tico e no jurídico; c ainda quanto à
independência cultural adquirida cm fa-
ce dos demais povos, incluídos os que.
cm certa faixa do contexto histórico,
chegaram a mantê-lo submetido a suas
conveniências econômicas e a seus pia-
nos de expansão.

Tema que interessa tanto á História
como â Filosofia, á Sociologia e â An-
tropologia. não poderia deixar indiferen-
tes os estudiosos da Teoria do listado,
que é o lastro maior do Direito Político.
Mas o objetivo do despretensioso escrito
anterior era outro: demonstrar a irra-
zoabilidade do temor á invasão de ele-
mentos culturais, por julgá-los capazes de descacterizar nossa
cultura e favorecer com isto o avanço de um ncocolonialismo que
o fim da Segunda Grande Guerra fez nascer, não se sabe com que
condições de durabilidade.

Sc contida for a sanha liqüidacionista de nossas riquezas,
nenhum receio deve inspirar a mistura que tem dado feição e
rumos novos, por exemplo, à nossa música popular, ao mesmo
tempo que a leva a influir no trabalho de compositores c no gosto
de povos de outros continentes. Nosso Luiz da Câmara Cascudo
(Cultura e Civilização) descreve o fenômeno até com um belo
sopro metafó rico: "A mecânica aculturativa funciona como o
impulso c a variedade dos ventos para a reanimação das coivaras.
Vêm de longe e agitam as chamas, que não mudam de lugar." (...)"A força das águas estabelece intercomunicações, determinando
uma rede potamográfica onde antigamente corriam dois ou três
rios solitários e autárquicos. Hoje, cada rio quer dar seu nome ao
sistema inteiro. Todo afluente é soberano."

Eminente hisionógrafo anglo-americano anteriormente men-
cionado (Carroll Quiglcy) reviu o sistema construído por Toynbec
para concepção da História, sujeitando originalmente a evolução
das civ ilizaçòes a uma divisão metódica em cinco fases, a primeira
das quais corresponde exatamente á mistura, dai nascendo as
outras gestação de uma cultura própria, expansão, conflito c
decadência.

O homem, visto como indivíduo, e a sociedade, composta de
uma multiplicidade deles, não realizam suas potencialidades se-
não por meio de relações intensas com outros homens e com
ouiras sociedades. É ocioso alongar este lema, cujo caráter
pacifico se tornou indiscutível pela variedade de escolas e tendên-
cias que coincidem em sua aceitação.

O povo só constrói. E
nesse construir que é

seu, ao longo dos
tempos, ele se faz

soberano em todos os
sentidos: no político e

no jurídico

Que o fornecimento de meios de cultura, pelos opressores, é o
melhor instrumento de libertação dos oprimidos, prova-o cm
nosso tempo, c bem próximo de nós, a situação das minorias
negras que começaram, nos Estados Unidos, a adquirir condições
de lutar eficazmente pelo reconhecimento de seus direitos civis a
partir do momento em que tiveram acesso ás fontes de conheci-
mento das maiorias brancas. A Emenda Constitucional que
fulminou a discriminação racial nas escolas, por iniciativa do
presidente Rooscvelt. produziu impacto mais importante e dura-
douro que a Guerra da Secessão. Lideres como Martin Luthcr
King só puderam emergir dos ghetos, fazendo-se ouvir com a
atenção merecida, quando incidiram no colonialismo cultural c
absorveram nas universidades a cultura dos brancos.

E veja-se que fenômeno: foi a assimilação, pelos brancos, do
que havia de mais característico no perfil cultural dos negros que
conferiu á cultura norte-americana seu único traço de originalida-
de indiscutível, sua maior contribuição ao contexto da cultura
ocidental; a música áejaz;, desdobrada cm suas variantes conhe-
cidas, com a qual o jovem povo, indeciso entre cédulas de
identidade de velhas civilizações, pôde afinal se afirmar, passando
a influir na técnica de expressão e na atitude estética dos mais
notáveis expoentes modernos da música denominada clássica ou
erudita. O black Li beautiful. como verdade que è cm mais de um
sentido, não se teria imposto se a segregação física pudesse ter

evitado a mistura cultural.
No Brasil, os senhores de engenho

intuíram o risco que correriam se fran-
queassem aos pretos as fontes da cultura
branca e obtiveram da Coroa um dccrc-
to que os impedia de ingressar nas esco-
Ias para, simplesmente, aprender a ler c
escrever. Incumbido pelo governo impe-
nal de estudar a situação da instrução
pública na província do Norte, cm 1852,
o poeta Gonçalves Dias aludiu cm seu
relatório á condição dos escravos com
palavras que revelam tudo: "Admito,

para argumentar, que dar-lhes instrução
seria perigoso; mas dar-lhes educação é
necessário."

Fator preponderante na libertação
das colônias africanas foi o acesso que a

França e a Inglaterra sempre deram aos colonizados em suas
universidades. Lcopold Sedar Senghor, sob rija liderança o
Senegal se desentranhou da Federação do Mali como nação
independente, foi produto acabado da cultura dos franceses, que
dele se orgulhavam como um de seus melhores poetas. Foi ele,
entretanto, que tomou ao centro-americano Aimé Césaire a idéia
da negritude e a transformou na robusta doutrina africanista que
serviria de base aos movimentos de libertação em todo o conti-
nente africano. Por que não lembrar N'Krumah, que saiu dos
meios universitários londrinos para partejar a República de
Gana?

Exemplo mais expressivo entre todos, no entanto, foi a índia,
que ao longo de séculos assimilou numerosos elementos da
cultura inglesa sem destruir a sua; e foi mais longe para chegar a
abalar até a economia britânica pela utilização de sua tecnologia
da indústria c do comércio, na produção de tecidos, cuja entrada
na metrópole chegou a ser proibida por ato do Parlamento.

Doutor de Oxford, como notável Panikar da fase pós-inde-
pendência, o Mahatma Ghandi tomou-se mais indiano que
alguns dos que ficaram na índia tentando justificar a dominação
dos ingleses, como aqui há os que assaltam o poder político, no
lombo do poder financeiro, e passam do alto a apelidar de
modernidade, e outros eufemismos babaquaras, os meios de
submissão de nossa economia aos interesses alheios.

Embora formalmente eleitos, não se trata de governos para o
povo, muito menos "do 

povo", e sim de grupos com os quais a
sociedade é forçada a coexistir, numa espécie de vidas paralelas
que jamais se encontram no objetivo de promover o bem comum.

* Jornalittt, ai-proMãtor da fmculdad» d» DlrmMo
do Dittnto fmdaral ICaub)

A Via Sacra
O caminho da cruz corresponde cm intenção ao per-

curso de Jesus entre o pretório de Pilatos. onde foi
condenado e lhe puseram a cruz ao ombro, até o Calva-
rio, onde foi crucificado. Trata-se de um trajeto de 900
metros aproximadamente, que pode ser feito cm 15 minu-
tos. Mas Jesus teve de percorre-lo cm plena cidade, cm
ruelas estreitas, de calçamento irregular, com descidas e
subidas, no alvoroço de enorme multidão, vinda de toda
parte para celebrar a Páscoa judaica.

O condenado levava sobre os ombros simplesmente o

patibulo, a barra transversal da cruz, onde. no local do
suplício pregavam-no pelas duas mãos. suspendendo-a em
seguida no poste vertical, já plantado no Calvário para
recebê-la. Isto só foi revelado por estudos mais recentes,

pois quase todos os pintores, escultores ou poetas, repre-
sentam Cristo carregando a cruz inteira. Falamos cm

poetas. Alguns deles escreveram belos textos para as

quatorze estações, e eu próprio traduzi os de Paul Clau-
dei, I lann Gliéon e Lanza dcl Vasto. Seguindo tão ilustres

pegadas, compus também quatorze sonetos (c o soneto
tem quatorze versos como as estações), de que publico
para esta Quaresma os dois primeiros.
I. JESUS É CONDENADO À MORTE

De pé. Eis o juiz. Qual o teu crime?
Tu te pretendes Rei, tu mesmo o dizes.
E o diz esta coroa que te cinge,
E o farrapo vermelho, c esse caniço...

Vai dizê-lo o cartaz da tua cruz:
"Jesus de Nazaré. Rei dos Judeus".
Teu povo não o quer; só quer teu sangue.
Mas Deus já o escreveu, como Pilatos.

Anatole garante: muito breve
Este procurador vai esquecer-tc:
"Jesus de Nazaré?... Não me recordo..."

Prócula esquecerá o aflito sonho.
Mas ficaras eterno, espinho ou favo.
No coração dos homens c do mundo.

Por trás
do verbo

Tito Ryff
"No começo era o Verbo.

... Eo verbo se fez homem."

Estranho 
destino, o do Plano Brasil Novo. Ninguém parece

saber bem de que morreu. Ao contrário dos seus anteces-
sores, foi enterrado sem mácula, sem opróbrio, merecedor de
todas as honras c defcréncias. Os que o defenderam ardente-
mente até a véspera de seu passamento precoce poderiam
escrever, à guisa de epitáfio: "Aqui 

jaz o Plano Brasil Novo:
bom demais para a Pátria, morreu vitima de rejeição coletiva".
Durante 11 meses, a expectativa era de que o pais, finalmente,
se renderia â sua excelência. "Quem apostar na volta da
inflação vai perder", diziam. "No mês que vem a inflação
despenca por falta de gás", afirmavam, O resultado desta fé
cegamente ingênua foi desastroso: inflação de 20% ao mês,
desemprego recorde c queda da produção industrial de 8.9%.

No dia 24 de junho de 1990, apenas três meses após a edjção
do Plano Brasil Novo. publiquei, no JORNAL DO BRASIL,
artigo intitulado "A era Dunga", em que afirmava perempto-
namente: "... 

para enfrentar a crise do pais é preciso mudar
radicalmente de tática, já que o plano de curto prazo do
governo fracassou, a verdade è esta". Não era, ao contrário do
que alguns imaginaram, uma manifestação de caráter polí(ico,
pois ao longo do texto eu indicava as razões do fracasso do
Plano c apontava algumas correções que deveriam ser feitas
enquanto havia lempo. Desde então, as exigências para que um
plano de combate ã inflação tenha sucesso não se alteraram,
embora, infelizmente, as condições para sua boa execução
tenham se degradado consideravelmente.

Não há dúvida de que o pais está cansado de fracasíos e
precisa respirar um pouco de esperança. Mas de esperança
fundada no conhecimento efetivo de suas virtudes c defeitos e
na distinção entre o que pertence ao domínio das possibilidades
c o que brota do terreno da fantasia. Uma das graves seqüelas
de tantos planos frustrados é que cidadãos, políticos, jornalis-
tas c até especialistas na matéria parecem ler perdido contato
com o significado real de alguns conceitos sociais c econômicos
básicos. Por isso, lalvcz seja conveniente apresentar uma critica
construtiva ao novo Plano na forma de um glossário que,
mesmo sem ser exaustivo, pode ser útil.

1) Congelamento de preços — Não confundir com controle
de preços. O congelamento não vale nada como instrumento
duradouro de combate â inflação. É apenas um expediente de
emergência para evitar a ameaça de hipcrinflaçâo.

2) Controle de preços — Os liberalóides de plantão nào
gostam. Mas a experiência demonstra que em países submeti-
dos a um longo processo inflacionário, como é o caso do Brasil,
as expectativas inflacionárias não são revertidas só com política
fiscal c monetária. Para conter o processo de remarcação de
preços sem engessar a economia, o controle deve ser criterioso c
seletivo, o que exige informação segura e pessoal qualificado,
condições difíceis de preencher, depois que sucessivos gover-
nos. movidos por um doutrinarismo primário, desmontaram o
CIP, a Seap c desmoralizaram a Sunab. Vale lembrar que
controle de preços só funciona com respaldo político, adminis-
trativo c social. Nào há controle de preços bem-sucedido que
não tenha por iras uma política de rendas envolvendo preços,
salários c — favor nào esquecer — juros! Ou seja, a política de
rendas é o axioma e o controle de preços, apenas seu corolário.

.1) Política de rendas — Não pode ser apenas uma "trégua"

social imposta por alguns meses c que interrompa o processo de
remarcação de preços e as reivindicações de reposição salarial.
É fundamental que o acordo social para derrotar a inflação c
criar as condições para a retomada do desenvolvimento cconô-
mico tenha caráter institucional e, por isso mesmo, duradouro.
O governo perdeu uma boa oportunidade, recusando-se a dar
substância aos Grupos Executivos de Política Setorial, que
poderiam servir, ao mesmo tempo, para ajustar a sintonia fina
da política de curto prazo (preços, salários, juros, política
setorial de importações c incentivos â exportação, por exemplo)
c para fornecer os elementos indispensáveis á formulação de
um modelo de desenvolvimento econômico e social para o pais.
O pacto social talvez seja mais fácil de atingir pelo somatório
de acordos setoriais do que pela negociação de cúpulas empre-
sariais c sindicais fortemente doutrinárias e marcadas pela
desconfiança reciproca.

4) Indexação (ou correção monetária)— Virou bode expia-
tono, nem Deus sabe por quê. Congelada durante o Plano
Cruzado c extinta com o Plano Verão, foi, nas duas ocasiões,
reentronizada mais tarde para evitar a desorganização definiu-
va da economia. Indexação existe em qualquer economia. O
que determina a intensidade e a freqüência da indexação é a
taxa de inflação, e nào o contrário. Tentar eliminá-la por
decreto é um exercício fútil que, em geral, leva á desorganiza-
ção do mercado financeiro; até porque o dólar está ai mesmo
para preencher qualquer lacuna.

5) Política monetária e taxa de juros — A taxa de juros de
curto prazo tem sido um dos principais embaraços dos plafios
de estabilização. Antes do Plano Brasil Novo, a política mone-
tária rígida (e a elevação conseqüente da taxa de juros) não
podia ser plenamente utilizada como elemento de contencao.de
demanda porque provocava, simultaneamente, aumento do
déficit público. Com o refinanciamento da divida do governo
por 18 meses, esperava-se que a política monetária voltasse a
ser um instrumento eficaz de combate â inflação. No entanto,
isto não ocorreu porque a taxa de juros, influenciada pelas
expectativas inflacionárias, manteve-se excessivamente alta,
pressionando os custos correntes das empresas e contribuindo,
desta forma, para a elevação dos preços. Nas condições atuais
da economia brasileira (c de seu sistema financeiro) tudo indica
que a alta da taxa de juros tem menos efeito sobre a demanda
de bens do que sobre os custos das empresas. E como manter
preços estáveis quando o capital de giro é financiado a taxas de
juros de 400% ao ano? Eis ai um problema sério para ser
resolvido pelo governo (se tiver disposição e força política para
isto) no âmbito de uma política de rendas e, sobretudo, no bojo
de uma verdadeira reforma do sistema financeiro que volte a
separar, claramente, os mercados financeiros de curto, médio c
longo prazos.

Outros termos poderiam ser incluídos neste glossário, como
forma de contribuir para a recuperação de conceitos sociais c
econômicos básicos cujo significado perdeu-sc nos escombros de
quatro planos de estabilização fracassados. Pois, se formos cáfc-
zes de rcintrodu/ir um mínimo de clareza, dignidade e decoro no
debate econômico nacional, o resto, talvez, fique mais fácil. • •
—_——— i i• Econonpcta. deputado estadual (PDT-RJ)

II. JESUS COM A CRUZ ÀS COSTAS
Agora toma a cruz. Abraça e beija
A doce companheira que escolheste;
Filho do carpinteiro, bem conheces
O peso. o cheiro, a forma, a cor-dos troncos...

Deita-te sobre a esposa, pobre noivo;
Desposa eternamente a sua forma:
Só de braços abertos é que os homens
Irão reconhcccr-tc pelos séculos.

Mas. antes de esposá-la. pòc-na ao ombro
Com precauções de medico c de amigo:
Eis que encontraste a ovelha desgarrada.

Que somos Madalena, e eu. c Dimas.
E todos que consentem que os levantem
Teus braços por um pouco ainda libertos...

• Membro da Academia Brasileira de Letras
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Febre amarela atinge Bolívia e pode chegar ao Brasil
0 surto de febre amarela que atinge a

: Bolívia pode chegar às áreas urbanas
, brasileiras do Centro-Ocste. Sudeste c

Sul, através da linha ferroviária, conheci-
da como Ferrovia da Morte, que liga a

' cidade boliviana de Santa Cruz de Ia
Sierra, foco da doença, a Bauru, em São
Paulo. O risco é grande porque na região

1 Cortada pela ferrovia em território brasi-' 
leiro muitos municípios estão infestados". 
pfclo mosquito Aedes aegypti. transmis-
sor da febre amarela.

. • A advertência foi feita ontem pelo
, .pesquisador Rivaldo Vcnàncio, do De-
« partamento de Medicina Tropical da
« Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). "Ao
' picar uma pessoa portadora do virus, os

mosquitos podem espalhar a doença nas" cidades", afirmou, sugerindo vacinação
—rm massa para os habitantes da região.~""A vacina, produzida pela Fiocruz, res-

ponsávcl por 80°o da produção mundial,
demora entre uma semana e dez dias
para imunizar o indivíduo, tornando-o
livre do virus por 10 anos.

"Muitas pessoas viajam do Norte do
Paraná para o Mato Grosso através de
ônibus e devem ser vacinadas porque
correm o risco de disseminar a doença
quando voltarem às cidades de origem",
alerta Venàncio.

A febre amarela tem dois ciclos: o
silvestre e o urbano. Na Amazônia, por
exemplo, ocorrem anualmente cerca de
50 casos de febre amarela silvestre, que
até agora tem estado restritos a áreas
isoladas da floresta, sem atingir as cida-
des. Na floresta, o mosquito transmissor
é o llacmagopis. que passa a doença
para macacos, mas também pica o ho-
mcm. A febre amarela se torna urbana
quando o virus — o mesmo transmitido
n'a floresta — atinge um contingente po-
pUlacional maior nas cidades, através da
picada do mosquito Aedes acgypli. Isso

Henrique Ruffato

O risco da febre amarela
Santa Cruz d

„ La Sierra

A Pr*—wça do mouqulto trawwwltKw (•) *urto mm fmbrm mmmrmi» I

A liaacâo terroviária entre Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e as cidades de Mato

Grosso"oi Sul e Sào Paulo onde há grande Infestação de mosquitos Aedes aegypu

pode espalhar a doença nas áreas urbanas brasileiras J
pode ocorrer quando a pessoa contami-
nada na floresta vai para a cidade.

O perigo do atual surto de Santa
Cruz de Ia Sierra e a transformação da
febre amarela silvestre em urbana. "Sc

não controlarmos o Aedes no Brasil os
poucos casos da doença registrados na
Amazônia vão se alastrar pelas cidades",
afirma a médica sanitarista kcyla Mar-
zochi. da F.scola Nacional de Saúde Pu-
blica. da Fiocruz.

O poder de alastramento da febre
amarela, no entanto, c menor que o da
dengue c exige uma quantidade de mos-
quilos muito maior para que a doença se
transforme numa epidemia. Para que a

dengue seja considerada uma epidemia, a
taxa de infestação de mosquito deve ser
superior a 2.5%. ou seja. deve haver
mosquitos entre duas e três residências
em 100. Para a febre amarela, c necessá-
rio o dobro. "Mas na Baixada Fluminen-
se. por exemplo, o Índice de infestação
certamente é superior a esse limite, o que
facilitaria uma epidemia de febre amare-
Ia", adverte Kcyla Marzochi.

Em Brasília, a diretora da Divisão de
Febre Amarela da Fundação Nacional
de Saúde. Fátima Brandão de Vasconce-
los. disse que o Brasil não adotará medi-
cia de prevenção contra febre amarela,
cm função da epidemia da doença na
Bolívia, porque não há necessidade.

Fiocruz investiga dois casos
suspeitos de cólera no Rio

Lima — Reuter

A Fundação Oswaldo Cru/ (Fiocruz)' está investigando dois casos suspeitos de
ròlera no Rio de Janeiro. Fmbora exames
clínicos mostrem que as possibilidades de

< diagnóstico positivo são mínimas, para
maior segurança os pesquisadores estão
fazendo exames de laboratório nas fezes

. das pessoas suspeitas — uma senhora ido-
sa que há 25 dias fez escala em Lima vindo

'dos Fstados Unidos e um surfista que" esteve no Peru há duas semanas. "Ambos
' |á ficaram curados da diarréia e não apa-' resentam qualquer sintoma da doença",
.garante a médica Valéria Rolki. do Hospi-

tal Evandro Chagas, da Fiocruz.
Em São Paulo, o Instituto Adolfo Luiz

divulgou ontem os primeiros resultados da
"•-análise de produtos importados do Peru

Foram negativos para o I 'ibrio cholerae,
\ bacilo transmissor do cólera, os exames' cm amostras de atum enlatado da* marcas
. Dada. CPC c Fanny. importados pela
J empresa La Partimc. O Instituto ainda
; investiga alimentos In naiura, também de

procedência peruana, como feijão c azeito-
" nas — produtos não industrializados re-
' 

presentam maior risco de transmitir a
doença porque não passam pelo aqueci-

' mento cm temperaturas superiores a 56" e" 
envasamento em embalagens esterilizadas,

, que eliminam o bacilo.
No Paraná, o presidente do Conselho

:de Ministros do Peru. Hernani Fcrrcccio,
está negociando com o Instituto de Pes-

: quisa e Planejamento Urbano de Curitiba
(Ippuc) um programa de assistência técni-

:ca ás pro\incias peruanas nas áreas de
' limpeza pública, nutrição e urbanismo. O

governo do Peru pretende investir USS138 milhões até o final deste ano parar resolver o problema de saneamento básico
!do pais. Os investimentos serão usados', basicamente na compra de 300 coletores c
. compactadores de lixo e 300 unidades mo-
, veis de saúde desenvolvidas pela empresa
•paranaense Codimaq. O presidente Albcr-

to Fujimori escolheu Curitiba porque a
'cidade é considerada modelo na recicla-
•gemde lixo.

Em Brasília, relatórios identificando os
.pontos críticos nas fronteiras do Amazo-
.nas. Rondônia e Acre serão entregues até
tà próxima semana á Divisão de Portos,
: Aeroportos e Fronteiras (Dipaf) A partir
-dessas informações será montada a estra-
: tégia para o controle da entrada do cólera
'no pais pela região amazônica. Os relato-
:rios serão feitos pelas Inspetorias de Saúde
*de Portos. Aeroportos c Fronteiras dos
estados e pelos ministérios da Marinha e'Aeronáutica.

;. Em Lima, o Ministério da Saúde in-
;formou que duas mil pessoas, em media,
¦são atendidas diariamente nos hospitais
.peruanos. As estatísticas, entretanto, não
incluem as vilas de miséria de Lima nem os

:povoados andinos no norte do pais. Os
Siúmeros oficiais totalizavam ontem 22.497'casos 

de cólera, dos quais 5.897 requeriam
Jiospilalização.
• "A epidemia ainda não atingiu seu
•ápice", disse à agência Reuter o epidemio-
Hogisla Jean-Paul Boutin. da agência de
assistência médica Bio Force, do governo
francês. "Se não houver controle sanitário
básico, os números vão realmente crês-
£er". acredita Manc-Noelle Guy, agente
de saúde que trabalha para a organização
íie caridade francesa Médicos do Mundo.

A população pobre tem hábitos nada
Saudáveis e difíceis de mudar, além de não
ter acesso à água potável ou tratamento
médico. Boutin contou que, em Chancay.
jis pessoas pararam de comer peixe conta-
minado, mas continuam urinando e defe-
cando nos canais de água usada para to-
mar banho e para beber.
• Pressionado pelos exportadores, que
sêem seus produtos bloqueados por divcr-'sos 

países, o governo do Peru iniciou on-
tem uma ofensiva diplomática. Seus cm-
baixadores buscaram, em comunicados
oficiais, tranqüilizar o mundo quanto ao
risco de contaminação de seus alimentos
destinados à exportação. A economia pe-
ruana corre o nsco de perder, este ano. ate
USS 500 milhões.
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Surfista desrespeita placa e enfrenta mar contaminado

Cartilha vai
orientar sobre
óleo no mar

BRASÍLIA — O grupo de trabalho
que estudou a poluição hidnca causada
por derramamento de óleo c substâncias
nocivas vai sugerir no relatório que será
entregue hoje à presidente do Ibama.
Tânia Munhoz, a edição de uma cartilha
que oriente quem for prejudicado. 

"A

pessoa lesada por recurso hídrico poluí-
do, seja num simples banho de mar ou
por embarcações e apetrechos de pesca,
pode requerer indenização do responsa-
vcl pelo lançamento dos dejetos", expli-
cará a cartilha.

O grupo, formado por representantes
do Ibama, Ministérios da Infra-Esirutu-
ra e da Marinha c Secretaria do Meio
Ambiente, vai propor também a elabora-
ção de uma minuta de anteprojeto de lei
para substituir a atual legislação de meio
ambiente, mais dirigida à segurança da
navegação. O grupo sugere ainda que as
multas não sejam determinadas pelo ta-
manho da embarcação, mas pela quanti-
dade, local c tipo de substancia lançada
Além disso, o infrator devera providen-
ciar a recuperação de todo o ambiente
atingido.

O custo dessa recuperação, gcralmen-
te. é altíssimo. No Alasca, por exemplo,
a Exxon, responsável por um dos piores
vazamentos de petróleo já ocorridos no
planeta, gastou aproximadamente 700
milhões de dólares para limpar a área
poluída. No Brasil as multas atuais \,i-
riam de CrS 3.760.00 a CrS 94 milhões.

Industriais
unem-se pelo
meio ambiente

GENEBRA — Mais de 40 dirigen-
tes das principais indústrias mundiais
fundaram ontem, cm Genebra, o Con-
selho Empresarial para o Desenvolvi-
mento Sustentado (CEDS), com o objc-
tivo de definir uma política conjunta de
conservação do meio ambiente.

A iniciativa partiu do industrial sui-
ço Stephan Schmidheinv. principal as-
sessor de Mauricc Strong. secretário gc-
ral da Eco-92. a conferência da ONU
sobre meio ambiente e desenvolvimento
que será realizada no Rio de Janeiro.

Schmidheiny admitiu que a indús-
tria tem responsabilidade nos problc-
mas ambientais originados no passado,
mas que está disposta a contribuir na
solução dos que possam surgir no futu-
ro. Ele disse que a quarta revolução,
depois da agrícola, a industrial e a m-
formática. será a ambiental — uma
reestruturação, a nivel mundial, que
converterá a política do meio ambiente
em requisito básico para a industrializa-
ção e o desenvolvimento.

Strong disse que a missão de Sch-
midhciny é convencer a indústria a exa-
minar sua política sohre meio ambiente
e estimular ações para sua conservação,
segundo as condições existentes no
mercado c os futuros acordos interna-
cionais.

O CEDS já programou várias rcu-
mões com representantes europeus, em-
presanos da América Latina, Índia.
África e os membros da Associação de
Países da Ásia e do Pacífico, com a
finalidade de recolher idéias para a con-
feréncia no Brasil.

A polêmica
sobre o nome
da doença
A 

epidemia de cólera no Peru
detonou, além de medidas de

emergência nos paises latino-ameri-
canos, uma discussão no Brasil: a
palavra cólera é masculina ou femi-
nina? São estará errando quem ficar
com qualquer uma das opções. As
justificativas para se usar uma ou
outra forma são \ecmentes c deta-
lhadas. Há unanimidade quando a
palavra significa ira. raiva — fica no
feminino. Mas quando se trata da
doença causada pela bactéria vi-
brião colérico a polêmica se instala.

O fílôlogo Antônio Houaiss está
certo de que de\e-se optar por a
cólera, em qualquer dos dois signili-
cados "Vem do grego kholera. que
é feminino. Esta ligada á palavra
khole. 6/7/5, segregada pelo fígado,
que. segundo a medicina de Hipó-
crates. seria a sede dos humores, do
temperamento humano", informa.

A mesma origem grega, asso-
ciando doença e catado de espirito, é
dada à palavra no Dicionário Eti-
mológico. de Antenor Nascentes."A ira ataca o ligado, dai a e\pres-
são temperamento bilioso ". di/ Sas-
centes. que. no entanto, não faz
menção ao gênero da palas ra

Lidando com a dwnça e com a
palavra todos os dias. o vice-presi-
dente da Fiocruz, Fernando Pires,
di/ ter motnos suficientes para ado-
lar o masculino Segundo ele. a raiz

da palavra vem do hebraico choli-ra
(doença maligna) c é masculina.
"Esta é a explicação lingüística ori-
sinal", garante.

As mesmas origens que. para
Fernando Pires, justificam o uso da
palavra no masculino, aparecem no
texto de J. Mello Vieira Doenças
Infecciosas Parasitárias, que, no en-
tanto, emprega cólera no feminino.
"Fssa explicação do hebraico é uma
fantasia", contesta Antônio
Houaiss. Uma das bíblias da área de
Microbiologia, o livro Microbiolo-
gia Médica, também usa a palavra
precedida pelo artigo a.

Procurar uma definição nos di-
cionários da língua portuguesa é
tentativa vã: o de Aurélio Buarque
de Holanda admite que se designe a
doença tanto pelo masculino como
pelo feminino, enquanto o Caldas
A ulete adota o masculino.
Foi este ultimo que o escritor Anta-

ruo Callado consultou para sacra-
ment.ir o artigo o precedendo a pa-
lavra, ao traduzir o livro O amor
nos tempos do cólera, de Gabriel
Garcia Marquez. publicado no Bra-
sil em WS5. Mas suas pesquisas fo-
ram além. Ele se baseou também na
lingua francesa, que diferencia a có-
lera-raiva da colére/ da cólera-doen-
ça de choleral "Consultei dicioná-
rios de francês-latim e confirmei
estas formas", conta. Mas o que
determinou sua opção foi o Formu-
lário Chcrnoviz. um dicionário mé-
dico lançado no século passado, que
pertenceu a seu pai. um clinico geral.
"Lá estaxa escrito o cólera e isso
encerrou o assunto para mim O
cólera e a cólera são pala\ras com-
pletamentedistintas", afirma.

Io ChileCollor recebeu honras militares ao passar pe

Collor na Antártica
promete preservação

Ricardo Miranda Filho

ANTÁRTICA — Ao visitar ontem a
estação Comandante Ferraz, a base bra-
silcira na Ilha Rei Gcorge, no Arquipéla-
go Shctlands do Sul. o presidente Fcr-
nando Collor assumiu o compromisso de
assegurar ao continente um futuro afãs-
tado de atividades nucleares c livre do
risco de contaminação nuclear c prome-
leu garantir a preservação de seu meio
ambiente para as futuras gerações. Cot-
lor. que desembarcou no continente cm
meio a um acirrado debate internacional
cm torno da exploração dos recursos
minerais na região, defendeu uma regu-
lamentação sobre a conservação da na-
turezn antártica.

O ministro das Relações Exteriores.
Francisco Re/ek. acompanhando a co-
mitiva. admitiu que o governo vai defen-
der cm abril, durante reunião dos mcm-
bros do Tratado da Antártica, na'Espanha, a assinatura de um protocolo
adicional ao documento proibindo defi-
nitivamente a exploração dos minerais
antárticos."O atual governo defende a proibição
permanente e e isso que o presidente
pretende fazer", disse Rezek. O presiden-
te Fernando Collor ficou exatamente três
horas c quarenta minutos na base brasi-
leira. onde chegou as I2h50 a bordo do
helicóptero Esquilo da Marinha, debaixo
de uma nevasca que fez a temperatura
cair para zero grau — chegando a cinco
graus negativos de sensação térmica, por
causa dos ventos frios de 20 quilômetros
por hora. Junto com Collor chegaram á
base outros três helicópteros, sendo dois
chilenos, trazendo a comitiva de 20 pes-
soas, entre elas seus filhos Amou Afonso
c Joaquim Pedro, a mulher Rosane. os
ministros Francisco Rezek. das Relações
Exteriores, e o almirante Mário César
Flores, da Marinha, alem dos secretários
José Goldemberg. da Ciência e Tecnolo-
gia. e José Lutzcnbcrgcr, do Meio Am-
biente Também integrou a comitiva o
empresário Alcides Oinis e sua mulher
Renata Scarpa.

O mau tempo antes da chegada de
Collor provocou um desabafo do piloto
do seu helicóptero. Carlos Guilherme
Maia. para quem as condições de segu-
rança de vôo estavam no limite. "Tive de
fugir da neve porque com gelo não se
brinca. Normalmente não voaria numa
situação dessas", disse. O porta-voz da
presidência, Cláudio Humberto Rosa c
Silva, disse que durante o percurso entre
a base chilena Temente Marsh e a base
Comandante Ferraz, feito cm 40 mmu-
tos. a visibilidade era muito limitada.

Collor, que dormira a noite anternir
na cidade chilena de Punia Arenas, decp-
lou às 9h20 para a base chilena. O avião
da comitiva, um Hércules C-130 da F0r-
ça Aérea Brasileira, só conseguiu pou.iir
na segunda tentativa por causa do clutia
- havia cinco centímetros de neve Ia
pista. Vestido com o casaco azul Halw-
hansen da Marinha, feito de nylon lüi-
permeável, mas sem colete salva-vidas.
Collor desembarcou na base Comanda*)-
te Ferraz sem o capuz de frio. batizado
de bruèulu. O presidente preferiu nio
andar na motocicleta Ski-doo 250, usada
para travessias no gelo. mas acabou d.ii-
do um passeio de três quilômetros fio
gelo. ao redor da Baia do Almirantado,
acompanhado por ministros e secreta-
rios.

Collor conheceu a estação de geo-
ciências da base, que faz pesquisas me-
leorológicas e estuda a camada de ô7õ-
nio na atmosfera, e caminhou ate a
Ponta Plaza. uma praia coberta por uma
camada de 20 centímetros de gelo com
muitas ossadas de baleias, que antes;
eram caçadas c desossadas na região. "B
impressionante a que ponto chega a in-'
sensibilidade do homem", comentou.
Collor, que ao final da caminhada cru-
zou com uma família de pingüins e um
lobo-marinho de 200 mulos. A neve prti-
funda, chegando cm alguns trechos a até
50 centímetros de profundidade, acabdu
provocando incidentes, como um escor-
regào do secretário José Lutzenbcrger.
enquanto o chefe do serviço de seguram
ça da presidência, coronel Darkc Figuef-
redo, ficou com as pernas presas num bu-
raco na neve O ministro da Marinha,,
almirante Mano César Flores, não corj-;
seguiu acompanhar a caminhada do pre-
sidente. debaixo de uma neve fina: "R*
sisléncia ele tem, mas estou preocupada ?
com o horário", disse. t

Collor dispensou o helicóptero, se-
guindo depois no bote inflávcl Krill, jun,-
to com os filhos Arnon c Joaquim Pedrql.'
até o navio Barão de Ttjji, primeirp
navio oceanográfico brasileiro capaz d*
operar em regiões glaciais Ao contrarie
dos dias anteriores, quando o mar agitav
do impedia as travessias, o bote não tevt
dificuldades em cruzar os 700 metros qut {
separavam a base do navio. Collor laif.
çou um selo comemorativo da sua visita.;
a primeira de um presidente brasileiro S >
região, e concedeu ao Barão de Tetté a
Ordem do Rio Branco. Em retribuição, J>
comandante do navio. Nêlio da Stlvrç,
presenteou o presidente com uma placa
de prata, um boné e uma camiseta com p
desenho de um pingüim, feito pelo pn'r
prio oficial. » .

R«8tOS espaciais — Restos da
estação espacial soviética Saliut-7 podem
ter caído há duas semanas, numa planta-
cão de soja do município de Pato Bran-
co, Paraná. Os fragmentos teriam provo-
cado a abertura de buracos com dez
centímetros de diâmetro c três metros de
profundidade. Moradores garantem que
a terra chegou a tremer num raio de 500
metros. O mistério no aparecimento dos
buracos está assustando a população.
Para o astrônomo José Manoel da Silva.
diretor do observatório Astronômico e
do Planetário do Colégio Estadual do
Paraná, há duas hipóteses para o caso: os
buracos tendam sido provocados por es-
tilhaços de meteoros ou teria havido que-
da de lixo espacial, provavelmente, restos
da estação soviética, que reentrou na
atmosfera terrestre há duas semanas. Es-
te seria o terceiro caso no Paraná. O
primeiro foi em 1967. com um dos está-
gios do foguete Saturno resgatado pelo
exército, c o segundo, em 1978. com a
queda de restos de um satélite amcrica-
no.
Rádio-observatório — Um fi
nanciamcnto de t'SS 230 mil da linan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep)
permitira ao lnstituto.de Pesquisas Espa-
ciais (lnpc) instalar um ràdio-observató-
no em Barreira do Inferno. Natal, no
Rio Grande do Norte, em quatro meses
O contrato de financiamento foi anun-
ciado ontem à tarde, em Sào José dos
Campos, numa reunião da qual partia-
param também empresános interessados
cm participar de projetos do lnpc. O
observatório é. na pratica, uma grande
antena para captação de sinais do satélite
norte-americano Naxstar, que localiza
com precisão qualquer ponto do terntó-
no brasileiro. Sua missão será detectar
eventuais terremotos e o movimento das
marés Esse trabalho de observação vai
durar 10 anos c exigirá equipamentos
avaliados em USS 4 milhões, a serem
fornecidos pelo Centro Gcodésico. do
governo dos Estados Unidos

Macacos em extinção i
são achados em Minas^

Carlos Cândido

m W'S

Moiut-carvoeiro

BELO HORI-
ZONTE — Ecolo-
gistas do Centro
Mineiro de Conscr-
ração da Natureza
conseguiram filmar
pela primeira vez no
Parque Estadual da
Serra do Brigadeiro.
Zona da Mata mi-
neira. um bando de
aproximadamente
30 exemplares do
macaco mono-car-
\ociro (Brachyteles arachnoldés), espécie
ameaçada de extinção. Maior primata
americano, o mono-carvoeiro habita a
Maia Atlântica e e encontrado também
em outras arcas de Minas. Rio. Sào Pau-
Io. Espirito Santo c Bahia. mas. se for
confirmada a estimativa do CMCN. vive
no Parque da Serra do Brigadeiro a
maior população da espécie

Com base em relatos da população
local e do guia Eugênio Belo, o engenhei-
ro Ronaldo Vitarclli. do CMCN. calcula
que sobrevivam quase 100 mono-car-
voeiros no parque da Serra do Brigadci-
ro. Situado no município de Araponga._o
parque foi criado ha dois anos. mas não
foi implantado efetivamente pelo gover-
no de Minas Além do mono-carvoeiro.
há na região outras espécies ameaçadas
de extinção, como a onça pintada (Pan-
lima onca) e o sagin da serra {ÇalUlhrlx
fíaviceps). A maior população de mono-
carvoeiros conhecida até hoje. 50 exem-
plares. está na Reserva Biológica de Ca-
rating.i. também em Minas.

Vitarelli enviou copia da fita de \ideo
a delegacia do Ibama para que fique
comprovada a presença do mono-car-
voeiro na Serra do Brigadeiro O video

tem 15 minutos que registram os sonsl
emitidos pelos monos e sua correria pelo ;
alto das ánores Os animais foram vistos •
á altura de 12 metros e á distancia de 20 "
metros. Têm pêlo pardo-amarelado e os •'
adultos têm quase o tamanho de ura
homem. As fêmeas carregavam os filhoj
tes às costas c Vitarelli pôde registrar 9
curioso ritual cumprido pelo bando a
partir do momento cm que perceberam a ;
expedição."Eles se agitaram muito, gri' 1
tando e pulando de árvore cm árvore até ;
se colocarem cm fila. Aí" então silencia'
ram e fugiram", contou. Segundo o eco" |
logista, os mono-carvoeiros da Serra d<J
Brigadeiro não emitiam o ruido caracte|
ristico dos exemplares existentes na Re*
serva de Caratinga. *

O CMCN pediu ao Ibama providên^ 
'

cias para fiscalizar o Parque da Serra do jBrigadeiro, pois considera a guarda rcah»
zada pela Policia Florestal mineira in.su»
ficiente. Prova disso sào os desmatamenf
tos na arca, que. embora pequenos em
extensão ameaçam o parque por serem
cm número muito grande. O CMCN"Í
também apresentou ao Bancrj projeto |
para implantação de uma estação cicnti{ '•
fica dentro do parque, que visaria aq,
estudo das espécies existentes na Serra do JBrigadeiro. Para a bióloga Aline Bcrnar» '
des. da Fundação Biodiversitas, de Belo-;
Horizonte, a existência do mono-car-
voeiro no parque da Serra do Brigadeiro .
confirma a necessidade de pesquisas bá-'
sicas para se realizar o inventário das"
espécies animais que vivem no pais."Os bichos estão nas matas, o que é"
preciso é incentivar pesquisas para des-
cobri-los", diz Aline Bernardes. que. sob'
orientação do zoólogo carioca Ulisses
Caramaschi. acaba de descobrir uma no-t
va espécie de perereca no Cerrado, na,
zona oeste de Minas. Trata-se de uma,
espécie de gênero Hyla, que habita áreas,
de mata de galeria. - «¦¦
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.Obituário
Rio de Janeiro

àãgUsa de Andrade Costa. 81 anos, de
choque séptico. Fluminense, aposenta-,;!*Bá, viúva. Morava na Tijuca c deixou
;TJüas filhas. Sepultada ontem no Cerni-

fio de São Francisco Xavier, no Caju
»na Portuária).

•I da Siha. 71 anos. de choque
_j>lico. Fluminense, aposentado, viú-
va Morava no Caju e deixou 7 filhos.
Sepultado ontem no Cemitério de São
Francisco Xavier.
lorni Siha da Conceição. 70 anos. de

•asidente vascular cerebral. Fluminense,
sfsfaxineira, casada. Morava no Santo
««Custo. Foi sepultada no Cemitério de
"*Sâo Francisco Xavier.

. -.j^

Polícia Federal vai ajudar CPI
a identificar mortos em Perus

CCMtTEFOO-PAROUE
¦¦*-¦¦

SÃO PAULO — Cinco meses de-
pois de ter iniciado a investigação para
tentar identificar a origem das ossadas
desenterradas do Cemitério Dom Bos-
co. em Perus (zona oeste da capital) na
tentativa de identificar o paradeiro dos
presos políticos desaparecidos, a Co-
missão Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Câmara Municipal recebeu o apoio
da Policia Federal. Uma comissão,
anunciada ontem á tarde pelo diretor
do DPF. delegado Romeu Tuma cm

ADQUIRA UM JAZIGO PERPÉTUO
Com um simples
telefonem» providenciamos:
Certidão de óbito. Regiitro em Cartório.
Ornamento*. Transporte Funerário.
Informações e vendas:

Tel.: 210-2120.

visita à Câmara, vai auxiliar os verea-

dores na localização de um arquivo fo*
tográfico c de um fichário. Estes docu- '

mentos deverão ajudar na identificação
de pelo menos 95 presos políticos desa-

parecidos, cujas informações podem cs-
tar armazenadas no aceno do antigo
Dops estadual, transferida cm 1983 pa-
ra a Policia Federal.

Essa comissão — formada por um

delegado da Policia Federal, pelo medico

legista Fortunato Badan Palhares, da

Universidade de Campinas e por um vc-
reador — vai atenda todas as solicita-

«çôes da CPI e pesquisar o vasto arquivo
sobre as atividades desenvolvidas pelo
Dops durante o confronto entre a policia
política do regime militar e seus oponen-
tes, cujo periodo mais negro foi de 1968 a
1974. A PF vai ajudar os vereadores a
investigar também os inquéritos policiais
encaminhados para a Justiça Militar, on-
de constam todas as informações sobre
os ativistas políticos presos na época pelo
Dot-Codi e peto Dops.

f LUIZRASTA
Músicos, poetas, atores, cineastas, arte-
sãos e amigos convidam para a mis-
sa de LUIZ RASTA. brutalmente assassi-
nado em Pedra de Guaratiba e enterrado
como indigente. Seus assassinos estão
soltos.
A missa é pela passagem de seu ani-
versário. Venha de branco. Igreja Ma-
triz de Santa Tereza — Rua Áurea, 71
— hoje às 10:00 hs.

LUIZ FERNANDO CEZAR
DE ANDRADE

(MISSA DE 7* DIA)

tSua 

família comunica, com pesar, seu falecimen-
to ocorrido dia 16 do corrente e convida parentes
e amigos para a Missa de 7o Dia. que será ceie-

brada no dia 22. sexta-feira, às 18:30. na Igreja de
São José. á Av. Borges de Medeiros. 2735 - Lagoa.

A família de

Thales de Almeida
Martins

RI)

Profundamente consternada, agradece todas
as manifestações de solidariedade recebidas
por ocasião de sua morte, ocorrida em
15.02.91 e convida para a Missa da Ressur-
reição a realizar-se no dia 21 de fevereiro, 5*
feira, às 11 horas, na Igreja do Rosário, na Rua
Gen. Ribeiro da Costa,164 - Leme.

FRANCISCO DE ASSIS LIMA
(MISSA DE T DIA)

Su,i esposa Hercilia Rocha Lima. suas filhas Magda Cristina Lima e Vera
Lima Hathprly. Edith Gomes Pfnna e família. José Santos e lamilia. Luis.
Auqusto Barcellos e família. João Mana Foi|ò e família. Cláudio Bia; de'
Lima e família. Tadeu e esoosa. genros, netos, bisnetos, atilhados e
amigos, comunicam seu falecimento o convidam paia missa do 7'' dia na

Igreia Ordem 3* de N S do Monte do Carmo na Rua 1n de Marco, ás 10h do.
Sexta feira dia 72

t

JORGE KAMEL
(MISSA 7» DIA)

tSeus 

irmãos, cunhadas e sobrinhas agradecem as
manifestações de pesar e carinho recebidas, e
convidam para a Missa de 7o Dia que será ceie-

brada no dia 22. sexta-feira, às 9 horas na Igreja São
Paulo Apóstolo, na rua Barão de Ipanema n° 85.

GAL. ISMAR DE GÓES MONTEIRO
(1 ANO DE IMENSA SAUDADE)

t"A 

oração é o traço de união entre o céu
e a terra."
A todos aqueles que o conheceram, sua

família pede uma prece.

JORGE BERAL SARDINHA

tAnnemarie, 

Lygia e Luiz Paulo. Mansa, Ro-:
berto e filhos. Ana Luiza e filhas comunicam'
com pesar o falecimento de seu esposo e tio

ocorrido no dia 1 7 do corrente, e convidam para
a Missa de 7o Dia a realizar-se às 19hs desta
sexta-feira, dia 22, na Igreja São José da Lagoa,
à Av. Borges de Medeiros 2.735.

t
PROF»

LOLITA MARIA COUTINHO NETTO
(MISSA OI 30- DIA) «~.

Gen Elysio Dale Coutinho e Família convidam os parentes e amigos-
para a Missa de 30" Dia pela alma da sua querida LOLITA que ser-b
celebrada sentafeira. dia 22. ás 19 horas, na Igrejj dos Santos Anios
a Av Afrânio de Mello Franco n° 300 LfcBLON

t
DR. ANTÔNIO VIANA DE SOUZA

Advogado e ex-Presidente Caixa Econômica Federal
(MISSA DE 30* DIA)

Stella Dalva Bastos Viana de Souza, esposa; os filhos Diana. Mareia. Sérgio. Francisco o netos
agradecem a solidariedade e o carinho recebidos e convidam para a Missa no dia 22 de fevereiro. 6J
feira, às 19 00 h. na Igreja da Ressurreição (Capela Lateral), à Rua Francisco Otaviano nJ 99 —
Copacabana

CLOTILDE DE CARVALHO MACHADO

t
2o Aniversário de Falecimento

21 — Fev. — 89
"NÀO MORRE QUEM VIVE NO CORAÇÃO DOS VIVOS"

Paulo Affonso de Carvalho Machado, seu filho pede a quem
ler esta comunicação que reze uma Ave Maria pela alma de
sua querida mãe, falecida há 2 anos nesta data.

t Sua
¦ ? oca<

I será

MARINA CARDOSO
(MISSA DE 7° DIA)

família agradece as manifestações de pesar recebidas por
asiõo do seu falecimento e convida para a Missa cio 7o Dia que

celebrada AMANHA, dia 22. sexta-feira, às 9 30 horas, na
Iqreia Imaculada Conceição, à Praia de Botafogo • n° 266

AURO CORRÊA DA COSTA

t Sua família participa sou falecimento e convida os
parentes e amigos para a missa de 7o dia a ser
celebrada hoje. dia 21. ás 19.00 horas na Igreja N. S.
da Paz em Ipanema.

SAUDADES DO "ELINHQ"
Durante 1 7 anos ele esteve entre nós como uma companhia sempre
amiga A GOLDEN CROSS. em particular os funcionários da área
de análise medica, convida os amigos para a Missa de Sétimo Dia
do inesquecível companheiro ANTÔNIO ELIO "ELINHO". no dia'
22 de fevereiro, ás 11 horas, na Catedral da Avenida Chile

JOÃO BATISTA A. ROCHA
MISSA DE 7" DIA

t 

IRACEMA. ANTÔNIO. RICARDO. CARLOS e JÚLIO agradecem as manifestações de
pesar e solidariedade recebidas por ocasião do falecimento do inesquecível marido e pai
JOÃO BATISTA A. ROCHA e convidam para a Missa de Sétimo Dia, que faraó realizar
no dia 22 de fevereiro, sexta-feira, às 1 5:00h, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo da

Antiga Sé, Rua Sete de Setembro, 14, esquina com a Rua 1a de Março — RJ.

JOÃO BATISTA A. ROCHA
MISSA DE 7» DIA

A VARIG, seu CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS
agradecem as manifestações de pesar recebidas pelo falecimento de seu Diretor de
Tráfego SR. JOÃO BATISTA A. ROCHA, e convidam para a Missa de Sétimo Dia que
será realizada no dia 22 de fevereiro, sexta-feira, às 15:00h, na paróquia Nossa Senhora

do Carmo da Antiga Sé. Rua Sete de Setembro, 14, esquina com Rua 1 ° de Março — RJ.
t

JOÃO BATISTA A. ROCHA
MISSA DE 7° DIA

tA 

FUNDAÇÃO RUBEN BERTA agradece as manifestações de pesar recebidas por
ocasião do falecimento do Diretor de Tráfego da Varig,.SR. JOÃO BATISTA A.
ROCHA, e convida para a Missa de Sétimo Dia que será realizada no dia 22 de
fevereiro, sexta-feira, às 1 5:00h, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé,

Rua Sete de Setembro, 1 4, esquina com a Rua 1 ° de Março — RJ.
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Õs dez melhores entram na arena da praia
Guilherme e André
foram arrasadores

Fotos da Carlos Mesquita

Mariucha Al onero

•*• A metade das duplas que começou a
^tfisputa da etapa brasileira do Circuito
ÜIMundial de Vôlei de Praia Ficou para~trás. Hoje, as 10 melhores parcerias, com
-a inclusão dos cabeças-de-chave Nilo/
itAnjinho e Smith/Stoklos, iniciam as
stjuartas-dc-final, a partir das lOh, em
*4panema. Com seis duplas classificadas,

o Brasil está mais perto de conseguir o'título inédito. No caminho, mais uma
yvez, os americanos, representados por

três parcerias, e uma boa surpresa, os
italianos.

O Brasil ainda não conquistou uma
, «ó vez o posto de campeão nas cinco
. edições da competição. A classificação

de seis duplas, sendo que três delas invic-
-4as. deixam o sonho mais próximo. A"$8rte dos brasileiros esta nas mãos dos
'"bicampcòcs nacionais Nilo e Anjinho,

dos cariocas Guilherme/André, Edinho/
Tinoco. Clòvis/Átila e Túlio/Marlos e
ainda dos cearenses Franco e Roberto
Lopes. Os Estados Unidos levam à arena
os iricampcòes Smith c Stoklos e mais
Dodd/Stevenson e Hovland/Steffes. Na
bnga ainda estão os italianos Lcquaglie e
Ghiurghi.

A classificação de André e Guilher-
me. Edinho e Tinoco c Franco e Roberto
Lopes já era esperada desde as duas vitó-
rias iniciais no primeiro dia de competi-
çào. "Batalhamos muito para isso", diz
Edinho. que por desentendimentos não
disputou o campeonato ano passado.
Surpresa também não aconteceu para

, Franco e Roberto Lopes, que repetiram

as boas atuações do Brasil Open e confir-
maram o favoritismo.

Clóvis e Átila já estrearam na compe-
tiçáo surpreendendo, venceram os ameri-
canos Dodd e Stevenscn, o que os ep-
purrou para a próxima fase. Azarões
mesmo podem ser considerados Túlio e
Marlos que contaram com a sorte de cair
no grupo mais fraco para superar as más
apresentações.

As quartas-dc-final, porém, não vão
perdoar apresentações razoáveis. Dividi-
das em dois grupos de cinco, apenas as
duas primeiras duplas de cada chave pas-
sam às semifinais. E aí muitos brasileiros
vão sobrar, até porque o grupo E conta
com quatro duplas do Brasil e apenas
uma dos Estados Unidos. "Essa chave è
caixão e vela preta na mão. O nível é
muito igual, vai ser dureza", admite
Franco.

Não se pode dizer que os brasileiros
do grupo F tiveram mais sorte. Edinho/
Tinoco e Túlio/Marlos caíram na chave
de Smith/Stoklos, que reúne ainda os
italianos Lcquaglie e Ghiurghi e os tam-
bém americanos Dodd e Stevcnson."Nós os americanos ainda somos os me-
lhores. Smith e Stoklos são muito bons
mas não imbativeis", garante Dodd.

Apontados como frandes favoritos a
mais um titulo Randy Stoklos e Sinjim
Smith não se fazem de rogados e nem
tentam disfarçar a condição de bichos-
papões. "Estamos bem e vamos mostrar
um bom vôlei, que é como sabemos jo
gar", diz Stoklos. Se for verdade, brasi-
leiros que se cuidem ou mais uma vez
terão que adiar o sonho do titulo.

Resultados de ontem
] Franco/R.Lopes (Brasil) 15x5 Moreira/Garrido (Brasil)

;.;.-i.' .iV**;"-.-.

Clòvis/Atila (Brasil) 15x3 Taccone/Conde (Argentina)

Barros/Llopart (Espanha) 14 x 16 Tada/Matsumoto (Japào)

Dodd/Stevenson (Estados Unidos) 15x7 Burdin/Prosser (Austrália)

Franco/R.Lopes (Brasil) 15x9 Lequaglie/Ghiurghi (Itália)

| Clôvis/Àtila (Brasil) 15 x 6 De Jesus/Aponte (Porto Rico)

Barros/Llopart (Espanha) 2x15 Moreira/Garrido (Brasil)

, Dodd/Stevenson (Estados Unidos) 15 x 4 Taccone/Conde (Argentina)

Tada/Matsumoto (Japão) 13 x 15 Lequaglie/Ghiurghi (Itália)

Burdin/Prosser (Austrália) 15 x 9 De Jesus/Aponte (Porto Rico)

André/Guilherme (Brasil) 15x2 Garry/Vince (Inglaterra)

Drakich/Canjar (Canadá) 13 x 15 Dennys/Ninahua (Brasil)
' 

,' Túlio/Marlos (Brasil) 15x7 Flores/Morales (Chile)
lKV Edinho/Tinoco (Brasil) 15x4 Marchiori/Grigolo (Itália)
... André/Guilherme (Brasil) 15x6 Penlgaud/Jodard (França)
íü Hovland/Stefles (Estados Unidos) 15x4 Drakich/Canjar (Canadá)
; Túlio/Marlos (Brasil) 15x7 Garry/Vince (Inglaterra)

Edinho/Tinoco (Brasil) 15x6 Dennys/Ninahua (Brasil)
Flores/Morales (Chile) 6 x 15 Pénigaud/Jodard (França)
Hovland/Stefles (Estados Unidos) 15x8 Marchiori/Grigolo (Itália)

Jogos de hoje
Edinho/Tinoco (Brasil) x Lequaglie/Ghiurghi (Itália)
André/Guilherme (Brasil) x Clóvis/Atila (Brasil)

Dodd/Stevenson (Estados Unidos) x Smith/Stoklos (Estados Unidos)

Hovland/Steffes (Estados Unidos) x Franco/R.Lopes (Brasil)

Lequaglie/Ghiurghi (Itália) x Túlio/Marlos (Brasil)
Nilo/An|inho (Brasil) x Clôvis/Atila (Brasil)
Dodd/Stevenson (Estados Unidos) x Edinho/Tinoco (Brasil)
Hovland/Steffes (Estados Unidos) x André/Guilherme (Brasil)

Smith/Stoklos (Estados Unidos) x Túlio/Marlos (Brasil)

Franco/R.Lopes (Brasil) x Nilo/Anjinho (Brasil)

GrupoE Grupo F
Nilo/Anjinho (Bra) Smith/Stoklos (EUA)

Franco/R.Lopes (Bra)

Clóvis/Atila (Bra)

Lequaglie/Ghiurghi (Ita)

Dodd/Stevenson (EUA)

André/Guilherme (Bra)

Hovland/Steffes (EUA)

Túlio/Marlos (Bra)

Edinho/Tinoco (Bra)
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XâtiamSi
Guilherme e André (de frente) não tiveram dificuldades na primeira fase

'Penetras' roubam a festa
Italianos furam o
bloqueio duplo do
Brasil e dos EUA

De 
repente parece que a Itália resolveu roubar a

cena. Organizou-se, armou uma poderosa
equipe c se tornou campeã mundial na quadra. Mas
isso não bastou. A evolução demonstrada nos giná-
sios do mundo afora alcançou as praias c o vôlei
italiano cnlrou ontem de fininho numa festa que
tinha apenas dois tipos de convidados: brasileiros e
americanos. Com três vitórias c uma só derrota, a
dupla Lcquaglie c Ghiurghi agarrou uma das vagas
para a próxima fase da etapa brasileira do circuito
mundial e surpreendeu quem pensava que o vôlei
daquele país só ia bem jogado por uma equipe de
seis, cm locais fechados.

Eles sempre estiveram no Brasil, mas cm datas e
duplas separadas. Na primeira edição do Mundial de
Praia, em 87, quem veio foi Andréa Ghiurghi, que
jogou ao lado de Penteriani c terminou na sexta
colocação. No ano seguinte, a dupla voltou e amar-
gou um 13° lugar. Em 89 foi a vez de Dinisio
Lcquaglie estrear nas areias brasileiras, cm parceria
com Corsetli, e se contentar com a 12' colocação,
quase repetida cm 90, quando, ao lado de Solustri,
ficou em IIo.

Este é o primeiro torneio que os dois italianos
jogam juntos. "Sabíamos 

que formaríamos uma boa
dupla, mas contamos com um pouco de sorte tam-
bém". revelou Lcquaglie, que acabou jogando com
Ghiurghi porque o parceiro deste teve uma séria
contusão no joelho. "Sempre procurei jogar com
atletas com características mais defensivas, mas
Ghiurghi é completo", diz Lcquaglie, que espera
continuar a dupla c intensificar os treinamentos pen-
sando cm Barcelona, onde o vôlei de praia será um
dos esportes de demonstração.

A decisão da vaga foi na partida contra os japo-
neses Tada e Matsumoto, que contavam com o apoio
da torcida brasileira. Os italianos sofreram para ven-
cer c confessaram ao final dos 15 a 13 que temeram
pela sorte. "Jogamos bem o primeiro jogo do dia,
mas ali o cansaço já batia c era difícil superá-lo",
conta Lcquaglie.

O que esperar daqui para frente nem mesmo eles
sabem. O certo, porem, é que se conseguirem a pior
participação das duplas classificadas, pegam o 10°
lugar, a melhor colocação italiana desde o primeiro
campeonato. "Sc isso acontecer, tudo bem, mas acre-
dito que nos próximos anos possamos nos apresentar
ainda melhor", garantem os parceiros. Jogadores da
segunda divisão no vôlei de quadra, Lcquaglie
Ghiurghi sabem que chegar á vitoriosa seleção cam-
peã do mundo c quase impossível, mas quem sabe
conseguir um titulo na areia não os deixe em igualda-
de com os compatriotas? (M.M.)
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Ghiturghi ( E) sobe no bloqueio contra obrasileiro Franco Lopes

Três duplas brasileiras não passaram-nem
perto de derrotas na primeira fase da etapa de
abertura do Circuito Mundial de vôlei de
praia, em Ipanema. Mas uma delas foi simples-
mente arrasadora. Além de vencer as quatro
partidas disputadas, só permitiu aos adversa-
rios, somados, meros 11 pontos. Com" tinia
média de 2,75 pontos contra por partida, $((i-
lherme e André asseguraram o primeiro jugar
do grupo C e ratificaram a boa fase. Juntos
desde 1988, os parceiros cariocas conquistaram
o melhor saldo de pontos até agora. -• -"

As esmagadoras vitórias da dupla brasileira
podem ser contestadas pelo grupo em que
caíram, um dos mais fáceis da competição.
Ainda assim, é argumento insuficiente para
explicar o 15/2 imposto a Túlio e Mar)os.
também classificados para a próxima fase,'o
15/1 sobre os chilenos Flores e Morales, um
novo 15/2 cm cima dos ingleses Garry e Vince,
talvez os mais fracos do torneio, c o 15 6
sobre a dupla francesa Pcnigaud c Jodard, uma
boa revelação. "Nos 

quatro jogos fizemos óti-
mas apresentações", disse André, sem modés-
tia ou pretensão.

Com planos de irem para os Estados Uni-
dos, principal centro do vôlei de praia. Gui-
lherme e André consideram a experiência ad-
quirida ano passado, com a disputa de torneios
internacionais, fundamental para a atual .boa
fase. A dupla quer ganhar mais experiência
para tentar encarar o vôlei de praia como uma
atividade profissional. (MM.)

Largadinhas
Confusão — Os torcedores acabam fazen-
do uma tremenda confusão c ficam sem sabero
que estão vendo. Eles acham que a dnplu
vencedora do campeonato que termina domin-
go será campeã mundial de vôlei de praia. Não
e bem assim. Com a criação do Circuito Mtin-
dial, a etapa disputada no Brasil passa a ser
apenas a abertura do circuito, ainda que amais
tradicional. Culpa dos organazidores, que in-
sistem em chamar a competição de Campeona-
to Mundial, quando apenas a dupla mais. bem
colocada no circuito, ao final da temporada.
merece o titulo.
Samba — O carnaval carioca parece não
acabar nunca. Ontem, enquanto a arquibanca-
da ganhava o tradicional banho de mangueira,
as águas rolavam nas caixas de som. que a
todo volume tocavam o chué chuá. samba
enredo da Mocidade Independente de Padre
Miguel, bicampeã do carnaval.
Gamão - A dupla tricampeã Sinjim Smith c
Randy Stoklos não se contenta em jogar ape-
nas o vôlei de praia. Em mais essa passagem
pelo Brasil, os norte-americanos vão disputar
ainda um torneio de gamão, amanhã, no hotel
Méridien. no lançamento do circuito brasilci-
ro.
Xuxa — O ex-jogador de futebol DÓVHI
adorou o modelilo de seu compatriota, o ar-
gentino Conde, que usa o cabelo louro solto.
com um xuca no alto da cabeça, e por isso
mesmo já ganhou o apelido de Xuxa. Doval
promete adotar o penteado do rapaz.
Indigestáo — O pernambucano Garrido
sofreu horrores durante a partida entre os
japoneses e italianos, que decidia a segundo
vaga do grupo A. Uma vitória japonesa pode-
ria dar aos brasileiros a classificação para a
próxima fase. Garrido, que tinha acabado de
almoçar, estava à beira de uma indigestãd.
Com a derrota japonesa e a desclassificação c(p
lamentava. "Fiz a disgcstào mais rápido. E
ruim depender dos outros". - •
Escolinha — Até o próximo dia 28. das
I7h às 19h, quem quiser aprender votei de
praia pode ir a Ipanema, em frente d rua
Vinícius de Moraes, participar da I1 clinica
Wooloko. Os jogadores Edinho e Tinoco da-
rão aulas gratuitas para os interessados.
Liga — Pirclli c Frangosul fazem hoje, a
partir das 20h30m. em Santo André, o pfincl-
pai jogo da segunda rodada do returno dó
campeonato da Liga Nacional masculina. A
partida vale a segunda colocação isolada do
torneio — o Bancspa continua na folgado nú
liderança. " i

r

Eleição do basquete tem velhos nomes e promessas Placar jb
Gisele Porto

', Desinteresse do público, giná-
jsios vazios e mal equipados, dispu-
:tas nos tribunais, baixo nivel técni-
co, o basquete do Rio vive maus
momentos. As promessas de cam-
Ipanha dos candidatos à presidência
ida federação estadual na eleição de
¦hoje prometem virar, o jogo. Bcne-
'dito Tortelli. 51 anos, o Paulista.
atual presidente, e Gerasime Bozi-
kis, 47, o Grego, disputam o voto de
16 dos 22 clubes filiados para um'mandato de três anos que já dividi-
Iram antes — o primeiro foi diretor
.técnico na gestão do segundo, entre
'1985 e 1987.

Haja trabalho e disposição. A
última temporada foi das mais fra-
cas, pela primeira vez em vários
anos os clubes não trouxeram joga-'dores estrangeiros — a exceção foi
um Evaristo Perez fora de forma
que defendeu o Vasco. Jogadores
de seleção, como Maury, Cadum,
'Paulinho Villas Boas ou mesmo o
veterano Carioquinha voltaram pa-
ra São Paulo, mesmo destino dos
americanos que antes defendiam as
cores cariocas.

Reflexo do baixo investimento
dos clubes, o último campeonato
[estadual, vencido pelo Flamengo.

teve público reduzido, jogos adia-
dos e manobras nos bastidores. A
temporada, que teria continuidade
agora com a Liga Nacional, acabou
mais cedo porque os clubes não
concordaram em disputar a seletiva
da competição e romperam com a
Confederação.

No feminino, o quadro é ainda
mais crítico. O América do Rio en-
trou como convidado na Taça Bra-
sil, no início do mès, mas não pas-
sou da primeira fase. O próprio
campeonato estadual è reduzido a
um gueto. Apenas quatro equipes
— Vasco, Castelo Branco, América
e Icaraí — participam da disputa,
num esquema totalmente amador.

Nem o campeonato estadual ju-
venil masculino escapou de proble-
mas. Adiado sucessivas vezes, o
torneio, previsto para terminar em
dezembro, estendeu-se até a véspe-
ra do Carnaval sem conhecer seu
campeão. Depois de brigarem no
tapetão. Flamengo e Vasco empata-
ram nas duas primeiras partidas da
melhor de três — cada um venceu
uma — e não decidiram o titulo por
falta de árbitros e quadras disponi-
veis. Numa decisão rara, ambos fo-
ram declarados campeões e quem
perdeu foi o basquete.

PAULISTA
Nome — Benedito Ciccro Tortelli
Chapa — União e Vitória
Formação profissional — É formado cm Psicologia c
Educação Física, mas trabalha como fiscal de rendas
Onde atuou como jogador 

— Vasco, Municipal, Flu-
minense, Olaria e Grajaú
Clube de coração — Palmeiras
Como pensa que os clubes podem se fortalecer — Acha

?|ue 
só com mais dinheiro, mas lembra que a crise

manceira é geral e atinge os principais esportes do
Rio. Convites de São Paulo tiram daqui os melhores
jogadores e os clubes, atualmente, não estão podendo
investir
Proposta para as divisões de base — Pretende realizar
mais competições no interior e dividir as equipes, de
acordo com o nivel técnico, para evitar jogos dese-
quili brados
Para o feminioo — Fortalecer a categoria infantil,
com mais campeonatos abertos, promover torneios
para juvenis e adultas e incentivar a participação dos
clubes
Proposta para o interior — Gostaria de promover
mais jogos por lá, mas os clubes não aceitam
Liga Nacional — Acha que clubes do Rio perdem
oportunidade de disputarem jogos de alto nível, mas
diz que a federação não pode fazer nada
Projeto mais ousado — Considera que o mais impor-
tante para o basquete do Rio seria fortalecer-se no
interior, com apoio de prefeituras e empresas. Gosta-
ria de fazer os campeonatos no interior e apenas as
finais no Rio 

~~

Espera quantos votos — Não faz contas. Acha que a
eleição vai ser decidida de última hora

GREGO
Nome — Gerasime Nicolas Bozikis
Chapa — Scout (seriedade, credibilidade, organização,
união e trabalho)
Formaçio profissional — Administrador de empresas,
tem uma firma de ar condicionado central
Onde atuou como jogador — Sírio, América. Tijuca e
Botafogo
Clube de coração — Botafogo
Como pensa que os clubes podem se fortalecer — Se
propõe a ajudar os clubes a buscarem patrocinadores e
fornecer material esportivo para os mais carentes. Acha
que calendário organizado e seriedade nas competições
farão os dirigentes voltarem a investir no basquete
Proposta para as divisões de base — Aumentar número
de torneios e promover competições interestaduais
Para o feminino — Fortalecer divisões de base, criar
mais competições e facilitar inscrição de equipes não
federadas
Proposta para o interior — Quer criar núcleos em Volta
Redonda. Nova Friburgo e Campos, para facilitar con-
tatos entre clubes, empresas e prefeituras
Liga Nacional — Acha que o Rio tem que participar.
inclusive para aumentar o intercâmbio com equipes de
São Paulo. Minas Gerais e Rio Grande do Sul. com as
quais quer fazer também torneios amistosos. Quer tam-
bém aproximar a federação da confcdcr.açâo e fazer
competições internacionais no Maracanãzinho. para o
qual pretende comprar novas tabelas
Projeto mais ousado — Buscar patrocínio para escolher
nos Estados Unidos jogadores para serem distribuídos
aos clubes do Rio
Espera quantos votos — Diz contar com o apoio declara-

BASQUt Tfc

Campeonato Profissional dos EUA
Oarlotta 102 i 118 Indiana
Phiiedeiphia 107 i 104 Seatio
New Jertey 971B3 Sacramento ~~
Nm> Yom 1021 110 Altanta
Pftoanii 109 « 105 Boston
Mirwaukee 1161 90 Miami j-
Chicago 118 i 113 Washington
Houston 103 i 112 lakors
Portland 107 ¦ 100 Dallai
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TEfalS

Aberto d» Sttuttoart
(Alamanha)
Primeira rodada
Stetan Edberg ISuoi 61* e 7/6 Markus
Zoecka (Ale), Quy Foroet Ifral KeW Juan Aguilera'

(E»p|. Jan Siemonnk (Hol) V. e 6/0 Morsl Skc« (Aut).
Andrat Charkasov (URSS) S/7. 6/2 a 7/6 Palrick Kuehnem

(Ala). Chnstian Bergstron (Suei 6/4 3/6 e 3/6 Jan Guri-
nartaon (Sue)
Segunda rodada
Magnua Ouataffuon iSuci 4/6, 6/3 e 6/3 Androí ChosnokoV
(URSS) Ooran Ivams&ec (lug) 6/4 e 6/4 Ene Jelen (Ale)

Aberto da Memphis
lEstaoos Unidos)
Primeira etapa
Masculino
Mats Wilander ISuo) 7/6, 5/7 e 6/2 Marco» Ondruska (A S).
Wayne Fe"eifa (A S) 6/7 7/6 e 6/3 Luís Herrera (Me«).
Gary Mullor (A S) 6/7. 7/6 e 6'4 Jimmy Anas lEUA)
Feminino — •„

Dairen Ca-! (Aus) 6/4 e 6/2 Bnan Garrow IEUA). Derrick
Rostagno 7/6 o 7/6 Mark KfaUman (Aus). Micnael Chang
(EUA) 6/4. 3/6 e 6/2 Jean rieunan (Fra)

BOXE

Q Tommy Morrison derrotou o e»-campeào mund>ai de»v

pesovpesados PtnWofl Thomas. por nocaute, no primeira-
assatto
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Os dez melhores entram na arena da praia
Fotos de Carlos Mesauita -âV»

7". Mariucha Moneró

aás A metade das duplas que começou a
•••disputa da etapa brasileira do Circuito

Mundial de Vôlei de Praia ficou para"*• trás. Hoje, as 10 melhores parcerias, com
inclusão dos cabeças-de-chave Nilo/

ínjinho e Smith/Stoklos, iniciam as
««.quartas-de-final, a partir das lOh, em

Ipunpma Com seis duplas classificadas,
o Brasil está mais perto de conseguir o
Título inédito. No caminho, mais uma""Tez. os americanos, representados por
Ijês parcerias, c uma boa surpresa, os
italianos.

EtJbr""*" O Brasil ainda não conquistou uma
•^"só vez o posto de campeão nas cinco

edições da competição. A classificação
^Jlc seis duplas, sendo que três delas invic-
^Us. deixam o sonho mais próximo. A"'sorte dos brasileiros está nas mãos dos

bicampeões nacionais Nilo e Anjinho,
dos cariocas Guilherme/André. Edinho;'
Tinoco. Clóvis/Átila e Túlio/Marlos e
ainda dos cearenses Franco c Roberto
Lopes. Os Estados Unidos levam à arena
os tricanineòes Smith e Stoklos e mais
DoddStevenson e Hovland/Stcffes. Na
briga ainda estão os italianos Lequaglie e
Ghiurghi.

A classificação de André e Guilhcr-
me. Edinho c Tinoco c Franco e Roberto
Lopes já era esperada desde as duas vitó-
rias iniciais no primeiro dia de competi-
ção. "Batalhamos muito para isso", diz
Edinho, que por desentendimentos não
disputou o campeonato ano passado.
Surpresa também não aconteceu para
Franco e Roberto Lopes, que repetiram

as boas atuações do Brasil Opcn e confir-
maiam o favoritismo.

Clóvis c Átila já estrearam na compe-
tiçâo surpreendendo, venceram os ameri-
canos Dodd e Stcvcnsen, o que os em-
purrou para a próxima fase. Azaròcs
mesmo podem ser considerados Túlio e
Marlos que contaram com a sorte de cair
no grupo mais fraco para superar as más
apresentações.

As quartas-dc-final, porém, não vão
perdoar apresentações razoáveis. Dividi-
das cm dois grupos de cinco, apenas as
duas primeiras duplas de cada chave pas-
sam às semifinais. E ai muitos brasileiros
vão sobrar, até porque o grupo E conta
com quatro duplas do Brasil e apenas
uma dos Estados Unidos. "Essa chave é
caixão e vela preta na mão. O nível é
muito igual, vai ser dureza", admite
Franco.

Não se pode dizer que os brasileiros
do grupo F tiveram mais sorte. Edinho/
Tinoco e Túlio/Marlos caíram na chave
de Smith/Stoklos, que reúne ainda os
italianos Lequaglie e Ghiurghi c os tam-
bém americanos Dodd e Stcvcnson.
"Nós os americanos ainda somos os me-
lhores. Smith c Stoklos são muito bons
mas não imbativeis". garante Dodd.

Apontados como frandes favoritos a
mais um titulo Randy Stoklos c Sinjim
Smith não se fazem de rogados c nem
tentam disfarçar a condição de bichos-
papões. 

"Estamos bem c vamos mostrar
um bom vôlei, que é como sabemos jo-
gar", diz Stoklos. Sc for verdade, brasi-
leiros que se cuidem ou mais uma vez
terão que adiar o sonho do titulo.

Resultados de ontem
Franco/R.Lopes (Brasil) 15x5 Moreira/Garrido (Brasil)

Clóvis/Átila (Brasil) 15x3 Taccone/Conde (Argentina)

Barros/Llopart (Espanha) 14 x 16 Tada/Matsumoto (Japào)

Dodd/Stevenson (Estados Unidos) 15x7 Burdin/Prosser (Austrália)

Franco/R.Lopes (Brasil) 15x9 Lequaglie/Ghiurghi (Itália)

Clóvis/Átila (Brasil) 15 x 6 De Jesus/Aponte (Porto Rico)

Barros/Llopart (Espanha) 2x15 Moreira/Garrido (Brasil)

Dodd/Stevenson (Estados Unidos) 15x4 Taccone/Conde (Argentina)

Tada/Matsumoto (Japão) 13 x 15 Lequaglie/Ghiurghi (Itália)

Burdin/Prosser (Austrália) 15 x 9 De Jesus/Aponte (Porto Rico)

André/Guilherme (Brasil) 15x2 Garry/Vince (Inglaterra)
Drakich/Canjar (Canadá) 13 x 15 Dennys/Ninahua (Brasil)
Túlio/Marlos (Brasil) 15x7 Flores/Morales (Chile)
Edinho/Tinoco (Brasil) 15x4 Marchiori/Grigolo (Itália)
André/Guilherme (Brasil) 15x6 Penigaud/Jodard (França)
Hovland/Steftes (Estados Unidos)-15 x 4 Drakich/Canjar (Canadá)
Túlio/Marlos (Brasil) 15x7 Garry/Vince (Inglaterra)
Edinho/Tinoco (Brasil) 15x6 Dennys/Ninahua (Brasil)
Flores/Morales (Chile) 6x15 Pènigaud/Jodard (França)
Hovland/Stefles (Estados Unidos) 15x8 Marchiori/Grigolo (Itália)

Jogos de hoje SHMfl

Edinho/Tinoco (Brasil) x Lequaglie/Ghiurghi (Itália)
André/Guilherme (Brasil) x Clóvis/Atila (Brasil)

Dodd/Stevenson (Estados Unidos) x Smith/Stoklos (Estados Unidos)

Hovland/Stetfes (Estados Unidos) x Franco/R.Lopes (Brasil)

Lequaglie/Ghiurghi (Itália) x Túlio/Marlos (Brasil)
Nilo/Anjinho (Brasil) x Clóvis/Atila (Brasil)
Dodd/Stevenson (Estados Unidos) x Edinho/Tinoco (Brasil)

Hovland/Stettes (Estados Unidos) x André/Guilherme (Brasil)

Smith/Stoklos (Estados Unidos) x Túlio/Marlos (Brasil)

Franco/R.Lopes (Brasil) x Nilo/Anjinho (Brasil)

Grupo E GrupoF
Nilo/Anjinho (Bra)

Franco/R.Lopes (Bra)

Clóvis/Atila (Bra)

André/Guilherme (Bra)

Hovland/Steffes (EUA)

Smith/Stoklos (EUA)

Lequaglie/Ghiurghi (Ha)

Dodd/Stevenson (EUA)

Túlio/Marlos (Bra)

Edinho/Tinoco (Bra)

'¦¦•£
*" §Pl:#5?ít!V

¦¦¦- • ifSammmm&^
. tSjl- "*^f\í.'**>>í'':''.:iv-..,:í'-;'-';í' /• -¦.-'.¦¦í.-. :.\sC.; ":¦-¦ ¦.-./¦"¦"• ?¦'(.!..' :'-Ví.*.J^'

*"*«*¦¦****:;_''"¦* ' •^•aBBBaSnh»wm*»»»^^LL-_-_

.•BBavaaaaá jBpVU ^^j^^^li^^l^ ^^^^^máaaà^a^ã^a^ã^ã^a^a^a^ã^a*a^a^aaa^a*fÊ^a^amaa^aaaaam

mWaw^B±- ifliSr^viHr. ¦"* ^0**fc*flBVi^9BM^^H|^E^9flÍ taaAJiaM'**.* « - J *%
H^*^k^flÍH 

' 
pi^ •^^ ^^^^ 

"^^^T^WPUUeM^^P^ m^tm^^L^m e^h * ^^a*aaw\ w **" V ^^

^t^*w.'. ^W ^a^^ .'i y.^mtxittbaa^'*' ^fisjfiJi^a^av^iFi&iy'T '^tüwícííç. s^j ifàia}ffl&r&Ktí3sax^a^a^a^a\ ^^aa aaDa,

^Ja^ama^ÊÈà j9| ¦ siam m^a^a*. yJa^a^Êk. ^rv: \ \^^^H'^^^^^^^T

- i urtl 
'** 

*"W^' . C-" . "*. Ava.'Í_ ^VM BBBlltajW. .J^

**-^~*m*0ÊÊÊ&^awawaw?» • «..¦.. <"•.*.¦,

¦*. -»-V^-*.-i s

Guilherme e André (de frente) não tiveram dificuldades na primeira fase

'Penetras' roubam a festa
Italianos furam o
bloqueio duplo do
Brasil e dos EUA

De 
repente parece que a Itália resolveu roubar a

cena. Organizou-se. armou uma poderosa
equipe c se tornou campeã mundial na quadra. Mas
isso não bastou. A evolução demonstrada nos giná-
sios do mundo afora alcançou as praias c o vôlei
italiano entrou ontem de fininho numa festa que
tinha apenas dois tipos de convidados: brasileiros c
americanos. Com ires vitórias c uma só derrota, a
dupla Lequaglie e Ghiurghi agarrou uma das vagas
para a próxima fase da etapa brasileira do circuito
mundial e surpreendeu quem pensava que o vôlei
daquele pais só ia bem jogado por uma equipe de
seis, em locais fechados.

