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Brasília — João Ramld

Tempo

ItWi
No Rio c em Niterói, ceu
nublado a encoberto su-
jeito a pancadas de chuva
ocasionais. Temperatura
em ligeiro declínio. Má-

¦SSBSSC- ximae mínima de ontem:
36" om Bárig- e 23.8° em

Santa Cruz. Mar meio agitado e visibi-'lidado moderada. Foto do satélite, ma-
pa e tempo no mundo, Cidade, página 2.

Loto
• Dez apostadores — três do Rio o do
São Paulo, um do Pará, Paraná, de
Minas o Brasília — acertaram a qui-
na (17,43,49. 80 e 93) do concurso 794 c
cada um receberá CrS 7.963.338.11.

Informe JB
D A aproximação do governador Loo-
nol Brizola com o governo Collor járendeu efeitos práticos para o Rio. Os
USS 150 milhões necessários para a
construção da primeira etapa da Linha
Vermelha deverão sair hoje. (Página Ci
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Q Es.rv'.. /iq/c Cyrano de Bergcrac, ///me
í/hc conquistou prêmios n:t Europa e tem
uerard Deparaiéu no papel principal.
Também checam às telas i empo de despèr-
tar. com Robcrt De Niro. é O reverso da
fortuna, com Jeremy Irons.
? Show com Hermelo Paschòal, apresen-
tàções de grupos folclóricos e canário da
Orquestra Prct-Música fazem parte da For-
rajloboij_v]_2__^^~~WnclhIairnaEarra do liou em Santa Cata-
tina. O evento termina domingo com desft-
le ecológico no Aterro do flamengo.
D A Rádio JB-AM 940 KHz renova seu
perfile passa a reservar 60% da programa-
ção musical para as \ árias tendências da
MPB. cobrindo diferentes épocas e lançan-
do gravações exclusivas.
O A TV Globti exibe sábado à noite o
inédito Quando papai saiu em viagem de

' i ¦ r'ry < . y >
Miguel Jorge: Autolatina fará seis lançamentos este ano

¦ii_£uu_S,"ui_7.... umoicniuao na iugosiaiia
stalinista dos anos 50 e premiado com a
Palma de Ouro em Cannes. em 19S5.

Associação
quer recuperar
museus do Rio

Uma grande festa vai comemorar
hoje. a partir das I2h, a criação da
Associação dos Amigos dos Museus
Castro Maya. O objetivo 6 revitalizar
os museus do Açude, na Floresta da
Tijuca, e da Chácara do Céu, em
Santa Teresa, que guardam valiosos
acervos do patrimônio histórico e cul-

B
PERFIL DO CONSUMIDOR

P^j _____¦¦ 
: Maria Rocha

Am \W (foto), a eterna nuss
Brasil, revela-st

J | consumidora clâssi-
I _.. ca. adepta de perfú-

mes franceses e da
vida caseira. Tietê
ile A tv. Gardner c
Roberto Campos,
di/ ter perdido a in-

segurança depois de anos no diva do psi-
canalista Leão Cabernite.
Estilo
? Os ternos masculinos ficam irresistíveis
quando usados pelas mulheres e prometem
causar sensação no Inverno, valorizando a
figura cool e misteriosa e desbancando os
tubos colantes e as transparências indiscre-
ttis. Principalmente se usados por cima de
delicadas peças de lingerie.

__¦___' ¦*___

tural do Rio de Janeiro. A festa será
cm Santa Teresa.

De acordo com o projeto de recu-
peração, feito pelo 1BPC (Instituto
Brasileiro do Patrimônio Cultural), a
Chácara do Céu e o Museu do Açu-
de, que está fechado desde 1984, se-
riam transformados também em cen-
tros culturais. Na Chácara do Céu,
por exemplo, pretende-se oferecer
cursos de arte e história a estudantes
do Io e do 2o graus.(C../.../V,página 1)

Petroleiros
acabam greve
de 23 dias

Após 23 dias de paralisação, ter-
minou ontem a greve dos petrolei-
ros, depois do acordo obtido em
Brasília por um grupo de parlamen-
tares que negociou com o ministro
da Infra-Estrutura. Ozires Silva. Ao
todo, oito refinarias voltaram a ope-
rar normalmente no Sul do país, ria
Bahia e cm Manaus. O presidente da
Petrobrás, Eduardo Teixeira, anun-
ciou que cm uma semana, no máxi-
mo, estarão normalizados a produ-
ção e o abastecimento de derivados.

A empresa não reconhece mais o
comando de greve como represen-
tante dos petroleiros e passa a nego-
ciar com os dirigentes sindicais da
categoria. O primeiro encontro está
marcado para hoje, às 1 Oh, mas a
Petrobrás já readmitiu 187 dos 206
funcionários dispensados em função
da çreve. Teixeira anunciou que po-
dera antecipar para maio a adoção
do Plano de Cargos c Salários, pre-
visto para julho, c disse que os dias
parados serão descontados cm cinco
parcelas a partir de abril.

O coordenador do comando de
greve, Wilson Santarosa, disse que a
greve foi suspensa porque há condi-
ções de negociar, mas a categoria
não abre mão da reposição de 215%
referentes ás perdas causadas pelo
Plano Collor. Os 4.500 marítimos
da Frota Nacional de Petroleiros da
Petrobrás (Fronape) também sus-
penderam ontem a greve iniciada
segunda-feira, aceitando estender a
negociação por mais 30 dias. (Pág. 3)

Brizola faz
devassa nas
contratações

O governador Leonel Brizola assi-
nou decreto determinando uma de-
vassa cm toda a política de contrata-
ção de pessoal nas secretarias, órgãos
da administração indireta e fundações
desde a posse de Moreira Franco, em
1987. A investigação tem 30 dias para
ser concluída. Brizola estabeleceu ain-
da que qualquer nomeação precisa,
agora, de sua autorização.

A Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa desistiu ontem de seu pro-
jelo de criar mais 79 cargos com
salários superiores a CrS I milhão.
Já o presidente do Conselho Esta-
dual de Contas dos Municípios.
Cláudio Moacyr. que conseguiu evi-
tar a extinção do órgão, anunciou a
devolução ao estado de metade do
orçamento anual. (Cidade, página 3)

URSS coloca
separatistas
fora da lei

O Soviete Supremo da União So-
viética aprovou resolução dando for-
ça de lei ao resultado positivo do
referendo cm que se perguntou á po-
pulação se quer preservar a União,
com relativa autonomia para as 15
repúblicas. A resolução, cheia de ad-
vertencias ás repúblicas separatistas
que não participaram do referendo,
afirma que também nelas o resultado
terá valor legal imperativo.

Nas nove repúblicas que parií--
ciparam. 76% dos eleitores vota-
ram sim. A resolução do Soviete
Supremo pede ao Executivo "medi-
das enérgicas" para pôr fim ao boi-
cote á política econômica feito pe-
Ias repúblicas rebeldes. (Página 12)

Olavo Rufino

Autolatinam GM
e Fiat trarão
US$ 3 bilhões

A indústria automobilística preten-
de investir no Brasil USS 3,6 bilhões.
Depois da Fiat e da General Motors,
que anunciaram investimentos de
USS 600 milhões e USS 1 bilhão, o
diretor de Assuntos Corporativos da
Autolatina, Miguel Jorge, revelou on-
tem que a Volkswagen e a Ford vão
aplicar USi 2 bilhões em suas tabn-
cas. O investimento começa com o
lançamento de seis modelos em 1991 e
se estenderá por quatro anos.

A decisão de voltar a investir foi
adotada pelas multinacionais depois
de meses de pressões, que começaram
com a declaração do presidente Fer-
nando Collor chamando os carros na-
cionais de carroças. Além disso, c uma
reação à liberação da importação de
veículos. (Negócios e Finanças, pág. 1)

Sâo Paulo — Luiz Luppi
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Cotações
Dólar comercial: CrS 233.30 (compra).
CrS 233,50 (venda). Dólar paralelo: CrS
260 (compra). CrS 262 (venda). Dólar
turismo: CrS 256.41 (compral. CrS 259.39
(venda). Salário minimo: CrS 17.000.
TR (Taxa Referencial de Juros): 8.50",,.
TRD (Taxa Referencial Diária):
0.-30291",.. Tabltta do dia 22.03: 1.338-1.
Cadernetas de poupança com aniver-sário hoje: 9,67%. Último valor do
BTN: CrS 126.8(321. Unifpàra IPTU resi-
dencial: CrS 4.38-1.19. Unif para IPTUcomercial e territorial, 1SS e Alvará:
CiS 4.676.17. Taxa de expediente: CrS935.23. Uferj: CrS 6.534.
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na acompanhou com atenção a montagem da sua McLaren

Treinar com
chuva preocupa
pilotos da F-l

A chuva c a maior preocupação dos
pilotos para a primeira sessão de treinos
oficiais do Grande Prêmio do Brasil de
Fórmula 1, de 13h ás 14h de hoje, no
autódromo de Intcrlagos. cm Sáo Paulo,
com transmissão pela TV Globo. Mais
uma vez, as atenções deverão se concen-
trar no duelo entre Ayrton Senna, da
McLaren, e Alain Prost. da Ferrari.

Nelson Piquet, da Bcnetton, disse
que a Ferrari não foi bem no GP dos
Estados Unidos, na abertura da tempo-
rada, c por isso não pode ser considera-
da favorita. Em pesquisa feita entre os
chefes de equipe, Senna aparece como o
piloto mais cotado para vencer a prova.
A organização proibiu a entrada no au-
tódromo com lanches. (Páginas 15 c 16)

D A\ primeira visita oficial ao Rio
do secretário de Cultura, Sérgio
Paulo Rouanet — esteve na Fun-
dação Casa de Ruy Barbosa e na
Biblioteca Nacional (foto) —,
deixou claro que o novo ocupante
trouxe para o cargo não apenas
mais erudição, como fino senso de
humor demonstrado em seus co-
mentários intelectuais, entremea-
dos com expressões em francês. E
a ida à Casa de Ruy Barbosa pode
render muito mais do que a troca
de gentilezas. Ele anunciou que
acabara de surgir naquele momen-
to a idéia de realizar no próximo
ano, no Rio c em São Paulo, uma
semana de arte moderna, comemo-
rativa dos 70 anos da Semana de
22. "Ela não teria só a perspectiva
da rememoração, mas também de
reflexão sobre a cultura e a moder-
nidade, tal qual vão se apresentar
no Brasil de 1992", disse Roua-
net, entusiasmando os intelectuais
que o receberam. ("Caderno B)
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ESTRANGEIRO
COMPRA: Jóias e
RELÓGIOS em geral
Supera qualquer ofer-
ta. Atende a domicílio
TEL. 521-0945
GUITARRA E VIOLÃO Vt>R

CASA ST* HELENA 4 OTOS
12 STSI — O m_,5 e«ci^_vo
a-v-o-nin.o da Ba"» ve» co
S' Finando iâtiaoo e ao-
m.igo no locai VOACIR AS-
DRADE 325-4070 3J5-6868
VA fí_*8 CREO J 1999

TERRENO WIMBLEDON
PARK 1 OOOM2 — Er^ _c»'
ração ty.si.WQ.att» VOACiR

EDGARD WALTER — Em
Teresópolis — Depois de
22 anos de aus6ncia o
grande mestre da palsa-
gmn brasileira volta a
expor ao lado de sua fi-
lha CARMEM SIM-
MONS. 5"-feira Santa.
_____ na PII_ACQT__A

ITALIANO INTENSIVO -
Motooo fi-D-do, personalu.-
do Turmas pequenas PAR-
LARE ¦ Av Cooa. 640 »-06
T 757-4017

CASA PEDRA 3E ITAÚNA 4
OTOS. — 12 STS I Em l.na!
do cof.svuçAo Ver cot> D
Edna na quanta do coroou-
n<í sab-ico o do^ir>po !VOA-
Ü-iO. A-jfM-Ar.-; r_-n Arxtf) _,
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Congresso recusa
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Hesita 
o Con-

gresso em assu-
mir a responsabilida-
de de sediar um
fórum de consenso
com receio de criar
expectativas que não
possam ser cobertas.
Levantaram-se pro-
blemas técnicos para
consolidar a tendência de fugir
à missão reivindicada pelos
próprios presidentes das cama-
ras legislativas, senador Mauro
Benevides e deputado lbsen Pi-
nheiro. Teme-se estabelecer um
congresso paralelo, uma espé-
cie de miniconstituinte concen-
trada numa comissão de siste-

|matizaçâo composta pelos
í lideres. Na realidade, constata-

se que o exame do programa
do governo, consubstanciado
num Projelão, possivelmente
envolva reformas que ainda
não estariam amadurecidas.

O problema de rivalidade
de partidos e pessoas é sccun-
dário. Na realidade é a própria
instituição que não está segura
de que possa evitar que lhe u-
ceda o mesmo que tem sucedi-
do ao Poder Executivo, ou se-
ja, a seguida frustração na?
tentativas de armar um pacto
social. Os parceiros não esta-
riam preparados, como se viu
na reação do sindicalista Lui?
Antônio de Medeiros, líder do
sindicalismo de resultados mas
que não acredita no resultado
de debates. Medeiros quer im-
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de tempo o debate
em torno de generali-
dades, uma simples
"bobagem" bolada
pelos assessores de
Collor.

O senador Fer-
nando Henrique Car-
doso propõe limitar a
quatro ou cinco as

questões que o fórum discutirá
c sobre as quais procurará o
consenso. Isso exclui a ampla
avaliação imaginada pelos es-
trategistas do programa cha-
mado de Reconstrução Nacio-
nal. As idéias do presidente
continuarão soltas no ar, desde
que os partidos se recusam até
mesmo a examiná-las ainda
que a proposta excluísse qual-
quer imposição. Sabe-se que o
governo assim procedeu por
carecer no Congresso de apoio
político para sustentar projetos
de emendas constitucionais
que aliviariam a Constituição
de que considera preconceitos
nacionalistas e estatizantes.

I veluida a hipótese de ha-
v ' amplo debate para criar

< s pressupostos desejados por
Collor para levar avante seu
plano de "modernizar" o pais,
o governo volta à porta estreita
da medida provisória para
emergências, mas também para
tentar legislar ao arrepio das
tendências dominantes no
Congresso. A porta já não é
tão estreita desde que o plená-
no não deu número para res-

por restxu^^hpfópfmcmiíTF tringir o poder presidencial. A
ca listada pelo presidente da omissão do Congresso irá tra
República, como se eslisesse
certo de que. Collor querendo,
a aposentadoria aos 65 anos
estará aprovada. O fórum é
precisamente para evitar que
nada se aprose sem consenso.

Aparentemente os presi-
dentes da Câmara e do Senado
foram retirados do comando
para atender a pressões dos
partidos que temem que o
PMDB queira usar o fórum
como plataforma de lançamen-
to do programa do candidato
presidencial Orestes Quércia.
Mas isso não parece ser a ver-
dade. pois Quércia desaconsc-
lha que se leve a sério o Proje-
tão. Para ele seria pura perda

duzir-se cm novas medidas
provisórias que serão baixadas
sempre que o presidente estiver
convencido de que precisa mu-
dar a lei para governar. Só não
irá á reforma constitucional,
por falta de apoio.

O episódio revela carência
de liderança política não só na
área parlamentar do governo
como na dos demais partidos.
Na realidade, falta liderança
ao Congresso, que não quis as-
sumir a responsabilidade de
conduzir um grande debate na-
cional em torno das questões
que ainda não reúnem conscn-
so na sociedade.

Um comunista

penetra na fortaleza
de Comando e Estado-Maior
do Exército. E possível assim
que já este ano se deixe de

O deputado Roberto , . .
" 1 n t e n t onaTõmuntira^^c—
1935.

Brasileiro, foi convidado a
fazer uma palestra na Escola

Centenário de
Bias Fortes

No dia 4 de abril a prefei-
tura de Barbacena comcmo-
rará o centenário de nasci-
mento de José Francisco Bias

Fortes, governador de Minas,
ministro da Justiça, deputado
e prefeito da sua terra. O pro-
grama foi organizado por um
dos netos, J. F. Bias Fortes
Abreu.

Ainda o Lyon's

Foi o próprio Leonard
Lyons que disse a Sérgio Fi-
gueiredo, quando passou pelo
Rio nos anos 60. que. por
pressão de Walter Whintchel,

fora excluído do então ma-
cartista Dailv News transfe-
rindo-se para o New York
Post. Na mudança, sua colu-
na deixou de chamar-se A
Lyons Comer para ser Lyons
Den.

Curiós Castello Branco

Supremo manda indenizar cassados

BRASÍLIA — O Congresso Nacio-
nal tem prazo de 45 dias para regula-
mentar o Artigo 8o das Disposições
Transitórias da Constituição de 1988,
definindo por meio de lei critérios para
indenização de ex-cassados que durante
o regime militar foram impedidos de
exercer atividade profissional. O presi-
dente da República deverá sancionar a
lei num prazo de 15 dias após sua apro-
vaçâo pelo Congresso.

A decisão foi tomada na quarta-fei-
ra pelo Supremo Tribunal Federal
(STF), acolhendo parecer do ministro
Sepúlveda Pertence, relator do manda-
do de injunçào impetrado pelo coronel-
aviador Alfredo Ribeiro Dault. do Ric
Grande do Sul. Excluído da Aeronáuti-

ca após o golpe de 1964, Dault foi
proibido na época de exercer sua profis-
são de piloto na aviação civil.

Jurisprudência — Com a doei-
são do STF, cria-se jurisprudência a
respeito do mandado de injunçào. Se-
gundo as Disposições Transitórias, o
Artigo 8o seria regulamentado por lei
ordinária 12 meses após a promulgação
da Constituição. O prazo esgotou-se há
quase um ano c meio, sem que o Con-
gresso cumprisse cumprisse a determi-
nação constitucional.

O Artigo 8o cstabelece. no parágrafo
3°. que a lei de regulamentação fixará a
forma de reparação econômica para ex-
cassados que foram impedidos de e.xer-

cer suas atividades profissionais duran-
te o regime militar. O advogado èáíicho
Wilson Afonso impetrou mandado de
injunçào no STF, denunciando a omis-
são do Congresso.

Os ministros do Supremo decidiram
que o assunto c de "urgência, urgentis-
sima" e deram ao Congresso prazo de
45 dias para a elaboração da lei c outros
15 dias para o Executivo promulgá-la.
Decidiram ainda que, caso os prazos
não sejam cumpridos, os prejudicados
terão direito a indenização pecuniária
com valor fixado pelo Judiciário.

Esta e a segunda vez cm que o STF é
chamado a pronunciar-se sobre a omis-
são do Congresso na regulamentação
de dispositivos da Constituição. Em

Brasília — João Ramld
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|—| Cabeça branca, encerrando
uma longa jornada depois

de pedalar de Santos até Brasi-
lia, o aposentado Milo Romboli,
72 anos, foi impedido pela segu-
rança de parar com sua bicicleta

na porta do Palácio do Planalto,
ontem à tarde. Romboli queria
apenas registrar um protesto
contra o descaso para com sua
categoria, carregando uma faixa
com os dizeres: "Senhor 

presi-

PMDB 
forma frente 

em Alagoas

para fazer 
oposição a Collor

Luiz Laiizetta

BRASÍLIA — Desde ontem á
noite o PMDB está se organizan-
do como frente em Alagoas para
fazer oposição ao presidente Fer-
nando Collor em sua terra natal."" €üiTiütmTõÜirfreh[é-dè_álMõs"

—politicamente antagônicos, a bri-
ga peío poder dõTNÍDB àiagoa-

dos no secretariado do governa-
dor Geraldo Bulhões, o amigo de
Collor. Ele também não deixou
de ser irmão do senador Guilher-
me Palmeira (PFL-AL), que de-
verá fazer várias indicações para
cargos no governo federal. Junta-

.. iue.nte jcom.íiuruag-y- c-Noaõ.--en—
trou para o PMDB o c.x-depu-
tado José Costa, que estava no

no está grande, colocando em la-
dos opostos o senador Divaldo
Suruagy, o ex-deputado Renan
Calheiros e o primo do presiden-
te, Francisco Mello, vice-gover-
nador do estado.

O senador Suruagy, ex-gover-
nador, ex-aliado de Collor, saiu
na frente ontem. A tarde, no ga-
binete do lider do PMDB no Se-
nado, Humberto Lucena, ele assi-
nou a ficha do partido, sob o
testemunho de vários .senadores
peemedebistas. Suruagy deixou o
PFL. partido que apoia o gover-
no no Congresso, levando consi-
go o deputado federal Tomás No-
no, vários deputados estaduais e
prefeitos alagoanos.

Mas Suruagy não rompeu lo-
talmente. Tem sete de seus alia-

PSDB
Ontem á noite, no gabinete de

Ulysses Guimarães, o ex-depu-
tado Renan Calheiros ainda acer-
tava a sua entrada do partido. O
problema para a formação da
frente é a presença de Suruagy.
Não que Renan não queira a sua
presença. Ele quer, isto sim, ser a
cara da oposição pcemedebistano estado. Como nao é mais par-
lamentar, não terá automatica-
mente lugar no Diretório Nacio-
nal do partido, que será eleito
domingo. Suruagy e Nonò, na
condição de congressistas, têm
seus lugares garantidos.

Na reunião no gabinete de
Ulysses, estavam também o ex-
deputado José Costa e o ex-pre-
feito de Maceió. Djalma Falcão.
Costa já saiu uma ocasião do

agosto do ano passado, o tribunal ex.i-
minou um mandado de injunçào que
pedia a elevação da bancada de São
Paulo na Câmara de 60 para 70 depu-
tados federais, prevista no texto consti-
tucional mas até hoje não efetivada por
falta de regulamentação.

Na ocasião, o ministro Marco Auré-
lio Guimarães pediu que o STF tomasse
uma decisão. O plenário entendeu, en-
tretanto, que, com a proximidade das
eleições que se realizariam em 3 de ou-
tubro. a iniciativa deveria partir do
Congresso. Mas os deputados c senado-
res não se pronunciaram, deixando
questão do aumento da bancada de São
Paulo pendente até hoje.

CNBB vai fazer

campanha contra

pena de morte

BRASÍLIA — A Igreja Católica fará
campanha contra o plebiscito sobre a
pena de morte, proposto pelo deputado
Amaral Neto (PDS-RJ) e que tramita em
projeto no Congresso Nacional. Segundo
o secretário-geral da Conferência Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB). Dom
Antônio Celso de Queiroz, os bispos vão
conversar com os deputados para tentar
impedir a aprovação do projeto. "Esta-
mos muito preocupados e sc o projeto
for aprovado, faremos campanha nacio-
nal utilizando todos os meios para con-
vencer a população de que esta medida é
inócua c antiquada", afirmou Dom An-
tónio Celso, que também é bispo-auxiliar
de São Paulo. ,

O representante da CNBB não se li-
ninou ao lado cristão da questão: "Esta
medida não sc justifica dentro dos valo-
res da vida humana. Além disso, temos
uma policia imperfeita, uma Justiça lema
e uma consciência social da sociedade
injusta", argumentou o bispo. Dom An-
tónio Celso disse que a Justiça não è
confiável e que a culpa cairá sempre
sobre os pobres. "Os pobres sempre p.i-
gam pela sede de justiça que a sociedade
tem e nunca há condenação de pessoasdas classes média e rica. O problema da
violência não sc resolverá com a pena de
morte e o plebiscito será inadequado",
defendeu o sccretário-geral da CNBB

Seitas — Dom Antônio Celso de
Queiroz espera que os cardeais brasilei-
ros levem ao papa João Paulo II, na
reunião convocada extraordinariamente
para o inicio de abril, no Vaticano, a
questão do crescimento de seitas rcligio-
sas no pais. "Não existe uma única expli-
cação para este fenômeno de religiosos
independentes e não é só a Igreja Católi-
ca que está sc queixando da perda de
seus fiéis", afirmou o bispo auxiliar de
São Paulo.

"f:. antes de tudo. um problema de
todos os paises. Existe uma vertente cul-
tural, onde se registra um movimento das
igrejas para as seitas ou para nenhuma
crença. Há uma desconfiança geral nas
instituições, como a Igreja, o governo e a
familia. Há a vertente sòcio-cconòmica.
onde o povo pobre e sem as mínimas
condições atende a um chamado irrcsisti-
vel dessas seitas que prometem a solução
de todos os problemas E. por fim. a
vertente pastoral, cm que se registra uma
necessidade de adaptação das igrejas a" Íínguãgctn é gesTõrdã~põpulaçaquê as

nador na chapa de Geraldo Bu- seitas fazem ate com algum exagero. O
Ihòcs. Também pelo PMDB. C na P°v° não pode ser obrigado a rezar as

"luplenciirde 
Guílherme-Palmeiru. °'T* c*guirAT qucrn?° c"tc"dc

1 . .... r i . txük-etí-4>«Mn-AnU)nio Celso de Ouei-se elegeu Alcides Falcao, parente . 
—-r—

de Djalma e de Clcto Falcão, que
è do PRN c ainda da bancada
governista no Congresso.

Diante deste quadro, o depu-
tado Olavo Calheiros, irmão de
Renan, ainda filiado ao PRN,
achava, até ontem, que seria me-
lhor ir para uma outra legenda,
aliando-se nos planos federal c
estadual ao PMDB de Quércia,."Reconheço no governador
Quércia a única alternativa de
oposição hoje no pais. O PMDB
cm Alagoas deve sc tornar a gran-
de frente de oposição ao governo

dente, pelo amor de Deus, peça
aos deputados que olhem pelos
aposentados." O protesto não
surtiu efeito, pois o presidente
Fernando Collor não tomou co-
nhecimento de sua presença.

PSDB por causa da presença de
Renan no partido. Seu motivo:
Renan era aliado de Collor. Djal-
ma Falcão, um pcmedebista his-
tórico, permanece na legenda
que, atualmente, é controlada pe-
Io primo de Collor, Francisco
Mdiorquc" srtfegeirv-ice=g over:~

roz. acrescentando que a Igreja precisa se~
adaptar.

O sccretário-geral da CNBB comen-
tou o Plano de Reconstrução Nacional, o
Projctào. dizendo que a Igreja Católica
está acompanhando as propostas do go-
verno Collor. "Fizemos uma leitura di-
nàmica do projeto para uma tomada de
conhecimento. Estamos acompanhando
com preocupação e cuidado, mas o pro-
jcto está ainda-cm-linhas gerais. Se a
Igreja for convocada para algum fórum,
ela irá", assegurou ele. Esta foi a última
entrevista com a atual direção da CNBB
No próximo mês haverá eleição para
renovação dos cargos e se a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil seguir a

O
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AVISO DE PRORROGAÇÃO
Petróleo Brasileiro SÂ. — PETROBRAS, através do

Serviço de Engenharia (SEGEN) comunica às empre-
sas interessadas que está transferindo a data da en-
trega das propostas, para o dia 01/04/91, às 14:00
horas, na Rua General Canabarro, 500 — Auditório do
SEGEN — 7? andar — Maracanã — Rio de Janeira

O Edital continua à disposição das empresas inte-
ressadas e poderá ser retirado até o dia 27/3/91 no SE-
GEN/EMPEC 3ito a Rua General Canabarro, 500 — 9?
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Comissão de Licitação

Collor Mas n Sm lu^y.-csta cor:—imin-m n pr.tjH..nir iyni i.uqa-
tando pelos dois lados. Assim não no Mendes de Almeida, será reeleito pa-
dá", disse Olavo. ra mais quatro anos de mandato.

Senado recebe 
projeto

de medidas 
provisórias

JORNAL DO BRASIL

Idéias
L I V R O S

Os livros,

os autores,

as tendências

culturais.

H IT', f ll.'l I

BRASÍLIA — Depois de votado na
Câmara, o projeto de lei complementar

ue tenta limitar o poder do presidente
Ia República de editar medidas provisó-

nas segue para o Senado. Os principais
assessores parlamentares nào arriscam'um palpite sobre quem vai vencer —
apenas fa/em prognósticos garantindo
que o projeto será alterado e, por isso,
terá que retornar á Câmara, como prevê
a Constituição. Pelo menos na próxima
semana o assunto não deserá entrar cm
pauta — os feriados da Semana Santa
costumam afugentar os parlamentares de
Brasilia. soterrando a possibilidade de
deliberações.

Além disso, a oposição, liderada pelo
senador Humberto Lucena (PMDB-PB).
acha que não adianta apressar a tramita-
çáo do projeto Ele prefere começar tudo
de novo. passando pela Comissão de
Constituição e Justiça, onde acredita que
será possível tecer um acordo mais favo-
ráscl para a oposição. "Vamos tentar
restaurar o substitutivo do José Luis Cie-
rot (PMDB-PBi, relator do projeto na

tetn motivos para temer o resultado do
Senado. São 43 \otos dos partidos anti-
govcrnistas mais três dissidentes — os
senadores Josaphat Marinho (PFL-BA),
Alexandre Costa (PFL-MA) e Junia Ma-
rise (PRN-MG). Como a Constituição
exige a maioria absoluta (42 votos). Lu-
ccna acha que leva vantagem de quatrosenadores.

O senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
aposta que esse vai ser o primeiro teste
do Senado. "Poderá haver uma surpresa
Vamos precisar dc mais cuidado do queos deputados", aconselha. Já o vice-lidcr
do governo, senador Ney Maranhão
(PRN-PE), acha que "no minimo. o Se-
nado vai manter o que foi aprovado pela
Câmara". Ele chega a admitir que o
melhor é não mexer no projeto, poisimpediria que ele voltasse á Câmara, on-
de o governo encontraria deputados
mais organizados. Na ultima quarta-fei-
ra. faltaram cinco votos para a Câmara
manter o artigo 9. que impede o governo
de reeditar mais dc uma vez uma medida

_nmvi«ArmM
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Coluna do Castello
Congresso recusa
o que reivindicou

'esita o Con-
XX gresso em assu-
mir a responsabilida-
de de sediar um
fórum de consenso
com receio de criar
expectativas que não
possam ser cobertas.
Levantaram-se pro- •
blemas técnicos para
consolidar a tendência dc fugir
à missão reivindicada pelos
próprios presidentes das cama-
ras legislativas, senador Mauro
Benevides e deputado lbsen Pi-
nheiro. Teme-se estabelecer um
congresso paralelo, uma espe-
cie de miniconstituinte concen-
trada numa comissão de siste-
matização composta pelos
lideres. Na realidade, constata-
se que o exame do programa
do governo, consubstanciado
num Projetão, possivelmente
envolva reformas que ainda
não estariam amadurecidas.

O problema de rivalidade
de partidos e pessoas é secun-
dário. Na realidade é a própria
instituição que nào está segura
dc que possa evitar que lhe su-
ceda o mesmo que tem sucedi-
do ao Poder Executivo, ou se-
ja, a seguida frustração nas
tentativas de armar um pacto
social. Os parceiros não esta-
riam preparados, como se viu
na reação do sindicalista Luiz
Antônio dc Medeiros, lider do
sindicalismo de resultados mas
que nào acredita no resultado
de debates. Medeiros quer im-
por restrições à própria lemáli-
ca listada pelo presidente da
República, como se estivesse
certo dc que, Collor querendo,
a aposentadoria aos 65 anos
estará aprovada. O fórum é
precisamente para evitar que
nada se aprove sem consenso.

Aparentemente os presi-
dentes da Câmara e do Senado
foram retirados do comando
para atender a pressões dos
partidos que temem que o
PMDB queira usar o fórum
como plataforma de lançamcn-
to do programa do candidato
presidencial Orestes Quércia.
Mas isso não parece ser a ver-
dade, pois Quércia desaconse-
lha que se leve a sério o Proje-
tão. Para ele seria pura perda

Acordo da dívida está quase pronto

de tempo o debate
cm torno de gencrali-
dades, uma simples
"bobagem" bolada
pelos assessores de
Collor.

O senador Fer-
nando Henrique Gir-
doso propõe limitar a
quatro ou cinco as

questõe» que o fórum discutirá
e sobre as quais procurará o
consenso. Isso exclui a ampla
avaliação imaginada pelos cs-
trategistas do programa cha-
mado de Reconstrução Nacio-
nal. As idéias do presidente
continuarão soltas no ar, desde
que os partidos se recusam até
mesmo a examiná-las ainda
que a proposta excluísse qual-
quer imposição. Sabe-se que o
governo assim procedeu por
carecer no Congresso de apoio
político para sustentar projetos
de emendas constitucionais
que aliviariam a Constituição
do que considera preconceitos
nacionalistas c estatizantes.—

Excluída a hipótese de ha-
ver o amplo debate para criar
os pressupostos desejados por
Collor para levar avante seu
plano de "modernizar" o pais,
o governo volta à porta estreita
da medida provisória para
emergências, mas também para
tentar legislar ao arrepio das
tendências dominantes no
Congresso. A porta já não è
tão estreita desde que o plena-
rio nào deu número para res-
tringir o poder presidencial. A
omissão do Congresso irá tra-
dtizir-sc em novas medidas
provisórias que serão baixadas
sempre que o presidente estiver
convencido de que precisa mu-
dar a lei para governar. Só nào
irá à reforma constitucional,
por falta de apoio.

O episódio revela carência
de liderança política nào só na
área parlamentar do governo
como na dos demais partidos.
Na realidade, falta liderança
ao Congresso, que não quis as-
sumir a responsabilidade de
conduzir um grande debate na-
cional cm torno das questões
que ainda não reúnem consen-
so na sociedade.

BRASlLlA — Está praticamente
na reta final o acordo entre o go-
verno brasileiro e os bancos credo-
res da divida externa em torno do
pagamento dos USS 8 bilhões dc
juros atrasados acumulados até de-
zembro. Nesse momento, apenas
USS 80 milhões separam o USS
1.92 bilhão oferecido pelo governo
para pagamento em dinheiro dos
USS 2 bilhões ainda pedidos pelos
bancos. "As negociações estão num
ritmo bastante positivo", disse on-
tem cm Nova Iorque o chefe da
delegação brasileira, embaixador
Jório Dauster, que, entretanto, não
quis fazer nenhuma previsão sobre
o término das negociações.

Na noite da última quarta-feira,
Dauster reuniu-se com os 22 inte-

grantes do comitê dos credores pa-
ra formalizar os entendimentos já
mantidos com alguns bancos mais
importantes, ao longo das últimas
semanas. Como já havia sido acer-
tado anteriormente, a parte dos
atrasados que nào for paga em di-
nheiro será convertida em bônus e,
na reunião, os membros do comitê
confirmaram que estão dispostos a
aceitar que esses títulos tenham um
prazo de até 10 anos. No início das
negociações, os bancos exigiam um
prazo máximo de cinco anos, en-
quanto o governo propunha 15
anos para pagar.

Embora esse prazo seja conside-
rado bastante razoável para o Bra-
sil, Dauster ressaltou que esse é um
item ainda em aberto, cuja defini-

ção depende de um acerto em torno
da taxa de juros e do prazo de
carência dos papéis. Segundo fon-
tes que participam das negociações,
os bancos querem receber, no mini-
mo, 7,6% ao ano, enquanto o go-
verno está oferecendo 6,86% c piei-
teando a fixação de um limite
máximo para se prevenir contra
flutuações bruscas do mercado. Já
para o prazo de carência (periodo
em que nào há amortização, mas
apenas o pagamento de juros), a
discussão gira ao redor de um pe-
ríodo de dois a quatro anos.

Quebra-cabeça — O embaixa-
dor prefere não comentar esses de-
talhes da negociação, argumentan-
do que a mudança de um dos itens
pode alterar os demais. "É como

um jogo de quebra-cabeça em que
as peças têm de se encaixar simulta-
neamente", compara Dauster."Mas o importante é que a moldu*
ra básica do acordo já está fixada".
acrescenta. Entre os pontos já acer-
tados, está o que permitirá ao go-
verno parcelar o pagamento em di-
nheiro. faltando definir o número-
das prestações e o compromisso de
que os bônus, com os quais se pa-
garà a maior parle dos atrasa-
dos, só scrào emitidos quando as
duas partes chegarem a um acordo
sobre o rescalonamento da divida
total dc USS 54 bilhões do setor
público. Essa foi a forma encontra-
da para vincular a questão dos
atrasados à negociação global da
dívida, como queria o governo.

Projeto que limita MPs chega ao Senado
BRASÍLIA — Depois de votado

na Câmara, o projeto de lei complc-
mentar de autoria do deputado Nél-
son Jobim (PMDB-RS) que tenta li-
mitar o poder do presidente da
República de editar medidas provisó-
rias segue para o Senado. Os princi-
pais assessores parlamentares nào ar-
riscam um palpite sobre quem vai
vencer —-a penasiazem. prognósticos
garantindo que o projeto será altera-
do c. por isso, terá que retornar á
Câmara, como prevê a Constituição.
Pelo menos na próxima semana o
assunto não deverá entrar cm pauta
— os feriados da Semana Santa cos-

tumam afugentar os parlamentares
dc Brasilia, soterrando a possibilida-
de dc deliberações.

Além disso, a oposição, liderada
pelo senador Humberto Luccna
(PMDB-PB), acha que nào adianta
apressar a tramitação do projeto. Ele
prefere começar tudo de novo, pas-
sando pela Comissão de Constituição
e Justiça, onde acredita que será pos-
sivel tecer um acordo mais favorável
para a oposição. "Vamos tentar res-
taurar o substitutivo do José Luis
Clcrot (PMDB-PB), relator do proje-
to na Câmara", adiantou Lucena. Sc

Derrota da oposição

Um comunista
penetra na fortaleza

O deputado Roberto
Freire, do Partido Comunista
Brasileiro, foi convidado a

uma palestra na Escola

de Comando e Estado-Maior' 
dõTxércíto. Ê possível assim
que já este ano se deixe de
comemorar o aniversário da
"Intentona Comunista" dc
1935.

Centenário de
Bias Fortes

No dia 4 de abril a prefei-
tura de Barbaccna comemo-
rara o centenário de nasci-
mento de José Francisco Bias

Fortes, governador de Minas,
ministro da Justiça, deputado
e prefeito da sua terra. O pro-
grama foi organizado por um
dos-netosrJvFrBias: Fortes'
Abreu.

AindaoLyon's
Foi o próprio Lconard

Lyons que disse a Sérgio Fi-
gueiredo, quando passou pelo
Rio nos anos 60, que, por

r^sãode Walter Whintchel.

fora excluído do então ma-
carthista Daily News transfe-
rindo-se para o New York
Post. Na mudança, sua colu-
na deixou de chamar-se A
yon's Comer para ser Lyons
Den.

Carlos Castello Branco

Artigo 9° caiu
porque deputados
mio foram votar

Itamar Garcez

BRASÍLIA — Uma chuva forte,
uma filiação partidária, viagens ao
exterior, fugas do plenário, uma reu-
niáo sobre meio ambiente ou simples
desinteresse. Todos são motivos para
explicar o resultado da votação de
quarta-feira, muito mais uma derrota
da oposição do que uma vitória do
governo, quando o polêmico Artigo
9° foi retirado do projeto de lei com-
plcmcntar que pretende limitar o po-
der do presidente da República de
editar medidas provisórias.

A derrota ficou mais patente com
a ajuda de última hora dos governis-
tas, de onde saíram 28 votos para a
oposição. Nem isso ajudou. "Perde-
mos por incompetência c desleixo",
esbravejou o lider do PT, deputado
José Genoino (SP). Garantindo os 35
votos dc sua bancada, Genoino não
poupou o lider do PDT, deputado
Vivaldo Barbosa (RJ), ausente na vo-
tação quando faltavam apenas cinco

-rolor panr Tricínçarns^l^-nectisi^
rios para manter o dispositivo que
impediria o presidente dc reeditar
mais dc uma vez uma medida provi-
sória não apreciada pelo Congresso."Como coordenador das onosiçôcs,
ele não coordena nada", disparou
Genoino.

No PDT, Vivaldo não escondeu o
íamenjoao tentar explicar a

derrota. "Vamos ver a~
uma das ausências", garantiu, expli-
cando que não estava presente por-
que, junto com o deputado Miro Tei-
xeira (PDT-RJ), foi ao Banco Central

.Iratat- da-invasão-dns- condomini
cariocas ocupados logo após a posse
do govtmador Leonel Brizola. Na
saida, uma chuva forte deixou o par-
lamentar ilhado, sem conseguir um
táxi para retornar ao Congresso, a
menos de dois quilômetros da sede do
Banco Central. "Ninguém sabe quem
ganha nesse plenário. As circunstán-
cias c que formam a maioria", argu-
mentou. Essa última análise, na ver-
dade, esconde o motivo principal do"desleixo" apontado por Genoino:
pouca gente acreditava quc a oposi-
ção poderia vencer o govemo.

Nas duas semanas anteriores, os
lideres da oposição tiveram que
abandonar duas vezes as sessões onde
se votava o Artigo 9", com receio de
que não alcançar os 252 votos exigi-
dos pela Constituição. O lider do
PMDB, deputado Genebaldo Corrêa
(BA), reconheceu que a oposição foi
surpreendida. "Sempre soubemos
que a oposição sozinha não ganha-
na", resignou-se. A diferença foram
os 28 votos dissidentes das bancadas
governistas, como o de Sandra Ca-
valcanti (PFL-RJ), Amaral Nctto
(PDS-RJ) e Roberto Cardoso Alves
(PTB-SP). A contabilidade da lide-
rança do PMDB apontou cinco votos
dissidentes no bloco PFL/PRN, três
no PDS, 13 no PTB, dois no PL, três
no PDC, um no PRS c um sem parti-
do.

O caso de Vivaldo Barbosa não
foi isolado. O PMDB apontou o de-
putado Carlos Benevides (CE), filho
do presidente do Congresso Nacio-
nal, senador Mauro Benevides
(PMDB-CE), que saiu do plenário
antes da votação. A escapulida pro-
vocou um comentário discreto do li-
der Genebaldo: "Isso serve de alcr-
ta." Mas o PMDB teve ainda 12
ausências, justjficaAas rK>Lviagens ao.
exterior, doença, permanência nos cs-
tados de origem c até seis casos dc
deputados que estavam em Brasilia,
mas não foram ao plenário votar. O
deputado recém-ftliado Thomaz No-
nó (AL), que á tarde, na tribuna da
Câmara, despejou meia hora de criti-
cas ao governo Collor. preferiu cuí-
dar da sua filiação no partido exata-
mente na hora da votação.

nP, EáhÍQ t-iflHm;inn_|SP)
cuidava de uma reunião sobre melo-
ambiente, seu tema favorito, enquan-
to Arthur da Távola (RJ) permane-
ctu no Rio de Janeiro. Os minguados
cinco voiõTquclatíãram a oposição
foram perdidos também em plenário.
José Carlos Sabóia (MA), lider do
PSB, registrou o voto não no painel
eletrônico, controlado por compu-
tador, embora assegure que o erro
não foi de digitação, mas do sistema.
João Carlos Bacelar (PMDB-BA) va-
leu-se da mesma justificativa.

Mesmo contentes, os governistas
não escondem o susto da véspera."Foi um susto, sim. A gente erra,
sim", balbuciou o lider do governo,
¦dcpjiudo Humberto Souto (PFL-
MG).

O PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N? 9.186.033.91

AVISO DE PRORROGAÇÃO
Petróleo Brasileiro SA — PETROBRÁS, através do

Serviço de Engenharia (SEGEN) comunica às empre-
sas interessadas que está transferindo a data da en*
trega das propostas, para o dia 01/04/91, às 14:00
horas, na Rua General Canabarro, 500 — Auditório do
SEGEN — 7? andar — Maracanã — Rio de Janeiro.

O Edital continua à disposição das empresas inte-
ressadas e poderá ser retirado até o dia 27/3/91 no SE*
GEN/EMPEC sito a Rua General Canabarro, 500 — 9?
andar — Maracanã — Rio de Janeiro — RJ.

Comissão de Licitação
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Air Pillaa palmilha Dr. Scholl.

Scholl

depender apenas da sua contabilida-
dc, o governo tem motivos para le-
mer o resultado do Senado. São 4.1
volos dos partidos anti-governistas
mais três dissidentes — os senadores
Josaphat Marinho (PFL-BA), Ale-
xandre Costa (PFL-MA) c Jtinia Ma-
risc (PRN-MG). Como a Constitui-
ção exige a maioria absoluta (42
votos), Luccna acha que leva vanta-
gem dc quatro senadores.

O senador Eduardo Suplicy (PT-
SP) aposta que esse vai ser o primeiro
teste do Senado. "Poderá haver uma
surpresa. Vamos precisar dc mais cui-

dado do que os deputados'', acoiise-
lha. Ja o vice-lider do governo, sena-
dor Ney Maranhão (PRN-PE), acha
que 

"no mínimo, o Senado vai mau-
ter o que foi aprovado pela Câmara".
Ele chega a admitir que o melhor é
não mexer no projeto, pois impediria
que ele voltasse n Câmara, onde o
governo encontraria deputados m,ais
organizados. Na última quarta-feira,
faltaram cinco votos para a Câmara
manter o artigo 9. que impede o gu-
verno de reeditar mais de uma ve/
uma medida provisória não aprecia-
da. O governo quer a reedição sem
limites.

Brasília — João Ramid
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r—i Cabeça branca, encerrando
uma longa jornada depois

de pedalar de Santos até Brasi-
lia, o aposentado Milo Romboli,
72 anos, foi impedido pela segu-

rança dc parar com sua bicicleta
na porta do Palácio do Planalto,
ontem a tarde. Romboli queria
apenas registrar um protesto

contra o descaso para com sua
categoria, carregando uma faixa
com os dizeres: "Senhor 

presi-
dente, pelo amor de Deus, peça
aos deputados que olhem pelos
aposentados." O protesto não
surtiu efeito, pois o presidente
Fernando Collor nào tomou co-
nhecimento dc sua presença.

STF exige que lei para
cassados seja aprovada
tar o Artigo 8" das Disposições Transito-
rias da Constituição de 1988, definindo
poi meio de lei uiièiius para indenização
de ex-cassados que durante o regime mi-
litar foram impedidos de exercer ativida-
de profissional. O presidente da Rcpúbli-
ca deverá sancionar a lei num pra/o de
15 dias após sua aprovação pelo Con*
gresso.

A decisão foi tomada na quarta-feira
pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
acolhendo parecer do ministro Sepúlve*
da Pertence, relator do mandado dc in-
junção impetrado pelo coronel-aviador
Alfredo Ribeiro Dault, do Rio Grande

-do Sul Evrluidiuia^ronjutRa após o
golpe de 1964, Dault foi proibido na

época dê exercer sua profissão de piloio
jia_avjawocivil.

Com a decisão do í> i Frcriõ=se-}tiffe=-
prudência a respeito do mandado de-
junção. Segundo as Disposições Transi-
tonas, o Artigo 8° seria regulamentado
por lei ordinária 12 meses após a pro-
mulgaçáo da Constituição. O prazo cs-
gotou-sc há quase um ano c meio.

O Artigo 8° estabelece, no parágrafo
3°, que a lei dc regulamentação fixará a
forma dc reparação econômica para ex-
cassados que foram impedidos de exercer
suas atividades profissionais durante o
regime militar. O advogado gaúcho Wil-
son Afonso impetrou mandado dc injun-
ção no STF, denunciando a omissão do

-Congresso:

W^.4mWbM 9r'.am
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Igreja fará campanha
contra pena de morte

mm

BRASÍLIA — A Igreja Católica fa-
rá campanha contra o plebiscito sobre a
pena de morte, proposto pelo deputado
Amaral Neto (PDS-RJ) e que tramita
em projeto no Congresso Nacional. Sc-
gundo o secrelário-geral da Confercn-
cia Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Dom Antônio Celso de Quei-
roz, os bispos vão conversar com os
deputados para tentar impedir a apro-
vaçâo do projeto. 

"Estamos muito
preocupados e se o projeto for aprova-
do, faremos campanha nacional usando
todos os meios para convencer a popu-
laçào de que esta medida c inócua e
antiquada", afirmou Dom Antônio
Celso, que também é bispo-auxiliar de
São Paulo.

O representante da CNBB não se
limitou ao lado cristão da questão: 

"Esta
medida não se justifica dentro dos valo-
res da vida humana. Além disso, temos
uma policia imperfeita, uma Justiça lenta
c uma consciência social da sociedade

sobre os pobres. 
"Os pobres sempre pa-

gani pela sede dc justiça que a sociedade
tem e nunca há condenação de pessoas
das classes media e rica. 0 problema da
violência não se resolverá com a pena dc
morte e o plebiscito será inadequado",
defendeu o sccrctário-geral da CNBB.

Seitas — Dom Antônio Celso espe-
ra que os cardeais brasileiros levem ao
papa João Paulo II. na reunião convoca-
da extraordinariamente para o inicio de
abril, no Vaticano, a questão do cresci-
mento de seitas religiosas no país. "Não
existe uma única explicação para este
fenômeno dc religiosos independentes e
não è só a Igreja Católica que está se
queixando da perda dc fiéis", afirmou.

"É, antes dc tudo, um problema de
todos os pises. Existe uma vertente cul-
tura). onde se registra um movimento das
igrejas para as seitas ou para nenhuma
crença. Há uma desconfiança geral nas
instituições, como a Igreja, o governo c a
familia. O povo não pode ser obrigado a
ri»7fir nt .iranVs B Kgllil nlns UIIP não
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Petroleiros voltam ao trabalho após 23 dias parados
João Ramid — 2/8/90

Depois de 23 dias de paralisação,
acabou ontem a greve dos petrolei-
ros. Em telex enviado a partir das 5h
para os 19 sindicatos da categoria, o
comando de greve dcuo indicativo
para a suspensão do movimento, As
ultimas refinarias a entrarem em ope-
ração normal foram a Alberto Pas-
quálini, em Canoas(RS), às I4h30 c a
de Araucária (PR).ao meio-dia, que
estavam totalmente paradas. As ou-
trás seis (Sào José dos Campos, Ca-
püava, Paulinia, Cubatào. Bahia e
Manaus) que estavam operando com
regime de contingência, voltaram a
operar normalmente. A de Betim c a
Reduc já haviam suspendido o movi-
mento. A greve dos marítimos da
Frota Nacional dos Petroleiros(Fro-
nape) também terminou ontem ás 16
horas.

Segundo o presidente da Petro-
brás. Eduardo Teixeira, em cinco ou
sele dias estará normalizada a produ-
çào de derivados e o abastecimento.
Para o Sul, regiào mais atingida pela
escassez de derivados, a empresa con-
minará enviando derivados de outros
locais, até que se normalize a produ-
çào nas refinarias de Canoas e Arau-
caria. A Pclrobrás admite antecipar
para maio a implantação do Plano de
Cargos e Salários (PCS), inicialmente
previsto para julho c discutir os per-
cenltiais de aumento previstos no
Plano (de 4"o a 50%), desde que nào
elevem o impacto previsto sobre a
folha de pagamento, que é de 9.3%.
Dos 206 demitidos em função da gre-
\e. IN" já foram readmitidos. Os de-
mais serão analisados caso a caso.
pelas superintendências locais, que
avaliarão se houve falia grave. Esses
poderão ser suspensos ou advertidos,
se nào forem desligados da empresa.

Teixeira disse que os dias parados
.' serão descontados cm cinco parcelas

a partir de abril e que a empresa
aceita discutir com os empregados

¦ questões ligadas á meio ambiente c
saúde. Ele negou a que Pclrobrás vá—
dar um adiantamento salarial, a ser
descontado na dala-basc. em setem-
hro. conforme teria sugerido o minis-
iro da lnfraestrutúra, Ozircs Silva.
"Nào lemos dinheiro para antecipar.
isso não vai acontecer", disse Tei.xei-
ra. O comando de greve c represen-
tanles dos 19 sindicatos encontram-sc
hoje com o Teixeira para negociar.
Segundo o coordenador do movi-

, mento. Wilson Santarosa. a categoria
í nào abre mão da reposição de 215%

referentes ás perdas causados pelo
Plano Collor e admite \oltar à greve.

"A Petrobrás está devendo o Pia-
no de Cargos e Salários desde 88.
Além do mais. queremos reajuste sa-
iarial para todos os 55 mil petrolei-
ros. e nào para 26 mil. como está no
PCS que a empresa quer implemen-
lar", comentou. Santarosa disse que
a greve foi suspensa porque há a
perspectiva de negociar. Antes do en-
contro na Pclrobrás. os sindicalistas
fazem balanço do movimento no Sin-
dipeiro-Rio. nela manhã. Teixeira
afirmou que nào reconhece o coman-
do de grexe. mas explicou que con-
versará "com sindicalistas que solici-
tarem audiências com a devida
antecedência".

MV _»»_tf£_. ^ÊW\

r\ " VTeixeira aceita readmitir

Depois da normalização da pro-
dução de derivados (que passa hoje a
ser de 1.17 milhão de barris/dia. cerca
de 400 mil a mais do que estava
refinando nos últimos dias). Eduardo
Teixeira vai sugerir ao Ministério da
lnfraestrutúra o fim de algumas me-
didas de racionalização do consumo
de combustíveis, como a volta das
cotas normais ás distribuidoras e do
funcionamento de postos de gasolina
no final de semana. Ele nào tem posi-
çào sobre a volta do bujào de gas ao
peso normal.

Eduardo Teixeira encontrou-se
ontem com o presidente do Sindicato
dos Petroleiros de Duque de Caxias,
Roberto Willlians de Santana. Em
reunião de 40 minutos, os dois con-
versaram sobre o fim da greve. San-
lana disse que Teixeira admitiu redis-
tribuir os percentuais de aumento
previstos no Plano de Cargos c Sala-
rios. Segundo o sindicalista, da faixa

—de-4% a 50% contemplada no plano,
apenas quatro funcionários recebe-
riam o aumento maior. "Só teriam
50% os ajudantes de manutenção de
complementar, função cm extinção
na Petrobrás". disse Santana. A
maior parte dos beneficiados — cerca
de 18 mil empregados — receberiam
entre 4% a 8% e o restante, entre
I7%e30%.

Segundo o Sindipetro-Rio, quatro
demissões feitas na refinaria de Sào
José dos Campos foram transforma-
das cm suspensão por 15 dias. Na
refinaria de Paulinia, de 26 demissões
, apenas duas nào foram revistas ain-
da: a do diretor sindical, Luis Antõ-
nio Govi c do vigilante João Batista.
O primeiro porque entrou na refina-
ria, sem permissão do superintenden-
te, para negociar com os engenheiros
que estavam operando. E o segundo,
porque tirou fotos da refinaria em
greve, diz o Sindipctro. Na refinaria
de Canoas as demissões foram anula-
das. A empresa não puniu os grevis-
tas. O mesmo aconteceu no terminal
Torguá. em Macaé. Dos 19 petrolei-
ros que ainda nào foram readmitidos,
três são da área de produção, cinco
da área industrial c 11 do Departa-
mento de Transportes.

Petrobrás reabre negociação
BRASÍLIA — Com o retorno de

iodos os grevistas ao trabalho, ontem, a
Petrobrás reabre hoje as negociações
com os petroleiros, mas o comando na-
cional do movimento não será mais accí-
lo pelo governo como representante da
categoria. A discussão será entre a dire-

-^yíMk~«Hrm;5a-e-os--p resdentes-dos srrr-—
iliçalos_dos trabalhadores de cada esta-
do, scumíutrTTrtTr-efiMÚda_jal!mT_j^
Ministério da Infra-Estrulura. A primei-
ra reunião está marcada para as lOh de
hoje. na sede da empresa, no Rio de
Janeiro, com o presidente do Sindicato
dos Petroleiros de Paulinia (SP), onde
funciona a mais importante refinaria do

. pais.
Desde que os petroleiros resolveram

desacatar a sentença do Tribunal Supe-
nor do Trabalho (TST). profenda segun-
ilu-fcira. considerando a greve abusiva c
determinando o imediato retorno às ati-
\ idades, estabeleceu-se um impasse entre
o go\crno e o comando do movimento.
Na quinta-feira, o presidente da Petro-

—brás^Eduardo Teixeira, chegou a emitir
um ultimato amraçãndo demitir em mas-
sa os grevistas que não retornassem ao
trabalho até a meia-noite. O impasse foi'. 
contornado com a interferência de um
grupo parlamentar multipartidário, jun-
lo aos ministros da Justiça. Jarbas Passa-
rinho. e da lnfra-Estrutura. Oares Silva.
Só por volta das 23h30 o governo con-
cordou cm adiar o ultimato pa*^ o meio-
dia de sexta-feira, para que os trabalha-
dores pudessem colocar em votação a
proposta conciliatória.

O acordo que permitiu o fim da greve
prevê que a empresa implantará o mais
rápido possível o plano de cargos c sala-
nos conquistado pelos petroleiros desde
setembro de I9S8. com efeito retroativo
até aquela data. A Petrobrás se compro-
meteu também a rever as 190 demissões
Ocorridas durante o movimento e a não
promover retaliações por causa do pro-
iongainenio da greve, além de retomar as
negociações tão logo os trabalhadores
retornassem ás refinarias, inclusive sobre
O desconto dos dias parados O/ires che-
gou a afiançar que se ocorrese alguma
demissão seria por 

"falta 
grave ampla-

menie comprovada", o que redu/ia essa
possibilidade a quase nenhuma.

Do lado dos petroleiros, o comando
¦rdiui em se autodissolver, como

. • • trai ferii a negocia-
- bíto de cada sindicato

desculpando por uma nota agressiva,
emitida no dia anterior, em que desafiava
o TST e exortava os trabalhadores a
manter o movimento. "Vislumbramos

através de V. S\ a possibilidade de supe-
rarmos o impasse mantido até este mo-
mento", ressalta o telex, transmitido do

-gabinete do senador Eduardo Suplicy
(PT-SP). um dos artífices do acordo.

Além de Suplicy, estiveram à frente
liãiliêgõ?ÍãT^-íh«iwlc£^^

(PSDB-SP) e os deputados Waldir Pires
(PDT-BA). Jaques Wagner (PT-BA) e
Aldo Rebelo (PC do B-SP). Com a ga-
rantia dada por Eduardo Teixeira de que
o ultimato estava adiado para o dia se-
guinle. o líder sindical Wilson Santarosa.
de Paulinia. transmitiu a todos os smdi-
catos, cm nome do comando, o indicati-
vo de fim da greve, a ser colocado cm
votação nas assembléias que ocorreram
durante a manhã de ontem, nas portas
das refinarias.

Apesar do acordo firmado, o grupo
parlamentar ainda leve de passar o dia
"apagando incêndio", segundo relato de
Jaques Wagner. No Pólo Petroquímico
de Camaçari (BA), por exemplo, a Poli-
cia Militar reprimiu com violência uma
manifestação de várias categorias cm so-
lidariedade aos petroleiros. Três mani-
festanles saíram feridos e outros três fo-
ram presos. Em outros estados, as
direções regionais da Petrobrás, alheias
ao acordo autorizado por Eduardo Tci-
xeira. recusaram-se a permitir o retorno
dos demitidos c alguns dirigentes até já
haviam iniciado a demissão de outros

grevistas.