Eles sempre estiveram no Brasil, mas em datas c
duplas separadas. Na primeira edição do Mundial de
Praia, em 87. quem veio foi Andréa Ghiurghi. que
jogou ao lado de Penteriani c terminou na sexta
colocação. No ano seguinte, a dupla voltou c amar-
gou um 13° lugar. Em 89 foi a vez de Dinisio
Lequaglie estrear nas areias brasileiras, cm parceria
com Corsetti. e se contentar com a 12' colocação,
quase repetida cm 90. quando, ao lado de Solustri.
ficou cm 11°.

Este c o primeiro torneio que os dois italianos
jogam juntos. 

"Sabíamos 
que fotnariamos uma boa

dupla, mas contamos com um pouco de sorte tam-
bém", revelou Lequaglie. que acabou jogando com
Ghiurghi porque o parceiro deste teve uma séria
contusão no joelho. 

"Sempre 
procurei jogar com

atletas com características mais defensivas, mas
Ghiurghi é completo", diz Lequaglie, que espera
continuar a dupla e intensificar os treinamentos pen-
sando cm Barcelona, onde o vôlei de praia será um
dos esportes de demonstração.

A decisão da vaga foi na partida contra os japo-
neses Tada e Matsumoto, que contavam com o apoio
da torcida brasileira. Os italianos sofreram para ven-
cer c confessaram ao final dos 15 a 13 que temeram
nela sorte. "Jogamos bem o primeiro jogo do dia,
mas ali o cansaço já batia c era difícil superá-lo",
conta Lequaglie.

O que esperar daqui para frente nem mesmo eles
sabem. O certo, porém, é que se conseguirem a pior
participação das duplas classificadas, pegam o 10°
lugar, a melhor colocação italiana desde o primeiro
campeonato. "Sc isso acontecer, tudo bem. mas acre-
dito que nos próximos anos possamos nos apresentar
ainda melhor", garantem os parceiros. Jogadores da
segunda divisão no vôlei de quadra, Lequaglie
Ghiurghi sabem que chegar à vitoriosa seleção cam-
peã do mundo è quase impossível, mas quem sabe
conseguir um titulo na areia não os deixe cm igualda-
de cOm os compatriotas? (M.M.)
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Ghiurghi (E) sobe no bloqueio contra oorasileiro Franco Lopes

Guilherme e André
foram arrasadores

Trcs duplas brasileiras não passaram nem
perto de derrotas na primeira fase da etapa'de
abertura do Circuito Mundial de vôlei .de
praia, cm Ipanema. Mas uma delas foi simples-
mente arrasadora. Além de vencer as quatro
partidas disputadas, só permitiu aos adVÇftá-
rios. somados, meros 11 pontos. Comüma
média de 2.75 pontos contra por partida, Gui-
lherme e André asseguraram o primeiro,lugar
do grupo C e ratificaram a boa fase. Juntos
desde 1988, os parceiros cariocas conquistaram
o melhor saldo de pontos até agora.

As esmagadoras vitórias da dupla brasileira
podem ser contestadas pelo grupo em (jue
cairam, um dos mais fáceis da competição.
Ainda assim, é argumento insuficiente para
explicar o 15/2 imposto a Túlio e Macios,
também classificados para a próxima fasev o
15/1 sobre os chilenos Flores c MoraleSJ úm
novo 15/2 cm cima dos ingleses Garry e Vince,
talvez os mais fracos do torneio, e o 15 6
sobre a dupla francesa Pcnigaud e Jodard, uma
boa revelação. "Nos 

quatro jogos fizemos óti-
mas apresentações", disse André, sem níodes-
tia ou pretensão.

Com planos de irem para os Estados Uni-
dos. principal centro do vôlei de praia, Gui-
lherme e André consideram a experiência ad-
quirida ano passado, com a disputa de torjiçios
internacionais, fundamental para a atual .boa
fase. A dupla quer ganhar mais experiência
para tentar encarar o vôlei de praia come» «ma
atividade profissional. {M.M.)

Largadinhas
Confusão — Os torcedores acabam fazen-
do uma tremenda confusão e ficam sem saber o
que estão vendo. Eles acham que a cJíi^la
vencedora do campeonato que termina dòmin-
go será campeã mundial de vôlei de praia Não
e bem assim. Com a criação do Circuito Mun-
dial, a etapa disputada no Brasil passa a-ser
apenas a abertura do circuito, ainda que amnis
tradicional. Culpa dos organazidores, que m-
sistem cm chamar a competição de Campeorià-
to Mundial, quando apenas a dupla mais bem
colocada no circuito, ao final da temporada,
merece o titulo. ¦ ""

Samba — O carnaval carioca pareci.1 fífio
acabar nunca. Ontem, enquanto a arquibariça-
da ganhava o tradicional banho de mangueira,
as águas rolavam nas caixas de som. que a
todo" volume tocavam o chué chuá, samba
enredo da Mocidade Independente de Padre
Miguel, bicampeà do carnaval.
Gamão - A dupla tricampeã Sinjim Smí^ c
Randy Stoklos não se contenta em jogar ape-
nas o vôlei de praia. Em mais essa passagem
pelo Brasil, os norte-americanos vão disputar
ainda um torneio de gamão. amanhã, no htrtcl
Méridicn. no lançamento do circuito brasilei-
ro.
Xuxa — O ex-jogador de futebol Doval
adorou o modelito de seu compatriota, o ar-
gentino Conde, que usa o cabelo louro solto,
com um xuca no alto da cabeça, e porwso
mesmo já ganhou o apelido de Xuxa. Doval
promete adotar o penteado do rapaz. :.:.
Indigestão — O pernambucano Garrido
sofreu horrores durante a partida entre os
japoneses e italianos, que decidia a sejfljndji
vaga do grupo A. Uma vitória japonesa podo-
ria dar aos brasileiros a classificação para o
próxima fase. Garrido, que tinha acabado c)c
almoçar, estava á beira de uma indigestão.
Com a derrota japonesa e a desclassificação ele
lamentava. "Fiz a disgestão mais rápido, it
ruim depender dos outros". '
Escolinha — Até o próximo dia 2o, dis
17h ás 19h. quem quiser aprender vôlei qb
praia pode ir a Ipanema, em frente a rufa
Vinícius de Moraes, participar da 1* clinica
Wooloko. Os jogadores Edinho e Tinoco da-
rão aulas gratuitas para os interessados. "

Liga — Pirelli c Frangosul fazem hpje, \a
partir das 20h30m, em Santo André, o pnnqi-
pai jogo da segunda rodada do returiw cVo
campeonato da Liga Nacional masculina. A
partida vale a segunda colocação isolada do
torneio — o Banespa continua na folgado ria
liderança.

Eleição do basquete tem velhos nomes e promessas Placar jb
Gisele Porto

Desinteresse do público, ginà-
;sios vazios e mal equipados, dispu-
|tas nos tribunais, baixo nivel técni-
;co, o basquete do Rio vive maus
•momentos. As promessas de cam-
panha dos candidatos à presidência'da 

federação estadual na eleição de
,hoje prometem virar o jogo. Bene-
idito Tortelli, 51 anos, o Paulista,
'atual 

presidente, e Gerasime Bozi-
kis, 47, o Grego, disputam o voto de

;16 dos 22 clubes filiados para um
•mandato de três anos que já dividi-
;ram antes — o primeiro foi diretor
Itécnico na gestão do segundo, entre
; 1985 e 1987.
: Haja trabalho e disposição. A
última temporada foi das mais fra-
:cas, 

pela primeira vez em vários
•anos os clubes não trouxeram joga-
idores estrangeiros — a exceção foi'um Evaristo Perez fora de forma
;que defendeu o Vasco. Jogadores
_de seleção, como Maury, Cadum,
Paulinho Villas Boas ou mesmo o
•veterano Carioquinha voltaram pa-'.ra 

São Paulo, mesmo destino dos
americanos que antes defendiam as
cores cariocas.

Reflexo do baixo investimento
idos clubes, o último campeonato
estadual, vencido pelo Flamengo,

teve público reduzido, jogos adia-
dos e manobras nos bastidores. A
temporada, que teria continuidade
agora com a Liga Nacional, acabou
mais cedo porque os clubes não
concordaram em disputar a seletiva
da competição e romperam com a
Confederação.

No feminino, o quadro é ainda
mais critico. O América do Rio en-
trou como convidado na Taça Bra-
sil, no inicio do mês, mas não pas-
sou da primeira fase. O próprio
campeonato estadual è reduzido a
um gueto. Apenas quatro equipes
— Vasco, Castelo Branco, América
e Icarai — participam da disputa,
num esquema totalmente amador.

Nem o campeonato estadual ju-
venil masculino escapou de proble-
mas. Adiado sucessivas vezes, o
torneio, previsto para terminar em
dezembro, estendeu-se até a véspe-
ra do Carnaval sem conhecer seu
campeão. Depois de brigarem no
tapetão. Flamengo e Vasco empata-
ram nas duas primeiras partidas da
melhor de três — cada um venceu
uma — e não decidiram o titulo por
falta de árbitros e quadras disponí-
veis. Numa decisão rara, ambos fo-
ram declarados campeões e quem
perdeu foi o basquete.

PAULISTA

Nome — Benedito Cícero Tortelli
Chapa — União e Vitória
Formaçio profissional — É formado em Psicologia e
Educação Física, mas trabalha como fiscal de rendas
Onde atuo* cono jogador 

— Vasco, Municipal, Flu-
minense, Olaria e Grajaú
Clube de coração — Palmeiras
Como peasa que os clubes podem se fortalecer — Acha

?iue 
só com mais dinheiro, mas lembra que a crise

manceira é geral e atinge os principais esportes do
Rio. Convites de São Paulo tiram daqui os melhores
jogadores e os clubes, atualmente, não estão podendo
investir
Proposta para as divisões de base — Pretende realizar
mais competições no interior e dividir as equipes, de
acordo com o nivel técnico, para evitar jogos desc-
quilibrados
Para o femiaino — Fortalecer a categoria infantil,
com mais campeonatos abertos, promover torneios
para juvenis e adultas e incentivar a participação dos
clubes
Proposta para o interior — Gostaria de promover
mais jogos por lá, mas os clubes não aceitam
Liga Nacional — Acha que clubes do Rio perdem
oportunidade de disputarem jogos de alto nivel. mas
diz que a federação não pode fazer nada
Projeto mais ousado — Considera que o mais impor-
tante para o basquete do Rio seria fortalecer-se no
interior, com apoio de prefeituras e empresas. Gosta-
ria de fazer os campeonatos no interior e apenas as
finais no Rio
Espera quantos votos — Não faz contas. Acha que a
eleição vai ser decidida de última hora

GREGO
Nome — Gerasime Nicolas Bozikis

Chapa — Scout (seriedade, credibilidade, organização,
união e trabalho)
Formação profissional — Administrador de empresas,
tem uma firma de ar condicionado central
Onde atuou como jogador — Sírio. América, Tijuca e
Botafogo
Clube de coração — Botafogo
Como pensa que os clubes podem st fortalecer — Se
propõe a ajudar os clubes a buscarem patrocinadores e
fornecer material esportivo para os mais carentes. Acha

Í|ue 
calendário organizado e seriedade nas competições

arão os dirigentes voltarem a investir no basquete

Proposta para as divisões de base — Aumentar número
de torneios c promover competições interestaduais

Para o feminino — Fortalecer divisões de base, criar
mais competições e facilitar inscrição de equipes não
federadas
Proposta para o interior — Quer criar núcleos em Volta
Redonda, Nova Friburgo e Campos, para facilitar con-
latos entre clubes, empresas e prefeituras
Liga Nacional — Acha que o Rio tem que participar,
inclusive para aumentar o intercâmbio com equipes de
São Paulo. Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com as
quais quer fazer também torneios amistosos. Quer tam-
bém aproximar a federação da confederação e fazer
competições internacionais no Maracanàzinho, para o
qual pretende comprar novas tabelas

Projeto mais ousado — Buscar patrocínio paia escolher
nos Estados Unidos jogadores para serem distribuídos
aos clubes do Rio
Espera quantos votos — Diz contar com o apoio declara-
do de 12 clubes

RK) Brinco 1 > 1 Ramo
CSA-AL 1 ¦ 0 CorKlb*-Pn
C««r«-Pt O > 1 AMtwHM

Campeonato Europeu d*
Grupo 1 — França 311 Eapanh*
Qnjpo 6 — Portugal 5 > 0 Mato

Copa dat Itália
Botogna 1 ¦ 3 Napoll Cl
juvantua O • 2 Roma (")
Milan (•) O » O Ban
Sampooria C) 110 Toflno
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Chartoüa 102 > 119 Indiana. Philadalptiia 107 > 104 SaalW MfV
Jantar 97 ¦ 83 Sacramamo: Knttfca 102 i 110 ARanta. Phoanii
1001106 Boatoni Mirwaufcaa 11S > 90 Miami. Chicago na t li»
Waanlngton. Houalon 103 i 112 Lakara. Portland 107 « 1O0'
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XiõaNãcional Feminina
Armaiam dai Fabricai 15'3 15/e a 15/8 BaafSao Ciataae'

Unlmad; Sadia 15/7. 15/4 a 1S/4 AABB/Braiiiit Coigala/JI<jj_

da Açúcar 15/3. 1&/2 a 1S/5 TranlIlloral/AVS. Racrl/Ligunr^

15/5, 1&/7 a 1&/7 Uniia/Minai

Lioa Nacional Masculina
Binaipa 15/8.1&T9 a 15/10 Talaap

Aborto da Stuttoert
(Ala manha)
S Edoarg iSual 6/4 a 7/6 M Zoacfca (Ala): M QuitafhKori'.*
(Sua) 4/6. 6/3 a 7/6 A Chemohov (URSS). O. Ivinltavic (tuf)
6/4 a 6/4 E Jalan (Ala)

ATLETISMO
Maeting da Ghent
(Btlglcal
Maiculino — 2O0m t" L Chrutie (Ing), 20s6B. 4O0m f R
Hiley (EUA). 46»64. 8O0m. 1" C Kmzamyampl (Bur).-»
1m50«S3, JOOOm 1* H BouliyHd (M«r). 7m49s27. Salto trlptof^
1- P Edwardl (Ing) 17,95m
Feminino — 200m I* P Davis (Bãh). 23*5.36. 400m ,• R
Scllabfin (Suil. 5**22 800m 1- L Bergnman (Bel). 2m07s71



.'JORNAL DO BRASIL Esportes/Turfe

Bó João Paulo iá está
liberado para Falcão

Araújo Netto
Correspondente

EftíiROMA — Até ontem à noite, o úni-
co:d,os quatro brasileiros que atuam na

.-Itália já liberado por seu clube (o Bani,
-tfjwa.atender a convocação de Paulo Ro-
..jtjefto Falcão».era o atacante Jcà"o Paulo
J?f)r,,,teicfonc. falando de sua casa cm
„Bari. a cunhada do jogador informou
^lk cie deveria viajar para o Brasil o
Tnaris' tardar na noite de domingo.¦'-^Mazinho. considerado um dos me-

"Wbres jogadores do Campeonato Itália-'iTuYnào tinha certeza de que obteria a
liberação do Lecce. "Acho 

que só na
sexta-feira (amanhã) saberei se o presi-

gflgnfe Franco Jurlano me liberará. A
Consulta que fi/ ao técnico Boniek não

;Tn&aeíxou otimista. O treinador lembrou
quê nossa situação no campeonato é in-

¦ <*r4vis e que. para nos salvar de um rebai-
'ixamento para a série B. não devemos
iiupnficder qualquer vantagem aos adver-
•súfios", explicou Mazinho.

' "Devemos entrar em campo sempre
.pqm, força máxima -Principalmente para
.enfrentar adversários como os que tere-
.^íos nos próximos domingos — Juven-

ius, cm Turim, c Roma. em Lecce. Natu-

ralmenle. se depender de mim. embarco
no primeiro avião para atender á convo-
cação da CBF. Mas pelo que reza o
contrato que fiz. dependo da autorização
do clube. Só poderia fincar pé se fosse
para um jogo oficial, porque ai o clube
não pode negar o direito de defender a
seleção". lamentou o lateral.

Na sede do Parma. uma funcionária
da secretaria do clube, na ausência do
diretor c do presidente, disse que a deci-
são sobre a liberação de Taflarel deve ser
tomada pelo técnico Nevio Scala. Em
quinto lugar no campeonato, graças a
uma campanha que superou as melhores
expectativas dos dirigentes c torcedores,
a funcionária do Parma admitia que a
liberação de TaíTarel parecia bastante
viável.

Com o advogado c empresário Sérgio
Azzaretto. organizador de exibições de
veteranos e jogos de despedidas, amigo
pessoal do chefe do governo italiano
Giulio Andrcotti e representante da CBF
na Itália, não foi possível obter qualquer
informação sobre a liberação de Aldair.
defensor da Roma. Durante todo o dia
de ontem, o empresário esteve ausente de
seu escritório c de sua casa.

Renato e Bobo atacam Falcão
. ', 

,0 silêncio de anteontem
foi quebrado. Passadas 241 horas da convocação da se-¦>leeàt> brasileira, os jogado-

•rçsdo Rio resolveram pro-
testar, a começar pelos do
Botafogo c do Fluminense.'"Sc o pessoal que esta no
exterior não vier, não
adianta me convocar por-"mi: não vou", garantiu Re-

..rulo. Par.i Bobo. o irei-
, rwJ«r Paulo Roberto Fal-
cão está desinformado
quando diz que o futebol
carioca esta decadente, se-

¦ ktuiido a própria imprensa
. vrcrhstado. "Ele não lé os
•jornais do Rio ha muno
lempo ou não sabe ler. O

'Botafogo c o Fluminense
começaram a temporada
com campanhas arrasado-

uras e Vasco c Flamengo
piantém grandes equipes.
no mesmo nível de qualquer outra no

..Brasil", afirmou o atacante tricolor.
'¦¦'<¦ Enfático, Renato ironizou a preferén-"Via''de Falcão por jogadores paulistas e
gaúchos. 

"Na cena. ele prefere a vio-
•léncia exibida no drenai de segunda-fei-'?!'." O jogador afirmou que Falcão está'desprestigiando 

o futebol carioca para
«yjradar a maior parte do País. "Só

.que vle será obrigado a recorrer aos ca-
riocas, a maioria do Botafogo. Eu. parti-

jui.mucnic. não vou " Também P'lr-i
.«Vir»1 há muitas pressões externas sobre
¦cutK-inador da seleção, o que invia-

¦¦¦bdeza uma convocação criteriosa, "(o-
'¦mWYiáo chamar jogadores como Renato,
Gotardo ou Valdcir? Só posso entender

.como articulações políticas."

Sérgio Moraes

Renato: Se for chamado, não vou'

I—I A convocação de Romano
*—' 

(PSV), Mazinho (Lecce),
Aldair (Roma) c Taffarel (Par-
ma) nerou a primeira crise entre
Paulo Roberto Falcão e a CBF.
A insistência do técnico em tê-
los para o amistoso contra a
seleção paraguaia, dia 27, em
Cuiabá, gerou descontentamen-
to entre os dirigentes da entida-
de, conscientes de que será mui-
to difícil a liberação dos
estrangeiros. Ontem, o PSV co-
municou oficialmente que não
liberará Romário, aumentando
a ira do presidente Ricardo Tei-
veira e do vice-presidente de se-
leções, Jorge Saldado.

3\ova Argentina agrada
Maurício Cardoso

Correspondente

BUENOS 
AIRES- Pela pn-

meira vez nos últimos oito
- anos. a seleção Argentina entrou

, cm campo sem que em seu banco
cie reservas estivesse o técnico
Carlos Bilardo. Foi na noite de

.„*,erça feira, no estádio do Rosário
...Central, na cidade de Rosário, na

partida cm que venceu a inofensi-
va Hungria, por 2 a 0. gols de

Tranco c Monamed. Pelo que se
Viu, os torcedores que lotaram as
arquibancadas não sentiram mui-

Aíis saudades dos tempos de Bilar-
do. Com jogadores jovens — a
média de idade é de 24 anos —.

•*¦ Alfio Basile, o treinador a quem
coube substituir Bilardo. armou
um time aberto e ofensivo, que

_çausou muito boa impressão.
Bg Ao contrário de Bilardo. que•"cjuasc nunca jogava para sua lor-

tida. e muito menos no interior.
Basile começou justamente na

efervescente Rosário, onde flores-
cc a violenta rivalidade entre o
NewclPs Old Boys e o Rosário
Central. Com a ausência de Mara-
dona — que já disse que não volta
mais á seleção, mas pode mudar
de idéia —. a torcida já começou o
treinamento para ver a camisa 10
celeste e branca em outro corpo.
Desta vera honra coube a Biscon-
ti, armador do Central.

Da antiga safra cultivada por
Bilardo sobraram apenas o goleiro
Goicochea c o vigoroso zagueiro
Ruggeri, agora capitão do time.
Sinal dos novos tempos é que os
maiores elogios ficaram para os
atacantes Latorrc, Mohamcd c
Medina Bello. Os três são centroa-
vantes cm seus clubes — Boca Ju-
niors. Huracán e River Plate. res-
pcctivamente. 

"Jogamos de forma
inteligente, ambiciosa. Buscamos
sempre o jogo e poderíamos ter
feito mais gols". analisou Diego
Latorre.
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Adler vence 4a
regata e lidera
Star em Búzios

Paul Jürgehs
BÚZIOS. RJ — Alan Adler e Nelson

Falcão conseguiram vencer, cm final
emocionante, a quarta regata do Cam-
peonato Sul-Americano de Star, que teve
inicio domingo, na raia do late Clube
Armação de Bú/ios. A vitória garantiu á
dupla a liderança na classificação geral, á
frente de Torbcn Gracl e Marcelo Ferrei-
ra. que obtiveram a segunda colocação
ontem.

Depois de acertarem a escolha do
bordo no primeiro contravento, Alan e
Nelson se mantiveram isolados na lide-
rança, sendo ameaçados apenas no final
por Torbcn c Marcelo. Em terreiro lugar
chegaram Petcr Eduardo Siemscn e Pe-
dro Camargo, com Gastão Brun c André
LcksTycki cm quarto c o alemão Uwc
Von Bellow, que tem como parceiro o
brasileiro Luis Carlos Simào. cm quinto.
A regata foi retardada, mais uma vez. cm
cerca de três horas, devido á ausência de
ventos de manhã. A tarde, durante a
competição, os ventos atingiram 12 nós.
c sopraram da direção sudeste.

Itália convida
Torbenj Ferreira

A campanha cm águas internacionais
da atual dupla campeã do mundo de
Star, Torbcn Gracl. Marcelo Ferreira,
durante a temporada de 1991 poderá
levar os latistas a competir também na
classe Oceano. O convite para que inte-
grassem tripulações italianas nessa mo-
dalidade. ocorrido pela primeira va no
ano passado após a conquista do titulo
mundial, voltou a ser reiterado (via fax),
durante o Carnaval, por dois fabricantes
de velas da Itália — um deles de Bari.

"Ainda não tive oportunidade de te-
Icfonar para a Itália a fim de saber deta-
lhes sobre o calendário da vela de Occa-
no por lá. Sei que nossa presença seria
remunerada e isso poderia ajudar nas
despesas enquanto estivermos pelo c\te-
rior". disse Torbcn. Em 1991, a dupla
pretende disputar as mesmas competi-
çòcs do ano passado na classe Star.

O único impedimento para a partici-
pacâo de Torben Marcelo no circuito de
Oceano, na Itália, seria uma eventual
coincidência de datas com as principais
competições da Star. No inicio da provi-
ma semana. Marcelo Ferreira segue para
a Virgínia, nos Estados Unidos, onde se
encontra o barco com o qual a dupla
conquistou o titulo mundial cm Clcve-
land. Torbcn deverá embarcar para Mia-
mi alguns dias mais tarde, onde os dois
disputarão, a partir de 3 de março, a
Dacardi Cup — torneio que tradicional-
mente abre a temporada internacional da
classe.

Depois da Flórida, eles defenderão o
titulo do Campeonato Europeu de Pn-
mavera. que este ano será realizado no
lago italiano de Garda. Depois virá a
Semana de Kicl. na Alemanha, o Cam-
peonato Norte-Amencano e. finalmente,
o Mundial, em Canncs, na costa francesa
do Mar Mediterrâneo. (P.J.)
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íifHIBotasso fez 6s49, um centésimo de seg o a menos que o recorde de Leroy liurrell

Botasso fica perto da
marca de 60m em treino

Katia Cardoso

Com a marca de r>sf>2, na cronome-
tragem manual (equivalente a f>s49. cm
cronometro eletrônico), o paulista ler-
nando Botasso melhorou, em treinos, o
antigo recorde mundial dos 60m, esta-
beleeido pelo americano Lee MacRac,
cm Indianópolis, cm I9S7. O lempo de
MacRae. de (»s50, cm cronômetro elctrô-
nico, foi superado, cm 14 deste mês. pelo
também americano l.erov Burrcll, que
fez, cm Madri. 6s4,S — apenas um milési-
mo de segundo a mais do que o obtido
por Botasso nos iremos

Botasso treina para o Mundial In-
doer (pista coberta), programado para
o inicio de março, cm Scv ilha. com o
técnico Carlos Alberto Cavalheiro Ar-
naldo de Oliveira é outro velocista a
cumprir esquema rígido de Ireinamen-
tos. com acompanhamento fisiolcrápico
c nutneional. no Estádio Célio de Bar-
ros. lambem tom supervisão de Cava-
lheiro. 0 técnico di/ que os dois lèm boa
aceleração c poderão se classificar para a
final dos (>0m.

Desde o ano passado. Arnaldo c Bo-
lasso têm surpreendido pelos resulta-
dos. Na final do Troféu Brasil, em
agosto, eles conseguiram os dois me-
lhores tempos da prova de lOOm. Fer-
nando marcou lOsON, terminando a dis-
láncia cm primeiro, seguido por Ar-
naldo. com !0s09. Os tempos, que
estavam incluídos entre os melhores do
mundo na temporada, foram anulados
pela Confederação Brasileira de Ailciis-
mo (CBAt) porque a comissão técnica
desconfiou de que a aparelhagem ele-
Irônica estivesse defeituosa.

"Já tinha observado, nos Jogos Olim-

picos de Seul. que o Arnaldo tem uma
das três melhores saidas de bloco do
mundo. Logo. tem também uma das me-
lhores acelerações Embora sua prova
seja a dos lOOm, vamos investir no Mun-
dial". comentou o técnico "Fernando
também tem excelente tempo de reação e
para cie nunca faltará uma boa tem-
porada indoor. Acredito que poderá ba-
ter o recorde sul-americano, que ê do
Robson, cm Scv ilha". O recorde sul-a-
mericano dos 60m é de ftsri? e foi es-
tabclecido em I9S7, na Alemanha.

Para Cavalheiro, a principal dificul-
dade de Botasso será sua inexperiência
internacional. Ele nunca disputou um
Mundial nem conta cem a vantagem de
Arnaldo de ter participado dos Jogos
Olímpicos. "Pode ser que isso o inllucn-
cie", admite Cavalheiro. "Mas realmente
espero os dois na final " Na competição.
Botasso c Arnaldo deverão enfrentar os
melhores velocistas do mundo, como
o jamaicano. naturalizado canadense.
Ben Johnson, alem do americano Leroy
Burrcll — novo recordista mundial da
distância.

Se depender da preparação dos alie-
tas para a competição de Scv ilha. eles |á
têm vaga garantida na final. Os dois.
como lodo grupo treinado por Cnvalhei-
ro. estão sendo supervisionados pela
equipe da Fisilabor. sob orientação do
fisiolcrapeuta José Roberto Prado Jú-
mor. Alem do trabalho especifico feito
com cada um. José Roberto e Cavalheiro
procuram alongar a musculatura dos ve-
locistas para evitar lesões. Os atletas via-
jaráo para Scv ilha cm 3 de março

Emerson traz o
chefe para ver :*
Jacarepaguá

SÃO PAULO — O americano Rogcr
Pcnskc, membro do Comitê Diretor e um
dos fundadores da Cart — entidade tpre
organiza o Campeonato Mundial de
Fórmula Indj —, visita hoje o autódro-
mo de Jacarepaguá O proprietário da
equipe pela qual corre o brasileiro Emcr-
sou rittipaldi quer ver de perto o circuito
onde poderá ser realizada a primeira cor-
rida de formula Ind) fora do eivo Esta-
dos Unidos-Canadá-Austrália. Na visita
ao auiodromo, Pcnskc terá cm mãos o
traçado de um circuito oval que a prefei-
tina do Rio pretende construir cm Jaca-
repaguá.

Acompanhado de Emerson, Pcnskc
esteve ontem em São Paulo para divulgar
o lançamento dos motores Dctroit Diesel
no Brasil e mostrou-se otimista quanlo a
realização de uma prova de Fórmula
Indy no país. Mesmo sem fazer previsões
sobre a data da realização de uma com-
da cxira-calcndano no Rio. Pcnskc pro-
curou encorajar os brasileiros "A cons-
Irução de um circuito oval no Rio vai
possibilitar aos brasileiros o acesso a um
ótimo espetáculo, que é a formula Indy.
alem de dar aos pilotos daqui a chance
de desenvolver técnicas de pilotagem pa-
ra esse tipo de circuito", afirmou

Enir Yaecan. chefe de gabinete do
presidente da Riotur, Trajano Ribeiro,
acompanhou Pcnskc na visita a São Pau-
Io e disse que as reformas em Jacarepa-
guá deverão custar á prefeitura do Rio
cerca de L'SS 3 milhões Segundo ele. 0
projeto do circuito oval. com extensão
aproximada de I WX") metros, aproveitai)-
do trechos do miolo da pista atual, não
inviabilizara o traçado original de Jaca-
repaguá
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Flamengo contrata Gotardo e Vanderlei fica
\^*^ Sérgio Moraes

Luiz Augusto Nunes

CUIABÁ — 0 anúncio vindo do Rio da
contratação do zagueiro Gotardo pelo Flamengo
fez o treinador Vanderlei Luxemburgo recuar em
sua disposição de pedir demissão. A intransigên-
cía c a contrariedade de antes, quando soube da
vinda por empréstimo de Jeferson sem que sequer
fosse consultado, deram lugar a uma posição
conciliadora. "Para ter o Gotardo, é lógico que
aceito também o Jeferson". justifica. O técnico
passou até mesmo a enxergar virtudes no jogador
que considerara desnecessário: "Ele tem qualida-
des. é um jogador técnico. Resta saber se conse-
guiu se recuperar da fratura na perna", comen-
tou. referindo-se â contusão sofrida por Jeferson
em junho de 1989.

Na verdade, o técnico começa a dar sinais de
crescente impaciência pela demora da diretoria

•cm contratar os reforços de que tanto necessita.
Ele parece nào acreditar mais nas repetidas pro-
messas dos dirigentes, tendo em vista os insuces-
sos nas tentativas realizadas até o momento. As
vindas de Luisinho, Nei. Ricardo Rocha c Carlos
Alberto Santos terminaram em frustrada expecta-
Uva. Desde que a delegação deixou o Rio, no
sábado. Vanderlei se recusa a insistir no discurso
de pedido de reforços."Nào trato mais desse as-
sumo com a diretoria. Ela sabe bem o que preci-
so".

Apesar de reafirmar não estar arrependido por
ler trocado a confortável situação do Bragantino
pelo ambiente de crise que vive o Flamengo,
Vanderlei nào consegue dissimular a apreensão c
lOborrccimento. Ele nào esperava encontrar o
quawro de dificuldades com que se vê obrigado a
conviver — a qualidade técnica do elenco também
o desagrada. As declarações cm contrário são
para não desmotivar o grupo.

Contratado Gotardo. ainda assim Vanderlei
nào se dá por satisfeito. Ele argumenta com a
evidente carência de jogadores em algumas posi-
cocs _ Ailton e Piá não têm reservas para as
laterais — e a necessidade de outros jogadores
experientes para dar respaldo aos mais jovens. O
técnico lembra, também, que o elenco ficou mais
reduzido com as contusões de Uidemar e Zinho.
"Sem falar na demora da recuperação do Gaú-
cho. um artilheiro que está fazendo falta", cons-
tata. A situação adversa só nào diminui a capaci-
dade de trabalho de Vanderlei. Adepto do
treinamento em tempo integral, mesmo na véspe-
ra de jogos, ele continua obstinado cm transfor-
mar o Flamengo em um time combativo e aplica-
do. dentro do modelo que escolheu como
adequado ás necessidades do futebol moderno.
Vanderlei só não tem certeza se vai haver tempo
para que as vitórias comecem a surgir cm consc-
qüéncia. 

"A cobrança é exagerada. Pode ser que
saia antes", resigna-se.

Uni longo processo de divórcio
Paulo .Júlio C.lrmrnt

A transferência para o Flamengo se consolidou
apenas ontem, porem hà-muilo o capitão Wilson
Gotardo estava distante do Botafogo. Perseguido
por uma tendinite no joelho direito, ficou fora dos
jogos. mas. ao contrário de outros jogadores iam-
bem contundidos, pouco apareceu no clube. "Nào

fui muito lá porque eslava em tratamento, Nem
pensava cm mudar de clube", assegura o jogador,
que custou ao flamengo USS 300 mil e recebera
USS 15.5 mil mensais por seis meses de contrato.

Embora garanta que não sumiu em seus últimos
dias de Botafogo. Gotardo deixa outra impressão
no clube. O medico Joaquim da Mala. por exem-
pio. há muito nào era informado sobre a recupera-
ção do jogador. 

"Pensei que ele tivesse ido a clinica
do Lidio roledo na terça-feira", confessou, desa-
pcTntado, ao saber que anteontem Gotardo passou
a taide conversando com dirigentes óo Flamengo.

Desde quinta-feira o presidente Emil Pinheiro
autorizara o flamengo a procurar Gotardo c fazer-
lhe uma proposta oficial. "Ele c um jogador impor-
làhte para o Botafogo, mas nào vou manter alguém
que iá não está com a cabeça conosco", disse o
dirigente a um de seus colaboradores." Gotardo diz
que considerava o caso com o Flamengo encerrado
encerrado desde a estada do Botafogo em Inbur-
go. ainda em janeiro. Na ocasião, negociava seu
novo contrato c teve o passe - fixado em USS 235

mil — pretendido pelo Flamengo. "O dinheiro nào
foi depositado, renovei e esqueci o assunto."

Anteontem, o zagueiro foi procurado por diri-
gentes rubro-negros e ouviu a proposta. A primei-
ra, USS 6 mil mensais, pouco mais da metade do
que recebe no Botafogo, não o sensibilizou. Pano-
rama que foi alterado no final da noite de terça-fei-
ra. quando o vice-presidente de futebol do I lamcn-
go. Paulo Dantas, acenou com l SS 15.5 mil.
prontamente aceitos. O departamento médico da
Gávea aguarda o jogador hoje

Para conseguir Gotardo, o Flamengo gastou
mais do gastaria ha um mês. já que deixou de
comprá-lo por USS 235 mil Dos USS 3(>0 mil. USS
100 mil serão pagos com o perdão de uma promis-
sóna de igual valor que o Botafogo teria que d.ir
como complemento do passe de Renato. Os USS
200 mil restantes chegarão ao alvinegro em 90 dias.
o que provavelmente inviabilizará outra contrata-
çào do Flamengo neste campeonato.

Embora fale em receber 30% do valor do passe,
Gotardo. segundo o flamengo, vai ficar mesmo
com 15%. o que eqüivale a USS 45 mil. Diluídos
pelo periodo do contato, eles significam USS 7.5
mil mensais. O salário chega a USS S mil. "Sou

profissional, não poderia recusar uma proposta
como essa". Ela c tão vantajosa que Gotardo não
parece preocupado com a má fase de seu novo
time "Não sou salvador da patna. mas encaro o
flamengo como desafio."
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Fia como um desafio

Marquinhos chega
c tem vaga certa

A chegada de Marquinhos, on-
tem. ao Hotel Eldorado, liberado

junto com Paulo Nunes da seleção
brasileira de juniores. deixou mais
animado o técnico Vanderlei Luxem-
burgo. Ele pretende escalar o meio-
campo no time titular no jogo contra

-o Bahia, sábado, na Fonte Nova.
Admirador do estilo de Marquinhos.
que define como sendo técnico c
ao mesmo tempo combativo. Vandcr-
lei está disposto até a alterar seu cs-
quema para efetivar o jogador. 

"Te-

nho planos para o aproveitamento do
Marquinhos. Não decidi ainda quem
vai sair, mas no meu time ele c um-
lar".

Com a efetivação do jogador, o
Flamengo pode adotar postura mais
defensiva ainda nos próximos jogos-
Ele deve ser escalado no meio. ao
lado de Charles, Júnior c Toninha
restando Marcelinho como falso
ponta c Nélio para o ataque — neste
caso o barrado seria Paulo César. O
problema vai ser resolvido pelo trci-
nador no treino de amanhã, na Fonte
Nova, quando será definido o time
que enfrenta o Bahia.

Júnior, admirador do futebol de
Marquinhos. elogia sua capacidade.
"Ele 

parece um veterano. Joga com
uma personalidade que impressiona".
Integrado á delegação no hotel. Mar-
quinhos recebeu com tranqüilidade a
noticia de que vai enfrentar o Bahia
— afinal, entre os jogadores novatos,
ele foi 0 primeiro a ser promovido a
titular, por Tclc Santana, em 1988;
então ainda juvenil, com 17 anos,
"Fiquei um ano no time Com a saida
do Tclc voltei para ojuyenil. Agora,
quero me firmar definitivamente",
promete Marquinhos.

Agora, para Vanderlei Luxembur-
go escalar um time mais competitivo,
só faltam as presenças de (lancho —
este com possibilidade de ser escalado
nos jogos da Libertadores, no Um-
guai. na próxima semana — c Gotar-
do. Para Jcficrson. que nunca esteve
nos planos, o técnico promete dar
tratamento correto c profissional nos
quatro meses cm que ficar empresta-,-
do. Como tem as mesmas caracteris-
ticas de Zinho, que ficará inativo de 2
a 3 meses, Jcficrson poderá até ter
uma inesperada oportunidade no ti-
me titular. (L.A.S',)

Má forma de Torres preocupa o Fluminense
Depois de exigente.treino fisico-tecnico. o za-

gueiro Torres saiu de campo cansado e com
certeza de que está longe de sua melhor condi-
çào física. A partir dai, todos no Fluminense
passaram a ter mais unia preocupação cm relação
ao jogo contra o São Paulo, sábado, no Morumbi:

estreante Müllcr vai jogar exatamente pelo lado
de Torres Tal preocupação baseia-se no óbvio. O
técnico do São Paulo. Telê Santana, anunciou que
vai explorar a reconhecida velocidade de Müller, e

orres, alem de não ter a velocidade como caracte-
rislica. revelou estar com 60% de sua capacidade.

"Vou tentar compensar a ma forma me posicio-
nando melhor, com mais atenção", explicou o za-
gueiro Esse também foi um dos motivos da
troca efetuada pelo técnico Gilson Nunes no posi-
cionamcnto da zaga. colocando Válbcr no lado
direito — vinha jogando nela esquerda. "E me-
lhor o Torres jogar onde está acostumado. Ainda
mais porque minha intenção ao inverter o posicio-
namento era proteger as subidas do Luciano.
mas agora temos Zanata do outro lado. que tam-
bem ataca muito."

Torres sentiu o esforço do treino

Segundo Torres, a mudança na defesa num
momento de tantas criticas — o Fluminense levou
seis gols em três partidas — nào o preocupa.
"Levar tantos gols não é culpa dos jogadores de
defesa. O time escolheu jogar num esquema mais
ofensivo, que determina mais falhas defensivas",
argumentou.

O técnico Gilson Nunes concorda. "Num cam-
peonato de pontos corridos, a tendência das equi-

pes é se tornarem agressivas Queremos aliar o bom
aiaque a uma melhor pegada, mas carinho para
defender. Isso e o que tenho cobrado, principal-
mente dos jogadores de meio campo. Mas ainda è
inicio de trabalho e não posso cobrar perfeição."
Nào temendo o São Paulo, equipe que. acredita,
atacará o Fluminense desde o inicio do jogo. Gil-
son chegou a fazer previsão de um jogo emocio-
nante. "Eles vêm de duas derrotas c nós precisamos
de bons resultados para mantermos o crédito dian-
te da torcida."

São Paulo — O técnico Telê
i^S^a&à**' Santana ganhou mais uma opção pa-

ra reforçar o São Paulo no jogo con-
ira o Fluminense, que, após duas der-

<##&##&» rolaSl c'dccisiv0 Para as pretensões da
equipe no Brasileiro. Depois de ficai
20 dias no Recife, o zagueiro Ricardo
Rocha voltou ao clube, conversou
com os dirigentes e acertou a renova-
çào de contrato por mais um ano
"Vou ganhar menos do que no ano
passado, mas é um contrato interes-
sante porque eu queria ficar no Mo-
rumbi", disse o jogador.

A atração do coletivo de onlerr
foi o atacante Muller. que jogou nc
time reserva Ele, porém, deixou a
movimentação se queixando de doreJ
no joelho direito, causada por uma
tendinite. Enquanto Telê já refazia
seus planos para domingo sem contai
com o jogador. Muller foi liberado á
tarde para tentar contato com o pre-
sidente do Torino, tentando apressai
a liberação do seu passe.

Bobó divulgará as chaleiras 'liobô' com a ajuda dos companheiros

O marketing esperto de Bobo
Jogador njudn os
torcedores e doa
chutei ms n coleens
D esde que chegou ao Fluminense. Bobó

tem conquistado as pessoas com suas
múltiplas qualidades. Carismático, bom de bo-
Ia, líder. Mas ontem causou surpresa nas Laran-
jeiras ao apresentar o seu lado filantropo. Doou
20 pares de chuteiras da marca Bobó aos joga-
dores e comprou várias nfas — de relógios a
camisetas — para ajudar a torcida a comprar
passagens para São Paulo, onde o time joga no
sábado. Manter a modéstia, brincou ao explicar
os presentes. 

"Isso nào é mera doação, é investi-
mento. Os jogadores vão pagar divulgando a
marca e a torcida gritando para me ajudar cm
São Paulo."

Suas brincadeiras tem um fundo de verdade.
As chuteiras Bobó. fabricadas em Novo liam-
burgo-RS pela empresa Galera, têm ótima saida
na Bahia, onde o atacante goza de prestigio
incomum. Mas. definitivamente, não foi um
estouro de vendagens no resto do pais. Ao
presentear os jogadores do Fluminense, ele con-
seguiu se aproximar ainda mais deles e promo-
ver o calçado, aproveitando-se de seu ótimo
momento no Rio. "Tenho certeza que vão usar
porque estavam reclamando dos poucos pares
que tinham." Quanto as rifas. sua atitude foi
simbólica, "Quero fazer os torcedores entende-
rem. tenho insistido muito nisso, a importância
deles nesta fase do clube. Cada tricolor que for a
São Paulo ou vier ás Laranjeiras no próximo
jogo aqui. tem uma importância maior do que
pode imaginar." '

Botafogo pega
Sampaio Corrêa
e testa zaga

O Botafogo estréia hoje á noite na
Copa iio Brasil, contra o Sampaio Cor-
rêa, no Maranhão. Mas a cabeça de
todos os alvinegros não está neste com-
promisso, ha muito definido pelo pró-
pno técnico Valdir Espinoza como "de
menor importância", c sim num hipoteti-
co substituto para Wilson Gotardo. ne-
gociado ao Flamengo Para o treinador,
o mais importante em campo será obscr-^
v,.ir Jcfferson, contratado como lateral;,
esquerdo, mas que jogará como zaguei-
ro. "Estamos com pouquíssimos jogado-
res para esta posição. Jelíerson pode ser
uma opção." confirma o técnico que. no
entanto, sonha com a contratação de
mais um zagueiro no nível do antigo
capitão.

Mas nem Espinoza estará no Caste-
lào para assistir ao possível substituto do
antigo capitão alvinegro Seu auxiliar.
Gil, será o técnico, que escalou o júnior
Cláudio ao lado de Jcfferson, enquanto .
no meio-campo jogará de armador o za-
gueiro André. Espinoza justifica tal esca-
laeào com o argumento de nào querer
desgastar seus jogadores Lembra quej.t
tem Ricardo Cruz. Juninho e Valdcii ..
machucados e como dúvida para o jogo
de domingo, contra o Vitoria, pelo Cam-
peonato Brasileiro Por isso, poupou Re-
nato e Carlos Alberto.

Sampaio Botafogo
Moreira '. ivvi;!>.,ri
lvnnllito 2 Paulo Roberto
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Roeclln IJefTenwn
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Loc«l: C.i.-teUn Horário. 31)] Jttl» Joaquim '

Orogório at» Santo» Filho ICB1. A« rádios Otcf-
l-> OIS» Khzi. Tupi IJÍ80 Khn e Capital <1"30
Khi» tnuiHrnHfUl o jchío ^^

Lopes deixa Vasco otimista contra o Rio Negro
Embalado pelo clima de trabalho e otimismo do

novo técnico Antônio Lopes, o Vasco joga hoje sua
segunda partida pela Copa do Brasil, em São Ja-
nuáno. contra o Rio Negro. Na partida de ida. em
Manaus, os times empataram cm I a I. Agora, para
passar á próxima fase. o Vasco tem que vencer ou
empatar em 0 a 0. Em caso de novo empate cm I a
I. a vaga será decidida nos pênaltis. E se o jogo-
terminar em empate por dois ou mais gols. o Vasco
estará eliminado. A única alteração no Vasco é a
volta de Avupe á lateral direita.

Em São Januário, é unânime a disposição de
golear. Ninguém demonstra a menor preocupação
com o Rio Negro. Muito menos em dar declarações
cautelosas. "Jogando cm casa. o Vasco tem que
partir para dentro com obrigação de ganhar", dis-
se. empolgado. Antônio Lopes. Apesar do otimis-
mo, o técnico, que ontem deu novo exaustivo
treinamento tático, acha difícil o time chegar se-
quer próximo do que ele quer. marcação forte em
iodos os setores do campo. "Com dois dias de
treino, é impossível. Mas garanto que eles estão
quase assimilando o que quero." Por via das duvi-
das, Lopes treinou cobranças de pênaltis

, O presidente Antônio Soares Calçada continua

empenhado na renovação do contrato de Bis-
marck. sêm exilo. Anteontem ele almoçou com o
logador e seu procurador. José Luís Araújo, e
apresentou a proposta de antecipar L'SS 4(1 mil.
que serviriam como luvas, reduzindo o salário para
USS 3 mil mensais. Bismarck manteve-se irreduti-
vel nos USS 70 mil de luvas e salários de USS 10
mil Com isso. mantém-se a proibição do dirigente
Eurico Miranda para que o jogador treine junto
aos demais.

Vasco Rio Neçro
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Brasília 2000 — 0 secretário de
Desportos, Arthur Antunes Coimbra
(Zico), será o chefe da delegação que
viaja neste sábado para Barcelona (ps-
panha). sede dos Jogos Olímpicos de
1992, O objetivo da viagem é buscar
experiência junto ao comitê organiza-
dor local e conhecer os detalhes do
projeto enviado pela cidade ao Comitê
Olímpico Internacional. A delegação
brasileira pretende buscar subsídios pá-
ra sua proposta que irá lançar a candi;
datura de Brasília para organizar a1'
competição no ano 2000. Na pauta
constam também visitas às instalações
onde serão acomodados os 15 mil atlc-
Ias participantes do evento e os locais
onde ocorrerão os jogos. A delegação-
lambem irá se encontrar com o prefeito
da cidade e com o secretário de Espor-
les de Madri. O lançamento da candi-
datura de Brasília será feito no dia 21
de abril, data do 31" aniversário da
cidade.

Loprs (D) explicou exaustivamente na* jogadores corno quer a marcação



Emil volta atrás e diz que não vende Gotardo
JL Sérgio Moraes

V¦

O presidente do Botafogo, Emil Pinhei-
ro. disse ontem às 23h30, em entrevista à
Rádio Globo que não vai mais vender o
zagueiro Wilson Gotardo ao Flamengo. O
negócio, que havia sido acertado à tarde,
com o Flamengo pagando USS 300 mil ao
alvinegro foi cancelado, segundo Emil, por-
que Gotardo teria dito que preferia ficar no
Botafogo e teria culpado o dirigente por sua
saida.

Gotardo afirmou por telefone ao JOR-
NAL DO BRASIL que não culpou Emil
por sua saida do clube, apenas disse que
tinha sido "tratado como mercadoria" pe-
Io Botafogo. Até os 30 minutos de hoje.
Gotardo não tinha qualquer informação
oficial sobre o assunto, sabendo de tudo
apenas pelas declarações no rádio. Com
isso. o Botafogo também cancelou a venda
do atacante Jeferson ao rubro-negro.

O presidente do Flamengo, Márcio Bra-
ga, ainda lamentava o empate cedido ao
Coríntians no último minuto do jogo vali-
do pela Taça Libertadores, no vestiário do
Estádio José Fragelli. em Cuiabá, quando
soube da decisão de Emil pelos jornalistas.
Surpreso, disse que pegaria o vôo corujão
das 2h30 para o Rio a fim de tentar con-

vencer o presidente alvinegro de "cumprir

sua palavra." Márcio disse que não pode"òbrigá-lo a vender", mas que esta decisão
é muito ruim para o Flamengo.

Desde quinta-feira o presidente Emil Pi-
nheiro autorizara o Flamengo a procurar
Gotardo e fazer-lhe uma proposta oficial.
"Ele é um jogador importante para o Bo-
tafogo. mas não vou manter alguém que já
não está com a cabeça conosco", disse o
dirigente a um de seus colaboradores." Go-
tardo diz que considerava o caso com o
Flamengo encerrado desde a estada do Bo-
tafogo em Nova Friburgo, ainda cm janeiro.
Na ocasião, negociava seu novo contrato e
teve o passe — fixado em USS 235 mil —

pretendido pelo Flamengo. "O dinheiro não
foi depositado, renovei e esqueci o assun-
to."

Anteontem, o zagueiro foi procurado
por dirigentes rubro-negros e ouviu a pro-
posta. A primeira, USS 6 mil mensais,
pouco mais da metade do que recebe no
Botafogo, não o sensibilizou. Panorama
que foi alterado no final da noite de terça-
feira, quando o vice-presidente de futebol
do Flamengo. Paulo Dantas, acenou com
USS 15.5 mil. prontamente aceitos.

Fia deixa escapar vitória no fim
Apesar de sofrer o gol de empate no último

minuto de jogo. o Flamengo não pode se queixar
do 1 a 1 com o Coríntians, que marcou sua estréia
na Libertadores, ontem á noite, cm Cuiabá. Sc.
antes da partida, o treinador Vanderlci Luxem-
burgo não conseguia disfarçar sua tensão, solici-
laudo, inclusive, aos jornalistas que não "cobras-

sem tanto do lime e ajudassem o Flamengo", o
resultado serviu, pelo menos, para diminuir o
clima de crise que havia se instaurado na Gávea
desde a goleada sofrida para o Goiás, domingo,
pelo Campeonato Brasileiro.

F. o Flamengo quase conseguiu vencer, ape-
sar de todo o nervosismo que vários de seus
jogadores deixaram evidente assim que a bola
rolou. Logo no inicio du partida, em menos de
três minutos, o Coríntians perdeu dois gols — e
dava a nítida impressão que não deixaria esca-
par a chance de derrotar o Flamengo pela se-
gúnda vez este uno (vencera, no último domingo
de janeiro, por I a 0. pela Supercopa do Brasil).

Sem muita objetividade, no entanto, e com
Neto visivelmente fora de forma, o Coríntians
começou a ceder terreno ao Flamengo. O colei-
ro Zé Carlos ja era. neste instante, o melhor
jogador em campo, com intervenções seguras e
precisas. Num erro de Neto. que recuou mui
uma bola. o zagueiro Fernando acabou come-

tendo toque. Marcelinho bateu falta com cate-
goria. cobriu a barreira e colocou no ângulo.

Em desvantagem, o Coríntians tentou, no
segundo tempo, no desespero, o empate. Falta-
va competência, contudo. O treinador Nelsinho
mudou o time. trocou Mirandmhu por Viola e
lançou sua equipe definitivamente no ataque.
Quando o resultado já parecia definido, com o
Flamengo perdendo, inclusive, nova oportuni-
dade de gol. a zaga rubro-negra deixou Fabinho
livre, que completou forte, empatando a parti-
da. No fim das contas, o resultado acabou
sendo justo.

Flamengo: Ze Carlos. Ailton, Adilson, Roge-
no e Piá; Charles. Júnior e Toninho; Murcehnho.
Paulo César (Alcindo) e Nclio (Fabinho). Corín-
tians: Ronaldo. Giba. Marcelo, Fernando e Jace-
nir. Wilson Muno. Tupanzinho (Paulo Sérgio) e
Neto: Fabinho, Mirandmhu (Viola) e Edson. Juiz:
José Roberto Wright. Cartões amarelos: Ailton.
Rogério. Alcindo. Giba e Wilson Muno.

Também pelo grupo 3. cm Montevidéu, o
Nacional derrotou o Bellu Vista, por 3 a 0 (e o
Nacional ainda perdeu um pênalti), diante de
um redu/ido publico de apenas 1(1 mil pessoas.
Outros resultados: Colo Colo 0x0 Conccpcion
(grupo 2) e Cerro Porteno I \ 1 Atlético
Colegiales (grupo 4).
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de Emil deGotardo foi surpreendido pela decisão
iWitíjiiujiiii

não vendê-lo

Má forma de Torres preocupa o Fluminense
r\««rtíc Art nvin/tnla Irotntt ficirn-lhenirrt n 7íU C**mm/1n Tnrr,'ç :i mitHnnf*fl n.t HefíKil niltll f" *¦ Jí^b^^__. ÜDepois de exigente treino fisico-tecnico. o za-

gueiro Torres suiu de campo cansado e com
certeza de que está longe de sua melhor condi-
ção física. A purtir dai. todos no Fluminense
passaram a ter mais uma preocupação em relação
ao jogo contra o São Paulo, sábado, no Morumbi:
o estreante Müllcr vai jogar exatamente pelo lado
de Torres. Tal preocupação baseia-se no óbvio. O
técnico do São Paulo. Telé Santana, anunciou que
vai explorar a reconhecida velocidade de Müller, e
Torres, alem de não ter a velocidade como caracte-
ristica, revelou estar com Wi°o de sua capacidade.

"Vou tentar compensar a má forma me posicio-
nutido melhor, com mais atenção", explicou o /a-
gueiro. Esse também foi um dos motivos da
troca efetuada pelo técnico Gilson Nunes no posi-
cjonamcnto du /aga. colocando Vulber no lado
direito — vinha jogando pela esquerda. "É me-
lhor o Torres jogar onde está acostumado. Ainda
mais porque minha intenção ao inverter o posicio-
numento era proteger as subidas do Lueiano,
mas agora temos Zanata do outro lado, que tam-
bem ataca muito."
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Torres sentiu o esforço do treino

Segundo Torres, a mudança na defesa num
momento de tantas criticas — o Fluminense levou
seis gols cm três partidas — não o preocupa.
"Levar tantos gols não è culpa dos jogadores de
defesa. O time escolheu jogar num esquema mais
ofensivo, que determina mais falhas defensivas .
argumentou.

O técnico Gilson Nunes concorda. "Num cum-

peonuto de pontos corridos, a tendência das equi-

pes é se tornarem agressivas. Queremos aliar o bom
ataque a uma melhor pegada, mas carinho para
defender. Isso é o que tenho cobrado, principal-
mente dos jogadores de meio campo. Mus ainda e
inicio de trabalho e não posso cobrar perfeição."
Não temendo o São Paulo, equipe que. acredita,
atacará o Fluminense desde o inicio do jogo, Gil-
son chegou a fazer pre\ isão de um jogo emocio-
nante. "Eles vêm de duas derrotas e nós precisamos
de bons resultados para mamennos o credito dian-
te da torcida."

São Paulo — O técnico Telé
Santana ganhou muis uma opção pa-
ra reforçar o São Paulo no jogo con-
Ira o Fluminense, que, após duas der-
rotas, c decisivo pura as pretensões da
equipe no Brasileiro. Depois de ficai
20 dias no Recife, o zagueiro Ricardo
Rocha voltou ao clube, conversou
com os dirigentes c acertou a renova-
ção de contrato por mais um ano.
"Vou ganhar menos do que no anc
passado, mas é um contrato interes-
sante porque eu queria ficar no Mo-
rumbi". disse o jogador.

A atração do coletivo de ontetr
foi o atacante Muller. que jogou nc
time reserva. Ele. porém, deixou a
movimentação se queixando de dore>
no joelho direito, causada por uma
tendinite. Enquanto Telé já rcfa/ia
seus planos para domingo sem contai
com o jogador. Muller foi liberado á
tarde para tentar contato com o pre-
sidente do Torino, tentando apressai
a liberação do seu passe.
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Ò marketing esperto de Bobo

D

Jogador ajuda os
torcedores e doa
chuleiras a colegas

esde que chegou ao Fluminense. Bobo
tem conquistado as pessoas com suas

múltiplas qualidades. Carismático, bom de bo-
Ia. lider. Mas ontem causou surpresa nas Laran-
jeiras ao apresentar o seu lado filantropo. Doou
20 pares de chuleiras da marca Bobó aos joga-
dores c comprou várias rifas — de relógios a
camisetas — para ajudar a torcida a comprar
passagens para São Paulo, onde o time joga no
sábado. Manter a modéstia, brincou ao explicar
os presentes. 

"Isso não é mera doação, é investi-
mento. Os jogadores vão pagar divulgando a
marca e a torcida gritando para me ajudar em
São Paulo."

Suas brincadeiras têm um fundo de verdade.
As chuleiras Bobó, fabricadas em Novo Ham-
burgo-RS pela empresa Galera, têm ótima saida
na Bahia, onde o atacante go/a de prestigio
incomum. Mas. definitivamente, não foi um
estouro de vendagens no resto do pais. Ao

presentear os jogadores do Fluminense, ele con-
seguiu se aproximar ainda mais deles e promo-
ver o calçado, aprovciiando-sc de seu ótimo
momento no Rio. "Tenho certeza que vão usar

porque estavam reclamando dos poucos pares
que tinham." Quanto ás rifas. sua atitude foi
simbólica. "Quero fa/er os torcedores entende-
rem. tenho insistido muito nisso, a importância
deles nesta fase do clube. Cada tricolor que for a
São Paulo ou vier ás Laranjeiras no próximo
jogo aqui. tem uma importância maior do que
pode imaginar."

Marqiiinlios chega
e tem vaga certa
A chegada de Marquinhos, on-

tem. ao Hotel Eldorado, liberado
junto com Paulo Nunes da seleção
brasileira de juniores. deixou mais
animado o técnico Vanderlci Lu-
xemburgo. Ele pretende escalar o
meio-campo no time titular no jogo
contra o Bahia, sábado, na Fonte
Nova. Admirador do estilo de Mar-
quinhos, que define como sendo téc-
nico e ao mesmo tempo combativo,
Vanderlci está disposto até a alterar
seu esquema para efetivar o jogador."Tenho 

planos para o aproveita-
mento do Marquinhos. Não decidi
ainda quem vai sair. mas no meu
time eleé titular".

Com a efetivação do jogador, o
Flamengo pode adotar postura mais
defensiva ainda nos próximos jogos.
Ele deve ser escalado no meio. ao
lado de Charles. Júnior e Toninho.
restando Marcelinho como falso
ponta e Nclio paru o ataque — neste
caso o barrado seria Paulo César. O
problema vai ser resolvido pelo trei-
nador no treino de amanhã, na Fon-
te Nova, quando será definido o ti-
me que enfrenta o Bahia.

Júnior, admirador do futebol de
Marquinhos. elogia sua capacidade:
"Ele 

parece um veterano. Joga com
uma personalidade que impressio-
na". Integrado á delegação no hotel.
Marquinhos recebeu com tranqüih-
dade a noticia de que vai enfrentar o
Bahia — afinal, entre os jogadores
novatos, ele foi o primeiro a ser pro-
movido a titular, por Telé Santanar
em 1988, então ainda juvenil, com
17 anos. "Fiquei um uno no time.
Com a saida do Telê voltei pura o
juvenil. Agora, quero me firmar de-
finitivamente", promete Murqtii-
nhos.

Agora, para Vanderlci Luxem-
burgo escalar um time mais compe-
titivo. só falta a presença de Gaúcho
— este com possibilidade de ser es-
calado nos jogos da Libertadores.
no Uruguai, nu próxima semana.

Vanderlci só não tem certeza se
vai haver tempo paru que as vitorias-
comecem a surgir em concequênchT:
"A cobrança c exagerada. Pode ser

que saia antes". resigna-se.(L./f.Av)

Botafogo pega
Sampaio Corrêa
e testa zaga

O Botafogo estréia hoje á noite na -
Copa do Brasil, contra o Sampaio Cor--
réu. no Maranhão. Mus a cabeça de
iodos os alvinegros não está neste com-
promisso. há muito definido pelo pro-
prio técnico Valdir Espinoza como "de

menor importância", c sim num hipoteti-
co substituto para Wilson Gotardo. nc--
gociado ao Flamengo. Para o treinador,
o mais importante em campo será obser-
var Jefferson. contratado como lateraF
esquerdo, mus que jogará como /agueí-
ro. "Estamos com pouquíssimos jogado:
res para esta posição Jefferson pode ser
uma opção." confirma o técnico que. no
entanto, sonha com u contratação de
mais um zagueiro no no ei do antigo
capitão.

Mus nem Espinoza estará no Castc-
lão pura assistir ao possível substituto do
antigo capitão alvinegro. Seu auxiliar.
Gil, será o técnico, que escalou o júnior
Cláudio ao lado de Jefferson. enquanto
no meio-campo jogará de armador o za-
gueiro André. Espinoza justifica tal esca-
laçào com o argumento de não querer
desgastar seus jogadores. Lembra que já
tem Ricardo Cru/. Juninho e Yaldeir
machucados e como dúvida paru o jogo
de domingo, contra o Vitória, pelo Can)-
peonuto Brasileiro. Por isso. poupou Re-
nato c Carlos Alberto.

Sampaio Botafogo
Morei» 1 WtUiam
Ivanllrto a P«ulo Koberlo

Armando ?, Cláudio
HoKiln 4 .Iffli-mon
Cntlla 6 K.nalo Martins.,

Paulo Cisar B 1'tnxo
ZeCftrloa SAudre
VambertolO OBandro

KiuuA 7Vlvlnho
Bacabal 9 NUrcelq
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Lopes deixa Vasco otimista contra o Rio Negro
Embalado pelo clima de trabalho e otimismo do empenhado na renovação do contraio dé.iBis-', 
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novo técnico Antônio Lopes, o Vasco joga hoje sua
segunda partida pela Copa do Brasil, em São Ja-
nuáno. contra o Rio Negro. Na partida de ida. em
Manaus, os times empaturam em I a 1. Agora, para
passar á próxima fase, o Vasco tem que vencer ou
empatar em 0 a 0. Em caso de novo empate em 1 a
I, a vaga será decidida nos pênaltis. E se o jogo
terminar em empate por dois ou mais gols. o Vasco
estará eliminado. A única alteração no Vasco é a
volta de Ayupe á lateral direita. ...

Em São Januário, é unânime a disposição de
golear. Ninguém demonstra a menor preocupação
com o Rio Negro. Muito menos em dar declarações
cautelosas. "Jogando cm casa. o Vasco tem que
partir para dentro com obrigação de ganhar", dis-
se. empolgado. Antônio Lopes. Apesar do otimis-
mo. o técnico, que ontem deu novo exaustivo
treinamento tático, acha difícil o time chegar se-
quer próximo do que ele quer. marcação forte em
todos os setores do campo. "Com dois dias de
tremo, é impossível. Mas garanto que eles estão
quase assimilando o que quero." Por via das dúvi-
d*>. Lopes treinou cobranças de pênaltis.

O presidente Antônio Soares Calçada continua

marck. sêm êxito. Anteontem ele almoçou com o
jogador e seu procurador, José Luis Araújo, e
apresentou a proposta de antecipar USS 40 mil,
que serviriam como luvas, reduzindo o salário para
USS 3 mil mensais. Bismarck manteve-se irreduli-
vel nos USS 70 mil de luvas c salários de USS 10
mil. Com isso. mantem-se a proibição do dirigente
Eurico Miranda para que o jogador treine junto
aos demais.

Vasco Rio Negro
Acacio 1 AsM.-
Avupc IZM-Iiwlro
foüln 3Klorlano

Jorvp Luís 4 EJinalrto
Eduardo BNam-tmpnto

?.f do Carmo 5 Ellsaldo
Uilstnho BMarqutto
KolxTson 10 U Diva
Willlamll 7 MlíueUinbo

Tíba 9 Cisco
SoratolO llSnndríi
Técnico Técnico

Antônio LOpM Elias Haddart
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Horário 17h Juli: Carlos Alberto
As radio» Eldorado 111RO Khr. I. Nacio-

de Manchete transmitem o r¦•¦•¦¦

Local: Cutelao Horário. Jlti Juia: Joaquim
Oregorlo dos Santo» Pllbo(CE) As ra.lio» OIiv
t«i il220 Khn. Tupi (1380 Kliri <• Capital (1030
Ktu» lni.iiMi.item o jogo

Brasília 2000 — O secretário de
Despoitos. Arthur Antunes Coimbra
(Zico). será o chefe da delegação que
viaja neste sábado para Barcelona (Es-
panha). sede dos Jogos Olímpicos de
1992. O objetivo da viagem é buscar
experiência junto ao comitê orgam/u-
dor local c conhecer os detalhes do
projeto enviado pela cidade ao Comitê
Olímpico Internacional. A delegação
brasileira pretende buscar subsídios pa-
ra sua proposta que irá lançar a candi-
datura de Brasília para organi/ar a
competição no ano 2000. Na pauta
constam também visitas ás instalações
onde serão acomodados os 15 mil alie-
tas participantes do evento c os locais
onde ocorrerão os jogos. A delegação
também ira se encontrar com O prefeito
da cidade e com o secretário de Espor-
tes de Madri. O lançamento da candi-
datura de Brasília será leito no dia 21
de abril, data do 31° aniversário da
cidade.

Lopes ( D) explicou exaustivamente aos jogadores como quer a marcação
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Fonte banco Centrai t* Andima

Mercado
CDB 4t0=ca.a

Ibovespa . 59 447 (-4.54%)
IBV 27 821 (-3.05%)

Inflação
FIPE/IPC %
Setembro 13.13
Outubro 15,83
Novembro 18,56
Dezembro 16,03
Acumulado/ano 1639.11
Em 12 meses 1 639.11

DIEESE/ICV %
Setembro 13.74
Outubro 16.90
Novembro 16.01
Dezembro  17.07
Acumulado/ano 1.850,00
Em 12 meses 1 850.00

ÍBGE/IPC %
Outubro 14,20
Novembro 15.58
Dezembro 18.30
Janeiro 19.91
Acumulado/ano 19.91
Em 12 meses 1 355.45

IBGE/IRVF %
Setembro 12.85
Outubro 13.71
Novembro 16,64
Dezembro 19,39
Janeiro 20.21
Acumulado/ano 20.21

OurO Cr*
2.886,00

2.M5.00

2 857.00
i 

'

18.02 19.02 20.02
fonte BMÍf

Salário Mínimo
Novembro CrS 8 329.55
Dezembro CrS 8 836.82
Janeiro  CrS 12 325.60
Fevereiro CrS 15 895.46

Caderneta
Outubro 14.28%
Novembro 17.22%
Dezembro 19.99%
Janeiro 20.81%

IBV (»m ponto»)
29.185

28.697

27.821

18.02 19.02 20.02

FGTS
Outubro 13.99%
Novembro 16.93%
Dezembro 19.68%
Janeiro 20,51%
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Pressão contra a Autolatl
• Zélia garante a Vicentinho que tomará medidas para reverter demissões cteL

BRASÍLIA — A ministra da Economia,
Zélia Cardoso de Mello, compromctcu-sc on-
tem com o presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Bernardo do Campo (SP),
Vicente Paula dos Santos. Vicentinho. a tomar
medidas para reverter a decisão da Autolatina
de demitir 5.H0 empregados. "Não existe
qualquer problema econômico que motive a
demissão", disse a ministra, que classificou o
anúncio da Autolatina como um enfrentamen-
to ao governo. Ontem mesmo Zélia determi-
nou que a Receita Federal acelere um levanta-
mento para identificar as margens de lucro da
indústria automobilística."A empresa está nos usando como massa de
manobra junto ao governo", denunciou Vicen-
tmho. após o encontro com a ministra. O
sindicalista esteve acompanhado no encontro
do presidente da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT). Jair Mcncghelli, c do senador
Eduardo Suplicy (PT-SP). Com um pouco de
ironia quando se referia à indústria automobi-
listica. Zélia quis saber de Vicentinho qual a
situação real da Autolatina: "O 

que foi que
eles disseram a vocês0 Nos ajudem a identificar
o que e que eles estão querendo com isso",
disse.

O encontro de Zélia com Vicentinho foi
considerado bastante estranho por um dos
participantes do encontro. A estranheza deveu-
se ao fato de a ministra ter pedido para fazer
um intervalo na reunião e voltar cinco minutos
depois noticiando que tinha informações de
que a Autolatina tinha suspendido a divulga-
ção das listas de demissões Minutos após o
final do encontro a ministra mandou um asses-
sor informar que não tinha tido qualquer cn-
contro com a Autolatina, nem mesmo por
telefone. Além disso, não sabia nem mesmo
quais eram as reivindicações da empresa que
poderiam ser negociadas com o governo. As
informações de que a empresa tinha suspendi-
do a divulgação das demissões foi obtida pela
ministra, segundo sua assessoria, através dos
jornais.

O encontro com Zélia foi apenas uma etapa
da peregrinação que Vicentinho. Meneghelü e
Suplicy fizeram ontem. No inicio da tarde
estiveram com o presidente do Senado. Mauro
Benevides. Ao sair do Ministério da Economia
encontraram-se com o presidente da Câmara,
Ibsen Pinheiro. Tinham planos até mesmo de ir
ao Ministério da Justiça.

Vicentinho disse que a demissão dos oito
mil funcionários não trará qualquer economia
para a empresa. Os cálculos apresentados pelo
sindicalista mostra que a economia da Autola-
tina com as demissões será de CrS 681 milhões,
o que significa 0,97% do faturamento de CrS
I02 bilhões estimado para fevereiro. Informou
também que a mão-de-obra tem um custo de
apenas 3% sobre o preço final do veiculo. O
lucro do fabricante, por outro lado, é de 19%
sobre o preço final c o do comerciante, de 5%.
A indústria paga ainda 38% do preço do pro-
duto em impostos.

Revenda dá desconto
e carro é tabelado

BRASÍLIA — As distribuidoras de veículos
iniciam hoje uma campanha agressiva de venda de
automóveis zero-quilómeiro. com grandes descon-
tos. Também a partir de hoje. os preços dos carros
estão tabelados nos níveis de janeiro, conforme
portaria assinada ontem pela ministra de Econo-
mia. Zélia Cardoso de Mello.

As montadoras, por seu lado. decidiram con-
centrar sua produção em carros básicos, cujos pre-
ços são bem menores. Junto com o desconto, esta
foi a estratégia que montadoras e distribuidoras de
veículos acertaram, ontem, com o diretor adjunto
do Departamento de Abastecimento e Preços
(DAP), Márcio Coriolano. "Quem eomprar carro
nos provimos 12 dias estará fazendo um grande
negócio", disse o presidente da Federação Nacio-
nal dos Distribuidores de Veículos Automotores
(Fcnobravc), Alencar Burti As montadoras estive-
ram representadas pelo vice-presidente da Associa-
ção dos Fabricantes de Veículos Automotores (An-
favea), Alberto Tomita.

A crise que indústria e distribuidores afirmam
existir se traduz, segundo Burti. na existência de um
estoque de 80 mil carros nos pátios das montadoras
e dos revendedores A situação c mais critica por-
que. de acordo com ele. os revendedores estão com
falta de dinheiro até mesmo para pagar o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. "E
melhor dar desconto e \ender carro para pagar
impostos do que ter que pegar dinheiro emprestado
em banco, com juros elevados", afirmou.

O desconto, conforme o presidente da Fenabra-
ve. será definido isoladamente por revenda, e terá
como parâmetro suas necessidades de capital de
giro. Segundo ele. se as empresas não tomassem
alguma medida como esta. as demissões seriam a
única alternativa. A grande dificuldade em não
vender carros, afirma, é que não é um produto com
capacidade de estocagem grande. Os cálculos de
Burti indicam que o custo de estocagem representa
cerca de 14" u do preço final

Tabelamento — listarão valendo a partir
de hoje os prevos uue as indústrias vinham prati-
cindo em janeiro, desole que tenham sido protoco-
lados no Departamento de Abastecimento c Pre-
ços. A assessoria da ministra negou que a medida
represente represália contra a decisão da Autolatl-
na de demitir oito mil funcionários. A explicação
dada nela assessoria de Zélia e que. antes do plano,
as revendedoras vinham praticando preços diferen-
ciados, o que poderia gerar o surgimento de um
mercado paralelo de carros. Conforme o Ministério
da Economia, o tabelamento não impede os des-
contos prometidos pelas revendedoras.

Sâo Paulo— Luiz Luppi
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Foram poucos os empregados da Volks que trabalharam ontem

Situação é tensa em São Bernardo
SÃO PAULO — São Bernardo do Campo ama-

nheceu, ontem, cm clima de expectativa Principal
rcduto dos metalúrgicos na região do ABC, com
cerca de 36 mil trabalhadores — sendo 27 mil na
montadora Volkswagen c 9 mil na Ford — a cidade
transformou-se num barril de pólvora, prestes a
explodir a qualquer momento. 0 estopim, que foi
aguardado com apreensão pelos trabalhadores, seria
a liberação das listas com os nomes dos demitidos,
que acabou não acontecendo. Ontem, pela manhã,
duas manifestações, reunindo ao lodo cerca de 10 mil
trabalhadores da Volkswagen e da Ford, marcaram o
segundo dia de greve dos metalúrgicos.

"Se as listas forem colocadas nos quadros de
aviso, vocês devem quebrá-los. para que ninguém
veja os nomes dos demitidos e se a demissão for feita
pessoalmente pelas chefias o jeito é meter a mão na
orelha deles", orientou Heiguiberto Delia Bclla Na-
varro, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo e Diadema, fortemente aplaudido
pelos manifestantes da Volkswagen. O presidente
nacional do PT. Luiz Inácio Lula da Silva compare-
ceu â assembléia que ocorreu na porta da Ford e
atacou mais uma vez o presidente Collor "Como o
governo federal vai entrar nessa briga contra a Auto-
latina após o presidente receber um belo Lincoln de
presente da empresa?".

Lula disse ainda que os trabalhadores estão sendo
vitimas da incompetência política e econômica do
governo federa) e da intolerância dos empresários.
Mais uma vez. ele cobrou do governo a devassa fiscal
na holding, que congrega as montadoras Ford e
Volkswagen no Brasil c na Argentina. "É fácil fazer
devassa cm botequim, Quero ver se eles têm peito de
enfrentar a Autolatina". O presidente nacional do PI'
afirmou que a modernidade— "tão 

pregada c pro-
metida por Collor"— é oferecer melhores salários ao
trabalhador, dar educação, comida e viúde para
povo brasileiro.

Tensão - Nas assembléias que ocorreram on-
tem pela manhã, a palavra de ordem era "resistir às
demissões de qualquer maneira". Segundo Sérgio
Fleutério. coordenador da remissão de lábrica da

Volkswagen, os trabalhadores que não lias mm ainda
adendo a greve foram retirados de seus setores numa
espécie de operação arrastão (cordões de grevistas
avançam c arrastam todos que estejam trabalhando)
para que não houvesse possibilidade da comunicação
das dispensas. Praticamente, foram poucos os fun-
cionáriosda Volkswagen que trabalharam ontem

•\ tensão foi maior durante a manhã, quando os
manifestantes ocuparam a ala M. a mais estratégica,
pois é onde ficam os carros cm linha final de monta-
gem. Os grevistas decidiram então visii.ir as outras
alas. para averiguar se havia gente trabalhando nor-
malmente, 0 principal alvo dessa operação arrastão
foi a ala 17. onde fica o setor de engenharia e
projetos, uma área cujo acesso, segundo F.lctiteno. é
proibido aos "peões".

No momento do arrastão, havia no local cerca de
700 pessoas trabalhando. Em poucos minutos, a ala
17 ficou vazia, os funcionários sairam as prensas e a
maioria deixou a empresa "Eu sai tão rápido que
perdi o meu talão de cheques", contou Josino Luis
Dias, que trabalha no setor de lestes da ala 17. Lie
contou que não houve qualquer tipo de violência c
que a saida dos funcionários aconteceu de maneira
pacifica. Segundo ele. a maior preocupação dos fun-
cionános era de que seus carros que estavam no
estacionamento fossem depredados.

Segundo Remaldo Brito, da comissão de fabrica,
anteontem pela manhã, o gerente de Recursos llu-
manos. Nillon Luciano, reuniu-se com todos os che-
fes de seções pira orientá-los a comunicar as demis-
soes pessoalmente a cada um dos funcionários "O

que está ocorrendo é uma espécie de rebelião entre os
chefes, que estão se recusando a agir desta maneira
com medo de represálias", contou ele Mas. ate o
final da tarde de ontem, não havia sido delimdo
como as demissões iriam ocorrer e nem quando As
expectativas são de que as listas já estejam nos setores
a partir de hoje. Os trapalhadorcs da Volkswagen e
da Ford marcaram manifestações para hoje. às 6
horas, na frente da Volkswagen e às 7 horas, diante
dos portões da Ford.

S.lo Paulo— Lui? Luppi
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Com as maquinas paradas, os trabalhadores da Ford jogaram domino

Empresa vai manter dispensas
SÃO PAULO — Um dia cheio de confusão,

manifestações, desmentidos. Assim foi a quarta-fei-
ra em que a Autolatina confirmou as mais 5.100
demissões, apesar de ouvir pedidos do Sindicato
dos Metalúrgicos, de empresários da Fiesp e até do
ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri.
Nem adiantou a ameaça de Magri de que falará
com o presidente Fernando Collor e pedirá a ele
uma lei que 

"proíba demissões por quatro, cinco ou
seis meses". A empresa não se dobrou a nenhuma
argumentação e suspendeu até sua decisão de não
trabalhar hoje. amanhã e depois. Ou seja. hoje é dia
de mais confusão, )á que haverá trabalho normal-
mente e as listas com os demitidos deverão estar
afixadas nos quadros de aviso, providência que a
empresa prometeu para a madrugada.

A noite, após a últtma reunião com sindicalistas
de São Bernardo do Campo, fez a única concessão:
estender aos demitidos — mas só se o sindicato
aceitar as demissões — as mesmas condições ofere-
cidas aos que se candidataram a sair: de um a cinco
salários extras (dependendo do tempo de casa).
Não adiantaram as tentativas dos sindicalistas de
contrapropor a suspensão temporána das dispcn-
sas e a reabertura do programa de demissões vo-
luntárias A intenção dos dineentes sindicais era

impedir que a empresa divulgasse uma relação dos
demitidos.

A reunião da noite, da qual participaram o
vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de

..São Bernardo do Campo. Heiguiberto Delia Bclla
Navarro, e o gerente de Relações Trabalhistas da
empresa, Domicio dos Santos Júnior. LX-pois de
três horas de conversa a Autolatina sequer aceitou
a proposta dos sindicalistas de estabelecer o nume-
ro de cortes que quer fazer, por setores de produ-
ção. para rcabnr as inscrições para voluntários.

Magri — O ministro do Trabalho. Antônio
Magri, esteve em São Paulo para uma serie de
reuniões com sindicalistas, entre os quai> o furioso
Luiz Antônio de Medeiros. Comcntou-sc que du-
rante a conversa Magri ligou para o presidente
Fernando Collor a quem pediu que faca uma lei

que proíba demissões por um período de ate seis
meses. Ao sair <id pequena reunião. Macn negou

que tivesse ligado, mas disse que iria ligar.
Magri conversou com o vice-presidente da Au-

tolaiina para assuntos corporativos. Miguel Jorge,
a quem pediu que a empresa sustasse as demissões
Mas não conseguiu nada Miguel Jorge respondeu

que as demissões estavam confirmadas, que a em-

presa está sofrendo constante queda nas vendas e

que a decisão é irreversível.
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Flamengo contrata Gotardo e Vanderlei fica
Luiz Augusto Nunes

CUIABÁ — 0 anúncio vindo do Rio da
contratação do zagueiro Gotardo pelo Flamengo
fez o treinador Vanderlei Luxemburgo recuar em
sua disposição de pedir demissão. A intransigén-
cia c a conlrariedade de antes, quando soube da
vinda por empréstimo de Jeferson sem que sequer
fosse consultado, deram lugar a uma posição
conciliadora. "Para ter o Gotardo. é lógico que
aceito também o Jeferson". justifica. O técnico
passou até mesmo a enxergar virtudes no jogador
que considerara desnecessário: "Ele tem qualida-
des. é um jogador técnico. Resta saber se conse-
guiu se recuperar da fratura na perna", comen-
tou. referindo-se á contusão sofrida por Jeferson
em junho de 1989.

Na verdade, o técnico começa a dar sinais de
crescente impaciência pela demora da diretoria•em contratar os reforços de que tanto necessita.
Lie parece não acreditar mais nas repetidas pro-
messas dos dirigentes, tendo em vista os insuces-
sos nas tentativas realizadas até o momento. As
vindas de Luisinho, Nei, Ricardo Rocha c Carlos
Alberto Santos terminaram em frustrada expecta-
uva. Desde que a delegação deixou o Rio, no
sábado. Vanderiei se recusa a insistir no discurso
de pedido de reforços."Não trato mais desse as-
stinto com a diretoria. Ela sabe bem o que preci-
so".

Apesar de reafirmar não estar arrependido por
ter trocado a confortável situação do Bragantino
pelo ambiente de crise que vive o Flamengo,
Vanderlei não consegue dissimular a apreensão e
o aborrecimento. Lie não esperava encontrar o
quadro de dificuldades com que se vc obrigado a
conviver — a qualidade técnica do elenco também
o desagrada. As declarações em contrário
para não desmotivar o grupo.

Sérgio Moraes

sao

Contratado Gotardo, ainda assim Vanderlei
não se dá por satisfeito. Ele argumenta com a
evidente carência de jogadores em algumas posi-
çòes — Ailton e Pia não têm reservas para as
laterais — e a necessidade de outros jogadores
experientes para dar respaldo aos mais jovens. O
técnico lembra, também, que o elenco ficou mais
reduzido com as contusões de Uidcmar e Zinho."Sem falar na demora da recuperação do Gaú-
cho, um artilheiro que está fazendo falta", cons-
tata. A situação adversa só não diminui a capaci-
dade de trabalho de Vanderlei. Adepto do
treinamento em tempo integral, mesmo na véspe-
ra de jogos, ele continua obstinado em transfor-
mar o Flamengo cm um time combativo e aplica-
do. dentro do modelo que escolheu como
adequado ás necessidades do futebol moderno.
Vanderlei só não tem certeza se vai haver tempo
para que as vitórias comecem a surgir em conse-
qüéncia. 

"A cobrança é exagerada. Pode ser que
saia antes", resigna-se.

Um longo processo de divórcio
Paulo Júlio Cloment

A transferência para o Flamengo se consolidou
apenas ontem, porém há muito o capitão Wilson
Gotardo estava distante do Botafogo. Perseguido
poi uma tendinite no joelho direito, ficou fora dos
jogos, mas. ao contrário de outros jogadores iam-
bem contundidos, pouco apareceu no clube "Não
fui muito lá porque estava em tratamento. Nem
pensava em mudai de clube", assegura o jogador,
que custou ao flamengo USS 300 mil e receberá
USS 15.5 mil mensais por seis meses de contraio.

Embora garanta que não sumiu em seus últimos
dias de Botafogo. Gotardo deixa outra impressão
no clube. O medico Joaquim da Mala. por exem-
pio. há muito não era informado sobre a recupera-
ção do jogador. 

"Pensei 
que ele tivesse ido a clinica

do Lidio Foledo na terça-feira", confessou, desa-
pontado. ao saber que anteontem Gotardo passou
a larde conversando com dirigentes do flamengo.

Desde quinta-feira o presidente Emil Pinheiro
autorizara o flamengo a procurar Gotardo c fazer-
lhe uma proposta oficia! "Lie e um jogador impor-
tante para o Botafogo, mas não vou manter alguém
que ja não está com a cabeça conosco", disse o
dirigente a um de seus colaboradores." Gotardo diz
que considerava o caso com o Flamengo encerrado
encerrado desde a estada ^io Botafogo em Fribur-
go. ainda em janeiro Na ocasião, negociava seu
novo contrato e teve o passe — fixado em L'SS 235

mil — pretendido pelo flamengo. "O dinheiro não
foi depositado, renovei e esqueci o assunto "

Anteontem, o zagueiro foi procurado por diri-
gentes rubro-negros e ouviu a proposta. A primei-
ra. USS 6 mil mensais, pouco mais da metade do
que recebe no Botafogo, não o sensibilizou. Pano-
rama que foi alterado no final í\.\ noite de terça-fei-
ra. quando o vice-presidente de futebol do Flamen-
go, Paulo Dantas, acenou com USS 15.5 mil,
prontamente aceitos. O departamento medico ú.i
Gávea aguarda o jogador hoje

Para conseguir Gotardo. o flamengo gastou
mais do gastaria ha um més. ia que deixou de
compra-lo por USS 235 mil Dos USS 300 mi!. USS
100 mil serão pagos com o perdão de uma promis-
sória de igual valor que o Botafogo teria que dar
como complemento íki passe de Renato. Os USS
200 mil restantes chegarão ao alvinegroem W dias,
o que provavelmente inviabilizara outra contrata-
ção do flamengo neste campeonato.

Embora fale em receber 30% íio valor áo passe.
Gotardo. segundo o I lamengo. vai ficar mesmo
com 15%, o que eqüivale a USS -ls mil Diluídos
pelo período do contato, eles significam USS 7.5
mil mensais O salário chega a USS S mil "Sou

profissional, não poderia recusai uma proposta
como essa", fia e tão vantajosa que Gotardo não
parece preocupado com a ma fase de seu novo
time. "Não sou salvador da pátria, mas encaro o
Flamengo como desafio."
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Marquirilios c
e tem vaga cert

íega
u

Gotardo fez contrato de seis meses v encara l'lu como um desafio

A chegada de Marquinhos, on-
tem. ao Hotel Eldorado, liberado
junto com Paulo Nunes da seleção
brasileira de juniores. deixou mais
animado o técnico Vanderlei 1. ti vem-
burgo. Ele pretende escalar o meio-
campo no time titular no jogo contra
o Bahia, sábado, na fonte Nova.
Admirador do estilo de Marquinhos.
que define como sendo técnico e
ao mesmo tempo combativo. Vander-
lei está disposto ate a alterar seu es-
quema para efetivar o jogador. 

"Te-
nho planos para o aproveitamento do
Marquinhos. Não decidi ainda quem
vai sair, mas no meu time ele e titu-
lar".

Com a efetivação do jogador, o
Flamengo pode adotar postura mais
defensiva ainda nos provimos jogos
Ele deve ser escalado no meio. ao
lado de Charles, Júnior e Toninhò,
restando Marcelinho como falso
ponta e Nèlio para o ataque — neste
caso o barrado seria Paulo César. (>
problema vai ser resolvido pelo trei-
nador no treino de amanhã, na Fonte
Nova. quando será definido o time
que enfrenta o Bahia.

Júnior, admirador do futebol de
Marquinhos. elogia sua capacidade."Lie 

parece um veterano. Joga com
uma personalidade que impressiona".
Integrado á delegação no hotel. Mar-
quinhos recebeu com tranqüilidade a
noticia de que vai enfrentar o Bahia
— afinal, entre os jogadores novatos,
ele foi o primeiro a ser promovido a
titular, por Telé Santana, em 198S.
então ainda juvenil, com 17 anos."Fiquei um ano no time. Com a saída
do Telé voltei para o juvenil. Agora,
quero me firmar definitivamente",
promete Marquinhos.

Agora, para Vanderlei Luxembur-
go escalar um time mais competitivo,
só faltam as presenças de Gaúcho -
este com possibilidade de ser escalado
nos jogos da Libertadores, no Uru-
guai, na próxima semana — e Gotar-
do. Para Jcfferson. que nunca esteve
nos planos, o técnico promete dar
tratamento correto e profissional nos
quatro meses cm que ficar empresta-.-
do. Como tem as mesmas caracteris-
ticas de Zinho, que ficara inativo de 2
a 3 meses. Jefierson poderá ate ter
uma inesperada oportunidade no ti-
me titular (/...-)..V.l

Má forma de Torres preocupa o Fluminense
n,.r,.-,,.- A.. ,..,„..„i.. .„,;„„ r...,-„ ....,  „ ... ,¦ . -¦- ¦»-Depois de exigente treino fisico-tecnico. o za

gueiro Torres saiu de campo cansado e com
certeza de que esta longe de sua melhor condi-
ção física. A partir dai. todos no fluminense
passaram a ter mais uma preocupação em relação
ao jogo contra o São Paulo, sábado, no Morumbi:
o eslreante Muller vai jogar exatamente pelo lado
de Torres. Tal preocupação baseia-se no obvio. O
técnico do São Paulo. Telé Santana, anunciou que
vai explorar a reconhecida velocidade de Muller. e
Torres, alem de não ler a velocidade como caracte-
rislica. revelou estar com 60% de sua capacidade

'.'Vou tentar compensar a ma forma me posicio-
nando melhor, com mais atenção", explicou o za-
gueiro Esse também foi um dos motiveis da
troca efetuada pelo técnico Gilson Nunes no posi-
cionamento da zaga. colocando Válber no lado
direito — vinha jogando pela esquerda "É me-
lhor o Torres jogar onde está acostumado. Ainda
mais porque minha intenção ao inverter o posicio-
namento era proteger as subidas do Luciano,
mas agora temos Zanata do outro lado. que Iam-
bem ataca muito."

;>(?¦- ¦ vtfiV^fcHiv***'***!'' ¦¦ **-* -WjOr ' ''"**^ÍÍJ^

Forres sentiu o esforço do treino

Segundo Torres, a mudança na defesa num
momento de tantas criticas o fluminense levou
seis gols em três partidas — não o preocupa."Levar tantos gols não e culpa dos jogadores de
defesa O time escolheu jogar num esquema mais
ofensivo, que determina mais falhas defensivas",
argumentou.

O técnico Gilson Nunes concorda "Num cam-
peonato de pontos corridos, a tendência das equi-
pes e se tornarem agressivas Queremos aliar o bom
ataque a uma melhor pegmla, mas carinho para
defender. Isso c o que lenho cobrado, principal-
mente dos jogadores de meio campo Mas ainda e
inicio de trabalho e não posso cobrar perfeição."
Não temendo o São Paulo, equipe que. acredita.
atacará o fluminense desde o inicio do jogo, Gil-
son chegou a fazer previsão de um jogo emoeio-
nante "Eles vêm de duas derrotas e nos precisamos
de bons resultados para mantennos o credito dian-
leda torcida."

São Paulo — O técnico Telé
Santana ganhou mais uma opção pa-
ra reforçar o São Paulo no jogo con-
ira o fluminense, que. após duas der-
rotas, é decisivo para as pretensões da
equipe no Brasileiro. Depois de ficai
20 dias no Recife, o zagueiro Ricardc
Rocha voltou ao clube, conversou
com os dirigentes e acertou a renova-
ção de contrato por mais um ano"Vou 

ganhar menos do que no anc
passado, mas e um contrato interes-
sante porque eu queria ficar no Mo-
rumbi". disse o jogador.

A atração do coletivo de ontem
foi o atacante Muller. que jogou ik
time reserva fie. porém, deixou a
movimentação se queixando de dore-
no joelho direito, causada por uma
tendinite. Enquanto Telé já refazia
seus planos para domingo sem contai
com o jogador. Muller foi liberado á
tarde para tentar contato com o pre-
sidente do Torino. tentando apressar
a liberação do seu passe.
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O marketing esperto de Bobo
JogudoF ajuda os
torcedores e doa
chuteiras a coleeas
Desde 

que chegou ao Fluminense. Bobó
tem conquistado as pessoas com suas

múltiplas qualidades. Carismático, bom de bo-
Ia. lider. Mas ontem causou surpresa nas Laran-
letras ao apresentar o seu lado filantropo. Dn u
20 pares de chuteiras da marca fí<>bò aos j^.ga-
dores e comprou varias rifas — de relógios a
camisetas — para ajudar a torcida a comprar
passagens para São Paulo, onde o time joga no
sábado. Manter a modéstia, brincou ao explicar
os presentes 

"Isso não é mera doação, e investi-
mento. Os jogadores vão pagar divulgando a
marca e a torcida gritando para me ajudar cm
São Paulo."

Suas brincadeiras lém um fundo de verdade.
As chuteiras Bobó, fabricadas em Novo liam-
burgo-RS pela empresa Galera, lém ótima saída
na Bahia, onde o atacante goza de prestígio
incomum. Mas, definitivamente, não foi um
estouro de vendagens no resto do pais. Ao
presentear os jogadores do fluminense, ele con-
seguiu se aproximar ainda mais deles e promo-
ver o calçado, aproveitando-se de seu ótimo
momento no Rio. "Tenho certeza que vão usar
porque estavam reclamando dos poucos pares
que unham." Quanto as rifas, sua atitude foi
simbólica. "Quero fazer os torcedores entende-
rem. lenho insistido muito nisso, a importância
deles nesta fase do clube Cada tricolor que for a
São Paulo ou vier as Laranjeiras no próximo
jogo aqui. tem uma importância maior do que
pode imaginar."

Lopes deixa Vasco otimista contra a Rio Negro
Embalado pelo clima de trabalho e otimismo do

novo técnico Antônio Lopes, o Vasco joga hoje sua
seguida partida pela Copa do Brasil, em São Ja-
nuano. contra o Rio Negro. Na partida de ida. em
Maraus. os times empataram em I a I. Agora, para
passar á próxima fase. o Vasco tem que vencer ou
empatar em 0 a (I Em caso de novo empate em I a
I. a vaga será decidida nos pênaltis. E se o jogoterminar em empate por dois ou mais gols. o Vasco
estará eliminado. A única alteração no Vasco é a
volta de Ayupe á lateral direita.

Em São Januário, e unânime a disposição de
golear. Ninguém demonstra a menor preocupaçãocom o Rio Negro Muito menos cm dar declarações
cautelosas. "Jogando em casa. o Vasco tem que
partir para dentro com obrigação de ganhar", dis-
se. empolgado. Antônio Lopes. Apesar do otimis-
mo, o técnico, que ontem deu novo exaustivo
treinamento tático, acha difícil o time chegar se-
quer próximo do que ele quer, marcação forte em
todos os setores do campo. "Com dois dias de
treino, é impossível Mas garanto que eles estão
quase assimilando o que quero." Por via das dúvi-
das, Lopes treinou cobranças de pênaltis

O presidente Antônio Soares Calçada continua

empenhado na renovação do contrato de Bis
marck, sêm êxito. Anteontem ele almoçou com o
jogador e seu procurador, José Luis Araújo, e
apresentou a proposta de antecipar USS 40 mil.
que serviriam como luvas, reduzindo o salário para
U'SS 3 mil mensais Bismarck manteve-se irredutí-
vel nos USS 70 mil de luvas e salários de USS 10
mil Com isso. mantem-se a proibição do dirigente
Euneo Miranda para que o jogador treme junto
aos demais
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Botafogo pega
Sampaio Corrêa
e testa zaaao

O Botafogo estréia hoje a noite na
Copa do Brasil, contra o Sampaio Cor-
réa, no Maranhão Mas a cabeça de
todos os alviuegros não esta neste com-
promisso, ha muito definido pelo pró-
pno técnico Valdir Espinoza como "de
menor importância", c sim mim hipoteti-
co substituto para Wilson Gotardo, ne-
gociado .w flamengo Para o treinador.
o mais importante em campo será obscr-'
var Jcfferson, contratado como lateral-,
esquerdo, mas que jogara como zaguei-
ro. "Estamos com pouquíssimos jogado-
res para esta posição. Jefierson pode ser
unia opção." confirma o técnico que. no
entanto, sonha com a contratação de
mais um zagueiro no nível úo antigo
capitão

Mas nem Espinoza est.ua no Caste-
láo para assistir ao possível substituto do
antigo capitão alvinegro Seu auxiliar.
Gil. será o técnico, que escalou o iiinior
Cláudio ao lado de Jefierson. enquanto
no meio-campo jogará de armador o za-
gueiro André. Espinoza justifica tal esea-
lação com o argumento de não querer
desgastar seus jogadores. Lembra quejã
tem Ricardo Cruz. Juninho e Valdeir
machucados e como dúvida para o logo
de domingo, contra o Vitoria, pelo Cam-
peonato Brasileiro. Por isso. poupou Re-
nato e Carlos Alberto

Sampaio Botafogo
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Lopes (I)) explicou exaustivamente aos jogadores como quer a marcação

Brasília 2000 — 0 secretario de
Desportos. Arthur Antunes Coimbra
(Zico). será o chefe da delegação qtie
viaja neste sábado para Barcelona (Es-^
panha), sede dos Jogos Olímpicos de
1992, O objetivo da viagem é buscar
experiência junto ao comitê organiza-
dor local e conhecer os detalhes do
projeto enviado pela cidade ao Comitê
Olímpico Internacional. A delegação
brasileira pretende buscar subsídios pa-
ra sua proposta que irá lançar a candi-
datura de Brasília para organizar à
competição no ano 2000. Na pauta
constam também visitas ás instalações
onde serão acomodados os 15 mil alie-
Ias participantes do evento e os locais •
onde ocorrerão os jogos. A delegação
também irá se encontrar com o prefeito
da cidade e com o secretário de Espor-
tes de Madri. O lançamento da candi-
datura de Brasília será feito no dia 21
de abril, data do 31° aniversário da
cidade-



Emil volta atrás e diz que não vende Gotardo
0 presidente do Botafogo, Emil Pinhei-

ro. disse ontem às 23h30, em entrevista à
Rádio Globo que não vai mais vender o
zagueiro Wilson Gotardo ao Flamengo. O
negócio, que havia sido acertado à tarde,
com o Flamengo pagando USS 300 mil ao
alvinegro foi cancelado, segundo Emil, por-
que Gotardo teria dito que preferia ficar no
Botafogo e teria culpado o dirigente por sua
saida.

Gotardo afirmou por telefone ao JOR-
NAL DO BRASIL que não culpou Emil
por sua saida do clube, apenas disse que
tinha sido "tratado como mercadoria" pe-
Io Botafogo. Até os 30 minutos de hoje.
Gotardo não tinha qualquer informação
oficial sobre o assunto, sabendo de tudo
apenas pelas declarações no rádio. Com
isso. o Botafogo também cancelou a venda
do atacante Jeferson ao rubro-negro.

O presidente do Flamengo. Márcio Bra-
gá', ainda lamentava o empate cedido ao
Coríntians no último minuto do jogo vali-
do pela Taça Libertadores, no vestiário do
Estádio José Fragelli, em Cuiabá, quando
soube da decisão de Emil pelos jornalistas.
Surpreso, disse que pegaria o vôo corujão
das 2h30 para o Rio a fim de tentar con-

Sérgio Moraes

vencer o presidente alvinegro de "cumprir
sua palavra." Márcio disse que não pode"obrigá-lo a vender", mas que esta decisão
é muito ruim para o Flamengo.

Desde quinta-feira o presidente Emil Pi-
nheiro autorizara o Flamengo a procurar
Gotardo e fazer-lhe uma proposta oficial."Ele é um jogador importante para o Bo-
tafogo, mas não vou manter alguém que já
não está com a cabeça conosco", disse o
dirigente a um de seus colaboradores." Go-
tardo diz que considerava o caso com o
Flamengo encerrado desde a estada do Bo-
tafogo em Nova Friburgo. ainda cm janeiro.
Na ocasião, negociava seu novo contraio e
teve o passe — fixado em USS 235 mil —
pretendido pelo Flamengo. "O dinheiro não
foi depositado, renovei c esqueci o assim-
to."

Anteontem, o zagueiro foi procurado
por dirigentes rubro-negros e ouviu a pro-
posta. A primeira. USS 6 mil mensais,
pouco mais da metade do que recebe no
Botafogo, não o sensibilizou. Panorama
que foi alterado no final da noite de terça-
feira, quando o vice-presidente de futebol
do Flamengo, Paulo Dantas, acenou com
USS 15.5 mil. prontamente aceitos.

Fia deixa escapar vitória no fim
Apesar de sofrer o gol de empate no último

minuto de jogo. o Flamengo não pode se queixar
do 1 a I com o Corinti.ins. que marcou sua estreia
na Libertadores, ontem à noite, em Cuiabá. Se,
antes da partida, o treinador Vanderlci Luxem-
burgo não conseguia disfarçar sua tensão, sohei-
tando. inclusive, aos jornalistas que não "cobras-

sem tanto do time e ajudassem o Flamengo", o
resultado seruu. pelo menos, para diminuir o
clima de crise que havia se instaurado na Gávea
desde a goleada sofrida para o Goiás, domingo,
pelo Campeonato Brasileiro.

E o flamengo quase conseguiu vencer, ape-
sai de todo o nervosismo que vários de seus
jogadores deixaram evidente assim que a bola
rolou. Logo no início da partida, em menos de
três minutos, o Corintians perdeu dois gols — e
dava a nítida impressão que não deixaria esca-
par a chance de derrotar o flamengo pela se-
gunda vez este ano (vencera, no ultimo domingo
de janeiro, por 1 a 0. pela Supercopa do Brasil).

Sem muita objetividade, no entanto, e com
Neto visivelmente fora de forma, o Corintians
começou a ceder terreno ao flamengo. O golci-
ro Zé Carlos já era. neste instante, o melhor
jogador em campo, com intervenções seguras e
precisas. Num erro de Neto. que recuou mal
uma bola. o zagueiro Fernando acabou come-

tendo toque. Marcelinho bateu falta com cate-
goria, cobriu a barreira e colocou no angulo.

Em desvantagem, o Coríntians tentou, no
segundo tempo, no desespero, o empate, falta-
va competência, contudo. O treinador Nelsinho
mudou o time. trocou Mírandinha por Viola e
lançou sua equipe definitivamente no ataque.
Quando o resultado já parecia definido, com o
flamengo perdendo, inclusive, nova oportuni-
dade de gol. a zaga rubro-negra deixou Fabinho
livre, que completou forte, empatando a parti-
da. No fim das coutas, o resultado acabou
sendo justo.

Flamengo: Zé Carlos. Ailton, Adilson. Rogé-
no e Piá; Charles. Júnior e Toninho; Marcelinho.
Paulo César (Alcindo) e Nélio (Fabinho). Corin-
lians. Ronaldo. Giba. Marcelo. Fernando e Jaee-
nir: Wilson Mano, Tupanzinho i Paulo Sérgio) e
Neto; fabinho. Mírandinha (Viola) e Edson. Jui:
José Roberto Wright. Cartões amarelos: Ailton,
Rogério. Alcindo. Giba e Wilson Mano.

Também pelo grupo 3, em Montevidéu, o
Nacional derrotou o Beila Vista, por 3 a (I (e o
Nacional ainda perdeu um pênalti), diante de
um reduzido público de apenas 10 mil pessoas.
Outros resultados: Colo Colo 0 x 0 Conccpcion
(grupo 2] e Cerro Portcno 1 \ 1 Atlético
Colegiales (grupo -li.
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Gotardo foi surpreendido pela decisão de Emil de não vendi ¦h

Marquinhos chega
e tem vaga certa
A chegada de Marquinhos. on-

tem. ao Hotel Liderado, liberado
junto com Paulo Nunes da seleção
brasileira de juniores. deixou mais
animado o técnico Vanderlci Lu-
xemburgo. Ele pretende escalar o
meio-campo no time titular no jogo
contra o Bahia, sábado, na fonte
Nova. Admirador do estilo de Mar-
quinhos, que define como sendo téc-
nico e ao mesmo tempo combativo,
Vanderlci está disposto até a alterar
seu esquema para efetivar o jogador,"Tenho 

planos para o aproveita-
mento do Marquinhos. Não decidi
ainda quem vai sair. mas no meu
time ele é titular".

Com a efetivação do jogador, o
Flamengo pode adotar postura mais
defensiva ainda nos próximos jogos,
fie deve ser escalado no meio. ao
lado de Charles. Júnior e Toninho,
restando Marcelinho como falso
ponta e Nélio para o ataque — neste
caso o barrado seria Paulo César. O
problema vai ser resolvido pelo trei-
nador no treino de amanhã, na Fon-
te Nova, quando será definido o ti-
me que enfrenta o Bahia.

Júnior, admirador do futebol de
Marquinhos. elogia sua capacidade;
"Lie 

parece um veterano. Joga com
uma personalidade que impressio-
na". Integrado á delegação no hotel.
Marquinhos recebeu com tranqiiili-
dade a noticia de que v.u enfrentar o
Bahia — afinal, entre os jogadores
novatos, ele foi o primeiro a ser pro-
movido a titular, por Telê Santana,
cm 1988, então ainda juvenil, com
17 anos. "fiquei um ano no time.
Com a saída l\o Telê voltei paia o
juvenil. Agora, quero me firmar de-
ínutiv amente", promete Marqui-
nhos.

Agora, para Vanderlci Luxem-
burgo escalar um lime mais compe-
titivo. só falta a presença de Gaúcho
— este com possibilidade de ser es-
calado nos jogos í\d Libertadores.
no Uruguai, na próxima semana.

Vanderlci só não tem certeza se
vai haver tempo para que as vitorias
comecem a surgir cm conccquêncüi.
"A cobrança e exagerada. Pode ser

que saia antes", resigna-se.(L.A. \ )

Má forma de Torres preocupa o Fluminense
Depois de exigente treino usico-tecmco. o /.a-

gueiro Torres saiu de campo cansado e com
certeza de que esta longe de sua melhor condi-
çào física. A partir dai, todos no fluminense
passaram a ler mais uma preocupação em relação
ao jogo contra o São Paulo, sábado, no Morumbi:
o estreante Müller vai jogar exatamente pelo lado
de Torres. Tal preocupação baseia-se no óbvio. O
técnico do São Paulo. Telê Santana, anunciou que
vai explorar a reconhecida velocidade de Müller, e
Torres, alem de não ter a velocidade como caraetc-
rístiea, revelou estar com W"o de sua capacidade.

"Vou tentai compensar a má forma me posicio-
nafteio melhor, com mais atenção", explicou o /a-
gueiro. Esse também foi um dos motivos da
troca efetuada pelo técnico Gilson Nunes no posi-
cionamento da zaga. colocando Válbcr no lado
direito — vinha jogando pela esquerda. "É me-
Ihor o Torres jogar onde esta acostumado. Ainda
mais porque minha intenção ao inverter o posicio-
namento era proieger as subidas do Luciano,
mas agora lemos /.mata do outro lado. que tam-
bém ataca muito."
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Torres sentiu o esforço do treino

Segundo Torres, a mudança na defesa num
momento de tantas criticas — o fluminense levou
seis gols em três partidas — não o preocupa.
"Levar tantos gols não é culpa dos jogadores de
defesa. O lime escolheu jogar num esquema mais
ofensivo, que determina mais falhas defensivas ,
argumentou.

O técnico Gilson Nunes concorda "Num cam-

peonato de pontos corridos, a tendência das equi-

pes é se tornarem agressivas. Queremos aliar o bom
ataque a uma melhor pegada, mas carinho para
defender. Isso e o que tenho cobrado, principal-
mente dos jogadores de meio campo. Mas ainda é
início de trabalho e não posso cobrar perfeição."
Não temendo 0 São Paulo, equipe que. acredita,
atacará o fluminense desde o inicio do jogo. Gil-
son chegou a fazer previsão de um jogo emocio-
nanle, "Eles vêm de duas derrotas e nós precisamos
de bons resultados para mantermos o credito dian-
leda torcida."

São Paulo — O técnico Telê
Santana ganhou mais uma opção pa-
ra reforçar o São Paulo no jogo con-
tra o Fluminense, que. após duas der-

i^tes^ rotas, é decisivo para as pretensões da
equipe no Brasileiro. Depois de ficai
20 dias no Recife, o zagueiro Ricardo
Rocha voltou ao clube, conversou
com os dirigentes e acertou a renova-
çào de contrato por mais um ano
"Vou ganhar menos do que no anc
passado, mas é um contrato interes-
sante porque eu queria ficar no Mo-
rumbi", disse o jogador.

A atração do coletivo de onten-
foi o atacante Müller, que jogou nc
time reserva. Ele, porém, deixou a
movimentação se queixando de dorei
no joelho direito, causada por unia
tendinite. Enquanto Telê já refa/ia
seus planos para domingo sem contai
com o jogador. Müller foi liberado á

, tarde para tentar contato com o pre-™ sidente do Torino. tentando apressar
a liberação do seu passe.
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Bobo divulgará as chaleiras 'Bobo' com a ajuda dos companheiros

O marketing esperto de Bobo
Jogador ajuda os
torcedores e doa
chuteiras a coíesas
D esue que chegou ao fluminense. Bobó

tem conquistado as pessoas com suas
múltiplas qualidades. Carismático, bom de bo-
Ia. lider. Mas ontem causou surpresa nas Laran-
jeiras ao apresentar o seu lado filantropo, Doou
20 pares de chuteiras da marca Bobó aos joga-
dores e comprou várias rifas — de relógios a
camisetas — para ajudar a torcida a comprar
passagens para São Paulo, onde o time joga no
sábado. Manter a modéstia, brincou ao explicar
os presentes. 

"Isso não é mera doação, é investi-
mento. Os jogadores vão pagar divulgando a
marca e a torcida gritando para me ajudar em
São Paulo."

Suas brincadeiras têm um fundo de verdade.
As chuteiras Bobó. fabricadas em Novo Hanv
burgo-RS pela empresa Galera, têm ótima saida
na Bahia, onde o atacante goza de prestigio
incomum, Mas. definitivamente, não foi um
estouro de vendagens no resto do pais. Ao
presentear os jogadores do fluminense, ele con-
seguiu se aproximar ainda mais deles e promo-
ver o calçado, aproveitando-se de seu ótimo
momento no Rio. "Tenho certeza que vão usar
porque estavam reclamando dos poucos pares
que tinham." Quanto ás rifas. sua atitude foi
simbólica. "Quero fazer os torcedores entende-
rem, tenho insistido muito nisso, a importância
deles nesta fase do clube. Cada tricolor que for a
São Paulo ou vier ás Laranjeiras no próximo
jogo aqui. tem uma importância maior do que
pode imaginar."

Lopes deixa Vasco otimista contra o Rio Negro
Embalado pelo clima de trabalho e otimismo do

novo técnico Antônio Lopes, o Vasco joga hoje sua
segunda partida pela Copa do Brasil, em São Ja-
nuário. contra o Rio Negro. Na partida de ida. cm
Manaus, os times empataram cm I a 1. Agora, para
passar a próxima fase. o Vasco tem que vencer ou
empatar em 0 a 0. Em caso de novo empate em I a
I. a vaga será decidida nos pênaltis. E se o jogo
terminar em empate por dois ou mais gols. o Vasco
estará eliminado. A única alteração no Vasco é a
volta de A) upe á lateral direita.

Em São Januário, é unânime a disposição de
golear. Ninguém demonstra a menor preocupação
com o Rio Negro Muito menos em dar declarações
cautelosas. "Jogando em casa. o Vasco tem que
partir para dentro com obrigação de ganhar", dis-
se. empolgado. Antônio Lopes. Apesar do oiimis-
mo. o técnico, que ontem deu novo exaustivo
treinamento tático, acha difícil o time chegar se-
quer próximo do que ele quer. marcação forte em
todos os setores do campo. "Com dois dias de
treino, é impossível. Mas garanto que eles estão
quase assimilando o que quero." Por via das dúvi-
das. Lopes treinou cobranças de pênaltis

Ü presidente Antônio Soares Calçada continua

empenhado na renovação do contrato de Bis-
marck. sém c.xito. Anteontem ele almoçou com o
jogador e seu procurador, José Luis Araújo, e
apresentou a proposta de antecipar USS 40 mil.
que serviriam como luvas, reduzindo o salário para
USS 3 mil mensais. Bismarck manteve-se irreduti-
vel nos USS 70 mil de luvas e salários de USS 10
mil. Com isso. mantém-se a proibição do dirigente
Eurico Miranda para que o jogador treine junto
aos demais.

Vasco Rio Negro
Acaclo 1 Assis
Ayupe 2Z«Uge!ro
Tosln 3 Fioriano

Jotve Lula 4 Edlnalilo
Eduardo 6 Nascimento

Zè do Carmo 5 Ellaalilu
Lulslnho BMamulto
Róberaon 10 Z4 Diva

WiUlnm 11 7 MlRuelzirino
Tlba 9 Cisco

.SoralolO USandro
Técnico: Técnico:

AntAnlo Lop«> EUn» Haddad
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Botafogo pega
Sampaio Corrêa
e testa zaga

O Botafogo estréia hoje a noite na -
Copa do Brasil, contra o Sampaio Cor-
réa, no Maranhão \Kis a cabeça de
todos os alvinegros não está neste com-
promisso, há muito definido pelo pró-
prio técnico Valdir Espinoza como "de

menor importância", e sim num hipotéti-
co substituto para Wilson Gotardo. nc-
gociado .\o I lamengo. Para o treinador.
o mais importante em campo será obser-
var JelTerson. contratado como lateral-
esquerdo, mas que jogará como /aguéí-
ro. "Estamos com pouquíssimos jogado-
res para esta posição. Jefferson pode ser
uma opção." confirma o técnico que. no
entanto, sonha com a contratação de
mais um zagueiro no nível ^ antigo
capitão.

Mas nem Espinoza estará no Castc-
lão para assistir ao possível substituto do
antigo capitão alvinegro. Seu auxiliar.
Gil, será o técnico, que estalou o júnior
Cláudio ao lado de Jefferson. enquanto
no meio-campo jogara de armador o za-
gueiro André. Espinoza justifica tal esca-
laçào com o argumento de não queror
desgastar seus jogadores, lembra que já ¦
tem Ricardo Cru/. Juninho e Vakieir
machucados e como dúvida para o jogo
de domingo, contra o Vitória, pelo Cam-
peonato Brasileiro. Por isso. poupou Re-
nato e Carlos Alberto.

Sampaio Botafogo
Mon-ira 1 Willnim
Iviinildo 2 Paulo Koherto

Armando 301.111.110
Uns. Iln 4 .l.-m-rson
CaUUi 6 Renato MurUns,/

Paulo César B Plnwn
Zé Carlos 5 André
Vamtxrlo 1" ti Sandro

Kutuí 7\'ivlnho
Bacabal B Marcelo
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Local: CaatolftO Horário: 211. Juiz: JoaqUUtl
OroKAtiodosSanloa FllhoiCE) Asra.llosOlo
U> .1220 Kht), Tupi I12W) Khr.i a Capital 11030
Kh/,i imngmUein o logo

Juiz: Cario All.i-rt<I.ocal: riAo Januário Horário: 17h .
Munir Valente <EB>. As rádios Eldorado 11180 Khzi. Na< Io
i„il. 1130 Khr> <¦ a Rede Manchete transmitem o io«n l.opos ( l) ) explicou exaustivamente aos jogadores conto (píer a marcação

Brasília 2000 — O secretario de
Despoitos. Arthur Antunes Coimbra
(Zico), será o chefe da delegação que
viaja neste sábado para Barcelona (Es-
panba). sede dos Jogos Olímpicos dç
1992. O objetivo da viagem é buscar
experiência junto ao comitê organiza-
dor local e conhecer os detalhes do
projeto enviado pela cidade ao Comitê
Olímpico Internacional. A delegação
brasileira pretende buscar subsídios pa-
ra sua proposta que irá lançar a candi-
tlatura de Brasília para organizar a
competição no ano 2000. Na pauta
constam também visitas ás instalações
onde serão acomodados os 15 mil atlc-
tas participantes do evento c os locais
onde ocorrerão os jogos. A delegação
também irá se encontrar com o prefeito
da cidade e com o secretário de Espor-
tes de Madri. O lançamento da candi-
datura de Brasília será feito no dia 21
de abril, data do 31" aniversário da
cidade.



•Rio de Janeiro — Quinla-leira. 21 de levereiro de 1991

JORNAL DO BRASIL
Nào pode ser vendido separadamente

Tablita
Dia do venci Fator de
do titulo | deflação |

1.0000
1 .o 11 e

1.0118
4 .._ _~ 1.0118

1.0233
1.0382

___ 1.04 7 2
1.08»4
1.0718

10 1.0718
11  1.0716
1 1.0718
13 1.0718
14 1.0841
1 1.0987
18._ 1.1084
17._. 1.1094
18 1.1094

1.1222
20 ..1.1363
21 1.1484

• 22 1.1818
23 1.1 782

1.1782
2 1.1752
26 1.1889
2 1.202 7
2B 1.2168

fonfo Banco Contrai

TRP
TR 7%
TRD  0.460947%

Dólar cr£
¦ Paralelo

250.00

18.02

251.00 251,00

19.02 20.02

Comercial

221,85

220.G0
220,90

18.02 19.02 20.02
Fonte banco Centrai e Andima

Mercado
CDB. 410%a.a
Ibovespa 59 447 (-4.64%)
IBV 27 821 (-3.05%)

Inflação
FIPE/IPC %
Setembro 13.13
Outubro  15,83
Novembro  18,56
Dezembro  16,03
Acumulado/ano 1639.11
Em 12 meses 1 639.11

DIEESE/ICV %
Selembro 13.74
Outubro 16.90
Novembro 16.01
Dezembro 17.07
Acumulado/ano 1 850 00
Em 12 meses ........... 1 850.00

1BGE/IPC %
Outubro 14,20
Novembro 15.58
Dezembro 18.30
Janeiro 19.91
Acumulado/ano 19,91
Em 12 meses 1.355.45

1BGE/IRVF %
Setembro 12,85
Outubro 13.71
Novembro 16.64
Dezembro 19,39
Janeiro 20.21
Acumulado/ano 20,21

Ouro cr$
2.866,00' 2.865,00

2 857,00

18.02 19.02 20.02
Fome BM&F

Salário Mínimo
Novembro. CrS 8 329.55
Dezembro  CrS 8 836,82
Janeiro CrS 12 325.60
Fevereiro  CrS 15 895.46

Caderneta
Outubro 14,28%
Novembro 17.22%
Dezembro 19,99%
Janeiro 20.81%

| B (em pontos)
29.185

28.697

27.821

Negócio
>WF I N A N Ç 1

18.02 19.02 20.02

FGTS
Outubro 13.99%
Novembro 16.93%
Dezembro 19.68%
Janeiro 20.51%

F I N A N Ç AS

Pressão contra a Autolatina
• Zélia garante a Vicentinho que tomará medidas para reverter demissões da indústria

Empregados da Ford
pedem apoio à Fiesp

BRASÍLIA — A ministra da Economia.
Zélia Cardoso de Mello, comprometeu-se on-
tem com o presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de São Bernardo do Campo (SP),
Vicente Paula dos Santos, Vicentinho, a tomar
medidas para reverter a decisão da Autolatina
de demitir 5.H0 empregados. "Nào existe
qualquer problema econômico que motive a
demissão", disse a ministra, que classificou o
anúncio da Autolatina como um enfrentamen-
to ao governo. Ontem mesmo Zélia determi-
nou que a Receita Federal acelere um levanta-
mento para identificar as margens de lucro da
industria automobilística.

"A empresa está nos usando como massa de
manobra junto ao governo"', denunciou Viccn-
tinho, após o encontro com a ministra. O
sindicalista esteve acompanhado no encontro
do presidente da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT). Jair Mcneghclli. c do senador
Eduardo Suphc> (PT-SP). Com um pouco de
ironia quando se referia à indústria automobi-
listica. Zélia quis saber de Vicentinho qual a
situação real da Autolatina: "O 

que foi que
eles disseram a vocês0 Nos ajudem a identificar
o que é que eles estão querendo com isso",
disse.

O encontro de Zélia com Vicentinho foi
considerado bastante estranho por um dos
participantes do encontro. A estranheza deveu-
se ao fato de a ministra ter pedido para fazer
um intervalo na reunião e voltar cinco minutos
depois noticiando que tinha informações de
que a Autolatina tinha suspendido a divulga-
ção das listas de demissões. Minutos após c
final do encontro a ministra mandou um asses-
sor informar que não tinha tido qualquer en-
eontro com a Autolatina, nem mesmo por
telefone. Alem disso, não sabia nem mesmo
quais eram as reivindicações da empresa que
poderiam ser negociadas com o governo. As
informações de que a empresa tinha suspendi-
do a divulgação das demissões foi obtida pela
ministra, segundo sua assessona. através dos
jornais.

O encontro com Zélia foi apenas uma etapa
da peregrinação que Vicentinho, Mcneghelii e
Suplicy fi/eram ontem. No inicio da tarde
estiveram com o presidente do Senado, Mauro
Benevides. Ao sair do Ministério da Economia
encontraram-se com o presidente da Câmara.
Ibsen Pinheiro. Tinham planos até mesmo de ir
ao Ministério da Justiça.

Vicentinho disse que a demissão dos oito
mil funcionários não trará qualquer economia
para a empresa. Os cálculos apresentados pelo
sindicalista mostra que a economia da Autola-
tina com as demissões será de CrS 681 milhões,
o que significa 0.97% do faturamento de CrS
III2 bilhões estimado para fevereiro. Informou
também que a mão-de-obra tem um custo de
apenas 3% sobre o preço final do veículo. O
lucro do fabricante, por outro lado. é de 19%
sobre o preço final e o do comerciante, de 5%.
A indústria paga ainda 38% do preço do pro-
dutoem impostos.

Revenda dá desconto
e carro é tabelado

BRASÍLIA — As distribuidoras de veiculos
iniciam hoje uma campanha agressiva de venda de
automóveis zero-quilòmetro, com grandes descon-
tos. Também a partir de hoje. os preços dos carros
estão tabelados nos níveis de janeiro, conforme
portaria assinada ontem pela ministra de Econo-
mia. Zélia Cardoso de Mello.

As montadoras, por seu lado. decidiram con-
centrar stia produção em carros básicos, cujos pre-
ços são bem menores. Junto com o desconto, esta
foi a estratégia que montadoras e distribuidoras de
veiculos acertaram, ontem, com o diretor adjunto
ilo Departamento de Abastecimento e Preços
(DAP), Márcio Coriolano. "Quem comprar carro
nos provimos 12 dias estará fazendo um grande
negócio", disse o presidente da Federação Nacio-
nal dos Distribuidores de Veículos Automotores
(Fcnabrave), Alencar Burti As montadoras estive-
ram representadas pelo vice-presidente da Associa-
ção dos Fabricantes de Veiculos Automotores (An-
fa\ea). AlbertoTomita.

A crise que indústria e distribuidores afirmam
existir se traduz, segundo Burti, na existência de um
estoque de 80 mil carros nos pátios das montadoras
c dos revendedores A situação é mais critica por-
que, de acordo com ele. os revendedores estão com
falta de dinheiro até mesmo para pagar o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. "È
melhor dar desconto e vender carro para pagar
impostos do que ter que pegar dinheiro emprestado
em banco, com juros elevados", afirmou.

O desconto, conforme o presidente da Fenabra-
ve, será definido isoladamente por revenda, e terá
como parâmetro suas necessidades de capital de
giro. Segundo ele. se as empresas não tomassem
alguma medida como esta. as demissões seriam a
única alternativa A grande dificuldade em não
vender carros, afirma, é que não é um produto com
capacidade de estocagem grande. Os cálculos de
Burti indicam que o custo de estocagem representa
cerca de 14% do preço final.

Tabelamento — Estarão valendo a partir
de hoje os preços que as indústrias vinham prati-
cando em janeiro, desde que tenham sido protoco-
lados no Departamento de Abastecimento e Pre-
ços. A assessona da ministra negou que a medida
represente represália contra a decisão da Autolati-
na de demitir oito mil funcionários. A explicação
dada pela assessona de Zélia e que. antes do plano.
as revendedoras vinham praticando preços diferen-
ciados, o que poderia gerar o surgimento de um
mercado paralelo de carros. Conforme o Ministério
da Economia, o tabelamento não impede os des-
contos prometidos pelas re\endedoras.

Sáo Paulo — Luiz Luppi
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Foram poucos os empregados da Volks que trabalharam ontem

Situação é tensa em São Bernardo
SÃO PAULO — São Bernardo do Campo ama-

nheceu, ontem, em clima de expectativa. Principal
reduto dos metalúrgicos na região do ABC. com
cerca de 36 mil trabalhadores — sendo 27 mil na
montadora Volkswagen c 9 mil na Ford — a cidade
transformou-se num barril de pólvora, prestes a
explodir a qualquer momento. 0 estopim, que foi
aguardado com apreensão pelos trabalhadores, sena
a liberação das listas com os nomes dos demitidos,
que acabou nào acontecendo. Ontem, pela manhã,
duas manifestações, reunindo ao todo cerca de lü mil
trabalhadores da Volkswagen e da Ford, marcaram o
segundo dia de greve dos metalúrgicos,

"Se as listas forem colocadas nos quadros de
aviso, vocês devem quebra-los. para que ninguém
veja os nomes dos demitidos e se a demissão for feita
pessoalmente pelas chefias o jeito é meter a mão na
orelha deles", orientou Hciguibcrto IX-lla Bclla Na-
\arro. vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Bernardo e Diadema, fortemente aplaudido
pelos manifestantes da Volkswagen. O presidente
nacional do PT, Luiz Inácio Lula da Silva compare-
ecu á assembléia que ocorreu na porta da Ford e
atacou mais uma vez o presidente Collor "Como o
governo federal vai entrar nessa briga contra a Auto-
latina após o presidente receber um belo Lincoln de
presente da empresa?".

Lula disse ainda que os trabalhadores esiào sendo
vitimas da incompetência política c econômica do
governo federal e da intolerância dos empresários.
Mais uma vez, ele cobrou do governo a devassa fiscal
na holding, que congrega as montadoras Ford c
Volkswagen no Brasil e na Argentina. "F fácil fa/er
devassa em botequim. Quero ver se eles têm peito de
enfrentar a Autolatina". O presidente naeional do PT
afirmou que a modernidade— "tão pregada c pro-
metida por Collor"— e oferecer melhores salários ao
trabalhador, dar educação, comida c saúde para
povo brasileiro.

Tensão - Nas assembléias que ocorreram on-
tem pela manhã, a palavra de ordem era "resistir ás
demissões de qualquer maneira". Segundo Sérgio
Eleutério, coordenador da comissão de fabrica da

Volkswagen, os trabalhadores que não haviam ainda
adendo á greve foram retirados de seus setores numa
espécie de operação arrasiáo (cordões de grevistas
avançam c arrastam iodos que estejam trabalhando)
para que nào houvesse possibilidade d.\ comunicação
das dispensas. Praticamente, foram poucos os fun-
cionàrios d.\ Volkswagen que trabalharam ontem.

•\ tensão foi maior durante a manhã, quando os
manifestantes ocuparam a ala lá, a mais estratégica.
pois e onde ficam os carros em linha final de monta-
gcm. Os grevisias decidiram então visitar as outras
alas, para averiguar se havia gente trabalhando nor-
malmente. O principal alvo dessa operação arrastão
foi a ala 17. onde fica o setor de engenharia c
projetos, uma área cujo acesso, segundo Eleutério, é
proibido aos "peões"

No momento do arrastão, havia no local cerca de
700 pessoas trabalhando Em poucos minutos, a ala
17 ficou vazia, os funcionários sairam as pressas c a
maioria deixou a empresa."Lu sai tão rápido que
perdi o meu talão de cheques", contou Josino Luís
Dias, que trabalha no setor de lestes da ala 17. Ele
contou que não houve qualquer tipo de violência c
que a saída dos funcionários aconteceu de maneira
pacifica. Segundo ele. a maior preocupação dos fun-
cionàrios era de que seus carros que estavam no
estacionamento fossem depredados.

Segundo Remaldo Brito, da comissão de fabrica,
anteontem pela manhã, o gerente de Recursos llu-
manos. Nilton Luciano, reuniu-se com iodos os che-
les de seções pura orientá-los a comunicai as deims-
soes pessoalmente a cada um dos funcionários. "0

que está ocorrendo é uma espécie de rebelião entre os
chefes, que estão se recusando a agir desta maneira
com medo de represálias", contou ele. Mas. até o
final da tarde de ontem, não havia sido definido
como as demissões iriam ocorrer c nem quando. As
expectativas são de que as listas já estejam nos setores
a partir de hoje. Os trabalhadores da Volkswagen e
da Ford marcaram manifestações paia hoje. ,is 6
horas, na frente da Volkswagen e às 7 horas, diante
dos portões da Ford.

S.lo Paulo — Lui; Luppi
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Com as máquinas paradas, os trabalhadores da Ford jogaram dominó

Empresa vai manter dispensas
SÃO PAULO — Um dia cheio de confusão,

manifestações, desmentidos. Assim foi a quarta-fei-
ra em que a Autolatina confirmou as mais 5.100
demissões, apesar de ouvir pedidos do Sindicato
dos Metalúrgicos, de empresários da Fiesp e até do
ministro do Trabalho. Antônio Rogério Magn.
Nem adiantou a ameaça de Magn de que falará
com o presidente Fernando Collor e pedirá a ele
uma lei que 

"proiba demissões por quatro, cinco ou
seis meses". A empresa não se dobrou a nenhuma
argumentação e suspendeu até sua decisão de nào
trabalhar hoje. amanhã e depois. Ou seja. hoje é dia
de mais confusão, )á que haverá trabalho normal-
mente e as listas com os demitidos deverão estar
afixadas nos quadros de aviso, providência que a
empresa prometeu para a madrugada.

A noite, após a última reunião com sindicalistas
de São Bernardo do Campo, fez a única concessão:
estender aos demitidos — mas só se o sindicato
aceitar as demissões — as mesmas condições ofere-
cidas aos que se candidataram a sair: de um a cinco
salários extras (dependendo do tempo de casa).
Não adiantaram as tentativas dos sindicalistas de
contrapropor a suspensão Uinporána das dispen-
sas c a reabertura do programa de demissões \o-
luntárias. A intenção dos dirigentes sindicais era

impedir que a empresa divulgasse uma relação dos
demitidos.

A reunião da noite, da qual participaram o
vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Bernardo do Campo, Hciguibcrto IX-lla Bclla
Navarro, c o gerente de Relações Trabalhistas da
empresa, Domicio dos Santos Júnior. Depois de
três horas de conversa a Autolatina sequer aceitou
a proposta dos sindicalistas de estabelecer o núme-
ro de cortes que quer fa/er, por setores de produ-
çào, para reabrir as inscrições para voluntários.

MagTi — O ministro do Trabalho, Antônio
Magn. esteve em São Paulo para uma série de
reuniões com sindicalistas, entre os quais o furioso
Luiz Antônio de Medeiros. Comentou-se que du-
rante a conversa Magn ligou para o presidente
Fernando Collor a quem pediu que faça uma lei
que proiba demissões por um período de até seis
meses. Ao sair da pequena reunião. Magn negou
que tivesse ligado, mas disse que iria ligar.

Magri conversou com o vice-presidente da Au-
tolatina para assuntos corporativos. Miguel Jorge,
a quem pediu que a empresa sustasse as demissões.
Mas não conseguiu nada Miguej Jorge respondeu
que as demissões estavam confirmadas, que a cm-
presa está sofrendo constante queda nas vendas c
que a decisão é irreversível.

SÃO PAULO — Cerca de 1 mil metalúrgicos
da Ford trocaram ontem as dependências da cm-
presa, em São Bernardo do Campo c no bairro do
Ipiranga, na capital, pela Avenida Paulista, cora-
ção financeiro do pais. Lotando 30 ônibus aluga-
dos pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sào Ber-
nardo do Campo, os trabalhadores se
concentraram em frente á sede da Federação das
Indústrias do Estado de Sào Paulo (Fiesp). du-
rante toda a manhã, depois de realizarem uma
longa passeata na Avenida interrompendo o tràn-
silo da região entre llh e I4h. Os metalúrgicos
queriam a intervenção do presidente da Fiesp.
Mário Amato. para a suspensão das 8,100 demis-
soes anunciadas pela Autolatina, holding que ad-
ministra a Ford e Volks. Os metalúrgicos da
Volks preferiram ficar na fabrica.

A manifestação durou três horas e somente foi
encerrada depois que os trabalhadores receberam
a informação de que a Autolatina suspenderia
provisoriamente as dispensas. 0 vice-presidente
ç\a Fiesp. Carlos Eduardo Moreira I erreira. foi o
portador da boa noticia, que ele recebeu através
de um telefonema do vice-presidente da Autolati-
na. Ivan Fonseca. "Após manter entendimentos
com a empresa, conforme solicitação dos dingen-
(es sindicais, fui informado de que as demissões
não seriam anunciadas logo", afirmou Ferreira

Ele recebeu, no 14" andar da fiesp. o viec-pre-
sidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo. Hciguibcrto Delia Bclla Navarro, o
diretor sindical João Ferreira Passos c o cx-presi-
dente da CUT estadual Arhndo Chinaglia. Se-
gundo ferreira, a Autolatina confirmou que a
lista dos demitidos seria divulgada apenas depois
de serem conhecidos os resultados das várias
reuniões que seriam realizadas em Brasília, a tar-
de, entre Mano Amato. o presidente da Associa-
çào Nacional dos Fabricantes de Veiculos Auto-
motores (Anfavca). Jacv Mendonça, e integrantes
ú.\ equipe econômica do governo. 

"O 
problema

da Autolatina não e um caso isolado e confirma a
necessidade de se efetuarem correções de rumo na
política econômica implantada pelo Plano Collor
II". afirmou Ferreira, explicando por que o presi-
dente da Fiesp eslava tentandor intermediar uma.
negociação entre os metalúrgicos e a Autolatina.

Navarro, do sindicato, por sua vez, lamentou
que o anúncio das demissões, durante a manhã,
não fosse definitivo. "Não vamos propor o fim da
greve", garantiu. 

"Só vamos voltar ao trabalho
depois que tivermos certeza de que as dispensas
foram mesmo suspensas." Os metalúrgicos, que
aguardavam os resultados da reunião enlre os
sindicalistas c a diretoria da Fiesp, receberam sem
muito entusiasmo os relatos das lideranças sindi-
cais. após o término do encontro. Mas aplaudi-
ram Navarro, no calçad.ío da Paulista, onde os
metalúrgicos estavam concentrados, quando ele
convidou os trabalhadores a não aceitarem pacifi-
cimente as demissões "Se a empresa colocar
qualquer lista de demitidos no quadro de avisos,
nós vamos quebrar o quadro", convocou ele

Fiat e GM não pensam
em fazer demissões

SÃO PAULO — Longe da tensão que marca,
uma ve/ mais, as relações de trabalho e a produção
de automóveis no ABC paulista, cm Betim (MUI, a
liai mantém suas atividades em rumo normal. Lá,
seus 12.500 operários continuam produzindo nor-
malmente 850 unidades diárias, das quais 30%
destinadas á exportação. Da mesma forma, estão
mantidos os planos de investir USS 200 milhões-
esle ano. cifra que deve se repetir em 1992, aplicada
no desenvolvimento de novos produtos, enlre eles a
versão brasileira do Tempra. "Nào 

pretendemos
demitir ninguém", afima Pacifico Paoli. diretor-su-
perintendente da Fiat Automóveis.

Paoh fez, ontem, um balanço das vendas do-
Vno Mille, carro com 994 cilindradas que — por-
ler um motor de menor potência, paga 20% de IPll
— tem o preço ao consumidor reduzido. Desde que'
foi lançado, em outubro do ano passado, a Fiat jàl
vendeu 26.500 unidades do Mille. atualmente o!
carro mais barato do mercado brasileiro. "A tecno-l
logia é a nossa vantagem sobre a concorrência", diz!
Paoli. "Como 

produzimos carros mundiais, como
0 Uno. as exportações, funcionam como um amor-
leeedor quando o mercado interno se retrai." Se-
gundo ele. tal atualização tecnológica foi o que
permitiu agilidade á Fiat para sair na frente e. por
enquanto, estar sozinha no mercado de veículos de
menor potência.

Exportações — Mesmo amparada pelo su-
cesso desse produto e pelas exportações, que asse-
guram o escoamento .de pelo menos 30° o de sua
produção, o empresário ressalva que nào pode
compromete-se a assegurar estabilidade aos fun-
cionàrios que trabalham na empresa. "Evidente-
mente, leremos de tomar providências se 0 merca-
do continuar em queda", diz. Paoli. As vendas ao
mercado externo, que representaram USS 730 mi-
Ihòes do faturamento da empresa em 1989, caíram
para pouco mais de USS 500 milhões no ano
passado. Este ano devem chegar a USS 360 mi-
Ihòes.

Embora tenha parte de suas operações na re-
gião do ABC paulista, as linhas de produção da
GM cm Sào Caetano do Sul (SP), de onde saenvo
Monza c Opala. eslào funcionando normalmente,
apesar de a fabricação do Opala só ter sido retoma-
da nesta segunda-feira. Ela eslava suspensa desde o
inicio desie ano para equilibrar o mi.x de produtos.
Fm Sào José dos Campos (SP), onde sào fabrica-
dos o Chevette, Kadeit. além dos comerciais leves e
caminhões, a operação também é normal. Do con-
junto de 21 mil empregados que trabalham nessas
duas fábricas. 1.500 estão em férias normais.
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Autolatina mantém demissões
• Apelos e ameaças de retaliação do governo não fazem a empresa recuar de sua decisão

Empregados da Ford
pedem apoio à Fiesp

são PAULO — Um dia cheio de confu-
sào. manifestações, desmentidos. Assim foi a
quarta-feira cm que a Autolatina confirmou
as mais 5.100 demissões, apesar de ouvir
pedidos do Sindicato dos Metalúrgicos, de
empresários da Fiesp e até do ministro do
Trabalho. Antônio Rogério Magri. Nem
adiantou a ameaça de Magri de que falará
com o presidente Fernando Collor e pedirá a
ele uma lei que 

"proiba demissões por qua-
tio. cinco ou seis meses", nem a intervenção
da ministra da Economia. Zélia Cardoso de
Mello, que garantiu aos empregados que
tomaria medidas para reverter a situação.

A empresa não se dobrou a nenhuma
argumentação e suspendeu até sua decisão
de não trabalhar hoje. amanhã e depois. Ou
seja, hoje é dia de mais confusão, já que
haverá trabalho normalmente e as listas com
os demitidos deverão estar afixadas nos qua-
dros de aviso, providência que a empresa
prometeu para a madrugada.

A noite, após a última reunião com sindi-
calistas de Sào Bernardo do Campo (SP), fez
a única concessão: estender aos demitidos —
mas so se o sindicato aceitar as demissões —
.is mesmas condições oferecidas aos que se
candidataram a sair: de um a cinco salários
extras (dependendo do tempo de casa). Não
adiantaram as tentativas dos sindicalistas de
contrapropor a suspensão temporária das
dispensas e a reabertura do programa de
demissões voluntárias, A intenção dos diri-
gentes sindicais era impedir que a empresa
divulgasse a relação dos demitidos.

A reunião da noite contou com a partici-
pação do vice-presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Sào Bernardo do Campo.
Heiguiberto Delia Bclla Navarro, e do ge-
rente de Relações Trabalhistas da empresa.
Domicio dos Santos Júnior. Depois de três
horas de conversa a Autolatina sequer acei-
tou a proposta dos sindicalistas de estabele-
cer o numero de cortes que quer fazer, por
setores de produção, para reabrir as inseri-
ções para voluntários.

Magri — O ministro do Trabalho. An-
tónio Magri. esteve em Sào Paulo para uma
série de reuniões com sindicalistas, entre os
quais o furioso Luiz Antônio de Medeiros,
de quem parece ter ouvido poucas e boas.
Comentou-se que durante a conversa Magri
ligou para o presidente Fernando Collor a
quem pediu que faça uma lei que proiba
demissões por um periodo de até seis meses.
Ao sair da pequena reunião. Magri negou
que tivesse ligado, mas disse que iria ligar.

Magri conversou com o vice-presidente
da Autolatina para assuntos corporativos.
Miguel Jorge, a quem pediu que a empresa
sustasse as demissões. Mas não conseguiu
nada. Miguel Jorge respondeu que as demis-

Revenda dá desconto
e carro é tabelado

BRASÍLIA — As distribuidoras do veículos
iniciam hoje uma campanha agressiva de venda de
automóveis zero-quilòmetro, tom grandes descon-
los. Também a partir de hoje. os preços dos carros
estão tabelados nos niveis de janeiro, conforme
portaria assinada ontem pela ministra de Econo-
nua. Zélia Cardoso de Mello.

As montadoras, por seu lado. decidiram con-
centrar sua produção em carros básicos, cujos pre-
ços são bem menores Junio com o desconto, esta
fo: a estratégia que montadoras e distribuidoras de
vciculos acertaram, ontem, com o diretor adjunto
do Departamento de Abastecimento e Preços
(DAP), Márcio Coriolano. '"Quem comprar carro
nos próximos 12 dias estará fazendo um grande
negócio", disse o presidente da Federação Nacio-
nal dos Distribuidores de Vciculos Automotores
(Fenabrave), Alencar Burti. As montadoras estive-
ram representadas pelo vice-presidente da Associa-
ção dos Fabricantes de Veículos Automotores (An-
favea), Alberto Tomita.

A crise que industria e distribuidores afirmam
existir se traduz, segundo Burti, na existência de um
estoque de SO mil carros nos pátios das montadoras
e dos revendedores. A situação é mais critica por-
que. de acordo com ele. os revendedores estão com
falta de dinheiro ate mesmo para pagar o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. "É
melhor dar desconto e vender carro para pagar
impostos do que ter que pegar dinheiro emprestado
em banco, com juros elevados", afirmou.

O desconto, conforme o presidente da I enabra-
ve, será definido isoladamente por revenda, e lera
como parâmetro suas necessidades de capital de
giro. Segundo ele. se as empresas não tomassem
alguma medida como esta. as demissões seriam a
única alternativa. \ grande dificuldade em não
vender carros, afirma, e que não e um produto com
capacidade de estocagem grande. Os cálculos de
Burti indicam que o custo de estocagem representa
cerca de 14° , do preço final.

Tabelamento — Kstarão valendo a partir
de hoje i's preços que as indústrias vinham prati-
cando em janeiro, desde que tenham sido protoco-lados no Departamento de Abastecimento e Pre-
ços. A assessoria c\ó ministra negou que a medida
represente represália contra a decisão da Autolali-
na de demitir oito mil funcionários. A explicação
dada pela assessoria de Zélia é que. antes do plano.as revendedoras vinham praticando preços difercn-
ciados, o que poderia gerar o surgimento de um
mercado paralelo de carros. Conforme o Ministério
da Economia, o tabelamento não impede os des-
contos prometidos pelas revendedoras.

São Paulo —¦ Luiz Luddi

Foram poucos os empregados da Volks que trabalharam ontem
soes estavam confirmadas, que a empresa
está sofrendo constante queda nas vendas e
que a decisão e irreversível. "Sou capaz de
propor ao presidente que bata o martelo e
que impeça as demissões por um periodo,
até que os trabalhadores e os empresários
negociem", disse Magri.

Medeiros, por sua vez, atacou a Autolali-
na de frente. Pediu que o governo tomasse
medidas enérgicas, fizesse vigorar a Lei An-
titruste e negociasse com a empresa. "Se a
Autolatina está dando salários para quem se
candidata a sair. por que ela não mantém
esses empregos'.'" — perguntou indignado.

Zélia — Antes da decisão final da Auto-
latina, a ministra da Economia. Zélia Car-
doso de Mello, recebeu em seu gabinete em
Brasília o presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Sào Bernardo do Campo (SP).
Vicente Paula dos Santos, Vicentinho. a
quem garantiu que iria tomar medidas para
reverter a decisão da Autolatina de demitir
5.100 empregados. "Não existe qualquer
problema econômico que motive a demis-
sào", disse a ministra, que classificou o
anúncio da Autolatina como um enfrenta-
mento ao governo. Ontem mesmo Zélia de-
terminou que a Receita Federal acelere um
levantamento sobre as margens de lucro da
indústria automobilística.

"A empresa está nos usando como massa
de manobra junto ao governo", denunciou
Vicentinho, após o encontro com a ministra. O
sindicalista estava acompanhado do presidente
da Central Única dos Trabalhadores (CUT),
Jair Meneghelli. e do senador Eduardo Suplicy
(PT-SP). Com um pouco de ironia quando se
referia à indústria automobilística. Zélia quis
saber de Vicentinho qual a situação real da

Autolatina: "O 
que foi que eles disseram a

vocês'.' Nos ajudem a identificar o que é que
eles estão querendo com isso", disse.

0 encontro de Zélia com Vicentinho foi
considerado bastante estranho pelos partia-
pautes. A estranheza deveu-se ao fato de a
ministra ter pedido para fazer um intervalo na
reunião e voltar cinco minutos depois noli-
ciando que tinha informações de que a Auto-
latina tinha suspendido a divulgação das listas
de demissões. Minutos após o final do encon-
tro a ministra mandou um assessor informar
que não tinha tido qualquer contato com a
Autolatina, nem mesmo por telefone, As in-
formações de que a empresa tinha suspendido
a divulgação das demissões foi obtida pela
ministra, segundo sua assessoria. através dos
jornais.

O encontro com Zélia foi apenas uma
etapa da peregrinação que Vicentinho, Me-
neghelli e Suplicy fizeram ontem. No inicio
da tarde estiveram com o presidente do Se-
nado, Mauro Benevides. E ao sair do Minis-
tério da Economia encontraram-se com o
presidente da Câmara, lbsen Pinheiro.

Vicentinho disse que as demissões não
trarão qualquer economia para a empresa.
Os cálculos apresentados pelo sindicalista
mostra que a economia da Autolatina será
de CrS 681 milhões, o que significa 0,97"o
do faturamento de CrS 102 bilhões estimado
para fevereiro. Informou também que a
mão-de-obra tem um custo de apenas 3%
sobre o preço final do veiculo. O lucro do
fabricante, por outro lado. é de 19% sobre o
preço final e o do comerciante, de 5"o. A
indústria paga ainda 38% do preço do pro-
duto em impostos.

Sno Paulo — Luiz Luppt
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Com as máquinas paradas, os trabalhadores da Ford jogaram dominó

Dia foi tenso em São Bernardo
SÃO PAULO — São Bernardo do Campo

amanheceu, ontem, em clima de expectativa. Prm-
cipal reduto dos metalúrgicos na região do ABC.
com cerca de 36 mil trabalhadores — 27 mil na
montadora Volkswagen e u mil na Ford —. a
cidade transformou-se num barril de pólvora, pres-
tes a explodir a qualquer momento. O estopim, que
foi aguardado com apreensão pelos trabalhadores,
seria a liberação das listas com os nomes dos
demitidos, que acabou não acontecendo. Pela ma-
nhá. duas manifestações, reunindo de 10 mil traba-
lhadores da Volkswagen e da Ford, marcaram o
segundo dia de greve dos metalúrgicos"Se as listas forem colocadas nos quadros de
aviso, vocês devem quebrá-los. para que ninguém
veja os nomes dos demitidos, e se a demissão for
feita pessoalmente pelas chefias o jeito é meter a
mão na orelha deles", orientou Heiguiberto Delia
Bclla Navarro, vice-presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, furte-
mente aplaudido pelos manifestantes da Volkswa-
gen. O presidente nacional do PT. Luiz Inácio Lula
da Silva, compareceu a assembléia que ocorreu na
porta da Ford e atacou mais uma vez o presidenteCollor: "Como o governo federal vai entrar nessa
briga contra a Autolatina após o presidente receber
um belo carro Lincoln de presente da empresa'.'"

Lula disse ainda que os trabalhadores estão
sendo v itnnas da incompetência política e económi-

ca do governo federal e da intolerância dos empre-
sários. Mais uma vez, cobrou do governo a devassa
fiscal na holding, que congrega as montadoras Ford
e Volkswagen no Brasil e na Argentina. "E fácil
fa/er devassa em botequim. Quero ver se eles tem
peito de enfrentar a Autolatina". O presidente
nacional do PT afirmou que a modernidade —
"tão 

pregada e prometida por Collor"— é oferecer
melhores salários ao trabalhador, dar educação,
comida e saúde para povo brasileiro.

Nas assembléias que ocorreram ontem pela ma-
nhá. a palavra de ordem era "resistir às demissões
de qualquer maneira". Segundo Sérgio Eleutério,
coordenador da comissão de fabrica da Volkswa-
gen. os trabalhadores que não haviam ainda aderi-
do à greve foram retirados de seus setores numa
espécie de operação arrastão para que não houves-
se possibilidade da comunicação das dispensas,
(oram poucos os funcionários da Volkswagen que
trabalharam ontem.

Depois de terem ido á ala 14. onde ficam os
carros cm linha final de montagem, os manifestam
tes foram para a ala 17, onde fica o setor de
engenharia e projetos No momento do arrastão
havia no local cerca de 700 pessoas trabalhando.
Em poucos minutos, a ala 17 ficou vazia, os funcio-
nários saíram ás pressas e a maioria deixou a
empresa.

SÃO PAULO — Cerca de 1 mil metalúrgicos
da Ford trocaram ontem as dependências da em-
presa, em São Bernardo do Campo e no bairro do
Ipiranga, na capital, pela Avenida Paulista, cora-
ção financeiro do pais. Lotando 3(1 ônibus aluga-
dos pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sào Ber-
n a r d o d o C a m p o, os trabalhadores se
concentraram em frente a sede da Federação das
Industrias do Estado de São Paulo (Fiesp). dü-
rante toda a manhã, depois de realizarem uma
longa passe,na na Avenida interrompendo o trán-
sito á.i região entre llh e I4h, Os metalúrgicos
queriam a intervenção do presidente da Fiesp,
Mário Amalo, para a suspensão das 8.100 demis-
soes anunciadas pela Autolatina. holding que ad-
ministra a Ford e Volks Os metalúrgicos da
Volks preferiram ficar na fabrica.

A manifestação durou três horas e somente foi
encerrada depois que os trabalhadores receberam
a informação de que a Autolatina suspenderia
provisoriamente as dispensas. O vice-presidente
da Fiesp, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, foi o
portador d.i boa noticia, que ele recebeu através
de um telefonema do vice-presidente da Autolali-
na, Ivan Fonseca. "Após manter entendimentos
com a empresa, conforme solicitação dos dirigcn-
tes sindicais, fui informado de que as demissões
não seriam anunciadas logo", afirmou Ferreira.

I le recebeu, no 14' andar da Fiesp. o vice-pre-
sidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo. Heiguiberto Delia Bclla Navarro, o
diretor sindical João Ferreira Passos e o ex-presi-
dente da CUT estadual Arlindo Chinaglia. Se-
gundo Ferreira, a Autolatina confirmou que a
lista dos demitidos seria divulgada apenas depois
de serem conhecidos os resultados das varias
reuniões que seriam realizadas cm Brasília, a lar-
de. entre Mário Anulo, o presidente da Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavca). Jacv Mendonça, e integrantes
d.i equipe econômica do governo. 

"O 
problema

da Autolatina não e um caso isolado e confirma a
necessidade de se efetuarem correções de rumo na
política econômica implantada pelo Plano Collor
II". afirmou Ferreira, explicando por que o presi-
dente da Fiesp eslava tentandor intermediar uma
negociação entre os metalúrgicos e a Autolatina,

Navarro, do sindicato, por sua vez. lamentou
que o anúncio das demissões, durante a manhã,
não fosse definitivo "Não vamos propor o fim d,\
greve", garantiu. 

"Só vamos voltar ao trabalho
depois que tivermos certeza de que as dispensas
foram mesmo suspensas." Os metalúrgicos, que
aguardavam os resultados da reunião entre os
sindicalistas e a diretoria da Fiesp, receberam sem
muno entusiasmo os relatos das lideranças sindi-
cais. após o término do encontro. Mas aplaudi-
ram Navarro, no calçadào d,\ Paulista, onde os
metalúrgicos estavam concentrados, quando ele
coro idou os trabalhadores a não aceitarem pacifi-
camente as demissões. "Se a empresa colocar
qualquer lista de demitidos no quadro de avisos,
nos vamos quebrar o quadro", convocou ele.

Fiat e GM não pensam
em fazer dispensas

SÃO PAULO — Longe da tensão que marca,
uma vez mais, as relações de trabalho e a produção
de automóveis no ABC paulista, em Belim (MG), a
Fiat mantém suas atividades em ritmo normal. Lá,
seus 12.SOO operários continuam produzindo nor--
malmente 850 unidades diárias, das quais 30%
destinadas á exportação. Da mesma forma, estão
mantidos os planos de investir USS 200 milhões
este ano. cifra que deve se repelir em 1992, aplicada
no desenvolvimento de novos produtos, entre eles a
versão brasileira do Tempra. "Não 

pretendemos
demitir ninguém", allma Pacifico Paoli, diretor-su-
perintendente da Fiat Automóveis.

Paoli fez. ontem, um balanço das vendas do
Uno Mille, carro com 994 cilindradas que — por
ter um motor de menor potência, paga 20% de IPI
— lem o preço ao consumidor reduzido Desde que
foi lançado, em outubro do ano passado, a Fiat já
vendeu 26.500 unidades do Mille, atualmente o
carro mais barato do mercado brasileiro. "A tecno-
logia é a nossa vantagem sobre a concorrência", diz
Paoli. "Como 

produzimos carros mundiais, como
o Uno. as exportações funcionam como um amor-
tecedor quando o mercado interno se retrai." Se-
gundo ele. tal atualização tecnológica foi o que
permitiu agilidade á Fiat para sair na frente e. por
enquanto, estar sozinha no mercado de veículos de
menor potência.

Exportações — Mesmo amparada pelo su-
cesso desse produto e pelas exportações, que asse-
curam o escoamento de pelo menos 30" o de sua
produção, o empresário ressalva que não pode
comprometer-se a assegurar estabilidade aos fun-
cionános que trabalham na empresa. "Evidente-

mente, teremos de tomar providências se o merca-
do continuar em queda", diz Paoli. As vendas ao
mercado externo, que representaram USS 730 nu-
Ihões do faturamento da empresa em 1989, cairam
para pouco mais de USS 500 milhões no ano
passado. Este ano devem chegar a USS 360 mi-
ihões.