? 
Os 4.500 marítimos da Frota Na-
cional de Petroleiros da Petrobrás

(Frontpe) também suspenderam ontem »
greve iniciada segunda-feira. Eles acei-
taram a proposta di empresa de esten-
der por mate 30 dias a negociação das
cláusulas econômicas e fecharam acordo
em torno das 72 cláusulas sociais. Em
conseqüência, o Tribunal Superior do
Trabalho adiou por um mês o julgamcn-
lo do dissídio da categoria. Até lá será
tcnlido também um acordo sobre dois
outros pontos polêmicos: o desconto dos
três dias parados e o item que dá aos
trabalhadores a opção de nâo navegarem
em zona beligerante ou tensa. <K mariti-
mos reivindicam reposição de 287%.

a inflação alintiir

A difícil
decisão
de recuar
Às 

6h de ontem, as quatro reli-
nanais paulistas já funciona-

vam a pleno vapor. Fm assembléias
que vararam a madrugada e só lermi-
naram no inicio da tarde, os 5.9.10
petroleiros do eslado tomaram a dill-
cil decisão de acatar a decisão do
comando nacional da categoria e pu-
seram rim aos 23 dias de greve. Os
sindicalistas reconhecem que a parati-
sapão foi um fracasso. Nenhum dos
pontos da pauta de reivindicações,
além da revogação das demissões, foi
atendido. Eles comemoram, no en-
tanto, o sucesso da maior greve na
história dos petroleiros nó pais. 

"Po-

liticamente. somos vitoriosos, conse-
guimos organizar e conscientizar a
categoria", festejou Aparecido Mo-
rcira da Silva, diretor do Sindicato
dos Petroleiros de Paulinia. cidade
onde está a Refinaria do Planalto.

Fábio Ricci, porta-voz dos petro-
leiros da Refinaria Vale do Paraiba,
em São José dos Campos, foi mais
pragmático: 

"Dinheiro no bolso, que
é bom. nós não temos". Os grevistas
reo indicavam 161% de reajuste sala-
pai. Conseguiram, com a adoção do
Plano de Cargos c Salários — segun-
do Silva —. um aumento real. em
média, de apenas S%.

Os 1.200 funcionários da Refina-
ria do Planalto, em Paulinia, a 114

quilômetros da capital paulista, fo-
ram os que mais resistiram à volta ao
trabalho. Durante toda a manhã, ho-
ras c horas de discussão foram gastas
enirc trabalhadores e representantes
patronais, até que a superintendência
da empresa tKcitassc rcmgar 22 das
24 demissões. Os contratos dos dire-
tores Luis Antônio Gozzi e João lia-
lista Belizârío estão suspensos — até
que se pro vc o contrário — por abuso
no decorrer da greve. So meio da
tarde, a refinaria esta\a pronta para
i oliar a produ/ir os habituais 340 mil
barris de petróleo por dia.

A volta — A primeira refinaria
a cumprir a determinação do coman-
do nacional dos petroleiros foi a de
Capitava, em Maná. na Cirande São
Paulo. Fm assembléia aberta ás 2lh
de quarta-feira c terminada apenas ás
duas da manhã, os 630 trabalhadores
votaram pela retomada de seus pos-
tos na empresa — seguros de que as
II demissões estavam canceladas. Às
3h30. eles voltavam ao trabalho. Na
opinião de Alcides Marinángclo, di-
retor do Sindicato dos Petroleiros de
Capitava, apesar de toda a força do
mo\imcnto de paralisação, a catego-
ria se intimidou com a ameaça da
Petrobrás de demitir hhlos os funcio-
nános que não voltassem ao trabalho
até á meia-noite de ontem.

Ikpois de Capuaia. voltou a fun-
cionara Refinaria Presidente liernar-

dcs. cm Cubatáo, na Baixada Sanlis-
ta. Às I Ih30, os 3 mil funcionários da
empresa retomaram a produção de
183 mil barris por dia de derivados de
petróleo. A empresa cumpriu o açor-
do firmado pelo ministro Ozitvs Silva
e não demitirá os 21 trabalhadores
ameaçados. Na Refinaria Vale do Pa-
raiba, em Sào José dos Campos, a
inva de turno às I3h marcou a volta
ao trabalho depois de 23 dias. Os
1.100 trabalhadores da empresa só
descruzaram os braços porque lhes
foi assegurada a suspensão das 12
demissões prometidas ao longo do
movimento.

Os SOO petroleiros que estavam
cm greve na Refinaria Alberto Pas-
qualini (Rcfap), no Rio Grande do
Sul. de um total de 975 trabalhado-
res, resolveram encerrar o movimento
ontem, aceitando a orientação do co-
mando nacional. Antes da assembléia
da categoria, realizada em frente á
empresa, no início da tarde, uma o
missão de seis trabalhadores nego-
ciou c conseguiu, junto á superinten-
dência regional, o cancelamento das
demissões de 11 colegas. O delegado
sindical dos petroleiros da Rcfap,
Jorge Gomes Malvini, disse, emocio-
nado. ao final da assembléia, que o
movimento foi vitorioso. "Estamos

voltando ao trabalho de cabeça cr-
guida". afirmou. Os trabalhadores
voltaram para a refinaria de mãos
dadas, ás I4h30. A Rcfap comunicou
aos distribuidores de gás de cozinha
que a entrega do produto^ será nor-
malizada na segunda-feira.

Promessas — Os petroleiros
do Paraná decidiram voltar ao traba-
lho também com a promessa de nor-
matizar a produção até a próxima
segunda-feira. A decisão foi tomada
cm assembléia, ás llh. cm frente á
Refinaria Gctúlio Vargas, em Arau-
cúria. A superintendência da Repar
garantiu rei isão das 13 demissões fei-
ias durante a greve, transformando-
as cm punições dtsciplinares.

Antes de tomar a decisão, os re-
prescniantes do Sindipctro se reuni-
ram com a superintendência da Pc-
trobrás. As exigências para a
retomada da produção incluem a re-
visão das demissões e dos descontos
pelos dias de paralisação. A Repar
prometeu rc\er as demissões, mas
mantém a decisão de descontar os
dias parados. Os petroleiros se com-

prometeram a estabilizar o abasteci-
mento rapidamente, principalmente
de óleo diescl c gás de cozinha.

Na segunda-feira, a reíinaria esta-
rá produzindo com sua capacidade
máxima. Serão necessários 10 dias

pira normalizar o abastecimento cm
todo o estado. A Repar dará priori-
dade á distribuição de combustíveis

para as regiões onde o abastecimento
foi totalmente prejudicado: o inieriot
do Paraná, com I. IM postos fecha-
dos. c parte de Santa C alarma. Os

postos de Curitiba e da região metro-

fkihtana estado trabalhando normal-
mente na semana que vem.
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A calçada da porta principal
do Palácio Pira tini. sede do

governo do Rio Grande do Sul.
licou repleta de moedas e notas jo-
gadas por professores grevistas, no
final aa tarde de ontem num pro-
testo irônico denominado Contn-
buiçào para o saneamento da dívi-
da do estado. A manifestação foi
realizada durante ato público que
reuniu cerca de 5 mil professores.

após assembléia geral da categoria
que rejeitou a proposta de abono
salarial feita pelo covernador Al-
ecu Collarcs (Pl)f) c manteve a

greve iniciada há 12 dias. O guar-
dador de carros Emerson Oliveira.
12 anos. juntou as moedas num
saco 

"plástico. 
Uma professora ar-

rançou o saco das mãos do menino
c voltou a despejar as moedas no chãa

Motoristas e cobradores
de SP entram em greve

SÃO PAULO — Motoristas e co-
bradores da Companhia Metropolitana
de Transportes Coletivos (CMTC) e das
empresas particulares entraram em gre-
vc ontem reivindicando 50.56% de re-

posição salarial — o que elevaria o
salário inicial dos motoristas de CrS 107
mil para CrS 161.099.20 e o dos cobra-
dores, de CrS 61.902 para CrS
93.199,65. Segundo a direção da
CMTC. circularam apenas 250 ônibus,
dos ecrea de oito mil que compõem a
frota. Foram depredados 98 ônibus c a
PM. que mobilizou 500 homens e 14
caminhões para auxiliar no transporte,

prendeu 29 grevistas,
Por determinação do Ministério Pú-

blico, foi marcada para hoje reunião en-

Ire o comando de greve e o presidente
da CMTC. Paulo Sartdroni, no Tribu-
nal Regional do Trabalho. A CMTC
informou que. se a greve continuar ate
domingo, quando se realizará o Grande
Prêmio de Formula I. serão colocados
ônibus especiais para o aulódromo de
Interlagos.

Prosseguiram ontem as greves.dos
professores e funcionários da rede de
ensino público paulista e dos serventu.i-
rios do Tribunal de Justiça. Hoje a
tarde a diretoria do Sindicato dos Pro-
fissionais do Ensino Oficial do Estado
de São Paulo (Âpcoesp) se reunira com
o secretário estadual de Administração.
Miguel Tebar, para discutir o ICMS
arrecadado em janeiro.

Parabéns
Ao Banco do Brasil pelos
37 anos do honestidade
competência e trabalho do
seu ilustre funcionário Piá-
cido André.

JB B
O codemo que faz porte

da curturrj
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PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO

Aproveite a baixa
Saídas diárias

Voando Transbrasil
OrínocoV/Trés~^=p?" Travei Tours

R. Vise deTiraja,"550 • SS ith
Tels.: (021) 274-2080 • 274-2163

Hotel Cfjadtô
• •••

Apartamentos, suítes, chalés, saunas, piscinas, salão de
jogos, playground, quadras de esporte, cozinha e bar internado-
nal, salões de convenções totalmente equipados, vista para o mar.

PASSEIOS EM ILHAS TROPICAIS
Rodovia Rio-Santos, Km 21 Coroa Grande. Tels.: 788-2500/788-2415

Fax: 788-1809

TAÍ UM PRODUTO QUE
NÀO FEDE E NEM CHEIRA

O quo voco ochorta: do um aparetvo
conha mosquito! quo noo tom aholro,
noo usa ioM, ô loialmonlo anllalôif>co
o nâo ptodui nonhum som 7
So tunetona ? Você podo comprovar
com os pessoas q^ usaram.
•onna NN e um aooreho sonoro fmoudrvel oo ser humono. mos **zi *' V
tonivol contra os mosquitos. ~—«*v** ^.^,
lorina Hlt fo, dosonvotoòo a porf do osludo do cido reprodutor
do mosquito
t somonlo quCTvdo a lômoa ostó locundoda quo to abmonta do
sonouo poro nuli» sous ovos
lonna Hll tunciona dJOlomonto na corronlo olàhica. dovondo fcar
l>OOdo odornidamonlo. pois alôm do oumonlo/ a sua protoçôo,
sou consumo ô mínimo Bonna NU prolooo vocô contra os
mosquitos ?d horos por dio
VENDAS: Bonna NII Comerclol lido. Rua Taólllo Otonl, 113 • 2*
andar - tala 1 - Centro • CEP. 20090 • Rio d* Janeiro, ou pelo
tolefona (031) 2131239.
tnliega a domicilio no Rio * Reembolso Poslol [5IDtX| para outras praças
BtvTNDtDÕBlS: Rlõ: Shopping Video ¦ Poik Utert.

QUEM DISSEQUE OS
MÓVEIS S0BENC0MENDA
SÃO MAIS CAR0SZ
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Quando voei projeta seus próprio* móveis, você
economiza multo mais, e fica com o espaço do jeito que
voei imagina.
Venha trocar idéias com nonos arquitetos. Eles sio
especialistas em encontrar a melhor solução com muita
criatividade e aproveitamento máximo do espaço. Consulte >
a Madeira e Alma. Garantia de prazo, economia, bom gosto
e estilo.

Armários embutidos • EstantesCozinha* • Banheiros • Projetos

Atclier de Arquitetura:
Av. das Américas, 2000

Barra da Tijuea
(Estacionamento do Freeway)

Tels.: 325-4410 e 325-1477

, I
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O móvel sob encomenda^
como você imagina. ;4-
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OAB comprova torturas em Mato Grosso do Sul
Silvio Andrade

.CAMPO GRANDE — A polícia C
apontada como a principal organização
de 'tortura a marginais, menores e idosos
por um relatório divulgado ontem pela
Comissão de Direitos Humanos da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB), cm
Mato Grosso do Sul. No ano passado,
majs de 1.000 pessoas foram presas injus-
tarnente, no estado, ou confessaram cri-
mes que não cometeram mediante espan-
camento, choques elétricos, pau-de-arara,
asfixia ou ameaça de morte. O relatório
da PAB conseguiu comprovar apenas 100
destes casos e pede providências à Secre-
tarla de Segurança Pública do Estado c ao
Ministério da Justiça, com cópias á Co-
missão de Direitos Humanos da ONU c á
Anistia Internacional.

"Acreditamos 
que nosso relatório indi-

ca apenas 10% dos casos de tortura, pois
geralmente as vitimas são pessoas pobres
c desconhecem seus direitos ou tem medo
de :morrer", disse o advogado Ricardo
Bra|ndào, autor do relatório. A Policia
Civjl. incluindo o GOE (Grupo de Opera-
ções Especiais) e as Polícias Federal e

Florestal sào os setores que mais praticam
tortura no estado, segundo Brandão, que
investiga os casos de violação dos direitos
humanos há dois anos. "O estudo que
fizemos é apenas um alerta, pois os núme-
ros que apresentamos são a ponta do
iceberg." Brandão acusa o estado de igno-
rar "com desdém" as denúncias feitas pela
OAB.

"A 
policia utiliza a tortura e a brutali-

dade como métodos de trabalho. Não há
o minimo de respeito ao ser humano", diz
o advogado, que conseguiu depoimentos
nos quais a Policia Florestal — que fisca-
liza os rios c a fauna do Pantanal — é
acusada de chacinar pescadores e courei-
ros (caçadores de jacarés). Além da vio-
lcncia física, Ricardo Brandão cita ainda
as condições dos presídios, a maioria su-
pcrlotados, como um aviltamento à pes-
soa humana.. "Os cncarccraos estão so-
frendo menos com a truculência policial,
mas vivem em promiscuidade total." No
relatório, a OAB acusa também o governo
do estado de violar os direitos humanos
por atrasar os salários do funcionalismo
público cm quatro meses.

Desaparecidos — O relatório de-

nuncia, por exemplo, o desaparecimento
de presos, como foi o caso de Ozias Perei-
ra e José Valério, detidos no dia 11 de
janeiro de 1990 pela Polícia Rodoviária
Federal quando tentavam passar um car-
ro roubado para o Paraguai. A policia
nào sabe o paradeiro dos dois assaltantes.
Prisões sem flagrante ou sem mandado
judicial são uma prática comum cm Cam-
po Grande c no interior. O operário Ed-
valdo Gregório Lemes foi preso cm sua
casa, invadida por agentes do GOE, e
ficou detido quatro dias. Sua família nun-
ca mais teve notícias. Em abril, Eustáquia
Gimencz, de 76 anos, foi presa pela Poli-
cia Civil c trancada durante três horas
num banheiro. Também é dada como de-
saparecida.

A Polícia Federal cm Corumbá (fron-
teira com a Bolívia), segundo Brandão,
dedica um "tratamento cruel" a seus pre-
sos. O comerciante José Moreno Chalcga
identificou o agente Luis Gonçalves Alves
de Almeida como seu torturador, mas o
Ministério da Justiça, que recebeu a de-
núncia, nào tomou qualquer providência,

cita o relatório. O menor J.R.T., de 17
anos, detido pela Polícia Civil em Campo
Grande, está desaparecido. A família acu-
sa a policia de tê-lo matado. O Corpo de
Bombeiros também é denunciado por tor-
turar Antônio Venino Arguclho, que rece-
bcu tapas, pontapés e golpes nos rins ao
ser preso por engano. Gtsclda Miranda
dos Santos, grávida, foi espancada pela
Policia Federal cm Corumbá. Levou pon-
tapes na barriga e abortou.

"Não compactuamos com esse tipo de
atitude", disse ontem o superintendente
da Policia Federal, delegado Roberto Al-
vcs. A Policia Federal expulsou três agen-
tes cm janeiro após ser comprovada a
participação em scsòes de tortura de pre-
sos. "Todo caso de abuso de poder será
apurado. Sc nunca houve punição, agora
vamos excluir os maus policiais", prome-
teu o novo secretário de Segurança Públi-
ca do estado, o desembargador aposenta-
do José Rizkallah. O secretário aponta
falhas na seleção de praças c a má forma-
ção dos policiais como principais causas
da violência. "Vamos 

punir o policial para
restabelecer o equilíbrio social", disse.
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Bico do Papagaio não terá desarmamento
BRASÍLIA — Uma semana depois de

anunciada pelo presidente da Força Sindi-
cal,| Luiz Antônio de Medeiros, está prati-
camente descartada a hipótese de o gover-
no'federal se unir aos governos dos
estados do Pará. Maranhão e Tocantins
par? desencadear a Operação Desarma-
mei\to na rcgiào do Bico do Papagaio, que
abrange áreas dos três estados c onde nos
últimos dias houve acentuado crescimento
da Violência contra trabalhadores rurais.
A eficácia desse tipo de operação. Icvan-
do-sc em conta experiências anteriores, foi
questionada ontem durante a reunião do
Coriselho de Defesa dos Direitos da Pes-
soa Humana (CDDPH), que preferiu en-
caminhar ao Congresso um jintcprojeto
de jei tornando mais rigoroso o controle
de rforle de aririasc TThstalaçàodeinqué-
rito para apurar as causas da violência na
região.

Embora a Operação Desarmamento te-
nha'.sido praticamente descartada, o mi-
nistro da Justiça e presidente do CDDPH.
Jarbas Passarinho, confirmou a reunião
com os governadores dos três estados pa-
ra estudar formas de atuação que coibam
a violência. "As operações feitas anterior-
mente não deram resultados positivos. O
que se viu é que muitas vezes se desarmam
pessoas sem recursos que precisam de ar-
mas para se defender e se deixam armadas
pessoas com recursos que utilizam armas
para-interesses escusos", disse o ministro.
Ele se queixou, ainda, da falta de condi-
ções prçamentárias da Policia Federal pa-
ra ter uma atuação mais ostensiva no
combate á violência, além das dificuldades
legais de atuação de agentes federais cm

Luís Antônio Ribeiro — 26/2/68 Roberto Faustlno — 1/9/90
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Passarinho: sem resultados

determinados casos: na maioria das situa-
ções. é necessária a concordância expressa
dos governadores, o que nem sempre é
conseguido.

Em suas intervenções. Passarinho de-
fendeu, com veemência, uma ação que
proteja nào apenas os trabalhadores ru-
rais, mas também os proprietários de ter-
ras que tenham suas propriedades amea-
çadas. 

"Temos assistido a agressões a
legítimos proprietários de terras c eu nào
tenho visto esse tipo de caso ser objeto de
preocupação desse Conselho. A proprie-
dade privada está garantida na Constitui-
ção, mas nào é respeitada. Nào estou
defendendo o latifúndio improdutivo, mas

Françoise Imbroisi¦mmWÉÈÊÊÊÊ

Medeiros: idéia descartada

acho que o Conselho nào pode ter uma
posição unilateral: tem que proteger o
trabalhador, o legitimo posseiro, mas
também o legitimo proprietário", pregou.

Na reunião, o ministro Jarbas Passari-
nho ouviu vários conselheiros defenderem
a necessidade de se encontrar meios legais
para uma presença mais ostensiva do go-
\erno federal na área, todos de forma
geral ressaltando que, além dos crimes
contra lideranças sindicais dos trabalha-
dores rurais, ali se cometem vários outros
crimes, como tráfico de drogas e armas,
roubo de carros, especialmente de cargas,
conflitos em áreas de mineração c existên-
cia de trabalho escravo. Ele comunicou

ter encaminhado formalmente ao Ministé-
rio do Trabalho denúncias sobre a exis-
tência de trabalho escravo cm fazendas do
Bico do Papagaio, o que deve ser apurado
com acompanhamento do CDDPH.

Dois fatos marcaram a reunião de on-
tem: o anteprojeto que muda a legislação
para porte de armas e um documento
encaminhado pelo procurador-geral da
República, Aristidcs Junqueira, em nome
do Ministério Público, com alentada aná-
lisc sobre a situação no Bico do Papagaio,
cm que estão contidas severas criticas á
atuação do poder público na região. Os
dois devem servir de subsidio no inquérito
que correrá no CDDPH para apurar a
violência no Bico do Papagaio, apontan-
do sugestões de atuação. O inquérito terá
como relator o secretário de Coordenação

^aj)efcsa dos Direitos Individuais e Inte-
resses DTfüsõsT dã~Ministério Públieo,-ÀI-
varo Augusto Ribeiro Costa.

Pelo anteprojeto já encaminhado pelo
Ministério da Justiça ao presidente Fer-
nando Collor. manter armas sem o devido
porte legal é um crime que poderá ser
punido com sanções que vão da detenção
c ou reclusão de três meses a oito anos,
além do pagamento de multa, dependen-
do dos vários tipos de delitos verificados,
com a agravante de que as penas poderão
ser aumentadas em I ;3 em alguns casos,
como naqueles cm que os agentes forem
funcionários da administração da Justiça
penal e possuírem condenações anteriores
por crimes violentos. O ministro acha que,
caso o Congresso aprove a proposta, ha-
verá condições mais efetivas de se promo-
ver o desarmamento nas regiões de maior
incidência de violência no país.
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Flores nega ter criticado
Rezek mas reafirma posição

Brossard (C) ainda não sabe se voltará a disputar a vaga

Sarney não consegue eleger
Brossard para vaga na ABL

Surpresa e frustração marcaram ontem a
eleição para a cadeira 25 da Academia Brasi-
loira de Letras. Nào é ainda deita vez que a
vaga, deixada pelo senador Afonso Arinos
de Mello Franco, morto em agosto de 1990,
será ocupada. Apesar de reunidos durante
uma hora e meia, os 17 imortais presentes à
tradicional cerimônia sempre precedida de
cluzinho, não conseguiram eleger o novo
acadêmico. E nem o candidato supostamen-
te mais cogitado para a vaga — o ex-minja-
tro da Justiça Paulo Brossard — teve a
maioria dos votos. A presença do ex-prcsl-
dente e imortal José Sarney ao menos serviu
para criar uma certa expectativa em tomo
dos "conselhos" 

que daria ao governo Col-
lor. "Conselho e água benta só se dá a quem
pede. Pícsidente nào deve pedir conselho, cie
ja dispo: de muita informação para decidir o
que 1*82 x. F.u posso é dar o testemunho da
minha experiência", esquivou-se.

O &:u candidato, o ex-ministro Paulo
Brossarl. perdeu de 15 a 17 votos para o
dcsconrccido advogado e professor Alberto
Venânco Filho cm dois escrutínios No pri-
mciro. fjrossard alcançou 14 votos c Vcnãn-
cio. 16. Mesmo assim não houve quorum, no
seguinlei, para a eleição de qualquer um dos
eandidajos á imortalidade. Isso porque não
v." alcançou o minimo de 19 votos necessá-
rios paru um candidato definir a votação.
\ urarã J4 imortais. 17 por carta r 17 de
i irpò presente Entre eles Rachel de Quci-

professor Cândido Mendes de Almeida, o
jornalista Barbosa Lima Sobrinho c o poeta
Cyro dos Anjos.

"Embora 
pouco conhecido, o professor

Vcnânclo c muito ligado aos nossos compa-
nheiros da academia. Temos com cie um
ótimo convívio", justificou o presidente da
ABL. Austrcgcsilo de Athayde. a preferência
dos acadêmicos pelo professor, autor de li-
vros como Dás arcadas ao hacharelismo.
Concorreram também à cadeira 25 a escrito-
ra baiana Yara Ferraz de Góes. o professor
Silvio Meira, o general reformado Hermes
Guimarães e Sérgio Barbosa Filho. Infor-
mou-sc na secretaria da Academia que basta
ter dois livros publicados para concorrer a
uma vaga de imortal

O ex-ministro Brossard, por exemplo te-
ve mau. quatro livros e dezenai de trabalhos
publicados. Ao fim da votação, ligeiramente
irritado, Sarney afirmou que, apesar da der-
rota, a vinda ao Rio nâo foi cm vâo: "Só

tenho a ganhar quando venho à academia".
Logo cm seguida, acompanhado do cx-mi-
nutro c também imortal Oscar Dias Corrêa,
foi se soliduri/ar com o amigo Brossard 110
Hotel Glória, de onde Brossard acomp.i-
nhou por telefone a votação. No bar do
hotel, Paulo Brossard nâo sabia ainda se vai
se rtcandidatar. Em abril estarão abertas as
novas vagas para a mesma cadeira 25 e
dentro de quatro meses ocorrerá nova elci-
ção. "Brossard está na expecta passiva Ele

ra decidir o uuc vai

-BRASÍLIA — Tentando minimizar os
termos de unfa~carta~secreLLçnviada quarta-
feira ao ministro das RclaçõcTT/x
Francisco Rezek, onde avaliava como "ino-

portunas" considerações feitas pelo chance-
ler. que questionou a necessidade de o Brasil
desenvolver submarinos movidos a energia
nuclear, o ministro da Marinha, almirante
Mário César Flores, afirmou ontem que 

"a

inserção no Primeiro Mundo se dá através
de tecnologia, c que dominar a energia nu-
clear lambem é tecnologia". O ministro nc-
gou ter criticado as declarações de Rezek ao
jornal O Estado de S.Paulo, quando o chan-
ecler disse que. se os Estados Unidos exigis-
sem. o governo brasileiro suspenderia as pes-
quisas na área nuclear, caso recebesse algo
em troca.

O ministro afirmou que o Centro de Pes-
quisas da Marinha em Iperó. interior de Sào
Paulo, vem desenvolvendo exclusivamente
cs(ud3S c aplicando recursos humanos no
desenvolvimento da energia nuclear. "O na-
vio nem saiu da prancheta", afirmou. O
almirante Flores acrescentou que esses tra-
balhos científicos trarão resultados a longo
pra/o. o que não prejudicará a estabilidade
da economia nacional. "Ao contrário, os
estudos para a construção de um submarino
nuclear promovem a evolução do pais. já
que passamos a dominar esta tecnologia",
afirmou.

Caoa naval - Mesmo sem fazer criticas
à ministra da Economia, Zélia Cardoso de
Mello, o almirante Mário Flores ressaltou
que os recursos disponíveis pela Marinha cm
1991 — aproximadamente CrS 520 bilhões,
1,12% do orçamento geral da União — são
precários, causando o sucateamento pro-

gressivo de vários equipamentos navais, in-
cluindo todos os navios de guerra.

Estamos desde 1986 sem comprar nc-
nhúnrn.TTir>íwvu.Jini_cmco anos, a Ma ri-
nha poderá lornar-sciã7ínêTaTer;-efHFatulo_.
num processo grave de envelhecimento de
sua esquadra", disse. O ministro afirmou
que o desempenho de seu pessoal foi abalado
no ano passado, devido aos cortes de verbas
que seriam destinadas aos treinamentos de
suas tropas. "Tivemos navios desativados e
redução no uso de munição, o que vem
colaborando para que o nosso preparo deixe
a desejar", apontou.

O ministro da Marinha reconheceu que
sua área "nào é mais importante c nem
melhor para receber recursos adicionais, em
comparação com oulros setores do gover-
no". Ressaltou que a ministra Zélia tem
como suas maiores preocupações os princi-
pais problemas nacionais, como o domínio
da inflação. "Acredito 

que. quanto à Man-
nha. a ministra vé mais a soma da folha de
pagamento, sem deter-se nos salários de nos-
sos oficiais", afirmou. Mas o almirante Fio-
res teme unia maciça saida de funcionários
da Marinha, caso os soldos pagos atualmen-
te continuem cm niveis baixos. "Que motiva-
ção pode ter um oficial cm meio de carreira,
como o capitào-tcnentc. quando se depara
com uma remuneração insuficiente ate para
comprar sua própria casa?", questionou. 

"Já
estamos constatando que muitos deles estão
partindo para a iniciativa privada, especial-
mente para empresas de eletrônica". O mi-
nistro criticou ainda a reserva de mercado
para a informática, que a seu ver deve ser
relaxada gradualmente.

Brasília —Jamil Bitlar
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Lula mundti recado para Paulo Delgado

Lula diz que PT não
é social-democrata e
insiste no socialismo

FLORIANÓPOLIS — "Quem se identifica com a so-
ciàl-dcmocracia que procure um partido social-democrata.
Nós continuamos aprofundando a luta pelo socialismo." A
declaração, em tom enfático, foi dada ontem pelo cx-depu-
tado c presidente nacional do PT, Luís Inácio Lula da Silva,
em entrevista coletiva, após reunir-se com o PT catarinense,
como parte das discussões preparatórias para o congresso
nacional do partido, a ser realizado cm novembro.

A advertência de Lula foi dada cm resposta a uma
pergunta sobre as dissidências no partido, em especial a
simpatia do deputado federal Paulo Delgado pela social-dc-
mocracia c suas criticas ao modelo de mihtãncia petista. Em
seguida. Lula acrescentou exaltado: "O PT nào é um ajun-
lamento, c um partido normalizado. Quem não concordar
pode ser um candidato avulso, defendendo suas idéias
isoladamente", reforçou, lembrando que este é o momento—
ideal para essa discussão, pois o PT se prepara para seu
congresso nacional.

Projetão — Durante a coletiva. Lula reforçou suas
criticas ao Projetão divulgado pelo presidente Fernando
Collor na semana passada. Segundo ele, o projeto nào passa
de "uma carta de intenções, um discurso de posse, carrega- ,:
do de evasivas, que não define de onde vai tirar o dinheiro
cumprir as promessa c nem os prazos". Bem-humorado, o
cx-deputado não poupou adjetivos para definir a iniciativa
do governo: 

"O Projetão é uma arapuca, uma cumbuca e
uma armadilha, que acaba com a aposentadoria por tempo
de serviço, com o monopólio da Pctrobrás e com a estabili-
dade dos servidores federais."

Para o ex-candidato a presidente da República, a apo-
sentadoria é a questão mais grave do projeto anunciado por
Collor. ^^õTiá^ãTmõ^aTiTTivnr-isso.-seria-.unuije^tess^o
histórica. Sc o Collor encarasse unia linha de montagem,
onde até para ir ao banheiro se é vigiado, saberia como uma
aposentadoria c importante. Mas ele nunca picou cartão c
por isso pode achar que o trabalhador agüenta até os 65
anos", disse ele.

Governo paralelo — Lula anunciou também, na
entrevista coletiva, a data de apresentação do terceiro item
do programa do governo paralelo, com propostas de politi-
ca agrícola c reforma agrária: será no dia 9 de abril, na
Câmara Federal. Ainda em maio. o PT divulgará oulros
dois pontos do programa, sobre segurança alimentar, e
saúde c Amazônia. F.m junho, serão anunciados os dois
últimos temas — desenvolvimento industrial c ciência c
tecnologia —. completando o seu programa alternativo de
governo.

No caso da reforma agrária e política agrícola, partes
das propostas serão apresentadas como projetos de lei pelos
deputados petistas na Câmara Federal. "Continuaremos
apresentando assim, aos poucos, para que eles sejam com-
pletos". explicou Lula.

Joaquim Francisco
exige explicação de
credor pelo jornal

RECIFE — O governador de Pernambuco, Joaquim Fran-
cisco Cavalcanti, anunciou ontem uma constrangedora exigén-
cia para as empresas que prestaram serviços ao estado na
administração anterior do PMDB. Para receber o que o gover-

_lDO_estadúai ainda IJies deve, elas terão que explicar publicamen-
te, peios jomaislixãT^Tlfngaire^r"^
retratação pública, segundo o governador, é obrigatória. Joa-
quim Francisco garante que, se alguma empresa credora não
publicar um comunicado mostrando o que fez, o próprio estado
o fará. "O meu antecessor, Carlos Wilson Campos, garantiu que
deixava o estado sem dividas. Sc existem dividas, elas lém que
ser mostradas publicamente ao povo", ironizou.

Joaquim Francisco, que já decretou moratória de 60 dias no
estado, anunciou lambem outra medida de austeridade: man-
dou cancelar nove licitações feitas pelo antecessor nos últimos
dez dias de mandato. Segundo Joaquim Francisco, as licitações
representavam um montante de USS 274. milhões, o que com-
prometeria a capacidade de endividamento de Pernambuco
pelos próximos dois anos. "Foi uma atitude irresponsável, além
de estranhíssima, a abertura de um volume tão grande de
concorrências públicas às vésperas de deixar o governo. Nâo c
esta a ética que preside as transições", acusou. O novo governa-
dor garantiu ainda uuc as licitações canceladas nào atendiam às
prioridades da aluai administração, impedindo a implantação
de seus projetos nas áreas de educação e saúde.

Para justificar o comprometimento da capacidade de endivi-
damcnlo do esuido com a execução destas licitações, o governa-
dor Joaquim Francisco baseou-se ainda cm levantamentos
preliminares das finanças estaduais. De acordo com informa-
ções repassadas pela equipe de transição do cx-govemador
Carlos Wilson, o estado tem uma capacidade de endividamento
de USS 200 a USS 250 milhões por ano. "A capacidade de
endividamento para este ano nào deve passar dos USS 120
milhões", argumentou Joaquim Francisco, ressaltando que o
governo ainda nào concluiu o levantamento dos convênios e
financiamentos com contrapartidas do estado.

Interesse — "Todas as obras para as quais foram abertas
licitações sào de interesse do estado e da rcgiào metropolitana
do Recife. Sào obras imprescindíveis, não entendo a decisão do
novo governo de adiá-las; se o novo governador quer que as
coisas andem mais lentamente agora, é bom lembrar que no
governo Carlos Wilson as coisas andaram rapidamente", justifi-
cou o ex-secretário de Infra-Estrutura, Luciano de Mello Moita,
um dos assessores políticos do ex-governador. "Acho também
muito estranho o procedimento do governador em relação às
dividas do estado. Isto é só uma forma de chamar atenção
politicamente, porque, administrativamente, nào há razão para
isso. Até porque também herdamos e pagamos dividas do
governo anterior", acrescentou.

Na tentativa de reduzir a folha de pagamento do estado cm
até 15%, o governador Joaquim Francisco também anunciou,
ontem, o estimulo ás licenças sem vencimento entre o funciona-
lismo público. Para forçar os funcionários públicos ociosos c
excedentes, o novo governo prometeu apertar o cerco: exigirá o
cumprimento da jornada integral de trabalho, instalando rcló-
gios de cartão de ponto e livros de controle de freqüência nas
diversas repartições públicas.

O governador Joaquim Francisco insiste ainda num projeto"revolucionário" de aproveitamento da mão-de-obra excedente
na máquina administrativa estadual. Ele pretende ceder servi-
dores públicos para pequenas c médias empresas, que passariam
a arcar com metade do salário do funcionário. "Seria uma
forma de incentivo, como acontece com o incentivo fiscal, para
as pequenas e médias empresas se desenvolverem", explicou. O
governo não encontrou, porém, uma forma jurídica de fazer a
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Explosão da
Via Láctea vai
criar estrelas

0 núcleo de nossa galáxia, a Via
Láctea, está se preparando para expio-
dir. O cataclisma será acompanhado pela
formação de uni grande número de estre-
Ias muito brilhantes e da cieçào de
grande quantidade de matéria, formando
jatos luminosos que partirão do centro
da galáxia. Tudo isso acontecerá dentro
de 10 a 100 milhões de anos. um tempo
muito curto comparado aos bilhões de
anos de existência do Sol ou da galáxia.

A conclusão faz parte de um artigo
publicado no jornal cientifico Noticias
Mensais da Real Sociedade Astronômica.
da Inglaterra, pelo astrônomo A Stark.
Ele c seus colegas analisaram observa-
ções feitas com radiotelescópios que in-
dícarani a existência de grandes nuvens
de hidrogênio molecular perto do centro
de nossa galáxia. Essas nuvens devem
levar á formação de estrelas muito quen-
tes. conhecidas como estrelas do tipo
O. A radiação dessas estrelas é tão
intensa que elas aceleram o gás que
as envolve, produzindo um vento de
átomos eletrificados que chega a atingir
1% da velocidade da luz.

Além disso, as estrelas do tipo O
esgotam seu combustível no espaço de
três milhões de anos e explodem de
um modo caiaçlismico, produzindo uma
estrela de nêutrons ou um buraco negro.
No centro de algumas galáxias, como
a M S2. a formação de astros é tão
rápida que um milhão de estrelas do
npo O são produzidas simultaneamente.
Todas essas estrelas quentes reunidas
produzem um brilhante núcleo galálico.
lançando jatos espetaculares de matéria,
devido aos ventos estelares e ás explosões
de estrelas exauridas.

Um fenômeno semelhante ao da M-
S2 deve ocorrer com a Via Láctea. A
força gravitacional das estrelas aglomc-
radas no núcleo da galáxia esia fitando
o movimento de rotação das nuvens
moleculares. Essas nuvens começarão
a se aglomerar no núcleo, formando
uma massa de estrelas do tipo O que
terminarão por explodir com o núcleo
Além disso a Via Láctea é uma galáxia
espiral com uma barra de estrelas no
centro. Essa barra deve acelerar a migra-
ção do gás. fazendo a explosão ocorrer

nw]so:do.
Para as^nâTuTnv^ue-liahil,u:e!iIJL_

Terra nessa época, o fenômeno não
será muito impressionante porque nu-
vens de poeira cósmica bloqueiam a
visão do núcleo galálico. Mas os terra-
queos poderão observar os jatos de ma-
teria que. expulsos do núcleo, formarão
esteiras luminosas no céu noturno.

Nobel de Medicina é envolvido
em fraude científica nos EUA

Manoel Francisco Brito
Correspondente

WASHINGTON — Depois de qua-
tro anos de investigações, realizadas pe-
Io FBI c pelo serviço secreto americano,
agindo sob a coordenação do Dcparta-
mento de Integridade Cientifica do Na-
tional Institutos of Health 'NIH), a

principal instituição de pesquisas medi-
cas dos Estados Unidos, chegou ao fim
o mais célebre e detalhado exame de
fraude cientifica já realizado no pais.

No fim da tarde de quarta-feira, o
NIH afirmou, com absoluta segurança,

que os dados contidos num estudo feilo

por dois importantes cientistas america-
nos — um deles o biólogo David Balti-
more. que tem em seu currículo um

prêmio Nobel de Medicina —. foram
totalmente forjados. Tão logo soube do
resultado da investigação. Baltimore
disse que pediria imediatamente a reli-
rada de seu estudo de bibliotecas, c
formalizaria um pedido oficial de des-
culpas á comunidade científica.

David Baltimore. 53 anos, dividiu o
Nobel de Medicina de 1975 com os
cientistas Renato Dulbecco c Howard
Martin Tcmin pela descoberta dos re-
trovirus. Na época do prêmio. Baltimo-
re era apenas um professor-visitante do
Instituto Rockefellcr da Universidade
de Nova Iorque, que hoje ele preside. A

pesquisa premiada foi um dos maiores
avanços no entendimento de certos ti-

pos de câncer. Na década de SO, nor-
teou os estudos que levaram á desço-
berta do rçtrovirus da Aids.

O estudo em questão, concluído em
1986 por Baltimore e sua assislanlc. a

pesquisadora Thcreza Imanishi-Kari. li-
dava com a questão do implante de
detcminados genes como forma de esti-
mular a produção de anticorpos num
organismo humano. Baltimore e Ima-
nishi-Kan. baseados em dados empiri-
cos levantados pela cientista, defendiam
essa hipótese como absolutamente ver-
(.ladeira. Ao ser divulgado, o estudo foi
saudado cõmõ"capaz de provocar uma
revolução na área de imunologia;

Ao invés disso, ele provocou muita
polêmica e levantou uma série de quês-
lòcs éticas sobre o procedimento de
seus autores c das instituições para as

LmW ^aei Bei^se).

Baltimore: lavando as mãos

quais trabalham. A investigação do
NIH. cujos detalhes nào foram divulga-
dos. revela que os dados sobre os quais
se apoia a tese dos dois cientistas foram
falsificados nào apenas para possibilitar
a publicação do estudo, mas que a falsi-
ficação continuou mesmo depois disso,

para acobertar a fraude c se proteger
das investigações.

Como as pesquisas nào foram con-
duzidas diretamente sob a responsabih-
dade do Dr. Baltimore. e sim no labora-
tório do MIT comandado na época por
Imanishi-Kari. cabe a ela o pedaço
principal de culpa em toda a trama. "A

Dra. Imanishi-Kari é quem vai ter que.
a partir de agora, defender esse estu-
do", disse Baltimore. lavando as mãos

quanto ao caso. Mas ele certamente vai
sair do episódio com sua reputação bas-
lante chamuscada.

O relatório do NIH acusa-o de ali-
tudes incompreensíveis diante das criti-
cas causadas pelo estudo em que foi um
dos autores. Baltimore, a principio,
simplesmente se recusou a examinar as
alegações feitas comra ele e sua colega
de pesquisa. Depois, pressionado pelos
investigadores, defendeu publicamente
uma idéia considerada ainda hoje. três
anos depois de ser proferida, como uma
verdadeira heresia.

Baltimore assegurou que. cm sua
opinião, nenhum pesquisador é obriga-

do a guardar dados sobre suas ativida-
des, pelo menos nào até que elas sejam
reveladas á comunidade científica. Ale
a noite de quarta-feira. Baltimore era
um dos mais ferrenhos defensores do
estudo feito cm conjunto com Imanishi-
Kari. Essa história nâo é, porém, feita
apenas de vilões e investigadores. Ela
também lem um herói, ou melhor, he-
roina.

Ela è Margot OToole. hoje pesqui-
sadora médica, mas que cm 1986. sob a
orientação de Imanishi-Kari. era uma
estudante de pós-graduação no MIT.
Depois de passar um ano tentando sem
sucesso reproduzir em laboratório, com
base nos dados coletados por sua orien-
ladora. os resultados impressos no estu-
do, OToole começou a suspeitar que
eles fossem falsos, e avisou a direção do
MIT sobre o problema.

Começou ai a primeira investigação,
realizada pelo próprio MIT. Os investi-
gadores nada descobriram, até porque
Imanishi-Kari. precavida, tratou de
maquilar os dados que levaram ás con-
clusòcs de seu estudo feilo em colabora-
ção com Baltimore. OToole. porém,
continuou pressionando, e no ano se-
guinte á publicação do artigo conseguiu
que o NIH reabrisse as investigações
sobre o assunto, com base no fato de
que. de acordo com as pesquisas de
Imanishi-Kari, era simplesmente im-
possível reproduzir seus experimentos.

Depois de várias entrevistas com os
envolvidos no caso. o NIH pediu ao
serviço secreto que investigasse os livros
de dados do laboratório de Imanishi-
Kari. Os policiais descobriram datas
alteradas e dados falsificados nos livros.
Em princípio, ao lavar as mãos do caso.
Baltimore. hoje presidente da Umversi-
dade de Nova Yorque, escapou de pu-
nições futuras, mas sua colega, nào.

Imanishi-Kari tem agora o direito
de responder, por escrito, â investiga-
çào. Se o NIH nào ficar satisfeito com
suas explicações, ela poderá no minimo
perder o direito a ter suas pesquisas
financiadas pelo dinheiro do contri-
buinlc. No máximo, se o NIH assim o
desejar, ela poderá acabar indiciada por
perjúrio c falsificação, crimes passíveis
de punição com cadeia pelo código pe-
nal dos Estados Unidos.

Soro — Nos próximos 10 dias. a distn-
buiçào do soro venoso produzido pela
empresa J.P. Laboratório, de São Paulo.
está proibida no Rio Grande do Sul. A

providência foi adotada pelo diretor da
Divisão de fiscalização do Exercício Pro-
lissional (Difep). Carlos Timpone. órgão
da Secretaria da Saúde e Meio Ambiente
ate que sejam concluídos os exames de
cultura no produto. Segundo Timponc, há
desconfiança de que possa estar contami-
nado por estafilococus. A suspeita partiu
da direção do I lospilal Nossa Senhora das
Graças, de Canoas, depois da morte de
quatro pacientes submetidos a cirurgias
simples. "A origem da contaminação
constatada no hospital pode nào ser do
soro. mas apreendemos o material devido
as desconfianças da própria direção", jus-
nficou Timporte Ele diz que a contamina-
çào no único hospital de Canoas, maioi
cidade da Região Metropolitana, pode ter
outra origem. "Nào 

queremos nos precipi-
tar e as mortes precisam ser bem investiga-
das", assinalou o diretor da Difep. acres-
ceniando que, até ontem, nenhum

—documento identificando as vitimas e rela-
tando os cãsos"cimie&s4iavja_sido enviado
pelo direlor-geral do hospital7~ATfl"iTrnr-
Goitacaz Zingano. O diretor técnico da
cas;i de saúde. Miguel Luiz Almeida da
Cunha, avisou através de uma secretaria,
que o hospital nada teria a declarar. A
denúncia anônima das mortes chegou ao
conhecimento do secretário municipal de
Saúde de Canoas, que solicitou providên-
cias ao secretário estadual Júlio Hossman
Amostras do soro estão sendo analisadas
pelo Instituto de Pesquisas Biológicas
(IPBl. da Secretaria da Saúde, e os resulta-
dos só serão divulgados em 10 dias.
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^\ namoro do governo Brizola com o governo Collor
V/ está rendendo bons dividendos para o Rio de Janei-
ro:
D Foi fechado o esquema financeiro que viabiliza os USS
100 milhões necessários para a fase inicial da Linha
Vermelha, trecho Campo de Sào Cristóvão-11 ha do Go-
vernador. A diretoria do BNDES aprecia hoje o pedido
de financiamento de mais USS 50 milhões para as desa-
propriaçòes.
? O DNER. para agradável surpresa do Palácio Guana-
bara, levou apenas 24 horas para aprovar o pedido de
Brizola de transferência do comando da Linha Vermelha.
que é uma BR, ao Estado do Rio de Janeiro.
D Na próxima semana, haverá nova rodada de negocia-
ções entre o Banco Central e o governo do Rio para tratar
da dívida de USS 2,6 bilhões do estado (USS 1,4 bilhão só
de metrô). A rolagem em vigor vai até 15 de abril.

D
E mais:
O governador Brizola ainda nào sabe, mas está nos

: planos da equipe econômica injetar recursos no Fundo de
S Marinha Mercante para estimular a construção naval.

Cerca de 90% deste setor — que já chegou a empregar
. mais de 40 mil pessoas — estão no Rio.
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Ao vivo
A divulgação internado-

nal do Programa de Compe-
Jitividade Industrial, o PCI.
será feita pela própria minis-
tra Zélia na reunião anual do
BID. que acontecerá entre os
dias 6 e 9 de abril, em Na-
góia. no Japão.

Ela anunciará também
algumas medidas de incenti-
vo à entrada de capital cs-
trangeiro no país.
Tiroteio

Do presidente da Pelro-
brás e funcionário do Banco
Central, Eduardo Teixeira,
sobre o ataque feito pelo ex-
diretor do BC Juaréz Soares
ao atual presidente do BC,
Ibrahim F.ris.

— Ele nào entende nada
de BC. nem de Tesouro, fa-
lou bobagem quando disse
que o BC financiava o Tesou-
ro. Primeiro porque nào é
permitido esse financiamento
e depois porque o Tesouro
apresentou um superávit. Ele
fòi demitido do BC por in-
competência e agora vejo que
mantém a mesma incompe-
tência fora do governo.
Frei Damião

Com grande empenho.
preparava-se ontem, no Pala-
cio do Planalto, a viagem que
Collor quer fa/er ao Nordes-
te no dia 3 de abril.

Mais precisamente, ele
irá á cidade de Juazeiro do
Norte, no Ceará. onde. cm
companhia do frade capuchi-
nho Frei Damião, visitará o
túmulo do Padre Cicero.

A prioridade é tanta que
foi adiado de 3 para 5 de abril
o compromisso que o presi-
dente tem no Recife, onde

J^__ddM.a__eui_jflQ_djLG_i)se.-.-
Iho Deliberativo da Sudene.
Paralelas

A leitura de Plularco é
recomendável não apenas pa-
ra Lula e Mário Amato, con-
forme sugeriu ontem em edi-
lorial o JORNAL DO
BRASIL.

Escritor e historiador
grego, Plutárco (46-119) des-
penou grande admiração en-
tre os séculos 16 e 19. Sua
visão critica sobre o caráter
de personagens históricos foi
usada por muito tempo como
padrão de comportamento
moral e ético para os poli ti-
cos.

Sua obra mais importai.-
le — Vidas paralelas — traz
relatos fiéis sobre a personali-
dade de grandes heróis e ora-
dores da Grécia c de Roma.
como Demóstenes c Teseü.

Lições de ética e moral,
diria cie. nunca sào demais.

PMDB
O único problema que o

vice-presidente do PMDB.
Jarbas Vasconcelos, via on-
tem para a Convenção Na-
cional do partido que será
instalada hoje. em Brasília,
era o nome do mineiro que
ocupará a 3a vice-presidên-
cia.

A disputa estava entre
Melo Freire, presidente do
PMDB-MG, o senador Ro-
nan Tilo e um nome ainda
nào definido que a bancada
federal queria indicar.
'Match 

point'
O Banco Holandês Uni-

do fechou o patrocínio para a
transmissão pela TV de todo
o circuito mundial de tênis
para o Brasil.

Ao trabalho
O futnro presidente do

PMDB, Orcstes Quércia. já
marcou a primeira reunião
da Executiva do partido.

Será no dia seguinte á
sua eleição, segunda-feira, ás
9h, em Brasília.

Supermemória
O secretário de Assuntos

Metropolitanos de Minas,
ex-deputado Milton Reis, tão
logo assumiu sua pasta, tra-
tou de decorar os telefones
do prédio.

Pie explica: nunca em
seus 62 anos de vida usou
agenda. Guarda na memória

-os -n úmeres-de- telefone- E-se-
dispõe a ser testado por quem
duvidar.

Nova forma
A burguesia começa a se

preocupar com o drama so-
ciai do pais.

Pelo menos a que fre-
qüerita o restaurante Dias, do
Recife, um dos mais sofistica-
dos de Pernambuco.

Uma en.qu.ete.entre os.
clientes revelou que. entre os
problemas do estado, os que
mais preocupam são, em pri-
meiro lugar, a educação, de-
pois a saúde e só em quinto
lugar a falta de segurança.

LANCE-LIVRE
Ü secretário de I azenda da Bahia,

RodolfoTourinho. descobriu onicm que
os 1 'SS 

b00 milhões que o estado devia a
CEF — dados obtidos por seu anieccs-
sor—sào n.i verdade l'SS 1.2 bilhJo As
renegociações d.i divida com a Caixa
loiiiinuam. ÕgòrS com trabalho em do-
hro

; • l)o adiogado F.iaristo de Moraes ti-
' Iho, sobre o C õdipo de Defesa du ( unsu-
imidiir: "Só existem dois árticos. Primei-

ro, ao fornecedor: é proibido enganar o
consumidor. Segundo, ao consumidor: to-
da mm que st sentir enganado, proteste".

i) diretor do Departamento de Con-
Iroie Ambiental de An^ra dos Reis. Ma-
rio Mosealelli. foi ameaçado de morte
pela quaria vez. Ele está fa/endo um
levantamento fotográfico das obras ile-
...o- na Ilha do Frade

O prefeito do Rio. Marcello xlinear.
y)!iH- hiijv paia a trança, onde ira encon-
trar-se com o ex-primeirn-ministro fran-
ti-s Piem Maurois, hojt prefeito de Utc e
presidente da li-deravàu Mundial das Ci-

Apesar de o deputado estadual Tilo
Ryff assumir somente hoje. as lóh. a
Secretaria Estadual de Agricultura do
governo Brizola. já exerceu ontem a fun-
çâo recebendo o secretario nacional ad-
junto de Economia, Antônio Maciel

O secretário de Cultura, Esporte e la-
zer do Município do Rio, Carlos Kduardo
Noswx, fala boje no Encontro com a
Imprensa, ás 13h, na Rádio JORNAL
DO BRASIL, sobre t produção cultural e
n incenti» o ao esporte no Rio.

O debate com os gerentes do BB cm
NilCfói para esclarecer as modificações
na estrutura do Banco, proposto pelo
Sindicato dos Bancário, daquela cidade,
reuniu cerca de XXI pessoas

O que fa/iam ontem os ocupantes do
Opala preto, chapa 023 PSD. do Poder
Legislativo do F.slado do R», ás I IMS,
em frente ao supermercado Paes Mendon-
va du Rua Pompetl Loureiro, em Copaca-
hana, le»ando no carro sacolas de com-
pra?

A> .posições eslào perdidas no Con-

OIT mostra que é possível dar
competência básica a operários W^M*fa

-l D__..^„„„_ WASHINGTON-/

Cientistas dos
EUA minimizam

Sem precisar passar pelo processo
tradicional de alfabctizaçào, um ope-
rario é capaz de ter um desempenho
de alto nivel dcnlro de uma empresa,
lidando com noções como a de con-
trole de qualidade e produtividade. £
o que vieram demonstrar, ontem, téc-
nicos da Organização Internacional
do Trabalho (OIT), no seminário
Educação Básica . Produtividade, or-
ganizadò pelo Sindicato das Indús-
irias da Construção Civil (Sinduscon)
c a Fundação Roberto Marinho. No
evento, o ministro da Educação, Car-
los Chiarelli. assinou convênio com o
sindicato, oficializando a participa-
ção do ML:C no projeto do Sindus-
con de alfabetizar operários nos can-
teiros de obras, fornecendo merenda
c material didático.

Os técnicos da OIT condenam a
palavra alfabetizar nessa situação,"tsse 

vocabulário mostra a divcrgcn-
cia de entendimentos: Nós falamos
náo em alfabctizaçào. mas em com-
petència básica", diz João Batista de
Araújo e Oliveira, chefe da divisão de
Novos Produtos, do Setor de forma-
ção Profissional da OIT. 

"tsses 
ope-

rários já estiveram na escola sem te-
rem tirado dela grandes proveitos.
Repetir isso é deseslimulante. li pre-
ciso um sistema de ensino que não
dertole as pessoas e as capacite para
o rápido desenvolvimento tecnolòui-
co". explica,

O local de trabalho e considerado
ideal para os técnicos, na tarefa de
dar boa formação ao operário, 

"li

preciso formá-lo a partir daquilo com

que ele convive", uiz Cláudio Moura
Castro, da OIT. Assim, as noções de
Geometria, por exemplo, podem ser
dadas a partir da quantidade de latas
de tinta utilizadas para pintar uma

parede. Cláudio conta que a Kodak
americana alfabetiza seus funciona-
nos com cartões onde vém escritos os

22JpJWRCO CT. RIO Al

¦______¦ W' I __k

c?vs.üv ?- l/uàií * '¦¦ H_.4___

Ronan CopedatUUCAÇAO
BÁSICA E

PRODUTIVIDADE

LANTICA SUITE HOTEL
ORGANIZAÇÃO

INTERNj
DO

assinou convênio com n construção civi

*s*m!^.' ,'

'jfty^m-^P^

«ítósfe

nomes das peças das maquinas foto-

gráficas.
"Os 

manuais americanos são es-
critoS exigindo-sc 12 anos de escolan-
dade de quem os lé. Os analfabetos lá
tem cinco anos de escolaridade e os
manuais são adaptados para essas

pessoas. No Brasil, é só fazer a mes-
ma coisa. Se os manuais são escritos

para quem tem a bJ série, podem ser
adaptados para o nivel de Ires anos
de escolaridade, que é a média no
Brasil, e utilizados no processo de
formação do trabalhador", diz.

Outros exemplos trazidos paises
pelos técnicos da OIT comprovam a
tese. Na África, conseguiu-se de mu-
lheres analfabetas que vendiam arte-
sanalo na rua a noção de controle de

qualidade e produtividade, através de

exercícios que utilizam desenhos
Num deles, uma mulher mostra uma
cesta com frutas ao lado de outra
com a cesta vazia. A partir da cena.
mostra-se que a primeira cesta está
cheia porque as trutas eram de má

qualidade e náo atraíram o interesse
dos compradores.

Se essa orientação será posta cm

pratica no pais ainda é uma ineógni-
ta O presidente do Sinduscon. Luis
Chor, admite ainda estar "tateando"

no assunto. "Estamos acumulando
experiências c abertos a ludo". Já o
ministro Carlos Chiarelli explicou

que o objetivo do MEC não é voltar a
formação para o trabalho. 

"Estamos

tratando do conhecimento básico. E
a Unesco e náo OIT a principal re-

presentante das Nações Unidas nessa
nossa tarefa", disse o ministro.

FORD
ZERO

Grandes negócios
tendo dia.

MO COMPRE
KM MS CONSULTAS

«W/0
Av.F.liciaooSodré, 246-Niterói

Tels.: 71M050- 719-9393

MANISCHEWITZ NA HEINZ
MATZA — FARFEL — GEFILTE FISH — E OUTROS
COBAL LEBLON — 294-5549 / 511-0298

HOMEOPATIA
Instituto Hahnemanniano do Brasil.

Curso de formação de especialistas em Homeopatia.
Convênio - UNI-RIO (Só Médicos). Inicio: 22 òe Março às 18:OOh

Rua Frei Caneca. 94 - Infs: 221-1831 (D-'. Josefina).

INGLÊS
SUPER

INTENSIVO
4 h por dia

• 80 h por mês
240 h totais

íeedbaclr.
Centro: 221-1863

-Capacaha_iá:_ ..,_..27£-824_9
Botafogo: 551-0049
1 panaria. 521 -4598
Barra: 399-5766

© >jpWAOS MÉDICOS,
EMPRESAS E USUÁRIOS

DOSISTEMA DE CONVÊNIOS
As entidades médicas do Rio de Janeiro, náo aceitam a interferência

eslatal expressa na portaria n° 175 de 18/03/91. publicada no DOU
de 19/03/91. na tontativa de fixar valores de honorários médicos.

Entendemos ser de competência exclusiva dos médicos e de
suas entidades a fixação desses valores, que devem ser objeto
de negociação com os setores envolvidos, como já vem aconte-
cendo no Rio do Janeiro.

Compete ao governo a implantação do SUS. oferecendo a popula-
çáo uma assistência médica gratuita e de boa qualidade, como deter-
mina a Constituição

Alortamos as empresas lomadoras de serviços médicos e ã seus
usuários, que a inexistência de tabela, poderá levar esse sistema ao
caos, culminando com a sua inviabilizaçâo

RIO DE JANEIRO. 22 de março de 1 991
Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro

Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro

Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro

Coluna do Castello £&FA astúda política no JB.

WASHINGTON — As médiuns p.n.i
combater o aquecimento do planeta po-
dcni ser adiadas por 10 anos sem que esvi
divisão afete significativamente as tempe-
ralums mundiais no futuro, concluiu um
estudo da Universidade de Illinois, puhh-
cada no ultimo número da revista inglesa
Satwe. c que vem ao encontro das lentati-
vas do governo Bush de adiar medulas
destinadas a rvdu/ir a emissão de diovido
de carbono e outros gases."Se nada for feito durante 10 anos. as
temperaturas subirão somente um pouco
mais do que o previsto para o ano 2100",
du o relatório. Os autores, entretanto,
alertaram para a falta de ação. "O estudo
do efeito estufa pode ser acelerado num
programa de emergência, de modo a n_o
desperdiçar o tempo que a nalure/a nos
deu", dizem os cientistas.