Embora tenha parte de suas operações na re-
giáo do ABC paulista, as linhas de produção da
GM em São Caetano do Sul (SP), de onde saem o
Monza e Opala. estão funcionando normalmente,
apesar de a fabricação do Opala só ter sido retoma-
da nesta segunda-feira. Ela estava suspensa desde o
inicio desie ano para equilibrar o mix de produtos.
Lm Sào José dos Campos (SP), onde são fabrica-
dos o Chevette. Kadett, além dos comerciais leves e
caminhões, a operação também é normal. Do con-
junto de 21 mil empregados que trabalham nessas
duas fábricas. 1.500 estão em férias normais.
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INTERNACIONAL
'México 

anuncia
privatização
ãe 3 bancos

• 'CIDADE DO MÉXICO — 0 Mi-
¦mistério da Fazenda cio México tor-"Soú 

irreversível ontem a decisão de

privatizar três bancos estatais com a

publicação de uma carta-convite aos
íáteressados c já anunciou que no dia

1^,1') do próximo mês o processo deverá
estar encerrado. O valor contábil das
,tr,òs instituições (Banpaís, Crcmi e

: Multibanco Mercantil), onde traba-
"Urutu 11.600 pessoas, chega a 595 bi-

¦ ihòes de pesos (cerca de USS 200
: milhões).
"-<» ii'De um total de 60 bancos nacio-

nüllzados cm setembro de 1°S2. cm

,(irfia decisão anunciada perante o' 
Congresso pelo então presidente José
Lopcz Portillo e que resultou em for-
tes polêmicas, atualmente sobram
írpenas 10. cm virtude do processo de

. fusões comandado pelo Estado. A
:/,vchda dos bancos inclui apenas 64%
- do seu capital acionário. Os 36% res-
> (antes já se encontram cm mãos da
..iniciativa privada desde 1983. um ano

. depois da nacionalização. A venda
dos dez bancos deverá gerar recursos
de USS 6.5 bilhões c proporcionar ao
.México um superávit orçamentário
neste ano.

Segundo o jornal inglês Financial
"Times, os investidores estrangeiros

não tem demonstrado muito interesse
nos tres bancos mexicanos. Enquanto
14 grupos locais informaram que vão
apresentar propostas de compra das
instituições, somente dois conglomc-
rados estrangeiros — um canadense e
o francês Banque Nationalc de Paris.
através do mexicano Somcx. deverão
apresentar proposta. Estrangeiros
podem adquirir somente 30% do ca-

pitai das empresas financeiras.

Esta será a mais importante privaii-'•'/ação mexicana desde a venda da
telefônica estatal cm dezembro para
dois grupos do exterior c um mexica-
Wt O programa de privatização do
governo do presidente Carlos Salinas
de Gortan já teve sucesso cm passar

. 
'Mr.'! 

P setor privado uma empresa de
transporte aéreo, uma outra de mine-
ração de cobre, duas siderúirgicas e a

.companhia telefônica, além de outras
menores. Das 1.155 estatais existentes
cm 1983. 765 já foram vendidas ou
extintas mas o governo pretende
manter sob seu controle apenas 91.

Rhodia tem prejuízo no Brasil
• Empresa perde USS 60 milhões mas promete grande investimento

Ariovaldo Santos — 27/09/90

Cone Sul deverá formar
Mercado Comum em 95

Silvio Ferraz
Correspondente

PARIS — Ser ovelha negra não c agradável. Edson
Vaz Musa. presidente da Rhodia do Brasil c um dos seis
membros do Comitê Executivo da poderosa Rhónc-Pou-
Iene. sabia que este ano. ontem precisamente, teria que
vestir esta pele. E o fez. ao anunciar os resultados do ano
passado de sua empresa: a política econômica brasileira
obrigou-o a deixar de ganhar USS 100 milhões e ainda
perder L'SS 60 milhões.

Mesmo assim. Edson Musa está otimista: "Podem

lomar nota. Nos seremos a primeira empresa estrangeira a
anunciar um grande investimento no Brasil." Para ele.
neste ano a Rhodia empatará na conta de lucro c despesa.
Em 1992. se for mantida a política cambial, a empresa
poderá voltar a lucrar entre 3% a 4oo de seu faturamen-
lo.

A subsidiária brasileira da Rhòne-Poulenc foi a res-
ponsávcl pela diminuição de USS 160 milhões nos lucros
do conjunto de empresas. A desvalorização do dólar no
mundo inteiro fez com que o gigante francês do setor
químico perdesse outros USS 200 milhões. O lucro lotai
do grupo fechou cm USS 400 milhões, a metade do ano
anterior.

Câmbio — Mas onde a Rhodia sofreu0 O artificia-
lismo do câmbio, onde o dólar foi mantido elevado.
prejudicou as vendas. De outro lado. a empresa foi obri-
cada a demitir 2.500 pessoas do seu quadro de 14 mil
funcionários, fechar subsidiárias menos lucrativas, ema-
grecer! enfim, para agüentar o tranco da política econômi-
ca do governo. 

"Só na reorganização da empresa foram
consumidos USS 40 milhões", revela Musa.

A filial brasileira da Rhónc-Poulcnc viu minguar suas
vendas de sintéticos — uma queda de 2(1"o. "Com fre-
qüéncia compradores nos procuravam para exigir descon-
tos enormes, ameaçando-nos com a importação desses
produtos do Sudeste asiático", conta. Para o presidente da
Rhodia. passada a tempestade, todo este esforço terá
valido a pena se não houver mais surpresas no horizonte.
"Hoje, com uma proteção alfandegária de 20"o. estamos
prontos para competir no mercado internacional", afirma
Musa.

Na verdade, a Rhónc-Poulcnc apanhou dos dois lados:
no Brasil, pela prática do artificialismo cambial: no resto
do mundo, pelo realismo cambial que jogou o dólar
ladeira abaixo. A Rhónc-Poulcnc c uma empresa que
produz forte na zona do franco francês e coloca 77° o de
sua produção na zona do dólar. Sc no final de 1988 o
dólar era trocado por 6,06 francos, no ano passado passou
para 5.13. Nesie mesmo período, o barril de petróleo
saltava de USS 14.70 para USS 22.

Privatização — Falando sobre o programa de
privatização do governo. Musa disse existir varias áreas
da Pclroquisa que interessam a Rhodia. "Mas somos
muito pragmáticos neste aspecto. Sc existir uma empresa
estalai á venda que coincida com o nosso planejamento
estratégico, podem estar certos que estaremos lutando
para adquiri-la". Para ele. o programa de privatização é
normalmente demorado, pelos aspectos jurídicos e empre-
sanais que envolvem a passagem de uma empresa do setor
público para o privado.

"Há a falsa sensação de que os demais paises estão
andando mais rápido do que o Brasil nesla área. Tanto no
México como na Argentina, a privatização ja foi herdada
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Musa: Rhodia voltará a lucrarem 92

pelos atuais governantes. No nosso pais. o governo teve
que sair do zero, praticamente", ponderou. Musa acredita
que a introdução dos bancos credores como potenciais
sócios nos esquemas de privatização não apenas agilizaria
o processo, como solucionaria, pelo menos cm parte, o

contencioso do Brasil com o sistema financeiro cm torno

de sua divida externa.
Oitava empresa química do mundo, com 91.600 fun-

cionários, dos quais a metade espalhada pelo mundo, a
Rhônc-Poulcnc c controlada diretamente pelo governo
francês, que detém 56,9% de seu capital.

I I A Air Franco, uma outra estatal francesa, vai
— receber do Estado 2 bilhões de francos (USS 400

milhões) para reforçar seu plano de imeslimentos, anun-

ciou ontem um porta-voz da empresa, logo após a

reunião do Conselho de Administração. A direção da

empresa aérea aprovou o plano de reestruturação que

prevê, diante da crise por que passa o setor nos Estados

Unidos c na Europa, uma redução de 6% na jornada de
tmbalho dos funcionários c corte equivalente nos sala-

rios, a fim de evitar demissões. Tais medidas vão permi-
tir uma economia de 610 milhões de francos (USS 120
milhões). A Air Erancc registrou uma queda de 28° ó na
demanda por passagens durante os primeiros dias deste

mês e de 5% no faturamento.

Maurício Cardoso
Correspondente

Hl I NOS Al RI S - Brasil. ArgCIlti-
na. I rugu.ii c Paraguai lerminaram ontem
as negociações para a constituição do
Mercado Comum do Cone Sul. Represcn-
tantes dos governos dos quatro países rcu-
nidos cm Buenos Aires discutiram por três
dias os lermos do tratado de formação do
Mercado Comum, que deverá ser assinado
pelos respectivos presidentes da Republica
cm uni encontro próximo. O tratado, que
estende a lodo Cone Sul um documento
similar j.vaprov.ulo pela Argentina e pelo
Brasil, prevê que até 1995 deverão ser
eliminadas iodas as barreiras alfândega-
nas ao comercio na região.

O tratado estabelece uma escala para a
eliminação gradual das tarifas alfândega-
nas alé 1994. Isio significa que dentro de

quatro anos os produtos de uni pais pode-
rào ser exportados a outro livre de qual-
quer gravame. Estabelece lambem que as
listas de exceções, nas quais estão incluídos
os produtos que não entram na política
geral de redução de tarifas, devem desapa-
recer até 1995. Brasil e Argentina, cm cuias
listas de exceções aparecem cerca de 350
produtos, já acordaram eliminá-las até
1994. Por insistência do Uruguai, que tem
uma lista com 960 produtos protegidos, os
novos sócios do Mercado Comum terão
um ano mais para terminar com as e.xce-
ÇÒCS.

Nas negociações encerradas ontem em
Buenos Aires foram discutidos ires uens

pendentes de encontros anteriores: regras
de origem, procedimentos sobre contro-

vèrsias e salvaguardas. No primeiro caso
foram estabelecidos os critérios para de-
terminar os índices de nacionalização dos
produtos a serem considerados para o
comercio comum. As salvaguardas pre-
vêem os casos em que forçado por circuns-
tâncias de emergência um pais pode ex-
cluir determinado produto das regras
gerais do Mercado Comum Finalmente o
procedimento sobre controvérsias deter-
mina a metodologia de negociação para
dirimir dúvidas entre os integrantes i(o
Mercado Comum.

Assinatura — O tratado, cujos ler-
mos acabam de ser discutidos, deverá sÇr
assinado agora pelos presidentes lernan-
do Collor. do Brasil; Carlos Menem. da
•\igcntina; Luis Alberto Lacalle, do Uru-
guai; e Andrés Rodriguez, do Paraguai.
Para isso os quatro presidentes se encon-
trarão nos próximos dias em Assunção. A
data. contudo, não está definida. Postç-
normente o tratado devera sei submetido
.i aprovação dos respectivos Congressos
Nacionais, ganhando força de lei.

"Com a assinatura do tratado os qua-
tro países estarão juridicamente unificados
para lomar posições comuns cm temas
internacionais", explicou o embaixador
(ciso Amorim, que encabeça a delegaçàp
brasileira no grupo de Mercado Comum
Amorim acrescentou que nesie quadro os

governos do Cone Sul devem formular
unia resposta comum para a Iniciativa das
Américas, a proposta do presidente ameri-
cano Gcorgc Bush paia resolver os pro-
blemas de comercio, divida externa e nl-
vestimentos na America Latina.

CEE aceita reduzir subsídios
GENTBRA — A Comunidade Eco-

nómica Européia (CEE) aceitou ontem
as propostas formuladas pelo diretor do
üalt (Acordo Cieral de Tarifas e Co-
mércio), Arthur Dunkcl, que prevê a
redução dos subsídios agrícolas á pro-
duçào interna e ás exportações, c a
diminuição das barreiras alfandegárias
a importação. Com isto poderá ser re-
tomada a Rodada Uruguai, cuja reu-
nião final foi suspensa em dezembro
sem que seu objetivo de estabelecer uma
nova ordem para o comercio interna-
cional fosse alcançado.

— Esta foi uma demonstração de
vontade coletiva para proteger o siste-
ma de comercio mundial e pôr a Roda-
da Uruguai de volta nos trilhos — disse
Dunkcl. Ele acrescentou que 

"o maior
obstáculo para que as negociações fos-

%cm reiniciadas eslá superado". Do cm
contro de ontem participaram delega-
çòcs de mais de 30 países, incluindo o*s
da CEE, que eram os maiores oposHoj-
res do corte de subsídios proposto pelos
Estados Unidos A delegação americá"-
na, por sua vez. disse que agora concor-
da com a retomada da Rodada Uru-
guai.

— Este é um desdobramento muito
importante — disse o representante do

governo americano. Rufus Yerxa. para
a agência Reulcr. Ele alertou, no enlan-
to. que há ainda um longo caminho a

percorrer, com muitas dificuldades pela
frente, até que se chegue a um comércio
internacional mais livre. Analista1;
acham que a Rodada Uruguai, depois
de retomada, ainda poderá durar mui-
tos meses. ' <

m i mm
COMPUTADORIZADA

SAI CAIO, CERTO?
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 funciona-
rios. Cr$ 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.^^^^P

£é>£
systems

Av. Rodrigues Alves, 149/151 - CEP 20081
Fone. (021) 203-2415-RJ

Comércio exterior — Nos pri-
meiros nove meses de I990, a Itália teve a
melhor performance cm termos de cresci-
mento de exportações entre os países
industrializados. Segundo o fundo Mo-
netário Internacional, as venda de pro-
dutos made m Italy ao exterior atingiram
USS 121 bilhões de janeiro a setembro.
contra os USS 101 bilhões registrados no
mesmo período de 19S9. num aumento
de 20,1 V Depois da Itália vem a Eran-
ça, com aumento de 19,8%, seguida de
Inglaterra, com 18.5"o. Canada. 9.íi°.'„.
EUA. 7,9°o. c Japão, com modestos
1,3% de crescimento nas exportações.
Queda — A companhia anglo-ho-
landesa de petróleo Royal Dutch Shell
teve cm 1990 um lucro bruto de USS 1,2
bilhões, numa queda de 9oo em relação
ao ano anterior. A empresa atribuiu a
queda á influência da crise do Golfo, que"perturbou o mercado do petróleo", en-
ire outras razões "devido ás fortes flu-
tuações" dos preços do óleo cru
Alta — O grupo japonês de eletrônica
Sony registrou no terceiro trimestre do
ano passado uma alta de 19,6% no seu
lucro bruto, em relação ao mesmo perio-
do do ano anterior, atingindo USS 368
milhões. As vendas do grupo, através de
suas 604 filiais no mundo, tiveram alta
de l7,5°o. No último trimestre de 1990.
elas foram maiores no mercado euiopcu
do que no norte-americano, com eleva-
ção de 37% na CEE. para USS 2.2 bi-
Ihões, contra mais 8,8% nos Eslados
Unidos, para USS 2,06 bilhões.
Software — Com previsões de um
futuro onde cérebro humano e compu-
tador entrarão em contato dueto, come-
çou ontem na cidade alemã de Munique
um festival do software europeu com a
participação de três mil especialistas de
todo o mundo. O americano Marvin
Minsky. considerado o pai da inieligén-
cia oficial, previu que no próximo ano o
computador pessoal terá como acesso-
rios uma câmara de video c dispositivos
eletrônicos que permitirão, através de
detectores eletrônicos, o estabelecimento
de contato com o cérebro. A partir deste
ponto tecnológico, segundo Minsky, ha-
verá um curto caminho para a introdu-
ção um sensor no cérebro, através do
qual este receberia informações em res-
posta a perguntas pensadas, e não digita-
das ou faladas.
Flores — Empresas colombianas
venderam aos EUA. para a comemora-
ção do Dia de São Valentino (dos namo-
rados). na semana passada, o equivalente
a USS 40 milhões em flores. Nos 15 dias
anteriores á data. as exportações de fio-
res, especialmente cravos c rosas, atingi-
ram IN mil toneladas. 15% a mais do que
as vendas no mesmo período de 1989 aos
EUA.
Mineração — O Canadá liderou
em 1990 os investimentos externos em
mineração no Chile, acentuando seu
crescente prolagonismo no setor. Dos
USS 514.6 milhões investidos por empre-
sas estrangeiras em mineração no pais no
ano passado. USS 491.4 milhões origina-
ram-se de empresários canadenses. E.ntre
eles estão os dirigentes de Cominco. Rio
Algon. LAC, Placer Dom*, inco, Noran-
ca. Priceton e I alconbndge.
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Governadores 
eleitos e prefeitos têm reivindicado junto ao go-

verno federal um acordo sobre as dividas de seus estados c
cidades nos mesmos termos do recente acerto entre o Banco Central e
os governos do Rio. de São Paulo, de Minas e do Rio Grande do Sul.
achando que vão fazer um grande negócio. Daqueles cm que não se
paga nada e se recebe tudo. Mas terão uma desanimadora surpresa
quando se inteirarem dos termos exatos do acordo entre o Banco
Central c o Banerj, Banespa, Bemge c Banrisul, os bancos estaduais
envolvidos na operação. Na verdade, o Banco Central nào deu
dinheiro, não deu credito, nem perdoou dívidas. Apenas deu aos
estados um tempo, até 17 de abril, para que encontrem uma solução
definitiva para suas dividas.

Tirantc os termos técnicos da operação, a coisa é mais ou menos
a seguinte: o Banco Central vende para aqueles quatro bancos
estaduais um volume de Letras do Banco Central. Os bancos esta-
duais não pagam as Letras imediatamente, mas dão garantias reais
(ações, imóveis, etc) no valor dos papéis que compram. Alem disso,
esses bancos estaduais deixam bloqueadas no Banco Central as
Letras estaduais, os títulos das dívidas estaduais, por 60 dias. o prazo
do acordo.

D
Nesses dois meses, os bancos estaduais podem vender c recom-

prar as Letras do Banco Central, financiando assim os respectivos
governos. Está ai a única vantagem dos bancos c governos estaduais:
para tomar dinheiro do setor privado, dando como garantia os
títulos estaduais, os governos dos estados estavam tendo de pagar
uma taxa de juros cinco pontos mais alta do que a taxa que o Banco
Central pagava para suas próprias Letras. Assim, negociando agora
com as Letras do Banco Central, aqueles quatro governos vão gastar
menos com juros. (A propósito, quem perde, neste caso. não é o
Banco Central, mas os bancos c as corretoras privados que estavam
emprestando dinheiro para os governos estaduais a juros mais altos).

Mas no dia 17 de abril próximo, se não for feito nenhum acordo
novo, volta tudo ao que era antes. O Banco Central pega suas Letras
c devolve aos quatro bancos as letras estaduais (aquelas pelas quais
os governos estaduais têm de pagar juros mais caros). E volta-se à
situação de crise, na qual aqueles quatro bancos estaduais (Banerj.
Banespa, Bemge e Banrisul) eram obrigados a bancar os papéis
(bichados) de seus governos.

Ou seja, os governadores que tomam posse em 15 de março têm
um mês c dois dias para acertar com o governo federal um esquema
mais duradouro para a rolagem das dividas de seus estados. O
governo federal conta poder exigir um programa de austeridade.

Inflação menor
Enfim, uma boa noticia para a

ministra Zélia Cardoso de Mello. E,
sobretudo, para os moradores de
Porto Alegre. Na segunda semana
de fevereiro, o custo da cesta básica
subiu 3,3%, bem menos que a alta
de 11,8o-o verificada na primeira se-
mana deste mês. Dos produtos da
cesta, 32 ficaram mais caros e 15,
mais baratos.

Os dados são do Centro de Es-
ludos e Pesquisas da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.

Nervosismo
Pessoal do mercado financeiro

e investidores em geral continuam
ansiosos: faltando seis dias úteis pa-
ra a entrada em vigor de um novo
sistema financeiro, o Banco Central
ainda nào divulgou a regulamenta-
çào do fundo de Aplicação Finan-
ceira, o Fundão, que substituirá o
over.

Tem gente, aliás, chamando o
Fundão de Afundão

Lucro & negócios
O diretor superintendente do

BCN Barclays. Ademar Lins de Al-
buquerque, resume os resultados do
banco em 1990: 114% de cresci-
mento real nos lucros; 1 75°b de
crescimento real dos ativos; e uma
carteira de câmbio e de comercio
exterior que saltou de USS 15.7 mi-
Ihòes para LSS 83 milhões. Nada
mal para um ano "duro e cheio de

turbulências", como define Lins de
Albuquerque

No começo de 1991. o BCN
Barclays já emplacou um financia-
mento de LSS 30 milhões, via BN-
DES. para a exportação de bens de
capital para a Ford americana.
Seguro fácil

O Banco do Estado de Minas
Gerais. Bemge. está oferecendo o
Bemseguro, um seguro contra ris-
cos de incêndio que cobre tudo que
a pessoa tem em casa. Mas a grande
novidade é a forma simples pela
qual o seguro é comercializado. E
oferecido através da conta de luz.
em toda a Minas Gerais. Quem
quer o seguro, paga o prêmio junto
com a própria conta.

E a primeira resposta a deci-
são da Superintendência de Segu-
ros, Susep. de permitir sistemas de
seguro contra incêndio simples c
desburocratizados.
Consumidor

Toda a diretoria da Mesbla-
Divisão Veículos está reunida hoje
no Rio. Pauta: o novo Código de
Defesa do Consumidor. Na Mesbla
Veículos do Rio. que vende carros
Chevrolet, já existe um gerente de
atendimento para se entender com
os clientes e inclusive receber recla-
maçòes. A idéia é estender o sistema
para as outras lojas do grupo, que
comercializam veículos de quatro
marcas, alem das motos Honda e
caminhões.

Carlos Alberto Sardenberc . corn sucursais
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Mais produtos vão ser tabelados
Derivados de trigo como biscoitos e massas entrarão na lista da Sunab

Sunab passa ao
controle do DAP

BRASÍLIA — A tabela da Sunab
será acrescida nos próximos dias de mais
alguns produtos, principalmente de deri-
vados do trigo, anunciou o.ntem o novo
diretor do Departamento de Abasteci-
mento e Preços (DAP) do Ministério da
Economia. Ricardo Mesquita. Entre os
novos itens ele citou as massas de pastéis,
as massas para pizza c os biscoitos. Mes-
quita, que substituiu o economista Mar-
cos Mallan na direção do DAP, descar-
tou qualquer alteração nos preços dos
produtos tabelados, antes do dia Io de
março. E pediu tempo para estudar os
eventuais erros cometidos na tabela. "Se
encontrarmos falhas, vamos corrigi-las."

O diretor do DAP disse também que
o governo deverá decidir nas próximas
horas se institui ou nào o tabclamcnto de
preços para alguns produtos hortifruti-
granjeiros. A idéia em discussão, segun-
do Mesquita, é tabelar cinco ou sete
desses produtos, que passariam a ter seus
preços acompanhados diariamente, num
trabalho conjunto da Sunab com as coo-
perativas de produtores e o sindicato dos
feirantes. A tabela com esses artigos leria
seus preços reavaliados quinzcnalmente.
Mas existem fortes dúvidas no meio téc-
nico sobre a eficácia dessa medida, pois
ela fracassou cm outros programas eco-
nõmicos em que foi instituído o congela-
mento de preços. Os preços dos hortifru-
tigranjeiros sofrem grandes oscilações
em virtude de alterações climáticas o
que. de acordo com alguns técnicos, in-
viabiliza qualquer tipo de tabclamento.

Reivindicações — A inclusão de

João Ramid
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Mesquita: pelas negociações

novos itens na tabela da Sunab esta sen-
do reivindicada pelas próprias industrias,
segundo Mesquita. No caso dos produ-
tos derivados do trigo, os pleitos foram
feitos pela Associação Brasileira da In-

dústria de Alimentação (Abia) e pela
Associação Brasileira da Indústria de
Massas (Abima). A passagem da situa-
ção de congelamento para o regime de
tabclamento permite que a indústria e o
comércio negociem livremente as mar-
gens de lucro, os prazos de fatura c as
formas de financiamento na venda do
produto, mantendo o preço final inalte-
rado para o consumidor.

Essa negociação livre dentro da ca-
deia produtiva está sendo estimulada pc-
Io governo, como forma de acomodar os
interesses da indústria e do comércio e
evitar o desabastecimento. Na semana
passada, a Petrobrás parou de cobrar
juros nas vendas por prazo de até 14 dias
dos produtos petroquímicos, cm acordo
firmado com as indústrias que utilizam
esse tipo de matérias-primas. As conces-
sionárias de energia elétrica aceitaram
também aumentar cm cinco dias o prazo
para o pagamento das contas por parte
das indústrias de alumínio.

O novo diretor do DAP considera
que somente o diálogo permanente do
governo com o empresariado poderá evi-
tar o desabastecimento c manter os pre-
ços congelados por um período de tempo
necessário aos objetivos do programa de
estabilização. "Vamos realizar reuniões
com representantes de todos os setores
empresariais, na busca de soluções glo-
bais, respeitando sempre os interesses
dos vários segmentos de cada cadeia pro-
dutiva", explicou Mesquita.

Especulação domina carne
• Pecuarista diz que boi e ouro são hoje ativos reais

(.urina Caldas

Ágio e falta de carne é o preço que os
consumidores estão pagando pela espe-
culação que tomou conta do mercado
pecuarista desde o primeiro dia do con-
gelamento. 

"Toda vez que isso acontece,
a arroba do boi sobe", admite Silvio
Lazzarmi. presidente da Associação Bra-
sileira dos Confinadores de Gado. justifi-
cando a desobediência civil do boi gordo.,"E natural uma corrida para ativos reais,
como o ouro e lambem o bezerro.

Bastou ser decretado o congelamento
para o movimento especulativo reverter
a tendência de queda do preço e oferta
regular da carne bovina, que vinha se
registrando nos últimos dois meses, cm
função do fraco consumo. "O cidadão
que eslava na ciranda financeira vai es-
pecular no mercado pecuarista. Assim, a
entrada de novos compradores cria clima
de falta e força os preços para cima".

afirma Antônio Duarte, presidente da
Associação dos Atacadistas de Carnes
do Estado do Rio, garantindo que a
cotação do boi gordo pulou dos cerca de
CrS 4.000 do dia do congelamento para
os atuais CrS 5.000 no Rio.

"Em alguns estados, a colação está a
CrS 4.500. mas nem assim é compatível
com a tabela para o varejo", diz Duarte,
explicando que, sobre o preço da arroba,
incidem impostos em torno de 20°o.
Com isso, os frigoríficos vendem aos
açougues o traseiro (carne de I1) a CrS
450. Colocando a margem de 80% (pra-
ncada pelo varejo), os açougues teriam
que vender o quilo da alcalra a CrS 810,
contra os CrS 700 da tabela.

Amparo legal — Lazzarini afir-
ma que a cotação do boi gordo abriu o
mês de janeiro a CrS 3.600, chegando no
dia 30 (data do congelamento) a CrS
4.000. Mas, segundo ele, a cotação geral
do mercado é de CrS 4.500. Ele lembra

que os criadores tem a seu lado a lei para
respaldar o aumento da cotação do boi
gordo. "A Portaria n° 2 do Ministério da
liconomia autoriza os produtores a rea-
justarem seus preços ate o nível do tabe-
lamento."

O presidente da associação dos confi-
nadores afirma que. além da corrida pa-
ra ativos reais, houve aumentos de cuslos
que incidiram sobre o preço da arroba.
Segundo ele. o frete representa 18°o das
despesas do pecuarista e, por conta do
tarifaço, essa conta engordou 7%, cn-
quanto o peso da mão-de-obra ficou 4%
maior. "E os adubos e alimentação do
gado subiram 28%. o que representa
impacto de 14% sobre os custos do pc-
cuarista", garante Lazanni. As contas,
no entanto, não batem. Esses 21,8% de
aumento sobre os CrS 4.000 praticados
no dia do congelamento renderiam nova
cotação do boi gordo de CrS 4.S70 — ou
seja, além dos CrS 4.500 que Laz^arini
aponta como a cotação do mercado.

Supermercados com poucas marcas
Apesar da falta de alguns artigos,

como o óleo de soja e a carne, o
fantasma do desabastecimento ainda
não apareceu nos supermercados da
Zona Sul. O que vem ocorrendo é a
redução na variedade de produtos.
Nas Sendas do Lcblon. a dona de
casa Manlda Garcia reclamava que
na prateleira só existia catchup Aris-
co. "Como eu prefiro outra marca.
vou acabar sem levar o produto." Já
o empresário Hélio Silveira disse que
só havia uma marca de presunto:"Assim não dá."

Já no Paes Mendonça do Largo
do Machado, os consumidores co-
mentaram que a oferta de produtos
aumentou. "As 

prateleiras estão mais
cheias que na semana passada", afir-
mou a fonoaudióloga Helcnc Geral-
dez. Neste supermercado, as donas de
casa podiam escolher entre duas mar-
cas de óleo de soja: Jóia e Liza. No
entanto, a oferta de carne era reduzi-
da e as compradoras tinham que'
contentar-se apenas com alcatra ou
chã. Mas quem preferisse levar carne
branca encontrava as góndolas cheias
de frango congelado a CrS 260.

O setor do leite Ninho, por exem-
pio, estava vazio. Mas um funciona-
rio — que preferiu nào se identificar
— contou que logo que chega um
carregamento deste produto os con-
sumidores levam várias latas e a pra-
teleira fica vazia em pouco tempo. Já
na loja do Zona Sul, cm Ipanema, as
grande ausência foi do óleo de soja.
Ainda assim, Maria Renée não dei-
xou de reclamar das ofertas de re-
queijão. 

"Normalmente, eles vendem
quatro marcas diferentes e agora só
existe uma."
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL POR 30 DIAS

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei n° 3.268, de 30
de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto n° 44.045. de 19 de
julho de 1958. vern a público, em cumprimento ao que foi decidido em
Sessão Plenária do Conselho Federal de Medicina, realizada em 08 de
novembro de 1990. no Processo Ético-Profissional n° 186/88, COMUNI-
CAR A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 30 DIAS do
médico MARCELINO DE OLIVEIRA FILHO. CRM N° 52-16.614-3, por
atestar óbitos que não verificou pessoalmente e que não tenha prestado
assistência ao paciente infringindo, assim, o artigo 114 do Código de Ética
Médica

Rio de Janeiro. 21 de fevereiro de 1991.
LAERTE ANDRADE VAZ DE MELO

Presidente

BRASÍLIA — A área de aconipa-
nhamento e controle de preços do Minis-
teno da Economia começou ontem, a
passar por uma forte reformulação. Um
dia depois de ter assumido o Dcparta-
mento de Abastecimento e Preços
(DAP), Ricardo Mesquita enquadrou a
Sunab. A autarquia passa para seu con-
trolc direto e deixa de ser funcionalmente
vinculada a secretaria executiva. A atual
superintendente do órgão. Mana Aficc
da Cunha Fernandes pode ser substituí-
da. Outra providencia que Mesquita ja
esta tomando é a informatização de seu
departamento, que será feita através de
convênio com o Serpro ou com empresas
privadas.

A nomeação de Mesquita foi uma
indicação pessoal da ministra Zelia Car-
doso de Mello e ele começou ontem mes-
mo a alterar a estrutura de comando de
seu departamento. A indicação de Ricar-
do Mesquita para o DAP está sendo
interpretada no Ministério da Economia
como uma verdadeira "intervenção
branca" da ministra Zélia Cardoso de
Mello na área de controle de preços do
governo. Os erros cometidos na elabora-
ção da tabela da Sunab provocaram ta-
manha irritação na ministra que ela re-
solvcu designar para o DAP uma pessoa
de sua estrita confiança.

Amato levará
sugestões a
Zélia hoje

SÃO PAULO — Redução dosjurOs.
rcalinhamento dos preços, isenção de im-
postos para os produtos da cesta básica e
manutenção do poder de compra dos
trabalhadores. Esses são os quatro pon-
tos que o presidente da federação das
Industrias do Estado de São Paulo
(Eicsp). Mario Amato. encaminhará hoje
á ministra Zélia Cardoso de Mello como
a plataforma de "colaboração necessária
entre governo e empresários" para que o
pais 

"não mergulhe de vez na recessão".
Depois de aproximadamente três horas
de reunião com banqueiros e empresa-
rios. na noite de ontem, no São Paulo
Atlcthic Club. segundo Amato houve
consenso de que não se trata de dtscuür
se o congelamento de preços e salários é
viável ou nào nesse momento.

"O objetivo é mostrar que estamos
dispostos a colaborar com o governo.
Nào se trata de uma barganha, mas é
necessário que as autoridades façam
também a sua parte", disse Amató" Q
encontro reuniu cerca de 40 empresários
de porte. .. 

~ 
\

Amato esteve ontem em Brasília, óiidc
almoçou com o senador e presidcnt<rda
CNI, Albano franco, e com o ministrftda
Justiça. Jarhas Passarinho. Pela maJJIiX
ele conversou com Luis Inácio Lula-da
Silva por telefone, cm seguida foi parj
Brasília. "Encaminharei nossas propostas
ao governo assim como vou procurar con-
versar nos próximos dias com represem
tantes dos trabalhadores." Amato decla-
rou. ainda, que os empresários estão
dispostos a reexaminar as demissões que
foram feitas, condicionando esse reexame.
no entanto, ao sucesso da plataforma de
colaboração definida ontem.

FORD
ZERO.
Nós temos o menor...
preço do mercado. '

NÀO COMPRE z
SEM M0S CONSULTAR-

summ
Av. Feliciano Sodré, 246 • Niterói

Tels.: 719-5050 • 719-9393

CUIDADO COM A GUERRA
DE INFORMAÇÃO

\ jyist,"*»^^\ CALCULADORA
BIC NUMBER 2200
16.000, À VISTA

SUPER AVALIAÇÃO DE SUA MAQUINA USADA

223-1343 Av. Rodrigues Alves, 155
Rio de Janeiro-RJ *

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REVENDA

As copiadoras portáteis PC 3 11 da Canon americana rstào, rada v« mais,
ocupando os espaços estratégicos do mercado. Já são mais de 1.000 máquinas
instaladas no Brasil. E bastou isso para começar a guerra de informação.

A verdade é que a Morlan Automação e mais de 20 revendedores aliados
garantem a retaguarda tom assistência técnica e garantia. A PC 3 II da Canon
é a única arma portátil do Brasil na guerra de mercado das copiadoras. E com a
Morlan Automação vex é lem Ioda a segurança.

ESPALHE A PC 3 II DA
CANON NA SUA EMPRESA.
A PRIMEIRA COPIADORA
PORTÁTIL NO BRASIL.

MORLAN
AUTOMACÀO
TELS.: 242-4181 / 242-4169

1
¦

Peso: 11,6 Kg Dimensões:
i6.4cm x 41,5cm x 13,7cm
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BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO
Resumo da» opfçô—

Otdi Vol.
(mil) (Crtmll)

Lote  9 908 196 1.456 552
Mercado de Opcoes-Opçòes de compra  33 410 582 278
Total Geral  9.941606 2 038 830
IBV Fechamento  27 821 (-3,0%)
Das 68 ações do IBV. 11 subiram, 43 caíram, cinco permaneceram
estáveis e nove nào loram negociadas
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Banco c/i Boa vista 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 oparaçoaa Facti Otc Fach Ok

Lote Paarào 7
Concorcatânas 2
Direiios c Recibos
Fundos de Inc Fiscais DL 1376...
Mercado a lermo
Opções de Compra
Fracionário
Total Geral 10
índice Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento
índice Bovespa Máximo
índice Bovespa Mínimo
Das 59 ações do BOVESPA. sete subiram. 40
ram estáveis e cinco nâo loram negociadas
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Estréia novo apoio às exportações
BCNBarclays destinou USS 30 milhões da linha Finamexpara Premas%

SÃO PAULO — 0 BCN Barclays
Banco de Investimento, associação entre

'.o Banco de Crédito Nacional e a maior
instituição financeira inglesa, o Barclays
Bank PtC, encerrou 1990 com lucro li-

tquido de CrS 1.5 bilhão, o que represen-
tou um crescimento real de 114% cm
relação ao exercício anterior e um retor-
no sobre o patrimônio de 17,8%. Junto
com o resultado financeiro, o BCN Bar-
clays anunciou também a concretização
da primeira operação de Finamex — li-
nha de financiamento para aquisição de
máquinas e equipamentos destinados à
produção de bens de exportação — reali-
zada no Brasil. Trata-se do repasse de
USS 30 milhões à Prensas Schulcr. em-
presa controlada pelo grupo Bardella.

O Finamex é uma linha que conta
com USS 500 milhões para financiar a
aquisição de máquinas e equipamentos
de produção de bens de exportação a
serem fabricados por empresas brasílei-
ras, repassados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico c Social
(BNDES). 

"Disputamos a obtenção da

primeira linha de Finamex ao Brasil com
todos os grandes conglomerados finan-
ceiros que atuam no pais", diz Ademar
Albuquerque, presidente do BCN Bar-
clays.

Condições — As condições do
contrato são prazo de 30 anos para pa-
gamento. incluindo o período de carên-
cia. com cobrança de taxas equivalentes
á Libor (juros praticados no mercado
interbancário de Londres). A Prensas
Schulcr. por sua vez, vai utilizar o di-
nheiro para a compra de máquinas c
equipamentos para fabricação de duas
prensas automobilísticas para a Ford
Motor Company dos Estados Unidos
(unidades de Bufalo c Chicago).

O BCN Barclays, segundo Albuquer-
que, cm 1990. aumentou o seu volume de
ativos para CrS 79,7 bilhões, o que rcfle-
tiu um aumento real de 175,3% cm rela-
ção a 1989. Hoje, a instituição trabalha
com uma carteira de 100 grandes clientes
e mantém uma estrutura funcional com
90 funcionários. Albuquerque, ex-alto
funcionário do Banco do Brasil de Lon-

OURO E DÓLAR

BC vende metal
e detém preço
Apesar de ter registrado uma queda

de 0.28%. o mercado de ouro na Bolsa
Mercantil & de Futuros registrou on-
tem um volume expressivo, de 9.7 tone-
ladas. Esta subida no volume, de prati-
camente 30%. ficou por conta da
atuação do Banco Central, que voltou a
vender o metal para deter o preço, de
CrS 2.857 no fechamento dos negócios.

Para compensar a venda do ouro. o

BC atuou na ponta de compra do cám-

bio c. desta forma, manteve o nível das

, reservas internacionais. Assim, o dólar

comercial fechou valendo CrS 221.85.

subindo quase CrS I. enquanto o black

ficou estacionado — CrS 251. para a

venda, e CrS 249, para a compra.

MERCADO
BOLSAS

índices chegam
a recuar 4,5%

As bolsas de valores voltaram a regis-
trar uma queda expressiva, muita in-
fluenciadas pelo vencimento do mercado
de indice — o Ibovespa. Mas segundo os
analistas, o fato de o Banco Central ter
excluído do Fundõo os fundos de renda
fixa pesou também no fraco ritmo dos
negócios no mercado de ações.

No Rio. o 1BV. termômetro das
ações mais negociadas, registrou queda
de 3%, c o volume total do mercado
carioca atingiu os CrS 2.38 bilhões. Em
São Paulo, ò indice fechou em baixa de
4.5% e. no total, o movimento atingiu
CrS 3.78 bilhões no mercado á vista. Os
especialistas não arriscam uma tendência

para os próximos dias. mas estão con-
vencidos de que as bolsas serão benefi-

ciadas com a entrada em vigor do Fim-
dão, a partir de 1° de março.

dres. diz que o Barclays veio para ficar
no país, ao contrário de outras institui-

ções estrangeiras que estão reavaliando a

manutenção de negócios cm território
brasileiro.

? 
O Banco do Brasil comunicou on-
tem i Comissão de Valores Mo-

biliários o lucro liquido apurado em

janeiro de 1991, que foi de CrS 14,47

bilhões. De acordo com o BB o lucro

liquido por lote de mil ações foi de CrS

4.975,75. O balanceie mensal divulga-

do pelo BB c apenas um resultado con-

tábil, mas indica o desempenho do ban-

co a ser consolidado em balanço. No

exercício de 1990 o BB apresentou lu-

cro liquido de CrS 48,3 bilhões. Esse

resultado líquido corresponde a CrS

15.032 bilhões no primeiro semestre de

1990 e a CrS 33,3 bilhões no segundo

semestre.

Schuler
Brasil— 11/11/88
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Taxas dos CDBs
caem para 410%

Pelo segundo dia consecutivo, as ta-
xas dos CDBs (Certificados de Depósito
Bancário) registraram quedas expressi-
vas. um sinal evidente de que o dinheiro
dentro do mercado financeiro ficou mais
fácil de ser captado pelos bancos, depois
do sufoco da segunda-feira, quando atin-

giram 650% ao ano. Ontem, os mesmos

papéis foram negociados na faixa de

410%. o correspondente a um ganho
bruto de 14.5%.

Nas aplicações de curtíssimo pra/o.
não houve mudanças expressivas e. na

média, a taxa do overnight cravou os

13% ao mês. Já os bancos que trocaram
dinheiro entre si, tendo como lastro o

CDB. pagaram uma taxa ligeiramente
superior aos 17° o.

Albuquerque:ficar no Brasil

Emissão em
janeiro foi
67,4% menor

As emissões de ações registraram
uma queda de 67.41% cm janeiro, to-
mando por base o mês de dc/embro.
totalizando um volume de CrS 3 bi-
lhões. enquanto o lançamento de novas
debéntures. envolvendo um montante
de CrS 9.2 bilhões, teve redução de
55.27%.

Os números foram divulgados on-

tem pela Comissão de Valores Mobília-

nos (CVM) c mostram claramente uma

retração na emissão de novos papeis.
Comparando com janeiro do ano pas-
sado. de todo modo. a CVM detectou

um crescimento, em termos reais, de

627.32%. na emissão de ações c de

218.67%. no caso das debéntures. Vale
lembrar que boa parte das emissões em

janeiro ocorreu por conta da Vulcabras

(CrS 1,89 bilhão).

Itaú inaugura a 2
rede via satélite

SÃO PAULO — O Itaú, primeiro
banco a contar com uma rede privada
de comunicação de dados via satélite,
inaugura hoje sua segunda rede, que
vai cobrir o segmento de baixa veloci-
dade. Este segmento atende a locais
com pequeno e médio volume de tran-
sações, c o projeto é voltado ás agen-
cias onde o banco vinha tendo maior
dificuldade de obtenção de recursos
terrestres de comunicação. Nestes ca-
sos o tráfego passa a ser, exelusivamen-
te, o da própria agência, ao contrário
da rede de alta velocidade, onde cada
estação concentra informações de toda
uma região.

A nova rede de comunicação via
satélite do Itaú. que assim como a pri-
meira será operada pela Embralel. de-
verá interligar, até o final deste ano.
200 pontos de atendimento do banco
No próximo ano este número deve
crescer para 500 e. a médio pra/o. a

- intenção c chegar a l .500 pontos mter-
ligados. O Itaú possuí 2.200 locais de
atendimento entre agências, caixas ele-
irônicos e postos de serviço. O investi-

mento total, só cm equipamentos, para
o cumprimento das duas primeiras eta-
pas do projeto foi de USS 35 milhões.

Segundo o diretor de lelccomuniea-
ções do Itaú. Osvaldo do Nascimento,
serão instaladas, em algumas agências,
pequenas estações de transmissão e re-
cepção de informações via satélite com
antenas que medem de I.S a 2.4 me-
tros. contra as de mais de seis metros,
utilizadas na rede de alta velocidade.
Enquanto esta ultima opera a 64 mil
bits (menor unidade de informação)
por segundo, a de baixa velocidade
trabalha entre 2.400 e 19.200 bus. Nas-
cimento afirma que as vantagens com a
implantação da nova rede via satélite
poderão ser sentidas pelos clientes. "As

agências que hoje apresentam proble-
mas de comunicação vão poder ofere-
cer um serviço de melhor qualidade, c
aquelas que ainda não estão ligadas
diretamente ao computador central do
banco passarão a se comunicar on-line
com o Centro Técnico Operacional,
localizado em São Paulo."

Atuação do BC reduz
base monetária em 19,3%

BRASÍLIA — Como era esperado,
a base monetána (emissão primária de
moeda) apresentou forte contração no
mês de janeiro. De acordo com nota
divulgada ontem pelo Banco Central, o
saldo da base monetária no final de
janeiro ficou em CrS 1.309 trilhão, ten-
do sido registrado uma queda nominal
de 19.3%. Em janeiro o enxugamento
de dinheiro no mercado sempre acon-
tece, ao contrário do mês de dezembro,
quando se verifica a maior expansão da
base monetária justamente para aten-
der o grande fluxo de transações do
final de ano (pagamento do 13° salário,
férias e compras).

De acordo com o comunicado do
BC, a base monetána caiu CrS 312
bilhões no mès de janeiro. Para essa
contração contribuiu a atuação do

próprio Banco Central no mercado
aberto (vendas líquidas de CrS 437 bi-

lhões) e o retorno nos empréstimos de
liquidez (CrS S4 bilhões). Segundo o
BC, a contração monetária foi com-
pensada, em parte, pelas operações do
selor externo, que demandaram CrS
114 bilhões e as do Tesouro Nacional,
de mais CrS XX bilhões.

Os meios de pagamento (dinheiro
em poder do público mais depósitos á
vista nos bancos) também apresenta-
ram redução no mês. Essa redução foi
de 15,3% na ponta e de 1.5% no con-
ceito da média dos saldos diários. O
comportamento das reservas interna-
cionais no mês de dezembro foi de
ampla recuperação em relação ao mês
anterior (mais USS 1.146 bilhão, o que
totalizou USS X.75I bilhões no concei-
to caixa) . No conceito de liquidez,
internacional, as reservas somaram
USS 9.973 bilhões.

Bolsa Mercantil e de Futuros
Volume Geral

Contratos
em aberto

Número dei Contratos
negócios negociados

Volume
(Mil Cr»)

•art.

(%)

Ouro 141 .Ml 2.81» «•*•aJTT.IB .7*;7*...
".Índice M4J " 1.451 1M2I •¦*"•*" _,,',.t.."cefnbíT 

11.27» 1U 2.442 iAn™ lM...

Total 1W.JH «Ml in* 19.209.500 100.00

Ouro/Mercado de Opções sobre disponível
Valor do contrato: 290g

Veto I Ei ore | Con tr Neg Abert

Cotações em eniteiros por treme

Mínimo I Máiimol Última

MR01 2.111.72 1.112 41

MMT 1.121,41 10.M4 III

Mftll 1.599,5* 4.1 2*1

790,00

300,00

195,00

•01,00

242.00

111.00

7H.00 «0.00

100.00 247,00

1H,W 117,00

MR1* 2.100,00 943 I 3*5,00 302,00 3ÍI.00 301,00

MR32 2.S95.0I 2.731 133 10.00 10.00 21,00 21,00

MR40 3.040.U

MR4I 4.200,00

1.303

US

65

7

45,00

910,00

40.00

097.00

M.00

910,00

11.00

197.00

Ouro/disponível
Vetor do contrato 2t0f

Veto | Contr | Noa Abert I Mi
Cotações em enue<fa* eor grame

inimol Màiimol Última | Osc

30.(32 1.302 2-M0.00 2.0H.00 2.079.00 2JI7.00 •0,3

Mercado Futuro/Índice
Valor do contrato: Ponto* X CrS 0,00

Veto | Contr | NegI Neg I Abar* I Mínimo [ MUimo |

Cetáceos em «amara* d* Beata*

Mínimo I Màiimo | Últrme

F«»i

Abri

135

11.293

33

1410

120.00 «00,00

791,00

122.50 •00,00

nioo

Mercado Futuro/Cambio

Valor do contrato Utttmil

Veto i Contr Nag Abert
Cotaoto* em anuaires aer deter

Mínimo 1 Màiimo| Ultima

merl

Abri

1.012

III

94

19

220.00

254.10

22«.40

255.00

229 M

25M0

22MS

2H.00

Câmbio Turismo
Compra

(Crt)

Venda
(Cr$)

tscude 1,7308

Dólar 234.00

Franco

Sulco 178,22

1,9128

248,00

106,28

Franco

Franco* 44,750 40,200

Iene 1,7287 1,9030

Ubra 443,22 488.12

Ura 0,20304 0,22301

Alemão 152.23 187,09

Pateta 2,4432 2,8008

Ouro
(CrS-Hrreote P«k gramam,

Compra Venda

Sreail

(210a) nd nd

Ooldmino
(260g) nd nd

Ourinvest

(2SOo) nd nd

Safra

(lOOOa) 2 847.00 2.857.00

Bozano
Simonaon
(10OOg) 2852.00 2.857.00
Funútüoras tom»c»aoras • custocj<fint#%
credBnçtacJos na 8o'sa MêftêntH • (30
Futi/ros

INDICADORES

Contribuições ao lapas
twmmtoo - podo) pagar até o 1- dia útil Ha

Autônomos

Filiação • Tampo (Cr*)] AHc|uotaa(%) | A pegar (Cr»;

1Até1 1„V.fí*í!?..
2 Mais dal até 23.772.00

10

10

1.188,60

2.377,20
" 

3 Mais da 2 até"s" 35.658,00 10 l.*5*?;.80.
"VMata 

daViitè 47.644.00 20 J;??8.'80.''VMaTadaVatéV'' 69.430,00 20 .V.;?86.'00.

'6MaÍ'a'd^7ata10 71.316,99 20 .1.4.:2^3.'.00.

" 
7 Mala da 10 iité 16 83.201,99 20 .T?:64/'.'40.

'"•Matadiliaté» 96.087.99 20 l?:?1.?'60.

'"»ÍeW8o£»'at-2» 106.973,99 20 "l??4'80.

"'lOMaiao^M 118.869,99 20 
23.772.00

EmpryggdosDomtotjteoa

Alrquotaa(%) Mínimo (Cr>)|

Bom d* cálculo HJÍMt
1.271.64

12 1907,45

Méaimo(CrS)

1862,64

4.27M6

Emprooadoa Soguradoa

Salário da Contribuição (CrS) Alíquotas (%)

at*35o5t,00

de 3S.6tt.01 até 59.430.00

deSS.ttt.01até11t.tS9,»S

9

10

Impostos, taxas e índices
Sat Out Nov Dei I Jan I Fav j

Unif 956,20 1.077.95 1.225.74 1.429.70 3.408.74 «•<»*.'.**.

Uferj 2.889.00 3.268,00 3.721,00 4.302.00 6.092.00 6.109.00

MVft 1.064,97 1.190,53 1.353.75 1.679,01 1.886,18

VRF 776,04 875.77 995,83 1.161,64 1.386.76 1.667.02

Imposto de Renda
do cálculo (CrO) Alíquota

Parcala a dodusir
(CrS)

IR na Fonte (Janeiro)

Até 60.164.00 i.onto

Da 60.164.01 a 200.514.00 10% 6.016,40

Acima da 200.514,01 25% 38.092.60

IR na Fonta (Fevereiro)

_AteM.iM.rOO i»«n.!»..„l......."pa 
jjÕ.lMf01 a 2O0.614.00 io% ••0?.*r*°...

Acima da 200.614,01 25% 36.092.50
Deduções
a) CrS 4 221.00 (janeiro) e CrS 4 221 (fevereiro) por dependente até o limite de 5

dependentes.
b) CrS 50 656.00 (/aneiro) ou CrS 50 656 (fevereiro) para aposentados, pensio-
nistas e transferidos para reserva remunerada a partir do mês que completar 65

anos de idade
c) Pensão alimentícia paga devido a acordo ou sentença /udicial
Fonte Secretaria de Receita Federal
OBS Os valores de fevereiro sáo os mesmos vtgenles em janeiro

Ft>"te B»r. 1 r)0 flra-ií Fonte Secretaria de Receita Feaeial

Taxas Andima
ApUeaçao Bruta

Tua'

<%•.<¦•)

R«VTt Bom. ?roi.

mo».(%)

¦IC

ADM (COSI

irn

0.4380

0,5187

0.4S24

1,4117 «,16*6

1,9938 5.6745

6,9342

9.3197

1.5*58

BBC

ADM (CDB)

IFTl

Indicador

0.2*96

0,292»

0,3030

0.8672

1.0633

0,9617

4,84*3

2.5459

2.8243

2.9577

7.9*22

4,2155

4.6*42

4.8439

Valor Variação Variação Variação Projeci

CrO Dia Semana Mès Mès
/Indico (%) (%) (*) (*)

Tua toi.Ditria

TauM.Oieha 21/02

0.400547

Ut* Com Compra lf/02

U94 Com. Venda

utsComComan'

220.14

220.75

221.01

0.4*0547

0.09

1.389225

1,85*57*

•0J7

4.087881

4.547671

0.28

I7M Com. Venda'

094 Tar.Campra 19/02

221.91

245.41

0.61 0.15 0.80

U9»Tur. Vende

rVlWo Cotnpf»

rmwmmt ¥•*•&¦

Oòlar SMSF Mar/91

P«6v IMM «br/91

SiaO-aaot(F«r

MM8F-apetite.)

BBr ¦ apat (Foc)

OuroBMSFMar/91

IBVBJ

IBOVISFA

Fatar

24Í.4*

2*7,00

211.00

224.40

255.09

L8S7.00

2 8*7,00

2157.00

•0.07 0.45 4.35

0.00

-0.54

4,65

4,28

-0,29

¦0.21

0.40

•2.42

•0.42

¦0.42

-0.42

27121 -J.7I

5.91

2.2*

•7.17

1.85

1.85

1.85

1111

2.8»

12.63

59 447 -4.54 •4.09 25.20

1.11*3

ANOlUA. Bvko Ctrnai BUS'. BBf Bvnj BOVFSC4" Omoi abfioos «,-»i*i«t^mirt

Fifianciarnento da oasa própria - SFH
Valor do f Inoriciamonto

lm
VRF* Em CrS em Cr*

Frete Rende Taiat
familiar da juro*
erigida ao ano (M

•33 110.00

1.M7.020.0S| 1.MS

JUm_ 2.1O0.I30.00

2.S90

4.197,12

12.111.72

21

21

M 001.31

6*1»*,**

22 004.21

1500

3 134 040.00 12179.70

I.IS9 4.107.150,00 44 049.9»

3*0* 5.001-OM.S0 11.119,97

5934570.00 44 988,79

«6480*0.00 76558.62

4 500 7.501590.00 85128.44

1.000 (J35.100.00 91.591.27

• Vêlor do VRF em fevereiro Crt t 667.01

25

21

20

94 277.91

124 071,49

142.247.W

20

20

193 307.0*

225.634.37

20

20

20

257.867.85

290101.33

322 314.12

7,00 i

7,00

2.7%

1,0%

7.9%

1,7%

9.1%

9,9%

10,5%

10,5%

10.5%

10,5%

Fonte Afcecp



6 • Neg6cioa e Finanças • quinta-feira, 21/2/91 JORNAL DO BRASIL

Show de Roberto Carlos, negócio de USS 1 milhão
Karla Terra

Quem passa pelo Canecão e vê
¦anunciado o tradicional show de'Roberto Carlos para amanhã não
;imagina que esteja diante de uma
•negócio que vai faturar cerca de
.USS 1 milhão. Enquadrado na'atual conjuntura de crise, o show
deste ano nào vai contar com os
telões e os especiais efeitos de raios
.laser e, pior, corre o risco de não ter
'patrocinador. A própria empresa
;de Roberto Carlos, a RC, está pro-
!duzindo o espetáculo, que. mesmo
.assim, custou USS 300 mil.

A superprodução de Roberto
Carlos custou exatamente o dobro'do show da atriz e cantora Shirley
.Maclaine, que vai inaugurar a casa
'de espetáculos Imperator, no
•Meier. Robson Paraiso, diretor ge-
irai da RC, explica que, mesmo sem
.patrocinador, a empresa arcou com
todos os custos de produção e vai
receber 65% da bilheteria, ficando'os restantes 35% para o Canecão.
Contando com a casa lotada em
todos os 30 shows previstos, a RC
¦faturaria cerca de USS 350 mil li-'quidos, descontado o investimento.', 

Os maiores gastos do show Só
•Coração ficaram por conta da mon-
tagem (cenários, parte técnica etc).
São ao todo 60 pessoas envolvidas
,nessa produção, entre elas 14 músi-
¦cos, três cantores no coro e um
maestro. Somente em cachês para

!os instrumentistas serão pagos cer-
ca de CrS 8 milhões. CrS 20 mil em
média para cada um por show.
'"Contratamos os músicos em uma
espécie de pacote por quatro meses.
o que também diminui o preço",
explica Paraiso. Além desses gastos
[estão incluídas as despesas com en-
.saios, que vêm acontecendo desde
•28 de janeiro, e a montagem do

camarim do Roberto Carlos. "Ao
contrário do que muita gente diz, o
camarim do Roberto não tem ne-
nhuma exigência especial, só mes-
mo mais confortomeomo uma sa-
Ia privada", ressalta o diretor
geral.'Merchandiaix-g' — O Cane-
cão trabalha com contratos anuais
de merchandising com a Coca-Cola,
American Express, Onix Jeans en-
tre outros, em que toda a parte de
publicidade fica por conta desses
anunciantes. No entanto, explica o
diretor geral, o artista tem direito a
mais um patrocinador, que teórica-
mente arcaria com o custo total da
produção. Só que até ontem esse
patrocínio não existia. Esse novo
show vai. como os anteriores, per-
correr o país. só que dessa vez em
aviões de carreira e não mais em
um bocing fretado como acontecia.
A equipe será reduzida para cerca
de 35 pessoas quando começarem
as viagens.

Jerson Alvim, diretor artístico
do Canecão e da RioSampa, cxpli-
ca que um show de Roberto Carlos
dá sempre credibilidade para a ca-
sa. Com esse intuito ele apresentou
a RioSampa ao público com o
show Detalhes, em dezembro passa-
do. Foram ao todo quatro espeta-
culos com a lotação máxima da
casa. que também è de 1.800 pes-
soas. Foram gastos então cerca de
USS 150 mil para executar e pro-
mover o show. "Não faturamos
nada, tudo foi investido, porque foi
um evento de inauguração e apre-
sentação da casa", explica o dire-
tor.

Com Roberto Carlos foi combi-
nado um cachê fixo de cerca de CrS
20 milhões, em dezembro. Para este
ano, Alvim já tem planejado para
aquele mês um novo show do artis-

ta. "Queremos fazer sempre um fe-
chamento do ano com Roberto
Carlos na Baixada." A inauguração
de grandes casas de espetáculo com
o cantor é uma fórmula que funcio-
na. Nesta direção aponta também a
Imperator, no Méier. O objetivo do
sócio Luis Oscar Niemeyer é levar
Roberto Carlos para o Imperator
logo que termine a temporada no
Canecão. Paraiso, no entanto, ex-
plica que esse show ainda está de-
pendendo da definição da data de
gravação do LP em espanhol do
cantor.

Com a inauguração prevista pa-
ra o próximo dia 6, o Imperator
que está em obras há cerca de dois
anos, custou a bagatela de USS 5
milhões. Sua estréia será mesmo
com dois shows de Shirley Maclai-
ne, que depois desta curta têmpora-
da seguirá para o Olympia em Sào
Paulo. "Acho que o que torna o
custo mais accessível do show da
Shirley é justamente o fato de estar
dividido por duas casas", explica o
outro sócio, Kleber Leite. A esco-
lha da atriz, no entanto, está ligada
ao fato de o Imperator ter sido um
dos mais tradicionais cinemas do
pais."Nada como ter uma grande es-
trela das telas daquela época", co-
menta Leite. Com esse espetáculo
os sócios acreditam que vão empa-
tar o faturamento. "É um evento de
promoção e inauguração, temos
que apresentar a casa", diz. O in-
gresso deverá custar em média CrS
12 mil e a capacidade da casa é de
2.500 pessoas, o que renderia nos
dois dias cerca de USS 240 mil. Por
enquanto, o show não conta com
nenhum patrocínio, somente a
Brahma è patrocinadora fixa da ca-
sa.

José Roberto Serra

O PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO SA.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
N.° 101.0.001.91

AVISO
Petróleo Brasileiro S.A. — PETROBRAS, através

do Departamento de Produção (DEPRO), informa
que, relativamente ao EDITAL publicado no Diário Of i-
ciai da União e no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro, nos dias 28,29 e 30.01.91, estão disponíveis
para as empresas que adquiriram a documentação
completa, as minutas de contratos com as alterações
resultantes do que estabelece o novo plano de es-
tabilização econômica, no mesmo local e horário
constante no referido EDITAL

O prazo para obtenção da documentação comple-
ta, fixado inicialmente para 17.02.91, fica alterado para
27.02.91, nas mesmas condições do EDITAL
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Cidade
Os fotos

e o charme
do Rio estão

no Cidade.

PROGRAMA

CONCEITOS FUNDAMENTAIS
DE MATEMÁTICA FINANCEIRA
AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS
FINANCEIRAS

CONCBTOEMONTAOEMOCFLUXÒSDECAIXA
EOÚIV_-_ÊNC_* DECAPITAI.
CALCULO DO VALOR ATUAL E VALOR FUTU-
RODEANMOADES
CALCULO DA TAXA MTERNA DE RETORNO

CONFRONTO SIMULTÂNEO DA REN-
TABIUDADE DOS DIVERSOS ATIVOS
FINANCEIROS TRANSACIONADOS
NO MERCADO ABERTO
CONCEITOS BÁSICOS DE ESTATÍS-
TICA.
INTRODUÇÃO AOS MODELOS ECO-
NOMÉTRICOS

anAuse de uma sere temporal
O PROBLEMA DE AJUSTAMENTO DE UMA
FUNÇAOREAL
ELMNAÇAO DA TENDÊNCIA DE UMA S_R_E
TEMPORAL
O MODELO REGRESSIVO LINEAR S__PLES
ESUMADORES DE MÍNMOS QUADRADOS
O COEFtOENTE DE CORRELAÇÃO
O PROBLEMA DE PREDtÇAO

• APLICAÇÃO AO MERCADO
FINANCEIRO E DE CAPITAIS

O MODELO CAPM (PRECIFICAÇAO DE ATIVOS
FINANCEIROS)
RISCO E RETORNO. O CALCULO DO COEFV
CIENTE BETA
EXEMPLOS COM AÇÕES TRANSACIONADAS
EM BOLSAS DE VALORES
O MODELO DE SHARPE E DE MARKOWITZ PA-
RA SELEÇÃO DE CARTEIRAS EFCCNTES
INTRODUÇÃO A ESTRATÉGIAS E MONTAGENS
DE OPERAÇÕES PARA O MERCADO FUTURO E
DE OPÇÕES. RISCOS. ARBITRAGENS. OPERA-
ÇÕES DE FINANCIAMENTO E CAIXA.
ARCABOUÇO TEÓRICO QUE POSSmUTE AO
INTERESSADO OPERAR NOS MERCADOS DE
RISCO (BOLSA. FUTURO. OPÇÕES)

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Podwn mt Mias p_l© Tetoforw (021) 221-7080 ou

dlr-tamont* na «•_* da ESAD.

MATEMÁTICA
FINANCEIRA

(DESINDEXADA)
E ESTATÍSTICA
APLICADAS AO

MERCADO
FINANCEIRO

Ua28
MARÇO/91

OBJETIVO
O CURSO VISA APRESENTAR UMA REVISÃO DAS
PRINCIPAIS APUCAÇÔES DE MATEMÁTICA FJNAN-
CEJRA. LIVRE OOS COEFICIENTES E TAXAS INDEXA-
DAS PELA INFLAÇÃO.

PROFESSOR

OCTAVIO MANUEL BESSADA LION •
BACHAREL EM MATEMÁTICA E MESTRE
EM ESTATÍSTICA (UnB) PROFESSOR DO
IBMEC. ANDIMA, ESAD. ADEVAL, E OU-
TRÁS ENTIDADES. AUTOR DO UVRO "MA-

TEMÁTICA FINANCEIRA APLICADA AO
MERCADO ABERTO" (EDIÇÃO IBMEC).
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Paraiso: produção tem 60 pessoas e músicos vão recel CrS 8 milhões
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Imperator, transformado em casa de espetáculos, estreará com show de Shirley Maclaine
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. pt cata OS iStÊT, neta-

Cm «tra <___• ek nfen
•ar mmm, p_ra tevtr c trater w
l__toc«-i__rt_loa|_tat_r_-aa__,
Cr$n_mSíf_-_ía_k,D____fPri--
I, taqttÉtta é» Cmmtê «jra ia m

racnra, expira o aaé-dno m preço
como "ortfm wpertorei quUo u
(r__S-»|f_f__M,4__.

A JJL T_r__ao ir Valia Rcáat*
tu o anão pacote. CMoaUo áw
Saawt Mm, tata émtm tttmmkt, Jè
raNfraa 18 tapra. "S_____i ia 1«_
ét Vaka Rdwda ca __rtc__- ao Ca-
aeclo c rctoraa-Ms aa__ • __ww",
naHn.E_a_a_Mi_aCM-_k_«Aco,
OMt _ao w_m wvb gnNo, ^aa
mmm\ Coca-Cab c mépéVmx m

i T__i__a peto prato ét CrS 12

coahecea aa caia ét dona lolaoda
Miras fi* cotao ela qae »iD_a« ét
Beto HettMte Mirai Rios. Hoje Ha
prefere ai excarsftet, ji qae arectoa
TeitaraoaMiaoAa.

De Nitorai taa_bea tal « fleAw

rrBffuaaia — Nanu _e Ci-áa
Frete, 34 aaai, eaetafcdn cM 4a
Coacratara ét VaUa Btinii, é fte-
graaa aadp «a J._L"V__je lá mm
ét _•_» aaaa cara «to» e ala perra
mémb lhe» é» R-*ert-n, éh. Se-
mm m, mm é* màt mmm. «to
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ta ra cate ét ém liilaa.i, aa Raa
Djafcaa Mr___, f Cnartttaa, "Era

ékm para e Caaacie, -tara m com
a aato Vera Cecdkttti, aae trabafea
cea Mkraiaib-a c ji retervM 20 to-
garra. Tr__-______o na a Zap Taris-
aa e cmr a capraaa INI eta ji totM
a euanlo para o m 23 ét anreo.
Caia f_ pagari CrS 10 M0 para ateis-
tk ao atew. Aarra Lhu Ctntéo. ét 46
um, ét Petróaolle, viaja hi mais ét
10 aate maré coa ara todo e foi ké
toioe os tàowt de Roberto Cario».
Aatator de wlrrlairla «ta expüra qae
catas excavsies sio "perfellu para

aa eptra ira thMia", espln. Nataa

paito e traasaorte". Ela coara tk
aae é p_a_rwl faaer ttartoe Malfo» aae
nHeaaptr ara tmmm para mÉwn
ao Rto. Cea t Breia Tarisao, ela ji
aabda, alia ia Rei ráriaa .toras do
Watto, ostro Molo «a e faz aaa <*-
serracio: uEa aáaro o Rokcrto, atas
acha aae está aa hora ide atadar o

11 cortar aaaete caaeto.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM PROCEDIMENTOS DE

contabilidade pública
OBJETIVO

DESTINADO A SERVIDORES COM
ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA NA
ÁREA CONTÁBIL, O CURSO PROCE-
DERA A UMA ATUALIZAÇÃO DE CO-
NHECIMENTOS QUANTO A LEGISLA-
ÇAO E QUANTO AS TÉCNICAS CON-
TABEIS UTILIZADAS NO SERVIÇO
PÚBLICO. TODAS AS NORMAS E
PROCEDIMENTOS ATUALMENTE EM
VIGOR SERÃO ADOTADOS NO CURSO.

PI-KK.RAMA Ht SUMIÜC

*****
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CONTABIUDADE PÚBUCA
Conceito; A importância na
administração pública.

PATRIMÔNIO PÚBLICO
Conceito; aspectos qualitativo e
quantitativo; variações patrimoniais»-

REGIMES CONTÁBEIS
Regime de caixa; regime de
competência; regime misto.

PLANO DE CONTAS:
Conceito; estrutura; fluxograma
de operações típicas.

PROFESSOR

Joaé Carvalho da Silva Neto, contador,
oi-asMsaor do controlo Interno - SE-
PLAN, atual diretor admlnlatrativo do
tribunal do eontae, profoaaor de conta-
bilidade pública no CESVALE. proles-
aor o conauttor da ESAD.

SISTEMA DE CONTAS
Sistema orçamentário; sistema
financeiro; sistema patrimonial;
sistema de compensação.

o ESTUDO DE OPERAÇÕES
- TÍPICAS (CONTABILIZAÇÃO)

Receita pública; despesa pública;
dívida pública; regime de
adiantamento; créditos adicionais.

LEVANTAMENTO
DE BALANÇOS
Balanço orçamentário; balanço
financeiro; balanço patrimonial;
demonstração das variações
patrimoniais.

INFORMAÇÕES E RESERVAS

Podem ser obtidaa pelo telefone (021)
221-7000, telex (21) 38690 ou diratamert-
to na sede da ESAD.

ESCOLA Dfc ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS
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Grupo Susa está negociando a Sears com Mappin e C&A-
Célia Chaim

; SÃO PAULO — Por enquanto,
Mappin e Susa são concorrentes.
Aparecem no ranking de Melhores e
Maiores colados um ao outro, cm
10° e 11° lugar, respectivamente, no
setor de comércio varejista. Uma
negociação em andamento há 10
nleses, porém, pode mudar comple-
tamente a relação entre esses dois
grupos. Objeto da negociação: um
pacote de lojas Sears localizadas em
São Paulo e em outros estados. O
Mappin confirma a existência de
discussões e nega qualquer detalhe.
"Não há nenhum negócio fecha-
do", diz Oscar Bonilha. da Área de
Relações Públicas.

No Susa, holding que reúne em-
pfeendimcntos conjuntos dos brasi-
leiros da família Malzoni com os
holandeses da Vendex lntcrnatio-
nal. o silencio é total. O presidente
do grupo. Paulo Malzoni. viajou
para Amsterdã, onde fica a matriz
dó parceiro estrangeiro, junto com
o.presidente da Vendex do Brasil.
Bernhardt Von Trucnfels. Eles vol-
iam depois de amanhã, ao final de
ufna semana que pode ser decisiva
para a negociação. Não se sabe
quais c quantas são as lojas coloca-
das á mesa. Com o Mappin. fala-se
num pacote. Fala-se mais: por
exemplo, que duas lojas Sears do
Rio de Janeiro — a do BarraShop-
püig c a do Méier — estariam sendo

. vendidas para o também holandês
grupo C&A.

I A razão que levaria o grupo Su-
s| a encolher drasticamente a rede
de lojas de departamentos Sears c a
mesma que vem promovendo mu-
danças no grupo desde 19S7 e.jque
parece óbvia até para quem não é
dõ ramo: ninguém encolhe quando
está tendo lucros. Como não é re-
cente a decisão do Susa de encolher,
tudo indica que os prejuízos vem se
acumulando balanço a balanço. No
ario passado, quando transformou
as lojas Dillard's em Sears, cm be-
neíicio da unidade da rede. c quitou
dividas de curto prazo no valor de
USS 130 milhões, o grupo deu um
sinal claro de emagrécimento ao se
desfazer do terceiro piso da loja do

Shopping Ccnter Iguatemi, um dos
pontos mais valiosos de São Paulo,
e reduzir de 11 para uma o número
de lojas Ultralar na cidade.

Dividas — Como esse processo
coincidiu de certa fôrma com a qui-
tação das dividas' de curto prazo,
numa operação que levou quatro
meses e tornou a Vendex credora do
Susa. tudo parecia encaminhado
para uma nova arrancada do gru-
po. Os planos de Paulo Malzoni
eram de entrar em janeiro de 1991
com 21 lojas de departamentos.
uma estrutura administrativa sinto-
nizada c muito fôlego para enfren-
tar a Mesbla, líder entre as lojas de
departamentos. Nos bastidores, po-
rém, a realidade não era tão cor-de-
rosa. Em setembro, quando anun-
ciou a quitação da divida, Malzoni
já estava negociando pessoalmente
com Carlos Antônio Rocca, o presi-
dente do Mappin.

Não é a primeira aproximação
que ocorre na história dos dois gru-
pos. Cinco anos atrás, representan-
tes do Mappin e da Sears sentaram-
se várias vezes à mesa para discutir
um negócio muito semelhante ao
que é conduzido neste momento.
Não deu certo. Mas o namoro, ao
que tudo indica, passou apenas por
uma trégua. Para o Mappin, obser-
va-sc no setor, a compra das lojas
significaria a aceleração de planos
de expansão que nunca saíram da
pauta, incluindo-se nesses planos a
entrada cm outros mercados — por
exemplo, o Rio de Janeiro.

Para o Susa. os mesmos obser-
vadores consideram que a venda
das lojas de departamentos (fala-se
também no fechamento de duas lo-
jas no Rio, entre elas a primeira
Sears do Brasil, na Praia de Botafo-
go) seria o fim de uma tumultuada
relação do Susa com esse tipo de
comércio, além de representar um
ponto final nos prejuízos. Ainda
que as lojas de departamentos res-

pondam por cerca de 50% do fatu-
ramento do grupo, o Susa não é só
isso. Tem atividades no setor ftnan-
ceiro, está no ramo de lanchonetes,
com a rede Bob's.

Benetton inaugura fábrica no país em março
Objetivo é elevar
em 30% vendas dos
150 licenciados

SÂO 
PAULO — Para quem co-

meçou a vida como balconista e
o próprio negócio vendendo de porta
cm porta, bem na época de toda agi-
tação de 1968. não é qualquer crise
que amedronta. "Em épocas de crise
econômica, a competição aumenta, o
que amplia as margens para a nego-
ciação". ensina o diretor-presidente
do grupo Benetton, Luciano Bcnct-
ton. dono de um império de USS 2
bilhões, com mais de seis mil lojas de
roupas multicoloridas espalhadas por
87 paises — inclusive em Moscou. Dia
25 de março. Luciano inaugurará a
primeira fábrica das roupas Benetton.
na América Latina, cm São José dos
Pinhais, no Paraná. Além de um in-
vestimento de USS 12 milhões, que
praticamente é a metade do que a
empresa faturou no ano passado com
as vendas para os 150 licenciados bra-
sileiros, Luciano quer aumentar as
vendas de cada loja Benetton brasilei-
ra, de 20% a 30%. num prazo de 12
meses. "E a crise da indústria têxtil
brasileira nós enfrentaremos com tec-
nologia, marketing, sensibilidade c
respeito ao consumidor.'*

A decisão do investimento foi to-
mada. no ano passado, depois que
começou a surgir uma série de problc-
mas com os representantes da griffe
no pais. A Benetton do Brasil tinha
suas roupas produzidas pela indústria
Toyobo. também do Estado do Para-
ná. cujas técnicas não acompanharam
a evolução da matriz. "O contrato
terminou c resolvemos não renovar.
Para provar que não há ressentimen-
tos. estamos pensando na Toyobo co-
mo um dos nossos fornecedores de
tecido", explica Luciano. ressaltando
que a nova fábrica funcionará nas
áreas de tinturana e confecção, utili-
zando matérias-primas nacionais."Importaremos apenas 1% de lã da
Europa." Os acessórios da Benetton,
óculos, artigos de cama, mesa c ba-
nho, cintos, bolsas, relógios, perfumes

Sào Paulo — Murilo Menon
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Luciano Benetton: primeira fábrica ria América Latina

e sapatos, serão produzidos através de
futuras joint-yenlurcs.

Distribuição — Os vários li-
cenciados brasileiros, que não pagam
royallies c nem desembolsam nada
para campanhas publicitárias da Be-
netton, mantendo o compromisso de
vender apenas produtos Benetton e
seguir a padronização mundial da de-
coração das lojas, começaram a en-
frentar outras dificuldades, alem da
recessão e as quedas nas vendas.

Eram peças defeituosas, que acaba-
vam não sendo trocadas e um sistema
de distribuição caótico, que destinava,
por exemplo, peças de inverno para as
calorentas lojas da região nordeste.

Funcionando em regime de expc-
riência há cinco meses c empregando,
até agora, 150 pessoas, a nova fábrica
sediada no Paraná — o padrão e a
qualidade de vida em Curitiba, além
da facilidade do transporte, foram os

fatores determinantes na escolha do ,-
local — estará produzindo dois mi- 11
Ihões de peças cm um ano (500 mil a •
mais do que produzia a Toyobo). E
reproduzirá as mesmas coleções que a ,
Benetton vende cm todo mundo —
cerca de 1.500 modelos. "A diferença
é que vamos adaptar a modelagem .
para o tipo dos brasileiros", informa
Luciano, ressaltando que as adapta-
ções ao clima tropical também conti- '
nuarão sendo produzidas.

Inovações — Outra novidade é
que os brasileiros conhecerão duas
novas coleções mundiais da Benetton: ',.

a Zcrotondo (para crianças até 12 >
anos) e a KIX (para adolescentes).
Além disso, a coleção Sislcy, que já
existia no Brasil, juntamente com as
coleções Benetton c 012, mas de uma
forma muito tímida, ganhará mais
força. "Vamos fazer testes, como
apresentar tailleurs para garotas bra-
sileiras. um grande sucesso europeu, c
sentir a resposta do mercado". Lúcia-
no não esconde, porém, que seu maior •
desejo é que o consumidor brasileiro
compre mais jcans. camisaria e artigos
de praia — peças que fazem muito
sucesso lá fora.

O sistema de vendas também será
modificado: agora, Osvaldo Mattos é
o diretor da Benetton do Brasil c ven-
derá a griffe para apenas cinco repre-
sentantes que, por suas vez. distribui-
rào para a rede de lojas. Em breve, o
vôo de Mattos será maior, já que os
planos incluem exportações do Brasil
para América Latina. "Escolhi fazer
uma base no Brasil porque c um país
moderno", justifica Luciano. sem cs-
quecer de frisar também que os pilo-
tos da equipe Benetton de Fórmula I
são os brasileiros Nelson Piquei c Ro-
berto Moreno. Nas campanhas publi-
citárias de sua griffe, realizadas cm
todo o mundo pela agência Thomp-
son. Luciano garante que desembolsa
4% de seu faturamento anual, mas
prefere não revelar a quantia que gas-
ta com o automobilismo. "Só posso
dizer que. somando tudo, os custos
ficam entre USS 50 milhões e USS 60
milhões, praticamente tudo bancado
pelos patrocinadores."
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CONTAS CONTÁBEIS

ATIVO
CIRCULANTE 

Disponibilidade 
Créditos
Estoques 
Títulos e valores mobiliários
Despesas antecipadas

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PERMANENTE
¦ Investimentos' Imobilizado liquido' Diferido
T^OTAL

PASSIVO
CIRCULANTE 

Obrigações de funcionamento
, Instituições financeiras
EXIGlVEL A LONGO PRAZO
líESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS
PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA EM SOCIEDADES CONTROLADAS

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
j Capital social
, Reservas de capital
, Reservas de reavaliação
, Reservas de lucros

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ADMINISTRADO PELA CONTROLADORA
Tio TAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 00 EXERCÍCIO
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
.Menos: Tributos, devoluções e abatimento»
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custo de produtos, mercadorias e serviços vendidos
LUCRO BRUTO 
.Despesas operacionais
Resultado financeiro liquido
Efeitos líquidos da inflação sobre os resultados
Resultado de equivalência patrimonial
RESULTADO OPERACIONAL
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado nâo operacional
Provisão para imposto de renda
fontrlbulçáo social
Participação de administradores
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

• Participação minoritária nos resultados das controladas
Resultado liquido consolidado
Resultado líquido por lote de mil ações do capital com efeito split em CrS

(*) em moeda de 31 de dezembro de 1990.