O novo estudo foi baseado em cálculos
que tentam prever o fuiuro do clima k-
vando em conta as temperaturas dos últi-
mos 120 anos. Existe um intervalo de S) a
100 anos para que as temperaturas se
elevem cm resposta às emissões de gases
poluentes Pelo menos 20 paises industria-
li/ados pediram que sejam tomadas medi-
das para reduzir ou eslabili/ar a emissão
dos gases que contribuem para o aqueci-
mento global. Esses gases são principal-
mente o dioxido de carbono e o metano,
que aprisionam o calor do Sol.

Os listados Unidos resistem a fa/er ps
COrtes pedidos pelos ecologistas Grup.-.
de defesa do meio ambiente criticaram l1
estudo publicado na Sature, alegando que
os atrasos aumentarão as despesas para
controlar o aquecimento do planeta no
futuro. O senador Al Gore, do renriessee.
que defende fortes medidas para evitar o
efeito estufa, disse que o mundo não p-\ie
se permitir esperar.

Ja Michad F.. Schlesingcr, co-autor do
estudo e de um relatório das Nações tini-
das sobre as mudanças climáticas, disse
que a insignificante mudança de tempera-
tura. menos de 5o» do que ocorreria se
fossem tomadas medidas agora, justifica o
adiamento das ações de controle do aque-
cimento até que os cientistas comprten-
dam exatamente o que ocorre com o efeito
estufa.

Chico Mendes — O Programa
das nações Unidas para o Meio Ainbien-
le (PNUMA) vai homenagear Cinco
Mendes e Davi lanomãmi. os dois pri-
meiros brasileiros a receberem o prêmio
ecológico da ONU Global 500. Fies lo-
ram incluídos emre as 16 pessoas ou
instituições que mais de destacaram entre
os cerca de 300 homenagados àté agora e
que serão tema de um livro e de unia
exposição cm Estocolmo. O livro fala do
trabalho c da vida dos premiados que
mais se destacaram desde a instituição do
Global, em l°S7. Chico Mendes recebeu
o seu cm I9S7 (foi assassinado em ano e
maio depois) c Davi Ianotnàmi no ano
seguinte. Ao lodo, foram premiados |n
brasileiros.

Rinoceronte — O governo da In-
donésia esiá desenvolvendo um progra-
ma de procriação para salvar os raros
rinocerontes de Java e Sumatra O pròjc-
to prevê a criação de reservas na região
do Parque Nacional de Kulon e na ilha
desabitada de Panaitan. Fm cada reserva
haverá um centro de procriação e presçr-
vaçáo dos raros rinocerontes, Os animais
serão mantidos numa área restrita, ja
que seu pequeno numero dificultaria a
procriação caso eles fossem deixados na
selva. Atualmente existem menos de 100
rinocerontes de Java. que so lém um
chifre, e um numero um pouco maior de
rinocerontes de Sumatra, com dois chi-
fres. A destruição do seu habitai esta
levando esses animais á extinção,
Verbas — Desde o dia 1 de de/em-
bro do ano passado o governo não libera
recursos previstos no Orçamento da
União para projetos ambientais, o que
impede que o Banco Mundial conceda a

- .|_imei_a_p_Kela.._l»:J.!SS_ 10. milhões..de...
um empréstimo total de USS 117 milhõo
para os próximos quatro anos, segundo
denúncia do deputado Fábio Fcldmann
(PSDB-SP).
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A partir de hoje a British Airways fará

o mundo voar mais longe.

Nos próximos meses a companhia estará

lançando mundialmente uma série de

ofertas, que fazem parte da maior promoção
na história da aviação internacional.

50.000 passagens gratuitas no mundo

por conta da British Airways, preencha
o cupom e faça-o chegar à Caixa Postal

234, CEP 20010, Rio dejaneiro, RJ até o

meio dia do dia 1Q de abril de 1991.

Na noite do dia ls de abril de 1991, a

British Airways irá sortear todos os lugares

que não estiverem reservados no vôo BA

244 do dia 25 de abril de 1991 dentre os

Voe Longe Brasil

mtemrrst^^^ c^po^xex^idoj^
chamamos de oferta.

No dia 23 de abril de 1991, todas as

passagens em todos os aviões em todas

as classes - incluindo o Concorde - de

todos os nossos destinos internacionais

serão inteiramente grátis.

É possível até que você já tenha ganho
uma passagem grátis. É sójá ter reservado

o seu lugar em um dos vôos da British

Airways no dia 23 de abril de 1991.

Mas se você ainda não planejou voar

com a favorita do mundo e quiser ir do

Brasil à Londres, com um acompanhante,

abril? Porque é nesta quinta feira que
temos o vôo que atende só ao mercado

brasileiro - São Paulo-Rio de Janeiro-
Londres-e que é válido para esta promoção.

O dia 1Q de abril é um dia muito impor-

tante para a British Airways no Brasil.

Afinal, é o dia em que ela comemora o

seu 6Q aniversário de serviços entre Londres,

Rio de Janeiro e São Paulo. A British

Airways é a aniversariante mas quem
recebe o presente é você. 50.000 passagens
de presente para o mundo inteiro.

E isto não é uma mentirinha de primeiro
de abril.

O que mais você poderia esperar da favorita do mundo ?

. Nome completo

2. Endereço
Riu/A».

3. Telefone

4. Data de nascimento -

5. Nacionalidade 

fi. Nome completo do acompanhante

7. Data provável do retorno
(dentro òc M <!"44)

8. Quantos vôos internacionais realizou nos últimos 12

meses.''

a negócios por lazer

Declaro que conheço as normas e condições c as respeitarei

Assinatura

Documento de identidade nB-

rreench. o cupom e lição chegar i Caixa Poslal SM. CEP 20010. Rio de

Janeiro, RJ ate o meio dia do dia 1* de abril de 1991

O...: Principaii condiçòe. a cumprir possuir passaporte válido -ter maior de
18 anos, residente no Brasil - o cupom corr-iarncnte preenchido i miquina
ou em letra de fôrma - um cupom original para cada interessado-as paisagens
serão intransferíveis. Al normas completas citão à disposição nos escritórios
da British Airways ou de seus representantes.

Qualquer parte desta promoção poderá ser modificada na ausência de

qualquer requisito legal ou permissão dai autoridades competentes.

L. U ,

l:
í'

BRITISH AIRWAYS
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Governo britânico põe fim ao
polêmico imposto por cabeça

LONDRLS — O governo conserva-
dor da Grã-Bretanha decidiu ontem fa-
zer uma das mudanças mais drásticas de
política econômica na história do pais,
ao anunciar que será abolido o impopu-
lar imposto per capita (poli tax), um dos
pontos básicos da plataforma sócio-eco-
nômica da ex-primeira-ministra conser-
vadora Margarct Thatchcr.

O ministro do Meio Ambiente, Mi-
chael Hcseltinc. informou que será ado-
tado em breve um novo imposto com o
fim de levantar fundos destinados ao
financiamento dos serviços públicos ofe-
rccidos pelos governos locais. O poli tax
é um imposto devido individualmente
pelos ocupantes dc imóveis e causou tan-
ta polêmica que contribuiu para a renún-
cia de Thatchcr em novembro.

O novo imposto terá como base os
valores das propriedades — sistema que
fom substituído pelo poli tax —, c levará
também cm conta a quantidade dc pes-
soas que residem cm cada moradia. Os
britânicos acusavam o imposto per capi-
ta de injusto porque era aplicado igual-
mente a ricos e pobres. Por exemplo,
uma casa pobre, com muitos habitantes,
acabava pagando mais imposto do que
unia rica mansão ocupada apenas por
umh pessoa.

O pnll tax provocou muitas manifes-
tações de protestos e ameaçava as pers-

pectivas eleitorais do substituto dc That-
cher, o primeiro-ministro John Major.
Com uma eleição prevista para julho dc
1982, Major está querendo se livrar das
mais abrasivas políticas econômicas di*
reitislas de Thatchcr.

Houve um clamor no Parlamento
quando Hcseltinc afirmou ontem: "Dcci-
dimos que, a partir do momento mais
próximo possível, a carga comunitária
será substituída por um novo sistema dc
taxação local". O porta-voz do Partido
Trabalhista (oposição), Bryan Gould,
fustigou o governo conservador, dizendo
que não ouviu "nenhuma palavra de ar-
rependimento" na declaração do minis-
tro.

"Acabamos de ver a capitulação mais
completa, um espantoso giro de 180
graus e o abandono mais descarado de
consistência c principio na moderna his-
lória política", disparou Gould.

Com caráter temporário, o orçamen-
to anual britânico apresentado na segun-
da-feira reduziu para 140 libras (USS
250) o imposto per capita. Isso foi consc-
guido com o aumento de 15% para
17.5% do imposto de valor agregado, o
que permitiu ao Tesouro injetar 4.25 bi-
Ihões de libras (USS 7 bilhões) nos cofres
dos governos municipais de lodo o pais.

Hcseltinc liderou uma revolta de de-
pulados do Partido Conservador que

obrigou Thatchcr a renunciar, em no-
vembro. depois dc II anos e meio á
frente do governo. O ministro desenca-
deou também uma campanha em que
prometia a revisão do poli tax. Depois dc
assumir a chefia do governo, Major atri-
buiu a Hescltine a missão dc fazer uma
reestruturação completa do sistema de
arrecadação de dinheiro para os munici-
pios.

Hcseltinc propôs amplas consultas
sobre as estruturas dos governos locais.
Ele disse que manteria "consultas com as
autoridades locais, com base cm que o
novo imposto deverá estar cm vigor em
1993-94". O novo imposto, explicou He-
seltine, incorpora dois elementos essen-
ciais: o número de adultos vivendo numa
propriedade e o valor do imóvel. "Não é
um poli tax. É um imposto local que é
bem diferente cm seu conceito e aplica-
ção", assegurou Hcseltinc.

Os debates sobre o polêmico imposto
provocaram discussões acaloradas no
Parlamentoc durante vários meses. O li-
der do Partido Trabalhista, Ncil Kin-
nock. acusou o poli tax de haver desper-
diçado 14 bilhões de libras (USS 25
bilhões) de dinheiro público c exigiu que
Major se desculpasse. O primeiro-minis-
tro alegou que os números apresentados
por Kinnock são falsos e acusou o lider
trabalhista c estimular os cidadãos a vio-
lar a lei c a não pagar impostos.

Marido da princesa nos tribunais
Amazona diz que
Phillips é pai
de sua filha

LONDRES 
- O capitão Mark

Phillips, marido da princesa
. Anne da Inglaterra, está respondendo' auiti processo c terá de se submeter a
exumes genéticos para comprovar se
é ou não o pai dc uma garoia de cinco
anos, informou ontem a imprensa
britânica.

Segundo o jornal sensacionálisla
Daily Express, advogados dc Heather
Tonkin, uma amazona loura dc 37
anos. de Auckland. Nova Zelândia,
apontam Phillips, 42 anos. como o
pai da garota Felicity — cujo apelido
é Bunny (Coclhinha) — embora ele
nunca tenha admitido o fato.

Tonkin diz que conheceu Phillips
cm. 1983, quando ele estava numa
escola de equitação na Nova Zclán-

AFP — 8'89
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O capitão Phillips nega (pie

seja pai de Felicity

dia. Ela afirma que passou uma noite
num hotel com o capitão cm Auck-
land em novembro de 1984 c que
nove meses depois nasceu Felicity.

O jornal informa que, desde que a

menina nasceu, sua mãe já recebeu,
cm libras, o correspondente a USS 76
mil. supostamente pagos para que cia
trabalhasse como consultora dc as-
suntos dc equitação, mas que são re-
cebidos através de um intermediário
do capitão.

O Palácio de Buckingham não
quis comentar o assunto c um porta-
voz disse apenas que, se alguém tives-
se de fazé-lo seria o próprio capitão
Phillips. Ele c a princesa Annc, de 40
anos, casaram-se em 1973 numa ceri-
mônia dc contos dc fadas na abadia
dc Westminstcr, onde os reis bntàni-
cos são coroados. Ela c o príncipe
tem dois filhos. Em agosto dc 1989. o
casal decidiu separar-sc, depois que a
imprensa sensacionálista britânica di-
vulgou a noticia dc que a princesa
mantinha um romance secreto com
outro homem. O príncipe c um cava-
lei ro famoso, tendo ganhado meda-
lhas de ouro na área de equitação das
Olimpíadas.

Kuwait terá no
governo homens
da resistência

CIDADE DO KUWAIT — O novo
governo do Kuwait, a ser formado nos
próximos dias cm substituição ao minis-
tério que renunciou quarta-feira cm meio
a acusações de incompetência, deverá in-
cluir pessoas que organizaram a resistên-
cia às tropas iraquianas durante a ocupa-
ção do emirado. "Aqueles 

que foram
capazes dc organizar as coisas durante a
ocupação devem ter a oportunidade de
mostrar que podem fazê-lo agora", disse
Sulciman ai Mutawa, ministro do Plane-
jamento do gabinete dissolvido por ter
sido incapaz de restabelecer o abasteci-
mento dc água e eletricidade e os serviços
públicos nas três semanas decorridas
desde a libertação do Kuwait pelos alia-
dos.

Mas se os membros da resistência vão
ser convocados, o mesmo não deverá
ocorrer com os partidários da democrali-
zaçào do pais. Mutawa acha que o pri-
meiro-ministro, o príncipe herdeiro Saad
ai Abdullah ai Sabah. nào convidará os
defensores da democratização. "O novo
governo dará preferência a tecnocratas
competentes, que possam fazer o pais
voltar a funcionar", disse Mutawa. "To-
dos estão revoltados com a chateação de
não ter luz. água e telefone".

Nào só os que combateram as tropas
dc ocupação mas todos aqueles que fica-
ram no pais tolerando os abusos dos
iraquianos vão ser recompensados. A fa-
milia Sabah mandou depositar na conta
dc cada um dos cerca de 200 mil kuwai-
tianos que permaneceram no emirado o
equivalente a USS 1.750, a titulo dc re-
compensa. Além disso, o Banco Central
determinou que, quando o sistema ban-
cario voltar a funcionar.no domingo,
todas as contas terão o mesmo saldo dc
antes da invasão — o que significa que
aqueles que ficaram no pais e retiraram
dinheiro durante a ocupação vão receber
dc volta o que gastaram.

Medalhas — A Rádio Kuwait cs-
tá convocando as famílias dos kuwaitia-
nos mortos ou torturados pelas tropas de
Saddam Hussein a se apresentarem para
receber medalhas c se candidatarem a
outras vantagens. O emir Jabcr ai Ah-
med ai Sabah já fez várias visitas de
pêsames aos parentes dos mortos.

Hoje devem chegar cerca dc 1.500
kuwaitianos capturados pelo Iraque du-
rante a ocupação. Um grupo dc advoga-
dos que prepara uma lista de prisioneiros
informou que o Iraque ainda retém pelos
menos 2 mil kuwiaitianos.

Parentes dos desaparecidos fazem
manifestações diárias cm frente ao hotel
onde estão hospedados os jornalistas cs-
trangeiros c à casa do primeiro-ministro.
Segundo diplomatas ocidentais, o Iraque
quer devolver rapidamente todos os ku-
waitianos, mas a insistência do governo
do Kuwait em examinar todos os prisio-
nciros. numa tentativa dc impedir a en-
trada dc não-kuwaitianos, está atrasan-
do as negociações.

Salwan, Iraquo — AFP

Este pequeno
detalhe pode levar

você a Roma.
& VÊh &i\-Ji» *,, se!

Fotógrafos, arquitetos, guias turísticos, curiosos edetalhistas cm geral: quem tiver o olho mais vivo vai a Roma.
Na segunda-feira,dia 25. saem os novos detalhcs.para serem localizados cm fachadas do Centro do Rio. Junto com os detalhes,
sai também o regulamento do Concurso Olho-Vivo Paulo Case, do Caderno Cidade. 0 vencedor ganha 2 passagens dc ida
e volta para Roma. Olho vivo e boa-viagem.
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Menino pega comida lançada pela tropa americana

Xiitas acusam Saddam
de seqüestrar aiatolá

NICÔSIA — O aiatolá Abolqas-
sem ai Khoci, a mais alta autoridade
religiosa da seita xiita cm todo o
mundo, apareceu quarta-feira na te-
levisão iraquiana cumprimentando
Saddam Hussein, um sunita, por ter
sufocado o levante xiita contra seu
regime na cidade santa de Najaf."Graças ao Deus todo-poderoso você
teve êxito cm sua campanha para ani-
qüilar essa rebelião", disse o sábio
xiita de mais de 90 anos, numa voz
fraca c hesitante, para perplexidade
dc seus seguidores.

Imediatamente o governo xiita do
Irã reagiu, acusando Bagdá dc ter
seqüestrado Khoei. que vive cm Na-
jaf, e dc obrigá-lo a fazer declarações
dc apoio a Saddam para enfraquecer
o animo dos combatentes revolucio-
nários. A chancelaria iraniana convo-
cou o encarregado dc negócios do
Iraque cm Teerã para entregar-lhe
uma nota dc "enérgico 

protesto" pela
detenção do aiatolá.

O aiatolá Ali Khamenci. supremo
lider cspintual do Irã. divulgou uma
declaração expressando sua repulsa ao
incidente e acusando o Iraque, cujo go-
verno c dominado pela seita sunita, de
"hostilidade ao Islã. às coisas sagradas
do Islã. e aos sentimentos dos muçul-
manos". Outras figuras xiitas fizeram
coro aos protestos cm vários paises. 

"O

regime iraquiano lançou uma operação,
com o uso de aviões, para seqüestrar o
imã Khoei", disse em Beirute o xeque
Mohammed Hussein Fadlallah. mentor
cspintual do grupo Hezbollah (Partido
dc Deus) no Libano. Fadlallah infor-

mou que Khoci foi levado à força dc
Najaf, onde ele e outros sábios xiitas
formavam um comitê durante o levante
popular.

Abu Maitham ai Saghir, do grupo
de oposição Conselho Supremo da
Revolução Islâmica no Iraque, disse
que 135 helicópteros foram usados na
operação para seqüestrar o aiatolá,
logo após um ataque de mísseis c
foguetes contra a cidade sagrada.
Khoci e mais 12 religiosos xiitas estão
detidos — sempre de acordo com
Saghir — num dos palácios de Sad-
dam cm Bagdá. Em Londres, a Fun-
daçào Khoci disse que forças espe-
ciais iraquianas foram usadas para
seqüestrar o aiatolá e forçá-lo a elo-
giar Saddam na televisão.

Bayan Jabr. um porta-voz. do gru-
po Conselho Supremo, disse à rádio
siria que nos últimos quatro dias 15
mil civis foram mortos com bombas
de napalm em Najaf pelas forças go-
vernamentais c que 

"muitos civis
foram martirizados" quando helicóp-
teros de Saddam jogaram ácido sul-
fúrico sobre a cidade de Kirkuk, im-
portante centro petrolífero do norte
do Iraque controlado pelos rebeldes
curdos. A TV britânica mostrou um
filme em que rebeldes curdos apare-
cem dançando nas ruas de Kirkuk,
dirigindo vciculos blindados que to-
maram das tropas de Saddam, e obri-
gando prisioneiros a desfilarem com
as mãos para o alto. O video. apre-
sentado como a primeira evidência
filmada da vitória dos guerrilheiros
no Norte do Iraque, foi feito terça-
feira por um cinegrafista japonês.

Kirkuk, Irnque — Roulor

í TV japonesa mostrou rebeldes curdos no norte do país

Fome e doença assolam Iraque
AMÂ — Uma equipe da organização

humanitária francesa Médicos do Mun-
do, que regressou quarta-feira dc Bagdá,
lançou ontem um novo alerta sobre a
situação medica e sanitária no Iraque, e
pediu a ajuda da comunidade intcrnacio-
nal para salvar a população iraquiana da
ameaça de fome e do perigo das epide-
mias. "O úitimo pais árabe onde vimos
tantos casos dc desnutrição foi o Sudão c
nunca tínhamos visto nada parecido em
nenhum pais do Oriente Médio", decla-
rou Jacque Lebas. presidente da organi-
zaçáo e especialista cm doenças conta-
giosas.

Pediatras árabes contaram a Lebas e
a sua equipe que o Hospital Infantil Sad-
dam de Bagdá está atendendo á pelo
menos uni caso de desnutrição por sema-
na, estatística alarmante se comparada á
situação anterior á guerra do Golfo,
quando o hospital costumava atender a
um caso por ano. "L absolutamente cs-
scncial que a comunidade internacional
aumente sua ajuda humanitária", afirma
Lebas. acrescentando que os pacientes
dos hospitais da capital dependem iniei-
ramente de remédios doados.

O embaixador do Iraque na ONU
pediu ao Conselho de Segurança que
levante iodas as restrições à importação
de alimentos c acusou sabotadores "dc
um pais vizinho" — o Irã •— dc saqúça-

mmuwmmmmmmmmmmm^mm^m

Sul do Iraque, roubando "o alimento
destinado à população" c provocando
uma crise dc abastecimento "extrema-

mente séria". O embargo comercial im-
posto pela ONU só permite a importa-
ção dc alimento "cm circunstâncias
humanitárias" e cada remessa deve ser
aprovada por um comitê de sanções,
num processo que — dc acordo com as
organizações de assistência — envolve
muita burocracia.

Autoridades da Saúde do Iraque ad-
vertem que, com a chegada da estação
quente, o pais provavelmente enfrentará
epidemias de cólera e tilo. Casos graves
de diarréia, hepatite c meningite já foram
registrados, e Lebas informou sobre um
aumento das doenças de pele por causa
da falta de água. "Se nada for feito a
situação vai se agravar. As próximas se-
manas talvez sejam piores do que o pe-
riodp da guerra", disse ele. As campa-
nhas de vacinação estão suspensas desde
agosto, a alimentação é insuficiente e a
água está contaminada.

Médicos iraquianos dizem que a si-
Inação ainda é mais grave fora da capi-
tal. em áreas que nenhuma organização
de assistência teve permissão dc visitar
por causa das medidas restritivas toma-
das pelo governo paia reprimir o levante
popular iniciado após a derrota do Ira-
que. Médicos do Mundo doou 10 lonela-

j__iii^_ik_Lçiiicdi»is e duas de leite em po
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FERNANDA MONTENEGRO
61 anos, atriz.

"Quando me
tornei adolcsccn-
te. fui procurar
um joina! para
ler c objetiva-
mente o JOR-
SAL DO BRA-
SIL era o jornal
do Brasil. 0 Rio
de Janeiro era a
capital federal, c se eu quisesse saber
do Brasil tinha de ler o JB. No final
dos anos 50, houve a revolução gráfi-
ca do JB, e guardo na memória essa
imagem da modernidade que era o
JB naquela época. Depois, nos tem-
pos da ditadura, sempre que se pro-
curou o JB quando não se podia
falar nada, ele sempre nos acolhia.
Eu lenho o hábito de ler o JB diária-
mente. Principalmente pela manhã.
Gosto de determinadas colunas, de
determinados articulistas, como o
Fernando Pedreira. Não deixo de ler
o Nlillôr Fernandes e o restante da
página II, que é uma página viva.
Gosto do Zórimo Butozo do Amaral
c só lamento que o jomal não tenha
mais espaço para o teatro. Em com-
pensação, o JB foi o primeiro jomal
a publicar notícia sobre uma peça
teatral na primeira página sem ser
por causa de um escândalo. Foi
quando recomendou ao público que
fosse assistir As lágrimas aiwrgiis de
Tetra \vn Kant."
TITO RYFF
46 anos, deputado estadual

"Comecei a
ler o JORSAL
DO BRASIL
com 12 anos,
pela página de j
esportes. E é|
engraçado veri-1
ficar, hoje, que fi.'!
meu filho de 14'
anos já está
lendo o JB também pela página
esportiva. Não consigo ler outros
jornais, o que faço apenas eventual-
mente, para comparar informações.
O JB tem um jornalismo mais inves-
tigativo do que os outros jornais.
Mais recentemente fiquei impressio-
nado com as reportagens sobre nc-
potismo e salários no Tribunal Re-
gional Federal. Como filiado do
PDT, nào me esqueço nunca das
denúncias sobre o caso Proconsult,
a fraude na apuração dos votos da
eleição de Leonel Brizola em 1981
Uma grande qualidade do JB é que
ele abre suas páginas para as opi-
niões de diferentes segmentos da so-
ciedade. A tradicional página II é
famosa pelos seus articulistas. E tem
o Caderno Cidade, que faz a ligação
do cosmopolilismo do JB com a
carioquice do Rio."
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Quase um terço de 100
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Ca«r/a qu*a/ a,s.sí.sf e a parada como pode, de pé na beira da
calçada ou fazendo acrobacia. Foto de Dilmar Cavalher

atuindo 
o JORNAL DO BRASIL co-

memorou seus 95 anos, fui chamado
a escrever um depoimento como um da-
quclcs que, ainda muito jovens, bateram
às portas da Avenida Rio Branco, 110,
namorando uma vaga de repórter, e que
acabaram noivando e casando com esta
instituição, hoje centenária.

Do início do texto escrito há cinco
anos, mudo apenas para 100 o cardinal
95: "Todo 

grande jornal é uma instituição
mais respeitada quanto mais longa seja
sua vida, quanto mais inabalável sua cre-
dibilidade. quanto mais afcrível sua capa-
cidade de influência. Nós, do JB, temos a
presunção — no sentido mesmo de vaida-
de — de ser um grande jornal c, portanto,
uma instituição muito séria, sobretudo
quando chegamos à invejável idade de 100
anos".

Tendo participado de quase um terço
destes 100 anos, como re- 
pórter, chefe de reportagem,
editor de notícias, chefe de
redação, chefe da Sucursal
de Brasília e, atualmente,
diretor regional da empresa
na capital da República,
choca-me hoje a alta rotati-
vidade das redações dos
principais jornais do país e
de suas sucursais.

O poeta W. H. Audcn. do
alto de seus 70 anos, pontifi-
cou em A Map ofMy Planet:"Como ludo que não é o
resultado involuntário de
emoção passageira, qualquer
casamento, feliz ou infeliz, é
infinitamente mais interes-
sante e significativo do que
qualquer romance, por mais
apaixonado que seja".
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Ainda oulro dia, li uma matéria em
uma das páginas de esporte do JB, na
qual o tricolor Mário Lago lembrava de
cor (o "par cocur" do francês não pode
deixar de ter algo com o coração) a
equipe da seleção brasileira que derro-
tou a do Chile, por 6 a 0, na inaugura-
çào do estádio Álvaro Chaves, em 1919.

O JB não foi, nestes últimos 32 anos
sobre os quais posso falar, obra apenas
da Condessa Pereira Carneiro e de Nas-
cimento Brito. Eles souberam convocar"seleções" de jornalistas da maior cate-
goria, fazendo do jornal uma casa e
uma escola. Uma casa na qual muitos
ficaram e à qual quase todos, que não
voltaram, gostariam de voltar. Uma es-
cola que formou, sem sombra de dúvi-
da. as melhores safras de jornalistas dos
últimos 30 anos. Uma escola que teve,
ou ainda tem. professores como Wilson

 Figueiredo, Clovis Paiva,
Jânio de Freitas, Calazans
Fernandes, Araújo Neto,
Carlos Lemos, Alberto Di-
nes c Walter Fontoura —
para citar apenas os que
foram meus chefes imedia-
tos.

André Gide anotou em
seu Diário que 

"jornalis-
mo é tudo aquilo que será
menos interessante ama-
nhà do que hoje". Paro-
diando-o, diria que um
jornal de referência nacio-
nal e internacional, que
chega, jovem e maduro,
aos 100 anos de idade, terá
sempre de ser mais interes-
sante amanhã do que hoje.

É o que o JB sempre
procurou ser.

SAIU MO JB

A Garotiuha de Ipanema
Crônica de José Carlos de Oliveira, publica-

da no JORNAL DO BRASIL de 22 de janeiro
de 1971:

"Quando entrei cm férias, estava em articu-
lação a guerra dos árabes contra Israel. Na
volta, começou a guerra da índia contra o
Paquistão. Fiquei contente, de certa forma,
por ser um tema a discutir. Procurei um ponto-dc-vista no tumulto c o primeiro era: o Paquis-
tão c uma aberração geopolitica, um crime
praticado a lonjo prazo por outros que não a
sua gente, nem os seus vizinhos. O Paquistão
era, suspensa, uma guerra prevista no compu-
tador.

Apanhei os jornais da banca, tomei uma
condução c fui ao Veloso. Pedi chòpc. Nisto
alguém bombardeou um orfanato e botou a
culpa na facção contrária. Foi a índia? Ou o
Paquistão? Ou os Paquistõcs? ou a China mos-
trando que tem um braço maior do que o seu

território? Ou a União Soviética explicando ao
mundo que já perdeu a paciência?

Muito bem. No Paquistão c na índia, a
miséria é tão bruta que chega a servir de
propaganda política. Para ser no Paquistão um
órfão miserável, c necessário estar na mais
miserável miséria; mas se esse bebê se encontra
num orfanato, pode se declarar privilegiado
em comparação com os outros bebes que mor-
rem de fome nas estradas: estes são miseráveis
tão supremamente que não conseguem alcan-
çar a condição de órfãos. Eis uma guerra secre-
ta, que se trava no coração humano c para a
qual não há solução. A guerra do bebê miscrá-
vcl contra o bebê mais que miserável e quem
borbadeia um orfanato no Paquistão calculan-
do as probabilidades políticas c psicológicas
desse fato, sabe perfeitamente que o que está
cm jogo é o futuro da raça humana. Herodcs
está entre nós, sedento de pequenos deuses.

Que é que me interessa não degolarem Jesus
Cristo se degolam todas as crianças que estão
na idade dele? Como se pode viver num plane-
ta cujos deuses são paridos na carnificina?

E entra no Veloso a garota de Ipanema
modelo 1972. Eram duas garotas, ambas de
biquíni, c em pé, perto do balcão, iniciaram
uma série de telefonemas. Uma delas era linda,
mas aceitável. A outra, totalmente inaceitável:
perfeita da cabeça aos pês, a pele estalando de
sol, os dentes fuzilando no sorriso tostado. Era
a Deuza Adolescência passando trotes no tclc-
fone. Usava um biquíni preto, desses que dei-
xam as coxas livres. Era tão indescritivelmente
bela que eu me senti morrendo em vão. A
carne humana, animada de espírito, no viço do
verão, contrastava poderosamente com o decli-
nio do meu esplendor. Não era, cm meu ponto
de vista, a morte em Veneza, mas o ocaso de
uma licença. Era o umbigo proibido, que eu

nào provaria por já não ter idade legal para
sucumbir a certas tentações.

Era a garota de Ipanema, estalando de
amanhãs. E eu ali, mergulhado no tiroteio
cartesiano, na guerra da lógica contra o de-
samparo, no dois e dois são quatro que justifi-
ca qualquer atrocidade. Entre dezenas de bebês
ensangüentados, havia um príncipe do humor
negro, que antes de passar para o além teve
este pensamento: "Eu só queria saber qual vai
ser a mentira que prevalecerá na ONU." lnda-
gação idiota, de resto, pois todas as mentiras
terminam por prevalecer. Mas a dor da criança
agonizante, privada de seu ser moral, esta fica-
rá circunscrita à solidão.

Pedi outro chopc e voltei a examinar deti-
damente a garotinha de Ipanema, cujo nome é
felicidade - mas não para ela: só para nós, que
já temos um passado.

HÁ CEM ANOS

Armamento Para
a Armada

D Sr. ministro da marinha
reunio hontem todo o pessoal
superior technico naval para re-
solvcr sobre o armamento de
mão que se deve àdoptar na ma-
rinha.
Consta que a espingarda Ma-
nuslichcr foi a preferida. (22/10)

Novas Escolas
Mixtas Municipaes

" Por proposta do intendente
de instrucção em sessão de hon-
tem, forão creadas mais três es-
colas mixtas, sendo uma deno-
minada Nossa Senhora da
Conceição, na Gávea; outra
Nossa Senhora da Gloria, na
estação do Riachuelo e a tercei-
ra D. Maria Cunha Menezes, na
estação do Encantado. (24/10)

Jornal do Brazil
Temos o prazer de communi-

car aos nossos leitores que inau-
guraremos no dia 27 do corrente
as nossas novas machinas.
Nesse dia as nossas officinas es-
tarào abertas ao publico, c fare-
mos uma edição especial do jor-
nal do Brazil, alargando a
tiragem a 50.000 números, que
serão distribuídos por todos os
estados da Republica. (22/10)

Queda Desastrada
A condessa de Pariz, mãe da

Sr. D. Amélia, rainha de Portu-
gal, foi victima de um desastre
no dia 5 do corrente, quando ia
saltar do cavallo em Stone-Hou-
se(Buckingarm). A condessa ca-
hio desastrosamente sobre uns
montões de pedra, ficando gra-
vemente contusa, especialmente
na mão direita, onde tem um
ferida, que inspira sérios cuida-
dos. (27/10)

PRtVINAM-PF. COM AS IMITAÇÕES

ESS-ORIZA
Perfumes Suaves e Concentrados
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Assumpção do Paraguay, 22 de Outubro
Rebentou uma insurreição na ei-

dade de Escolta; as tropas insurgen-
tes apodcrárào-se do quartel.
Deu-se um encontro com as tropas

do governo, as quaes conseguirão
retomar o mesmo quartel, depois de
uma luta onde houve vários mortos
c feridos. (23/10)

Melhoramentos do
Porto de Aracaju

Ao vice-presidente do senado re-
metteu o ministério da agricultura,
a copia do contrato celebrado entre
o governo cio estado de Sergipe e o
general Dr. Eduardo José de Mo-
raes, para o melhoramento do porto
de Aracaju c canalização dos rios de
Sergipe, com o impresso do decreto
n. 626 de 2 de agosto de 1870 que
ratifica aquelle contrate e também
as informações sobre a data de co-
meço das obras e andamento que
tem tido até esta data. (24/10)

Homem ao Mar
As 9 horas da noite de ante-hon-

tem, indo o Hespanhol Ignacio Vil-
la-Nova tomar a barca que seguia
pa Nithcrohy. cahio ao mar. sendo,
porém, salvo por um escaler que
passava na oceasião, tripulado por
João de Aquino e outros.
Villa-Nova foi recolhido a casa
Santa Casa de Misericórdia. (28/10)

Varíola
Forão approvadas as providen-

cias tomadas pelo inspector de sau-
de dos porto, no Pará. de acordo
com o respectivo governador, afim
de isolar os doentes de varíola na
ilha de Tatuoca. contratando o pes-
soai indispensável. (27/10)
Casamento Precoce

Foi ha dias celebrado um casa-
mento de sensação na Synagoga de
Tcmesvar, na Hungria.
O noivo, Loebel Aronson. vira rei-
tor setenta c oito inventos sobre a
sua vuncravel cabeça; a noiva. Ca-
tharina, conta sessenta e quatro an-
nos.
Tinhão sido noivos em 1848; na
ante-vespera, porém, do dia fixado
para o casamento, sobrevicra uma
desintclligencia que desmanchou a
união.
Depois o moço Lobbcl c a juvenil
Catharina casarão, cada uma para
seu lado. E. tendo enviuvado am-
bos, encontrarão-se de novo ao fim
de quarenta c oito annos e... o rabi-
no fez o resto. (27/10)
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Médicos e peritos confirrtàni que morto é Guevara
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A primeira página do JOR-
NAL DO BRASIL de 11 de ou-
tubro confirmava: o guerrilheiro
morto pelo exército boliviano em
Higucras (com balas na gargan-
ta. virilha e pernas) era mesmo
Ernesto Che Guevara. Fotos c
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laudos médicos epoliciais atesta-
vam o que, de início, suscitara
dúvidas. Chegara ao fim a histó-
ria do homem que ajudara Fidcl
a fazer a revolução cubana e que
pretendia estendê-la a toda a
América Latina.
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Farsa e Impunidade
Sem 

prestar satisfações, o PMDB se faz ao largo,
neste fim de semana, para referendar o novo

diretório. Ê da sua natureza procurar saidas evasivas.
A presença de novecentos delegados à convenção não
dá substancia política à formalidade. Melhor andaria
o PMDB se tivesse a coragem de se dirigir à opinião
pública, para se penitenciar, ao sair do governo de
todos os estados que conquistou na eleição de 1986,
deixando um saldo escabroso.

Depois da prova de confiança, que foi a eleição
de 22 governadores, o eleitorado deixou ao PMDB
apenas sete estados quatro anos depois. Foi um
julgamento severo, mas de acordo com o comporta-
mento dos governanles que fizeram mau uso do
dinheiro público e não foram diferentes dos governa-¦ dores do tempo do autoritarismo. A eleição direta
não. se traduziu em melhoria do padrão moral da
administração pública. O PMDB perdeu a sua opor-
tunidade histórica.

O espirito fraudulento se manifestou na própria
campanha: os candidatos aceitaram o patrocínio
ostensivo do governo federal, que balizou a campa-
nha eleitoral de 86 com o plano Sarney 1. que a partir
do segundo mês começou a esconder a inflação, como
se fosse suficiente ignorá-la. O desabastecimento e o
controle fictício de preços mascararam a economia. O
governo escondeu a verdade para favorecer os candi-
datos do PMDB, que venceram com o engodo: no dia
seguinte à eleição, começou a apuração e a inflação
foi reconhecida oficialmente. O eleitor foi enganado.

. e tudo ficou por isso mesmo.
Os governadores que se elegeram com a farsa

governaram do mesmo jeito. Faltou o mais elementar
senso moral ao PMDB, que colheu a punição dos
eleitor. A legenda que saiu das urnas cm 86 como o
maior partido que o Brasil teve (maior do que a
Arena, e o PDS. sob os auspícios do casuísmo autori-
tário) regrediu à sua dimensão real. O insucesso da
legenda na sucessão presidencial de 89 começou o
julgamento que condenou á derrota os candidatos a
governador em 90. Foi um massacre: o antigo partido
de oposição acachapou-se como partido de governo.
Uma lástima.

O Estado do Rio foi. a esse respeito, um exemplo
didático de grande alcance. O autoritarismo serviu-se
do Rio como biombo para desenhar uns rabiscos
democráticos destinados a serem vistos de fora. Dei-
xóu que o PMDB governasse o Estado do Rio. e o
PMDB aceitou o poder mediante uma suspeita simu-
laçào eleitoral indireta. O eleitorado recusou o seu
voto ao PMDB na primeira oportunidade (1982).
mas se deixou enganar em S6. O resultado foi desas-
troso: o Estado do Rio apresenta-se em estado deplo-
rável em matéria de moralidade pública. O descrédito
da administração e da representação estadual pede ao
novo governo uma reparação que terá de começar
por uma apuração completa de responsabilidade.

Não é possível que os contribuintes tenham que
pagar indefinidamente pela falta de responsabilidade
c de senso de moralidade. Sc o PMDB não consegue
prestar satisfação nem recriminar os seus ex-governa-
dores que prevaricaram, então que os novos governos
venham a público com a denúncia dos abusos c
crimes que contavam com a impunidade.
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Cartas

Batismo de Fogo
O 

governador Leonel Brizola saiu-se bem do batis-
mo de fogo que lhe prepararam á entrada deste

seu segundo mandato, contornando o confronto com
os invasores do Condomínio Rio das Pedras e desa-
quecendo com habilidade o episódio. Os invasores já
concordaram em desocupar os prédios cm um mês. O
acatamento, pelo governo do estado, da decisão da
justiça federal, que ordenou a reintegração da posse
dos imóveis, desestimula outras ações semelhantes.

Prevaleceu, assim, o primado da justiça e do bom
senso. Seria de todo lamentável um embate, de conse-
qüências imprevisíveis, envolvendo a polícia e lamí-
lias virtualmente movidas por uma reivindicação jus-
ta: o direito de moradia. Por outro lado. restaurou-se
no âmbito do conflito o direito de propriedade, que
continua como um dos principais pilares da nossa
organização social. O episódio mostrou que o exerci-
cio da política, embora difícil, é sempre melhor do
que a solução simplista da força.

E sabido que o Rio de Janeiro, assim como todas
as principais cidades brasileiras, padece de seriissimos
problemas no setor habitacional: um terço da popu-
laçào carioca vive hoje cm favelas. Se o problema é
dramático, e está a exigir soluções._urgentes. não se
pode admitir que ele se resolva à custa d^Td-sfèsr
dos direitos alheios. Se ingressarmos na lei do vale-
tudo, ninguém estará seguro no lugar em que mora —
nem mesmo os que habitam barracos. As leis náo
foram feitas, como acreditam alguns, para proteger

—ammm oc m__m fV* *•*¦»!•

A falta de um ruidoso entrevero entre policiais e
invasores, que alguns radicais certamente aplaudi-
riam mas que o governador soube prudentemente
evitar, teve também a vantagem de mostrar como
uma invasão desse tipo realmente c. Deslocada do
quadro épico da questão social e reduzida às suas
reais e des idas proporções, ficou claro que não foram
os melhores propósitos que a inspiraram.

No meio de famílias realmente necessitadas, usa-
das como massa de manobra, surgem grileiros profis-
sionais e aproveitadores de toda espécie. Um grupo
de extermínio começou logo a agir no condomínio
ocupado, em cujo estacionamento foram vistos car-
ros de luxo pertencentes a invasores que alegam não
ler casa para morar. As declarações de uma invasora
— que parece ver a ocupação do condomínio náo
como ilícito, mas como um divertido negócio no
campo da especulação imobiliária — não deve deixar
de ser levada em conta.

O que avulta. em tudo. é a falta de algumas
noções elementares cuja assimilação pelo povo é in-
dispensável, em qualquer pais, para o exercício da
cidadania. A invasão revela a que ponto o pais
chegou em matéria de atraso moral. O relato de
alguns ocupanies mostra que a transgressão de alguns
Lxvnc_hr_rii__i_rr_^ se transfor-
mou em prática de rotina em alguns méíòT7Vc_mm_e--
a ocupação do Condomínio Rio das Pedras seria
também aprovar-se esse tipo de comportamento, sob

Correios
Na data cm que ,i ECT comemo-

ron 22 nnps de existência — 20 3.1-
respeitada por sua eficiência c credibi-
luludc junto ao público usuário, não
consideramos justa a nota publicada
no Lance Livre. A afirmativa " . Cons-
ta no mercado que apenas 50% das
cartas postadas checam ao seu desti-
no" não espelha a qualidade do servi-
ço que prestamos ã comunidade, mor-
mente quando veiculada por órgão da
importância do JORNAL DO BRA-
SIL. Alexandre Carlos Pinheiro Fer-
nandes, diretor regional, ECT-Empr_sá
Brasileira de Correios e Telégrafos —
Rio de .Janeiro.

Aterro <!<> Flamengo
Diariamente faço cooper no Ater-

ro do Flamengo, pela manhã, por vol-
ta das . h. ou à tarde, em torno das
17 I7h30.

Desde fevereiro W. quando come-
cei esta prática, presencio assaltos,
num percurso de sete quilômetros.
Houve dias de assistir a quatro

O Aterro está limpo, as árvores
podadas, bem sinalizado e iluminado.
I; dai? Podem as pessoas passear ou
fazer seus esportes tranqüilamente?
(...) Onde está o policiamento.' Paulo
Sérgio Cresci — Rio de Janeiro.

Monarquia
Ainda com relação á caria da Sra

Maria Clara Sampaio, publicada no
JB de 21/2, sob o titulo "Volta á mo-
narquia". desejo ponderar que no Ato
das Disposições Constitucionais Tran-
sitòrías — art. 2° (...) ficou expresso
que no dia 7 . .93 o eleitorado definirá,
airavés de plebiscito, a forma e o sisle-
ma de governo que deve vigorar no
pais.

(...) Assim, os eleitores poderão,
naquela data. optar livremente, de
acordo com suas preferências, quanto
á forma (republica ou monarquia

ruMsl.!ii.io__4^.-.s___!_iia <l. gfl_____qo

l.-.t--,'-- ______ u. r_.__-i_.__. -LutJ-in.,1--

Tablita de Boatos
Criado 

há 26 anos, o Banco Central do Brasil só
agora está exercendo a sua função de guardiãoda moeda nacional. Em grande parte, isso tornou-se

possível com o aperfeiçoamento da gestão das finan-
ças da União nos últimos quatro anos. Mas é inegável
que a austeridade fiscal do governo Collor afastou o
Banco Central da cobertura do déficit público e
limitou a sua ação ao controle monetário.

Pela tradição brasileira, o ministro da Fazenda— ou o presidente do Banco Central — que opta pelaausteridade monetária e fiscal sofre pressões violen-
tas. A mudança radical na atuação do Banco Central
contrariou interesses ecònômicó-financeiros desen-

I volvidos e cristalizados em 25 anos de inflação reali-
E mentada pela indexação de preços e salários aos

índices passados de inflação.
Tudo isso seria suficiente para alimentar a onda

de noticias e boatos ventilados para desacreditar
integrantes da equipe econômica. Nos últimos gover-
nos, vários ministros entraram no que se convencio-
nou chamar de "processo de fritura", mesmo quealguns deles não fossem sequer levados ao fogo.
Boato com fins especulativos faz parte da cultura das
economias de mercado com ativo sistema financeiro.

Nos Estados Unidos é comum o anúncio da
queda do presidente do Federal Reserve. 0 Brasil
reúne os ingredientes de uma economia de mercado e
um mercado financeiro, ambos ativos. A presençaempresarial e regulamentar do Estado na economia
amplifica as intenções e os efeitos dos boatos peladimensão da taxa mensal dos preços.

No final do ano passado, a ministra da Econo-
mia foi assediada por boatos sobre a sua demissão. A
reforma no mercado financeiro acabou com a indexa-
ção e o overnight, que garantia sobrevida e lucros
fáceis a instituições financeiras — equiparando pro-
porcionalmente tamboretes e grandes corporações. 0
alvo, agora, é o presidente do Banco Central.

Responsável pela política monetária e a fiscaliza-
ção do sistema financeiro, com extensão ás áreas de
seguros, montepios e fundos de pensão, o Banco
Central dispõe de um poder de fogo imenso no
território nacional, como provam as recentes inter-
vcnçòes em bancos estaduais e na administração das
dividas públicas federal c estadual.

Na área externa, também não é desprezível a sua
importância no controle dos mercados do dólar e do
ouro, no balanço de pagamentos, no registro de
capital estrangeiro, nas remessas de lucros e na rene-
gociação da divida externa. Dezenas de bilhões de
dólares estão em jogo.

E preciso, portanto, separar as criticas legitimas
a erros operacionais e técnicos do Banco Central, das
notícias que alimentam as baterias contra o seu presi-
dente (fora e dentro do governo). E. de outra parte,
dar também, o desconto devido (como na tablita) ás
reações da própria instituição c de caráter pessoal de
seus dirigentes para não embarcar numa especulação
furada.

Equívoco
A greve dos funcionários da Petro-

hrás finalmente se encerrou com o res-
peito devido, embora tardio, á decisão
do TST. que julgou por unanimidade
ilegal a paralisação. Mas milhões de
brasileiros ainda vão enfrentar dificul-
dades no suprimento de combustíveis
(da gasolina e álcool ao indispensável
gás de bujão) atè que a produção das
refinarias normalize o abastecimento.

Foi uma pena que a direção da
Petrobrás tenha perdido a oportunida-
de de mostrar um pouco mais de firme-

-Tópicos-
tratou a CUT como coisa séria, foi
tolerante demais com os grevistas insu-
bordinados e não recebeu a seriedade
dos seus interlocutores no movimento.
Perdeu, com isso. tempo e autoridade
perante os seus próprios funcionários e
os milhões de brasileiros que confiam á
estatal a produção de petróleo e o su-
primento de combustíveis.

Crime sem Castigo
Os pichadores continuam a agir

impunemente. A cada dia o Rio ama-
nhecc mais sujo, com garranchos de
todas as cores tomando conta de pré-

liemos

As autoridades acreditam que seja
pedagógica a condescendência com o
que lem as cores de uma farra de ado-
lescenles. Chegou a hora de encerrar a
brincadeira. As autoridades policiais
precisam tratar com mais firmeza a
forma acintosa de desrespeito á cidade
c aos seus moradores.

Existem maneiras de acabar com
os pichadores. Uma é levá-los á delega-
cia. Se forem menores, os pais ou res-
ponsáveis arcarão com o prejuízo que
deram á comunidade! Outra maneira é
proibir a venda de tinta spray — trans-
formada em arma de vândalos — a
menores de IX anos, como se fe. com a

(parlamentarismo ou prcsidcncialis-
mo) a ser instaurado no pais. Nada
mais relevante c democrático, portan-
lu. i..i Javme Mesquita — Kio de
Janeiro.

D
listou me referindo á carta da Sra.

Mana Clara Sampaio, publicada no
JORNAL DO BRASIL de 21 2 —
"Volta a monarquia". Sua leitura dei-
xou-me uma desagradável impressão
de mesquinhez, injustiça e ignorância.
O "nascimento" do Brasil (antes mes-
mo do grito de Independência) e de-
pois os governos de Dom Pedro I c
Dom Pedro II mereceram a admiração
do mundo inteiro. Terá havido gover-
nante mais devotado a seu pais e a seu
povo do que nosso Dom Pedro II?
Que contraste entre as obras grandio-
sas para a educação, a ciência e a
cultura c a simplicidade de sua vida!
(...)

Somos um pais de ingratos e mal
conhecemos a nossa história. Os des-
cendenles de tão respeitável monarca
nada têm de parasitas, só pode di/er
isto quem não os conhece. Por que
então ofender gratuitamente? Julia
Lisboa Figueira de Mello — Rio de
Janeiro.

D
Reporto-me á carta da Sra. Maria

Clara Sampaio, publicada em 21 2 91.
sobre o plebiscito constitucional de
1993, para manifestar minha indigna-
ção pelas injúrias e difamações assaca-
das contra a família imperial brasilei-
ra. Poucas vezes li. nas páginas desse
jornal, matéria tão aniiética. Expres-
soes como "bando de parasitas","grupelhos de afrancesados". (...) "gi-

golos do regime" (...) já demonstram o
tipo de pessoa que assinou a carta.

(...) A família imperial brasileira,
desde a deposição de Dom Pedro II
até os dias atuais, tem demonstrado,
através de exemplos c palavras, o mais
acendrado amor á nossa pátria.

(...) Inúmeros foram os problemas
surgidos no Brasil, advindos a partir
do golpe militar de 15 de novembro de
1SS9. que implantou a república (...)
sem consultar o povo. Presentemente,
o Brasil se encontra numa encruzilha-
da decisiva. (...) Inúmeros brasileiros,
de Norte a Sul. perguntam a si pró-
pnos se a solução não será restaurar o
Único sistema que deu certo na nossa
história e que foi a monarquia. (...)
Armando Lopes Rafael — Juazeiro do
Norte (PE).

D
Enche-me o coração da mais pura

alegria verificar que ainda existem ho-
mens no Brasil de grande saber c eru-
dição como o Sr. Renaldo Stasio que

e dedicam ao estudo de glorio-

-.os fatos do passado (Seção Cartas de
2? 2).

Relembra este senhor a figura ma-
jestática e augusta (...) do venerável
imperador que, durante decênios, go-
vernou este pais com dignidade, hon-
ra. justiça, probidade c. acima de tudo.
com benignidadé,

A tradição deveria ser continuada.
Contudo, a insidía. o perjúrio c a tra-
dição cortaram cerce essa estrada.

Fala a carta do Sr. Renaldo Stasio
da grandiosa e soberba pessoa de sua
Alte/a Real e Imperial Dom Pedro
Oastáo. (...)

Brigido

Deste príncipe, que posso dizer?
Lhancza no traio, cultura, nascido c
talhado para a grandeza. In sumnui. a
personificação hereditária de iodos os
atributos que eram peculiares ao Nu-
me Tutelar -io Brasil, aquele _.u. é
comumente conhecido como Dom Pe-
dro II. Fernando Pinto Peixoto1— Rio
de Janeiro. r-i

O JORNAL DO BRASIL de 10 3
publicou artigo de Fernando Pedreira
intitulado "Quem é o Rei.'"

É interessante notar como até um
jornalista de alto nivcl cultural cquivo-
ca-se sobre a monarquia, de modo a
perguntar-se: 

"Ganham uns poucos
negocistas, amigos do rei (quem é o
rei'.'), e perdemos todos — ai incluídos
O próprio governo e o presidente, que
se desmoralizam rapidamente".

Ora. a qual monarquia se refere
Fernando Pedreira? Nas monarquias
coiístTtTícTõ nriTs-não-e__rí_r.i—Haiü-jais.
do rei" para obtenção de favores.
Quem se aproveita do rei Juan Carlos
,,., E__7_rriíl_1 Qüêrn usa o nome da
rainha Elizabcth II para negociatas na
Inglaterra'.' Quem ousa sequer ulili/ar
o nome dó imperador Akhito no Ja-
pão?

São os "amigos dos presidentes"
que utilizam, usam e abusam do pnvi-
légio da intimidade com os governan-
les nas repúblicas. (...) Argos de Faro
Coelho — Brasília.
.Mensalidade escolar

Na briga de comunicados, pelos
jornais, dos sindicatos dos professores
e das escolas particulares, nós. os sim-
pies mortais, pais de alunos, ficamos
sabendo que as escolas aumentaram
antecipudamenlc as suas mensalidades
para conceder uni reajuste de 125%
aos professores, em janeiro 41.

Agora, com a Lei KI7S. que perini-
le repasse para as mensalidades de
7(1"o dos aumentos concedidos aos
professores, as escolas se aproveitaram
do fato e reajustaram novamente os
preços V muito cinismo, para quem
pretende exercer o trabalho de educar.

li as autoridades? Onde estão, que
não vêem esla manobra imoral contra
os pais'1 Flávio Rodrigues Fonseca —
Rio de Janeiro.
Educação

O editorial "Aprendizes e Curam
deirps", publicado nò JORNAL DO
BRASIL de 7 3 oferece restrições ao
Conselho Federal de Educação, quesão merecedoras de retificação, (...)

Brigido

No que diz respeito ás caríás-con-
siilla de universidades, se acblliidas.
I...I têm a apresentação de projeto e
acompanhamento de professores,de
alio nível e idoneidade moral, não viri-
curados ao Conselho Federal "dê Edu-
cação, por Um prazo náo inferior a
dois anos.

Iodos os processos dependem.de
homologação ministerial eulc-crcio
presidencial, e o Conselho FptJsjsJ de
Educação limita sua competência a
aprovar os projetos que somcjijçen-
iram em execução após o referendum
do Executivo. (...) MuniM-l Gonçalves
Ferreira Filho, presidente do CÍX-Con-
selho Federal de F.ducação — Brasília.

Ônibus
A respeito da reportagem dó Ca-

derno Cidade, no JB de 7/3, .sobre as
licitações do governo do Sr. Moreira
Franco para concessões de vá^s li-
nhas de ônibus entre bairros de,Nite-
rói e Rio de Janeiro, venho ^nieniar
que. independente do meu interesse nu
lisura do processo — que deve. ser
irrepreensivel. e se náo o for, jnumtjos
os culpados — náo se pensou ainda no
usuário.

Declarações como as do ST. riran-
dão Monteiro, de que a CTC .ai reto-
mar as linhas, causam verdadeiros ar-
repios aos usuários, já que o serviço
por ela prestado até bem pouco Jem-
po. sempre foi péssimo, sob o ponto de
vista da pontualidade c qualidade da
frota. Hoje vem sendo prestado-um
ótimo serviço, pontual e confortável, e
náo deve o usuário ser penalizadoicm
função de outros interesses, (..rj. rrwi

Aliás, por que o governq.ftijo.in-
forma á população os motivos .pelos
quais a CTC é deficitária, quando a
exploração de transportes coletivos
pela inciativa privada é altamente.lu-
craliva? (...) Ricardo Land Bittencourt
Lomardo — Rio de Janeiro.

Depoimentos .'".
Estupefata com o teor das notícias

-A-i._ulada--f_-L_______j__rrKd envolvendo
Lúcia Ripper de Ouro Preto, paopos
s,l ili-ivir .1. r-tinif*. rl-ir fl_ 

' ' '"

"odòs os processos vindos a esle
colegiudo rterecêm (...) completa aná-
hse a começar pela avaliação da neces-
sidade social dos cursos e idoneidade
da instituição requerente, alem de ou-
tros requisitos exigidos para a aprecia-
ção das cartas-consulia formuladas. Se
elas forem acolhidas na Câmara do
Planejamento, os projetos s.io envia-
rios a comissões verificadoras designa-
das pelo Ministério da Educação para
apreciação dn veracidade, podendo
obter um parecer de autorização enca-
min liado ao Ministério da 1 ducaçào

»vw_
¦ ¦ _¦_¦. ¦¦-.

meu total apoio á sua pessoa. Esclàrc-
cendo que nâo fui signatária _l,o,'.texto
publicado em seu desagravo porque
dele não tomei conhecimento, 'VeViho
de próprio punho expressar minha so-
lidariedade a esla excelente p'r_fi__io-
nal. Desta forma repudio insinuações
de que o faço movida por qualquer
forma de coação, conforme su_y>_í'çõcs
levantadas por esse jornal em relação
aos que assinaram aquele documento.
Por livre e espontânea vontade e.lmpe-
lida por um sentimento de justiça e
lealdade para com um ser humano da
maior integridade, a quem conheço há
mais de 30 anos, deponho firmemente
a seu favor. Companheira c amiga de
colégio, a quem revi apenas esporadi-
camente nos últimos tempos,'conheço
bem sua formação moral e-piule
acompanhar, através dos anos, o ffri-
lhantismo de sua carreira, embora re-
lativamente á distância, por tcrrríõs sé-
guido profissões diferentes. (...)

Atônita ainda com o surpreenden-
te facciosismo do JB neste caso, que
assumiu apenas o lado da acusação,
espero, assim como todos os que.,vêm
acompanhando este vergonhoso.ata-
que. que o mesmo espaço seja concçcji-
do a depoimentos em defesa de Lúcia
Ripper de Ouro Preto. Tânia \ndri_e
Lima — Rio de Janeiro. ' _ ,?

Parabéns ao Conselho Regional
de Psicologia por zelar pelos demais
profissionais da área, tomando a'deci-
são de cassar a licença da psicóloga
Lúcia Ripper.

(...) Repudiamos aqueles, que se
colocam num pedestal do conhechnon-
to, usando esse poder cm função de
seu egocentrismo, pondo em risc. seu
papel e seu desempenho dentro de
uma sociedade carente e crédula.

Lúcia Ripper, em seü depoimento,
tenta confundir o público, ao negar
Magda e Fernando de Ouro Preto co-
mo seus clientes, (...) alegando nãò ter
dado atendimento continuo. Entende-
mos que pessoas que buscam altcrhati-
vas em consultórios passanva ser
clientes. rr.irmn

Lastimável também o raneo. de
Lúcia Ripper quando se refer. aO'T.a-
drâo e estilo de vida de sua ex-cliente,
demonstrando um envolvimento forte
de ordem emocional c pessoaL' (...)
Matilde de I ourdes Correia Ogando —
Rio de Janeiro.