PRESIDENTE
Zoé Silveira cfÀvila

VICE-PRESIDENTE
Mário Fontana

COMPANHIAS ABERTAS
rrm-
Sadia

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS CONDENSADAS - EMCrlMiL :::abrasca ~

SADIA CONCÓRDIA S.A. ¦ Indústria a Comércio

Ugtstoclo Cofreçte
••cttttfta Integre) (*)
1.110 1.990 1919

52.423.665
2.498.030

21.938.292
21.510.929

6.335.170
141.244

1.901.293
38.519.415

526.277
36.187.764

1.805.374

57.941.336
2.498.030

21.073.250
27.843.196
6.335.170

191.690
2.151.573

38.051.163
526.277

36.187.764
1.337.122

leateitcto Cwrtçto
Societária Integrei (')
1.990 1.990 1.919

92.844.373 98.144.072

40.923.358
25.267.275
15.656.083
6.844.566

7.197
15.599.969
29.469.283

1.200.000
12.504.380

40.169
15.724.734
45.069.252
92.844.373

126.520.186
(17.894.078)
108.626.108
(62.908.739)
45.717.369

(25.952.396)
1.785.253

(12.078.108)
17.497

9.489.615
13.626

(88.739)
(937.615)
(855.996)

(53.155)
7.567.736

(1.855.191)
5.712.545

40.664.004
25.007.921
15.656.083
6.844.566

7.197
17.421.295
33.207.010
11.344.559
2.359.821

40.169
19.462.461
50.628.305
98.144.072

214.940.890
(30.807.682)
184.133.208

(139.057.342)
45.075.866

(42.652.638)
5.964.219

0
17.497

8.204.944
13.626

(17.043)
(738.713)
(819.223)

(53.155)
6.590.436

(1.441.104)
5.149.332

34.073.008
4.461.881
9.280.009

20.009.020
210.993
111.105
117.267

29.189.345
677.055

27.602.857
909.433

63.379.620

17.255.057
12.667.740
4.587.317
2.236.660

7.197
14.669.544
29.211.162
11.240.596
2.447.859

42.916
15.479.791
43.880.706
63.379.620

134.975.250
(19.764.771)
115.210.479
(90.523.677)
24.686.802

(24.902.540)
10.195.587

0
39.214

10.019.063
0

994.547
(390.881)
(873.050)
(122.565)

9.627.114
(2.058.129)
7.568.985

27.457.282
815.138

11.836.603
8.667.519
6.085.573

52.449
1.217.443

30.351.242
15.674.806
14.463.544

212.892
59.025.967

20.008.505
8.341.593

11.666.912
10.357.629

28.659.833
1.200.000

12.504.580
40.169

14.915.284

59.025.967

73.713.848
(11.004.292)
62.709.556

(38.416.895)
24.292.661

(13.116.579)
(3.223.860)
(5.797.972)
3.658.366
5.812.616

10.035
85.302

0
(211.417)

(26.218)
5.670.318

107.66

29.898.579
815.138

11.443.872
11.479.009
6.085.573

74.987
1.217.443

31.983.506
17.307.070
14.463.544

212.892
63.099.528

19.858.314
8.191.402

11.666.912
10.446.985

/
32.794.229
11.344.559
2.359.821

40.169
19.049.660

63.09,9. 528

127.847.132
(19.506.199)
107.840.933
(81.511.934)
26.328.999

(21.184.242)
(2.669.032)

0
3.283.471
5.759.196

(131.586)
309.885

0
(261.058)

(26.218)
5.650.219

107.27

17.423.261
2.116.159
7.384.920
7.609.213

209.754
23.215

1.374.046
24:315.165
13.990.932
10.166.806

157.427
43.112.472

7.341.258
4.857.251
2.484.007
6.931.892

28.839.322
11.240.596
2.447.859

42.916
15.107.951

43.112.472

71.511.402
(10.056.643)
61.454.759

(50.241.022)
11.213.737
(9.741.676)

846.202
0

5.445.623
7.763.886
(113.983)
210.921
(42.304)

(207.480)
(36.604)

7.574.436

143,81

FRIGOBRÁS
Cia. Brás. da Frigoríficos

Societária
1.990

Cortttlo
Integral C)

1.990 1.989

8.712.437
49.431

3.007.023
5.616.518

13.010
26.455

4.363.365
9.194.916
2.051.148
6.533.275

610.493

10.312.667
49.431

2.877.614
7.341.773

13.010
30.839

4.363.365
9.334.055
2.190.287
6.533.275

610.493

7.039.413
34.531

2.239.830
4.741.779

413
22.860

4.343.275
6.661.952
1.476.993
4.867.000

317.959

SADIA OESTE S.A.
indústria e Comércio

Legitbca* Camçlo
Sectotarta Integral (')
1.990 1.990 1.989

22.270.718 24.010.087 18.044.640

O Balanço completo (oi publicado po jornal
Gazeta Mercantil en 19-02-91 às paga. 43,44 e 45.

6.220.774
5.047.776
1.172.998
2.359.027

13.690.917
700.000

2.252.325
0

4.738.592

22.270.718

36.850.219
(4.494.201)
32.356.018

(22.996.791)
9.359.227

(5.448.365)
955.273

(2.704.987)
81.160

2.242.308
449

7.063
(195.776)
(195.491)

(16.570)
1.841.963

75,16

6.165.925
4.992.927
1.172.998
2.361.431

15.482.731
6.621.178
2.331.147

0
6.530.406

24.010.087

66.635.054
(8.151.065)
58.483.989

(49.695.414)
8.788.575

(9.255.316)
2.654.512

0
(216.483)

1.971.288
449

(9.816)
(196.656)
(196.376)

(16.570)
1.552.319

63,34

3.149.989
2.372.661

777.328
559.974

14.334.677
6.555.019
2.397.306

0
5.382.352

18.044.640

46.255.290
(5.139.089)
41.116.201

(40.514.398)
601.803

(5.170.791)
4.131.252

0
2.265.440
1.827.704

0
603.175

0
0

(32.100)
2.398.779

97,88

1.987.303
86.377

779.490
875.293
232.261

13.882
1.224.917
2.880.077

950.902
1.925.559

3.616
6.092.297

1.734.872
1.305.324

429.548
1.591.389

2.766.036
200.000

2.370.226
27.169

168.641

6.092.297

8.379.175
(1.030.815)
7.348.360

(6.016.480)
1.331.880
(967.936)
860.668

(1.010.636)
1.341

215.317
0

(209.653)
0

(378)
0

5.286

1.13

2.096.561
86.377

727.089
1.033.412

232.261
17.422

1.225.597
2.981.880
1.052.705
1.925.559

3.616
6.304.038

1.714.122
1.284.574

429.548
1.591.389

2.998.527
1.903.236

666.990
27.169

401.132

6.304.038

14.542.873
(1.661.190)
12.881.683

(11.536.117)
1.345.566

(1.659.003)
555.129

0
19.299

260.991
0

(419.960)
0
0
0

(158.969)

(33,86)

1.864.521^~
70.089-r"

556.477*.
1.232.05V--

87 ~
5.821 .

23.S93 | ¦

2.489.769 ! ,
738.418

1.746.540 ;
4.781 í *

I
4.378.183 !

720.091
681.368

38.723
497.957

3.160.135
1.903.236

666.990
31.572

558.-3?

4.378.183

9.572.581
(943.872)

8.628.709
(8.333.381)

295.328
(1.311.287)
1.069.905

0
(58.500)
(4.554)
13.662
(3.303)

0
0
0

5.805

1,24
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f Catarinenses descobrem o filão da moda
• Pólo do Vestuário em Florianópolis oferece excelentes negócios para microempresas

Carlos Stegemann

Cr
çfc

ei»
(

FLORIANÓPOLIS — Apesar da forte retra-
ção nas vendas do comércio desta capital, um
setor se comporta como verdadeira ilha da prós-
neridade, aumentando o volume de negócios,
contratando novos funcionados c ampliando ins-
talaçõcs. É o Pólo do Vestuário criado há quatro
anos na administração do ex-prefeito Edison An-
drino, como uma alternativa para os problemas
de mercado de trabalho de Florianópolis, prati-
camente restrito ao funcionalismo público e à
prestação de serviços. "Pelo menos 30 mil pessoas
estão ligadas ao setor atualmente na região me-

*'""'tropolitana". calcula a empresária Ninita Muniz,
!-¦ presidente da Associação das Indústrias do Ves-
St) luário do Aglomerado Urbano (Assinvest), mãe
ftf> do projeto do pólo.
;",'_. Microcmpresária ligada à confecção desde

1976, Ninita lembra: "Sempre senti a tendência
'"' da capital para ser um centro de moda." Suas
/.íii idéias estavam de acordo com o então candidato

i do PMDB á prefeitura, Edison Andrino, que
, desejava gerar empregos numa atividade que nào"' * fosse poluente. Com a assessoria do atual Serviço

de Apoio á Pequena c Microempresa de Santa
Catariana (Sebrael. iniciou a organização da As-
sinvest num período difícil. "Ninguém acredita-
va". conta Ninita. que numa reunião com 18
niicroempresários só conseguiu a adesão de cin-

£-„,co. "O 
primeiro problema que resolvemos foi o

KtM de falta de mão-de-obra, com a criação da escola
de formação profissional."

Expansão — Da primeira turma de coslu-
reiras. os cursos ampliaram-se c começaram a

-v formar também estilistas, modcladoras, cortado-
• ras, mecânicos de máquinas de costura e outros

" "" 
profissionais em períodos de 40 dias. A oferta era

,c"" maior que a procura, e a cada turma não ficava
,,-. um só desempregado. "O critério para a inscrição' era a renda familiar: sempre reservávamos vagas*">n 

para quem desejava se estabelecer como mi-
"-" crocmpresáno", acrescenta Ninita. "O comércio
,,„, não foi receptivo e ai partimos para uma alterna-
>;, tiva que ainda hoje é o nosso trunfo: vender do

."' produto ao consumidor sem intermediários c com
'"•'preços mais baixos", explica Niniia.
'.' i A saida foi uma feira de moda. no inicio de
•.', I9S7, com 22 confecções participantes. 

"Mostra-

mos nosso produto que foi superando preconeci-
tos cm relação á exigência de gnfes famosas,
optando por artigos que tinham o mesmo padrão

de qualidade mas muito mais baratos", observa a
presidente da Assinvest. Hoje, até a futura pri-
meira-dama do estado, Vera Kleinubing, já de-
clarou ser cliente das confecções do pólo. As
feiras também serviram para criar capital de giro
aos pequenos empresários, que em três dias yen-
diam toda a produção, com uma média de cinco
mil visitantes diários. No Natal de 1988, a Assin-
vest conseguiu um local definitivo para a atual
Central da Moda, no piso superior do terminal
rodoviário da cidade, onde 44 lojas funcionam
cm caráter de feira permanente. Nas vendas de
final de dezembro último, o movimento foi tão
intenso que para entrar em algumas lojas era
preciso obter uma senha e esperar a vez na fila.
"Ninguém faturou menos de CrS 200 mil por
expediente, e houve confecção que chegou a ven-
der 800 camisetas por dia", garante Ninita.

Verticalizadora — Ninita Muniz se or-
gulha de que mesmo com a explosão do setor a
maioria manteve seu perfil de pequeno e médio.
"São pessoas que começam a confecção no quar-
to da empregada ou na garagem, e a média é de
10 empregados por empresa." A Assinvest hoje
tem cerca de 300 associados, mas sua presidente
calcula que haja pelo menos três mil confecções
entre Florianópolis, São José, Palhoça, Biguagu e
Santo Amaro da Imperatriz (Grande Florianópo-
lis). "O mais importante é que nasceu um novo
circulo vicioso produtivo com a proliferação das
indústrias de apoio", conta ela, citando as empre-
sas atacadistas, fabricantes de armarinhos, clasti-
cos, etiquetas e aviamentos, sengrafias, estampa-
rias e até uma tecelagem de porte médio, que
surgiram a partir dos confcccionistas.

A expansão aprimorou a qualidade, e das
cópias dos modelos de. revistas de moda, os pro-
dutores hoje freqüentam feiras c exposições na-
cionais c internacionais. "A evolução incluiu aca-
bamento, qualidade dos tecidos, escolha de grifes
c as vitrines", relata Ninita. E ampliou também
os investimentos: nos últimos 60 dias, os produ-
tores ratearam uma aplicação de CrS 15 milhões
cm publicidade na midia eletrônica. Mas o suces-
so da Assinvest também criou atritos com o
comércio florianopolitano. Embora nào seja a
posição oficial do Clube dos Diretores Lojistas
(CDL), o presidente Carlos Koerich admite que
entre os comerciantes há reclamações contra as
feiras e alguns privilégios. 

"Há associados do
CDL que questionam se os tributos destas feiras
são recolhidos com rigor, além de a Central da
Moda estar ocupando um espaço público (a ro-
doviária)**, observa Koench.

Florianópolis — Carlos Pereira
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Antimin Vieira

Ávila: fora da redação, vendendo CrS 130 milhões este ano

Jornalista vira empresário
Em 1987. Marcclio Ávila era um jornalista

principiante de um jornal de Florianópolis, que
foi fazer uma matéria com a empresária Ninita
Muniz, presidente da Assinvest. sobre o sucesso
do Pólo do Vestuário. "Enlusiasmei-mc como
projeto, achei viável c junto com meu irmão
Marcilio abrimos a confecção", conta ele.
"Sempre tive o sonho de ter meu próprio nego-
cio, especialmente no ramo da moda", acres-
centa Marcelio, 26 anos. que teve como capital
inicial o seu Fundo de Garantia. Quase quatro
anos depois, a empresa MGA. que detém a grife
Origin. tem 50 funcionários, produz 10 mil pc-
ças mensais de 20 itens diferentes e deve faturar
CrS 130 milhões este ano.

"Eu c meu irmão encarnamos o espirito do
Pólo do Vestuário", coma ele. que quando
comprou a primeira máquina de costura, não
tinha nenhum conhecimento do setor. Os ir-
mãos começaram produzindo bermudas c cami-
selas de surfwear, mas sentiram que a concor-
réncia neste meio é muito grande e modificaram
o perfil. 

"Passamos para roupa básica, do dia-
a-dia. com o padrão local, de jaquetas c camisas

de algodão e veludo cotclé". lembra Marcilio. A
comercialização era feita pelos dois irmãos, que
percorriam repartições públicas da capital. "O

produto foi bem aceito e absorvemos muitas
sugestões recebidas", diz.

Exemplo— Do público inicial, classifica-
do por Marcilio como ÃcC.a grife Origin foi
evoluindo socialmente. "A recessão nos ajudou:
pois obrigou as pessoas a escolher pelos crité-
nos de qualidade e preço, o que conseguimos
satisfazer plenamente." Os empréstimos do pc-
riodo do Plano Cruzado quase os levaram á
falência, mas eles conseguiram saldá-los e am-
pliar as instalações. "Temos duas lojas na cida-
de fuma na Central da Moda) e outras quatro
de franquia no interior do estado", relata ele. A
fábrica, no município de Biguaçu. com SOOrtr c
todos os equipamentos, foi adquirida com re-
cursos próprios.

Para Geraldo Delia Giustina, assessor de
projetos especiais do Scbrac, o pólo é "um

exemplo de como a economia pode agir e reagir
num livre mercado, por iniciativa dos próprios
agentes econômicos".

Pier economiza na
fabricação e vai
abrir loja em SP

A crise também
está afetando o boi-
so dos adolescentes.
A Pier. uma das
mais conhecidas gri-
fes dedicadada a cs-
ta faixa etária,
amargou no ano
passado uma redu-
çào em suas vendas
de 25%. Para man-
ter os negócios em
andamento. Antó-
nio José Vieira,
mais conhecido co-
moToninho. aposta
na criatividade para
reduzir os custos de produção. 

"Estamos ccono-
mizando 20% para confeccionar nossas cami-
sas". conta. Ele diz -que está usando cores de
tingimento com preços mais em conta. "Além

disto, pagamos á vista aos nossos fornecedores e
assim obtemos maiores descontos."

Para este ano, a Pier planeja desembarcar na
capital paulista. 

"A previsão é abrir uma loja
ainda neste primeiro semestre", conta o empresa-
rio. Sem revelar muitos números, Toninho admi-
te que só com a instalação da loja deverá gastar
cerca de USS 90 mil. "Acreditamos que ela vá dar
certo."

Além das 19 lojas — entre Rio de Janeiro,
Fortaleza, Brasília e Salvador — a Pier possui
ainda uma fabrica no Centro da cidade. "Aqui.

fabricamos mensalmente cerca de 20 mil camise-
tas, a maioria com motivos de skatisias c surfis-
tas. Aliás, foi para explorar este filão que Tom-
nho abriu, em 1972, a Pier.

Surfe — Naquela época quase não existiam
lojas que vendessem roupas e artigos dedicados
aos surfistas. "Agora é que esla moda está crês-
cendo". admite Toninho. Ele argumenta que com
a profissionalização do esporte, os jovens entre 12
e 25 cada vez mais estão interessados neste estilo
de roupa.

Para manter seu público, apesar da crise. To-
ninho aposta na linha básica, que consiste de uma
camiseta, uma hcmiuda e um lénis. "E ainda
oferecemos um dos menores preços do mercado,
pois nossas camisetas custam CrS 1.530", orgu-
lha-se esle empresário que começou a carreira
com uma pequena gráfica onde imprimia cartões
de visitas para os colegas em 1967.

¦

Seu Bolso
e as Novas Medidas,

Eletrobrás ^

As melhores opções do que fazer com o seu dinheiro.

No caderno Negócios & Finanças você vai encontrar uma análise com-

pleta do que vai acontecer dia 1o de Março. Tudo sobre o fim do overnight,

a criação do fundão, a nova cara da economia, as estratégias que os bancos

adotarão e as mudanças no mercado financeiro.
Conheça as alternativas para investir ou simplesmente administrar o seu

bolso na opinião de especialistas em administração de portfolios, commo-

dities, fundos de ações e outros ativos financeiros.

Não perca no dia 25, Seu Bolso, no caderno Negócios & Finanças, do Jornal do Brasil.
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FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. MNSTERK)

OA INFRA-ESTRUTURA

COC23Z74 104/0001-10

-AVISO DE EDITAL"

CV.DSP.R&00Z91 • SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CALDERA N"2
DA USMA TERMELÉTRICA DE SANTA CRUZ.

1 FURNA» • Centrais Elétrico &A. comunica às empresas interessadas que receberá, entre

lOh e 10h30min. do dia 21.03.91. na Secretaria do Departamento de Serviços de Apoio DSP.N,

da Usina Nuclear de Angra 1. à Rodovia Rio/Santos - BR-101 • km 132 • Praia de Itaoma. Angra

dos Reis - RJ • documentação de Habitação Prelimina/ e propostas paia a execução dos

serviços supraesados.

2.As Instruçôaa da Habütacao PreSmkiar, bem como a documentação para elaboração das

propostas, encontram-se à deposição dos interessados no endereço mencionado no «em 1

acima.
3Antedpa-se que aéreo condições necessárias à Habilitação Preliminar, entre outras, as

seguintes:

3.1. Com provação de Patrimônio líquido minimo no valor equivalente, no balanço patrimonial de

31.12.89, de Cr» 6.000.000.00 (seis míhoes de cruzeiros).

3.2. Com provação de experiência na execução de serviços de natureza e vulto com paráve» com

os do escopo desta licitação.

4.Esta concouéoda será de âmbito exclusivamente nacional e nào será aceita a participação do

empresas em consórcio.

6 Pam obtenção da documentação para elaboração das propostas, os interessados deverão

paga/, a tâulo da MenUaçeo a importância de Crt* 3.000,00 (três mil cruzeiros), no ato de sua

retirada.

6 Aa 14 hora» do dia 1S.04.91. na sala 209 do bloco 'B", do Escritório Central de FURNAS, i

Rua Real Grandeza. 219 - Botafogo. Rio da Janeiro - RJ. serão abertas as propostas das

empresas que forem consideradas qualificadas.

7No dia 13.05.91. será dada ciência da decisáo final, no endereço mencionado no item 6 acima.

Governo
do Brasil

1

:jiiiCompanhia ——¦•«¦¦—.——
Vala do Rio Doca ministério
Companhia Abana da infra-estrutura

JORNAL DO BRASIL

a—a—e—aaa» i, j—a——Informe
SINDICAL

Saiba tudo sobre
relações de trabalho

sem o menor trabalho.

Assinaturas: (021) 580-6742

EDITAL DE PRÉ-QUAUFICAÇÂO

CONCORRÊNCIA SUMEN N« 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-
clpio de Parauapebas, Estado dd Pará.

O capital integralizado mínimo exigido é de CrS 60,700.000,00 (ses-
senta milhões e setecentos mil cruzeiros), integralizado em 31 deja-
neirode 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 n? 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

j£|y£lp.& H
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Penske quer vender
motores no Brasil

SÂO PAULO — O empresário
«««.americano Rogcr Penske anunciou on-
¦^'tern a intenção de comercializar no
•^Brasil os motores Detroit Diesel, resul-"Jtado de uma joint-wniurc eiUre a Pens-

ke Corporation c a General Motors
,jios Estados Unidos. O projeto será

jj^; iniciado cm março com um levanta-
«a*V mento do mercado brasileiro a ser rea-
;vHizadú pela Eittipaldi International, de
.*~-i£merson Eittipaldi. um dos sócios do
^empreendimento de Penske no Brasil c
TsSjpilotò de sua equipe de Fórmula Indy.
¦*^Com base nas informações a serem
•^•'fornecidas por Eittipaldi. a Deiroil
iJSDiesel definirá ainda no primeiro se-

..-. mestre deste ano a estratégia de venda
dos motores no pais.

Segundo Roger Penske. que ontem
..'"'esteve em São Paulo acompanhado de

Emerson c de diretores da empresa, a
idéia da Penske Corporation é se asso-
ciar a empresas brasileiras inicialmente
para a importação dos motores Detroit

"¦": "Diesel 
e, numa etapa seguinte, para a

^.'..nacionalização do produlo. Ele citou

como exemplo a Cofap. empresa brasi-
letra do setor de autopeças que exporta
para os Estados Unidos blocos de mo-
tores Detroit Diesel. "O mercado po-
teneial do Brasil é muito grande e nos-
sa intenção c trazer os motores a
preços realmente competitivos", afir-
mou Penske. sem citar os números de
que dispõe sobre o mercado brasileiro,
o investimento que pretende fazer aqui
e a que preço seus motores seriam ven-
didos.

A Detroit Diesel fabrica motores ha
mais de meio século, contando com
quatro mil postos de assistência técnica
cm todo mundo. A empresa já ultra-
passou a marca de um milhão de moto-
res para uso militar, marítimo, indus-
trial c rodoviário. No Brasil, deverão
ser vendidos motores com sistema anti-
poluição, injeção eletrônica e potência
de 280 a 2.200 cavalos.

Emerson e a Fórmula Indy,
primeiro caderno.página 15

S»o Paulo — J C Brasil
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Usiminas reage contra ágio
Siderúrgica acusa vários fornecedores de tentarem forçar alta de preços

BELO HORIZONTE — Cotisi-
derada como 

'o 
filé das siderúrgi-

cas da América Latina e também
das estatais que o governo quer
privatizar dentro de 90 dias. a
Usiminas (Usinas Siderúrgicas de
Minas Gerais S/A) endossou on-
tem as queixas da CSN (Compa-
nhia Siderúrgica Nacional) con-
tra a cobrança de ágio pelos
fornecedores de matérias-primas.
O presidente da Usiminas, Rinal-
do Campos Soares, sem citar no-
mes das empresas, disse que os
fornecedores de ferro-ligas ten-
tam impor mais 35% nos seus
preços, os guseiros indexar os
preços em dólar e os transporta-
dores querem reajuste de 30%.

"Estamos recebendo solicita-
ções para negociações. Pot en-

quanto, a empresa não cedeu",
assinalou Campos. As empresas
denunciadas pela CSN sào a
Magnesita (refratários), Cia. Pa-
raibuna de Metais (zinco) e Gru-
po Votorantim (níquel). O presi-
dente da Usiminas salientou que
as usinas de ferro-gusa querem
indexar os preços entre US$ 95 e
USS 100 FOB a tonelada.

Prejuízo — Rinaldo Campos
revelou os resultados econômico-
financeiros de 1990, quando a
empresa registrou perda de
95,58% em seu lucro liquido, em
função, da retração na demanda
do mercado interno. No ano pas-
sado, das 3,2 milhões de tonela-
das (-13%) vendidas pela siderúr-
gica de Ipatinga (MG), foram

destinadas ao mercado interno
1,9 milhão de t e para o exterior,
1,3 milhão de t.

A queda no volume de aço
.absorvido pelo mercado interno,
salientou Campos, neutralizou os
preços favoráveis, que saltaram,
na média, dos USS 293 FOB por
tonelada, em 1989, para USS 443.
Mas, de qualquer forma, o mer-
cado externo — mesmo com que-
da de USS 387 FOB por tonelada,
no exercício anterior, para USS
332 — compensou redução da de-
manda interna, com o crescimen-
to no volume Tísico, que foi recor-
de para Usiminas, ficando 18%
acima dos embarques de 1989.

No ano passado, a Usiminas
realizou um faturamento opera-
cional de USS 1.8 bilhão, inferior

10% ao de 1989 (USS 2 bilhões),
enquanto as exportações partici-
param com USS 452 milhões. Pa-
ra este ano, Campos acredita que
a siderúrgica voltará a operar no
ritmo alcançado em 1989, quando
produziu 4,5 milhões de tonela-
das de aço líquido, 28,5% acima
da capacidade nominal, de 3,5
milhões t — nível operado no ano
passado.

Rinaldo Campos destacou que
a Usiminas já voltou ao ritmo de
produção de 4,5 milhões t/ano de
aço líquido. 'Toda produção do
primeiro quadrimestre já está
vendida", sublinhou, acrescen-
tando que 60% (665 mil t) das
vendas são contratadas para o
exterior e 40% (485 mil t) para o
mercado interno.

Siderúrgica está pronta para ser privatizada

e: sócios no empreendimento

Engenheiro metalúrgico há 27
anos, dos quais 23 dentro da Usi-
minas. Rinaldo Campos Soares fala
com satisfação incontida sobre a
possível privatização da siderúrgica
que preside. 

"A Usiminas está no
ponto", garante, acreditando mes-
mo que o processo, com data para
começar em maio, não tem mais
retorno.

Mantendo, pelo terceiro ano
consecutivo, o melhor índice de
produtividade nacional no setor,
300 toneladas homem'ano — 381.2
t, em 1989 — a Usiminas não tem
hoje dívidas bancárias. No ano pas-
sado, a siderúrgica conseguiu uma

geração própria de recursos de USS
300 milhões, possibilitando investi-
mentos na área tecnológica e meio-
ambiente da ordem de USS 130
milhões, ficando os USS 170 mi-
Ihões restantes para amortização da
divida de longo prazo. No dia 31 de
dezembro, a empresa tinha um en-
dividamento de USS 386,7 milhões,
sendo USS 255,8 milhões no exte-
rior.

Rinaldo Campos comentou que
a privatização terá nos sócios japo-
neses, representados pela Nippon
Usiminas — que controlava, em
1957, 40% do capital, hoje reduzi-
dos a 4,64% — uma resposta '"deci-

siva". Já estaria acertado que os
japoneses teriam a'Opção de subs-
crever as ações referentes às chama-
das de capital de 1987 para cá, que
representariam um salto para 12%
do controle do capital social da
Usiminas. de CrS 5.9 bilhões. São
1.38 trilhão de ações, divididas em
igual número entre ordinárias (di-
reito a voto) e preferenciais, que
têm valor nominal de CrS 4.33 por
lote de 1 mil.

Os japoneses deixaram de subs-
crever ações da siderúrgica por dis-
cordarem, a partir de 1965, da poli-
tica do sócio brasileiro (Siderbrás e

BNDES) de destinação dos lucros
da empresa e pelo fato de ser usada
para captar recursos para outros
projetos."Tenho convicção que a privati-
zação sairá em 1991", declarou Ri-
naldo Campos, ao revelar apenas
que bancos nacionais e estrangei-
ros, instituições financeiras, fome-
cedores têm manifestado interesse
em comprar as ações da Usiminas,
que está com um ativo de USS 1,05
bilhão (imobilizado de USS 623 mi-
lhõcs) e patrimônio liquido de USS
467,2 milhões. A usina tem cerca de
11.700 metalúrgicos.

ITAÜSA Investimentos Itaü S.A.
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Soní>OfOS Actomslas

- Submetemos ao eiome cie V Sas as demonstrações financeiras da Investimentos Itau S A
'TAUSAi e ae sua-; controladas relativas ao o«ercioo encerrado nu 31 oe dezempro de 1990

Nas demonstrai» oosecamos os dispositivos legais e estatutários e em «spccial as normas

estabelecidas pela instrução n 108 c polo Parecer do Owntacao n- 21. de 27 12 90, oa Comissão
de Valores Mobtliarios

O AMBIENTE ECONÔMICO
¦ A economia bias.ieira permaneceu ao longo do e»erc>cio. oscilando entre processos inflacio-

nanos ora mais ora monos aceieraaos Aie o môs de março, pefrodo Imal do Governo Samoy
ecloditam os desequilíbrios acumulaoos nos últimos anos e o pais se aproximou dá htpennnaçBO
Os meses supsequentes ti nnscorreram soo o impacto do controvertido programa de estabilização
econômica Brasil Njvo implementado pelo Governo Collor. com o objetivo do debelar o flagelo

O Plano provocou Brusca queda da inflação dos 84.3". de março para os 3 3S de abril, mas em
seguida os preços voltaram a uma curva ascendente oncon ando-se o ano com uma ta»a mensal

de quase 20", O P'oauto interno Bruto com uma queda estimada de 4S, no ano. foflete mdicios
de um lone Quaaro recessrvO

RESULTADOS DO EXERCÍCIO
• As receitas ooe'acx>nais consolidadas da ITAUSA somaram Cr» 792.3 bilhões ou USS 4 7

Dilhôos evoluindo 43 2S reais em comparação ao ano anterior O lucro hquido do conglomerado
atiryjiu Cri 30 9 bilhões equivalente a USS 181.5 milhões O patrimônio liquido do conglomerado
totalizou Cr* 278 1 bilhões ou USS l 60<rnao e.pandindo-se 10.2<S.reeis Osatrvostolaisconsoli-
dados so olevaram em 6.8°. reais porfazonoo a cifra de C/4 1.7 trilhão Ou US* 10.2 btihões
O lucro liquido da controladora alcançou Cr* 15 9 txthoes no eierctcto. equivitentes • U6S 93 3
milhões enquanto sou patrimônio liquido pede; Cr» 127.6 bitnot». OU USt 750.0 milhões O coeli-
cieme onlro lucro iiauido e patnmônio liquido c.pressa renteb*dade anual de 12.«S. um resultado
apreciável noste período particularmente difícil pare a economia btasáeira O lucre-liquido POMote
de mil ações Ich de Cr» 10 159 54 No tmai oo eierctaoo» dividendos totalizaram Cr» 3.1 CHthoes
O capital social da ITAUSA olovou-se ouiante 1990. deCr*220.0m*iôes para Ci» 5.0 behôesjipos
o piocesso oe subscrição de 93 960 md ações novas em fevereiro*) A Quaritidade toWI de açoos
nolmaldoo«erciooerade 1 562 oeSmileovaiwpammonialpof milaçoessesituouemChJ81.654.22

INVESTIMENTOS
- Nâo obsiante a conjuntura econômica desfavorável, a ITAUSA manteve seus investimentos

onortinrios pnvileqiando prototos oe desenvolvimento e absorção do novas lecnotogias No lotai,
loram envolvidos Cr$ 60.3 bilhões em 1990 equrvalentes a USt 354.8 milhões, distribuídos petas
divoisas aroas de atuação da ITAUSA

CENTHOS DE RESULTADOS
tntt FINANCEIRA

- O lucro liquido consolidado do ITAUBANCO foi de Cf* 227 bilhões, ou US» 133.5 ™«*><*

O patnmônio liquido consolidado alcançou o montante de Cr» 166.4 bthoes. tanto quanto UbS
978 3 milhões expressando rentabilidade anual de 13.6V infenof àquela encepctonal de 18.5S
venticada em 1989. mas acima dos 11 8S. obtidos em 1968 Para ctotitote de m» "K-**^ol"C<°

liquido correspondeu a Cr» 3 577.43. enquanto seu valor patnrrwial atcancou Ci» 26 209.56
Os ativos totais consokdaoos do ITAUBANCO ascenderam a Cr» 1.6 trttriéo. •«%>"><*>^ »°

em moeda constante Os empréstimos registraram, em seu contunto Cr» 47X1 b«tiOeiKOu
US$ 2 8 bilhões correspondemos a 30 5S dos ativos tolais da Instituição. As op4«oõa* deicnKMo
rural encenaram o e.crocio com posiçáo de Cri 41.3 bilhões, e.cedendo em 19N a »P^aç*o
mínima definida pelo Governo Na carteira Finame o ITAUBANCO COTtmuOU a 'i9U'»»oom<!>°
maK* agonio privado desle proo/ama consideiado a ma»^l»rt»"'8J°n1e de 

^f/^^e!T?*)
investimento a que as empresas podem recorrer O saldo desta cartetn» tot O»f* 3™^J™5:
com ovoluçao real de 53 9S A conta de Créditos em l^uidacèo •*9ta?™*!^'*i?* '6A?

bilhões, valor interior em Cr» 6.8 bitnôes ao da conta de 'Provisões para ^-^^i^^lí*?,
Duvidosa Ao longo do onercicio. todos os créditos, de qualquer natureM. ctioc«dioos noorasii

ou em agencias no e.terior vencidos no todo ou em parte h* mais de sessenta dias e nâo peflos.

¦^ ano

loram levados integralmente à conta de lesultados ou lançados em Crodilos em Liquidação .

com a constituição de provisóos do igual montante
A Itausa Portugal • Sociedade de Investimento S A com sede em LisboaitMem 1990_ seu

capital elevadoVara US* 20 milhões e registrou Lucro Liqu.00 do US» 3.5 '^SfimffiSS?
da sociedade que ia dispõe do instalações propnas deslaca-se. a par da mtermodiaçâo financeira,

a prestação de serviços do software a diversas mstiluiçôcs bancarias portuguesas.

• No eiercoo a ITAUSEG registrou lucro liquido do Cr» 7 7 c-lhôos ou US» 45.5 mlI|>ô« O

P^tnrnônio hquido montou Cr* 57.9 bilhões equivalentes a US* 340.3 milhões A renlab^dad.

anual situou-se em 13 4% O montante de prêmios relidos alcançou a ciltado Cr* 60.8 bilhões

enquanto que o montante de sinistros rotidos chegou a CrS 25 3 bilhões

ÁREA OE MADEIRA INDUSTRIALIZADA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

¦ As empresas DURATEX procuraram atuar com rigor no processo de a|uslo às condições adver-

Târet oe chinas de libra de madeira apresentou satisfatória ocupação de sua capacidade mdus-

trial produzindo 318 mil toneladas. 13% interior a verificada no ano anlonor
A área de madeira aglomerada, no período foi afetada pela cnse no setor movoleiro. rog.slrando

uma produção de 204 mil nV. ceica de 30% mfenor » oe 1989 . , „.
A área de motais sanitários Doca o H.dra apresentou desempenho satisfatório «mmo..mm

produção global do 6.1 milhões de poças A área do louças sanrtanas alcançou a produçAo de

Àf MDOrtacoMcSXhapes de fibra de madera ultrapassaram 143 m,l toneladas no ponoao. superando

« e SS^pXaTmwSoo Interno O valo. total atingiu US* 47,1 milhões FOfl. representando

^SSáwSffZempresa A subsO.ar* Grote. »<*^»°^^ ™^^a»Zu*
bom desempenho consoàoando sua posição nos diversos **£^ ******«" <*>e «^^

As empresas DURATEX investiram, em imobilizado, o equrvaajnte a US» 18 m*»>es no o«<"^po

coVi de^arífe para as obras que envolvem a ampliação da unidade de meta» sanrtânos 
^ 

J"™*£

AWrti iSu-da consolvjada das vendas atingiu Cr* 44 606 milhões, no penodo O lucro hquido

condado to de Cr* 3 337 m,lhôes correspondendo a US* 19.6 milhões O resuMadoido ano

^afotadoerrTapro-imadamento US* 2 6 milhões em virtude do aumento da WÇu^nbutana ince

ctomeliobrèo!^o das e.ponações e oa atividade de süvKuttura O patrimônio liquido consoWado

somouCflT31)809 milhões AnintabllKlado anual alcançou 8.4N. sendo mfenor à apurada no ano

anterior, quando atingiu 9.6N

ÁREA DE ELETRÔNICA DE INFORMÁTICA
¦ • O ano de 1990 foi cnnco para todo o setor nacional do informática Alem dos efeitos 00 P"Jno

de ostabiluacao econômica sobre o nível goial das atividades, houve prolundas mudanças mtrodu-

ÍfôKo?,&tectt os pnmeiros computadores d. ..ha 
^^«T^pela IBM que o fez pela pnmeira voz em lodo o mundo Lançou lambem o Ifailone pnmeirotac si

5S nWiai aa taua de uso pessoal PrcOuzOo com tecnologia propna. o Ha rimw^n

tetoton*i digital ao aparelho ta. e complela com o Ita. 3030. a Imha de lac-sim.los da empresa

ÂTecMa c^ractonal hquida consoltíada das empresas ITAUTEC pertez OIt™*****'** *M

bBhões.OUUS 262.4 milhões O patrimôno liquido do conglomerado alcançou a cifra dei CrS

17 1 ttlhôes. o equivalente a US* I00.7m,lhôes Entretanto, neste e«ercicro_as ™P^*™»J* •"

am um pre,u,zo liquido de Cr* 6.4 Mhôos ou US* 37.4 •""''n^sjJe^periho es»e contev enta

pnncipaimente de dois fatores a) queda leal nos preços de vendas dos P"nc,P?í1p.'°dV,,0i %°
pode ser observada pela relação do lucro bruto com a receita liquida que em 1990 foi de J* b •_

c^ndo no ano anlonor foi 4l7v bl aumonto substancial do cusio SnanceIrojpois^a droposa

Síanceira deste ano ropresenlou 14 3% da receita kquida basjcamenlelem tunetedo bloqueio

do cruzados (NCz* 3.2 bHhões em 31 12 901 cu|a recorta loi subslancialmonto mfenor a desposa

dos Itnanciamentos em moeda nacional e principalmente em moeda estrangoira

Arca eletrônica de consumo .^^u
* • A Philco leve sou faturamento aumonlado em 22% reais, enquanto que a 'na£™™l'?<-*£,

tronca como um todo evoluiu 5% Em termos mercadotógreo». o lançamento do vídeo cassete

Companhia Aberta C G C 61 532 644 0001-15
modelo PVC SSO0. do quatro cabeças, som oslõreo. único com ''1-^"^^'£^0J?m<>,",e "*

mu um nortuoués Ia bem suceddo O mesmo ocomiu com o novo audo syslom wing ri*}

O vrtSlSde^rJaí ap^esW, grande vanaçâo ao Bngo de 1990 afetando «jr-tort^mtrteo

wi^tSSalSSSaltrSnr^
rtetn^decor^rr».o^naosetr8duzwem,erila6*tía^ ;
SecoL^ fcviv^oèniaaM meados de rutto Após outubro, a signrficativa queda nos votumes do ;
vt^pCoco^un^o^depn^q^acatKXi^ ;
baixas O prejuízo kjuido contoWado das empresas PHILÇO r^^.*^3^?^^ 

US>* "

míhôos O patnmônio íqutoo, por sua voz. alcançou Cr* 14 2 bnhóes ou USÍ 83 6 mmoes

ÁREA QUÍMICA
10 - A Ciei. Petroquímico Ltda . omprosa formada pela ELEKEIROZ e pela Ciquino - Companhia

do Industnas Ouimcas do Nordeste, esta ultimando acordo de transferencia de tecnologia com

a Basl para a produção do ácido acrílico acrilalos. de acordo com pro,eto que e.igff* mvestimonios

globais de USÍ 120 milhôos _ „
Complolaram.se em 1990 os investimentos para ampliação oe 250% da produção do anidndo

Itálico na Produtos Químicos Elekeiroz S A (TOE), em V»f*ç«PaiJ»talSP) ^^
As empresas ELEKEIROZ obOveram receitas operacenais ^^pí^^0^ IM^LÍ^T
78 4 mJhões enquanto que o patnmônio Wjuido fmal atingiu Cr* 3.6 brtiôes ou US* 21 3milhoos

O PrtSfcofeuídoW de^^Cr», 18 b-lhâo. equ^alente a uT» 10 6 milhões Este resultado decorreu

do oZuTzosdoequiparaçâodo Cr* 590.7 milhões na POE. Cr* 109 3 milhõos na ENIO o. orostanle ,
butowne^eTdeXontede vanâVois financeiras mfluenciadas pelo indo.ador IPC em operações

do financiamentos do BNDES i
1

ÁREA IMOBILIÁRIA ,
11 ¦ A Suhmob S A Emproondimentos Imobiliários (SULIMOBI consoWou. no Peflodo os iwsutta-

dos obtidos em 1969 A omprosa entregou 39 mil metros quadrados de área construWa Achate

om desonvolvimenloo protelo Rivo.side OMlce Cenler. coniunto oe ^•^^^f^^°**?°l
que totalizam 70 mil metros quadrados de área uW e uma área total superior a 100 rml metros

quadrados de construção, localizado no eluo da Marginal Pinheiros, em Sào Paulo
ípatrímonio hquidoda SUUMOB alcançou Cr* 2.8b.lhoes. ou US* 16.5 milhões eseulucro liquido

loiide Cr* 812.8 milhões, ou US* 4.8 milhões. e«pressando rentabilidade anual de 29%

12 - A Itau Plano,amonto e Engenharia Ltda empregou, em 199a mais de 7^.m^.*wrr'^ho'na
na definição, avaliação c construção de prédios o tabocasdo conglomerado^ITAUSA 

^°<am £";
duidos 49 agências do Banco Itau S A . num total de 77 mil ™''^**»*£ 

T.^ÍaX^
as obras do edificto admm.strativo que. amda em 1991. passará a abngar a sede da ITAUSA no

Centro Emprosanal Itau Conceição, em SAo Pauto ,_„«„ „..« ..__,
AiArmazen"Gerais Itau Ltda movimentou 1.5 milhão do sacas *>.^*^2^íS!tí^^
taçAo e 61.5 mil toneladas de so)a em 1990 A receita operacional liquida da empresa alcançou

Cr* 375.4 milhões e o lucro liquido foi de Cr* 54 milhões.

RECURSOS HUMANOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS
11 AVemprew. ITAUSA encerraram 1990 com um quadro do 95 262 lur^ionános^O MoonM

rjJS reaKzado anualmente, revelou que deste total 95% tinham menos de 4Sanoa. 52.3%

possuíam pelo menos o segundo grau compielo e 12,1 % haviam conetuido curse^"Penor

C^ r^nel-ctos »oc.a,s wpontâneos somaram Cr* 34.4 bühõos o M«^^
nocessKíados dos lunoonanos. desde a alimentação a assistência mèdico-odonlotôgica e a previ

dôncia complementar ate o lazor. os esportes o a cultura

Í^Aonjdecemos aos nossos protisawnars a competência e dedicação 
f^£*%Z™*££?

suas funções nesie ano particularmente comple.o Aos nossos acionistas agradecemos a conlian-

ca. incenlrvo e apoio fundamentais na realização de nossos empreondimontos.

(aprovado na reunião do Conselho de Administração de i B 02 91)

EXTRATO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS EM31 DE DEZEMBRO -Correçào Integral

> -4

ATIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Disponível  •
Aplicações no Mercado Aberto 
Opeiaçôes de Credito
Alugue» e Arrendamentos
Contas a Duplicatas a Receber
Titutos* ValoresMobii anos
Estoques
Produtos
Imóveis

Despesas Antecipadas -..
Valores á Ordem do Banco Central
Total do Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo

i .

PERMANENTE
Investimentos
Imotiili/BOO

DeUsoPrôpno
D* An*s>odam#ri!o Mercantil

Reservas Florestais .
Diferido
Total do Ativo Permanente

TOTAL DO ATIVO

3i.ia.so
EfFI rT»oed*

5 892 562
94810229

445 369 693
1 168 04<

203 566 83»
283 085 404

35 987 114
2299 190
3 850 952

415 982 225
1 492 032 247

9360 910

190 542 439
19 892 46.
17 392 755

3 897 275
241 085 840

31.12.19
de 31.12(0

6 805 905
265 046 996
309 560 982

6 701 279
162 911 436
603.423454

20 026 991
2 208 585
4 496 853

1 401 .82 481

4 096 707

177 913616
21 441 614
1 4 632 903

4 .59 821
222 244 663

PASSIVO
CIRCULANTE E EXH3IVEL A LONOO PRAZO
Recursos Captados por Controladas

Moedas Estrangeiras
Moeda Nacional 
Mercado Aberto 

Obrigações por Empréstimos
Moedas Estrangeiras
Moeda Nacional

Compromissos Imobiliários ™
Dividendos a Pagar «
Provisão para Imposto de Renda e Contnbuiçao Social -
Provisões e Contas » Pagar ......... „...-
Relações Interbancárias de Controladas
Valores à Ordem do Banco Central
Total oo Passrv^ Ctrcuiante eEitgive* a Lor-go Prazo ...........
Reaervea Técnicas do Seguros em Controiadae ..-<.
ReauRadoadeEsercicloa Futuros
PATRIMÔNIO UQUOO
Patnmônio Liquido da Controlador

Captai Social
Reserva» de Capuai  
Reservas de Reavaliação
Reservas de Lucros

Total Oo Petnmônto LkjuiOo o« Contro-aoora
Patnmônio Liquido Referente as Participações Vinortanas

nas Subsidiárias
Patrimônio U«|uWlodoCongio<nerado tleuaa -—

(Em Mimares oe Cruzemos)

31.13.90 "i1-4*
Em moeda de 31.1 Z.(0

1.733.11SM7 1.633.437.144 TOTAL DO PASSIVO

29 631 644
540 3H 546
240 877 427

14 953 599
30 742 680

356 932
3 019 052

53 727 267
117.703 689

1 269 387
390 524 988

1 423 118 211

21.411.526
3526.495

43 610 884
82 472

31 127816
52 889 343
127.710 515

150 351 340
J7i.061.66S

1.733.11ÜH7

39 552 668
442 662 023
681 186 534

6 192 964
16 735 435

670 433
6684 154

53 276 062
74992 893
29 137 146

1 351 092 312
I6.60S.M6
3.359.141

32 903 437
815

32 791 696
46 630 207

112326155

140 043 666
25236Ü23

1.633.417.144

EXTRATO DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
CONSOLIDADOS • Correçào Integral (Em Milhares de cruzei»)

01.01.60 01.01.ite
31.12.90 31.12.it

Em moeda de 31.13.60
792 274 355 553 310 583

Recenas Operacionais ""
725 369 615 467 247.111

Despesas Operacionais •• '""

Resultado Operacional ----• 66M4740 66063472

ResunadonaoOcacion* (2071 521) (17 916358,

Resultado antes do imposto de Renda .- ...» 64813219 68 147114

Provisáo par. Imposto d. Rendi 33044 422 32 417.757

Participações Estatutárias *»8326 7,8M''

Lucro LíqukJO

Da Controladora ¦•
Referente âí Participações Minontânas nas Subsidiárias

15861 135

14 999 336

Lucro Liquido do Conglomerado Itaúsa 30860471

Numero de Ações (Em milhares) 1.562 085

Lucro Liquido da Controladora por lote de Mil Ações (Cr*) 10 153.82

VatorPatnmonialdaO)ntroladorapcirlryiedeM<Acõe»(Ci«) g' 7se 44

14 591610 ,
20419160

I

35 010 770 
'

1468.125

9938.94

76 509.94 i

NOTAS EXPLICATIVAS
1 - As Demonstrações Financeiras Consolidadas abrangem a ITAÜSA e suas controladas direlas e
maneias oentre as auais se destacam t,«i_-
Banco nau S A e controladas, Duratei S A e controladas Durafkxs S A Elekeiroz S A Elekwoz
do Noroeste Industna Química S A e controladas Intrag-Distnbuidors de Títulos s Valores MoMianos

Ltda. Intrag-Part Administração e Participações Ltfla, Itau Planeiementoe EngenhariaiLWaJ^^ea
ros S A . Itau Tunsmo Ltoa hausa Eiport Ltda e controladas ttauprev Seguros S A "»u*JJ/1*apt,,k;0
tradorade Imóveis S A itautec S A econtroiadas ltau-Win1er1hurSegu'»ck)raS A econraaaa r -uu

Comercial e Importadora de Eletrodomésticos Ltoa. Pinico Componentes S A Pniico oa «mazu

S A PMico P.mapaçôes Ltda. PhUco Rád« e Teteviséo S A.-^^OulinicosEJeVeeor S A e

controladrOuimca Fma S A Sulimob S A Empreendimentos Imobil.ános e Çonvoladas
?¦ Asdemonstrações («anceiras de torma completa loram publicadas no pmal O Estado oeS Paulo .
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Vídeo expõe Código de
Defesa do Consumidor

Janice Menezes

Márcia acha que o vídeo sobrr o Código abrirá caminho para outros na área econômica

O Código de Defesa do Consumidor
entra em vigor no próximo dia 11 muda
radicalmente as relações das empresas e
seus clientes. São 119 artigos que prect-
sam ser desirinchados c a maioria dos
empresários vem lançando mão de seus
consultores para entender a lei e ade-
quar-sc às novas regras. Foi pensando
nesse quadro que a VT Ccntcr. produto-
ra de video do grupo Mesbla, decidiu
criar um novo negócio, o de produção de
vídeos independentes e lançar uma fita
explicativa sobre o código.

"Participamos de vários seminários
sobre a nova lei c observamos que e\is-
tiam muitas dúvidas. A partir dai produ-
z.imos o video", diz Márcia de Andrade
Soares, diretora da VT Ccntcr. Essa pro-
dução marcará a estréia da empresa na
área de videos independentes, já que até
então trabalhava com filmes publicitá-
rios para a Mesbla c outros grupos.

O video sobre o Código de Defesa do
Consumidor tem endereço certo: empre-
ms que ainda nào conseguiram entender
a lei. Com uma linguagem bastante aces-
sivel c locução da jornalista Leda Nagle,
o video cm 55 minutos sintetiza cerca de

20 artigos dos mais polêmicos e de maior
interesse empresarial. A VT Ccntcr ainda

. está negociando a distribuidora que fará
a venda do produto, que estará disponi-
vel no mercado no mês que vem ao preço
de CrS 35 mil.

Interpretações — Alem dos cs-
elarecimentos específicos sobre os vários
artigos da lei, também é apresentado
avaliações c interpretações de especialis-
tas como Helena Maria Zóia. consultora
da Federação Nacional das Agências de
Propaganda; Luiz. Alberto Pio Borges,
vice-presidente da Associação Brasileira
de Marketing Direto; Elianc Casare, da
Divisão de Defesa do Consumidor da
OAB SP c Fernando Teixeira Mendes,
dó Conselho de Auto-regulamentação
Publicitária (Conar).

A fita de video virá acompanhada de
uma cópia da lei c um questionário. A
VT Ccnter pretende com essa pesquisa
detectar se as dúvidas foram esclarecidas
e se existe interesse maior sobre vídeos
dirigidos para um setor especifico da
economia. "Decidimos entrar nesse ni-
cho de mercado e acreditamos que esse
primeiro produto dará margem para
muitos outros", comenta Márcia de An-
drade Soares.

LIQUIDAÇÃO
CAMPEÃ NG GRUPO

Dias Branco constrói
moinho em Fortaleza
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EDECHUE.CHUA.
A Auto Modelo, a Auto Modelo Sul e a Guandu querem
botar os seus destaques de luxo na avenida. E uma ala
de 70 componentes, integrada por Santana CL e GLS, San-
tana Executivo, Quantum CL e GLS, Apollo GL e GLS, ©Gol
GTS. Para isso estão fazendo uma superliquidaçâo des-
ses modelos, com condições especialíssimas de paga-
mento, hiperavaliação do seu carro usado e várias opções
de financiamento Além da tradicional facilidade ofere-
cida pelo Grupo Auto Modelo, do estoque integrado e in-
íormatizada Não perca esta excepcional oportunidade
Agora, comprar o seu cano de luxo vai ser fácil como água.

Auto Modelo <§> Auto Modelo Sul
Mainz R Haddock Lobo AO Esta

Tel 2931212
Filial P Ibituruna 24 ¦ Ttiuca

Tels 264-4493.284-4395.264 7T-
e 2281563

R Jardim Botânica 705 e 726
Teis 294 5882 e 239 64<3|

F^omoçâo v&íida ericfuanfc? üuicrem nossos esiocfjes

Guandu
Av Cesario de Mela 3709

Campo Giande
Tels 394 2200 e 394 4033

Flamínio Araripe

FORTALEZA — O grupo M. Dias
Branco S A. terceiro maior no pais na
área de biscoitos c macarrão, com fatu-
ramento de USS 60 milhões, cm 1990.
investirá, este ano. USS 12 milhões na
ampliação da Indústria Fortaleza, que
fabrica 80 variedades de massas. De seis
mil toneladas por més. pretende cm um
ano aumentar a produção para nove mil
toneladas, informou o diretor-prcsidenle
do grupo. Ivcns Dias Branco Com os
mesmos acionistas cm composição dife-
rente, o grupo criou a Empresa Indústria
Comercial de Produtos Vegetais Lida;
que vai investir USS 30 milhões, cm
1991. na construção do Moinho Dias
Branco, com cap.icid.idc de moagem de
15 mil toneladas por mes. O moinho será
construído cm terreno de seis mil m .
situado no pátio interno da Companhia
Docas do Ceará, usado para depósito de
conlèinercs, através de contrato de ar-
rendamento celebrado este més entre as
duas partev

Tão logo seja concluído, cm cerca de
45 dias. o levantamento do terreno para
inicio dos estacamentos da obra civil do
prédio c dos silos com capacidade para
armazenar 30 mil toneladas, começa a
contar o prazo de 15 meses para término
da construção. O arrendamento será pa-
go com o valor correspondente, hoje. a
CrS 396 mil. atualizados com adicionais
fixos equivalentes ao movimento de 15

mil toneladas ao més e mais 12% por
ano. baseados no valor do terreno, infor-
mou Livio França, diretor-lécnico da
Companhia Docas cearense.

O novo moinho, segundo França, vai
trazer renda adicional para o porto, que
precisa de USS 90 milhões para amplia-
çã. Hoje. apenas navios com até 10 me-
tros de calado podem atracar — pnvan-
do o Ceará do acesso de modernos
porla-conléncrcs. com calados de 13 a 14
metros.

O investimento de UsS 30 milhões
para o Moinho Dias Branco terá apenas
40% dos USS 18 milhões destinados á
aquisição do maquinário, oriundos de
lin.inci,' ncnio do BNDES. O restante
será proveniente de capital próprio do
grupo O equipamento comprado à cm-
presa suica-alerriã Bullcr-Miag pertence a
ultima geração de moinhos, dotado de
auto-rcgulaçào informatizada, e vai fa-
bncar de inicio seis tipos de farinha espe-
ciais. Hoje. a fabrica Fortaleza usa ape-
nas dois tipos básicos de farinha,
oferecidos no mercado nacional.

Até a inauguração do novo moinho.
o fornecedor da fabrica continuará sen-
do o Moinho Fortaleza, do grupo J.
Macedo. 0 segundo maior do setor no
país. com 13% do mercado e oito moi-
nhos. A expectativa de Dias Branco é a
de que o governo federal dé continuidade
,i abertura do mercado do ingo no Bra-
sil, para poder adquirir nos listados Uni-
dos c Canadá a matéria-prima para o
novo moinho.

Informática lucrativa
Debem ignora a
crise e eleva
vendas em 50%

Renato Dalto

PORTO 
ALEGRE - No

meio do bombardeio geral de
empresários c trabalhadores con-
tra o último pacote do governo, a
Dcbcm Informática Ltda, desta
capital, está cm estado de graça
nesta época de bolsos vazios.
"Aumentamos cerca de 50% nos-
sas vendas cm relação a fevereiro
do ano passado", diz Alexandre
Damo Dcbcm, um dos diretores
da empresa que fabrica cabos de
ligação c chaveadores de impres-
sora c distribui para três mil lojas
do pais, uma linha de produtos da
Mctron Indústria Eletrônica, de
São Paulo, como estabilizador de
pressão, no break. monitor de vi-
dco, arquivo para disquete, filtro
de linha e prendedor de papel.

A Debem vendeu cerca de USS
20 mil na primeira quinzena deste
més. praticamente o dobro do
mesmo período do ano passado.
Alexandre se diz acostumado com
essa espécie de ciclo de consumo
na área da informática no periodo
pós-pacote. 

"Foi assim nos oito
primeiros meses do Plano Cruza-

do e nos congelamentos de 1987.
1989, 1990 c este de agora. As
taxas de juros baixam, os prazos
de pagamento se estendem e o pes-
soai compra." Mas eleja sabe que
depois vem a queda. 

"A gente pri-
meiro vibra c depois se prepara
para a ressaca."

Aquecimento — Ele estima
que esta retomada se deve espe-
cialmente porque seu público con-
sumidor tem alto poder aquisitivo."São, cm geral, empresários que
compram computadores para ter
cm casa ou dar para o filho", esti-
ma. Como o dinheiro, nessa épo-
ca, sai do mercado financeiro c de
outras aplicações para o consumo,
o consumidor de informática esti-
mula as vendas.

Outros produtos, bem mais ba-
ratos — um cabo de ligação custa
USS 6 e um chaVeador USS 24 —
também tém mercado garantido.
Os dois mil cabos e os 400 chavea-
dores fabricados este mês. segun-
do Alexandre, já tém saida certa.
Apesar da ressaca, Alexandre cn-
tende que o periodo de vacas gor-
das este ano pode ir mais longe.
"Estamos com uma previsão de
vender USS 740 mil só nos produ-
tos da Metron". avalia. Com isso.

faturamento deve chegar a USS
milhão, USS 200 mil a mais que

no ano passado.

Franquia dá ao Bob's
4 lojas em Curitiba

EMPRESAS
Aluguéis
O valor dos aluguéis residenciais na
capital mineira mostraram, em ja-
neiro, uma variação de 15.74"o, abai-
xo da inflação medida pelo IPC da
Fundação IBGE. Essa constatação
aparece na coleta realizada pelo
lpcad (Instituto de Pesquisas Ixonó-
nucas e Administrativas) da UFMG,
que destaca um crescimento de so-
mente 2.7% na oferta de imóveis para
aluguel residencial no primeiro més
do ano. A oferta de casas residenciais
cm Belo Horizonte, no nus passado
foi de 12.8%, queda de 4% para bar-
rações e estabilidade nos a,xirtamen-
tos. No segmento de imóveis comer-
ciais, o Ipead constatou um.t elevação
acentuada na oferta, com destaque
para salas (mais 60,4%) e lojas
(48.2%). Os galpões industriais mos-
traram uma oferta a mais de 11,1,%.
Os reajustes para esses imóveis, tam-
bém. cresceram menos que o IPC. IB-
GE?ficando em 11.18%.

Ferramentas
Mais de 270 indústrias de máquinas-
ferramenta já confirmaram presença
na Feira da Indúsiria de Máquinas e
Ferramentas (Feimafc 91), que acon-
tecerá de 18 a 23 de março no Parque
Anhembi. em São Paulo As empre-
sas prometem surpreender os visitan-
tes com muitas novidades na área.de
comando numérico (CMC) e de siste-
mas gerenciadores de procramas
(CAD-CAM),

CURITIBA — Após os inveslimcn-
tos feitos em São Paulo. Minas Gerais e
Espirito Santo, a rede Bob's decidiu asse-
gurar uma fatia do mercado curitibano
de restaurantes e acertou a abertura de
quatro lojas pelo sistema de franquia
Segundo o diretor Milton Gimcnes. o
uso da franquia é uma estratégia para
continuar a expansão da empresa Ele
garante que está programada a instala-
ção de pelo menos mais 15 lojas do tipo
até o final deste ano.

A rede Bob"s tem hoje 74 lojas em
todo o pais. das quais 45 estão no Rio de
Janeiro e 26 em São Paulo. E desse total
apenas 15 funcionam pelo sistema de
franquia. Segundo Gimcnes. foram feitos

investimentos de USS 6 a USS 8 milhões
no ano passado para garantir a expansão
da empresa, cujo faturamento em 1990
chegou perto dos USS 90 milhões. O
maior investimento, entretanto, ficou
por conta da implantação da indústria
cm Jacarcpaguá (RJ), onde são produzi-
dos todos os produtos usados pela rede.

A iniciativa dos empresários Antônio
Carlos Leal. Luiz Afonso Hauer c Dona-
to Rocaccia de implantar quatro lojas em
Curitiba foi totalmente aceita pela rede
Bob's. que \é a possibilidade de concor-
rer com a McDonalds, que recentemente
se instalou no Paraná Leal calcula que o
faturamento inicial das lojas devera girar
em torno de USS 200 mil mensais.

Perfumaria
O Boticário está comemorando o pri-
meiro ano de atividades de seus Ser-
viços de Ouvidoria e de Atendimento
ao Consumidor. Os serviços servem
para detectar possíveis erros, contri-
buindo para o desenvolvimento da
marca e dos produtos vendidos cm
SS6 pontos de venda no Brasil e 20 no
exterior.

Turismo
Será realizado de 4a' de março, no
auditório da Embralel. no Rio. o II
Dcbatour (Debates de Turismo), pro-
movido pelo Sistema de Aperfeiçoa-
mento e Estudos cm Turismo c Hotc-
lana. O tema a ser abordado seta a
hotelaria, enfatizando os seguintes
tópicos: situação no pais, preços de
tarifas, interrelaçáo hotel agência e
eliti/ar ou não o hotel

'Franchising'
O Instituto Brasileiro de Franchising
vai realizar o primeiro seminário do
ano sobre o assumo no dia 13 de
março, no hotel Macksoud Plaza. em
São Paulo. No seminário serão discu-
tidos os conceitos básicos do franchi-
sing, avaliação de franqueabilidadc.
aspectos jurídicos, financiamento da
operação, relacionamento franquea-
dor c franqueado, o Código de Defe-
sa do Consumidor c a Lei Antitrustc.

Neurolingüística
A empresa de consultoria CCA Asso-
ciados vai promover o seminário I ec-
nicas criativas de comunicação nos
dias 26 e 27 próximos, em São Paulo.
O seminário vai divulgar a PNL (Prb;
gramação Neuiolinguísiical. desen-.
volvida pelo lingüista John Grinder e
pelo matemático Richard Bandlcr.
ambos americanos, que comprova-
ram, por meio de algumas mudanças
fisiológicas, entre elas a postura do
corpo, que é possível captar o estado
interno das pessoas analisando tam-
bém as palavras usadas numa conver-
sa.
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Autopeças
A indústria de autopeças Eluma colo-
ca no mercado os levantadores de
vidros elétricos Autopex (foto) para
todos os modelos da linha Kadett/1-
panema. A Eluma é tradicional for-
necedora de levantadores manuais c
elétricos da indústria automobilística
c também do mercado de reposição c
acessórios através da marca Auto-
pex.

Vôo Livre
A Elevadores Schindlcr do Brasil está
patrocinando a vinda do venezuelano
Nelson Humberto Solo. 37 anos. pa-
ra participar do Campeonato Mun-
dial de Vóo Livre que será realizado
em Governador Valadares (MG), de
hoie a 9 de março. Soto è campeão
nacional em seu pais. iniciou carreira
em 1982 e já disputou várias competi-
ções internacionais de asa delta, con-
quistando inúmeros troféus, meda-
lhas e prêmios.
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Qlho da Rua
"V* Heloísa Tólipan

B 0 secretário municipal de Obras.
Luiz Paulo Corrêa da Rocha, infor-
mou que foram completadas as obras
nas galerias de águas pluviais das
ruas Álvaro Niemever e Julieta Nie-
mever, cm São Conrado, mas devido
ás fortes chuvas dos últimos dias.
muitos detritos desceram de um lo-
teamcnto próximo, obstruindo as ca-
rjalizaçòes. Equipes da secretaria fo-
ram ontem no local fazer a limpeza.
¦ O muro de um casarão na esquina
das ruas Gervásio Ncry com Carlos
Gianeli. cm São Gonçaío, caiu com a
chuva de sábado. Além disso, na Ger-
vásio Ncry as manilhas de esgoto estão
completamente entupidas.
B A sindica do edifício 54 da Rua
Paula Freitas, em Copacabana, diz
que. a pedido da Comiurb, foram
retiradas as bromélias de um canteiro
em frente ao prédio, pois tais plantas
acumulam água c são focos de mos-
quilos. Agora, o condomínio quer
que a Prefeitura acabe com uma vala
que existe há anos no local.
B A tampa de ferro do bueiro cm
frente ao prédio 31 da Rua General
Mário Hermes, no Jardim Guanabara,
na Ilha do Governador, foi roubada em
dezembro. Os moradores pediram pro-
videncias à Ccdae cinco vezes, sem
resultado, e duas crianças já se machu-
caram no buraco.
B Os cobradores de ônibus das h-
nhas 154.172 e 574 nunca têm troco e
alguns chegam a cobrar até CrS 70
pela passagem, que custa CrS 56. Isto
aconteceu na noite de domingo, por
volta das 22h. num ônibus da linha
172. A Secretaria Municipal de
Transportes precisa fiscalizar com to-
do rigor as linhas, para que os passa-
gciros não sejam lesados.
B A Estrada das Paineiras, fechada
30 trânsito de veículos nos finais de
semana, está sendo invadida por ven-
dedores de água de coco, sanduíches e
artesanato. Eles ficam perto do Hotel
das Paineiras.
B \s arvores da Rua Joscph Hloch.
em Copacabana, estão sem ser poda-
das há tempos. Os galhos já chegam
ao quarto andar do prédio número
40.

Ana Maria Scgucto mudou-se sá-
liado para a Rua ( assilândia. 95. cm
Padre Miguel, c está sem água. devido
a um cano furado na Rua Vila Nova,
altura do número 29.

Há quase dois meses voltou a va-
/ar grande quantidade de esgoto num
bueiro da Rua Real Grandeza, pista
sentido Copacabana-Botafogo, em
frente ao Cemitério São João Batista.
No local já foram feitas obras para
:onter o vazamento, mas o problema
ressurge passadas algumas semanas, c
os engenheiros da Ccdae não lhe dão
uma solução definitiva.

? Notas para
tone 565-4693. das
segunda a sexta-teira

esta coluna pelo tele-
Uh as 16h. de

Queixas do Povo

Cidade
A redescoberta dos Cieps
Prefeitura se antecipa a Brizola e dá prioridade à conclusão dos prédios abandonada

B Rui Teixeira Martins relata que no
dia 24 de janeiro foi assaltado na
Praça 15 e os ladrões levaram dinhei-
ro e todos os seus documentos, in-
cluindo carteira de identidade c CIC.
Procurou a policia, mas foi informa-
do de que não se lá/ mais registro de
roubo de documentos. Por isso quer
s3ber a que órgão deve dirigir-se para
comunicar o fato.
Luiz Lu/, assessor de imprensa da Po-
licia Civil, informou que Rui Teixeira
deve procurar a 3* DP, no Centro,
para registrar o roubo. Secundo ele,
não existe qualquer resolução da Se-
cretaria de Policia Civil em contrário.
Luiz Lu/ explicou que as delegacias só
não registram a perda de documenlos.
O major Carlos Duque, do setor de
relações públicas da Policia Militar,
aconselhou o leitor a procurar também
o 5o Batalhão da PM. responsável pelo
patrulhamento da área da Praça 15.
Esclareceu que o leitor, denunciando o
assalto, estará colaborando com a po-
licia. porque todos os batalhões da PM
fa/em estatísticas das ruas aonde os
assaltos são mais freqüentes e o poli-
ciamento nesses locais é aumentado.

? Notas para esta coluna Avenida
Brasil. 500. 6° andar CEP 209J9

Somente agora, às vésperas da posse de Leonel
Brizola, a prefeitura do Rio passou a se preocupar
com a conclusão de Cieps, que serão novamente
prioridade do governo estadual. O prefeito Marcc-
Io Alencar vai abrir concorrência na próxima sema-
na. para que. finalmente, sejam reiniciadas as obras
em 23 Cieps. que começaram a ser construídos cm
1986 e ficaram abandonados até hoje. Assim que
tomar posse. Bri/ola pretende retomar a constru-
cão de outros prédios, em lodo o estado, que estão
abandonados c se transformando em ruinas.

O governador eleito já anunciou que os Cieps
vão continuar como seu projeto preferido na área
da educação c que pretende chegar o mais rápida-
mente possível ao total de 500 escolas desse tipo em
funcionamento. As discussões sobre os defeitos dos
Cieps. como algumas características arquitetônicas
(as paredes entre as salas de aula, por exemplo, não
vão ale o teto), são consideradas totalmente supe-
radas pela equipe do novo governo.

A prefeitura do Rio alega que deixou ao aban-
dono os Cieps municipais construídos pela metade

porque não havia dinheiro para a conclusão das
obras. As verbas só eram suficientes para pequenas
obras nas escolas já cm funcionamento, que apre-
sentaram diversos problemas, causados por defi-
ciências na construção. Agora, repentinamente,
coincidindo com a prioridade que o novo governo
anuncia para esse tipo de escola, a prefeitura verifi-
cou que tem dinheiro não somente para a conclu-
são de 23 prédios abandonados, como também

para desalojar os invasores que transformaram em
favelas mais sete Cieps. Desocupados, esses prédios
também serão terminados.

O presidente da Riocop (Companhia Municipal
de Conservação c Obras Publicas). João Otávio
Brizola. filho do governador eleito, será o respon-
sávcl, na prefeitura, pela conclusão dos Cieps. Ele
explicou ontem que a preparação da concorrência
para as obras cm 23 escolas esta cm fase final. O
prefeito Marcello Alencar deverá aprovar o edital
de licitação até o fim da próxima semana c as obras
começam em 30 dias. As 552 salas de aula desses
Cieps deverão estar prontas para o próximo ano
letivo. João Otávio não sabe quanto a prefeitura
gastara com as obras, pois os custos variam de
acordo com o estado de cada prédio inacabado.

Famílias que viviam
em cinco 'Brizolões'
foram transferidas

Depois de passarem três anos alojadas "provi-

soriamente" cm cinco brtolòes (Cieps) espalhados
pelo município, 121 famílias foram levadas ontem
para a Vila Nova Cru/ada. na Cidade de IX-us. em
Jacarepaguá. A maioria dessas famílias peregrina
desde a enchente de I9SS, quando suas casas foram
carregadas pelas chuvas. Na vila. essas M>0 pessoas
ficarão cm barracões de madeira, ate que as casas
de tijolo fiquem prontas, dentro de 120 dias

Esta previsão foi feita pelo secretário municipal
de Desenvolvimento Social. Pedro Porfirio. Segun-
do ele. além dos cinco Cieps desocupados ontem,
outros sele vão ser liberados até 30 de março Para
a are.i da Vila Nova Cru/ada — onde 190 famílias.
também vitimas da enchente de 1988, já ocupam
alojamentos e casas — foram levadas as pessoas
que viviam nos Cieps do Morro do Borel, Penha.
Coelho Neto. Costa Barros e Barra de Guaratiba.
Desses, apenas o primeiro abrigava vitimas da
enchente. Os outros eram ocupados por invasores.

As famílias pareciam salifeitas com a nova mo-
radia barracões de madeira, com telhas de amian-
to, construídos a cerca de dois quilômetros da
estrada Marechal Miguel Sala/ar Mendes de Mo-
rais. a principal da Cidade de Deus. Elas acreditam
que este c o primeiro passo para lerem casa pró-
pna. A promessa de Pedro Porfirio e de que essas
famílias, assim como os moradores que há dois
anos ocupam barracões na Nova Cru/ada. poderão
se mudar para as casas de tijolo, que têm dois
cômodos e banheiro.

Algumas pessoas, no entanto, se mostraram sur-

presas com o tamanho dos cômodos a que tiveram
direito. Acostumadas com a sala de aula de um Ciep.
muitos moradores reclamaram com o secretário das
dimensões pequenas do barracão. "Isso aqui nâo da
nem pra metade das minhas coisas", queixava-se
Marta Mendes, que morava no Ciep do Morro do
Borel. na Tijuea. com seis filhos e uma nela.

Os 120 barracões de madeira foram montados
em quatro módulos, cada um com 30 cômodos.
Enquanto estiverem nesses alojamentos, essas fa-
milias dividirão banheiros, cozinhas e tanques para
lavar roupa, todos do lado de fora.
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Os móveis dos desabrigada são retirados do Ciep, rumo à Cidade de Deus

exigiu negociações
Das 65 famílias que moravam no Ciep do Mor-

ro do Borel. na Tijuea. apenas 30 foram levadas
ontem para a Vila Nova Cru/ada. na C idade de
Deus. cm Jacarepaguá (Zona Oeste). Segundo o
secretário municipal de Desenvolvimento Social,
Pedro Porfirio. foram necessários dois meses de
negociações para saber quem ficaria na I ijuca e

quem iria para Jacarepaguá. "Pra Ia eu não ia
mesmo. Minhas coisas nâo cabem no barracão, e
longe do meu trabalho e também não ia dar todo
mundo lá dentro", argumentou a servente lercilia
Mana da Conceição.

Com o filho, a nora c dois netos. Tercília inte-
era uma das 35 famílias que conseguiram ficar no
Borel, para ocupar a parte conhecida como Borel
Velho. De Pedro Porfirio. Tcrcilia teve a promessa
de que receberá tijolos, cimento, areia c ferro para
erguer sua casa. "Tendo um lugar pra gente se
abrigar da chuva c do sereno, tâ tudo muito bom .
disse ela.

Os que foram para Vila Nova Cru/ada tiveram
a mudança feita cm nove caminhões da Comiurb.
Na Cidade de IX-us. no entanto, alguns desabriga-
dos se decepcionaram com os barracões: "Quando

eu estive aqui. só vi os barracões por lora c nâo deu

pra saber qual era o tamanho de cada um.
Aqui dentro não vai caber nem metade 0 is coi-

sas", afirmou Marta Mendes. 44 anos. Outros en-
centraram os barracões com água e lama. levadas
pelo temporal de segunda-feira A menina \ mane
Mendes, 15 anos. paaxna desolada tomo o irmão.
José Ricardo. Viviane trabalha num condomínio na
Tijuea, para onde podia seguir, do Ciep. a pc 

"Agora

vou gastar uma nota pra chegar Ia", explicou ela.
A Vila Nova Cru/ada serve a desabrigados há

pelo menos três anos. Alojados "provisonamenie"

em barTacòcs semelhantes aos entregues ontem, os
antigos moradores vivem cm condições onde sanea-
mento básico é expressão completamente desconheci-
da: não ha banheiros e as pessoas tomam banho ao
ar livre, pegando água cm latas das 11 caixas dágua
instaladas no meio cios barracões Na parte antiga da
Vila Nova Cruzada o esgoto corre a céu aberto, em
volta dos barracões. A comida è feita dentro dos

próprios barracos, muito pequenos, mas que chegam
a abrigar até famílias de 10 rx-ssoas.

Pais fazem protesto em escola da Pavuna
„. JL„. ™ „ .,„-„ „-, __.. foram enviados ao DEC. "No ano passado, a Entretanto, com a chuva desegurjdaà noite ficou

B Em 25 de fevereiro de l^l1). o
JORNAL IX) BRASIL publicou a
seguinte queixa: 

"D. Lu/ia Pedro, re-
sidente á rua José Bonifácio n 232.
cm Todos os Santos, vciu di/cr-nos
que indo reclamar contra o modo
porque fora servida no arma/em da
mesma rua n 254. de propriedade de
Rodrigues Barreto, este. embora a
reclamação fosse feita com delicade-
/a. insultou-a c atirou-lhe uma garra-
fa de vinagre no rosto e nos olhos.
Assim offendida duplamente, a quei-
\osa dtngiu-se ao 19" Distncto Poli-
ciai no Mexer, onde deu queixa, mas
nenhuma providencia foi tomada

Rachadura e goteiras
no prédio ameaçam a
segurança dos alunos

Os 
pais dos 1.187 alunos da Escola Munici-

pai Lc\> Miranda, no Condomínio Village
Pavuna. na Pavuna. decidiram cm assembléia não
permitir que seus filhos assistam aula na escola de
três andares que apresenta rachaduras e infiltra-
çòes em várias paredes e está inundada pelas
goteiras e pela água que mina das colunas ou
entra pelas janelas de tábuas de compensado
quebradas 

"Não 
podemos arriscar a vida de

nossos filhos", disse Sued Nogueira da Silva, mãe
de uma aluna

Cansados de pedir providências à Secretaria
municipal de Educação, os pais optaram pelo
protesto 

"Os professores passaram o dia de bra-

ços cruzados, porque os alunos não comparece-
ram". explicou a diretora adjunta. Eátima Dias
da Silva. Em nova assembléia, hoje. ás 8h. será
formada uma comissão de pais para ir á Prefcitu-
ra tentar sensibilizar o prefeito Marcello Alencar.

Construída ha oito anos para atender aos
moradores do Village da Pavuna. a Escola Lcvj
Miranda nunca recebeu manutenção da secreta-
ria — embora uma comissão de pais tenha sido
recebida ano passado pela secretaria Manléa
Cru/, a quem fi/cram este pedido — c tem apenas
duas serventes para cuidar das 19 salas Os alu-
nos, de 5' a 8* série, fa/em mutirões de limpe/a c
promovem festas lunm.is para comprar ventila-
dores de teto e material de pintura 

"A secretaria
nunca nos mandou um pincel. Nas férias, um
senhor se ofereceu para capinar o jardim e refor-
mar os armários da cozinha", queixou-se José
Silveira, professor de História.

Segundo a diretora adjunta, vários pedidos

foram enviados ao DEC. "No ano passado, a
cada chuva forte, as aulas eram suspensas ou as
turmas se revezavam nas salas que nao estavam
ilagadas". explicou Eátima Silva, que ontem pc-

diu á secretaria para suspender o envio da meren-
da escolar "Em setembro, uma engenheira da
Secretaria de Educação inspecionou í escola c
disse que a estrutura do prédio nao estava com-
prometida, mas as infiltrações eram inevitáveis

porque as telhas de amianto nâo suportavam o

peso da ásua acumulada no telhado .

Fátima Siha disse que qualquer chuva, mes-
mo fraca c rápida, inunda a escola, que ano
passado enfrentou outro problema: a falta de

professores para B 5' série. Atualmente conta com
apenas um professor de Artes "Este ano recebe-
mos mais professores para as 30 turmas, mas
ainda falta geme", disse a diretora

As aul is na Lcvv Miranda recomeçaram se-

cunda-feira mas foram suspensas no dia seguinte.
"Lavamos toda a escola para receber os alunos.

Entretanto, com a chuva de segunda à noite ficou
tudo inundado. Sempre trabalhamos colocando
as carteiras longe das goteiras, mas agora há o

perigo de um curto-circuito na fiaçào que está
caindo sobre os alunos", contou a diretora.

O temor de Sued. que preside a Associação de
Moradores do Caminho do Job, é a proliferação
do mosquito da dengue nas poças que levam ate

uma semana para secar. "Em nossa comunidade
houve de/enas de casos de dengue. Mesmo que as
crianças passem o ano todo sem aula. nâo pode-
mos nos arriscar a novo surto", explicou.

O aspecto da escola, que funciona cm um

prédio relativamente novo. é triste. Apenas dois
banheiros tem condições de serem usados pelos
mais de mil alunos, há infiltração cm todas as
salas c a água empoçada t. rnou o prédio úmido c
provocou doenças alérgicas c respiratórias nos
alunos Os bebedouros estão quebrados ou enfer-
rojados e foram desativados
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Verão quente no Nordeste e frio no Sul

0 6o Distrito de Meteorologia
prevê um dia de céu claro e
temperatura estável e elevada,
mas informa que há possibili-
dado de mau tempo no fim da
tarde com chuvas e trovoadas,
típicas de Verão.

A orla marítima tem previ-
são semelhante à feita pelo Ser-
viço Meteorológico da Mari-
nha: tempo bom passando a instável, mas a praia
volta a ser um bom programa.

Os ventos sopram de fracos a moderados, de
este c nordeste, com a velocidade esperada entre

I e 15 nós. No fim da tarde pode haver mudança
c entrarão os ventos de sudoeste, mais fortes,
podendo o mar ficar agitado c a visibilidade redu-
zida.

Durante a madrugada e a manhã não há restri-
ções e o limite se prolonga até 10 quilômetros. Os
aeroportos cariocas devem funcionar normalmen-
te para pouso e decolagem neste período, e as
restrições ficam para o fim da tarde se houver mau
tempo.
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A imagem obtida pelo satélite
Gocs-7 mostra o tempo no Brasil di-
\idido por influências distintas. No
Sul, predomina uma massa de ar po-
lar de alta pressão, e o céu claro foi
acompanhado do declínio da tempe-
ratura, que baixou até 12,9° cm Curi-
tiba.

No Nordeste, a presença de uma
massa de ar tropical permite tempo
bom associado ao calor, e a máxima
da região ficou acima de 30". caraetc-
rizando situações diferentes dentro de
uma mesma estação do ano. A màxi-
ma nacional também foi registrada

com o céu claro, cm Campo Grande
e ainda foi mais elevada. 34,2°.

O interior do continente tem o céu
nublado, com previsão de chuva para
as regiões Norte c Centro-Ocste, mas
sempre com a temperatura elevada
sob o efeito das baixas pressões tropi-
cais. Este tipo de tempo está predo-
minando e se estende da Argentina
ate o litoral Norte do Brasil, deixan-
do o sertão nordestino com possibili-
dade de chuvas. Já choveu cm Forta-
leza c também em Porto Velho e
Macapá.

O extremo oeste da região Norte

tem o céu claro mantido por uma alta
pressão tropical, que se formou no
interior e que permanece atuante so-
bre o Brasil, as Guianas, a Colômbia,
a Venezuela, o Equador c parte do
território peruano, c que deixou Lima
com o céu claro. A Bolívia, o Para-
guai e a Argentina tem o céu nubla-
do.

O litoral do Oceano Pacifico tem o
tempo bom do norte ao sul. sem excc-
ção. associado à presença da alta
pressão subtropicai marítima locali-
zada diante do litoral do Chile. Esta
massa de ar mantém as nuvens das

baixas pressões subpolarcs bloquea-
das no sul do continente, fim seguida
as nuvens são desviadas para o Õcea-
no Atlântico c formam uma nova
frente fria na Argentina. Uma parte
desta frente fria já foi vista pelo saté-
lite Gocs-7 sobre o mar. que está
muito agitado do lado do Atlântico.

Outra frente fria foi vista pelo sa-
télite entre o Espirito Santo e o Sus) ó&>
Bahia e choveu em Vitória. Hoje o
tempo vai melhorar, mas ainda é pos-
sivcl fazer mau tempo na capital capi-
xaba. O tempo já está bom no Rio,
cm São Paulo e Belo Horizonte.
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Serviço
^SPConsumidor
a%H>' » Comissdo de Defesa do Consumidor
(Cam.irj Municipal do Rio de Janeiro) Ptaça
Marechal , lonano, s n'. sala 201, Ctnclándia
Td: 262-7638 (direto) e 292-4141 ramais 364 c
_U5.de lOhàs I6h
Secretaria Munitipaldt Saúde (Dcpartamcnio
Geral de I iscalitaçào Sanitária) Rua Afonso
Cavalcanti, 455. ti* andar. Cidade Nova lei
ri3.1-45l)5 (direloi c 27J-61I7 ramal 280. 24
horas por dia
Sunab A\cnida Franklin Rooscvelt, 39. 2"
andar. Ceniro Tcl 193 c 262-0198
Pmon (Secrclana Estadual de Justiçai Ave-
mda Erasmo Braça. 118, loja F, Ceniro Tel.:
224-Ol)s<). de lOhasIbh
.Wrí (Supermlcndència Municipal de
Transportes trhanos) Rua Fonseca Telc.
121. 1?° andar. São Cnsiosào Tel 284-5588,
de9hâsl7h
Feema (Riol Disque Meio Ambiente, 204-
0099 c 204-0999; poluição acidental. 2(*5-p046.

Divisão de Qualidade de Vida. 234-8501; c
Divisão de Vetores. 293-9035 e 293-90S?

Talafonea úteis
2&7S Pottclè, 190: Deh^a CMI. 199. Corpo
r/f Bombeiros. 193. Áfui c ewioy 195. Lu: e

(orça. 196. e Deleita to Especial de Atendimento
,i \h!her. Avenida Presidente Vargas, I.24S.}'
andar. Cenlio. lei.:.233-0008 (direlo) c 233-
1366, ramais 194.195 e 137.

|2§í

Amo— Socorro Gafanhoto, 273-5495: Auto-
Socorro Fenar. lei. 208-170rj c 208-O82S: c
Auto—Soeono Santos, tcl 284-9094 e 264-
9031m Táxi»

Tarifas comuns. 24 horas dia. Free
r./«í.iel 325-2122: e Tele Táxi, lei. 254-9834.

Farmácias

B^Chaveiros 

•ífLÍJ

^•J Aicndimento no Grande Rio. 24 ho-
rasdia Traneuulo, lei. 391-0770. J9I-I360.
2sK-2frW e 2fr8-5827: Charriro Império, tel.
245-5860. 265-K444. 285-7441 e 284-3391; Ca-
rioea. lei 257-2221. 257-0999, 257-2569 e 256-
0409: Chute do Meter, lei 261-4461 c 594-
«274. c Grande Riu. lei 352-2866.

iClS Reboque
¦\lcndimcnto no Grande Rio. 24 ho-

rasdia Auto—Socorra Botelho, tcl 580-9079.

_ Flamengo: Farmácia Flamengo.
Praia do Flamengo, 224. tel. 285-1548 (ale
Ihl
Ume Farmácia do Leme. Asenida Prado Ju-

mor. 237, lei, 275-3847 (dia e noite).

Copacubaiiir. Farmácia Piaui. Rua Barata Ri-
beiro, 646. lei 2í5-3209 (dia c noilel
l.ebliw Farmácia Piaui. Avenida Alaulfo de

Paisa. 1:283.. td 274-7322 (dia enoile)
Rirru da Tijuca Farmácia Piauí. Estrada da
Barra. I 636. bloco t. loja E. Ari Cenier. lei

399-8322 Idiac noite)

Cumidiiru Farmácia Mas. Rua Sidònio Paes.
19. tcl. 269-6448 (dia e noite]

Realengo farmácia Capitólio. Rua Marechal
Soares Andréa. 282. tel. 331-69(10 (dia c noilel.
Bonsueesso Farmácia Vitoria, Praça das Na-

çòcs. 160. lei 260-6346 (até 23h>
Méier Farmácia Macl.cn/ic. Rua Dias da
Cru/. 616. lei 594-6930 (dia c noilel

Jatarepaguir. Farmácia Carollo. Estrada de

Jacarcpaguá. 7 912. lei 392-1888 (dia e noite)

Tijuca. Casa Granado. Rua Conde de Bonfim.
300. lei. 228-2SSÜ c 228-3225 (dia c noile).

Puiuna Farmácia Nossa Senhora de Guada-

lupe, Avenida Brasil. 23 390. tcl. 350.-9844 (ate
22h).
Ci-Hiro Farmácia Pedro 11. edifício da Central
do Brasil, tel 233-3240 c 233-7395 (ale 23h)

\-^_ Emergências
J§ Prontos ^¦socorros cardiatoi • Ueoo.

Proniocor. Rua Professor Saldanha. 26. lei.
286-4142. Tijuca. Proniocor. Rua Sáo f rancis-
co Xasicr. 26. lei 264-1712. Botafogo. Pro -

Cardíaco. Rua Dona Man.ina. 219. lei 2X6-
4242 c 246-6060; B<irrj da Tiiuíü. Cárdio Bar-

ra. Avenida Fernando Maios. 162. lei 399-
5522 c 399-8821
(rgèneias ilintiu\ c orlttpèdieas ¦ Laranjeirm.
Clinica f.nio Serra. Rua Soares Cabral, 36. lei
265-6612
(rgèneiaspediàlricas ¦ Botafogo. I rpc. Asem-
da Pasleur. 72. tcl 295-1195; Ipanema. Urgil.
Rua Barão da Torre. 538. lei 287-6399
Olorrinolaringologia ¦ Ipanema, Corli, Rua
Aníbal de Mendonça. 135. lei 511-0995
Oftalmologia ¦ Ipanema. Clinica de Olhos Ip.i-
nema. Rua Visconde de Pirajá. 414. sala 511.
tel 247-0892
Psiquiatria ¦ Botafogo, Sersiço de Urgência
Psiquiátrica do Rio de Janeiro. Rua Paulino
Fernandes. 78, lei 542-0844; Maracanã. CTini-
ca Mariana. Rua Professor Lunco Rabelo,
131. tel 264-3647
Prontos—socorros dentários ¦ Copíintb.wa.
Clinica Dr Barroso. Rua Sania Clara. 115.
vila 40S. tcl 235-7469. Tijuca. Ceniro Especia-
liado de Odontologia. Rua Conde de Bonfim.
6M. lei 288-4797

¦ A publicação destas inlormaçôes 6
gratuita e loila a critério da redação
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Horóscopo
Aries
21 do março a 20 de abril
Vocô consegue nolar algo cm comum
Ioda vez que vocô vivo o poribdp du
mais ou menos um môs antes do seu
aniversário'' Trala-se do temido inlerno
zodiacal que na verdade apenas tosta o
nivel da sua coesáo interior. Fins

TOURO
21 de abril a 20 de maio
Maior amorosidade e parlicipaçao em

pro|etos de equipe lornando-se mais

aberto, comunitário o idealista. Amente

podo proie!a-lo em direção a realidades
mais abrangentes que ultrapassam os
limites da rotina diana

GÊMEOS
21 de maio a 20 de junho
Marto continua fervilhando a mente e

tornando os movimentos mais bruscos e
impulsivos sobretudo para os nativos do
inicio do 2° decanalo Nào cave mcidon-
tes e riscos através de uma açào lur<osa

ou desregrada Agitação.
CÂNCER
21 do junho a 21 de |ulho
Roconstrua a sua rotina do maneira
mais inteligonte, criativa e positiva agih-
zando proielos e desejos que uras vez
bem direcionados poderão tornà-lo mais
autoconliante. esperançoso e Indepen-
dento Faça um bom curso.
LEÃO r,i>
22 de julho a 22 de agosto ' •!

Mexeu com seu orgulho você dcauma
(ora difícil de ser domada. Mas. às ve-
zes, vocô se coloca como o ceniro do
universo e mesmo que reconheça o di-
reilo dos oulros vocô podo privilegiar
antes seus interesses. Mudanças Intl-
mas
VIRGEM
23 do agosto a 22 do setembro .,¦.
Ouom nào se entende tem dificuldade
em entender o outro o o que acontece
consigo mesmo e ao seu redor. £ vital

descer do pedestal o assumir suas júúvi-
das e carências ao invés de projetâ-las
nos oulros. Querer o poder.
LIBRA
23 de setembro a 22 de outubro . . •

Fase especial para criações artísticas e

práticas ou estudos ligados ao Incons-
ciento e ciências alternativas e esotéri-
cas Fase boa para pinlar. dançar o lazer
natação Evite a preguiça o o exoe.sso de

prazeres. Sirva
ESCORPIÃO
23 de outubro a 21 de novembro
Poucos esforços geram poucos avan-

ços De posse deste ponto de concehlra-

çâo você poderá reverter, nâo ae.rri.cal-
ma e dedicação, qualquer quadro de
insatisfação ou de bloqueio que poderia
estar Irustrando seus desejos e ações.

SAGITÁRIO
22 de novembro a 21 de dezembrq-i
Fase boa para promover a troca de afeto
no campo familiar harmonizando a con-
vivência com os membros da.kairiilia
Amores do passado podem mand«íjioli-
cias ou aparecerem vivamente fla>sua
memória. Redecore a casa Alma,'3«nsi-
vol.
CAPRICÓRNIO
22 de dezembro a 20 do |aneiro 3
No momento é melhor assumir seus li-

mites e defeitos para poder sufoieti-los
ao invés de Ignorá-los e tentai pular
etapas exibindo no mundo um prôpáVo e
uma imagem que nem sempre se coadu-
na com a sua verdade interior Urrá-se.
AQUÁRIO
21 de |aneiro a 19 de levereiro
1° dec até inicio de junho uma opjtÍBitâo
de Júpiter o tornará mais explosivo, exi-

gente e exagerado devendo simimpan-
dir a sua vida mas através de métodos e

direções adequados. Os demais podem
eslar acumulando quilos e coisas.
PEIXES
20 de fevereiro a 20 de março
Os astros nâo fazem milagres, eles ape-
nas acendem a centelha que estava
adormecida dentro de você O St» traz
animação, auto direcionamento e valbri-

zaçào e Vênus dá o seu toque de bblfeza
e de harmonia Vale a pena ser feliz. [

Carlos Magno

I



JORNAL DO BRASIL
quinta-feira, 21/2/91 Cidade o 3

• X5Concorrência da Cedae é anulada pelo TCE
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A ambiciosa concorrência intcrnacio-
uai da Cedae no valor de CrS 4,5 bilhões
ppra importação de 502.900 hidròmetros
foi anulada na noite de terça-feira pelo
Tribunal de Contas do Estado (TCE).
era;votação unânime de seus sele consc-
lheiros. A concorrência, que seria reali-

;zada hoje às 9 horas, foi invalidada por
ter pelo menos 14 irregularidades. So-
mente ontem a Cedae tomou conheci-
mento da anulação c, procurados pelo'JORNAL DO BRASIL, os dirigentes da
erflprcsa não se manifestaram."- 

Depois do escândalo Marajoara em
19>t9, que terminou com a anulação da
Concorrência para a construção daquele
sistema de abastecimento, agora o TCE
põe em dúvida a espinha dorsal do gran-
dó'.projeto da Cedae para disciplinar o
consumo de água na cidade, prevendo
redução do desperdício de 25% para
15" o do total distribuído.

Anunciada cm novembro pela Cedae,
a compra de hidròmetros no exterior
representaria, segundo a empresa, uma

: considerável economia Enquanto os hi-
""drometros fabricados no Brasil custavam

O equivalente a L'SS SO a unidade, os
importados não passavam de USS 35,
Mas o primeiro item da lista de ilegaüda-
des organizada pelo conselheiro Paulo
Ribeiro, relator do processo, diz que o
\alor do material importado sofreria
duas correções de preço, uma pela varia-
'cão cambial e outra devido aos aumentos
de mercado. Ou seja. cm vez de baratear
os preços, o contrato os elevaria dupla-
mente.

Segundo o conselheiro relator, "co-

mo o material estrangeiro a ser adquirido
será cotado em dólar e convertido nova-
mente em cruzeiros de acordo com a

, \ariaçào cambial, os preços repercutirão
as 

"constantes 
desvalorizações da moeda

De acordo com Paulo Ribeiro, a formula
de reajustamento dos valores fere a lei
esiadual n° 1.604 90, que disciplina as
correções financeiras nas licitações.

O conselheiro completou que as des-
pesas de importação não aparecem no

- nrçamento plunanual de investimentos,
ferindo o parágrafo 1° do artigo 20S da

-.Consiiuiiçáo Estadual. Segundo a lei.
"nenhum investimento poderá ser inicia-
do sem prévia inclusão no plano pluna-" riúal, ou sem lei que autorize a inclusão.
sob pena de crime de responsabilidade"

Outra constatação e a falta de publi-
, .cidade necessária, "levando-se em conta

. o vulto que a transação encerra", para
• que empresas estrangeiras tomassem co-

nhecimento da licitação. Apesar de ser
um edital de concorrência internacional,
o TCE acusa a Cedae de não ter feito
qualquer comunicação a organismos in-
temacionais, "como o Dcvelopment Bu-
siness das Nações Unidas, embaixadas
ou qualquer outro organismo intcrnacio-
nal capaz de promover sua divulgação".

Paulo Ribeiro diz também que 
"hou-

ve omissão de fixação de prazos para
assinatura do contrato", além de o edital
(com 95 páginas) não ter discriminado o
valor lotai de unidades previstas cm cada
um dos oito lotes de compra de hidróme-
tros. Lembra ainda que 

"o edital é omis-
so sobre diretrizes da política monetária
e do comércio exterior", além de não
estabelecer sorteio como solução imedia-
ta em caso de empate entre os concorren-
tes.

"Causa mais estranheza — diz — que
somente ao final da administração a Ce-
dae tenha se proposto a efetuar essa
licitação... e que o prazo de entrega do
material a ser adquirido venha a se esten-
der por boa parte do governo que vai se
instalar a partir de março c que lera de
assumir o ônus do pagamento dessa des-
pesa". O conselheiro conclui que 

"as fa-
lhas, omissões, incongruências c irregula-
ndades são tantas e tão diversificadas ..
que se lorna impossível qualquer medida
de caráter corretivo".

A Cedae enviara o processo de licita-
çâo ao TCE em 16 de janeiro para ser
examinado. Desde então, vinha sendo
estudado pelo conselheiro relator, que
encontrou outra ilegalidade nas instru-
ções da concorrência: a Cedae estabelece
que. entre documentos de habilitação, os
licitanles devem apresentar recibo com-
provante da aquisição do edital, no valor
de CrS 300 mil.

"Não ha. em toda a legislação peru-
nente, nenhum dispositivo que contenha
tal obrigação ou sequer que a permita",
diz o conselheiro. Segundo ele, "qual-

quer licitar)te pode obter de outro uma
copia do edital c nem por isso perde a
condição de comprovar que possui que-
sitos mínimos de qualificação exigidos".
Paulo Ribeiro citou mais uma afirmação
da Cedae que considera "pura falácia"
no nem 16.5 do edital a empresa afirma
que 

"os 
preços ofertados cm moeda es-

trangeira são fixos e irreajustáveis nos
primeiros 12 meses do contrato". Para o
relator, o material importado será cota-
do em dólar do dia e convertido em
cruzeiros.

Objetivo era poupar água
O projeto da Cedae de racionaliza-

çâo do consumo de água elevaria para
862.900 o número de medidores de con-
sumo no Estado do Rio. mais do que o
dobro do número alua!, com a imporia-
ção de 502.900 hidròmetros. Estudos da
empresa chegaram a conclusão de que
há necessidade de impedir o grande des-
perdicio que ocorre no Estado. Atual-
mente. 1.1 bilhão de litros dia são des-
pírdiçados. A quantidade de água dana
para 27 milhões pessoas tomarem um
banho cada. já que são gastos cm media

. 40 litros de água para se tomar banho.
¦ Com a compra dos novos hidròme-

• tTÕs, o projeto da Cedae estima uma
redução no déficit desses medidores de
1 milhão para 500 mil em lodo o Esta-
do. Assim, mais de 500 mil residências
teriam um sistema preciso de medição

• do consumo de água O desperdício

seria reduzido porque os contribuintes
gaslam muita água e pagam menos do
que deveriam, já que cm domicílios on-
de não existem hidròmetros o consumo
é eslimado. Ou seja. com os novos me-
didores as contas chegariam mais eleva-
das e. conseqüentemente, os consumi-
dores tenderiam a economizar. Por
outro lado. os hidròmetros também ser-
vem para corrigir cobranças excessivas
em residências que gastam menos do
que a taxa cobrada.

Os hidròmetros usados atualmente
são revestidos de bronze c pesam menos
de dois quilos. Têm duas extremidades,
onde são encaixados os canos de disin-
buiçâo e, á medida que a água passa
por dentro do aparelho, o relógio mar-
ca os litros que estão sendo consumi-
dos. No final de cada mês. os dados do
relógio são decifrados por técnicos e a
laxa a ser cobrada e calculada.

Juiz veta os
anúncios de
Moreira na TV

O governo do estado não poderá
mais veicular a série de anúncios publici-
lários que vinha sendo transmitida pelas
emissoras de televisão. A proibição está
contida em liminar concedida ontem pe-
Io juiz Orlando Secco. da 10* Vara de
Fazenda Pública, que acolheu o pedido
feito por cinco ações populares, impetra-
das no inicio do mês. Segundo o advoga-
do Artur Lavigne. que assina uma das
ações, de autoria do deputado Luis Hcn-
nque Lima (PDT), as emissoras já foram
notificadas sobre os efeitos da liminar e a
veiculaçâo da campanha já não deverá ir
ao ar hoje. As ações pedem também à
Justiça que apure quanto foi gasto com
os anúncios para que o dinheiro seja
devolvido aos cofres públicos.

O juiz. Orlando Secco considerou os
pedidos de suspensão da propaganda
com base na Constituição Federal, que
tem um capitulo inteiro (o sétimo) dedi-
cado a propaganda das administrações
públicas A constituição proíbe o uso de
nomes, símbolos ou imagens que carac-
tenzem promoção pessoal de autoridade
ou servidor público na publicidade de
atos dos governos c estabelece que a
propaganda oficial deve ter caráter ape-
nas informativo, educativo ou de finali-
dade social. "O 

juiz considerou que. cm-
bora os anúncios não levem mais o nome
do governador Moreira Franco, já houve
de lal forma divulgação de seu nome
anteriormente que leva indiretamente á
idéia original", explicou Artur Lavigne.

Para conceder a liminar, o juiz Orlan-
do Secco lembrou, cm seu despacho, o
artigo 37. parágrafo primeiro da Consti-
tuiçâo. "O 

que se assistiu no inicio dessas
divulgações foram propagandas de go-
verno com menção clara e expressa ao
nome do ilustre chefe do Poder Exccuti-
vo estadual, problema este parcialmente
contornado com pequena mudança feita
cm parte do material publicitário, cm
que pese a persistência na forma verbal c
ale mesmo visual em outra parte ainda
veiculada concomitante e insislentemcn-
te", diz o juiz no documento.

E conclui pelo acolhimento dos pedi-
dos de suspensão: "Considerando que
essa propaganda até o momento realiza-
da cm flagrante desrespeito à norma
constitucional foi projetada pelas emis-
soras de TV. inclusive c especialmente
cm horário nobre, com lal vinculaçáo ao
nome do governador, a sua continuação,
mesmo com a exclusão do nome dessa
autoridade, implicará no prosseguimento
de infração por estar indissoluvelmcnle
ligada a idéia de divulgar o nome do
governador Moreira".

A decisão judicial foi comemorada
por dois dos autores das ações populares
impetradas contra a campanha publicitá-
na do governador 

"Agora o governo vai
ser ctvjmado para dizer quanto gastou e
lera que devolver o dinheiro aos cofres
públicos. Esta é uma decisão que repre-
senta o respeito á sociedade c ao dinheiro
publico, ja que a propaganda e comple-
lamente falsa e se refere a um governo
que serviu ás elites", criticou a deputada
federal Jandira Feghali (PC do B), do
plenário da Câmara, em Brasília. O de-
pulado estadual Luis Henrique Lima
lembrou que esta ação faz parte do ira-
balho realizado pela comissão do PDT
que vem avaliando os últimos atos do
governador Moreira Franco

CENA CARIOCA

A alegoria da Comlurb
Alaor Filho

Jorgemar Félix

Na madrugada de segunda-feira,
os turistas presentes ao Sambódro-
mo assistiram a um espetáculo tão
admirável auc parecia fazer parte
do desfile das campeãs: a ala dos
caminhões da Comlurb atravessan-
do a Passarela do Samba. O bloco
dos garis desfilou com vciculos e
equipamentos modernos, que in-
cluiam até secadores de asfalto. Nu-
ma evolução impecável, já exibida
durante o carnaval, a Comlurb dei-
xou a Avenida Marques de Sapucai
impecável. Qualquer júri daria nota
10. Os turistas desa visados podem
ter saido com a impressão de que
tanta eficiência é uma caracteris-
tica da limpeza das ruas do Rio. Po-
bres turistas, não sabiam que aquele
bloco era fantasia de carnaval. Má-
quinas de secar asfalto e outros lu-
xos do bloco dos garis não são mais
do que alegorias destinadas a ani-
mar a festa.

Horas depois do desfile dos ga-
ris, na mesma segunda-feira, come-
cava a cair a máscara. O samba da
Mocidadc parecia premonitório,"tu tô em todas, tò no ar. eu tó ai
Eu lõ até na liquidez do abacaxi",
cantamos. E que abacaxi! Nunca se
viu tanto suco! Os mesmos turistas
da passarela viram as ruas da cida-
de submersas num chuc, chuá sem
fantasias. Na certa pensaram: 

"Mas

como? E aquela parafernália da
véspera, onde está? Não sahou a
cidade? E o secadorzinho de asfai-
to?" Era tudo um enredo prepa-
rado por hábeis carnavalescos, dou-
blés de administradores. Não sabem
os visitantes que os artistas da pas-
sarcla tiveram suas casas ou barra-
cos inundados ou arrastados quan-
do as águas rolaram de verdade,
seja na Sernnha. na Rocinha ou na
Mangueira. Ao contrário do sam-
ba-enredo da Mocidadc. ninguém
conseguiu deixar a tristeza pra lá.
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Em meio ao dilúvio, o prefeito
Marcello Alencar, que vê a cidade
como um belo corpo de mulher,
deve ter se lembrado daquela more-
na de (falsos) cabelos longos cn-
charcada debaixo das águas da bi-
campeã de Padre Miguel. No alto
daquele carro, sua beleza era inatin-
cível como é a maravilha desta ei-
dade em dia de chuva. "Não 

quero
nem saber, as águas vão rolar", de-
ve ter cantado o prefeito na aveni-
da.

Águas no Rio são uma grande
ironia da natureza. O que há de
mais belo nesta cidade são as águas
(do mar). Ao mesmo tempo, o que
há de mais horrível são as águas (cia
chuva). Mas pelo menos, essa chuva
carioca é democrática. Generosa
como a cidade, cia não discrimina.
Ricos e pobres, suburbanos c não,
pedestres e motoristas somos todos
afetados pela exurrada. São as mes-
mas cenas cm toda parte da cidade.
Da Lagoa à Abolição é um rio so.
Nem a Rua Bela resiste.

\ chuva, uma dádiva da Nalu-

reza. transformou-se na "indesejada

das gentes" cariocas. Só que. ao
contrário da "indesejada" do poeta
Manoel Bandeira — a morte —.

quando a nossa "indesejada" che-
ga, nunca encontra a casa arruma-
da com tudo cm seu lugar. Quando
parece que está tudo arrumado,
vem um aguaceiro e a gente desço-
bre que não era bem assim. A bela
mulher do prefeito estava apenas
maquiada. O batom, o blush. o ri-
mel. a sombra... Era tudo de men-
tirinha c saiu corri a água, deixando
meio desfigurado'^ belo rosto.

Inconformados, nós cariocas es-
tamos nos acostumando a ver e
conviver com essa mulher de apa-
rência enfeitada e deslumbrante.
Iluminada com os fogos do rcveil-
lon, mulata sambista no Carnaval e,
logo depois, flagelada, vitima das
águas da estação. Todo ano e a
mesma coisa. A gente só espera e
que as enchentes de verão sejam
apagadas do calendário oficial da
cidade. "Quem dera' Um mar de
rosas nesta vida."

Sessão extraordinária eleva
salários de novos deputados

Os novos deputados estaduais do Rio
deram inicio a seus mandatos com anti-
gos vícios: no primeiro dia de trabalho
em plenário (terça-feira), cies passaram a
tarde fazendo discursos c. por fim, con-
v oca ram três sessões extraordinárias pa-
ra a votação de 12 vetos do governador
Moreira Franco a projetos aprovados na
casa. Por sessão extraordinária, cada de-
pulado receberá CrS 61.019.64 de jcton
(valor de janeiro), alem da remuneração
fixa de CrS 1.2 milhão.

Ainda assim, só foram votados qua-
tro vetos na terça-feira. Na primeira ses-
são extraordinária. 57 deputados estive-
ram presentes, mas na segunda, apenas
32, o que levou ao encerramento dos

trabalhos por falta de quorum. Não hou-
ve a terceira sessão. Ontem, quarta-feira,
além do expediente normal, foram con-
vocadas mais quatro sessões extraordi-
minas, com alguns deputados justificai!-
do as sessões com o argumento de que se
os vetos não forem apreciados logo. fica-
ráo obstruindo a pauta e impedindo que
outros projetos entrem na ordem do dia.

Só na primeira sessão de terça-feira
foram gastos CrS 3,4 milhões com o
pagamento de jetons aos 57 deputados
presentes, sem contar o pagamento de
extras aos funcionários, que lambem ira-
balham ate mais tarde nessas ocasiões O
curioso é que as sessões estão sendo con-
vocadas num momento em que não são

poucos os projetos apresentados por ai-
guns deputados para limitar cm dez. oito
ou cinco o numero de sessões extraordi-
n.inas remuneradas.

Ha quem aposte que as sessões ordi-
nanas passarão a render muito mais, se
um desses projetos for aprovado, o que
possivelmente sò ocorrerá no mês que
vem. pois alem dos 12 vetos, há mais 15
velos aguardando votação. Os projetos
limitando a remuneração em sessões ex-
traordinárias começaram a aparecer de-
pois que os jornais noticiaram que cada
deputado iria receber cerca de CrS 1.6
milhão de jetons em janeiro, mês de rc-
cesso parlamentar e em que não se reali-
zou uma única sessão ordinária na As-
sembleia Legislativa do Estado do Rio.

Em 89, primeiro escândalo aH»aE*gi!warai^^ MWliawiffllBOTimiMWWBBWr»^^ iiMinlWimiwinin—iiii  u-^~,..,..

A anulação da licitação do sistema
Marajoara — ampliação da rede de
abastecimento de água no Estado do
¦Rio — por determinação do governa-;dor do Estado bateu recorde cm reper-
ciissão e escândalo na administração
.Moreira Franco. Antes mesmo de a
licitação ser aberta, a Cedae errou por
não ter entregue uma cópia do projeto
básico ao TCE, segundo as normas que
regem concorrências públicas.

A licitação foi examinada por uma
comissão da Procuradoria Geral do Es-
tado que apontou quatro irregularida-
des básicas. A primeira foi a vitória de
um consórcio do qual participava uma
empresa integrante do grupo a que per-
tencia a autora do projeto — o Consòr-

- cio Nacional de Empresas Construtoras
(CNEC) —. o que fere as Constituições
estadual c federal Outro erro foi não
interromper o processo ao se constatar
incompatibilidade entre o orçamento
elaborado para o projeto básico e o

atualizado em abril de 89. Havia distor-
ções nas quantidades e duplicidade na
execução de alguns serviços, elevando
os preços finais.

A terceira irregularidade foi a mob-
serváncia da ordem de abertura dos
envelopes de habilitação das empresas e
dos orçamentos e tecnologias. A lei de-
termina que os envelopes de habilitação
e ofertas sejam separados, mas a Cedae
pós tudo em apenas um envelope. Tam-
bém fixou os preços dos insumos, fato
que incorre em grave erro, o que deve-
na implicar em imediata desclassifica-
ção das propostas.

O escândalo explodiu depois que o
jornalista Jânio de Freitas denunciou
na Folha de São Paulo que não lena
havido concorrência mas acordo prévio
com três empreiteiras —Paranapancma,
Norberto Odebrecht e Camargo Cor-
reia. Alem disso, o custo também lena
aumentado de USS 300 milhões para
USS 1.2 bilhão.

"FOI AO PLAZA SHOPPING,
COMPROU 180 JORNAIS
E SAIU DANDO RISADA."

Coluna do Castello
A astúáa política no JB.

JB

Tudo começou com um passeio ao Plaza Shopping. E aí ele descobriu o Plaza

Summer Festival e lá o melhor da arte de fazer humor: Exposição de cartuns -

Millôr, Chico Caruso, lan, Ique, Miguel Paiva, Nássara, J. Carlos e Ziraldo.

Nessa, participou da superpromoçào de assinatura do Jornal do Brasil. Moral

da estória: Voltou pra casa às gargalhadas, com 180 exemplares do Jornal

do Brasil - um pra cada dia dos próximos seis meses. E mais um superbrinde da

Radical Chie. Vai lá, você fem até o dia 28 pra descobrir o humor do verão.

VISITE NOSSO STAND
2° PISO SETOR B9

JORNAL DO BRASIL
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Roteiro turdtlco

pelos r«ttaur*ntM

BEBER Mirson Murwd

JOÃO BOSCO — Poeta e |oma-
l-sla Senne S.lve.ra conquistou pelo 2'
ano consecutivo ofe«ec.do pelo Centro
de Pa'»pstcolog..i Prof Anldo Bemaco.
o D»«m.o Bota de Cristal na área de

RESTAURANTE SIMÕES
— Onde sabo*ee. gostoso 'tango gre-
lhado com legumes lTe6<<io Otorv
2365

FALE DIRETAMENTE COM O
COtUNHSTA 263 7138

DISCO D 4 \CE I V RIO SAM PA — Um novo programa para as tardes de domingo entra no ar

a partir de 24 de leveteiro Coca Cola e RIOSAMPA apresentam a mais moderna discoteca do eixo

Rio S Paulo Nâo apenas a ma.s moderna O complexo que compôo o Centro de atrações R.oSampa tem a

mais avançada .nfra-MUutura e è a maior casa de shows do Rio Inaugurado no apagar das luzes de 1990

em Nova Iguaçu, o R.oSampa apresentou Roberto Carlos com estrondoso sucesso Também sensac.onal

foram as apresentações de Wando e José Augusto (ago-a estréia Elymar Santos, de 5' a sábado, duas

EL PESCA DOR — Com*,» com morto sucesso o I FESTIVAL Oi COMIDA TÍPICA ESPANHOLA, com . asvnalu.a
9> a- ..,-, Recata, ~- seu b»<«**no e -omant.co RtHêuranti H Ptuado. SaoB ent.ada* lort-rla, de patetas e bacaliau
•p-m^ta no**», CaOa-wes «KrtottKK» . r*cm« ao ge-eí wimonette, <^«<'«"« acompanha 1 copo de v,nq.,a E
poc^oíNr. »m dota** vau* wtwn 

•ccde.ro avado com paiala. wnaderas^^'' P«c»ío* Ia B.'^W °"
^..^a-u PaaairtwMMISOOOO O £1 Pescado-<*a no Largo de S Cornado 20 telefones 322-3133 322 0851

CAFÉ DO TI ÍTRO Ot-««wi«*l« com seu ma.av,lhoso^oreo,pc,o .desde 1907) destaque em-e
os «rt^» a. -.9» "-. -991 co- o P* d««>to (og m*"** com samba no pé) AM, de homereorm- da Escola de Samba
Unrte d, tfh* o S*%> «•»<* tr* ««.raçío pa-a o samba enredo A cM_nWJn^jn^_con. a criação de ^tema
Mif tewte um únçttiat o twwco »ia ca>n) com butíet de !"« um 20 príTtcn e tiuemes (do.si por ap«?nas O» 1 350 00

-, «.vem e.ceíewe hrçoada. com d-e-lo a ca.p.Mha. por CrS 1 600 00 o que vem
™^UriZZ ££<££?* Cemro do «.o 

^J»^ \'^° 
«° Ca" *> '«uo awe oao

iZ~Jl~1 n Muan-it esta laíendo promoção de unhos nac^ona* e .mponados a preçosJ °r? 
p^B.r^n * " .Teatro Mur.rc.pal! tel 262 4164

semanas) A DISCOTECA DISCO DANCE IN RIO SAMPA |á cheaa botando prá quebrar" Na inaugura-

cáo da casa haverá a apresentaçào especial do Grupo CAPITAL INICIAL A seguir, dia 3 de março. Barão

Vermelho Marco Antônio Giehl garante que sua discoteca vai fazer furor Equipamento de som importado,

sob o comando de do.s cracões. os Dee Jays Paulinho Mazzay e Valdinei Rangel da Silva Som Mac Audio

(o som do show de Paul McCartney). Ilum.naçào ÍRIS (a luz usada no Rock in Rio) A part.r das 1 5 horas,

no próximo dom.ngo. a atraçáo maior para a turma |Ovem estará na Rodovia Presidente Dutra Km 14

Telefone 767-4662 767-3982
¦\ YLTON THOMAZ— (foto) O pintor abocanhou o cobicido prêmio

de Mestre de Ilustrações de Histórias em Qundiinhos. oferecido pela
AQCSP Muito versátil, Aylton lança, dia 25 próximo, no Oba Oba, sua

coluna Arte da Natureza" que passará a assinar no Jornal Nacional

ANDRÉA ROCHA PEREIRA — A linda panterinha comemorou

ontem 1 2 primaveras Parabéns!.
*ftk )l \ES Deliciosos pratos são servidos no mais tradicional restaurante

árabe do Rio sob o comando de Michel Yunes Quem garante (e o colunista endossa em

baixo) são assíduos freqüentadores Manoel. Luiz e Maurício Bouéri, comerciantes da

SAARA O Yunes fica na Alfândega. 375 e. não tem filial
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f Problema da CTC será
resolvido por Brizola

Um termo de compromisso assinado
ontem entre o secretário de Transpor-
tcs. Denisar Arneiro. e representantes
sindicais dos quatro mil funcionários da
CTC (Companhia de Transporte Cole-
tivo) adiou para a próxima adminisfta-
ção estadual a polemica sobre a viabili-
dade da companhia. Pelo termo, o atual
governo se compromete a não interferir
no patrimônio da empresa ca manter
em licença remunerada até 31 de março
todos os servidores que, através de re-
presentantes sindicais, fiscalizarão o
cumprimento do acordo c os atos da
diretoria da CTC — que será mantida.

Sustentando a inviabilidade da com-
panhia. Denisar Arneiro transmitiu aos
representantes dos funcionários da
CTC a proposta do governador Morei-
ra Franco para que a gestão da empresa
lhes fosse entregue, mediante apresenta-
ção de um projeto que demonstrasse a
possibilidade de sua recuperação. A
proposta foi imediatamente rejeitada.
"O 

governador deveria ter feito essa
proposta há quatro anos", afirmou o
presidente do Sindicato de Rodoviários
de Niterói. Frnandes Braga. "Nós 

po-

deriamos mostrar que a CTC é viável,
se o governador nos desse o patrimônio
da companhia e mais CrS 6 bilhões para
garantir os direitos sociais dos fundo-
nários que já têm mais de 30 anos de
casa", disse o diretor do Sindicato dos
Rodoviários do Rio de Janeiro, Oswal-
do Garcia Gomes.

A assinatura do termo de compro-
misso contou ainda com a participação
dos deputados Marcelo Dias, Godofre-
do Pinto, ambos do PT, Luiz Carlos
Machado. Aparecida Gomes e Jorge
Picciani. do PDT, que também ftscali-
zarâo seu cumprimento. Entre os pon-
tos do acordo estão ainda a manuten-
ção da atual diretoria como responsável
pelo patrimônio da CTC; a fiscalização
da administração da empresa por uma
comissão de 100 funcionários da em-
presa; o compromisso dos sindicatos de
não criarem obstáculos para o trabalho
dos diretores; a manutenção na sede da
CTC de seu equipamento de informáti-
ca e a manutenção dos 22 funcionários
que fazem a recuperação dos bondes de
Santa Teresa.

Sônia d'Almeida

TF. !__ . \ -.;-.¦ ^-._ ,.' *% P

mm mw '!Ja\ lÉsK:-' - ^^I^H'^Bal 
mmW- 4£áfl ^K^^Hti^'' ' ^1

^1 Bk1éí^^% ;*^2t_B
' 

Àum mmm^a\\\ UmmíSÊSítà' 
¦ ^^^mmwumm

» Ut Wti; 
'

aaaaa aaau..., tRI «3>

W?¦ w*'W |p
^bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbV ^*_B WÊfÍ*: *- ¦

^V ^rgPUtB ^^f8m»_B»

VJ l _#_P^sj_-ã». •¦At..:

Justiça anula a extinção
O desembargador Luciano Belém, do

Órgão Fspccial do Tribunal de Justiça,
deferiu o mandato de segurança impetra-
do pelo deputado Brandão Monteiro
(PDT), por intermédio do advogado
Otacilio Monteiro, solicitando a anula-
ção do decreto Hv214 de Ip de janeiro,
que extinguiu a CTC e conferiu prazo de
30 dias para que a prefeitura decidisse
pela exploração de 20 linhas.

O desembargador mandou oficiar ao
governador Moreira Francocao secreta-
rio estadual de Transportes. Denisar Ar-
neiro. para que em l([ dias expliquem os
motivos que os lesaram a extinguir a
companhia. Otacilio Monteiro ápresen-
tou como argumentos os prejuízos que
serão causados aos 50 mil usuários das
linhas da CTC e aos cofres públicos, na

ordem de CrS 200 milhões mensais com o
pagamento dos salários dos 4.099 fun-
cionàrios colocados cm disponibilidade
remunerada.

"A empresa c de economia mista c
nenhum membro do conselho foi convo-
cado a deliberar sobre o assunto. A Lei
196 62 que criou a CTC dispõe que a
extinção só pode ser decidida por uma
assembléia geral extraordinária convoca-
da especificamente para tal fim", disse o
advogado, explicando que no caso da
extinção caberia ao governo do estado
encampar a empresa de acordo com a
própria lei que a instituiu, mas ao invés
disso, "o governo se arvorou o direito de
deliberar quanto a parali/açâo da empre-
sa". concluiu.

Friburgo debate transporte
l'm dos poucos municípios que des-

respeitaram o congelamento, aumentan-
do os preços das passagens de ônibus de
CrS 60 parj CrS 75. Nova friburgo se
prepara para rediscutir a estrutura de seu
transporte coletivo. No dia 23 de março,
associações de moradores, sindicatos. \e-
readores, secretários municipais e O pie-
feito. Paulo Azevedo, se reunirão com os
diretores da empresa de ônibus Faol, que
há 40 anos tem o monopólio das linhas
de ônibus de Friburgo, para lançar alter-
nativas aos problemas que a cidade vem
enfrentando

O sistema de transporte coletivo do
município tem características muito pe-
fculiares. O modelo tarifário, por exem-
pio. ha nove anos utiliza a taxa única. O
transporte da população rural é subsidia-
do pelos moradores da cidade que. por
causa disso, têm se transferido sistemati-
cimente para 0 campo. Com a criação
da rodoviária de integração, há três
anos. o percurso que unia pessoa pode
fazer, pagando apenas uma passagem,
também aumentou. Enquanto uma via-
gem Rio-Nova Friburgo. de 130 quilo-

metros, custa em torno de CrS 1.300. o
usuário pode percorrer até 90 quilõme-
tros dentro do município gastando ape-
nas CrS 75.

Um problema que a concessionária
de ónibuj alega para aumentar seu preço
e o asfaltamento das ruas. A maior parte
das vias é de paralelepipedos e estradas
de chão, com topografia acidentada,
causando um desgaste maior dos ônibus.
Tudo isso vem encarecendo o preço da
passagem para o morador da área cen-
trai e gerando uma série de protestos.

No I" Encontro de Transporte Cole-
tivo Urbano c Rural de Nova Friburgo.
que será realizado no Motel Bucksy, por
iniciativa da Câmara Municipal, comu-
mdade e autoridades vão discutir as ba-
ses para o plano diretor da cidade, o
modelo tarifário cm vigor, custos e poli-
ticas tarifárias, o fim do monopólio da
Faol e o financiamento do transporte
coletivo! Na ocasião, a concessionária
vai apresentar a planilha de custos e uma
pesquisa de opinião, revelando os pro-
blcmas que mais afetam os usuários.

Marcello Alencar c Tom Jobim almoçaram no Palácio da Cidade

Marcello recebe Tom
Músico vai ao
palácio e acerta
show em Ipanema

O 
cantor e compositor Tom
Jobim almoçou ontem com

o prefeito Marcello Alencar, no
Palácio da Cidade, cm Botafogo,
para tratar do show que fará no
Arpoador dia Io de março, abrin-
do as comemorações do 426° ani-
versário da cidade, no dia seguin-
te. Ele não queria falar sobre o
boato de que teria dispensado o
cachê de USS 33 mil (CrS 8.3 mi-
lhõcs. ao cambio paralelo), mas
acabou prometendo pensar no as-
sunto. "O 

prefeito saberia como
utilizar bem esse dinheiro. Seria
simpático, não é?'\ provocou, ao
que Marcello. sorridente, se apres-
sou cm reponder: "E.é."

Depois de degustar filé ao mo-
lho de champignon, arroz a grega,
salada de legumes e sobremesa.
Tom Jobim concordou até em dar
uma canja no piano do palácio, a
pedido dos jornalistas, mas o cs-
petáculo não aconteceu porque
não foi encontrada a chave do
instrumento. "Sou mais do gênero
de fazer shows intimistas, uma
apresentação no Arpoador me as-
susta. E se chover? E se o piano
cair no mar?", preocupava-se em
tom de galhofa, como se fosse
um iniciante estreando. Apesar de
dividir o tempo entre o Rio e No-
va Iorque — "cheguei no Rio ale
falando português fluentemente"
— Tom se mostrou mais uma vez
encantado com a cidade.

"O Rio já me deu tanta coisa

de inspiração: praias, floresta, mu-
lheres bonitas. Quando, era jovem
eu não saía do Arpoador. Havia
muitos peixes, mergulhos da pedra
e surf, que na época se chamava
pegar jacaré", relembrou. Mareei-
Io Alencar justificou sua escolha
para o show por ele ter "a cara da
cidade c porque ninguém descre-
vcu melhor as belezas do Rio".
Para acompanhá-lo. foi escalada
uma banda de fina estirpe: a mu-
lher Ana (voz) c o filho Paulo
(violão); Danilo Caimy (flauta e
voz) c Simonc Caymi (voz), res-
pectivamente filho c nora de Do-
rival Caymi; Jacques Morelcn-
baum (violoncelo) c Paula
Morelcnbaum (voz), filhos do
maestro Morelcnbaum: c mais
Paulo Braga (bateria). Sebastião
Neto (baixo) c Evelinc Hcckcr
(voz).

Mesmo insistindo que não falou
de dinheiro com o prefeito, Jobim
se queixou do IPTU de CrS 1 mi-
lhão que vai pagar pela 

"casinha"

no Jardim Botânico. "Sobre cachê
quem fala é meu empresário. Músi-
ca não é dinheiro. Quando resolvi
ser artista todos disseram que eu ia
morrer de fome, ficar tuberculoso".
Ele está mais preocupado cm obter
um bom piano para o show, que
será cm palco especialmente mon-
tado na Pedra do Arpoador. "Meu

problema edipiano", brincou. A
apresentação vai começar ás 20h e
segundo ele não deve chegar a duas
horas de duração. O repertório será
composto por clássicos da bossa-
nova e música que falam do Rio.
"Águas de março só tocarei se cho-
ver", adiantou.

Ecò;92 já tem vagas
garantidas nos hotéis

BRASÍLIA — O bloqueio de 70%
dos principais hotéis e flats do Rio de
Janeiro alguns dias antes do inicio da II
Conferência Mundial sobre Meio Am-
biente (Eco-Rio). para facilitar a hospe-
dagem dos 20 mil estrangeiros que ene-
garão à cidade, foi uma das decisões
tomadas ontem, na sede da Embratur.
entre representantes do governo federal c
dos hotéis cariocas. A conferência, na-
trocinada pela Organização das Nações
Unidas (ONU), será realizada entre os
dias I c 12 de junho de 1992 c reunirá
delegações de 170 paises, inclusive cerca
de 70 chefes de estado.

De acordo com o presidente da Asso-
cjação Brasileira da Indústria de Hotéis.
Ângelo Vivacqua. o Rio — com 40 mil
leitos cm 200 hotéis — tem uma quanti-
dade de vagas suficiente para receber
todos os participantes da conferência.
Ele acrescentou que a maioria dos esta-
bclccimcntos está adaptando suas insta-
iaçòcs para o encontro da ONU, apesar
de não ter apresentado os gastos globais
do setor. "Os investimentos são conside-
ráveis; somente o Copacabana Palace
aplicou USS 25 milhões cm suas refor-
mas", afirmou."Algumas redes internacionais de ho-
téis acreditam, como nós. no sucesso da

conferência, e estão aplicando recursos
obtidos na conversão da divida externa
na construção de quatro hotéis de luxo
no Rio", acrescentou o presidente da
Embratur, Ronaldo Monte Rosa. Segun-
do ele, a organização da Fco-Rio custará
USS 4 milhões (quase CrS 900 milhões),
com o governo brasileiro bancando as
despesas das delegações estrangeiras e os
custos de hospedagem dos 500 represen-
tantes da ONU.

Monte Rosa ressaltou que a confe-
renda irá colaborar para a definitiva re-
cuperação da imagem turística do Rio de
Janeiro junto á comunidade internado-
nal. "A Eco-Rio é tão importante quan-
to uma Olimpíada c seu sucesso depende
de uma ótima organização", afirmou.

A reunião foi presidida pelo secreta-
rio executivo do Grupo de Trabalho da
Eco-Rio, Carlos Garcia, c pelo presiden-
te da Embratur. IX" acordo com Carlos
Garcia, os trabalhos estão adiantados
devido á importância do evento, o pn-
meiro promovido nos últimos 20 anos.
após a I Conferência, de Estocolmo
(Suécia). "A Eco-Rio também recebera
15 mil membros de 500 entidades am-
bientalistas internacionais", lembrou
Carlos Garcia.

Rio terá centro que
processa lixo tóxico

O Rio de Janeiro deverá ganhar um
centro de processamento de resíduos to-
xicos industriais, atualmente depositados
cm lugares diversos, geralmente nas pró-
pnas industrias e multai ve/cs de manei-
ra inadequada. Três representantes do
grupo italiano Epoclcar apresentaram
ontem na sede da Agência de Dcsenvol-
vimento do Estado do Rio de Janeiro
(AD-Rio) a idéia do projeto que preten-
dem desenvolver, cm associação com
empresas brasileiras, na Região Metro-
politana do Rio.

O centro processará 30 mil toneladas
de resíduos por ano, capacidade que po-
dera ser ampliada para 50 mil. De açor-
do com a classificação fisieo-quimica. os
resíduos sólidos e líquidos poderão ser
incinerados, reaproveitados ou aterra-
dos. passando às vezes por mais de um
processo. O centro prestará serviços a
empresas químicas e farmacêuticas, entre
outras, que pagarão taxa pelo serviço.

Segundo o secretário de Meio Am-
biente' do estado, Carlos Henrique de
Abreu Mendes, que participou do encon-
tro. pelo menos 40 grandes empresas do
F.stado do Rio de Janeiro, que produz
cerca de 150 mil toneladas anuais de
resíduos perigosos, poderão se beneficiar
do centro. "Será um passo fundamental
para modificar o quadro em que vivemos
atualmente, cm relação á deposição de
resíduos industriais", disse.

Ricardo Silveira, presidente da Fun-
dação Pró-Vita. entidade nào governa-
mental que assessora o grupo italiano,
afirmou que há empresas interessadas e
que é preciso encontrar um terreno para
a instalação do centro. O investimento,
estimado em USS 30 milhões, incluíra
um forno capaz de atingir a temperatura
de 1.200°C. suficiente para queimar o
A-Carel (Bifenila Poli-Cloradal, óleo ai-
lamente tóxico que existe cm quantidade
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Carlos Henrique

no Estado. Metais ncíados e solventes
orgânicos também poderão ser processa-
dos no centro.

O engenheiro químico Stefano Saiu.
direlor-proprietário do Centro de Pesqui-
sas Químicas de Milão, disse que espera
construir o centro cm'um ano e meio. Salv i
ficou conhecido por liderar o processo de
identificação e acondidonamento de rçsi-
duos sólidos contidos em 13 mil toneis e
117 containers do navio kann B. Em
I9S9, o navio vagou pelo mundo sem
conseguir aportar. A carga recebeu trata-
mento e destino final adequados, sempre-
jui/o para o meio ambiente.
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CONAR.
AJUDANDO

ATIRARAMÁ
PROPAGANDA

DE CIRCULAÇÃO
ANTES DELA
ENTRAREM

CIRCULAÇÃO.

Em 1990, o consumidor brasileiro ganhou mais um instrumento
em defesa dos seus interesses: o código de defesa do consumidor.

Como toda iniciativa em favor do consumidor, o novo código é
bem-vindo. E o espírito que norteia a sua criação deve ser incentivado
por todos aqueles que estão ligados à propaganda.

Esta é uma posição que o negócio da propaganda vem defen-
dendo através dos anos.

Numa época em que os diversos segmentos da sociedade ainda
não estavam estruturados para defender seus interesses, a propaganda
foi a primeira a levantar uma bandeira em res-
peito aos direitos do consumidor, criando o
Conar - Conselho Nacional de
A_Jto-Reg____tfTient__KÍ-0 l\iblicitãria. ""
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A função do Conar é estabelecer as regras que permitem à
comunicação publicitária não ferir os interesses da sociedade.

E ninguém tem mais interesse em defender o consu-
midor da má propaganda do que a rjrópria r_Mrjr____ganda.

Porque se um dia a propaganda perder a confiança
do público, ela perde também a razão de existir.

É por isso que, no mundo todo, rnesmonos
países onde há muito tempo já existe uma legis-
lação de proteção ao consumidor, a
auto-regulamentação publicitária é
considerada a maneira mais eficaz de *«____««

abuunàa

controlar os abusos da propaganda. "««"*-

forque ela é espontânea. Na maioria das vezes os códigos de
auto-regulamentação são muito mais abrangentes do que a própria
legislação.

Porque ela não custa um tostão aos cofres públicos. O Conar,

por exemplo, é mantido pela contribuição voluntária de agências de

publicidade, anunciantes e veículos de comunicação.
Porque ela é rápida. Os casos julgados pelo Conselho de Ética

do Conar dispensam a burocracia e os trâmites da justiça comum.
O Conar não substitui a lei e a Justiça, mas atua de maneira

efetiva para que elas não precisem ser invocadas.
forque, no fundo, o que leva alguém a

transgredir os limites dos seus direitos não é
a falta de uma legislação.
É a falta de senso ético.

Para rmior sugotoV! ou pedir
um fifmp/or do Código, exrrva paro;

Conar - Conselho Soctonal de
Auto-RefrulamrntO(âo Publicitária

Coúo rosto/ 8055 - ar owso
Sio Paulo ¦ SP.

PELA RESPONSABILIDADE Ql'E -

CONAR
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Greve
Em assembléia com cerca de 200

dos 12 mil serventuários, acabou on-
tem a mais longa greve — 92 dias —
na Justiça do estado. A decisão foi
tomada com a publicação, no Diário
Oficial, da lei que concedeu aumentos
salariais de 100% á categoria. Mas,
apesar de os serventuários voltarem ao
Fórum hoje, o reinicio do andamento
dos processos c da contagem de prazos
só se dará a partir de segunda-feira, dia
25, ou seja. apenas na próxima semana
a Justiça voltará a funcionar plena-
mente;

Isto é o que foi confirmado pelo
presidente do Tribunal de Justiça, de-
sembargador Jorge Lorctti, que aten-
deu a pedidos de representantes dos
advogados e dos serventuários. A lei
1.793, sancionada segunda-feira pelo
governador Moreira Franco, estendeu
aos serventuários os reajustes concedi-
dos no ano passado aos funcionários
estaduais da administração direta e au-
tarquias.

O sindicato dos serventuários só
não concordou com um item: o que
exclui dos reajustes os técnicos judicia-
rios especializados que estejam em car-
gos de confiança. Motivo: tal exclusão

r*.*; ,<*- v "".""***:/

acaba, mas Fórum só funciona dia 25
Polícia encontra outra
barra de ouro do BB -

fará com que funcionários especializa-
dos passem a ter salários menores que
os de categorias inferiores. "Já estamos
nos mobilizando junto à Assembléia
Legislativa para. o mais rapidamente
possível, tirar este item da lei", garan-
tiu a presidente do sindicato, Elizabeth
Gatto Luna.

Òs serventuários queriam que o
Fórum só abrisse hoje c amanhã para
trabalhos internos, de modo a que os
processos fossem organizados por
prioridade. O desembargador Lorctti.
porém, determinou apenas que os pra-
zos voltem a correr na próxima sema-
na. Assim, quem quiser ir hoje ou
amanhã ao Fórum, atrás de informa-
ções sobre os processos, será atendido
normalmente. "Como os prazos não
correrão, a afluência de advogados se-
rá pequena, o que dará mais tempo aos
serventuários para colocar cm dia seus
trabalhos", disse Lorctti. Ele determi-
nou que os juizes não fechem as portas
das varas c cartórios, permitindo o
acesso de advogados e do público.

De acordo com a lei. os serventuá-
rios também receberão reajustes re-
troativos ao dia 22 de outubro de 1990.
que serão pagos cm oito parcelas, de

50%"do"s vencimentos, já a partir do
próximo salário. Com os aumentos,
um auxiliar de cartório — o que ganha
menos na Justiça — passará a ter um
salário-base de CrS 36 mil. O inicial de
um técnico-judiciário é. agora, de CrS
66 mil. Estes valores não levam em
consideração adicionais, como triénios
c gratificação por tempo de serviço,
que poderão levar o salário de um
auxiliar de cartório, por exemplo, aos
CrS 132 mil.

A greve dos serventuários começou
em 21 de novembro e foi a mais longa
já realizada pela categoria. Foi a sexta
vez que eles pararam de trabalhar nos
últimos dois anos. O desembargador
Jorge Loretti, recém-empossado na
presidência do Tribunal, disse que está
estudando a unificação estatutária da
categoria, pois muitos serventuários
ainda são regidos pela CLT. Segundo
Lorctti,' com os aumentos, a folha de
pagamento dos serventuários passa a
representar 90% do orçamento anual
da Justiça do estado, que é de CrS 15
bilhões. Ele acrescentou: "A receita
anual da Justiça, de CrS 800 milhões,
serve para pagar apenas um mês dos
salários da categoria."

Frederico Horário
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Mesmo c-om o anuncio, ,-i tó/tfó, do /7íh ila _nr»r dos serventuários, o movimento no Fórum continuou fraco

Castor e 'Miro' desfilaram no
Carnaval com indulto de Natal

Os patronos das escolas de samba
Mocidadc Independente de Padre Mi-
guel e. Salgueiro, os bicheiros Castor de
Andrade e Valdomiro Teixeira, o Miro,
puderam desfilar no Sambódromo nesie
Carnaval graças ao decreto n" 99.515
90. assinado pelo Presidente da Rcpu-
blica no dia de Natal. Pelo documento,
foram beneficiados com indulto os pre-
sos de bom comportamento condena-
dos ate quatro anos de prisão e que

tivessem cumprido dois terços da pena.
Em agosto de 1988 os dois contra-

ventores foram condenados a um ano de
prisão pela 5' Vara Criminal de Duque
de Caxias, depois de terem sido presos
no Cassino Barão de Drumond. em Xe-
rèm, Duque de Caxias Castor e Miro
foram indiciados como responsáveis pe-
Io funcionamento do cassino, estourado
pela Policia Federal, mas ganharam
0 direito de cumprir a pena em cisa

Nos primeiros dias de janeiro o de-
creio do presidente da República foi
apreciado pelo Conselho Penitenciário,
que se pronunciou a favor do indulto. O
adv ogado Wilson Lopes dos Santos, de-
Censor de Castor c Miro, já entrou com
petição na Vara Criminal cm que solici-
ta á jui/a Dcnise Camoncs a anulação
das condenações, com base no decreto
presidencial e na decisão do Conselho
Penitenciário.

O filo do 'novo' Sr. Alencar
Moreira Franco *

"A verdade c o mais eficiente inslru-
mento de mudança social. Por isso os
lu imens a temem

ProvfrbtO chinês

O 
Sr. Marcello Alencar reconhe-
ecu que o comando sobre o

Carnaval carioca e exercido pelos "bi-
cheiros" ou. como a imprensa carioca
os trata, "banqueiros" e. o que e *ur-
preendente. declarou-se disposto a as-
sumir a guerra santa contra a míluén-
cia destas pessoas na Riotur e no
Carnaval Surpreendente, piirque foi
lustamente depois que o PDT conquis-
tou. em I9SX a Prefeitura do Rio. e
este senhor se tornou prefeito pela pn-
meira vez. que esta hegemonia se con-
solidou

Verdade seja dita. sempre houve a
presença do "bicho" no samba Mas.
somente depois que o PD I herdou do
espicho chaguista a aliança politico-e-
leitoral com a contravenção, que a
hierarquia da contr.ncnçâo institucio-
nali/ou-se como poder n<i Carnaval. 4
tal ponto que o encaminhamento de
qualquer problema passa nccrss,ina-
mente pelo colegiado que c a Liga das
Escolas de Samba

Ao consocá-los ao Palácio, por-
tanto, da curso a uma realidade que já
custe Resolrido a entregar às escolas
de samb.) um terreno para que possam
construir seus barracões e um Museu
do Samba — iniciativa que já conside-
n> tuasada, tendo em \rsta a impor-
táncia do Cam.nal. como o maior
evento da cultura popular brasileira
—. só me restavam dois caminhos pa-
ra matenaitrar este ato potittco-êdmi-
ntstratno entregar na ciandcstinida-
de. ivrrh' se tivesse algo a esconder, ou

j vista de todos, como devem ser exe-
cutados os atos públicos.

É claro que sabia que a maioria dos
presidentes das escolas de samba é
composta de "bicheiros". Disto todos
sabem. Mas não havia razão para que
eu os encontrasse fora do meu local de
trabalho. São me apoiaram como
candidato ao governo, em I9S6. Ao
contrário, levados pelas mãos do Sr.
Marcello Alencar a um famoso chur-
rasco comandado pelo atual prvsiden-
te da Liga. eles jantaram com o Sr.
Darcy Ribeiro e declararam o apsiio a
sua candidatura.

São os persegui ao longo do meu
governo, no exercício de suas ativtda-
des de "bicheiros", porque, sem qual-
quer compromisso político, declarei,
como candidato, que não ina criar as
famosas dificuldades "repressivas"pa-
ra obter facilidades financeiras. F. as-
sim agi. Logo. não lenho o que escon-
der. nem razão para escamotear uma
realidade da vida social canoca: os"bicheiros" fazem p,irte do universo
social desta cidade, com elevado nivel
de integração e circulação nas mais
.iltas camadas da sixied.ide

Ao contrario do disfarçado Sr
Marcello Alencar, que os encontrou
cm um jantar para negociações eleito-
rais. eles loram ao palácio como presi-dentes das escolas de samba para rece-
ber um terreno, no qual construirãoseus barracões c um museu F. porforca da gestão pnlittcj do Sr Alencar
na Prefeitura do Rio. quem quiser se
relacionar com o cc>mando das escolas
de samba não tem outros interiocvto-
res E só Ic; os jornais e ver a televisão
que se peniera comprovar este fato

Sem querer escorhkr esta realidade,
prepam-me para a discussão que sabia
inevitável Apresentado o fato tndiscuti-veidequeo comando do carnaval unha

sido entregue pela Prefeitura a Liga das
Escolas de Samba, cabe-lhe agora uma
decisão: ou a Prefeitura muda esta /ra/;-
dade ou a acena.

Denunciado, o Sr Alencar decla-
rou-sc enojado com a convivência com
os dirigentes das escolas, por serem
todos "bicheiros" e pessoas de reputa-
ção duvidosa, alguns ligados ao regime
militar e á tortura. Sos períodos elei-
totais, não foi isto o que ele disse. Pelo
contrário.

Mas. vale para se observar a since-
rídade das palavras do "novo" Sr.
Alencar. Ele — bem como seu partido,
o PDT — está na obrigação de dar
conseqüência política, administrativa e
s<vial ao que nxentemente declarou.
Já dá mostras, porém, de arrependi-
mento, pois marcou para dentro de
duas semanas uma conversa sobre o
assunto com a Riotur. Ora. a Riotur é
a prefeitura. O presidente da Riotur é
seu subordinado. Será preciso lembrar
ao prefeito sua autoridade, não para"conversar", mas para determinar?

Só há um caminho para o "novv"
Sr. Alencar materializar sua retónca: o
combate permanente e eficaz ao jogo
do bicho, com o desmantelamento da
máquina que mantém trabalhando mi-
lhares de pessoas, para que os conheci-
dos "banqueiros", descapitalizados
pela recessão repressiva do governo do
PDT que se instalará em março, não
tenha mais condições de manter o po-
der e a tnlluéncia sobre as escolas de
samba, o Carnaval, a Riotur e a pre-
feitura

Caso contrario, a nxcntíssima dis-
posição do Sr Alencar não pass.ira de
filo Tenta cobrir, mas não esconde
Isto será fácil de ser constatado. São
demora

¦ Gotfritifor Oo Effdo Oo 1>o d» Jtne.ro

Três policiais
são presos
por extorsão

Os policiais militares Frank Martins
c Ronaldo Gomes da Silva, do 14"
BPM (Bangu). c o policial civil Renato
Gomes da Silva, da delegacia de Piabe-
tá (Magé. Grande Rio), foram presos
ontem, quando tentavam extorquir o
comerciante Marcos Vinícius Ávila,
dono da FM Moto. na Rua 24 de
Maio, Engenho Novo. Há um mès c
meio os três foram à oficina c exigiram
CrS 2 milhões, alegando que ali esta-
vam motocicletas roubadas.

Como Marcos Vinícius não tinha o
dinheiro, os três policiais, que chegaram
lambem a ameaçar a família do comer-
ciante, roubaram duas motos Yamaha
da loja — uma RD-350 e uma RX-180
— ficando de voltar para pegar os do-
cumentos de uma delas. Ontem de ma-
nhã. quando viu os três policiais, Mar-
cos Vinícius fugiu pelo telhado da loja c
pediu ajuda na 25' DP, que fica a 100
metros da FM Moto.

Disputa entre
traficantes
faz 4 mortes

Quatro homens foram assassinados
na madrugada de ontem na Praça da
Morte, no Morro do Alemão, cm Ra-
mos. Segundo policiais, o mandante
dos assassinatos seria um traficante de
tóxicos identificado como Orlando,
que na véspera invadiu o morro para
expulsar o traficante conhecido como
Severino. ou Fernando, que explorava a
venda de drogas na favela.

Os quatro corpos foram achados de
manhã, dentro do Volks placa QS
2429. abandonado na Estrada do lia-
rarc. perto da Rua Joaquim de Quei-
roz, um dos acessos ao morro. Todos
os homens eram moradores do Morro
do Alemão. Cm deles foi identificado
como sendo Valério Gomes, o Negào,
de 23 anos; outro, pardo, aparentando
25 anos de idade, era conhecido como
71 ou Santinho: o terceiro era um ho-
mem branco, calvo, de 30 anos presu-
míveis; e o outro, pardo, devia ter 22
anos. Segundo Paulo Ferreira da Silva,
dono do Volks e também morador do
morro, de madrugada, logo após um
tiroteio, um desconhecido bateu à sua
porta para lhe pedir o carro empresta-
do. O desconhecido estava armado e
disse-lhe apenas que precisava do carro
"para fazer uma limpeza no morro".

A policia recuperou ontem mais
uma barra de ouro roubada da agén-
cia Candelária do Banco do Brasil,
no Centro da cidade. Ela foi entregue
ao delegado Ariorbar Pontes, da 57'
DP (Nilópolis). por Edson de Assis.
de 37 anos. irmão de Elizeu de Assis,
que é receptador de ouro c a recebeu
de Alex Santana da Silva, preso se-
gunda-feira com quatro barras. Se-
gundo o delegado Nonato Costa, di-
retor da Divisão de Roubos e Furtos,
a investigação está quase no fim, fal-
tando apenas encontrar uma das 4S
barras que os assaltantes dizem ter
roubado e prender um deles.

Os ladrões confessaram o roubo
de 48 barras, mas a direção do Banco
do Brasil garante que foram 72.
Diante dessa contradição, o delegado
Nonato Costa decidiu, ontem, inti-
mar gerentes c funcionários do banco
para explicar e provar, através de
documentos, quantas barras de ouro

entraram na agencia, o total que saiu
antes do assalto c o que restou de-
pois. Os assaltantes também serão
interrogados novamente.

De acordo com o delegado, os
presos contaram ter dividido igual-
mente o roubo, ficando cada um dos
oito assaltantes com seis barras, além
do dinheiro. "Mas cada um deles re-
solvcu dar de presente ao pai-de-san-
to Jorge Chaves Batalha uma barra
de ouro, porque foi ele quem, durante
uma sessão espirita, aconselhou o
grupo a fazer o assalto para melhorar
de vida", acrescentou Nonato Costa.
Portanto. Jorge foi o que mais lu-
crou. tendo ficado com oito.

Os policiais da Delegacia de Rou-
bos c Furtos continuam à procura do
único assaltante cm liberdade, conhe-
cido como Punk. c que, segundo seus
cúmplices, não tem em seu poder ne-
nhuma barra de ouro.

Cabeleireiro — Policiais da 12'
DP (Copacabana) vão hoje a Mage
(Grande Rio) tentar localizar o corpo
de Flávio Baltazar Ribeiro, de 43 anos,
cabeleireiro e homossexual que morava
na Rua Cinco de Julho, em Copacaba-
na. e foi assassinado no dia 2. por en-
forcamenio. A policia ja prendeu o sol-
dado do Exército Marcelo Duraes do
Nascimento, de 20 anos. que acusou
Sérgio Alves Norbcrto, de 22. pelo cri-
me. Suspeita-se que Sérgio e Marcelo
estejam envolvidos em outras mortes
em Copacabana.
Espanhol — Quando tentava em-
barcar para Madri, o espanhol Fausti-
no Soares Domingucs. solteiro. 34
anos, foi preso no Aeroporto Interna-
cional do Rio de Janeiro, com 515 gra-
mas de cocaína. Levado para o sclor
anli-scqücstro do aeroporto, ele confes-
sou ser dependente de drogas e que
comprara a cocaína em uma rua de
Copacabana.
PM morto — O soldado da Poli-
cia Militar Jorge Luis Castro, de 38
anos. foi assassinado na noite de terça-
feira com dois tiros na cabeça. O crime
ocorreu na Estrada do Galeão, em fren-
te ao número 2.733. na Ilha do (iover-
nador. onde funciona uma lanchonete
Jorge foi morto por volta das I9h30, ao
volante do Santana branco placa do
Rio, ZE 8403. Policiais da 37' DP (Ilha

Governador) não têm pistas do assassi-
no. que aparentemente nada roubou,
pois foram encontrados no carro todos
os documentos da vitima e seu talão de
cheques do Bancrj. Jorge Luis era lota-
do no 15" BPM (Duque de Caxias)

Alta tensão — Almir Monteiro de
Oliveira, de 44 anos. funcionário da es-
trada-de-Fcrro Corcovado, morreu ele-
trocutado ontem de manhã. Ele estava
sobre um vagão fazendo serviço de lubn-
fic.içáo e locou num cabo de alta tensão,
recebendo uma carga de 19 mil volts.

Assalto — Quatro homens c uma
mulher assaltaram ontem de madrugada
o Motel Mar dei Plata. na pista de subida
da Rodovia Presidente Dutra, altura de
Vila Rovili, cm São João de Menti (B.u-
xada FluminenseI. O grupo roubou dois
relógios, cigarros e garrafas de uísque.
dois videocassetes, um ferro elétrico e
CrS 36 mil da portaria. Segundo o gercn-
te do motel, Argenilton dos Santos Fir-
mino. um dos assaltante entrou com a
mulher e pediu um quarto. Pouco depois
o casal voltou á .portaria c o rendeu
Nesse momento entraram os outros três
assaltantes Eles fugiram no Chcvette EQ
fj543 de Francisco de Assis Coelho Chi-
mes, que teve seu quarto invadido. Há
informação de que os ladrões roubaram
cerca de CrS 300 mil dos hóspedes, que
não apresentaram queixa na 64' DP. on-
de o roubo foi registrado,
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Normas e
Procedimentos
em Vigor sobre

LICITAÇÕES E CONTRATOS.
A ESAD tem a satisfação de apresentar o Curso referido acima, no Rio de Janeiro, dias 26 a

28 de fevereiro, em horário integral. Por se tratar de um tema extremamente oportuno e de

grande interesse a órgãos e setores públicos, empresas estatais e empresas de consultoria e de

engenharia, pedimos confirmar a participação tão logo decidam. A TURMA SERÁ L1MI-

TADA.
Prof. Antônio Militão, cujo curriculum resumido abaixo apresentamos, estará à disposição
dos participantes para orientá-los em possíveis soluções de seus problemas concretos. TRA-

GA SUA DÚVIDA, NÓS O ORIENTAREMOS.
CONFERENCISTA

ANTÔNIO MILITAO
Contador, Advogado especializado em Licitações e Contratos Administrativos,
secretário-chefe da Auditoria Geral do Estado de Sergipe e Professor da ESAD

TEMÁRIO:

a Pontos Polêmicos do Dccreto-Lei ns 2.300/86 e a Nova Constituição.
a Licitações nas autarquias e entidades com o advento da nova norma constitucional.
a Adaptação das legislações estaduais e municipais as normas do Decreto Lei 2.300/86.
a Contratação direta: dispensa, dispensabilidade, inexigibilidade e vedação.
a Modalidades: convite, tomada de preços, concorrência, leilão e concurso.
a Tipos de licitação: menor preço, técnica, técnica e preço e preço base.
a A Comissão de Licitação permanente ou especial.
a Fases da Licitação: edital, habilitação e julgamento.
a Preferência de marca, padronização. Autoridades competentes para definição.
a Contratação de serviços contínuos, extensão e prorrogação dos contratos.
a Serviços técnicos profissionais de notória especialização. Requisitos a serem observados.
a Formalização do contrato, prazo de duração, extensão e prorrogação.
a Acréscimo e supressões durante a execução dos contratos.
a Revogação e anulação da licitação. Efeitos.
a Recursos, contagem de prazos.
a Reajuste de preços nos contratos. O índice mais apropriado.
a Revisão de preços contratuais. A Teoria da Imprcvisão.
a Indenização por inadimplência no pagamento. Administração direta, autárquica, fundado-

nal, empresas públicas e sociedades de economia mista.
• Inovações e alterações provocadas pelo Plano Collor II.
a Estudos de casos individuais e suas possíveis soluções.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
f . .~.in Telefone (021) 221 -7080, Telex (21) 38690 ou diretamente na sede da ESAD

Podem ser feitas pelo «^^J^ ,0 - 9* andar. Rio de Janc.ro -RJ
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Sem chuvas, o tumulto continua
Poça da Av. Brasil só foi esgotada à tarde e muitos precisaram andar mais de 10 quilômetros,

O temporal da noite de segunda-feira
continuou causando transtornos aos ca-
riocas ainda ontem Só,á tarde foi total-
mente esgotada a poça d'água, formada
no Caju. que na terça-feira causou um
engarrafamento de 27 quilômetros. De
manhã, muita gente que ia para o empre-
go teve que descer dos ônibus, impedidos
de prosseguir,.e, caminhar mais de 10
quilômetros, para não faltar ao trabalho
pelo segundo dia consecutivo.

Foi o caso de Paulo Roberto Gomes
de Oliveira, 25 anos. chefe do almoxari-
fado de uma loja de ferramentas em São
Cristóvão. Na terça-feira, como sempre
faz nos dias úteis, ele saiu de casa. cm
Belford Roxo. distrito de Nova Iguaçu,
na Baixada Fluminense, ás 6h30. Mas já
passava de 17h30 quando o ônibus che-
gou ao ponto em que ele deveria descer.
"Nào valia a pena saltar. Conlinuei a
viagem até a Central do Brasil c ali tomei
outro ônibus para voltar para casa",
contou Paulo Roberto. Ontem, eram
Rh15 quando o ônibus em que viajava
Paulo Roberto chegou ao ponto cm que
a poça d'água impedia o trânsito. Fie
não hesitou: desceu c seguiu a pé Primei-
ro, cquilibrando-sc. como tantos outros,
por 50 metros, sobre a mureta que separa
as pistas lateral e central da avenida no
sentido Zona Norte—Centro. Depois,
caminhou para São Cristóvão, tendo o
cuidado de evitar as ruas Bela e Ricardo
Machado.

Nessas ruas. que até o meio da tarde
continuavam alagadas, moradores alu-
cavam botes c pedaços de isopor para
quem não linha outra condução. Fran-
cisco Nelbcr de Sousa. 22 anos. mecânico
de uma locadora de automóveis em San-
to Cristo (Zona Portuária), que mora cm
Duque de Caxias (Baixada Fluminense),

ainda conseguiu chegar ao trabalho, ter-
ça-feira. às I6h. Ontem, para evitar novo
e grande alraso. cie sallou do ônibus cm
Cordovil e caminhou mais de 11 quilo-
metros.

O engarrafamento de ontem na Ave-
nida Brasil, embora menor que o da
véspera, lambem era grande: ia do Caju
a Ramos Até o meio-dia. ocorreram
problemas lambem nas avenidas Novo
Rio. dos Democráticos c Suburbana c
nas ruas L.copoldina Rego. Sào Luis
Gonzaga. Dona Isabel e Leopoldo Bu-
Ihões.