Ai cariai terão teltcionadat para publica-
còo no lodo ou em porte entre as que
tiverem assinatura, nome completo t legi-
vel e endereço que permito confirmação

previa.
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O lugar da
pequena empresa

RELIGIÃO

João Geraldo
Piquei Carneiro *

Até 
o inicio dos anos SO. só alguns

abnegados apregoavam a impor-
táncia estratégica das empresas de peque-
nd Vrfiédio porte. Rcconhccia-sc, em tese,
a relevância econômica e social das unida-
des^rtídutivas de reduzida dimensão, lou-
vava-se sua contribuição para a desccntra-
lizaçào da atividade empresarial, mas
quase nada se propunha de objetivo e
concreto para permitir que exercessem o
papel de agentes do desenvolvimento. Ao
contrário, a miopia burocrática, nosso
proverbial formalismo jurídico e uma con-
cepçào rigorosamente ftscalista e ecritrali-
zadora do papel do Estado na ordem eco-
nômica cuidavam de inviabilizar qualquer
tentativa de tratamento diferenciado, sim-
plUicâdo c favorecido das pequenas em-
presas Além disso, a massa inarticulada
de pequenos e médios empresários carecia
de expressão c representação política, o
que os impedia de atuar na defesa de seus
interesses especificos.

Finalmente, em 1984, aconteceu a
grande mudança: foi aprovado pelo Con-
gresso Nacional o Estatuto da Microem-
presa, concebido por Hélio Beltrão e enca-
minhado por intermédio do Programa
Federal de Desburocratizaçào. Coube-me,
â"èpõca. negociar o texto do anteprojeto
com-iwtwdades federais, estaduais e mu-
nicipais — a vasta maioria delas alarmada
com a suposta perda de arrecadação de-
correriTif das isenções fiscais (o momento
era de recessão, vale lembrar). Um fator
déCísiVapani a suavizaçâo das resistências,
nas três esferas de governo, foi o despertar
politíçp^dos pequenos empresários quírve-
iozrnenlcsc organizaram em associações
regionais..sob os olhares desconfiados das
entidades tradicionais de representação da
indúsüM.e do comércio.

^O Estatuto da Microcmprcsa, apesar
de suas- -notórias dificuldades de imple-
menkiçío-, tomou-se marco da mudança,
na málsprofunda inflexão no sentido do
rompimento com a velha ordem regula-
mémàíòra, centralizadora, formalista c
padrofliZndora da atividade econômica
DeÜíéMfilãú, a experiência brasileira pas-
sou a ser objeto de admiração e estudo por
diversos paises c organismos internacio-
nais. O momento de glóna deu-se quando
a nova Constituição incorporou disposíti-
vosdc-pfoieçào da pequena empresa.

Mas o êxito não foi suficiente para
coiHoWar a nova ordem A aceleração da
cnse econômica, nos últimos cinco anos.
servrnpara desviar o foco de atenção para
os aspectos mais prementes da conjuntura.
QafrístUtâram a perda do Ímpeto renova-
dot c'ti'rccrude>eimcnto das antig;ts resis-
lendas — contornadas mas não de todo
eliminadas. Na verdade, pane do antigo
esforço de simplificação dos entraves bu-
rogá^íçps que sufocam as pequenas cm-
presas foi retomada, no Governo Collor.
pelÁ Pwgrama Federal de Desrcgulamen-
taçào. No entanto;'já nào basta apenas
desburocratizar e desregulamentar a vida
dessas empresas. E imperativo, agora, ou-
sar.nuWo.mais — considera-las do ângulo
da nova política econômica c, cm particu-
lar. eneará-las como agentes essenciais do
proOfJsOMic renovação tecnológica c de
auiniífííiVda competitividade interna e ex-
terna' ító 'Sistema econômico.

WHRif. não se trata tanto de ousadia
quarmrdc bom senso. Basta olhar para os
países capitalistas desenvolvidos para ven-

—-ficarmos que, na base'do desenvolvimento
—w.'"nÓm"'n ê tts-iir>|iif>K-o — p^à~á7ig~üIãT

da competitividade — encontra-se uma
miriãdéilé pequenas empresas, altamente
especializadas, que funcionam como a sei-
va vital .do sistema produtivo. Nos Esta-
dos Unidos, segundo pesquisa realizada
pelo MU. .as empresas com menos de 100
empregados respondem por oito entre ca-
da dez.novos empregos. Cerca de 350 mil
cmpreias.de pequeno c médio porte (me-
nos-de 500 empregados) contribuem com
46%'do -valor adicionado da produção
industrial Para Robert llowaru ("Brave
New Workplacc", I9Ü5), a competiúvida-
de das maiores empreseis industriais ameri-
canas depende desses pequenos fornecedo-

res. Segundo ele, o elemento chave da
produção nào é mais uma única empresa
grande, mas uma rede descentralizada de
empresas, li a capacidade de um pais de-
scnvolver sólidas redes de produção cons-
litui-se cm uma nova forma de vantagem
competitiva.

Mas os Estados Unidos nào são o
melhor exemplo. O Japão e a Alemanha
vém se utilizando de políticas públicas
para transformar a pequena indústria em
poderoso instrumento de competição in-
ternacional. No primeiro, as relações entre
a grande empresa industrial c seus fome-
cedores tendem a tomar-se mais estáveis c
fundadas em regras de estreita coopera-
ção. A indústria automobilística, por
exemplo, encontra-se organizada de forma
piramidal: no topo, a grande empresa
montadora, que é atendida por um pri-
meiro estrato de fornecedores; estes, por
seu turno, se valem de subcontratantes, e,
assim por diante, até chegar no enxame de
abelhas, as microempresus, que formam a
base da pirâmide. Trata-se. porém, de um
relacionamento de mão dupla, cm que
cada estralo de empresas exige qualidade
do estrato imediatamente abaixo c oferece,
cm contrapartida, segurança e estabilida-
de. além de apoio tecnológico. Este mode-
Io tem sido descrito como monárquico.

Na Alemanha c cm outros países da
Europa, as políticas públicas visam viabili-
zar os "distritos industriais", onde se cs-
truturam c desenvolvem pequenas empre-
sas altamente especializadas, operando na
fronteira do estado da arte tecnológica. Ao
contrário do modelo monàrouico japonês,
de corte piramidal. o modelo republicano
europeu busca a horizontalidade e a mler-
conexão entre as diversas empresas que
fazem pane de um mesmo distrito. O
intercâmbio de conhecimentos se fa/ pelo
agenciamento de um organismo estatal ou
de uma entidade privada de molde coopc-
rativado.

Em ambos os casos, a presença do
Estado é decisiva, As linhas de credilo
oferecidas ás pequenas empresas são vinte
vezes maiores no Japão do que nos Esta-
dos Unidos. Apenas cm I9SS. as microem-
presas japonesas receberam financiamen-
tos, a custos reduzidos. da_ordem de__21_
bilhões de dólares. Nos distritos indus-
tnais europeus, os governos subsidiam
centros de pesquisas c desenvolvimento ao
qual lém acesso as pequenas empreseis cm
regime de /*«>/.

Essas experiências, cada vez mais uni-
versalizadas. contrastam com a indigéncia
do nosso modelo fiscalista. centralizador e
burocralizado que busca, cm primeiro lu-
gar. transformar o pequeno empresário
cm contribuinte c preenchedor de fonnu-
lanos. (Há poucos dias recebi de um advo-
gado alemão, a quem consultei se poderia
enviar-me algum manual de orientação
para pequenos empresários, a informação
de que lá nâo existe nada no gênero, pois
no seu pais — pasmem! — nâo há forma-
lidades ou formulários complexos, que
justifiquem a publicação de roteiros ou
manuais. Além disso, o governo federal
alemão nào tem nada a ver com o proces-

. so de criação de empresas...). Contrastam
também, tais experiências, com o embeve-
cimento ncoliberal aqui presente, que en-
giu o mercado — a partir de uma leitura
equivocada c ingênua do que se passa no
resto do mundo — na panacéia que nos
livrara, a todos, dos males econômicos e
corrigira os desequilíbrios sociais.

O Projeto de Reconstrução Nacional,
proposto pelo governo, abre uma nova
perspectiva de discussão — prefenvclmcn-~-Ur's7rn"Vfi-sndvxrlógKO---s©Wo-papeLdo-_

EsTã^üircíasn^prnti^ões-fi^i«ii.e-pn^.
vadas no processo de desenvolvimento
econômico c social. Dentro do Projetão,
há um lugar de destaque, ainda não precn-
cindo, para a definição de políticas públi-
cas de apoio às pequena c média empresas
Ha também amplo espaço para que se
analise a moderna competitividade eoope-
talha, tal como praticada no primeiro
mundo.

J asco Ma r\ , «

MANIFESTO PESSOAL DE DESAGRAVO
AO JORNALISTA NEWTON RODRIGUES

A dignidade humana acima de tudo. e a Consti-
tuiçào Brasileira como conseqüência, garantem a
todo cidadão o direito de ir e vir, e naturais resulta-
dos desse dcambular — conversas com o mundo.
Por isso nào está na consciência ética de nenhum
jornalista (ressalvados os casos dos que ocupam
cargos de confiança), a obrigação de requerer liam-
ça ao jornal onde trabalha antes de um encontro
pessoal ou profissional. Nem essa mesma conscièn-
cia obriga-o a, posteriormente, dar explicações à
empresa.

O jornal A FOLHA DE SAO PAULO, criador
de ética própria, censurou no próprio jornal —
forma assustadoramente prepotente de uso da im-
prensa — o comentarista político NEWTON RO-
DRIGüES, que trabalha ali há 15 anos. E suspen-
deu a publicação de sua coluna por prazo
indeterminado. Motivo: NEWTON ter se encontra-
do com o cidadão Fernando Collor de Mello, no
endereço — de conhecimento de 140 milhões de
brasileiros — cm que Collor exerce seu fugidio
cargo de Presidente da República.

NEWTON RODRIGUES é jornalista há 47
anos. Sua independência e retidão de comporta-
mento profissional são reconhecidas, sem divergên-
cia de que eu saiba, por todos seus colegas de

imprensa. Compreensivelmentc, respondeu indigna-
do à lamentável insinuação da FOLHA, de que
estaria confraternizando com iniinigo dela. A FO-
LHA demitiu-o na mesma página, com a desneces-
sária ironia de que haveria inúmeros jornais á dis-
posição de NEWTON pra expressar suas idéias. Ao
contrário da suposição irônica da FOLHA, havia. O
ESTADO DE SÃO PAULO, que, recentemente,
tinha contratado o jornalista PAULO FRANCIS,
imediatamente contratou NEWTON. Moral: O ES-
TADAO, aos 40 anos do seu redator-chefe, está se
renovando com o filé minhon dos velhinhos da
FOLHA. A FOLHA, aos 35 anos do seu patrão, dá
sinais inegáveis da sindrome de senecüide. cujo
sintoma mais conhecido é o pavor de envelhecer.

O fato de uma empresa (sobretudo jornalística)
querer controlar encontros particulares de seus fun-
cionários è extremamente grave. Dai a demitir o
funcionário porque tem amantes, é homossexual,
ou sofre de incõritinêhcia urinaria (enurese!) é um
passo. Todos os profissionais lúcidos da FOLHA
têm consciência disso.

E fundamental um tremendo grito de alerta,
antes que ouçamos o de "Sig Hetl!"

P.S. Em declaração coletiva, inúmeros intélec-
tuais darão esse grito nos próximos dias.

VILLAS-BÔ AS CORRÊA

Dividindo o chão ao meio
"TudeJiLe-eu de ai
Dividindo o chão ao meio.
Tit de lá dás um suspiro.
Eu daqui suspiro e meio."
(Do cancioneiro gaúcho)
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'Aâvoq&do et-5fcretárto executtvo õo Proçra-
ma nacional oe Desburocratitaçào. presidente
aa Fundaçào para o Desenvolvimento aa Pe

quona Empresa

urou menos
que uma rosa

a extravagante ini-
ciativa de instalar
no Congresso o
pomposo Fórum do
Consenso, lambem
conhecido pelo ape-
lido de Fórum do
Entendimento Na-
cional — congrcssi-
nho faz-de-conta,
armado como palco
para as piruetas oratórias que os plena-
rios do Senado c da Câmara nào conse-
gúcm dar vazão na enxurrada de eslrean-
tes coçando-se para brilhar na riballa.

Bastou reunião tumultuada para que
o ímpeto inicial cedesse ao bom senso e
algumas medidas prudentes esvaziassem
0 balão, que despenca, murcho, de bucha
apagada, como risco no céu escuro.

Nào foi preciso muito. Atropelado
pelo Projeto de Reconstrução Nacional
lançado pelo governo, em hábil mano-
bra de ocupação de espaço e de inversão
da iniciativa política, a birulice do con-

—grcsso-paralelo-nàc-resistiu a algumas
—r^Mulaaüki wisauis^_M_udou de nome.

virou Fórum Nacional de Debates —
assim como quem troca de identidade
para despistar — e ficou decidido que
não submeterá nada a votos, dispensan-
do-se do ridículo de deliberações inò-
cuas. Além dessas prov idencias saneado-
ras. resolveu baixar a presidência das
próximas sessões: ao invés dos presiden-
tes do Senado e da Câmara, para evitar
confusões com o Congresso de verdade.
os trabalhos serão dirigidos pelos lideres,
no rodi/ío de vaidades.

Com tais limitações, caindo na real, o
Fórum Nacional dos Debates nào se

agüentara muito tempo Em um mès —

pouco mais. poucojiienos----r-mrrgtíém~
tomará conhecimento de suas tertúlias,
inevitavelmente reduzidas a meia dúzia
de debatedores tmhosos c quatro gatos
pingados bocejando na assistência.

O debate para valer será travado no
seu palco natural c insubstituível, valori-
zado pela legitimidade constitucional c
produzindo conseqüência com a aprova-
ção. pelo voto da maioria, das soluções
amparadas pelo consenso.

Nào foi o único alivio nas aperturas
do governo num dia afortunado. A der-
rubada pela Câmara do badalado artigo
9" do projeto de regulamentação das me-
didas provisórias manteve com o presi-
dente Collor de Mello a prerrogativa de
reeditar MPs que nâo tenham sido vota-
das pelo Congresso. Por pouco, apenas
cinco votos, o destaque nào é aprovado
pela Câmara, transferindo o segundo
tempo para as incertezas do Senado.

Assim. Collor continua com a faca e
o queijo nas mãos ocupadas com tantos
embaraços simultâneos. Salvo improva-
vel reviravolta no Senado, o presidente
continuara dispondo de fulminante re-
curso para utilização, a partir de agora
mais comedida e cautelosa, respeitando
as ressalvas impostas pela regulamenta-
ção. nas emergências indicadas pela
Constituição,

-À^ws.'i;ãii.^rx\ri_.ajrjecjiiiÊntar_em.

Imprevisível o tratamento que merc-
cera na Câmara e no Senado. Na hora da
verdade, do preto no branco, talvez algu-
mas ou muitas das soluções sugeridas
pelo governo, aceitas pela maioria, sejam
reduzidas a emendas constitucionais ou a
projetos de lei c submetidas a votos.
Aprovação de emenda constitucional pe-
Io quorum de três quintos nas duas Ca-
sas do Congresso só por milagre de con-
senso.

Em qualquer caso. o projetão cumpri-
rá seu papel se alimentar o debate poliu-
co. desviando-o do rumo perigoso da
hostilidade crescente ao governo'.

Nâo é outra coisa o que Collor pre-
tende. Uma trégua, pelo menos, se nâo
for possível o entendimento consolidado
pelo apoio de base estável, construída
com a ajuda de governadores c estimula-
da pela nova postura presidencial de
franco apelo á convivência harmoniosa
com o Legislativo.

A pacificação ou o armistício podem
deslizar pela mudança da acenda das
preocupações parlamentares O governo.
que se saiba, não necessita da aprovação
de medidas urgentes e essenciais. 1'ortan-
to. pelo seu gosto, o Congresso poderia
muito bem esquecê-lo por uns tempos,
folgando-lhe as costas para cuidar da
administração desengonçada c cobrar da
equipe econômica menos briga e mais
eficiência.

cada caso. maioria absoluta de votos —
metade mais um—na Câmara c depois
no Senado, para derrubar as medidas
provisórias que venham a ser editadas
pelo presidente A dificuldade trocou de
lado.

Resta avaliar o provável calvário do

projetão. No Fórum rebatizado ele não
tem futuro No máximo, fornecera muni-
ção para discussões acadêmicas c criticas
demolidoras. Retalhado como carne em
balcão de açougue. cada posta, sem pos-
sível aproveitamento, acabará jogada fo-
n.

A música em crise
OS 

mais graves problemas que ora
Jéj>ÍAo afligindo seriamente a musi-

ca brasileira são a acelerada diminuição do
siiims do,compositor clássico nacional c
a crescente internacionalização da musica
popuJar-brasileira. É indispensável tomar
providencias urgentes para sustar essas
tendências- daninhas e impatrióticas. Sc
cominuirrcm a desenvolver-se esses sinto-
mus-dc'deterioração, no final desta década
nào -'ttrtrífós mais compositores eruditos
nesta" 'ieffá. 

que deu' ao mundo Carlos
Gomes c Villa-Lobos, os maiores compo-
suores das Américas dos séculos XIX c
XX^gíjiJmcnte. assim como ja desapare-
errara .a canção parisiense e a canção na-
poliú^.jÇm breve nosso samba será com-
pletamente substituído pelo rock. Temo
muito que nossos netos venham a conside-
rar erisnmt», o choro e a marvlimha gene-
ros musicais tão remotos quanto o maxixe
e hoje ptlrtUós.

0 compositor clássico brasileiro tor-
nou-sc o 'parente 

pobre cm relação aos
músicos populares, tanto os compositores
quanYo os intérpretes. Nossos artistas das-
sicos sào hoje figuras quase clandestinas,
margji#$/a'dos pelo poder esmagador dos
meios de comunicação de nossos dias
Não *'v.ri>fvs de nenhum tomai brasileiro
que mantenha uma coluna diana. ou mes-
mo .senunil. com um critico musical per-
rrurxtiic- ludo c sai.nrK.-ado ao gosto do"povão"! r -c o nivelamento por baixo So
entanrri. ntía antigos países socialistas e
nas nãçòa do Primeiro Mundo, a musK.i

¦ •'¦ 'rmais mereceu tanta prioridade
- ¦ aspecto cultural creio que o Brasil

\. ¦ ¦; • iodo desse h
Murariam afundando cada >.. n

Münd \

gani. dando preferência a exibições mcdio-
crês de música popular.

No entanto, essa mesma música classi-
ca brasileira tinha notável repercussão na
elite brasileira c na classe média em geral,
que disputavam as entradas para as tem-
poradas de ópera c de bale com entusias-
mo. Até os anos 50 muitos compositores
clássicos brasileiros eram personalidades
altamente consideradas e festejadas na im-
prensa, pelos intelectuais brasileiros c até
pela sociedade elegante da época. Desde
então, eles têm visto sua imagem diminuir
melancolicamcnte. em comparação ao en-
deusamento excessivo dos músicos nopu-
lares Recentemente, Francisco Mignonc c
Zé do Cavaquinho faleceram no mesmo
dia e. pira minha surpresa c escândalo, os
jornais locais deram muito maior destaque
á figura do modesto compositor popular
E tratava-se nada menos do que Francisco
Mignonc. gloria nacional e mundialmente
conhecido e respeitado.

É verdade também que esse desmesu-
rado destaque dos artistas populares nào
ocorre somente no Brasil: também nos
Estados Unidos da América e na União
Soviética eles ganham muito mais e go-
zam de maior popularidade do que os
clássicos No entanto, os governos e as
entidades de ciasse nesses paises vêm ado-
tando medidas para proteger c estimular
os compositores e os intérpretes da musi-
ca clássica Disse-me ha tempos o compo-
suor soviético Vassili Zaeorski que. tu
URSS. os músicos formados cm conscr-
vatòrios ou filiados á União dos Compo-
silorcs ganham bem menos do que os
integrantes de conjuntos amadores de
m:: ou de nxk, Para contornar essa rcili-
Jade. o governo soviético decidiu criar
um fundo nacional para ajudar e cstimu-
i.ir i". compositores c interpretes eiuditos.
que concede anualmente numerais pré-

ia do Povo Soviético", o que tem consti-
lindo um grande estimulo á ciasse. Lem-
bro lambem que na Inglaterra vários
músicos eminentes, compositores, inlér-
pretes e niusicólogos, têm sido distingui-'
dos com títulos nobihárquicos pela Rai-
nha. e hoje ostentam antes de seus nomes
os lilulos de Sire Dome.

Nos Estados Unidos da América, o
importante apoio privado e oficial recebi-
do pelos artistas clássicos é do conheci-
mento de todos. Na França, a conhecida
entidade de mecenato Sacem informa que
mais de 80° 0 dos patrocinadores de suas
atividades preferem ajudar a musica clãs-
sica. Voltando á America, contou-me o
consagrado compositor norte-americano
Bcnjamin Dunhan que as grandes entida-
des privadas que recolhem direitos auto-
rais. como a Ascap, reservam cerca de
10° o de sua renda bruia recebida dos
músicos populares, a fim de assistir e
promover os compositores clássicos. Ou-
trás entidades de classe pagam direitos
autorais mais elevados aos compositores
eruditos do que aos populares, a fim de
reduzir o desnível de rendas entre os dois
grupos Recordo que em nosso pais, com
um pouco mais da metade da população
dos EUA. trabalham regularmente menos
de 100 compositores clássicos, ao passo
que naquele pais ha 4 000 compositores
profissionais em atividade No Brasil esti-
ma-se generosamente em 100 mil pessoas
o publico amante da música clássica, ja
nos EUA calcula-se em mais de quatro
milhões os entusiastas d.i música erudita
Entidades norte-americanas e patrocina-
dores privados encomendam anualmente
cerca de 500 novas obras aos composito-
res clássicos mais em evidência, ou mais
promissores No Brasil a média anual de
encomendas nào chega o 20 Na recentís-
sima distribuição de prêmios anuais a

esforço urgente para criar uma série de
incentivos c apoios ao compositor c ao
intérprete nacional clássico, sobretudo ao
jovem artista de talento que está hesitante
em continuar nessa profissão tão pouco
promissora. A Lei Sarnc) foi um fracas-
so. No seio do Conselho Federal de Cul-
tura. pela imprensa, tive ocasião de fazer
apelos dramáticos nesse sentido, sem cn-
contrar eco. Perdeu-se o ano de 1990
pelos motivos bem conhecidos por Iodos.
Possa o erudito novo secretário de Cultu-
ra da presidência da República, embaixa-
dor Sérgio Rouanet. homem do Primeiro
Mundo, meditar sobrc o assunto e adotar
as providências cabíveis.

O segundo grande problema que afli-
ge a nossa música está no setor popular.
Existe verdadeira conspiração das gran-
des empresas multinacionais da música
para eliminar a criação musical regional,
isto é. nacional de cada pais. baseada no
respectivo folckxe. Dois paises importan-
tes de enorme riqueza cultural, a França e
a Itália, nào souberam defender-se dessa
maré intcmacionalizante, impulsionada
exclusivamente por interesses comerciais,
ü rock já havia atravessado o muro de
Berlim anles de seu desmantelamento c
chegara ate Moscou, Pequim c Tóquio.
Será mesmo o rock a música popular
universal da chamada "Aldeia Global" de
McLuhnn? ü interesse financeiro dessas
empresas multinacionais da música é de
pn>duzir discos que sejam vendáveis aos
milhões de exemplares, nos quatro cintos
do mundo. No Brasil essas empresas nem
sequer fa/em mais gravações cm nosso
território: os grandes artistas nacionais são
levados a Nova Iorque ou â Califórnia
para gravar seus discos de musica brasilei-
ra. com a curiosa justificativa de que nos-
mis estúdios não têm condições técnicas,
nem pessoal competente para realizar gra-

Pode ate ser

Também ao C^liress^ãprTnêTtãnn-
um período de distensão, a ser dedicado
a esforço serio para a_ correção de suas
graves distorções. Enquanto vive ás tur-
ras com o governo, nào encontra folga
para olhar para dentro de casa.

Infernizar o governo é obrigação do
Congresso. Se quiser ser levado a séno é
indispensável que reconquiste a aulon-
dade comprometida pelos feios pecados c
escândalos que mancham sua reputação
c nunca foram redimidos pela penitência
que ajuda a salvar a alma do arrependido
no caminho da conversão.

adequado no BrasiP Afinal somos um
grande mercado com 155 milhões de habi-
tatues, que esta a merecer maior conside-
ração. Sc nossas autoridades culturais go-
vernamentais (federais, estaduais e
municipais) nào estiverem atentas c agirem
oportunamente, no inicio do século XXI
nào haverá mais música brasileira — nem
clássica, nem popular.

Se compararmos os sambas c marchi-
nhas compostos especialmente para os
carnavais dos últimos anos com a enorme
produção do mesmo gênero nos anos
40,50 c 60. é bem fácil verificar que houve
notável decréscimo cm número e em qua-
lidadc das letras e da música para cirna-
vai. Em 1991 praticamente só foram di-
vulgadas pelo rádio e pela televisão as
obras escolhidas para representar as esco-
Ias de samba que desfilaram no sambo-
dromo. E esse fenômeno lastimável ocor-
rcu pouco depois da realização de um
espetacular e divulgadissimo festival de
nnk no Rio de Janeiro, aliás de qualidade
que deixou bastante a desejar, como ficou
bem claro pela imprensa levai E o carna-
vai do Rio, cm 1991, praticamente se
limitou aos desfiles no sambódromo. Tu-
do mais que antes enchia de alegria a
cidade prece já ter desaparecido. A co-
mcrciali7açâo hoje domina tudo, enquan-
to o governo assiste ao fato de braços
cruzados. Sugiro ao senhor secretário de
Cultura do presidente da Republica a
designação de um grupo de trabalho inte-
grado por pessoas experientes de todos os
setores da música brasileira, inclusive cn-
tidades de classe, para examinar detida-
mente estes dois graves problemas c acon-
selhar medidas legais, enérgicas e
apropriadas para tentarmos um rápido
esforço no sentido de inverter essas ten-
dencias injustas e impatrióticas

Ávida
religiosa

Dom José
Freire Falcão *

No 
recente encontro do Santo Pa-

dre com os representantes do
episcopado brasileiro, foi lembrado o
testemunho de nossos bispos, por oca-
siào da visita "ad limina". cm relação a
diversos aspectos da vida da Igreja em
nosso pais.

No plano social, foi notado que as
grandes distâncias sociais retratam
uma situação de injustiça c de extrema
pobreza, inaceitável para a consciência
cristã, diante da qual a Igreja nào pode
ser indiferente.

O problema se põe. no entanto, sob
a missão específica dos bispos, padres c
religiosos em face de uma realidade
social atentatória á dignidade humana
e á vocação dos filhos de DcúsVPois, a
maioria de uma população'lÍRo tem
pleno acesso aos bens essenciais para
uma vida humana digna. rjnj]

A opção evangélica pelos pobres,
lembrada como uma exigência cpi face
de tal situação, poderia justificar o cn-
volvimento de padres e religiosos na
ação direta de transformação da socie-
dade, com as implicações de aceitação
de um determinado projeto politico-so-
ciai ou do compromisso sindicai c poli-
tico-partidário?

A questão foi levantada tendo em
vista que numerosos religiosos é reli-
glosas esuio inseridos no trabalho pas-
toral em comunidades muito pobres.
Dai a tentação, a que muitas cederam,
de tomadas de posição idcológiço-poli-
tico-sociais, com o esvaziamento espin-
tual c apostólico c conseqüente deser-
ção da vida religiosa.

A resposta se encontra na Carta
Apostólica de João, Paulo II aos Reli-
siosos e Religiosas da América Latina.
Nela afirma o Papa que os jovens e os
pobres esperam dos religiosos como
"primeiro c fundamental apostolado
do religioso na Igreja um luminoso
testemunho de vida evangélica". A
propósito foi dito que o religioso excr-
ce seu munus profético pela santidade
Nessa Carta, João Paulo II lembra jus-
tamente que os religiosos c religiosas
"estão chamados a dar um testemunho
pessoal c comunitário de santidade na
Igreja".

Por isso, a opção evangélica pelos
pobres, que não é uma novidade na
Igreja c sempre caracterizou a presença
da vida religiosa em nosso pais, nào
pode ser desvirtuada a pretexto da gra-
vidade de uma determinada situação
social, a ponto de levar "a uma poliu-
zação da vida consagrada, não isenta
de opções partidárias e violentas, com
a instrumentalização de pessoas e insti-
tuições religiosas para fins alheios â
missão da Igreja" (João Paulo II, ibi-
dem).

Nesse contexto, se observou a inter-
pretaçào dos conselhos evangélicos -

pobreza, obediência c castidade - cm
chave puramente seculansta ou polui-
/ante. Em sua Carta, o Papa chama a
atenção para o desvirtuamento do voto
de pobreza 

"por falta de referência à
pobreza de Cristo e sem conexão com a
sua medida que e a vida leologal" (Ibi-
dem).

Notou-se com razão que a debilida-
—^rk^-tki4gí(íj*-n-(i4lwi4.-e4W.-Ha-p(;flu«a.—

de leigos conscientes de sua missão de
batizados onde se constróem as esiru-
turas econômicas, políticas e sociais
para marcar-lhes com o fermento Ú5~
Evangelho. Pois, se sào numerosos os
leigos comprometidos nos serviços
celesiais. sào poucos os que procuram,
com sua competência profissional c põ;
litica, pautar sua atuação na sociedade
segundo as exigências do Evangelho e a-
doutrina social da Igreja.