O presidente do DER (Departamento
de Fstradas de Rodagem). Elias Assed.
garanic que nào se repetirá o caos varifi-
cado na Avenida Brasil nos últimos três
dias. "Basta só que os responsáveis nào
deixem obstruir o Canal de Dom Carlos,
no Caju, por onde escoam as águas que
chegam de São Cristóvão, as mesmas
que agora inundaram a Avenida Brasil
na altura do numero 2.021". afirmou.

De acordo com Flias Assed. está sen-
do construída uma elevatória perto da
boca do canal, no Caju. Ontem mesmo,
disse ele. começaram os preparativos pa-
ra execução da obra e. dentro de 15 dias,
ali serão instaladas duas bombas de sue-
ção. com vazão de 2 mil litros por minu-
to No Dom Carlos desembocam os ca-
nais do Retiro Saudoso e da Rua Bela

Para retirar a água do Caju. o DER
contratou uma empresa especializada,
que instalou uma bomba de sucção na
esquina da Avenida Brasil com a Rua
Ricardo Machado A bomba foi posta
em funcionamento as 1% de terça-feira e
so parou, para um intervalo, perto das
9h30 de ontem, quando caminhões e ôni-
bus começaram a trafegar na pista lateral
de sentido Zona Norte—Centro.
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Lagoa não passa no teste
O DER contratou empresa para tirar água da Avenida Brasil com bombas de sucção
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As obras de drenagem nas pistas da
Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa,
lunio ao estacionamento do Tivoli Par-
que. não passaram pelo teste da chuva de
.segunda-feira A acua subiu cerca de um
metro, cobrindo as duas pistas e a área
de estacionamento do parque, entre o
Clube Naval c o Tivoli. Para vencer
aquele trecho, os motoristas foram obri-
gados a atravessar o gramado e passar
junto á margem da Lagoa. A chuva dam-
ficou, também, o Parque do Cantagalo.
entre o Parque do Catacumba e o Corte
do Cantagalo. onde a primeira fase das
obras de rcurbanizaçào foi recém-inau-
curada pelo prefeito Marcello Alencar

Embora os alagamentos em vários
pomos da Lagoa Rodrigo de Freitas te-
nhain sido presenciados pela população.
Gilberto Costa, da l1 Superintendência
de Conservação e Obras da Secretaria
Municipal de Obras, afirmou ontem que
só houve inundação no Posto Itaipava.
peno do Tivoli Park. que ainda esla em
obras e abaixo do nivcl das pistas de
rolamento. Ele citou ainda um pequeno
alagamento perto do portão do Clube
Piraquc. explicando que foi causado por
detritos sólidos que ficaram presos na
entrada das galerias, impedindo o escoa-
mento das águas.

No trecho junto ao Piraqué. segundo
: Gilberto Costa, nào foram feitas obras,

mas. se o problema continuar, poderá ser
aberta uma nova frente de trabalho den-
tro do projeto de recuperação dos pontos
críticos da Lagoa. A obra de drenagem
perto do Tivoli Park foi inaugurada no
dia 29 de setembro do ano passado, de-
pois de quase um ano de trabalho, cm
que o trânsito era desviado por uma
pista improvisada sobre a atea de esta-
cionamento do Tivoli.

Cerca de 400 metros de pistas foram
elevados em um metro, no sentido do
Túnel Rcboúças c 70 centimentros na
direção contrária. As obras custaram á
Prefeitura, na época. CrS 30 milhões. O
subgercnle do Posto Itaipava. Gilberto
João dos Santos, disse, entretanto, que.
com a chuva, começou a sair água dos
bueiros, que invadiu o posto, transfor-
mando a área num grande lago..

O excesso de água na galeria pluvial
causou a inundação das pistas da Aveni-
da Epitácio Pessoa, perto do Corte do
Cantagalo e dos 145 mil metros quadra-
dos do Parque do Cantagalo. onde uma
fenda de cerca de 20 metros foi aberta ao
lado da quadra de léms. Parle da ciclo-
via. que estava pronta para ser asfaltada
e que deveria ser inaugurada dentro de
30 dias. afundou. A Riourbc foi obriga-
da também a mudar o projeto inicial do
parque c gramar ires metros da pequena
praia, para proteger o mcio-fio da infil-
tração da água.

Apesar de vários funcionários da
CBC Koteca (firma encarregada das
obras no parque) terem garantido que a
fenda no meio do parque foi aberta pelas
chuvas, um engenheiro da empresa, Aris-
lides Félix. disse que ela foi feita pela
firma para passar uma linha de dutos
para iluminação do parque. O engenhei-
ro negou ainda que a grama que vem
sendo colocada desde ontem em toda a
extensão da praia, fosse uma medida pa-
ra proteger o parque de inundações, "ls-

so faz parle do projeto final", afirmou
ele. embora na maquete do parque, am-
piamente div ulgada, não cxisia essa faixa
gramada
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Na tarde de ontem, a água ainda não havia escoado na Rua Bela, cm São Cristóvão

Rocinha vive um dia de trabalho intenso
liMoradores fazem

mutirão e retiram
toneladas de terra

D ois dias depois do temporal que
castigou a cidade, os moradores

da ("avela da Rocinha livcram uma
quarta-feira de muita atividade. Nas
casas localizadas próximas ao valào da
Avenida Beira-Rio. dezenas de pes-
soas. cm mutirão, retiraram toneladas
de terra, trabalhando toda a manhã e a
tarde, com pás e carrinhos de mão. Nos
escombros do prédio 553 da Estrada da
Gávea, que desabou, matando o moto-
nsta Francisco Filho Cavalcanti, crian-
ças passaram o dia brincando, entre
pedaços de concreto, retalhos de col-
chòes e muilo lixo. Ate as 17h. nenhum
funcionário da Defesa Civil unha ido
ao local, que lambem nào recebeu a
visita de garis da Comlurb pjra retirar
o entulho"Depois 

que os bombeiros retira-
ram o corpo do motorista, todo o
mundo sumiu Na outra chuva, quem
retirou os escombros loram os próprios
moradores", dis^e Mana de Fátima
¦\raujo. moradora do apartamento 102
do edifício numero I da Travessa
União, localizado em frente ,ío prédio
que desabou Segundo ela. se a chuva
recomeçar, toda a terra acumulada,
com pedaços de madeira e concreto.
vai invadir as casas em frente ao cdifi-
cio. "Acho que nem mesmo um muti-
rão scra suficiente para retirar lodo
esse lixo ". comentou

O biscateiro Roberto Evangelista
da Silva, de 29 anos. denunciou que a
empresa de ônibus Monza. cuja gara-
gem fica kxahzjda óo oulro Lido da
Estrada da Gávea, entre a Via Apia e o
Caminho de Boiadctro. e uma das rev
ponsàíe» pelo desabamento do prédio.

lá que obstruiu as galerias com restos
de pneu e ferragens. "'Antes, a água
que descia do brizolõo escoava pelas
manilhas. Agora, as saidas estão entu-
pidas c o esgoto desce direto na Estra-
da da Gávea, sobre a pista, virando
uma cachoeira forte, quando chove",
disse ele.

Apesar de o gari João Paulo Perei-
ra. de 37 anos, garantir que pelo menos
40 homens da Comlurb trabalharam
todo o dia na retirada de quase 50
toneladas de lerra acumuladas próxi-
mo ao valào. os moradores afirmaram
que eles próprios é que fizeram o servi-
ço mais pesado. Lm deles, que preferiu
nào se identificar, diss que os garis
Aihon. Ra Jii Rocinha c China, entre
outros, exigiram dinheiro dos comer-
cianics para limpar as ruas da favela.

Pedro Paulo dos Santos, de 43
anos. jardineiro do Jardim Botânico,
que mora na Travessa Campo Espe-
rança, faltou ao trabalho nos últimos
dois dias para remover, com baldes e
carrinhos de mão. a lama acumulada
cm sua casa Na desobstrução de gale-
rias de esgoto e retirada da terra da
Travessa Campo Esperança, ate crian-
ças ajudaram

U entregador do JORNAL DO
BRASIL Antônio Silva Ribeiro Morei-
ra. de 29 anos. que lambem mora na
Travessa Campo Esperança, começou
a tirar a terra de sua casa as 5h. quan-
do voltou do trabalho "Já retirei hoje
mais de 20 carrinhos de terra e só vou
parar mais tarde", disse ekr. Um de
seus vi/inhos perdeu a geladeira, o fo-
gão e todos os móveis da casa. pois a
lama chegou a mais de um metro de
altura.
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Marcello manda
interditar aterro
No final da tarde de ontem, o prefei-

to Marcello Alencar determinou a inier-
diçáo do aterro de entulho cm lerreno
no Caju que, ao deslizar sobre o leito do
Rio Dom Carlos, causou a inundação de
trecho da Avenida Brasil. Fm nota ofi-
ciai distribuída no inicio da noile, o
Ministério da Aeronáutica negou ser
responsável pela enchente, afirmando
que o terreno não é de propriedade da
Aeronáutica. No entanto, o sccreiáno
municipal de Obras. Luiz Paulo Corrêa
da Rocha, garantiu que o lerreno é mes-
mo da Aeronáutica, que o teria arrenda-
do a terceiros.

O secretário de Obras disse que o
terreno foi arrendado a indústrias e .1
Francisco de Souza Magalhães, que é
acusado por moradores da região de li-
berar parte do lerreno para despejo de
entulhos de demolições. A nota oficial do
Ministério da Aeronáutica nào faz qual-
quer menção ao nome de Magalhães •—
embora terça-feira, logo após a inunda-
ção da Avenida Brasil, o 3" Comando
Aéreo Regional tenha afirmado que o
terreno pertencia à Aeronáutica e que 0
"civil" Franciso Magalhães tomava con-
ta da área.

Para o secretário Luiz Paulo, é preci-
so agora saber quem é esse civil — que
na região costuma se autodenominar ci>-
ronel Magalhães. O presidente da Asso-
ciaçào de Moradores do Parque Boa Ls-
perança, vizinho ao terreno. Marcos
Antônio Barbosa Nen. Magalhães lena
um irmão que é militar da Aeronáutica.
De acordo com Marcos, o coronel Maga-
Ihàes cobra CrS 3 mil por caminhão para
receber o despejo de entulhos no alerto.
"Estamos há anos reivindicando a para-
lisaçào desse aterro. Desta vez acho que
a Prefeitura vai pegar esse Magalhães
pelo pé", disse. Depois do deslizamento
do aterro, o coronel Magalhães sumiu.

Omissão — Logo após se reunir,
no inicio da tarde de ontem, com o co-
mandante do 3" Cornar, major-brigadci-
ro-do-ar Ruy Messias de Mendonça, o
secretário Luiz Paulo Corrêa da Rocha
disse que a Aeronáutica ficou de verificar
a extensão da área que realmente seria de
sua propriedade. O comandante do 3"
Cornar, segundo o secretário, alegou que
o grupo Peixoto de Castro reivindica a
posse de parte do terreno.

A obstrução de um trecho de 100
metros do Rio Dom Carlos — que. jun-
tamente com O Rio Jacaré, recebe,as
águas das bacias de São Cristóvão c Caju
— provocou a inundação das pistas da
avenida, causando os engarrafamentos
de trânsito dos últimos dias. pois a água
não teve por onde escoar Ainda onlem.
apesar de o leito do rio já ter sido de-
sobstruido por dragas da Prefeitura, con-
tinuava o acúmulo de água na pisiadj-
reita da Avenida Brasil, no sentido do
Centro.

Segundo cálculos do secretário, o
aterro acumula pelo menos 500 mil me-
tros cúbicos de entulho. "Isso representa
mais ou menos um milhão de toneladas
de material de construção", disse Luiz.
Paulo, comprometendo-se a manter no
local as dragas da prefeitura até que a
Aeronáutica remova o excedente que
ameaça desmoronar. "Enquanto isso
não for feito, há risco de se repetir o
problema." Ele disse que. enquanto a
Aeronáutica não tomar qualquer provi-
dència. a prefeitura vai retirar parte do
aterro, para evitar o risco de novo des-
moronamento.

O prefeito Marcello Alencar admitiu
a omissão do município em nào intcrdi-
tar anteriormente o local. Ele alegou,
porem, que a Comlurb já havia notifica-
do Francisco Magalhães para que o des-
pejo de entulho fosse interrompido.
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Um sucesso mais do que inesperado
A peça 

'A escola de
bufões' completa
oito meses em cartaz

PEDRO TINOCO

Á foi o tempo cm que os
teatros cariocas apresenta-
vam espetáculos agressivos
ao público. Hoje. com uma

exceção, as peças de teatro mais
procuradas pelo público têm his-
tórias divertidas, fáceis de enten-
der, astros de TV cm cena, belas
modelos no elenco. A exceção
completa amanhã 150 representa-
ções no Espaço III do Teatro Vil-
la-Lobos, chama-se A escola de
bufões c estreou cm 11 de julho do
ano passado. Escrita por Michel
de Ghclderodc — um autor nasci-

• do no século passado —. dirigida
por Moacyr Góes — um profis-
sional dedicado a cxperimantalis-
mos —. a peça ocupa um espaço
pouco convencional que. mesmo
assim, tem estado lotado desde
sua estréia.

Os 11 atores de A escola de
bufões não saem de cena um só
minuto da hora c meia de dura-
ção da peça. Como bons bufões.
capengam de um lado para o ou-
iro. sobem e descem escadas, cor-
das c um escorregador que com-
põem o cenário. '"È um estado de
tensão permanente", define a
atriz Bcl Kutner, bufão há sete
meses. O espectador comum não
pode fugir desta tensão. Além da
ensaiada atuação do elenco, não
há quem se sinta muito á vontade
na arquibancada que, dentro do
cubo fechado do Espaço III, cs-
preme 120 pessoas por noite de
espetáculo."A química, a conjunção de
fatores que fazem um sucesso c
inexplicável. Mas um lado da boa

Divulgação — Isabel Augusta
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Maurício Marques, Lcon Góes e Sérgio Maciel em A escola de bufões: 150 representações

aceitação de A escola de bujoes c
claro. Criamos um espaço pouco
usual, pouco freqüente no Rio de
Janeiro. A estrela do nosso espe-
táculo c o espetáculo, o teatro",
garante Moacyr Góes. Seu espe-
táculo. assim como os anteriores,
não tem nenhuma das qualidades
principais das outras peças cm
cartaz na cidade e, talvez por isto.
atraia o público. 

"Temos um pú-

blico variado, não é só de gente
do teatro, mas também não é pre-
dominantemente assistido por
pessoas que querem um espetácu-
Io divertido entre o jantar e o
motel", dispara o diretor. "Não

quero dizer o que é bom de assis-
tir e o que não é, não sou fiscal da
vida de ninguém", emenda.

Responsável há dois anos pelo
que acontece no Espaço III.

Moacyr Góes trabalha há cinco
anos com a mesma equipe de
criação. O cenógrafo Hélio F.ich-
baucr já cercou a platéia de palco
em liatil. espalhou cadeiras sob
um palco de grade em Doutor
Fausto e agora dividiu democrati-
camente o Espaço por palco e
arquibancada. "A Escola se dife-
renda dos espetáculos anteriores,
mas mantém algumas referências

a estes trabalhos. Acho que este c
r um dos motivos do sucesso atual.
Construímos um público, gente
que quer saber como determina-
das questões vão ser tratadas no
próximo espetáculo", explica o
diretor.

Teatro, morte c realidade são
questões freqüentemente aborda-
das nas peças de Moacyr Góes.
"O nosso sucesso é paradoxal.
Quanto mais eu penso cm arte,
nas questões que me preocupam,
quanto menos eu penso no públi-
co, melhor é a aceitação da peça",
compara Moacyr Góes. Dcspre-
zado em nome da arte, o público
de A escola de bufões ainda cn-'
contra no palco uma galeria de
personagens feios, defeituosos c
profissionais do escárnio. "A arte
só tem o sentido da transgressão.
do desconforto, não do conforto.
Mas um desconforto prazeiroso
como o de quem vê as pinturas de
Van Gogh c Picasso", teoriza o
diretor.

O espetáculo interpretado por
Flonano Peixoto, Lcon Góes c
outros nove atores pouco íntimos
da TV já ultrapassou em muito o
tempo que duraram as outras
aventuras experimentais de
Moacyr Góes. "Foi uma expe-
riéncia interessante passar tanto
tempo em cartaz, mas esta não é
de fato a situação ideal para
quem se propõe a pesquisar. A
peça durou mais do que devia
para que tivéssemos esta nova ex-
periência c também por uma
questão de subsistência, de manu-
tenção financeira", esclarece o di-
retor. Segundo cie. o espetáculo
sai de cartaz no final de março,
"mas poderia ficar tranqüilamcn-
te até junho". Do Rio de Janeiro
A escola de bufões parte para duas
semanas contadas em São Paulo.

Uma máxima de Moacyr Góes
explica porque a longa perma-
nencia dos bufões em cartaz era
inesperada: "Uma peça quando
estreia já está velha." A sucessora
de A escola de bufões é Os gigan-
tes da montanha, de Pirandcllo.
"Vai ser um espetáculo mais difi-
cil. Nos textos anteriores cm que
trabalhamos, as questões eram
colocadas mais na encenação do
que no texto. Mas estão no texto
de Pirandcllo questões como tea-
tro, morte c realidade", empolga-
se Góes. Os gigantes da montanha
foi a última peça escrita por Pi-
randcllo c ele morreu antes de
conclui-la. O texto vai ser inter-
pretado por 22 atores, oito deles
egressos de uma oficina teatral
que Moacyr Góes dirige desde
agosto do ano passado."Atores que venham a traba-
lhar comigo não precisam neces-
sariamente ter passado pela ofici-
na, mas o trabalho lá tem sido
muito importante", ressalta o di-
retor. A estrela Regina Duarte,
por exemplo, nunca passou pela
oficina de Moacyr Góes e estava
cotada para integrar o elenco de
Os gigantes da montanha cm São
Paulo. "A gente linha montado
um projeto faraônico, com um
elenco para estrear a peça cm São
Paulo c outro para o Espaço III
no Rio. Achei que estava preci-
sando reforçar os laços com o
Espaço c com o elenco atual e o
projeto acabou adiado. A estréia
vai ser aqui no Rio de Janeiro
mesmo", explica Moacyr Góes.
Até 31 de março, no entanto, a
incômoda A escola de bufões vai
continuar competindo com a di-
vertida Fica comigo esta noite e
com a safadinha A comédia dos
sexos, outros sucessos da tempo-
rada carioca.

¦ Mais Bufões na página 2.

Marília pêra
TEATRO GINÁSTICO J
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Ricbards eKrishna juntas na melhor loja de ponta de estoque do Brasil.

%

\

Especial de Verão
Bermudas (puro algodão) CrS 3.900

Short CrS 2.800
ACEITAMOS QUALQUER CARTÃO DE CRÉDITO

A7 'A ANÍBAL DE MENDONÇA. 158 ¦ IPANEMA
ABERTO DE SEGUNDA I SE\ TA DE 09:00 ÀS19:0011.
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MAURO SENISE
E CONVIDADOS

Dario Galante
Pascoal Meirelles
Adriano Giffoni
Oe 4a a sábado, às 22:30h.
Apoio:

HOTELARIA
SUÍÇA

Apoio:5
I P^2

Diariamente lanches rápidos.Diariamente lanches rápidos,
dnriks nacionais e importados

Preços especiais

J^0^
Diariamente dnnks especiais,

ambiente aconchegante e romântico

V\ 4Js e Vs Cabeça de Nego • o
mcllior do chorinho além de lundu •

longo A partir das 2\ U) horas
CÓuvèrí artístico

( ii 1 200.00 (K>r pessoa

.,« OTHON
MUMCJ

Av Atlântica, (>% • Tol 275-8080
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Cidade
Os fotos

e o charme
do Rio estão

no Cidade.

É MAIS SEGURO ESCOLHER 0 QUE SE CONHECE
O FISK. lhe dá a vantagem de fre-

quentar I semana de curso grátis, a
título de experiência.

O resto é com você.
Turmas para crianças, adolecentes e

adultos.
Aulas individuais ou em grupos.
Regular ou Intensivo.

INGLÊS
ESPANHOL3
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Ò Espaço III é desconfortável, mas a platéia sempre apla

Peça ganha público
com armas originais
A,LS armas de ,4 escola dos bufões para
brigar pelo público com as outras peças
cm carta/, no Rio de Janeiro são bem
originais. A atriz Joana Fomm viu a peça
e gostou. Ela pertence ao público que o
diretor Moacyr Góes afirma estar "crian-

do através da montagem dos espetàcu-
los". Fã do diretor desde que viu Doutor
Fausto. Joana Fomm voltou ao Espaço
III para assistir a Os cegos c, mais reccn-
temente, os hufões. "Não quero tentar
explicar o sucesso do trabalho, mas gosto
de saber que a peça está tento uma boa
acolhida. É uma prova de que o teatro
resiste a tudo. Apesar da atual situação
da cultura no pais um espetáculo apro-
fundado está atraindo o público'*, exulta
a atriz.

Espectadora privilegiada, uma vez que

conhece também o palco onde os atores
trabalham, Joana não acha que os bulões
sejam um espetáculo voltado apenas para
a classe artística. "É um espetáculo pro-
fundo que merece ser assistido por todo
mundo. O sucesso dos bufões é o exemplo
de que uma peça comercial para estourar
não precisa necessariamente ser rasa.

pouco inteligente", explica. A cenógrafa.
Bcli Araújo também viu o espetáculo c
teve os problemas que um espectador
comum teria.

"É um espetáculo maravilhoso, de im-

pacto visual grande tanto por causa do-
cenário quanto pela movimentação dos
atores. Mas confesso que ás ve/es eu não
conseguia prestar atenção às falas dos

personagens porque sempre havia outros
atores se balançando no fundo do palco",
conta Bcli Araújo. O que para a cenógra-
fa foi um obstáculo é teatro para Moacyr
Góes. (P.T.j

Tieta às 7 da noite
é imoral em Portugal

,———— r-. :u:.i.. „~ 11 ;l „„._„ .,„„„.s RP.G1NA RITO

._ UCESSO na televisão de Por-
tugal, a telenovela brasileira Tie-
ta. de Aguinaldo Silva, está pro-
votando a ira da Associação
Portuguesa de Telespectadores,
que considera o programa 

"itno-

ral" para o horário cm que é
exibido. 19h. Como a televisão
portuguesa é estatal, o governo
está sendo pressionado para
transferir a exibição da novela es-
trclada por Bctty Faria para de-
pois de meia-noite.

"Sei 
que Ticta está fazendo o

maior sucesso", conta Aguinaldo
Silva, autor da novela. "Uma

prova disso c que a TV estatal
comprou a minha minisséric Ban-
didos da Falange, que também
tem Bctty Faria no papel princi-
pai. Além disso, todos os comi-
cios da campanha eleitoral que
acontece por lá no momento cs-
tão sendo marcados para depois
do horário da novela."

Exibida no Brasil entre agosto
de 1989 e março do ano passado,
Ticta. baseada no romance Tieta
do Agreste, de Jorge Amado, con-
ta a história de uma prostituta de
São Paulo que volta à cidade em
que nasceu para executar uma
vingança. Seus costumes liberais
— ela chega a manter uma rela-
ção amorosa com um sobrinho —
afetam a vida da cidadezinha. A
novela já foi vendida para Vcnc-
zucla, Chile, Guatemala, Peru.
República Dominicana c Uru-
guai. Mas cm nenhum destes pai-
ses sua exibição causou tanta
controvérsia quanto em Portugal.
"Escrevi a novela para a cabeça
dos brasileiros, não tenho nenhu-
ma referência sobre a dos portu-
gueses c inclusive nunca fui a
Portugal", conta Aguinaldo Sil-
va. "Mas imoral mesmo é ver os
iraquianos sendo exterminados
pelos americanos c as televisões
do mundo inteiro mostrarem as
cenas com a maior alegria", con-
clui ele.

Mimi é demitida no
meio de um capítulo
P
X F.LA primeira vez na historia
das telenovelas, uma atriz, foi demi-
tida durante um capitulo. No episó-
dio de Meu bem. meu mal, de Cas-
siano Gabus Mendes, exibido na
última terça-feira, a Rede Globo
explicou o desaparecimento do per-
sonagem Mimi, interpretado por
ísis de Oliveira. "Dona Mimi não
existe mais", disse o ator Sérgio
Viotti, na pele do personagem To-
ledo. marido de Mimi. "Ela foi de-
mitida", acrescentou. "Nunca tinha
ouvido falar cm uma esposa demiti-
da", retrucou Doca (Cássio Gabus
Mendes). "Digamos que foi demiti-
da por excesso de faltas ao traba-
Iho", explicou Toledo.

O episódio foi uma referência
explicita a saida de Ísis de Oliveira
da novela. Ela foi afastada das gra-
vações no final do ano passado por

ter feito uma viagem a Portugal
numa semana cm que estava escala-
da para algumas cenas. Apesar das
evidências. Cássio Gabus Mendes,
que participou da cena e c filho do
autor da novela, não acredita que
tenha sido esta a intcnsão. "De for-
ma nenhuma. Isso é procurar agu-
lha num palheiro", diz ele. "Vejo

esse texto como uma postura do
personagem interpretado por Sér
gio Viotti sobre O relacionamento
homem-mulhcr, A demissão da ísis
é um problema dela com a direção
da Globo. Não tem nada a ver com
os atores ou com o texto da novela.
Seria um absurdo pensar nesta hi-
pótese." Marcos Paulo, diretor da
novela, tem a mesma opinião.
"Quando esta cena foi gravada, eu
ainda não estava dirigindo Meu
bem. meu mal. Estava viajando c
não sei o que aconteceu", conta ele.
"Mas acho que deve ter sido apenas
coincidência. Até porque não acres-
centana nada a história."
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Chintzliso
Gabardine de lõ
Panamá Liso d Composè
Gorgurão Pesado
Lâ Xadrez
Cetim de Seda
TergdFlamé
Voil Colorido
Cetim Algodão Laranja
Chamalote Liso
Tafetá
Cetim Poliester
Srrieê
Diagonal
Lonita Xadrez
Tussor
Panamá Polipropileno
Medalhão Linho

Atenção proprietários de cosas e apartamentos: acaba de cair o IPTU, o índice
Aproveite esta liquidação de alguns dos toados mais chiques da cidade (que

mas venha depressa: uma medida como essa é

preços m
só 0$ 490,00
só CrS 1.100,00
só 0$ 1.600,00
só CrS2.700,00
só OS2.300,00
só CrS5.900,00
só OS 620,00
só CrS 390,00
sé CrS 550,00
só CrS 1800,00
só CrS 590,00
só CrS 880,00
só CrS2.950,00
só CrS 1.800,00
só CrS 810,00
só CrS 2.600,00
só Cr$ 1600,00
só CrS 1.100,00

Damasco Motivo Oriental so
Jocquard Losângulo Fio Dourado só
JocqvardRústico
Damasco Moderno
Damasco Floral d Composè
Damasco Algodão
Jocquard Floral
Jocquard Losângulo
Chintzfíofol
Chintz Floral Inglês
Damasco Moderno
Damasco Algodão
Cem Algodão Estampado
Estamp. Infantil Cisnes d Composè só
Tri Composè em Algodão -Wpas só
Jocquard Cashemere só
Medalhão Diagonal só
Chevron Listado
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so
só
só
só
só
só
só
só
só
só
só

so
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Teddos para decorarão

R. Gama D Ávila, 178 - Tels.: 521-4445/4/49

de Preços de Teddos Únicos da Humberto Teddos.

já estava programada antes do congelamento)
sempre provisória.

PREÇOS PM
CrS 2.600,00
CrS 2.500,00
CrS 1.300,00
CrS 2.600,00
OS 2.800,00
CrS 2.800,00
OS 3.400,00
CrS 3.600,00
CrS 2.600,00
CrS 3.900,00
CrS 2.600,00
CrS 2.800,00
OS 730,00
CrS 730,00
OS 1.100,00
CrS 1.850,00
OS 3.750,00
CrS 2.900,00
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Jocquard Polipropileno
Gobelin Floral
Matelassè:
Rústico em Jufa
Rústico Chevron
Rústico Mesclado
Mesclado Unho Xadrez §
Mesdado Unho Listado
Juta Estampado Floral
Chintz Listado e Chevron
ChintzJaponesa Gaden
Algodão Listado d Composè
Chomfa hmmpodo dComposè só
Veludo Estampado só
Velado Bordado só
Veludo Brilhante só
Algodão Estampado Traços só

Ofertas válidas apenas durante

so
só
só
só
só
só
só
só
só
só
só
só

PREÇOS P/U
CrS 1.800,00
CrS 2.700,00
CrS 2.700,00
CrS 970,00
CrS 1500,00
CrS 2.400,00
CrS2.300,00
CrS 2.300,00
0$ 490,00
CrS 2.700,00
OS 3.900,00
CrS 730,00
OS 2.600,00
CrS 2.400,00
CrS 2.800,00
CrS 3.200,00
CrS 990,00

esta promoção.
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Cena carioca Jogo feito
Retido no engarrafamento provo-

cado pela enchente que fechou an-
teonlem a Avenida Brasil, o ex-juiz e
empresário Arnaldo Cézar Coelho de-
cidiu a horas tantas comprar um co-
pinho de água mineral oferecido por
ambulantes que serpenteavam na
chuva entre os automóveis e ônibus.
•"Ao pagar, espantou-se:
___— Duzentos cruzeiros?! Isso é uni
lüigalto!

E o vendedor, bem humorado:
„. — Assalto, doutor, o senhor vai
Ver é lá no próximo viaduto. Esse
relojão não vai durar no seu pulso
um minuto.

Lugar certo
ÜT O espetáculo rir segunda-feira, dia
gSJ do Bale da Ópera de Paris no
Teatro Municipal subirá ao palco
mais cedo — sete c meia da noite.
m É que em seguida o grupo será ha-
menageado com um souper oferecido
pelo cônsul da França. Henri Vig-
hal. * * *
• O local não poderia ser mais apro-x
prlado: O Resumo da Ópera.

À mesa
Por decisflo do presidente Fernan-

d_j,Collor. o vice Itamar Franco pas-
»__r;i de aporá em diante a participar
íJe todas as reuniões do ministério.

"Collor quer seu vice sentado á me-
Ja_dos ministros, inteirado de todos
os detalhes do governe.
-^, • » •
•-uimur está. no momento, cum-
pTlndo uma árdua missão qflcial.
ja Faz um périplo por paises do ter-
ceiro mundo representando o presi-
dente da República em visitas proto-
colares.

Pé firme

Já tem dono a represen-
taçáo diplomática do Brasil
na Unesco: o embaixador
Álvaro da Costa Franco,
atualmente servindo em
Berna.

Costa Franco, para quem
náo se lembra, é o diploma-
ta que, designado anos atrás
para embaixador na Unesco,
permaneceu no posto ape-
nas nove meses, cedendo o
lugar, por vontade do então
presidente José Sarney, pa-'
ra o acadêmico Josué Mon-
tello.

* ? *

Já para a chefia da repre-
sentacfto brasileira na Co-
munldade Econômica Euro-
péia irá o diplomata Márcio
Dias.

Quem chega
Aterrissa hoje no Rio

o caixa-alta Luciano Be-
netton, dono de uma das
griffes mais conhecidas
do mundo — mais de
cinco mil pontos de ven-
da, pelo sistema de fran-
chising, nos cinco conti-
nentes.

Será recebido pelas
suas maiores franquea-
das no Brasil — as sócias
Môtiica Marinho e Fáti-
ma Otero — donas de
nada menos de 11 lojas
Benetton.

Confissão
A princesa Anne está ter-

minando de escrever um li-
vro — Minha corrida pela
vida — em que revela a sua
grande o verdadeira paixão.

O hipismo.

A revista Playboy subiu para o
¦equivalente a 200 mil dólares a pro-
"{tosta à jornalista Marília Gabricla
.para posar sem roupa.
"• Marilia continua a não estar nem
..ai para o convite.

• • *
A propósito: Marilia Gabriela gra-

vara amanhã o programa Cara a
Cara com o presidente Fernando Col-
Tor de Mello.

Quem janta
Uma mesa de conversa

animada reunia anteontem
no jantar do Anttquarius a
deputada Sandra Cavalcân-
ti. as jornalistas Boltza Ri-
beiro. Míriam Leitáo e Gilse
Campos, a promoler Marile-
na Cury e o presidente do
Banerj, Márcio Fortes.

* i »
Êta, ferro.

Zózimo
Marcos Barreto
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Karen Aleman
cercada na noite
do People Down
pelo namorado, o
austríaco Karl
Kaefer, e o
empresário
Eduardo (Dudu)
Gomes

No remelexo do
African Bar,

Noélia Chermontl
de Brito e

Elaine Dotto

Roda-Viva-
O ministro Interino das Relações Ex-

'teriores. Marcos Azambuja, almoçou
ontem com o senador Fernando Henri-
que Cardoso. A mesa. também, entre
outros, o secretario de Energia. Rubens
Vaz da Cosia, e o chefe do Estado Maior
da Aeronáutica, brigadeiro Lélio Lobo.

0 rrpetoco do camarote da llrahtna
no Sambódromo ocorrerá em março,
em ln»erla_os, na estréia da Fórmula-1.

O ex-diretor da Rede Globo Afrãnio
Nabuco já instalado em Sáo Paulo à
frente do escritório paulista da agência
PubllclttA Esqutre.

Mercedes r D. Eudea de Orleans e
Bragança voarão amanhã para Nova
Iorque.

A embaixatriz May Azeredo da Silvei-
ra, que chega hoje ao Rio. foi homena-
geada na terça-feira em Lisboa com um
Jantar oferecido pela empresária Fer-
nanda Pires da Silva.

Os amigos se movimentando para

festejar em Brasília no dia 26 o aniver-
sário do embaixador Ruy Nogueira.

Para Integrar o júri do IX concurso
Jovens Concertistas Brasileiros, dia 3,
na Sala Cecília Meireles, virá dos Esta-
dos Unidos a pianista Maria Clodes Ja-
guaribe.

O governador Oreste* Quéreia deverá
ocupar em breve um horário nobre na
televisão: candidatura á sucessão do
presidente Fernando Collor.

A embaixadora Thereza Quintella se-
gue hoje para Viena, onde participará de
uma reuníio de mulheres promovida pe-
Ia ONU.

O presidente Fernando Collor já
marrou mais duas viagens para o se-
gundo semestre do ano: Angola e Mo-
çambique.

Aliás, a última viagem de Collor este
ano está marcada para Santiago do Chi-
le, no dia 20 de dezembro, retribuindo a
visita que fez ao Brasil o presidente
Patrício Aylwln.

Revezamento Sem SOluçãO
É conhecido cm Alagoas

o hábito do governador ciei-
to do Estado, Geraldo Bu-
Ihõcs. de jamais dormir an-
t e s das quatro da
madrugada e só começar o
dia às duas da tarde.

Já se dti, por isso mesmo,
que o seu vice. Francisco
Mello, primo do presidente
Fernando Collor c que pula
da cama bem cedo, vai piei-
tear o exercício do governo
alagoano todas as manhãs,
transmitindo o cargo ao ti-,
tular diariamente depois do
almoço.

Susto
Quem caminhava on-

tem à tarde pela Rua do
Rosário levou um susto.

Escoltado por um carro
da policia, circulava pom-
posamente pelo calçadfto
destinado aos pedestres
um reluzente Rolls Royce
branco.

A bordo, Instalado na-
babescamente no banco
traseiro, o banqueiro Raul
Capitão.

Dureza
Um amigo desta coluna

tomou um avião em Lisboa
na segunda-feira à noite e
desceu anteontem cedo no
Rio.

Náufrago da enchente na
Avenida Brasil, levou mais
tempo para ir do aeroporto
até sua casa, em Copacaba-
na, do que de vôo entre Lis-
boa e o Rio.

• • •
As cerca de 20 horas que

durou a viagem de Lisboa a
Copacabana o levariam do
Rio, via Los Angeles, quase
a Honolulu.

¦ ¦ ¦

A postos
Já está em Nova Iorque,

recebendo as homenagens
de praxe, o novo adido mili-
tar do Brasil na OSU, feri-
gadeiro Murilo Santos.

Entre os itens que com-
põem a sua biografia cons-
iam a chefia de gabinete no
governo Sarney do então
ministro da Aeronáutica
Otávio Moreira Lima e a
condição de piloto do faleci-
do presidente Castello
Branco.

Do prefeito Marcello Alencar, a propósito
das últimas enchentes:
— Até meia hora de chuva forte com maré
baixa, náo há risco de problemas maiores para
o Rio. Com uma hora. já começa a preocupar.
Com mais de uma hora. é emergência.* * *

Para o prefeito, não há sistema de escoa-
mento de águas pluviais que resolva o proble-
ma do Rio.

Só se conseguirá resolver o transtorno das
enchentes no dia em que se elevar a cidade —
ou seja, nunca.

Ou então no dia em que a maré, pelo menos
nos dias de temporal, deixar de Bublr.

¦ ¦ ¦e Know-how9
O presidente Saddam Hussein está feito lou-

co à procura do autor da poça de SO metros que
provocou na Avenida Brasil um engarrafa-
mento de quase 80 quilômetros.

Precisa urgentemente incorporar às suas
forças um tio grande know-how de imobiliza-
ção de veiculos.

Supertênis
Quem nunca assistiu á tenista Maria Ester

Bueno, trôs vcces campeã de Wimbledon, jo-
gar, vai poder fazè-lo.

Maria Ester na quadra, empunhando uma
raquete, é o prato de resistência reservado aos
telespectadores pelo programa Valle Tudo que
irá ao ar na TV Bandeirantes na madrugada
do domingo, dia 3.

A equipe de Luciano do Valle, que assina o
programa, foi a West Palm Beach. Florida, e
gravou esta semana um jogo de duplas de vete-
ranas campeãs que reúne, alem da tenista bra-
sileira, outras trfs superjogadoras de sua èpo-
ca — Billie Jean King, Virgínia Wade e
Darlene Hard.

* * t
Em matória de talento, estilo e finesse, 6

tênis para ninguúm botar defeito.

Àvenda
Está á venda em São Paulo uma das mais

bolas e luxuosas residências da capital paulis-
ta.

A casa no Morumbl pertencente á Sra. Hélè-
ne Matarazzo.

• • •
Ao que tudo indica, Hélène está pretendendo

deixar o Brasil, já que colocou á venda também
o seu apartamento na Vieira Souto.

'Reviva.'
Embalado pelo sucesso do Baile do Cham-

pague, o empresário Humberto Saade já deci-
diu promover no ano que vem, nos salões do
Seala, um rcvival dos saudosos tempos do
carnaval no Municipal.

A versão 92 do Baile do Champagne será em
hlack-tic e fantasias, decoração de época etc.

Só vai ficar faltando o principal — o lança-
perfume.

Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter
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Sio Conrado Faihion Mall • E-trada da Gáv_a, 899 • loja 209 C • 1-1.322-4785
At (Tônicos com
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INSTITUTO WAaill_OKMOTWAÇAÒ
VENDAS -F (021)255-0048
De2."-$6."FEIRAS I SÁBADOS
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ALMOÇO EXECUTIVO • CARTÕES DE CRÉDITO
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A MELHOR MUSICA AO VIVO PARA DANÇAR DA CIDADE ¦
__ • r_^nr\nnr^isn Duo* bonda» e cantores - Cozinha invejável 1
©MJKJOÍ¦¦'• <K9) Rua Vitcond- de Pira|á, 22 - Tel_ 287-0302 J
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_..-__. mm, Com Eduardo Prates ao piano.Plano Bar. Rua ^.^ de MoraiJ 3g |paMm| Te|. 267-5757-!

DOR CA R É SÓ ALUGAR.
255.1235

c^
Cabeleireiro

Faça sua caboça com Luciano e dè o tom e o movimenio da mulhot 91 Cor-
te. escova, retlexo. tintura, permanente, maquiagem e limpeza de pele Co-
ntieça nossos produtos naturais exclusivos pata tratamento do coipo e dos cabelos.

Lucianos. O lugar cetto para tealçar o seu visual.
Rua Raimundo Correia. 40 — Loias A e B — Copacabana —- Tel: 255-9972

AJBInforme
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Quem lida com
recursos

humanos agora
conta com um

recurso a mais.

Assinaturas: (021)580-6742
585-4608

Fax: 585-4428
Telex: 21-21160
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SUA ROUPA TRÂMITE QUEM VOCÊ E.
SOSSO ESTILO: ELEGAME, FEM1M0, SENSUAL

E 0 SEU}
CONJ. EM UNHO PURO. CREPE E SEDA PURA

• FACILIDADES NO PAGAMENTO
PRONTA ENTREGA «VAREJO «ATACADO

^ R. Barata Ribeiro, 774 S. 911 Tcls.; 235-5780 ou 257-0416
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OIUMAEAMlSICADO
VELHO OESTL

0 Rio tem agora um espaço muito especial. Com muita comida.
muito chopp gelado e muita animação. Tbda quinta-feira, o clima

do velho oeste está no Sheraton Rio: a melhor música Country
com autênticos "cowboys" norte-americanos do conjunto

Coutrjfitjra.
e um delicioso "Grill & Beer". Para você comer,

beber, dançar e se divertir à vontade
a címI «MtMa na a

m aartlr -t 20 herat
Estacionamento grátii.
Apo«>

ADORADA

Z NO SMESAION ffQUENOS

Sheraton Rio
HOTEL ÍC TOWERS

AV NIEMEYER. 121
TEL: 274 1122 - RAMAL 1123_>4

ITT Sheraton

Mlkw (ttila "Ctaatry"
aiakari <• ir—ata ¦¦
jiatir » Viliitlaat.

NO SMtRATON HQUtNOS O



4 o quinta-feira. 21/2/91
JORNAL DO BRASIL

HVIM0
Fitas de carnaval para inglês

Olavo Rulino — 10/02/91
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Manchete e Globo editam desfiles
em tom alienígena e pouco criativo

A Estácio duran-
te o desfile: edi-
ção das emissoras
de TV atrapalha a
evolução das cs-
colas de samba

MAURO 

TRINDADE

NQUANTO a prefeitura carioca c
os contraventores multimídia dis-
cutem a quem pertence o carnaval.

a Globo Vidco e a Manchete Video lançam
suas fitas Carnaval 91. nome que as duas
emissoras repetem em seus momescos cas-
setes. A Globo oferece sua fita a partir de
CrS 11.000 (nos sistemas NTSC e Pai) e a
Manchete, a CrS 12.000 (NTSC) c CrS
13.000 (Pai). Para adquirir as 2.000 fitas
narradas em inglês c 6.000 cm português
da Globo, o interessado deve procurar as
lojas de video c locadoras. Além destes
locais, a Manchete vende suas 12.000 fitas
(metade cm português c metade em inglês)
diretamente ao consumidor, em sua sede
na Rua do Russel. 804.

O pool que as duas empresas realizaram
para a gravação do desfile não conseguiu
reduzir inteiramente as duas fitas à mesma
versão. A Manchete Vidco abre seu Carna-
vai 91 com uma vinheta elaborada com
mulheres nuas. confete e serpentina. Ao
invés de partir logo para a avenida, os
diretores Aldir Ribeiro c Jonas Ramatis
criaram uma didática introdução que bus-
ca explicar o que é o samba c o carnaval,
com ilações sobre a origem da população
brasileira, a partir da miscigenação do
branco, negro c do indio. Por falta de
aborigines no samba, a edição lascou uma
ala de marmanjos brincando de cocar.

Logo em seguida a fita se presta a um
tour por pontos turísticos do Brasil c a
descrição das manifestações culturais bra-
sileiras. com todos os jogos de futebol,
trios elétricos, afoxés, oloduns, concursos

de fantasia e blocos de sujos que o turista
deve penar. Finalmente, a sucessão de re-
prcsentaçôcs do espírito alegre c malemo-
lente do brasileiro chega à Apoteose, onde
a festa da raça culmina sob o Arco do
Triunfo do Samba.

Um ralo histórico de cada escola de
samba é incluído na empolada narração
que. ao invés de se restringir às informa-
ções sobre o enredo c a composição de
cada agremiação, perde tempo cm explica-
ções que 

"os carros alegóricos e as alas
desfilam com muita atração pela Passarela
do Samba". Quando a Imperatriz Leoppl-
dinense exibe o enredo O que é que a
banana tem', a redação se embanana de vez
num texto tatibitate. inócuo, sem qualquer
interesse para o espectador, adormecido
pelo tom monocórdio do locutor.

O video da Globo apresenta algumas
vantagens sobre o da Manchete. A primei-
ra é uma legenda com a letra dos sambas-
enredo de cada escola. A segunda é não
aporrinhar quem vê e ouve a fita de cama-
vai com uma narração do desfile que nada
acrescenta em informação. A cobertura da
Globo, ao contrário, é mais sucinta c mais
jornalística. Melhor ainda, se restringe a
poucos minutos de locução cm off. Dai pra
frente, muito samba e diversos big-closes
que representam auxilio á endoscopia c à
pesquisa proctológica.

Entretanto as semelhanças são maiores
que as difcrcnçaíentre uma c outra fita. As
duas mantém um tom alienígena á festa,
que cm momento algum se mistura ao suor
dos passistas. A maioria dos planos são
gerais, com cortes rápidos c sem crialividu-
de. A emoção da platéia nas arquibanca-
das não transparece no video e a própria
estrutura do desfile de cada escola sucum-
bc sob a mixórdia visual. O samba de
branco da Globo e Manchete serve apenas
para o turista pouco exigente. Macumba
pra inglês ver.

Penn brilha
como pateta
com sutileza

¦ 'Não
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AO somos anjos
(\Ve'rc no angels),
comédia de Neil
Jordan. produzida
cm l<>S° c estrelada
por Robert DeNiro
e Sean Penn. teve
acolhida surprecn-
dcntcmcntc discreta
quando foi lançada
no ano passado. Já
que o espectador
não foi ao cinema, o
lançamento da fita
em vidco pela C1C dá chance de o cinema ir
até o espectador. A'í3<i somos anjos é uma
comédia deliciosa que merece uma nova
carreira. Nem que seja pela televisão.

Com roteiro de David Mamet (O veredito
c Os intocáveis) inspirado cm Veneno de cobra
(um filme de 1956 dirigido por Michael Cur-
ti/, que por sua vez era inspirado no musical
My ihree angels, escrito por Sarh e Bella
Spevals. que. também por sua vez. era basca-
do na peça Im cuisinc <lcs anges, de Albert
Husson), Nâo somos anjos tem uma trama

Si <»' r»fl»5*f t

1* CS

SOIllOS ailJOS Divulgaçâo/Takashi Solda
cães farejadores
do presidio c.
principalmente.
D e m i M o ore,
vão fazer tudo
para impedi-los.
Não somos anjos
é uma farsa, ao
estilo das come-
dias italianas da
década de 60.
com um roteiro
enxutissimo c
quase sempre
surpreendente. A
trama se encami-
nha o tempo todo
para onde o cs-
pectador menos
espera c a graça.
ao contrário da
produção italiana
de 30 anos atrás, é
leve e sofisticada.

Para um filme
deste tipo, Neil
Jordan precisava
de um elenco afia-
do. DeNiro mos-
tra a eficiência
costumeira, mas o

destaque é Sean Penn. Apesar de já ter mostra-
do talento cm Caminhos violentas, Penn conli-
nua famoso por ter sido apenas namorado de
Madonna. Não somos anjos prova que isto é
uma injustiça. Na pele do mais pateta dos
presidiários trapalhões, ele tem um desempe-
nho sutil c minucioso, responsável pela maior
parte das risadas que o filme provoca. Ele é o
-mais anjo dos personagens do filme, mas o
resultado de sua inteprclaçào é diabólico.
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Penn (E) e DeNiro: farsa de roteiro enxutissimo

irresistível. DeNiro c Penn são Ned c Jim,
dois detentos que se vêem envolvidos, não
intencionalmente, numa fuga do presidio.
Numa cidade na fronteira dos Estados Uni-
dos com o Canadá eles são confundidos,
também não intencionalmente, com dois pa-
dres famosos que escreveram um livro sobre
a santa milagrosa que atua na região. O
objetivo de Ned c Jim é atravessar a ponte
que os levaria ao Canadá. Mas a Igreja, os

Ex-Bangle na
praia promete
e não cumpre
FX ILME de praia
sempre tem praia.
surfista, namoro c
oligofrenia. Mas.
dos antigos sucessos
de Frankie Avalon
que ocuparam as
sessões da tarde de
outrora até Allnlgh-
ter. que a CIC Vidco
está lançando, muita
água rolou. O que
era uma desprelcn-
siosa e divertida
brincadeira de verão ' ¦
acabou por se tornar a narrativa do rito de
passagem da adolescência á maturidade. Nu-
ma única noite.

Na Universidade do Pacifico, um bando
de raparigas e musculosos surfistas prepara-
se para colar grau. Cada um com suas angus-
tias e projetos de vidas que se misturam na
véspera da formatura, entre festinhas c pudi-
cos romances. Toda a fauna universitária está
estereotipadamente representada: a lounnha

4Allni?hter,
Divulgação
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S usa na Hofís
(D): a ex-bai-
xista do gru-
po Bangles
encarna uma
mocinha
boa, pura,
besta, des-

k prezada e in-
-*"* decisa

metida, o rico imbecil, o lindão malandro e a
colega experimentada. No papel de mocinha
boa. pura c besta está Susanna Hofis que. se
ninguém se lembra, era a baixista do Bangles,
um conjunto de dondocas que conquistou
razoável sucesso com a música Walk like
egyptlan.

A casamenteira Moffs busca encontrar seu
príncipe encantado entre os cavaleiros das
ondas da Califórnia. Ê desprezada, se envol-
ve com o sujeito errado, é mais uma vez
desprezada e finalmente descobre que a vida
e a arte do encontro, mesmo com tantos
desencontros. O que parecia ser algo como
Porkys ou O último amcricuiio virgem termi-
na num lindo conto de fadas.

Mas. ao contrário dos filmes acima, onde

era possível, com um certo esforço, encon-
trar-sc alguma cena risível, neste Allntghtcr
não acontece nada. Juro. Nadinha. Só mes-
mo uns beijos de língua no final do filme,
quando a heroina presta seus favores ao
escolhido. Mas com muita discrição.

Allnigther promete cm sua capa "fazer
tudo numa única noite" c não faz coisa
nenhuma, a nào ser que se inclua neste tudo
as centelhas da fita defeituosa que foi fome-
cala á redação. Salva-se a Inlha-sonora com
os grupos Mikc and lhe Mcchanics. Timbuk
3 e Aretha Franklin cantando Respct t. Como
\alc-bnnde. tcmus a grala surpresa de encon-
trar nossa querida IX-nisc Dumont no papel
de rainha do filme pornô. Um talento que
vara as fronteiras (Mauro Trindade)

¦ 'Charitv. meu amor' DiVUigaçao
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Shirley MacLaine: Tuaestreíã 

'como 
protagonista nào fez feio

Fosse faz de'Cabina' um
filme musical
u. DULCE CALDEIRA

ÇJ Cbariiy,
M Meu 

'

I
P

M filme inspirou
um musical, que se
transformou num fil-
me, que chega agora
às locadoras. Esse foi
o caminho seguido
por Charilv. meu amor
(Sweet Charity). de
Bob Fosse, até chegar
às prateleiras cm fita
lançada pela CIC Vi-
dco. Quando Bob
Fosse assistiu a Noites
de Cabina >lx notti di _.
Cabiria. 1959). de Fedcnco Fcllini, passou uma
noite em claro sonhando cm transformar o
filme num musical c assim Cabiria. a románti-
ca prostituta romana, virou Charity. uma dan-

çarina de cabaré cm Nova Iorque. Bob Fosse
criou as coreografias. Neil Simon escreveu o
libreto. Cy Colcman as músicas. Dorothy
Fields as letras c Snect Charity — o musical —

estava pronto cm l%6 com a bailarina Gwcn
Verdon — mulher do coreógrafo, na época —

no papel principal. O sucesso como coreógrafo
levou-o até Hollywood e. em 196S. estreava na
direção com Sweel Charity — o filme — com a
novata Shirley MacLaine no papel da sonha-
dora e romântica dançarina. Por ironia. Bob
Fosse morreu cm 1987. poucas horas antes da

estréia de uma nova versão do mesmo musical,

cm Washington
Como a doce Cabina, Charity não perde a

esperança, que tem alé no nome: Charity Hope

Valentinc. Ingênua, acredita no homem que
ama. cujo nome traz l.Uuado no braço, mas

que. na verdade, quer apenas roubá-la e quase
a afoga no lago. Quando conhece Oscar (John

McMartin). um tímido e covarde corretor de
seguros, acredita mais uma vez que encontrou
a felicidade mas termina novamente sozinha
no Central Park. O filme começa e termina
como um conto de fadas: "As aventuras de
uma garota que queria ser amada" c "ela viveu
feliz para sempre", dizem os lelreiros no inicio
c no fim. Mas não existe liappy end. Aqui. a
doce felicidade dos contos de fada tem um
gosto acri-doce.

Bob Posse mostra estilo na direção (mais
tarde ganhou o Oscar de melhor diretor com
Cubarei), mas a grande força do filme está nos
números musicais, vigorosos, sensuais, engra-
çados. Merecem destaque os três números —
O indiferente, O peso-pesado e O grande final —
apresentados numa boate chamada PompciC
Aqui. Bob Posse foi buscar novamente inspi-
ração em Fcllini c trouxe para Nova Iorque as
figuras grotescas, maquiagens exageradas e fc-
ras enjauladas que fazem parte do show-cir-
cense felliniano. Destaque ainda para a partiei-
paçáo de Sammy Davis Jr. como Big Daddv.
líder de uma estranha seita chamada Ritmo da
vida. Em exatos sete minutos ele arrasa, dan-
çando e cantando entre carros e pneus velhos,
numa garagem que serve de templo.

Quase texto o elenco do leatro eslá no lilmc:
John McMartin (no mesmo papel de Oscar).
Chita Rivera (que fora uma sensação em West
side story) c Paula Kelly (que fizera o mesmo
papel numa versão londrina). A novidade foi a
escolha de Shirley MacLaine. que começara
como corista da Broadway c tivera apenas um
papel principal no musical Lm pijama para
dois. do mesmo Bob Fosse. Muito antes de ser
reconhecida como bailarina e atriz (premiada
mais tarde com o Oscar). Shirley não faz feio
em sua estréia como protagonista. Junto com
Chita Rivera e Paula Kelly ela dança um dos
números mais bonitos, no topo dos telhados de
Nova Iorque.

Bob Fosse não é Fcderico Fcllini nem Shir-
Icy MacLaine é Giulietta Masina, mas Charity.
meu amor é um bom musical que funciona bem
na telinha. É especialmente indicado para lo-
dos os otimistas c para os que precisam acredi-
lar que as coisas podem melhorar. Mas é
contra-indicado para os que acham que o que
está ruim sempre pode piorar.
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Taro, búzios
e runas em
aula rápida

ROBERTO 

CÔMODO

ÀO PAULO — Dsmorou. mas
aconteceu. Estava escrito nas estrelas
que o enorme sucesso dos livros esoté-
ricos logo pularia das listas dos hcst-
scllers para o formato de vídeo. Isso
acaba de ser materializado sob a forma
do hôrne video O poder dos oráculos,
produzido pela TKV Produções e lan-
çado esta semana, em São Paulo, como
"o primeiro video esotérico do Brasil".
Apresentado e coordenado por Monica
Buonfiglio. estudiosa dos assuntos mis-
ticos. O poder dos oráculos resume di-
daticamente. em 65 minutos de fita. as
técnicas c os elementos básicos de inter-
pretação das cartas do taro, do jogo de
búzios e das pedras de runas, além de se
estender pelo estudo das mãos e deci-
frar o poder dos cristais e talismãs.

Todos esses mistérios são desvenda-
dos no vídeo por Monica Buonfliglio,
uma paulista de 27 anos, com múltipla
e eclética experiência nas trilhas esoteri-
cas. Aquariana, Monica diz que sentiu,
desde criança, que sua missão era a de
divulgar o esoterismo. "Sempre quis
mostrar que podemos adquirir o poder
para mudar o nosso destino", afirma a
pitonisa. que já fez aparições no pro-
grama Fantástico, da Rede Globo. Há
de/ anos Monica dá cursos e palestras
para cerca de 200 alunos por semana,
além de prestar assessoria esotérica pa-
ra empresas. E há dois anos tem um

¦ ESOTERISMO I 'Black rain falls'
Divulgação
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Monica Buonfiglio: "A época
dos gurus acabou, agora tudo

estará ao alcance do vídeo"

quadro fixo diário. Abracadnhrei. no
programa matinal Dia a dia, da Rede
Bandeirantes de Televisão, com uma
audiência estimada pela emissora em
seis milhões de telespectadores.

Pragmática, a esotérica Monica não
acredita cm puro dom divinatório.
"Creio apenas na força de vontade de
quem quer aprender", diz. "Os esotéri-
cos tendem a se fechar num quarto e a
não passar os seus conhecimentos para
ninguém. Esse não c o meu caso", lem-

bra ela. que resolveu democratizar seus
dons de profetiza com o video O poder
dos oráculos. O video começa com Mo-
nica mostrando c interpretando o signi-
ficado das 22 cartas dos arca nos maio-
res do taro, "que devem ser lidas com
absoluta espontaneidade porque elas
trabalham com o insconsciente". ensi-
na.

Depois de mostrar métodos de tira-
gem do taro. -a maga se volta para a ,
tradição africana c passa a revelar as
principais técnicas do jogo de búzios,
discorrendo sobre as características dos
16 orixás mais importantes. Dos bú-
zios. Monica vai para o oráculo viking
c suas pedras mágicas, as runas. a mais
nova coqueluche mística, decifrando os
25 símbolos divinatórios da tradição
escandinava. Entre um oráculo e outro.
a esotérica fala sobre a influência alto
astral dos cristais, definidos como uma
espécie de microcomputadores naturais
que absorvem energia, para terminar o
video ensinando como identificar uma
personalidade através do estudo das
mãos.

Com uma tiragem inicial de 3.000
fitas. O poder dos oráculos é uma co-
produção da TKV. da livraria paulista
Horus c da Oficina Esotérica, da pró-
pria Monica Buonfiglio. O video está
sendo comercializado ao preço de CrS
7.000,00 c pode ser adquirido por tcle-
fone ou reembolso postal na TKV Pro-
duções. Praça Dr. Silas Botelho, 40.
Sumaré. CEP 01253. São Paulo, SP. lei,
(011) 263-4317. Este c o primeiro vídeo
esotérico de uma série de cinco que a
TKV pensa em realizar este ano com a
maga Monica. Em março, a produtora
começa a gravar um sobre o jogo de
búzios, com legendas cm inglês, para
ser lançado nos Estados Unidos. "A

época dos gurus acabou, agora tudo
estará ao alcance de todos em video",
profetiza a esotérica Monica.

Divulgaçâo/Chuck Pulin

Delicadezas
e melodias
francesas

'Os guarda-chuvas do amor

s, LIACARNIiIRO

.JÂO PAULO —Com os ânimos congelados
c nenhuma expectativa de aplicar a tablila no
mau humor, fica difícil escapar daquela pregui-
ça pós-almoço, com o corpo pedindo o des-
compromisso do sofá. c o raciocínio, no máxi-
mo, de uma Sessão da tarde. Sc esse
diagnóstico está estampado na sua camiseta,
assuma o discurso da terapia, cabule uma ses-
são e. sem culpa, procure nas locadoras Os
guarda-chuvas do anwr{,Les parapluies de Cher-
bourg), lançamento da LK-Tcl Video.

Quem já teve a oportunidade de saborear o
clássico francês, um grande sucesso de 1964.
sabe que nunca é demais rever a delicada histó-
ria de amor entre Geneviéve (Calhcrine De-
ncuve) e Guy (Nino Castclnuovo). A irretocá-
vel direção de Jacqucs Dcmy esbanja charme c
irreverência ao construir um filme levando o
gênero musical ao pê da letra: do começo ao
fim. os personagens trabalham, amam. brigam
c choram cantando. Foi na cena da despedida
de Guy. convocado pelo Exército para defen-
der os interesses colonialistas da França na
Argélia, que Geneviéve imortalizou a canção
Les parapluies de Chcrbourg, de Michel Le-

Divulgação

a^B? Hf*^ jr^ü^EnK ?*.ri55* ^^T?g*BKyBp ^fl I fl____B¦ijft£ __3_^!^qij^ ;** \~~~ «^ ¦____¦ ____! H ifll

% •¦• Xir!ftvrzJifi&*£-% EaSffV,"' M ./! ^Ml•'_», f_H !__P |H II n
flB___&;:;«aWrW_rlliiT*fffllffir.^'^"^W^ .fl^^aE A ^n3fBÊuB?%¦%**¦'¦*-. . -?• ~á^Lfl4 

___!_____ ¦VilISij-'.KM |Í| Vwi SP?* \ tí^íl*"' _P_R '''Slffl BB a^T^aTTllH

fSsJ __ -7yma*tSff»« 

I 'fl fll _f fl ___!_____[ ¦.-¦ A
¦ ¦F**'*'' _^;*Ã£S'";;^flSti.^^rifcMgftf_v• ¦-*:ÍLM4>_---aaa---natml fl Hj _fl_ ^^^^!H ______¦___! 

^^^"^¦¦¦i.^aLí^fiSiavJk"""

NmoCastelnuovo e Cathenne Uc•neuve: musical levado ao pê da letra

grand. que lambem assina as demais músicas
do filme.

Para a geração de 9 1/2 .semanas de amor.
vale a pena tcniar resistir ao sono: por irás do
suposto tom meloso imposto pelos diálogos
cantados. Dcmy escancara o realismo de um
caso de amor no auge do questionamento dos
valores nos rebeldes anos 60. Dcmy aproveita a
letra de Les parapluies de Chcrbourg não só
para que Geneviéve suspire e implore ao seu

amado que fique com ela. Com a música de
fundo, a garota apaixonada acrescenta a criti-
ca em relação às guerras, ao serviço militar
obrigatório e ã impotência de um casal jovem
forçado a se separar pela eternidade de dois
anos. Abusando do cleàn, e sem apelar para
ligas, vendas ou leucemia, o diretor rende o
espectador com a naturalidade de um Love
story real e inteligente.

Bobô foge da
alienação do
futebolista

CONTROLE REMOTO
Nilton Claudino — 22/01/91

E,IlE è a maior aquisição do Fluminense
desde a vinda do paraguaio Romcrito, em
1984. O baiano Raimundo Nonato Tava-
res, mais conhecido como Bobô, promete
reviver a tradição de vitórias do clube das
Laranjeiras, como seu meio-campo. Fora
do gramado, em casa c nas concentrações,
o jogador se destaca por suas opiniões
inteligentes, mesmo quando assiste a ai-

gum vídeo de aventura.
Jogador de futebol só assiste filme pornô

ou violento?
Esse perfil já mudou muito, graças a

Deus. Tem muito jogador interessado nas
coisas. O esportista não é mais tão aliena-
do quanto antes. Mas às vezes vejo um
Riimho.

Você freqüenta locadoras de video?
Sou dono de uma. a Videolooking. cm
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lobo: critica ao filme brasileiro

Senhor do Bonfim, na Bahia, que meu
irmão cuida pra mim.

Durante as concentrações do time,
suas preferências em vídeo são muito dife-
rentes das de seus companheiros?

Quase que não saio do quarto. Não

gosto de jogos de salão. Prefiro conversar
e acabo vendo poucos vídeos. Os que os
meninos querem ver eu já vi. E os que eu

quero \cr eles não vêem.

Ver cinema brasileiro é uma questão
de prazer ou ideologia?

É muito difícil pegar um filme nacio-
nal de qualidade. Tem tanta pornochan-
chada. tanta agressividade que chego a
desistir de vê-los. É uma pena. Ainda

quero ver grandes filmes nacionais.
Qual é o cineasta que você mais

admira?
— Só os mais conhecidos, sem fanatismos.
Na verdade, o bom filme muitas vezes
independe do produtor e do diretor. E
mesmo um filme digestivo, daqueles com
começo, meio e fim não me agride. È
como um bom livro.

Qual é o melhor filme sobre esportes
que você conhece?

Tem tão poucas coisas sobre este
assunto. Principalmente cm nosso pais.
Por exemplo. Isto é Pele só tem os gols
dele, mas não ensina nada. Há alguns
anos o Zico fez um video que ensinava a
se jogar futebol, mas cie também poderia
ser bem mais trabalhado.

Como você avalia artistas representan-
do atletas e atletas que se (ornam artistas?

Mais interessante é o presidente, que
também quer ser atleta, não 67 O caso do
Pclé é outro. Ele já era um artista. Quanto
aos artistas, a maioria deles não tem pique
para ser atleta e acabam fazendo tudo de
forma errada.

OOüenítrenteaòpredio da Exxon: voz contra a devastação

Midnight Oil é
derramado em NY

ARTHUR DÃPIEVE
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% se diz que

o Midnight
Oil é a maior
banda de
rock*n'roH do
mundo, não
se está fazen-
do apenas
uma referên-
cia à alta mé-
dia de altura
de seus cinco
membros —
para se ter
uma idéia, o seu lider, o cantor
careca Peter Garrett, mede 2m 14.
Quando se reafirma que o Mid-
night Oil é a maior banda de
rock'n'roll do mundo está-se di-
zendo, isso sim, que a banda aus-
traliana c aquela que melhor se
coloca na encruzilhada entre for-
ma e conteúdo, estética e política.
Quando, ao meio-dia de 30 de
maio de 1990, Garrett & Cia su-
biram no palco improvisado so-
bre um caminhão estacionado na
Sexta Avenida, em Manhattan,
Nova Iorque, EUA. diante do
prédio da Exxon, tal colocação se
tornou mais veemente.

O registro do concerto-relâm-
pago realizado naquela data está
saindo no Brasil em emocionante
video selado de 45 minutos pela
CBS Music Video (CVM), Black
rain falls. Esta fita não deve ser
confundida com Black rain, de
Ridley Scott, e Black rain — A
coragem de uma raça, de Shohei
Imamura. A chuva negra é a
mesma, mas ela nem sempre res-
pinga nas mesmas pessoas. As
imagens do Midnight Oil captu-
radas sob a direção de Larry Jor-
dan estão incluídas cm um paço-
te com Gcorge StichaeL Hangin \
tough live, dos New Kids on the
Block, e Trashes the world, de
Alice Cooper. Mas, nas palavras
de Garrett, a performance diante
do prédio da Exxon configurava
"uma ação especial de guerri-
lha". . ,,,..,

Sob uma faixa que dizia Mia-
night Oil makes vou dance. Exxon
oil makes us sick (Midnight Oil te
faz dançar, o óleo da Exxon nos
deixa doentes)". Garrett, os gui-
tarristas Jim Moginie e Martin
Rotsey, o baixista Bonés Hillman
c o baterista Rob Hirst estavam
protestando contra os danos cau-
sados à natureza pelas 40.000 to-
neladas de óleo cru derramadas
pelo petroleiro Exxon Valdez na
costa do Alasca mais de um ano
antes, a 24 de março de 1989. O
acidente ecológico tomou 1.300

knr de mar (uma semana após o
vazamento), poluiu 2.000 km de
costa e, segundo o Serviço de
Proteção à Pesca e à Vida Selva-
cem dos Estados Unidos, matou
entre 90.000 e 270.000 aves man-
nhas. Sem falar em focas, baleias,
peixes e outros membros do rei-
no dito animal.

"Nós escolhemos o prédio da
Exxon não porque atribuamos
qualquer acusação especial ou
particular a esta corporação", dis-
se Garrett diante de cerca de
10.000 surpresos assistentes. "Mas

porque o incidente de Valdez foi,
para nós, a perfeita imagem e me-
táfora do que está acontecendo
exatamente agora ao redor do
mundo." Naquele dia, o Midnight
Oil aproveitou sua passagem para
dois shows no Radio City Music
Hall de Nova Iorque e mobi-
lizou a mídia em torno do evento
promovido pelo movimento ecoló-
gico Greenpcace, para onde, aliás.
reverte a venda deste video. Inseri-
dos entre as músicas do .vt-í estão
trechos de entrevistas dos mem-
bros da banda e do diretor do
Greenpeace, Peter Bahouth.

No palco/caminhão, o Mid-
night Oil executa aguerridamente
as músicas Drèamworld, Blue sky
mine. Instant karma (de John
Lennon), River runs red, Progress
e Some times. E, no final da fita,
vem o conhecido clipe de King oj
the mountain. As músicas são
uma espécie de rock desértico,
seco, elétrico. Todas tratam da
questão ecológica. A linda River
runs red fornece o título deste
vídeo com um refrão desconsola--
do: "O rio corre vermelho/ A
chuva negra cai/ Poeira na minha
mão." O grupo é verde roxo, se
vocês me entendem, e se recusou
a participar do Rock in Rio II ao
perceber que o evento geraria~ 
grande quantidade de lixo não
biodegradável, além de ser patro-
cinado pela Coca-Cola.

Pode-se discutir se não è meio
contraditório lançar discos (fei-
tos de vinil, produzido a partir de
petróleo) e pregar uma ecologia
tão radical que. no número três
do boletim Oil rag. explica como
pode uma mera pizza entregue a
domicílio poluir o planeta. En-
tretanto, pode-se também argu-
mentar que o Midnight Oil joga a
indústria contra a indústria. Nos
últimos 40 anos. a música tem
sido um poderoso veiculo para
mensagens de todo tipo. loboto-
mizantes ou ativantes. Peter Gar-
rett é advogado, lider do movi-
mento ecológico australiano, tem
37 anos, e está preocupado com o
futuro de seus quatro filhos.
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BEM-VINDOS AO PARAÍSO (Come see the

paradise). da Alan Poiker Com Denn.s Quaid
Tamlyn Tomita. Sab Shimono e Shiruko Hosh.

Vencia (Av Pasteur. 184 - 295 8349) 14h30.

16IÍB0.19h 10,21 h30 (Livie)

A história de amoi entia um americano e uma

japonesa, nos anos 30 quando as leis da Calilòi

n.a nao perimniam o casamento entre pessoas de

,oc»s dileienles EUA/1990

TAXI BLUES (Ta*i blucs). de Pavel loungume

Com Pioti Mamonov. Piotr Zaitchenko. Vladimu

Kachpou, e Natalin Koliakanova AnFashron

Mall I (Estrada da Gávea, 899 - 322-1258) de

2- a 6' ás 16h 18ti. 20h. 22h Sábado e domm

ao apiiMir das 14h Sn/rí.i>8rl»i*IB (Rua Raul

Pompèio. 102 - 247-8900) 15h. 17h. 19h. 21 h

(14 anos)
0 relacionamento de amor e ódio entre um solilár.o

motorista de táxi de Moscou o um musico alcôo-

latraeiudeu Franco /URSS/1989

UM HOMEM MEIO ESQUISITO (Monsreu, H,

„¦) de Pattice Leconle Com Michel Blanc, San

dl.ne Bonnane. Luc Thuilliei 0 Andic W.lms M-

Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea 899 --322

1258) de 2' a 6'. às 16h 17h30. 19h. 20h30

22h Sábado e domingo, a part.r das 14h30 (14

anos)
Homem solitáno passa os dias observando sem se.

visto a moca que mora no quarto em frente ao

seu Baseado no romance de Gooroes Slmenon
fiança 1989

JACKNIFE (Jacknile). de Dav.d Jones Com Ro

bertdeNiro Ed Haiti, e Kathy Bale, SwCw

cabana (Rua Batata Ribeito 502. C) ZOh. ZZh

BruniTi/uca .Rua Conde de Bonlim. 370

254-8975) 19h30. 21h10 (Livre)

Dois am.gos reencontram-se depois de 15 anos.

mas o reencontro é marcado pelas dolorosas lem

broncas do V.ema EUA/1990

Machado 29 205 6842)
191,10. 2Ui30 (10 anos)

Homem è assassinado e vira lontosma para temo.

iazer contato com 0 mulher e avisa Ia que sua

v.da também corre perigo EUA/1990

UM TIRA NO JARDIM DE INFANCIÍi(Klnd«h

garten cop). de Ivan Renman Com Amo d Sch

wárenegger Penelope Ahn Miller. Pomela Reed

rLmda Hun, Meuo Boavrst..(Rua do, P.«*o.

62 - 240 1291). Barre I <Av das AnléMCas

4 666 325 6487)
Bonfim. 338

Carroça (Rua Conde de
- 228-8178) 13h30. 151,30

1 7h30 19h30, 21 h30 Condor Copacabana (Rua

Figueiredo Mngalbães. 286- 2552610). Largo
29 — 205

1TÕNTÍNÜÃÇÔES
O CORREIO SENTIMENTAL (Cl) de Dann.el

Dann.el %om Johan Leysen Matrjkg V/eugelets a

Jeke Kruver ístacào Botafogo Sala I (Rua Vo

luntêtios da Pàtr.a 88 - 286 6149) 16h10.

17h20. 18h30, 19h40 20l>60 22h (Livre)

Pode.ro de 35 onos muda completamente a rol.no

de v.da. depo.s que conhece a muihoi que ios

pondeu a seu anunc.o num |0.nol local Holanda

1988
O PREDADOR 2 (Predatoi 21 de Stophen Hop

kins Com Oanny Glove, Gaiy Susev BulH-n

Blados e Mana Conchuo Alonso Odeon iP.aca

Mahatma Gandh. 2 220 38351 Cerra 3 (Av
das Américas 4 666 325 6487) Amitica (Rua

Conde de Bonl.m 334 264 42461 13H30.
15h30 17h30 19h30 21h30 SAo Lun I |Rua
do Colete. 307 - 280 2296) Rio Sul (Rua Mar-

quês de Silo V.cen.e 52 - 274 4532) fíicama,

,Av Copacabana. 360 237 9932) 14h 16h

18h 20h. 22h Opera I (Praia de Botafogo. 340
. 552 4945) Medulara 3 (Rua João V.cent

15  593-21461. Art-Méia (Ri
20— 249 4544) Ramos (Ru.
52- 230 1889) 15h

Theles das gongues de Ios Angeles sáo elimina
dos por um ser mtstenOSO e quando
interfere passa a sei tacada lai

GHOST DO OUTRO LADO DA VIDA

(Ghost). de Jerry Zucket Com Potr.cV. Sv»a»re.
Dem. Momo Whoop. Goldbeige 1on> Goldwyn
Art Fashion Mall 3 ((suada do G.1vea B99
322 12581 141,40 17h 19h20. 21h40 Ari Ca
sashopping 2 (Av Alvoiada Via 11 2 150

32507461 Att-Maduielta 2 iS.hopp.ng Centei
de Madureira - 390 1827). Tuuca-2 (Rua Con
de de Bonl.m 422 - 264-52461 Palácio 2 (Rua
do Passeio 40 - 240-6541) t4h 16h20.
18h40. 21 h taroo do Machado 2 .Largo do

S.lva Rabelo
i Leopoldina Rego

17h 19h 21h (12 onoul
?ao t

policia
EUA/1990

do Machado I (Largo do Machado,

6842) Leblon-1 (Av Atoulfo de Paiva 391

239 5048. 14h 16h, 18h. 20h. *%*»£*£

I (Rua Dagmai da Fonseca, 54 - 450 1338) de

2- a 5- às 1 Bh, 1 7h. 19h. 21 h De 6- a domingo,

a poiti. das 13h Node Shopping 2 (A. Subu.be-

no 5 474 592 9430) 1 Bh. 17h, 19h. 21 h

(Livre)
Comédia Detetive disloico se de professo, para

protege, o v.da de un.o criança, mas nao podia

«p.™ o dureza da e.penénc.o de encara, 30

crianças numa solo do aula EUA, 1990

UM HOMEM A PROVA DE BALAS (Bullet

prool). de Steve Ca.ver Com Gary Busoy Dar

lanne Fluegel Rene Enriquei e Htm.y Silva An

Copacabana (Av Copacabana. 759 - 235
4895) 14h40. 16H30. 18h20 20h10. 22h An

Casashoppmg 3 (Av Alvoioda. Via 11. 2 150

325 0746). Art-Tijuca (Rua Conde de Bonl.m
406 - 254-9578) Ari Madureira t (Shopping
Center de Madureira 390 1827) 15h30.
17h20 191,10. 21h Pathé (Praça Floriano 46
120-3135) 13h 15h. I7h, 19h. 21h Prratodos

(Rua Atquias Cordeiro 350 281 3628) 16h
17h. 19h. 21 h (10anos)

Super policol de Los Angeles recebe a m.ssoo de

.esgotai uma armo secreta das mãos de terroristas
iniernaciona.s EUA 1990

A HISTORIA SEM FIM II - O PRÓXIMO
CAPITULO (The neverending story II - The
nem chaplcr). do George M.ller Com Jonalhon
Brandis Kenny Momson. Cl.v.ssa Buit e John

yVesley Sh.pp Art-Fashlon Mall 2 (Eslroda da

Gávea. 899 ¦ 322-1258) 16h20, 17h, 18h40

20h20 22h Hoje não será exibida a última ses

sáo Bi um Ti/uca (Rua Conde de Bonl.m 370

254 8976) 14h30. 161,10 17h50 Srar CoptCê

tona (Rua Beraia Ribe.,0. B02/C) 14h I5h40.

I7h20 (Livie)
Goioto mergulha nas eventura» de um l.v.o poro

tentar salv.n o re.no Fantasia a seus am.gos do

malvodatiruKoXoy.de EUA 1990

TODOS OS CÃES MERECCM O CÉU IAII dogs

oo to heavenj desenho on.modo de Don Btuth

Dublado em português StudlO Calem (Rua do

Cotele 228 - 205 7194) 14h 15h30 17h IL.

v,e)
Posto, alentio de possado suspe.to chega ao céu.

mas suo ent.ada sO sert permitido se provar ter

praticado bons otos em v.da LUA. 1990

EU SOU O SENHOR DO CASTELO Ue suü le

se.gnew du chateau). de Rêflil Worgn.e. Com

Jean Rochelort. Dom.n.quo Blanc e Reg.s Arpm

Euaçio Botatogo Sala 3 (Rua Voluntòttoi do

Patna.88 286 6149) 15h I6h30 (Livrei

no orlao declara guerra ao filho do govetnan
contrata para cuidar do cosa

4653) )4h20 16hl0. 18h. 19h50 21h40 Ope-
ra-2 (Praia de Botafogo. 340 - 552 4945) Os-
ne (Av Ge.emár.o Damas. 1 207 - 392 2860)
15h 17h 19h 21 h Ti/ucaPalace 1 (Rua Conde
do Bonl.m. 214 - 228-4610) 151.30. 17h20.
19h)0. 21h (Livre)

Comédio Cosol vioia mos esquece o filho pequeno
e ele. espeilomenle. prepara uma série de armadi
lhas para enlrenlar os arrombadores que querem
assaltar a casa EU A/1990

ASAS DO DESEJO (De, hmimel ubei Bertmt. de

W.m Wenders Com Bruno Ganr. Solveig Dom-

memn Otio Sonde, e Pete. Fali. Estação Cinema
I (Av P-ado JUnior. 281 - 541-2189) 141.40.

17h. 191,20 21h40 (10onos).

História sobre anios no mundo dos humanos Eles

hào podem apaixonar-se por seus protegidos, sou

pena de serem ,eba.«ados a simples mo-ta.s Me
ih„. h,,.,,-.^ «m Cannos Alemanha/Franco 1 98'lhor d.recáo em Cannos Alemã.

MANOBRA RADICAL (Brasileiro) de El.sa To

lomelli Con, JoSo Cap.lé. Glenda >sO«'ovysla
Cláudia Cepeda Flàvio Monto.ro e Cecil Thlte

Palacro 1 (Rua do Posse.o 40 - 2-»0-6B41)
14h !5h40 17h20. 19h 20h40 São Lun 2 (Rua
do Cstete, 307 - 285 2296). Copacabana (Av

Copacabana 801 255 0953) LaMon-2!(Av
Atoulfo de Paiva. 391 -239-5048) fl»"»-2 (Av
rias América. 4 066 325 6487, 141,50.

16h30 181,10 19h50 21h30 T,,ura I (Rua

Conde de Bonhm 422-264 6246). M*ftmk+
2 (Rua Dogma, da Fonseca 54 450 13381.

Norte Shopiiing I (Av Suburbana, 5 474 - 692
9430) Olar.a IRuo Uionos, l 474 230 26661
14h20. 16h 17h40, 19h20 21 h (lOonos)

As avonluros de um grupo de surfistas o hodyboai
deis através dos praias l»as.le„as Produção de
1990

WM COMtMA MM Hl UVAM * l««0.

MUI— DMjM—««W Üj:tnmt»r*BSõwmmtae»m.

MonobnA
Um lilme de Elisa Tdorhelll

nos cinemas do
Grupo Severiano Ribeiro

amantes, o que provoco o ira do mando Inglate.

ro/Holonda/1989
O FUNDO DO CORAÇÃO (One l,om thelwa-tl.

de F-oncis Ford Coppola Com Freder.c Fo-.es.

fé,, Ga-. Rou, Jul.o . Nas.»ss,o Kttnsku C/n. Ho,.

,Av Rio Bronco, l 56 si 326 262 2287) 11 h

13h.16h.17h.19h Alé amanha (16 onos)

Máo.ca histôna de amo, ent,e um casal que briga e

t^pa-o du,an,e ofenado de iId.i|ulho c.d. um

em busco de novas avenlu,as EUA, 1982

cnriEDADE DOS POETAS MOHTOS (Dead

noa l sociel 
"de 

Pele, We.r Com Robm W.I-

Zmi RoCseonLeona,d Elhan Hayv.ee Josh

Charles Sludio Catele (Rua do Catete. 228

205 7194) 19h. 2lh20 (10 onos)

Numo escola conservadora professo, de l„e,01u,a

..st.mula o ,nconfo,m.smo dos alunos mos essa

nova postura Cli« inúmeros conflitos Osco, de

molho, lotouo ongmol EUA/19B9

OS CINCO ÚLTIMOS DIAS (Funl Lente Tage).

de Percy Adlon Com Irm Hormann Lona Slolre e

Wlll Spmdler Estação Botalogo!Sala 2 (Rua Vo

luntarlo» da Pátria. 8S 2866149) I9h Ulumo
dia

No pi.sáo do GestolX, mulher acompanha os cinco

ull.mos dias de umo companhe.ia de cela univo,

s.láno de 21 anos p.eso e acusada de alta Ita.çAo
Alomonha/1979

CELESTE (Celeste), de Peicy Adlon Com Eva

Manes Ju-n»n Amdl.e Norbert Wartho Eslacáo

Botatogo Sala 2 (Rua Voluntários da Poma 88
-286 6149) 21 h Ulnmo dia

0 relacionamento entre Mareei Prousl e sua em

pregada, que vivem totalmente .solados num

apartamento sombrio de Paria recordando velhos

casos Alemanha/ \ 981

CONSPIRAÇÃO ATÔMICA (Spontaneous
combustion) de Tobe Hoopei Com Br.id Dounl,
Cynlh.a B.an Jon Cyphe, e W.lliam Punce Ari

i (Av Alvorada Via 11. 2.160
17h20 19h10. 21 h (12

* PERTODEVOCE
I SHOPPINGS

Um tira no /aidim dr
17h30. 19h30. 2lh30

Casashoppmg
I5h30

Me.er
2 MB) 15h

(Av
17h.

JOia (Av
19h20 2H,30

UMA LINDA MULHER (Pretty *oman) de

Gerry Marshall Com R.chard Gore Jul.a RoberU.
Ralph Bellamy e Lauio San G.acomo
Copacabana 680) I5h 17h10.
(10 anos)

Magnata conlrala prostituía paia passai uma se

mana com ele mas o encontro acaba po, mudar a

vide dos dou EUA/1990

325 0746
.mos»

Mulhe, gráv.da participo de o»pe>'é.nc,as alftrrvcos

s.mulados e seu filho onos ma.s lorde, descobre
solre, de um cstionho fenômeno de combustão
humana espontânea EUA. I 989

ROCKY V (Rodr V) de John G Avildsen Com

Sylveste, Slallone Taha Sh..e Burt Young e Bur

„B5S Meredith Campo Grande [Rui Campo

Grande 880 394 .1452) Br
Amaro Covolcanf 105
I9h 21 h (10 anos)

Doente e pobre o e. rompeáo Rockv Balhoa de

d.co se o tremor um jovem lutador como ultima

chance para recuperar a glCa EUA 1990

ATA-ME rAtame). de Pedro Almodôv», Com

V.cto„o Al.,,1 Anton.o Bande-os Fr.vic.sco Robal

a Lolos Leôn Estação Botatogo Sala 3 (Rua Vo

luntáriosdaPátr,. 88 286 6149) 18h I9h60

2lh40 (14 anos)

Depo.s de sair de um centro ps.qu.atnco. homem

leqúesua otnr de cinema pcunô pata da, .nico a

seu novo pioieto de v.da uma mulher uma laml

lia tt um empreo° Espanha 1989

ART-CASASHOPPINQ 1 — Conspiração atómi-
ca I5h30. 17h20. I9h10. 21h (12 anos)

ART-CASASHOPPINQ 2 -- Ghost — Do outro
lado da vida 1 4h. 16h20. 18h40. 21 h (10 onos)

ART-CASASHOPPING 3 — Um homem à piova
de balas 15h30. 17t,20. 19h10. 21 h (10 anos)

AHT-FASHION MALL 1 - Tati bluas de 2- •
6'. as 16h. 18h. 20h. 22h Sábado e domingo »
partir rias 14h (14 anos)

ART-FASHION MALL 2 — A história sem Irm II
O próximo capitulo 15h20. 17h. 18h40.

20h20 22h Hoie. náo será exibida a última ses
são (Livre)

ART-FASHION MALL 3 - Gnorf - Do outm
lado da vida 14h40. 17h. 19h20, 21h40 (10
ntios)

ART-FASHION MALL 4 - Um homem meio
esquisito de 2' a 6'. As 16h, 17h30. 19h. 20h30.
22h Sábado e domingo, a pa,t., da» 14h30 (14
anos)
BARRAI Um tira no /ardim de rnlãnçia

13h30 15h30 17h30 19h30. 21h30 (Livre)

BARRA 2 Manobra ladical 14h50. 16h30.
18h10, I9h50. 21h30 (10 «nos)

BARRA-3 O predado, 2 13h30. 15h30.
17h30, 19h30, 21h30 (12 onos)

NORTE SHOPPING 1 — Manobra ,adrcêl
14h20 16h. 17h40, 19h20. 21h (lOonos)

NORTE SHOPPING 2 Um tua no /ardim de
mlãncia 1 5h. 1 7h. 1 9h. 21 h (Livre)

RIO SUL O predador 2 14h, 16b. 1 8h 20h
22h (12 onos)

1TÕPÂÕBÂM
ARTCOPACABANA — Um homem a prova de

balas 14h40. 16h30. 18h20. 20h10. 22h (10
anos)

CONDOR COPACABANA - Um lira no /ardim
deinlincia 14h. 16h 18h 20h 22h (Livie)

COPACABANA - Manobra ladrcal 14h50
16h30 181,10 I9h50. 21h30 (10anos)

ESTAÇÃO CINEMA 1 Asas do dese/o 14h40
I7h. 191.20 21h40 (10 anos)

JOIA Uma linda mulher I5h. 17h10. 19h20.
2lh30 (10anos)

RICAMAR O predador 2 14h. 16h. 1 8h 20h,
721, (12 anos)

STAR-COPACABANA A históna sem hm II -

0pió.imo capitulo 14h, I5h40 171,20 (L.vre)
Jacinite 20h 22h (Livie) A, cond.conodo com

deleito
STUDIO BELAS ARTES Uublues 15h17h

19h 21 h (14 anos\

METRO BOAVISTA
mlãncia 1 3h30. 15h30.

(L.vie)
OOEON - O predado, 2 13h30 16h30, 1 7h30.

19h30. 21h30 (12 anos)

PALACIO-1 - Manobra radical I4h, 15h40

17h20. 19h. 20h40 (lOonos)

PALÁCIO 7 Ghost Do outro lado da vidj

14h.16h20.18h40.21h (lOanos)

PATHE — Um homem ã prova de balas 13h. 15h

V7h. 19h. 21 h (10 anos)

REX - Rosto de boneca e 2B cenhmettos de taras

se.uars d. 2- o 6". ás 1 3h 15h50 18h35 SSEa-

do. dommgo. ás 14h30 I 7h20, I8h60.n«

anos)
VITORIA - Cidade erótica de 2- a 6'. ás 13h30

15h I6h30. 18h 19h30 21h Sábado e domm

go. a po,ti, das 1 5h (18 anos)

ITÜücT
AMÉRICA - O predado, 2 13h30. I5h30

17h30. 19h30 21h30 (12 anos)

ART-TIJUCA - Um homem a prova de balas

15h30 17h20. 19M0. 21h (lOonos)

BRUNI-TIJUCA A história sem lim II — O

p,i,lmo capitulo 141,30 16h10. 17h50 (L.vre)
jaetnile 19h30. 21h10 (Livie)

CARIOCA Um ura no /ardim de mlãncia

13h30 15h30 I7h30. 19h30. 21h30 (Uvre)

TIJUCA-1 Manobra radical 14h20. )6h

17h40. 19h20. 21 h (lOonos)

TIJUCA-2 Ghost Do outro lado da vida
Hh 16h20 18h40 21 h (lOanns)

TIJUCA-PALACE Esqueceram de mim

15h30. 17h20. 19h10. 21h (Livio)

TUUCA-PALACE 2 Loucuras de uma prima
veia I5h. 17h. 19h. 21h (12 anos)

MEIER
O predador 2 15h. 17h, 19h

- Roc>y V 15h, 17h. 19h. 21h

ART-MÉIER
21 h (12 anos)

BRUNI MEIER
(10 anos)

PARATODOS Um homem a pwta de balas

16h, I7h, 19h. 21 h (10 anos)

HÕSTRÃÍ
Me"

U que w?u pflt
França 1989

LOUCURAS DE UMA PRIMAVERA IMav
lools). de Louis Maile Com Mtchel Piccoli
M.ouMiou. Michel Duchaussoy e DommKJue
Blanc Star Ipanema (Rua Visconde de P„o|0.

371 521 4690) 141, 16h 18h. 20h 22h
7,/uca-Palace 2 (Rua Conde de Bonl.m 214
228 4610) 16h 17h I 9h 21h 11 2 anos)

Os oconieomentos de maio de 68 em P.ms che

gom oié uma pequena cidade do sul da Fiança
enquanto uma lamll.a se reúne paia o luneiul do

motnaica Fiança,'1990

ESQUECERAM DE MIM (Home alone) de

ChnsColumbt» Com Mocauloy Culktn Cathen

ne OHoio. Joe Pose, o Daniel Ste.n Estação

Paissandu (Rua Senado, Vergueiro. 35 -bJ

¦ REAPRESENTÂÇÔES
URSINH0S CARINHOSOS II (Cate boarsmovie

II a wiv generation) desenho animado de Dale

Schott Cândido Mendes (Rua Joana Angélica

63 267 7295) 15h30 (Livre)
A í «>ela dos grandes dese/os concede um pedido

o rio.s amigos que com isso podem B|uda, os

ursinhoa em dtficuldode EUA/1981

O COZINHEIRO. O LADRÃO. SUA MULHER
E O AMANTE /lhe cooi. lhe threl. his wile and

hei lovet) de Pete, Gteenaway Com Helon Mu

„.n R.ch.i.d Bohnnger, M.chael Gombon e Alon

Howoid Cindido Mendes (Rua Joana Angél.co,

03 267 7295) 171,15 19h30 21h46 (18
anos]

Ladióo e suo mulhe, hequentam ,»stau,antc onde

ela conhece out,o homem e os do.s tomam se_

CINEMA NO ESPELHO - Ho,e Enttevista (In

tervitta) de Feder.co Fellinl Com Marcello Mas

tro.onn, An.ta ELbeig SMg.o Ruli.n, e Paola Li

guo„ Complemento M,c'ev s gala desenho de

Walt D.sney Centro Cultural Banco du Brasil

,Rua 1- de Mn.ço 66) 16h. 18h30 Entrada

franca com d.si..bu.cSo de senhos Ih antes da

wwão (LtvteJ
Nos estud.os do Cnec.ttá. Fellín, ? enuevtstado

po, uma equ.pe do televuáO |oponeso, enquanto

p,epo,o o lilmogem de Amerrca de Kolko ltál.0/

1987
CINEMA NO ESPELHO (VIII) Ho,e Mocinho

encenque.ro (The eirand boy) de Jerry Lew.s

Com Je„y Lew.s. Bi.an Donlevy. S-g Rumon e Ir»

Adnan Cinemateca do MAM (Av Inlonte D

Henrique. 85-210-2188) 18h30

Comedia sobre o vida cond.ona de um estúdio

cmemotog,áf,co EUA/1961

IIPÀNEMÁ/LEBLON
CÂNDIDO MENDES Ursmhos carinhosos II

I5h30 (Livre) O coimheiro o ladrão, sua mulhe,

eoamante 1 7h1 5. !9h30. 21 h45 (18anos)

LAGOA DRIVEIN Acima de qualquer susper

M 20h 22h30 (14 anos)

LEBLON-1 Um tua no/ardim de mlãncia 14h

I6h IBh 20h 22h (L,v,c)

LEBLON-2 Manobra ,ait'Cal 141,50 I6h30

I8h10 19h50. 21h30 (lOonos)

STARIPANEMA Loucuras de unia ptimavera
I4h 16h 18h 20h 22h (12 ano»)

RAMOS/OLARIA
RAMOS - O predador 2 15h I 7h, 19h 21»v

(12 anos)

OLARIA Manobra ladical 14h20.16h 17h40
19h20. 21h (10 anos)

¦ madureira/
jacarepaguá

¦ BOTAFOGO

UMA NOVA OPÇÃO
3f-TEATRO

SEXTA - SÁBADO - 23 HORAS

AVANT-PREMIERES;
ISABELLE HUPPERT

GRANDE PRÊMIO DE .NTERPRETAÇAO FEMININA VENEZA 1988

UM ASSUNTO
DE MULHERES

uni 111m«¦ de

CLAUDE CHABROL m*—

INDICAÇÕES PARA 0 OSCAR
MELHOR ATRIZ: Meryl Streep

MELHOR CANÇÃO: Tm Checking Out'

MERYL STREEP SHIRLEY MACLAINE DENNIS QUAI

R^at 

ii i— <^ *B â^^V ^

UlflUIEMNlCHOLS ^at^ÊÊ\¦ oiwuvas ^

ALGEMAS DO 0DIO Io'lo do To»ol An-

Ihony Tradução de Mana Pompeu DuoçSo .fo

José WiIMh Com Jo»e VV.Ike,. M.ouel Folafwllo.
Mar.so 0m„ e outros Teatro João Caetano. Piaco

Tmidanlas s n« (221 0305) De 5- o sob Os

21 d dom As 19h Inflfttsbos a Cr* 1 200 (5' e

6M Cr» 1 800 (sob lnCill 500 (dom )

ANJO ToxlO da Woono, Soloror Di.eçio do

Leopoldo PachKO Com Gu.lhe-me Leme e Sol»

P^ Espaço vcsaul Soo Conr.do h*jon

M,!„2 Piso (322-0784) De B»,i-b 4s 21h30

e dom as 20h30 lnB,essos a CS 1 200

A BOFETADA - EsQueles boseodos nos pecos
Qu..m ,"", medo de Holio Faosia. de R.cafdo

Almeida e M.guel Mogno D.,eçéo de Fe.nodo

Guw.e.-o Com o Ca Boian. de Pol.lono Teatro

Ipanema Rua Prudente de Moioes. 824 (247

97941 D,' 5' o sob. *s 21 h30. dom as 21 h

Inrjressos o CS 1 200 (5- e dom ) e Cr» 1 500 (6-

e sob 1 Ate d.o 17 de marco

BUKOWSKI. BICHO SOLTO NO MUNDO
Te.io o diieçío de T.cono Studait Com Paulo

Jos* Zo,e Polessí. Ch.qu.nho Biancláo. Guida

V.ano e out.os Teatro Nelson Rodrigues Av

Chile 230 (262 0942) De 4- a s.ib 4s 21 h

dom Í,s20h Temporada popular Ingressos a CrJ

/ 000 Istudantes ate 25 anos e classe artística

têm Íi0% oe desconto Duiacao 1 h45 Até 3 de

maico
COMEDIA DOS SEXOS Texto de Gugu 011

rnecha e Pe,,«sen D.,ecáo de Gugu Ollmecha
Com Roue-o Cardoso Agnes Fontoura e outros
Teatio Barra Shopping Av das Américas 4 666

(325 58441 5- e 6'. as 71 h sat, Os I9h30 a

22h.dom ,,s20h Ingressos a C* 1 200 (5- e 6')

eC,»1 500, sob edoml Duiacào 1h30

ELAS POR ELA Roie.,0 de Marllia Pita Dira

cão de André Valie Marilia PÍ>,o e Sandra Péra

Com Manl.a Poro e grande elenco Teatro Qinit-

„co Rua Graça Aranha 187 (210 1382, 5- 6• e

dom às 1 9h sab . 4s 21 h Ing.essos de 5-a C,S

2 000 de 6-o CJ 2 200 de sAb a CS 2 400 e de

dom o CS 2 300 F.I0S AA e BB C,S 1 500 (em

todos as sessões) O espetáculo começa rigorosa

mente no hoiãno Du,ocào tr>30

A ESCOLA DE BUFOES le.io de Mchel de

GMde^e T,aduç4o de And.e Praça T.M» D,

,eç*o de Moao, Góes Com Leon Gôev Fio,,o o

P^.oto e outros Teatro Vila-lobo,. E*P»ÇC> «

começa rigorosamente
mitida a entrada após

HCA COMIGO ESTA NOITE Texto deRivio

de SOU» DihKÍO de Jo,ge Finando Com D*

bo,a Bloch e Lu.r Fernando Gu.ma.Aes Te.uo

dos Quatro Rua Marquês de Silo V.c.nte H. 2

,274 9895) De 4- - sob . As 21h30 dom as

20h Ingressos o CS 1 200 |4-). Cr» 1 400 5

O, 1 600 (8-1 CS 2 200 (sab fenado e vespe-a

de fartado) e CS 2 000 (dom) Duração 1X20

FULANINHA & D COISA Te.to de Noemi

Ma,,nho DirecSo de MarcO Nan.n. Com Lu.se

Co.doso Tho.s Portmho e Mau,, AHande- Teatro
F,ancsco Sa. 51 (287 74961 5-.

às20he 22hedom. os I9h30
C,s 1 000 (5- e 6') Cs

, limar.o e nâo será pe,
seu inicio

Posto 6 Rua
6- as 21 h30 sab
e 21h30 Ingiessos
1 500 (Síb ) e CS 1 200 (dom) Não será perm,

ntrada apól o inicio do espetáculo

Bela. elegante e louca. Assim é Hollywood.
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ISSO Ê TUDO PROGRAMA HAROLD PIN

TEfl To.tO. de He.old P.nte, Direcoo de Ira Io

Ross. ComJaequelineUumnca Hélio Ary.Thel

ma Reston e Mano Borges Teatro II do Centro

Cultural Banco do Brasil Ru» P-me-o *"«'«•

66 (216 0237) Rese-vas pelo tel 216 022J ue

4- a 6' e dom as 19h sab . às 21 h Ing.essos ..

C.S500 Du.acáo Ih Não será permitida a enua

da após o mico do espetáculo Ate dom.ngo

LIGAÇÕES HORROROSAS Te.to de Lus

Carlos Góes D-ecaC de Ary Coslov Con, Andréa

D,nt8t, Mírca Cab-.ta e Ma-cos Ol.v.„o Je.t.o

Cindido Mendes. Rua Joana Angèl.ca 63 1.20/

7295 De «¦ o 6- *s 21h30 sâb »s 20h e 22h e

dom as 19h ing-essoso CS 800 (4- 5- e dom I.

C,s 1 000 (6* e sob ) Du,açèo lh15

A MACACA Te.to d.-ec»o e mtajp.eta 1c

Fel.pe Pinheiro e Pedro Cardoso Musco

£, Teatro Joio Theotômo no Centro C.

Iutdt Cand.do Mendes

de Tim
io Cui

a da Assembléia

10 subsolo (224 8622) 5' e 6- Os I9h, sâb as

2lhedom as 20h Ingressos a Cr» 800 (5« a 6')
C,S 1 200 (sab ) e CS 900 (dom )

A MANDRAGORA Te.to de Mogu.avel Tro-
ducilo do Pedro Garcor Gh.ra.d. D-.ecao de Joso
Hennque Com Fernando Bror Flov.a Pedroso.
Antônio Alves o outros Teatro Operou Rua Snr

gento Joio Lopes 315 (393 9454) 6- e sab as
21hedom as 20h Ingressos o CrS 800 Duroc.Vo
1h30

MASTER HAROLD E OS MENINOS Te.to

de Athol Fugord Di-eçSo e troducío de AnlontO

Meicado Com Milton Gonçalves. Charles Moel

ler e Maurício Gonçalves Teatro de Arena. Rua

Siqueira Campo. 143(235 5348) Da 4« a fib

as 21 h dom as 19h Ingressos a CS 1 500 (4-

g. « 6-) C,s 2 000 (sab ) e C» 1 800 (dom )

MENO MALE - Comed.a de Juco de Oi.ve„o

D.,ecao de B.b. Fe„e.,a Com Tereu Rachel Oi»

v.o Augusto. Jucá do Ol.ve.,» e outios Teatro

Teieia Rachel. Ruo S.que.,0 Campos 143 (235
1113) De 4-o 6'. as 2lh sab as 20h e 221,30

dom . ás 19h Ing.essos a CrS I 200 (4- e 5') e

CrS 1 500 (de 6- a dom) Duração ' h40

MISTÉRIOS DE CURITIBA Te.,o de Dalton

Trevisen Direção de Ademar Guerra Com Ar

mondo Bogus Tass.a camarão Marcelo P,cchl

Ivone Hotlman e outros Teatro Copacabana Av

Copacabana. 291 (257 0881, De 4- a 6- as

211, sab 0s21h edom *s19h Ingrasso» a Crs

I 000 14- e 5-1. CS 1 500 (6- »*b ferodo e

vespero de fer.odo) e CS 1 200 Idom ) f pnwtw
da a entrada após o ,n«:/„ du espetáculo

A MULHER CARIOCA AOS 22 ANOS Te.,o
de Joio do M.nas D„ecào de Adeibal Freire F
Com Maicolo Escoiel 0,a F.gue.iedo Surona
Saldanha T.ogo Just.no e outios Teatro Glauco
OHI. Pca Cordeol A,co Verde s n (237 7003)
De 5- o sol,. as 20h30 dom às 19h Ingresso, a
C.s 1 000 [6') I 500 (de 6' a dom ) e CS 500

(classe) Duiacào 31, (com do.s intervalos de
10m)

NARDJA ZULPERIO Te.to e direçáo de Ha

m,llon Var Pero.ia Com Regina Case Pait.cpa

çòes e m v.deo de Fernanda Monten»g,o. Lu.í

Fernando GuimarSes e Theo Wetnecl. Teatio Ca

sa Grande Av Alrlnio de Mello Franco. 290

(239 4045) De 4- a sal, às 211,30 dom âs

201, ingressos a CS 1 200 (4->. CS 1 400 (6->
CS 1600 (6') CS 2 200 isàb ) e CS 2 000

(dom) Ouiacào 11,30 O espetâaculo começa
rigorosamente nu hOtiflO

OH> CALCUTÁ (PARTE Z) ; Direção de Gugu

Olimecha Com Older Caía,,* e g,ande elenco
Teatro Clara Nunes Rua Marguís de Sào V.cente
52, 3 (274 9696) 4- 5- e 6- às 21 h30 sàb as

20h e 22h30 e dom. às I 9h e 21h30 Ing.essos
de 4- a CS 1 200 (setor BI e CS 1 500 (selo, Al

5- a CS 1 500 (setor B) e CS 1 800 (setor A). 6'

edom CS 1800 (setor BI e C,s 2 000 (seto, A)

Sab fenado e véspera de lenado o CrS 2 00U

(seto, BleCS 2 200 (selo, A)

A PARTILHA Te.to e diecào de Miguel Fala

betla Com Suvina Vlerra Natalla do Vale Adete

Sales e Theieía P,lli« 7r.itrt, Vannucc Ruo Ma,

oues de Sào V,cente B2/3" (274 7246) De 4-a

6- às 21h30 Sàb. às 20h e 22h dom às 19h

lng,essos a CS 1 500 (4- e 5-) 0 Cr» 2.000 (sàb
vespeia de lenodo e lenado) e CrS 1 800 (6* e

dorn ) Duração 1h30 O espetáculo começa n

gotoiamente no hoiano O valo, do ingresso nao

ser* devolvido nos terardatânot
PRA CORRUPTO E LOUCO FALTA POUCO

- Comed.a de W.ll.am Van Zandt Dueçào de

Jaquel.no Lau.ence Com Tom Fe,re.ra Tàn.a

Loureiro e Yolondo Conloso Teatro Princesa l,a

bel. Av Pnncesa Isabel 186(275 3346, De 4-a

6-, às 21h30 sàb. os 20h e 22h30 dom as

18h30 e 21 h Ingressos CrS I 000 (4- e 6M e cs
1 500 (6' e sob ) e CS 1 200 (dom )

A PRESIDENTA Te.,o de Br ca.re e Lasa*

gues D.recào coletiva Com Jorge Dona Glauco
Gomes Cera, Monlenegro e outios Teafo da
Bar,a Av Seinambetibo 3 800(399 4992) 5" e
6'. às21h30 sàb às21hedom ás 20h lng,es
sos o CS 1 500 (5-). C-s 2 000 (6- e sob ) e C,s
1 800 (dom )

TRÊS SOLTEIRONAS BALANÇANDO O
RAMBO Te.to de Z ida Cardoso D„ecào de
Ab.lio Fernandes e Betto Loran Com Bihio Loian
S'.c M.Mello L.hon Fernandes e Fábio P.llo, Tea
Iro da Praia Rua Fianc.sco Sá 88 1267 7749| 5-
e 6". às 21 h sàb . às 20h30 e 22h30 e dom os
18h?0 e 20h30 Ing-essos o CS 1 000 (5- 6- e
dom ) e Cs 1 200 (sàb ) Censuta 16 anos

BOTAFOGO Nelas tudo e pouco '• As lar.is

dose.osuio 14h30 171,20. 18h45 (18 anos)

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA Correm
sentimental 16h10. 17h20 18h30. 19h40.

20h50. 22h (Liv,e)
ESTAÇÃO BOTAFOGOSALA 2
últimos dias 19h Celeste 21 h

ESTAÇÃO BOTAFOGO/SALA 3
senho, do castelo 16h. I6h30 (Li
IBh I9h50.21h40 (14onos)

OPERA-I 0 predado, 2 15h. 1 7h 19h. 21h

(12 onos)
OPERA-2 ¦ Esqueceram de mim 15h

21 h (Livie)
VENEZA — Bem vindos ao paraíso 14h30.

16h50 19h10. 211,30 (Liv,e).

ART-MADUREIRA 1 - Um homem â prova de
balas 15h30 17h20 191,10. 2lh (lOonos)

ART MADUREIRA 2 Ghost Do outro lado
da nda 14h.l6h20.l8h40.21h (lO.inosi

CISNE Esqueceram de num 15h. 1 7h, 19h.
21 h (Livie)

MADUREIRA-1 Um tira no jardim da inlincia
de 2- a 5' ás 15h. 17h. I9h. 21h De 6-fl
(Jom<nn.o 8 partir das 13h (Livro)

MADUREIRA-2 Manobra radical 14h20. 1 6er
17h40. 19h20 21h (lOanos)

MADUREIRA.3 O predador 2 I 5h 1 7h, 1 9h

2« h 11 2 ano»)

Os cinco

íu sou o
,') Ata me

171,, 19h

floc'»- V 15h. 17h. 19h
ÍCAMPO GRANDE
CAMPO GRANDE
21h (lOanos)

17ÍTÊR01
ARTE-UFF
pio selvagem 141,50. 17h,

a 90 -
19h10

Hor Cor»
21h20 (16

ITÃtMífümêngo
ESTAÇÃO PAISSANDU Eiqueceiam de

mim I4h20.16h10.18h 19h50 21h40 (L,v,e)

LARGO DO MACHADO 1 Um ma no lardrm
de inlânca. 14h. 16h. 18h. 20h. 22h (Liv,e)

LARQO DO MACHADO 2 - Ghost 
f'""";°

ladodavrd. 14h30. 16h50. 19h10 21H30 (10

onos)

SAO LUIZ 1 - 0 predado, 2 14h. 16h 18h. 20h.

22h (12 anos)

SAO LUIZ 2 ¦ Manobra radical 14h50 161,30
IBhIO 191,50.211,30 (lOanos)

STUDIO CATETE 7odoi os cães merecem o

ceu I4h. 15h30 17h (L.vie). Sociedade dos

poetas mortos 191, 21h20 (lOanosI

idos ao paraíso 14h. i6h20.CENTER Bem
18h40 21 h (Livre)

CENTRAL Um ma no /ardrm de inlincia
13h30 151.30. 17h30 19h30 21h30 (L.viel

CINEMA1 Armadilhas do amo, I5h. 17h
19h 21 h (12 anos)

ICARAI Manobra radical 14h20 16h. 171)40
19h20. 21 h (lOonos)

NITERÓI O predado, 2 1 3h30 15h30 17h30
19h30 21h30 (12 anos)

NITERÓI SHOPPING 1 A hrstona sem hm II
- 0 pro-imo capitulo I4h30. 16h10. 17h50

(L.v.e) Jacknrte 191,30 2IM0 (L,v,e)

NITERÓI SHOPPING 2 - Esqueceram de mim
15h 17h 19h. 21 h (Livie)

WINDSOR Acima de qualquer suspeita
IJh30 I6h40. 181,50 21 h 114 anos)

CENTRO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL

Ver a programação em Mostras

CINE HORA O fundo do coração llh. 13h

IBh 1 71, 19h (16 anosl

CINEMATECA DO MAM Vo, a p.oyiemaçòo
itm Mostras

*, RADIO
JORNAL DO BRASIL

¦ AM 940 KHz ESTÉREO
JBI — Jornal do Brasrl Inlorma As 7h30

1 2h30. 1 Bh30 e 23h30 Sàb . dom e le-iados às

81,30 12h30. 18h30e23h30

Repórter JB — Informativo às notas cenas

JB Noticies - Informativo às meias hoias

1" P»gina - Das 7h às 9h30

Comentarietee Sônia Came.ro Ca-los Alberto

Satdenberg Joào Mà.rmo. Ernesto Alonso Omr

Prestaçalo d» Serviços - Repórter Aéreo JB,

Un.das. condições do aeroporto prev.sòes do

tempo e dicas culturais

Correspondentes Par.s Londres (BBC) Colo

n,a e Washington

Panorama Econômico As8h30

Encontro com a Imprense - Das 13h ás 14h

com Marco* Gomes

Carteies do Rio — As ISh.

Músice de Nova Ere - 2- fe.ra. de 21 h às 22h.

com Muna Gr*rich

Variedade* 2: 4- e 6\ das 22h ás 23h30

Arquivo Sonoro 5' te.ra

Lotação Esgotada Das 23h50 às 0h30

Noturno De 0h30 às 2h

Pela Madrugada As 2h

Isàogonçalõ
STARSAO GONÇALO Roclf V 15h. ,1Th
I9h, 21 h (10 anosl

TAMOIO Criaturas 2 I4h30 17h40 21h (14
anos) Demônios de Aliatral 16h10. 19h20 (14

1 2 281 A Bela Adormecrda Ballet em Ires atos

op 66 de Trho.kovvskv (Conreitgebouw Dorat.
ADD 67 29 44 25 e 49 1 3) /'¦ Baleau de

Debussv (Wlkomirska AAD 4 43) Serenara
de Nepomuceno (OC Blumenau. Morosrov..cl
AAD - 4 08)

Mestre» de Música As 24h

¦ CIDADE-102,9 MHz
Vitamina C — A»6h

Saudede Cidade As 14h

Hot Mi» Asl7h30

Sucesso de Cidade — As 18h

Cidede Diet - As 22h

Curto Circuito - Uma surpresa a qualque, mo

mento

tf FM 105 —105,1 MHz
105 Na Madrugada A Ih

Desperta Rio - As 5h

Bom Dia Alegrie — As 9h

Vele A Pana Ouvir de Novo — As 12h

106 sem Perar — As 14h

O Melhor de. Noveles — As 16h.

Segredos de Amor - As 1 Bh

Amor sem Fim As 20h

Roberto Certos Em Detalhes As 24h

: Wê

f"FM ESTÉREO 99,7 MHz
Noticiário - De hora em hora

1* Classe - As 6h

Destaque Econômico As 91,30

Informe JB As 11 h50, 1 7h50 e 2Jh

J6 Soares Jam Session àslBh

20 horas Reprodução digital (CDs e DATs)

Sintonia rf 41 - Jupne,. em Dó mato, K55I de

Morart (OC D,esde. Dav.s - DDD ¦ 35 04) 0r,oi
Rapsódias, op 29. de Brahms (Gould DDD -

^ DANÇA
ILUMINAÇÕES — Espetáculo da Co Ballet Con
temporàneo do R-o de Jnneiro Coreografia e
d.recào de Fábio de Mello Teatro Vrlla Lohoí
Av Princesa Isabel 440 (275 6695) De 4' »
sáb às 21h30 e dom, às 19h Ingressos a CrS
1 200 e CS 1 000 (classe) Até dia 24 de leverei-
to

p A programação publicada no Roteiro está suie'
ta a alterações de ult.ma ho,a f aconselhável
confirma, ho,à„os e p,og,amas por tele'one
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DURST

ENHUM filme bom na programa-
ção de hoje. Temos produções me-
diocrcs d'além mar — um inglês, um

italiano e um italo-franco alemão —, um
tclefilme, uma fuinha B de faroeste c uma
cnlcdiante prevaricação cinematográfica
chamada Mulheres de médicos. Por elimina-
ção sobra Um tira da pesada 2 (Beverly Hills
cop 2, EUA, 1987), de Tony Scott. Também
não é bom. Mas todo mundo viu c alguns
ate gostaram. Compreensível. É continua-
ção de um filme de sucesso. Tem um astro
popular encabeçando o elenco. Mistura
violência c humor cm embalagem de foto-
grafia enfeitada c ritmo rápido. Que pode-
mos fazer se é assim que o moderno cinc-
mão americano consegue algemar seu
público?

Um tira da pesada 2 repete basicamente o
mesmo roteiro do filme original. Um des-
bocado policial de Dctroit (Eddic Murphy)
vai para a Califórnia desbaratar uma qua-
drilha da qual seus patéticos colegas de lá
(Júdge Reinhold. John Ashton. Ronny
Cox) não conseguem chegar nem perto.
Mais uma vez o detetive Axcl Folcy toma a
coisa pelo lado pessoal. Seu amigo, capitão
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da policia de Beverly Hills (Cox), foi balca-
do pela quadrilha do alfabeto. A partir desta
trama, o filme se desenvolve tal c qual o
anterior — um rápido intróito cm Detroit
mostrando as habilidades de nosso herói, o
crime que enseja sua ida até a Califórnia, a
chegada que enseja alguns choques cultu-
rais. a movimentada investigação que cul-
mina num violento tiroteio.

Mas bem mais que três anos — o primei-
ro Tira é de 1984 — separam os dois filmes.

Os personagens deste aqui não parecem
muito — apesar do mesmo elenco — com
os fulanos da fita original. As piadas sócio-
culturais do confronto entre a industrial
Detroit e a ensolarada Beverly Hill quase
desapareceram. A trama original se repete
diluída. A diferença entre a esperteza do
primeiro filme c a rotina do segundo é
marcante. Resta ao diretor Tony Scott rc-
chear seu esvaziado simulacro como pode.

O recheio mais óbvio é a vasta centime-
tragem da loura Brigittc Niclsen. cx-Sra S.
Stallone, no papel de uma bandidona. Mas
o ex-publicitário Tony Scott aposta mesmo
é numa mistura de estilos, de comercial de
Coca-Cola, comercial de cigarro c comer-
ciai de jcans. A mesma fórmula que fez no
ano anterior o sucesso de Ases indomáveis:
montagem rápida, música evidente e foto-
grafia estilizada — esta um descarado pas-
tiche dos recursos que tornaram cultuado o
primeiro filme de Scott. Fome de viver
(1983).

Um tira da pesada 2 é passatempo possí-
vcl num dia marcado pelo tédio. Uma pro-
va que no cincma-fórmula americano varia-
se um pouco para que tudo continue fun-
cionando igual. Um fulano apenas
competente como Martin Brcst pode render
bem aplicando fórmulas espertas, uma em
Um tira da pesada c outra em Fuga à meia
noite. Um cara como Tony Scott, que mos-
trou talento cm Fonte de viver, pode render
mal repetindo uma fórmula enfeitada em
Ases indomáveis. Tira 2 c Dias de trovão.
Não faz muita diferença quando todos ren-
dem muito na bilheteria.

I OS FILMES
SEM MEDO DE VIVER
TV Globo— MICO
¦ Drama (Run wild, run free) de AV
chard C Sarafian. Com MurL Lcsler.
John Mills. Sylria Sina e Cordon Jock-
w/i. Produção inglesa tlc 69. Cor
(lOOm).
Garoto surdo-mudo (Lcster) vive
nos pântanos lendo como únicos
amigos um militar aposentado
lMills) e um pônei. Drama inglês
um tanto pesado para o público
infanto-juvenil a que se destina.
Seus maiores méritos, bom elenco e
bonita fotografia de Wilkie Cooper.
serão mais reconhecidos pelos adul-
los.
N A1ROBI AFFAIR
TV Bandeirantes— I7h
¦ Drama f Sairohi ajfair) de Marvm
Chonisky. Com Charllon Hesion, John
Savage, Simule Adams <• Connic Booth.
Produção americana de 6V para TV, Cor

(85m).
No Quênia, pai (Meston) c filho
(Savage) entram cm conflito ao se
apaixonarem pela mesma mulher
(Adams). Intragável coquetel Iclcvi-
sivo de clichês de filme de salan e
drama familiar. Charllon Hesion
parece estar sentindo os efeitos de
todas as catástrofes por que passou
na leia — Aeroporto 75. Terremoto.
A última esperança da Terra. O pia-
nela dos macacos — e interpreia em
estranho estado de calatonia.

DUELO IMPLACÁVEL
TV Bandeirantes — 2lh30

Faroeste (Grande ditcllo) tlc Glancar-
Io Sonii. Com Lee \'an Cleef, Peter
ORricn. Mure Ma::a c Horst Frank.
Produção Ualo-franco-alemi de 73. Cvr
i7Sm).
Pistoleiro (Van Cleef) defende um
rapa/ injustamente acusado de as-
sassinalo. Inédito e sem referências.
UM TIRA DA PESADA II
TV Globo —23h 15

Policial (Beverly Hills cop II de
Tony Seolt. Com Eddie Murphy. Judge
Reinhold. Ronny Ou. John Ashton, Rn-
gitie Sielsen c Jurgen Proehnow. Produ-
cito americana deS7. Cor i I02m).
Policial de Detroit (Murph>) volta
para Beverly Hills para encontrar
os culpados pelo alentado sofrido
por um dos amigos (Cox) que fez
no outro filme.
O SUPER VIGARISTA
TV Bandeirantes — lh

Comédia (Charleslon) de Marccllo
FondalO. Com Bud Speneer. Ilerberl
Tom. James Cocn. Michclc Slark e 1'eter
(ihize. Produção italiana de 74 Cor
i<X)m).
Esperto ugarisla (Speneer) dá um
golpe num colega de profissão que
resolveu agir em seu território.
Marccllo l-'ondato é um cx-roteiris-
ta italiano que passou à direção em
1468 construindo uma carreira me-
dioerc. Já trabalhou com Bud Spcn-
cer cm seu habitai natural, o pasie-

lão descarado co-cstrclado por
Terencc Hill (4 dupla explosiva), c
não deu certo. Já dirigiu Monica
Vim e Cláudia Cardmale (4 mela
noite ronda o prazer) c também não
funcionou. Não seria este veiculo
um pouco mais elegante — graças a
I lerbert Lom c James Coco — para
o gorduroso humor solo de Speneer
que justificaria a carreira de Fonda-
lo. Pelo menos ele não dirige desde
esie filme.
AS BATALHAS DO CHEFE •
PONTIAC
TVS— Ihl5
¦ Faroeste t Baldes aj Clucf Pontiac j de
Fellx Fetst. Com Lex Barker, Lon Cha-
nevJr. llelcn WestCOtt. Produção ameri-
tona de 5:. PAB (7fim).
Homem branco (Barker) tenta evi-

UMA COMÉDIA FAB* *» UVABA * tiMO.
MMbMM MWkMMMMWM} MMrum o« wBE mâwmaomí.fiatt

Um filme de Elisa Tolomelli

nos cinemas do
Grupo Severiano Ribeiro

lar uma guerra inútil com a tribo do
Chefe Pontiac (Chaney Jr.). Progra-
ma de índio usado pela TV S para
fazer guerra psicológica com o es-

pectador. Vive sendo programado
mas nem sempre vai ao ar. Melhor
não arriscar. Pode ser que passe.
MULHERES DE MÉDICOS
TV Globo—lh35
¦ Dramalhio (Doctors' wtves) de Geor-
ge Schaefer, Com Rlehard Creena. John
ColiCOS, Janiec Rulc. Dyun Cannon e
George Gaynes, Produção americana de
71. Cor t l(H)m).
Assanhada esposa (Cannon) de um
médico (Colicos) c seu amante
(Gaynes) são mortos. O crime deixa
em polvorosa as amigas da infiel
mulher já que todas mantém casos
exlra-conjugais. Interminável ciran-
da de mulheres brincando de medi-
co fora de casa com duas pausas
para sangrentas seqüências de ope-
ração. Saiu de romance de Frank
G. Slaughter—- curiosamente adap-
lado pelo roteirista Daniel Tara-
dash. ganhador do Oscar por A um
passo da eternidade e ex-presidente
da Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas de Hollywood.
Um filme ruim que pelo menos pro-
va que o cinema americano evoluiu.
Hoje. quando se quer fazer uma
produção cara de erotismo barato,
vai-se procurar livros de Ileniy Mil-
ler e Anais Nin.

* SHOW
ás 18h Teatro Du/cma, rua
17 (240-4309) Ingressos a

EDSON CORDEIRO O cantor so apresenta
rom os músicos Jorge Osco. (bai"0). Tuco Mar
rondes (guitarra), Eduardo Contrera (percussão)
e Miguel Br.amonte (teclados) Roteiro e direção
dj Flav.o Marinho De 5' a sáb. as 21 h30. dom.
as 20h30 Teatro Rival. Rua Álvaro Alv.m, 33
(240-1135) Ingressos a CrS 1 500 Ingresso» a
domicilio pelos telelones 240 1135/264 3525
ingressos à venda no Posto Itaipava do Parque da
Catacumba

ADEMILDE FONSECA d SÔNIA DELFINO --
Dn 3* a dom as 181.30 Temo Rival. Rua Álvaro
Alv.m. 33 (240-1135) Ingressos a CrS 1 200

GALO PRETO - - Choro As 12H30 Paço Impe-
nal. Praça 15 Entrada franca

ELYMAR SANTOS — 5-. as 21 h30: 6' • sab . ás
22h30 PioSampa. Rodovia Presidente Dutra.
Km 177 (767 4662) Ingressos d» 6" a CrS
10 000 (mesa do setor A). Cr* 8 000 (me»» do
setor B) e CrS 1 000 (arquibancada), de 6' • »*b .
a CrS 12 000 (mesa do setor A). Cr» 10 000
(mesa do setor B) e CrS 1 500 (arquibancada)
At« d.a 23.

18h30 sâh e dom
Alcmdo Guanabara.
CS 1 200

A ARTE DE FAZER HUMOR Show de Tim
Rescflla As 19h Praça Central do Plaza Shop-
ptng. Niterói Entrada Iranca.

I SUPERCANAL

I BARES

COSTINHA/CURTA E GROSSA Show do
humorista Direção de Campana De 3* a 6*. ás

GULA BAR — Show do grupo Aquarela Carioca
De 5* a sáb. as 23h Couvert a CrS 1 000 Av
Delfim Moreira. 630 (259-5212)

JAZZMANIA — Benção Bossa Nova. show da
cantora Leila Ptnhetro e banda Participação de
Roberto Menescal De 4- a dom . as 22h30 Cou
verl a CrS 2 000 (4\ 5» e dom ) e CrS 2 200 (6- e
sáb ) Consumaçio a CrS 1 200 (4\ 6- e dom ) e
CrS 1 400 (6* e sAb ) Al* d.a 24 de levereno
Av Rainha El.zabeth. 769 (227-2447)

RIO JAZZ CLUB/REVIVAL BENNV GOOD-
MAN — Noite dançante com a Rio Jurr Orches
tra. comandada po> Marcos Spilman A partir de
21 h Couwt a Cr* 2 000. Rua Gustavo Sampaio.
s/n« (541 -9046)

PEOPLE — Show de música instrumental com o
Lio Rut.gl.ano. Rocha & Gomes De 4* a sáb . és
21 h Couvert a CrS 1.000 Show do Quarteto em
Cy De 4'islb. *s 23h Couvert a Cr* 1 500 (4-
e 5') e Cr* 2 000 (6*. síb e véspera de feriado)
Música ao vivo depois do show Couvert a CrS
750 (4* e 6') e Cr* 1 000 (6# e sáb ) Av Barto-
lomeu M.tre. 370 (2940547)

^EXPOSIÇÕES
CARTAS A VINCENT P.ntu.as. desenhos •
objetos de Cláudio Valéria Teixeira sobre Van
Gogh Museu Nacional de Betas Artes Av Rio
Branco, 1 99 De 3* a 6', das 10h as 1 Bh Sábados
e domingos dasIShélIBh Ate domingo

COLEÇÃO GILBERTO CHATEAUBRIAND —
ARTE BRASILEIRA DÉCADAS DE 60. 70 E
80 - Pinturas, esculturas desenhos e objetos de
diversos artistas entre eles, Rubem Gershmen,
Tomie Ohtake. Antônio Dias e Daniel Senis*
Museu de Arte Moderna. Av Infante D Henrique.
85 De 3a a domingo das 1 2h ás 18h Entrada a
CS 50 Até d.a 25

SALÃO INTERNACIONAL DO HUMOR —
HISTORIA DA ARTE - Coletânea de 100 d«-
senhos e objetos de humor Museu de Arte Mo-
derna. Av Infante D Henrique 85 De 3* a do-
mmgo. das 12h ás 18h Ent.ada a Cs 50 Até d.a
25

OBRA DO MÊS Pntu.a sem titulo de Luis
Àqutla Poyer do Museu de Arte Moderna, Av
Infante D Henrique 85 De 3" a domingo, das
A2hás18h Entrada a CS 50 Até d.a 25

ARTE DA MASCARA Màsca.as em couro.
bronze e cerâmica usadas no teatro Espaço Cul-
lural Sérgio Porto Rua Huma.tâ 163 De 3" •
domingo das 1 21. ás 1 Bh Até d.a 28

APOTEOSE TROPICAL Pinturas de Glauco
Rodrigues No pátio central estarSo expostas fan-
tsstHs e alegonas da Escola de Samba Estácio de
Sá Fundação Casa França Brasil Rua Visconde
de Itaborai De 3* a domingo das10hàs20h Até
ria 28

VAN GOGH COM HUMOR - Desenhos, p.n-
turas e esculturas de Chico Caruso. Ique. Nani.
tÇaulos. Ziratdo entre outros - sobre o centena
no de Vincent van Gogh Museu Nacional de

Belas Artes. Av Ro Branco 1 99 De 3- a 6\ das
lOh ás 18h Sábados e domingos, das 15h ás
18h Até dia 3

4° SALÃO CARIOCA DE HUMOR Mostra
com trabalhos de Zíraldo Jaguar Ch.co Caruso e
outros em homenagem ao tarturvsta Borjalo Ca-
sa de Cultural Laura Atvftn Av Vieira Souto 1 76
De 3" a 6*. das 15h ás 21 h Sábados e domingos
da»16h*s 19h Atéd.a 3

VILLA LOBOS E O CARNAVAL - Aquarelas de
Di Cavalcanti, pinturas de Dim>tfi ItmaitovitCh e
Mana Margarida Soutelo. fotos de época. lanta
vas a teilo* Esquina do Patrimônio Cultural. Av
R.o Branco. 44 De 2- a 6\ das lOh ás 1 7h30 Até
d.a 8

ALEMANHA: IMAGEM E MENSAGEM -
Medalhas ilustrativas da história alemá Museu
Histórico Nacional Praça Marechal Âncora, s, n°
De 3* a 6". das 10h és 17h30 Sábados e dom.n
gos. da» 14h30 ás 17h30 Até d.a 31 de março

HÊUO MANGUEIRA OITICICA — Penetráve.s
Tropicália e Parangoles Oalena Cindido Pottman
da UÍPJ. Rua Sáo Francisco Xavier, 524 De 2* a
6\ das 9h ás 21 h Até da 31 de marco

NORBERT W HINTERBERGER EM RIO DE
JANEIRO Desenhos e esculturas Escola de
Artes Visuais do Parque Lage Rua Jardim Bota
n.co. 414 De 2" a 6' das10hàst9h Sábados e
domingos, das 10h ás 1 7h Inauguração, hoje, ás
19h Atéd.a 10

COLIBRIS F.posiçéo de vénas espec.es das
aves a'ém de fotos videos aves empalhadas e
material reunido peto centista Augusto Rusch-
Paço Imperial. Praça XV De 3* a domingo, das
11 li ás 19h Inauguraçáo, hoie ás 18h30 Até d.a
24 de março

¦ eSRB UHF48
5h30 SEMANA NBA REVIEW
6h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO
8h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO
10h30 LIFESTYLE
11h TOP RANK BOXINQ
13h ENTRE EM FORMA COM DENISE

AUSTIN
13h30 TREINAMENTO BÁSICO
14h CORPOS EM MOVIMENTO
14h30 MODELAGEM FlSICA COM

CORY EVERSON
15h BODVBVJAKE
15h30 CAMPEONATO PROFISSIONAL

FEMININO OEBOUCHE
17h BLACK COLLEOE SPORTS
17h30 POR DENTRO OATURNÊPQA
18h LUTAUVRE
19h O MELHOR DA REVISTA OE

MÚSCULOS
19h30 QLORY DAVS
20h RESUMO HÍPICO
20h30 SEMANA NBA REVIEW
21h30 BASQUETE UNIVERSITÁRIO
23h30 RODEIO
1h30 KART
2h FALANDO DE ESPORTES COM

BARTSTARR
31. 1990 VINTAGE FESTIVAL
4t. RESUMO HÍPICO
4h30 THRILLSiSPILLS
5h TALK SHOW
5h30 FUTEBOL INGLÊS

5h30
6h

TV ANNI
POPINTERNAZIONALE

¦ GNNSHF5

ÍRAISHF4
7h TELEGIORNALE
7h30 HAN HASS
8h O HOMEM E A NATUREZA
8h30 MÃOS OBRAS ARTES
9h CARO ZECCHINO
10n CONCERTO MÚSICA CLÁSSICA/

MÚSICA ITALIANA
11 h POP INTERNAZIONALE
12h MEZZOGIORNO
13h MÚSICA ITALIANA
13h30 CINEMA
14h30 CARO ZECCHINO
15h30 POPINTERNAZIONALE
11,1.30 SHOWGHIBLI
17h30 CONCERTO MUSICA CLÁSSICA
18h POPINTERNAZIONALE
19h AQUILE
20h CARAMELLA
20h30 PAOLOUCCELLO
21 h CORREGGIO
21h30 TELEGIORNALE
22h BALLETBOLSHOI
23h NA VOCENACHITARRA
0h VELA DORO
2h30 ILNUOVOCANTAGIRO
4h30 FREE DOG

6h45
7h
8h
8h30
9h
10h

11h
12h
13h
141.
15h
16h
17h
18h

19h
20h

¦ CÂNAL2
7h25
7h30

TV Educativa
16h

Telefona da emissora 292-0012

EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL
TELECURSO Io GRAU — Educalí

7h45 GRAU Educai.-TELECURSO 2°
vo

8h QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
— Educativo

8h30 UNIVERSIDADE ABERTA — Edu
cativo

9h RA-TIM-BUM — Infantil
9h30 MÃOS MÁGICAS — Infantil. Apre-

sentaçio de Plim-Plim
9h45 GINÁSTICA LIGIA AZEVEDO
10h15 STADIUM — Esportivo
10h55 GENTE DO ESPORTE — Esporlivo
11h FRANCE EXPRESS — Atualidades e

cultura da França
11h30 DOCUMENTÁRIO DIRIGIDO
12h REDE BRASIL — TARDE - Not.

c.ér.o local
12h30 RIO NOTICIAS
12h45 RA-TIM-BUM
13h1S MÃOS MÁGICAS
1 3h30 GINÁSTICA UGIA AZEVEDO
14h UNIVERSIDADE ABERTA - Do

bates
14h30 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

— Educativo
15h DOCUMENTÁRIO DIRIGIDO
16h30 FRANCE EXPRESS

¦ TVSOM SHF2 
""

7h DOYOUREMEMBER7
8h LANÇAMENTOS TVSOM
9h ROCK HOUR
lOh CLIPS NACIONAIS E INTERNA-

CIONAIS
12h BLACKTENDENCY
13h BMG ARIOLA ESPECIAL
14h SUPER CUP
18h BLACKTENDENCY
19h CLIPS NACIONAIS E INTERNA-

CIONAIS
20h BMG ARIOLA ESPECIAL
21 ESPECIAIS
22h ROCK HOUR
23h LANÇAMENTOS TVSOM
24h DOYOUREMEMBEH?
1 NIGHT BEAT

SEM CENSURA — Debates Apre
sentaçào de L.liana Rodrigues Hoje o
ator Toni Ferreira, a cineasta Elisa To
lomeli. a dançarina Vera Alejandra Bi-
glione. a attróloga Chrrstina Bastos
Tigre, a médica Carla Frohmuller e o
secretário nacional de Transportes Jo-
sé Henrique D'Amorim de figueiredo

18h55 RIO NOTICIAS
19h10 TEMPO DE ESPORTE— Noticiário

esportivo
19h30 MATÉRIA PRIMA — Programa do

auditório para adolescentes Apresen-
tacio de Sérgio Groisman

20h25 JORNAL DO CONGRESSO — No-
t.ciário do Poder Legislativo

20h30 HORÁRIO POLÍTICO — Partido De
mocrata Trabalhista (PDT)

21h30 JORNAL DA REDE BRASIL -
NOITE — Noticiário nacional e intor-
nacional

22h VlDEO SOM — Musical Hoje Cae-
tano e Marina

23h DELAS — Entrevistas, Apresentaçáo
de Ana Maria Nascimento e Silva Ho-
jo Wando ,

0h30 TEMPO DE ESPORTE - Nonc.áiio
esportivo

0r>45 DINHEIRO VIVO Informativo
econômico

1 EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL

I CANAL4-TVGlobo
6h30 TELECURSO 2° GRAU - Educati

7h

7h30

8h

13h

CNN NEWSROOM
LARRY KING OVERNIGHT
CROSSFIRE
EARLY BIRD NEWS — Noticiário
BUSINESS MORNINQ
DAYBREAK — Noticiário

10h30 BUSINESS DAY - Boletim linan-
ce.ro
DAYBREAK
DAVWATCH
WORLD DAY
DAYWATCH — Noticiário
NEWSHOUR — Noticiário
SONYA LIVE IN LA
NEWSDAY
THE INTERNATIONAL HOUR -

Noticiário internacional
NEWSDAY
NEWSWATCH

20h30 SHOWBIZ TODAY
21 h HEADLINENEWS
21 h30 TELEMUNDO NOTICIERO
22h MONEYLINE — Economia e nego

CIOS
22h30 CROSSFIRE
23h
Oh
0h30
1h
2h
2h30

3h
4h

4h30

5h30
6h

SPORTS LATENIGHT
NEWS OVERNIGHT

— Esportivo
Noi.cár.o

BOM DIA BRASIL — Entrevistas
políticas
BOM DIA RIO — Noticiário e agenda
cultural local
XOU DA XUXA -- Infantil Apresen-
tacáo 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

14h20 FESTIVAL DE FERIAS - Filme
Sem medo de viver

16h10 SESSÃO AVENTURA - Seriado
Porca de emergência

1 7h BICROSSERS — Seriado
17h20 ESCOLINHA DO PROFESSOR

RAIMUNDO — Humorístico
17h50 BARRIGA DE ALUGUEL Novela

de Glória Perez Com Cláudia Abreu.
Cássia Kiss. Victor Fasano, Vera Holt*

18h40 LUA CHEIA DE AMOR — Novela do

Telefone da emissora 529 2857

Ana Maria Moretüsohn, Ricardo Li-
nhares e Marta Carmem Barbosa Com
Mnrília Pera. Francisco Cuoco. Su/.ina
Vieira. Aríete Salles e Isabel8 Garcia

19h40 RJ TV Noticiário local
19h56 JORNAL NACIONAL — Noticiário

nacional e internacional
20h30 HORÁRIO POLÍTICO -- Partido De

moctato Trabalhista (PDT)
21h30 MEU BEM, MEU MAL -Novela de

Cassiano Gabus Msndos Direção de
Paulo Ubiratan. Com Lima Duarte. Sil-
via Pfeiler, José Maver e Armando
Bogus

22h30 ARAPONGA -- Novela de Dias Go-
mes. Ferreira Gullar e Lauro César Mu-
n.7 Direção de Cecil Thiré Com Tarei
sio Moita, Cnstiane Torlont, Paulo
José e Taumaturgo Ferreira

23M5 FESTIVAL DE VERÃO — Filmo Um
tira da pesada II

1h05 JORNAL DA GLOBO — Noticiário
Comentários de Paulo Francis

1h35 FESTIVAL DE SUCESSOS — Filme
Mulheres de mèdscos

¦ CANAL 6-TV Manchete Telefone da emissora 285 0033

PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
BRASÍLIA — Jornalístico
COMETA ALEGRIA — Infantil
Apresentaçáo de Cinthya e Patnck De
15 em 15 min. Ilashes do MANCHE-
TE ECONOMIA — informativo eco-
nômico
MANCHETE ESPORTIVA — 1»
TEMPO - Noticiário esportivo

12h30 JORNAL DA MANCHETE — EDI-
ÇAO DA TARDE - Noticiário
CLUBE DA CRIANÇA — Infantil
Apresentação de Angélica
SESSÃO SUPERHEROlS — Dose-
nhos

18h55 MANCHETE ESPORTIVA — 2°
TEMPO

19M0 RIO EM MANCHETE — Noticiário
local

7h15
7h30
8h

12h

13h

17h

19h30 CORPO SANTO- Reprise da nove
Ia de José Louzoiro

20h30 HORÁRIO POLÍTICO — Part.do Oe
mocrata Trabalhista (PDT)

21h30 JORNAL DA MANCHETE — 1-
EDIÇÃO Noticiário

22h30 A HISTORIA DE ANA RAIO E ZÈ
TROVÃO Novela de Rua BuJi.tr o
Marcos Caruso Com Almtr Satter, In
gra Liberato. Giuseppe Onstanio, Ta-
mata Taxman e Nelson Xavier

23h30 FILHOS DO SOL Minissorto cm
20 capítulos Com Cristina Mullms.
Raul Gazola, Ângela Corroa e Cassta
no Rica.do (17" capitulo)

0h30 MOMENTO ECONÔMICO-Bole
tim econômico
JORNAL DA MANCHETE - 2»
EDIÇÃO — Noticiário
CHIP'S— Senado

0h45

1h10

I CANAL 1 -TVBandeirantes Telefone da emissora 542 2132

6h25 CADA DIA
6h30 IGREJA DA GRAÇA — Religioso
71.45 MOMENTO MUSICAL
7h55 BOA VONTADE — Rohgioso
8h DIA A DIA — Jornalístico
10h COZINHA MARAVILHOSA DA

OFÉLIA — Culinária com Ofélia
Anunciato

10h30 OS IMIGRANTES - Roprise da no-
vela de Benedito Ruy Barbosa

11h15 DESENCONTROS -Seriado
12h ACONTECE — Noticiário
12H30 ESPORTE TOTAL—Esportivo
13H30 FLASH
14h30 VIDEOMIX — Clipe» musicai»
15h JEANNIE Ê UM GÊNIO - Seriado
15h40 A FEITICEIRA- Seriado
16h20 FLIPPER — Senado

17h SESSÃO ESPECIAL Filme Nairo-
bi allarr

19h JORNAL DO RIO — Noticiário local
19h20 AGROJORNAL - Inlormativo sobre

o campo
19h30 JORNAL BANDEIRANTES - Noii

ciârlo
20h30 HORÁRIO POLÍTICO Partido De

mocrata Trabalhista (PDT)
21h30 FESTIVAL DE CINEMA - Filme

Duelo implacável
231.30 JORNAL DA NOITE — Noticiário.

Apresentaçáo de Alenandre Machado
Oh FLASH — Entrevistas Apresentaçáo

de Amaury Jr
lh CINEMA NA MADRUGADA — Fil-

me O supor vfffõristâ
3h BOA VONTADE — Religioso

I CANAL 9 — TV Corcovado Telefone da emissor» 580-1536

6h30 fííUSEUS — Educativo
7h15 AGENDA DO INVESTIDOR — No-

tlcias do mercado financeiro
7h30 O RIO Ê NOSSO — Variedades

Apresentaçáo de Douglas Barsotti
8h POSSO CRER NO AMANHA -

Religioso
8h15 RENASCER — Religioso
8h30 VINDE A CRISTO — Religioso
9h IGREJA DA GRAÇA — Religioso
9h30 CENTRO DE CONVENÇÕES

EVANGÉLICAS — Religioso
10h O RIO E NOSSO ESPECIAL — En

trevistas e debates
11h FÉRIAS NO ACAMPAMENTO -

Seriado
11h30 VIBRAÇÃO — Esportes. Apresenta-

çeo de Cláudia Tenório
12h TUTTI DANI — Clipes de maio» su-

cesso
13h30 NON STOP ¦ Programa com blocos

de meia hora só com vídeos

16h GAS TOTAL —- Clipes de heavy me-
tal

I8h DISK MTV Parada de sucessos
comj os 10 clips mais votados nas

pesquisas
19h MTV NO AR Noticias sobre áriu

espetáculos, comportamento e cultura
19h15 BEAT MTV — Clipes sem intervala

para gravar
20h30 HORÁRIO POLÍTICO — Partido De

mocrata Trabalhista (PDT)
21h30 BEAT MTV — Continuação
22h FÜRIA METAL — Clipes de heavy-

metal
23h MTV NO AR
23h15 CLÁSSICOS MTV — Os melhores

clipes de todos os tempos
1 LADO B Lançamento de video-clips

de vanguarda
2h VOICEOVER— Osclipes mais pedi-

dos da programação «. *>.

¦ CANAL 11 —TVS
7h30 MUSEUS — Educativo
8h BOZO — Infantil Apresentação do

palhaço Boto
10h30 MARIANE —Infantil
12h65 CHAPOLIN — Infantil
13h30 BATMAN — Seriado
14h DUCKTALES — Infantil
14h30 SHOW MARAVILHA — Infantil

Apresentação de Mara
17h CHAVES — Seriado
17h30 ALÔ DOÇURA — Seriado com Virgí

ma Novicki e César Filho
18h JERÔNIMO — Reprise da novela de

Moisés Weltman
19h TJ RIO — Noticiário local
19h30 TJ BRASIL— Noticiáno
20h BRASILEIRAS E BRASILEIROS -

Telefone da emissora 580-0313

Novela de Walter Avancinr. Com Ed
son Célula... Carla Camurati. Nei La
torrara e Fúlvio Stefamm

20h30 HORÁRIO POLÍTICO — Partido De
mocrata Trabalhista (PDT)

21h30 CHAPOLIN— Seriado
22h20 A PRAÇA E NOSSA— Humorístico
23h45 JÔ SOARES. ONZE E MEIA — En-

trevistas com JA Soares. Repnso Car
los Vertia. Marco Elíiabelsky e Tom
Zé

01.45 TJ INTERNACIONAL — Noticiário
internacional

1h TJ BRASIL—Resumo do noticiário
1h15 LONGA METRAGEM LEGENDA-

DO — Filme As batalhas do chele
Pontiac

Debate econômico
PRIMENEWS — Noticiário
HEADLINE NEWS
TELEMUNDO NOTICIERO
CNN EVENING NEWS - Noticiário
MONEYLINE
CNN SPORTS TONIGHT - Espor
tIVO .
MEWSNIGHT Noticiário
SHOWBIZ TODAY Agenda de

shows
NEWSNIGHT UPDATE Noticia

¦ CANAL 13 —TV Rio

(O Super Canal funciona por assinaturas nas ondas UHF
Contatos pelo telefone 205 8612)

SHF

INSTANTE BRASILEIRO — Mus.
cal
REENCONTRO — Religioso
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
— Educativo
INSTANTE BRASILEIRO
TÜNEL DO TEMPO — Senado
CLIPTV- Música jovem ao vivo
PERDIDOS NO ESPAÇO Sena
do

11h55 INSTANTE BRASILEIRO
12h CLIP'S — Os melhores da casa
13h REPÓRTER RIO Noticiário
13h30 RIO URGENTE — Entrevistas deba

tes e variedades

6h45

7h
8h

8h30
9h
10h
11h

Telefone da emissora: 293-0012

17h REPÓRTER SEM MEDO - Noli
ciano policial

17h30 REPÓRTER RIO — 2" EDIÇÃO
Noticiário

18h CLIPTV
19h SAO FRANCISCO URGENTE

Senado
20h TÜNEL DO TEMPO — Seriado
2OH30 HORÁRIO POLÍTICO Partido De

mocrata Trabalhista (PDT)
21h30 KUNG FU -Seriado
23h INSTANTE BRASILEIRO
23h30 REPÓRTER RIO Noticiário
Oh OS MELHORES CLIPES
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Norbert Hinterber-
ger expõe desenhos
e objetos na EAV

NCLEUSA 

MARIA

O jardim do Parque Lagc
transformado, na manhã

de ontem, cm um pátio de
hospício —. uma cena de ficção
tenta parecer realidade. Enquanto,
do lado de fora. está sendo gravado
mais um capitulo da novela Meu
bem. meu mal. na qual a persona-

,gcm Jcssica descobre que sua mãe
está viva. nos salões da Escola de
Artes Visuais, o tema é a represen-
tacão da realidade. Ela ganha novas
formas, na exposição do artista

plástico austríaco Norbert Hintcr-
berger. a partir de galhos secos de
árvore, serras de ferro usadas cm
desmatamentos. desenhos sobre pa-
pel c uma seqüência de cenas amo-
rosas passadas do carbono para a

parede. A mostra, que será inaugu-
rada hoje. reúne 25 desenhos c cin-
co objetos através dos quais ele afir-
ma: "A realidade pode ser
representada de várias formas c
com os materiais mais diferentes.
Um galho de árvore, um pedaço de
ferro, um plástico, cada um contém
uma pequena história do homem",
diz o escultor c desenhista.

O titulo da exposição. Norbert
W. Hinterbergcr cm Rio de Janeiro.
traz mais uma rasgada declaração
de amor do artista à cidade que
conheceu há dois anos. Foi um caso
de paixão instantânea. Desde sua
primeira visita ao Rio este professor
de artes plásticas cm Linz (Áustria),
com trabalhos já expostos cm Vie-
na. Estocolmo. Berlim. Kassel.
Amstcrdam. voltou ao Brasil qua-
tro vezes. "No primeiro momento.
o Rio foi a cidade mais excitante
que conheci. Aqui encontro tudo o
que gosto em Nova Iorque ou Los
Angeles, mas encontro também a
África. Tem tudo isso no mesmo
lugar", diz o austríaco. Na última
vez que esteve no Brasil. Nobcrt
chegou a decidir que trocaria Linz
pelo Rio de Janeiro. Desistiu depois
do primeiro plano econômico do
presidente Fernando Collor. "Mas

apesar de todos os problemas, os
brasileiros se divertem, fazem coi-
sas. Não c como na índia, por
exemplo, onde as pessoas ficam tris-
tes. paradas, esperando a morte
chegar", compara ele.

No verão passado, Norbert
Hinterbergcr mostrou uma instala-
çã0 — o céu na terra — nos museus
de Arte Moderna do Rio c de São
Paulo —. montada commatcriais c
objetos atirados ao léu e encontra-
dos pelo artista cm suas andanças
pelo solo carioca. Na época, o artis-
ta fez uma observação divertida:
'•Raramente, pude comprovar a vc-
racidade da lei da gravidade como
no Rio de Janeiro." Na exposição,
que permanece no Parque Lagc até
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Norbert utÊL galhos reclMs nosjardinsdo Parque Lage para criticar a relação do homem com o ambiente

O momento
da
decisão

As cenas de amor se repetem nos desenhos do artista

dia 10 de março. Norbert. 42 anos,
não se detém a um só tema. Ele
trata, a seu modo, tanto das rela-
ções amorosas entre os casais,
quanto das dos homens com o
meio-ambiente. Um dos trabalhos
em exposição, uma série de desc-
nhos repelindo cenas de amor entre
um casal, começa na parede branca:
passa pelo mármore do revestimen-
to: se completa com a reprodução
das mesmas imagens sobre tábuas
corridas: c avança, novamente, pela
parede. 

"É um circulo que se fecha,
como se fosse um friso. O sentido
da exposição é uma critica irônica a
várias faces da realidade", explica
Norbert.

A idéia de criar as cenas de amor
surgiu durante uma conversa que
manteve com uma amiga de 40
anos. "Ela me disse que se. um dia,
seu marido tivesse um caso com
uma moça mais jovem, ela jamais
voltaria a estar com ele. para não
ser exposta a comparações pouco
favoráveis. Isso é uma loucura. O
sexo é a única coisa no mundo que
pode transcender sua própria reali-
dade", filosofa o artista. E foi isso
que tentou mostrar cm seu traba-
lho: "Essas cenas se repetem no
mundo inteiro. O sexo é subversivo,
porque na hora do amor todas as
convenções sociais vão abaixo",
conclui.

A.Lproxima se-
mana poderá ser
decisiva para o
destino da Escola
de Artes Visuais
(EAV) do Parque
Lagc. Durante
uma reunião —
aincla sem dia
marcado — que
colocará á mesa os
presidentes do lns-
titulo Brasileiro di
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Caio
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Arte e Cultura (lhac) e do Institu-
to Brasileiro do Patrimônio Cultural
(IBPC) c três representantes do Estado,
será apresentada ao Instituto Brasileiro
de Meio Ambiente (lbama) a minuta

do novo convênio para a utilização do
prédio pela escola. Pode ser que ela
consiga sair vitoriosa, na ação de des-
pejo. movida pelo lbama c suspensa
durante 90 dias, a partir de 27 de janei-
ro. Pode ser que não. O Parque Lage,
pertence á jurisdição do lbama (subsli-
luto do antigo IBDF), e está cedido à
escola, que é ligada à Secretaria de
Cultura do estado.

O coordenador de projetos da
EAV, Caio Mutzenbecher. diz que já
estão sendo cumpridas as três exigén-
cias do lbama. ao suspender a ação de
despejo. "Já temos o projeto arquiteto-
nico para a restauração do prédio e CrS
120 milhões para a primeira fase das
obras, conseguidos pelo governo e pela
Secretaria de Cultura do estado. E a
minuta do novo convênio estará pronta
para a reunião da semana que vem",
adianta. Mesmo assim, a permanência
da EAV na mansão do Parque Lage
ainda não são favas contadas. "Estou

com todas as esperanças. Mas enquan-
to não for firmado o novo convênio e o
lbama não retirar a ação da Justiça, o
perigo permanece", diz Caio Mutzen-
becher.

Um trágico dia que ninguém esquece
^^J ^^ Fotos de divulgação

3dejulhodel981:o
começo da Aids e de
um grande filme

MIFU querido companheiro, pri-
meiro filme de ficção a abordar o
problema da Aids. tem uma pré-cs-
tréia hoje às 22 horas, no Art-Fas-
hion Mall 2. cm São Conrado, pro-
movida pela Art-Films, pelo
JORNAL DO BRASIL, pela ABIA
(Associação Brasileira Intcrdiscipli-
nar de Aids) c pela RÁDIO CIDA-
DE. Apontado por várias publica-
ções americanas como um dos 10
melhores filmes do ano passado,
Meu querido companheiro (Longti-
me companion) rendeu ainda vários
prêmios ao ator Brucc Davison que.
no papei de Dave. foi premiado
com o Globo de Ouro de melhor
coadjuvante e escolhido o melhor
desta categoria pelo Círculo de Cri-
ticos de Nova Iorque c pelos criti-
cos de Los Angeles, além de estar
indicado para o Oscar. O filme deve
entrar cm circuito normal, no Rio,
no inicio do mês que vem.

Um dia que ninguém esquece.
Para os americanos cm geral, o dia
3 de julho de 1981 pode não estar
associado a nenhum fato especial,
mas para a comunidade gay usu-
fruindo de um clima de libcração^é
provável que aquele.dia seja tão
marcante quanto o do assassinato
do presidente John Kcnnedy cm
1963. Naquele 3 de julho, o The
New York Times publicava sua pri-
meira reportagem sobre uma docn-
ça ainda não identificada c que ata-
cava o sistema imunológico das
pessoas, conduzindo, em pouco
tempo, à morte. O mal. até aquele
momento, tinha sido detectado ba-
sicamente cm homossexuais e dro-
gados.

Aquele fatídico 3 de julho é O
ponto de partida de Meu querido
companheiro, que entrelaça a histó-
ria de vários homossexuais nova-
iorquinos ao longo de oito anos.
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Meu querido companheiro mostm a trajetória de um grupo

Convite pelo telefone

ors interessados em
assistir à pré-estrüa de
Meu querido compankei-
ro [Longtime compa-
niori) devem acompa-
nhar*a programação de
hoje da Rádio Cidade e
da FM 105 entre 7b e

alternando situações dramáticas c
divertidas. O preconceito que ainda
pesa sobre o tema se refletiu nas
inúmeras tentativas do roteirista
Craig Lucas c do diretor Norman
Rcné em levantarem a produção do
filme, fechada em USS 1.5 milhão,
uma ninharia para padrões ameri-
canos. A distribuição foi outra
guerra, afinal assumida por Samuel

meio-dia. Nesse peno-
do, a promoção Ligue é
ganhe distribuirá convi-
tes para a sessão de 22b
no Art Fashion Mall 2.
Os vencedores da pio*
moção deverão retirar
seus convites até ás 17
horas na Av. Brasil,
500.2o andar.

GoldWyn. Se a vitória contra a
doença ainda não pode ser come-
morada, os realizadores c interpre-
tes do filme viram um final feliz
para o seu projeto: Meu querido
companheiro teve uma excelente
acolhida da critica c do público nos
Estados Unidos, plenamente refe-
rendada por José Stalin Pedrosa c
Paulo Viveiros, dois militantes bra-

de homossexuais desde...

sileiros em grupos de prevenção c
apoio aos atingidos pela Aids. que
assistiram a sessões prévias do fil-
me.

José Stalin Pedrosa. 27 anos.
professor de Filosofia c coordena-
dor do Grupo Pela Vidda (valoriza-
ção. integração c dignidade do
doente de Aids). além de elogiar o
pioncirismo do filme, enfatiza a sua
fidelidade ao retratar "o impacto da
Aids na vida das pessoas". No caso
do filme, homossexuais americanos,
brancos c yuppics. o que José Stalin
não vê como uma restrição, mas
como reflexo do estigma associado
à doença no inicio da década. "Por

alguns anos, a Aids era vista sobre-
tudo como uma^doença de um gru-
po minoritário, marginal c já segre-
gado. como os homossexuais c os
drogados, e por isso mesmo, não foi
combatida como deveria", assinala.
"O filme mostra essa segmentação,
que acabou não sendo verdadeira,
hoje, já se pode falar em pandemia
da Aids junto a heterossexuais".

Meu querido companheiro mos-
tra pessoas negando, se desesperan-

mi m - \ í
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...notícia no N.York Times

do, entrando cm paranóia, e tam-
bem, enfrentando cstoicamcntc a •
Aids. Uma cena c particularmente
tocante: aquela cm que Dave (Brucc
Davison) segura a mão do compa-
nheiro Scan (Mark Lamos) c lhe
diz, várias vezes, para se deixar
morrer. Por tudo isso, Paulo Vivei-
ros, 31 anos, professor de Educação
Rsica. militante da Abia c do Gru-
po pela Vidda, elogia o filme:
"Além de muito bonito c tocante,
ele é acima de tudo muito verdadei-
ro ao retratar as emoções c os senti-
mentos das pessoas ligadas à docn-
ça ou que já perderam amigos c
companheiros".

Tanto José Stalin como Paulo
Viveiros acreditam que Meu querido
companheiro pode ser i)til na dimi-
nuiçáo dos preconceitos que ainda
existem quanto à doença. "Este fil-
me acaba sendo mais informativo
do que as campanhas do governo
por mostrar que as pessoas preci-
sam não só de cuidados específicos,
mas de serem tratadas como seres
humanos".