Mas, a penúria de cristãos compro-
metidos com a transformação da socie-
dade em nome de sua fé não justifica
absolutamente o envolvimento de pa-
dres. religiosos e religiosas na translór-
maçào direta da sociedade. De fato.
quanto mais os padres e religiosos .as----

" sumem posições e encargos temporais
menos espaço deixam aos leigos para a.
missão que lhes é própria. Missão de.
criarem c recriarem as estruturas da
sociedade segundo sua visão, responsa-
bilidade c competência, juntamente
com todas as pessoas de boa vontade,
mas iluminados pela fé crista.

A missão do padre e do religioso 6'
tanto mais importante para o surgi-
mento de uma nova sociedade quanto
menos se comprometem com o tempo-
ral e mais se voltam para a educação c
a nutrição da fé dos cristãos presentes •
nas realidades temporais.

Particularmente, os religiosos c reli-'
giosas contribuem muito mais para um
mundo melhor pelo testemunho de
uma vida santa que por posições ideo-
lógico-politico-sociuis, em relação às
quais nâo estão preparados e com as
quais nào haverão de alcançar o quç ,
pretendem. Ao passo que seu testemu-
nho da experiência de Deus é sempre
extremamente benéfico para os.çida-
dãos e a sociedade. A politi/açào da
vida religiosa é um mal para- éJa c
nenhum bem traz ao mundo

Sc há uma debilidade na atuação
temporal de nossos leigos é porque a
Igreja nào lem sido capaz de eduüà-los
na fé para o seu compromisso cristão
no temporal e de animá-los espiritual-
mente em suas legitimas opções políti-
cas, profissionais e técnicas. Neste ter-
reno é preciso que os leigos apareçam e
diminua a presença da Igreja O que
nào implica uma omissão na dcuüficia
evangélica de situações c comporta-
mentos contrários aos desígnios salviíi-
cos de Deus

* Carópai-Arsittvspo <Je Brasília, membro do
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çHavel pede que^Ôtan defenda
URSS dá força de lei a voto

Leste europeu sobre a preservação da União
e BRUXELAS — O presidente da
vJchecoeslováquia, Vaclav Havei, pediu á
-iQtan (Organização do Tratado do
.{Atlântico Norte) que ajude a defender as
,?irágcis democracias da Europa Oriental e
i.pào feche as portas à admissão na alian-
r.ça militar ocidental de seus antigos ini-
omigos.
.r Primeiro chefe de Estado de um pais
^integrante do Pacto de Varsóvia a visitar

,0 quartel-general da Otan, Havei disse
.jflue seu pais nào permanecerá neutro no
^çaso de um vácuo de segurança, junto a
..jtma União Soviética instável que de-

monstra "sinais 
preocupantes" de retor-

no á linha-dura."'¦*' O secretàno-geral da Otan, Manfred
Woerner, no entanto, deixou de lado a
''sensível questão de permitir o ingresso de
faises europeus orientais na aliança mili-
star ocidental. Ele alegou que a mera
^presença da Otan descstimulará agres-
•sòesjmilitarcs.
•i "Temos consciência de que nosso
, pais não pode tornar-se um membro re-
igulasr da Otan no futuro. Ao mesmo
.(empo,,acreditamos que uma aliança de
.países unidos pelos ideais de liberdade c
.democracia não ficará para sempre fe-
•jÇhadu a países vizinhos que estão perse-
guindo os mesmos objetivos", afirmou

rHavcl.
Garantia — Oficiais da Otan —

.temerosos de desgostar a União Soviéti-

.ca com qualquer sugestão de que a alian-
ça pode estender seu guarda-chuva de
k-gurança em direção ao Leste — já
..anunciaram que não haverá garantias
^aos países da Europa Oriental e que nâo

. existi," nenhuma chance de aceitar novos

.integrantes.
;,. Havei ressaltou que os contatos diplo-
juiáticos c militares mais próximos com a
Otan, desde o fim da Guerra Fria. são

."uma espécie de garantia" de segurança. O
presidente frisou, contudo, que a Tche-
cocslováquia não ficará neutra depois que
o moribundo Pacto de Varsóvia (aliança
militar do Leste europeu) acabar.

— Woerner assegurou que a Otan nào
csiá^indtferente às preocupações dõrcx-~
satélites soviéticos, que enfrentam agora
graves problemas econômicos c políticos
à sombra de Moscou. "Esse é o motivo
pelo qual desejamos desenvolver estrutu-
ras que aumentarão a segurança daque-
les países", acrescentou Woerner. tais
estruturas incluem ligação mais próxima
com a Otan, com a Comunidade Econò-
mica Européia c a criação da Confercn-
cia sobre Segurança e Cooperação na
Europa, com 35 países.

O presidente thecocslovaco pediu
desculpas, cm nome de seus compatrio-
ias, pelas mentiras proferidas no passado
pelos dirigentes comunistas de seu pais
ao se referir ao Ocidente. Recordando
que a propaganda comunista apresenta-
va a Otan como "o bastião do imperia-
lismo e a encarnação do diabo". Havei
desculpou-se em nome do povo ichccoev
lovaco "por todas essas mentiras com
respeito a vocês".

MOSCOU — O Sovicte Supremo
(parlamento) da União Soviética apro-
vou resolução dando força de lei cm
Iodas as repúblicas — inclusive as seis
que se recusaram a participar — ao
resultado positivo do referendo do dia
17 sobre a preservação da União. Os
parlamentares também exortaram o
presidente Mikhail Gorbachcv a lomar
medidas para põr fim aos confrontos e
á rebeldia política e econômica de vá-
rias repúblicas.

Pouco antes da resolução do parla-
mento. Gorbachcv disse — depois de
encontro no Kremlin com o ministro de
Relações Exteriores britânico. Douglas
Hurd — que agora a URSS está cm
condições de avançar para a assinatura
do novo tratado da União que ele está
propondo, e advertiu que as tentativas
de impedir a renovação da União po-
dem exigir medidas mais duras para
levar a cabo as reformas da pereslroika.

A resolução do parlamento tem teor
bastante duro. c foi tomada após a
apresentação de resultados pralicamen-
le finais do referendo pelo presidente da
Comissão Eleitoral, Vladimir Orlov.
Segundo ele. apenas modificações infi-
mas ainda serão feitas no côrnputo, que
registrou a participação de S0°'o dos
184 milhões de eleitores, dislribuidos
pelas nove repúblicas onde o referendo
foi organizado pelas autoridades locais.

Dentre os que participaram. 76" o
disseram sim à pergunta do Kremlin,
sobre a necessidade de preservação da
União de repúblicas socialistas e sobe-
ranas. com poderes autônomos revistos
c aumentados pelo novo tratado de
União que eslá em discussão. Segundo
o presidente do Sovicte Supremo. Ana-
loii Lukianov. esta porcentagem de res-
poslas positivas entre os que participa-
ram corresponde a 58% de todo o
eleitorado.

"Todos os órgãos de Estado da
União Soviética e das repúblicas devem
aceitar cm suas atividades práticas as
decisões do povo expressas no referen-
do pela manutenção da União renova-
da. tendo cm conla que esses resultados
são definitivos e têm força de lei em
todo o território da União Soviética",
diz a resolução logo em seu inicio.
Aprovada por 280 votos, com 38 contra
c 37 abstenções, ela exorta Gorbachcv e
o primeiro-ministro Valenlin Pavlov a
adotatem "medidas enérgicas para res-
labelecer os vínculos econômicos entre
as repúblicas" — várias das quais, cnlre
elas as que não participaram do refe-
rendo, estão boicotando as diretrizes
econômicas do Kremlin.

Os deputados falam ainda da necessi-
dade de impor o estrito cumprimento das

ChelyabinsK, URSS — Rauter
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Mineiro cm greve rejeita proposta de volta ao trabalho

Polônia desperta inveja

leis da União Soviética e impedir o con-
-fTOTtlOftntre-a-legjslação do centro e as
das repúblicas, como vem acontecendo."De modo geral, o referendo c seus
resultados podem ser considerados um
êxito da democracia soviética ,e um
triunfo para aqueles que associam o
futuro de sua terra natal c seus destinos
pessoais á preservação da unidade da
URSS", disse Orlov. acrescentando que
o resultado "reafirma a prioridade dos
direitos c das liberdades dos povos de
qualquer nacionalidade".

Segundo o côrnputo eleitoral, cerca
de 2 milhões dos mais de IS milhões de
eleitores das seis repúblicas que nâo
participaram conseguiram votar. Essas
repúblicas sào as três do Báltico (Lituá-
nia, Letônia e Estônia, iodas empenha-
das em movimentos separatistas), a Ar-
mênia, a Geórgia e a Moldova.

Após seu encontro com Hurd, Gor-
bachev considerou "profundamente de-

mocrálico" o projeto de tratado da
União, mas que iate agora só foi aceito
por oito repúblicas. Gorbachcv lem-
brou que o projeto prevê diferentes for-
mas de relações entre o poder central c
as repúblicas, c estabelece claramente as
competências, poderes c responsabilida-
des de cada parte. Em sua resolução, os
parlamentares soviéticos pediram uma
aprovação o mais rápido possível do
novo tratado.

Enquanto Hurd declarava cm entre-
vista coletiva após o encontro com
Gorbachcv que as reformas econômicas
ainda não se concretizaram a ponto de
justificar ajuda do Ocidente, já chegou
a quase 300 mil o número de mineiros
de carvão em greve nas repúblicas da
Ucrânia c da Rússia. Ontem o governo
iniciou campanha para pressioná-los a
voltar ao trabalho, afirmando que eslào
causando desemprego cm setores corre-
latos.

Devedor reclama
de tratamento
privilegiado

VIENA — Os países do Leste
europeu que amargam o peso de
grandes dividas externas estão com
inveja da Polônia, que recebeu um
tratamento privilegiado tanto do
Clube de Paris quanto do governo
americano, que reduziram subslan-
cialmcnte sua divida. Além disso,
economistas acreditam que os países
latino-americanos também vão rei-
vindicar junto ao governo dos EUA
o mesmo tratamento dado aos polo-
neses.

Bulgária. Hungria c Iugoslávia
têm dividas externas enormes, mas
dão tratamentos diferenciados ao
problema.

A Hungria está evitando reesca-
lonar sua dívida, que gira em torno
de USS 21.3 bilhões — a mais alta
cm termos per capita cm todo o
Leste europeu. Este procedimento,
que começou a ser adotado nos go-
vernos comunistas, foi mantido pelo
atual governo, que argumenta que
manter o serviço da divida cm dia
poderá ajudar no acesso da Hungria
aos mercados de capital internacio-
nal c encorajar o investimento cs-
trangeiro no pais.

De fato, este é um dos principais
objetivos que a Polônia persegue
com a sua atual política financeira
"O capital estrangeiro agora pode
vir para a Polônia", afirmou o mi-
nistro das Finanças polonês. Lcszek
Balccrowicz, na semana passada. 

"O
capital estrangeiro nâo gosta de se
deslocar para países endividados
que têm dificuldades em cumprir
seus compromissos"", afirma ele.

Perdão — O Clube de Paris —
que reúne os credores da Europa
Ocidental, aiém dos EUA, Canadá e
Japão — concordou na semana pas-
sada cm reduzir pela metade a divi-
da da Polônia c os Estados Unidos
reduziram em 70" o a divida polone-
sa para com o governo americano.
O total da divida externa polonesa c
USS 48 bilhões, dos quais USS 33.3
bilhões são com governos.

A Iugoslávia reescalonou sua di-
vida no passado, mas hoje está pa-
gando cm dia seu débito de USS 16
bilhões. A Bulgária suspendeu uni-
lateralmente o pagamento de juros c
do principal de sua divida externa de
USS 11 bilhões no ano passado, o
que provocou o corte dos créditos
internacionais para o pais. incluindo
os créditos para exportação.

Mas há uma diferença crucial en-
tre esses países e a Polônia. Cerca de

três quartos do débito polonês: sào
com governos, fazendo com'que
uma redução de dívida seja algo re-
lativamenle simples de executar Os
outros paises do Leste europeu de-
vem a maior parte a bancos. A Bul-
gária deve apenas 7% do seu total a
governos, a Hungria entro 10% c
15% ca Iugoslávia 35%.

Embora funcionários húngaros
garantam que manter o serviço da
divida cm dia seja muito doloroso, o
governo nâo pensa cm mudáfsua
política de longo prazo, garantiu1 o
ministro da Economia Bela IÇaàar
na semana passada. j"'

O vice-presidente do Banca Na-
cional da Iugoslávia. Zarko Trboje-
vic, disse que a Iugoslávia'nunca
teve o tratamento especial' dado á
Polônia, c que os esforços iugosla-
vos para pagar a divida resultaram
numa saida de capitais do pais.

A Bulgária ainda está negocian-
do o rccscalonamento da divida c é
muito cedo para falar cm cancela-
mento de parte dela. segundo o mi-
nistro das Finanças do País.

'Ajuda' — Os outros países, do
Leste europeu, incluindo a Romênia

que nào tem divida externa, toda
paga durante o governo de Nicolae
Ccaúcescu â custa da fome de sua
população — e a Tchecoslováqliia

cuja divida externa é de apenas
USS 7 bilhões — estão recebendo
ajuda externa neste momentOjiT.o-
dos eles, a exceção da Iugoslávia,
fizeram acordos com o FMI de cm-
prèstimos tendo como contrapartida
promessas de reformas econômicas.

O caso da Polônia, neste eontex-
to, é uma exceção, e o Ocidente está
dando ao pais um prêmio por seu
papel pioneiro no movimento de
derrubar o comunismo e abraçar as
reformas no sentido de uma econo-
mia de mercado. De qualquer.for-
ma. o precedente foi-criador^T-'-^'—

A América Latina, que tem uma
di\ida externa astronômica, pagou
ao Ocidente USS20 bilhões, no-ano
passado, aumentando ainda mais a
pobreza no nono ano de investimen-
lo negativo na região.

Segundo Robert Dcvlin. um eco-
nomista da Comissão Econòjflica da
ONU para a América Latina, os
latino-americanos ficaram interessa-
dissimos no caso polonês. 

"Sc é ver-
dade que o Clube de Paris eslá apli-
cando certos critérios ccoju^jcos
na Polônia, também é verdade que,a
Polônia está reivindicando um corte
de 80% em sua divida há muitos
anos. Finalmente, a pressão política
polonesa surtiu efeito", ironiza De-
vlin.
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ERFURT, Alemanha — Pela segun-
da vez em três dias. dezenas de milhares
de habitantes dajjntiga Alemanha Orien-¦torpromoveram manifestações e gre\cs-
relâmpago para protestar contra o de-
semprego e o fechamento de empresas
estatais. Em Erfurl. cerca de 85 mil pes-
soas foram às ruas acusar o chanceler
(chefe de governo) Helmut Kohl de pro-
mover uma política econômica de "so-
brevivéncia dos mais capazes".

Como outros 100.000 manifestantes
que foram ás ruas de Leipzig e outras
cidades na segunda-feira, os de ontem
acusaram o organismo governamental
encarregado de privatizar empresas esta-
tais da antiga RDA — a Treuhandans-
talt — de empenhar-se muito pouco em
lentar reabilitar as empresas e salvar os" 
empregos.' Em torno' dê" ütff iérço_dos
alemàcs cm idade produtiva dos cinco
estados (Làndlcr) orientais está desem-

pregado, cm fenômeno que surgiu depois
da reunificação do ano passado.- Nas cidades de Eisenhucitenstadt.
Hennigsdori*. Brandemburgo. Uffferwcl-
lenborn e Freital, cerca de 10.000 opera-
rios siderúrgicos promoveram §re'\es-rc-
lá m pago para pressiõhàrpor
reivindicações salariais que sfrãò nego-
ciadas na próxima semana. "Oucremos
uma oferta concreta de dinheiro, çom um
prazo para equiparar os salários,',,'[com
os da parle ocidental do pa'mh disse
Horst Wagner, porta-voz dó sindicato
IG Metal).

No comício de Erfurt. os oradores
acusaram Kohl de ter enganado os ale-
màcs-oricntais com promessas de rápida
equiparação com o padrão de vida dos
ocidentais, durante a campanha pela reu-
nificaçào que também levou a sua reelei-
cão cm dezembro. "1'oHiicos^rrào "merc-
cem confiança!". "Milhões"-"Contra"
milionários" (os alemâcs-ocidcntàiS), di-
ziam alguns dos slogans.

Crise iugoslava — Os integran-
tes da presidência colcgiada da lugoslá-
via concordaram em iniciar na próxima
semana uma série de reuniões para tentar
impedir o esfacelamento da federação c
mesmo a guerra civil, ameaças agravadas
na semana que passou pelos confrontos
entre as lideranças políticas da Sérvia, de
um lado, c da Eslovênia e da Croácia de
outro. "Esta serie de reuniões poderá ser
crucial para o futuro da Iugoslávia", dis-
se Eranjo Tudjman, presidente da Croá-
cia, onde se dará a primeira reunião.
Segundo ele, o principal motivo de desa-
vença continua sendo o papel a ser atri-
buido ao Exército — constituído cm sua
maioria de oficiais servios — no novo
arranjo político que se busca.
Acidente I — Pelo menos 90 solda-
dos sencgalcses que participaram da
guerra no Golfo Pérsico morreram cm
conseqüência da queda do avião militar
saudita que os transportava do porto de
Jedá para Ras ai Mushab, perto da fron-
teira com o Kuwait. Os soldados, muçul-
manos, estavam voltando para seu pais
depois de visitarem as cidades sagradas
de Meca c Mcdina. O mau tempo e as
colunas de fumaça de poços de petróleo
incendiados contribuíram para a má visi-
bilidade que causou o acidente.
Acidente II — Dois aviões milita-
res P-3 Orion chocaram-se no ar sobre o
Oceano Pacifico, e ontem á noite ainda
nào haviam sido encontrados os corpos
dos 26 tripulantes, que eram dados como
mortos. Os dois aparelhos haviam levan-
lado vôo na base aérc americana de
Moffct. no Norte da Califórnia, c reali-
zavam manobras quando o acidente
ocorreu, causado aparentemente por
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Conversão — O cx-ditador'do Pa-
namá, general Manuel Antônio Noricga
(foto), é agora um "renascido em,Cris-
to", depois de converter-se á religi»)o ba-
lista Noricga,
derrotado pela in-
vasào americana
do pais, cm de-
zembro de 1989,
está á espera, nu-
ma penitenciária
da Flórida, de seu
julgamento por
narcotráfico.
Aniversário
— A Namíbia co-
memorou o primeiro aniversário da in-
dependência do pais cm relação à África
do Sul. Ao falar para uma- multidão
entusiasta, o presidente Sam Nujoma
afirmou que a nova democracia só será
realmente livre depois de conquistar a
independência econômica.
Espião — O cx-chefe dos serviços de
segurança franceses, Pierrc Maripn, disse
que recebeu do presidente François Mit-
terrand, em 1982, autorização para ma-
lar o dirigente da guerrilha palestina,
Abu Nidal, c o terrorista Carlos^ Cha-
cal. "Eu fiquei surpreendido. Pensei que
Mitterrand fosse contrário à?*elimina-
çòcs físicas." « •
Imigrantes — Grupos de imi-
grantes judeus soviéticos estabSlcccram-
se nos territórios árabes ocupados por
Israel em uma proporção maior c mais
acelerada do que o indicado pelo Govcr-
no israelense, informou o Dcpa.rjajncnto
de Estado americano, cm seiifrirnciro
relatório sobre essa questão. ^vTprrpula-
çào judia nos territórios ocupados vem
crescendo a uma taxa anual fie 10%,
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Obituário

AliííllíM, Magrc, 72 anos, de parada
carclrorwspiratòria, no Instituto de As-
sistemas ao Serv idor do Estado do Rio
de Janeiro (laserj). na Praça da Cru/
VerniçJliií, no Cenlro da cidade. Flumi-
nense.^pensionista, viúva, morava no
LeijferjjfZona Sul). Foi sepultada on-
tefn rio São João Balisia.
Antônio Almeida Fraga. 50 anos. de
hemorragia digestiva, no Hospital do
lnafllGív.flP Andará! (Zona Norte). Mi-
neirAvposleiro. solteiro, morava na Ti-
juca,$rma Norte). Tinha um filho. Foi
sepuitudaontem no Caju.
Atani.kjína Machado. 58 anos. de pa-
rada oardiorrespiralória, no Hospital
Sào Lucas, cm Copacabana. Baiano,
aposentado, casado, morava em Jaca-
rcpà&iráartinha dois filhos. Foi sepulta-
do ontem no Jardim da Saudade.
Helena ile Sá Pinto. 60 anos. de insufi-
ciènera oardiaca e hipertensão, em casa.
na (Bcla Vista, bairro da parte central
de Sãã^julo. Baiana, advogada, mo-
rava cmjlotafogo. Seu corpo foi trans-
fatiado*'de Sào Paulo para o Rio de
Janeiro iiVpultada ontem no Sào João
Batista.;,]
Ilmilia da Cunha Peres, 87 anos. de
caq^cAJa senil e arterioesclerose, na
Casa de Saúde Santa Rita. Fluminense,
dona-de-casa. viúva, morava cm Vila
isabcLrtBoi sepultada ontem no Caju.
Hildulfo Thebdoro de Jesus. 79 anos, de
paradaiciirdiorrespiratória, em casa.
emCunipo Grande (Zona Oeste). Baia-
nOiibajlfário aposentado, solteiro, dei-
xaitrèj. filhos. Foi sepultado ontem no
Jar.djin da Saudade.
Jean Claude de Kreilas, 60 anos, de
sepHceiilia e úlcera gástrica, no Hospi-
tal,São Lucas, em Copacabana (Zona
Sull."Ponugiiès. aposentado, casado
conv>Ncii?a Viana de Freitas, morava
cnVCtipaeabana e linha dois filhos. Foi
sepultado ontem no Cemitério Sào
João Batista, em Botafogo (Zona Sul).
Josc^títbhio da Silva. 74 anos. de aci-
derife' Vascular cerebral, no Hospital
CerifraTdo Exercito, em Triagem (Zo-
na Nòítcl Pernambucano, militar re-
formulo-do Exército, casado, morava

Rio de Janeiro
no município de Nilópolis (Baixada
Fluminense). Foi sepultado ontem no
Cemitério Parque-Jardim da Saudade,
cm Jardim Sulacap. cm Jacarepaguá
(Zona Oeste).
Maria Na/arelh Uma Brás. 61 anos. de
acidente vascular cerebral c diabete
mclito. no Hospital Municipal Miguel
Couto, na Gávea (Zona Sul). Mara-
nhense. dona-de-casa. casada com Ma-
noel Brás. morava em Copacabana c
deixa dois filhos. Foi sepultada ontem
no Sào Joào Batista.
Mário Martins Loureiro. 76 anos. de
insuficiência respiratória, no Hospital
Universitário Pedro Ernesto da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro
(L'ERJ). em Vila Isabel (Zona Norte).
Português, aposentado, casado com
Rosa Marques Loureiro, morava no
Méicr(subúrbioda Central). Foi sepul-
tado ontem no Sào Joào Batista.
Navsima Youvscf Farah, 91 anos, de
insuficiência respiratória, no Hospital
da Benificéncia Portuguesa, na Glória
(Zona Sul). Siria, pensionista, viúva.
morava cm Santa Teresa, linha dois
filhos. Foi sepultada ontem no Cerriitc-
rio de Sào Francisco Xavier, no Caju
(Zona Portuária).
Ornesina Toledo. 94 anos. de caquexia
senil e arterioesclerose. na Casa de Saú-
de Brasil-Portugal. no Rio Comprido
(Zona Norte). Mineira, dona-de-casa.
solteira, morava em Vila Isabel. Foi
sepultada ontem no Caju.
Teresinha Sou/a Silva. 50 anos. de cho-
que septico c diabete mclito, no Hospi-
tal Universitário Clementino Fraga da
Universidade Federal do Lstado do
Rio de Janeiro (UFRJ). na Ilha do
Fundão (Zona Suburbana). Pernam-
bucana. dona-de-casa. viúva, morava
em Bonsucesso (subúrbio da Lcopoldi-
na). Foi sepultadá~ónlcm no Caju.
Vera da Cunha Drumond. 66 anos. de
câncer e insuficiência hepática, em ca-
sa, cm Copacabana. Gaúcha, psicólo-
ga, solteira. Foi sepultada ontem no
São Joào Batista.

Quadrilha vendia vaga em universidade
SClvio Andrade

CAMPO GRANDE — Dois estu-
dantes da Universidade Federal de Ma-
to Grosso do Sul. aprovados no vesti-
bular realizado na primeira semana de
janeiro — Robin Marques dos Santos,
do curso de Medicina, c Marcelo Scba
Saigali. de Odontologia —. pagaram
cada um USS 5 mil para conseguir uma
das 1.200 vagas disputadas por 13 mil
candidatos. A fraude foi constatada
pela Policia Federal, que ontem divul-
gou as investigações que vinha rcali-
zando há mais de um mês. As provas'de
Robin e Scba foram realizadas por
uma terceira pessoa, após falsificar seus
documentos de identidade e o car-
tão de inscrição para o vestibular.

Robm esta preso na Supcrintcndên-
cia Regional da Policia Federal, nesta
capital. Embora envolvido diretamen-
te no caso. Scba c menor — tem 18
anos —. c seu pai. Sami Salomão Sai-
gali. vai responder processo cm libcr-
dade após pagar CrS 814.959 de fiança,
arbitrada pelo juiz federal da 3' Vara,
Odilon de Oliveira. A Policia Federal
apura as atividades da firma Serra Ne-
gra Produtos Automobilísticos, de
Goiânia, que seria o centro de uma
quadrilha especializada cm fraudar ves-
libulares e com ramificações no Rio de
Janeiro. São Paulo. Minas Gerais. Bra-
siha c Maio Grosso.

Em depoimento á policia. Robin. de
26 anos. confirmou que comprou a va-
ga mediante o pagamento antecipado
de USS 5 mil a firma Serra Negra, á
qual enviou ordem de pagamento pelo
banco Bradesco. O estudante contou
que soube da existência dessa firma
por um amigo, de nome Muhamed. que
cursa Medicina na Gama Filho, no
Rio. Seu contato cm Goiânia, por lele-
fone. foi com uma pessoa que se ideií-
tificou como Jimiiir. Após inscrever-se

no vestibular. Robin enviou á Serra
Negra o cartão de inscrição fornecido
pela UFMS c sua identidade para se-
rem adulterados. Na véspera do inicio
do vestibular, ele foi procurado cm
Campo Grande por um mineiro de
Uberaba, de nome Carlos Henrique,
enemegadode fazer -suas provas.

Também ouvido pela Policia Fede-
ral, o menor Marcelo Scba negou a

principio qualquer envolvimento na
fraude. "No 

primeiro dia da prova (13
de janeiro), nào compareci e nào sei

quem fez as provas de Redação c Por-
lugués". disse, cm depoimento. De-

pois. seu pai insinuou que teria "com-

prado" o reitor da UFMS, professor
Fauzc Gattass Filho, negando inicial-
mente que havia pago alguém para
fazer a prova no lugar de seu filho: "O

Marcelo é um garoto muito estudioso
e não precisaria desses artifícios." A
Policia Federal confirmou a fraude
após realizar exames grafotécnicos das

provas. Scba confessou, mais tarde, que
a grafia da redação nào era sua.

Ontem, o superintendente regional
do DPF. delegado Roberto Alves, pc-
diu ajuda do Rio de Janeiro c de Goiá-
nia para investigar o caso na Gama
Filho c a existência da firma Serra
Negra. "Já solicitamos a prisão pre-
venliva de Júnior c do Carlos Hcnri-
que. Vamos tentar localizar o Muha-
med. que seria estudante da Gama
Filho", informou o assessor de im-
prensa da superintendência, Carlos Ge-
raldi.

O estudante Robin é filho do coro-
nel da Aeronáutica c médico Rubens
Marques dos Santos, que pertenceu ao
Parasar e é grào-mestre das grandes
lojas de Maçonaria de Mato Grosso do
Sul. O pai de Scba. Sami Saigali. é
dono de um hotel no cenlro de Campo
Grande c vai responder também a pro-
cesso por falsificação de documentos.

Estudante pagou USS 5 mil
A descoberta da fraude no vestibular

da UFMS ocorreu por acaso. Um dos
envolvidos, o menor Seba. comentou
com amigos num dos intervalos da aula
do cursinho no Colégio Dom Bosco, on-
de estudava, que sua vaga no curso de
Odontologia estava garantida porque
comprou-a por USS 5 mil. Um de seus
colegas de sala ouviu e contou ao pai,
que é funcionário da universidade. Os
resultados do vestibular ainda nem ti-
nham sido divulgados e o reitor da
UFMS. professor Fauze Gattass Filho,
já havia iniciado uma minuciosa investi-
gaçào particular, apoiado por assessores
da maior confiança.

Quando saiu o resultado do vestibu-
lar. constatou-se a irregularidade a partir
do próprio desempenho de Seba. que era
considerado um péssimo aluno pelos
professores do Dom Bosco, um tradicio-
nal colégio de classe, construído pelos
padres salcsianos no centro de Campo
Grande. Na prova de Física, por c.xem-
pio, Seba conseguiu acertar 50 das 60
questões, quando a média dos aprovados
foi de 26 pontos. Para ter certeza da
fraude, Gattass determinou que os apro-
vados nos cursos de Odontologia, Medi-
ema. Veterinária e Engenharia Civil de-
veriam preencher um questionário no ato
da matricula."Preparamos um questionário com
seis perguntas corriqueiras, que o ves-
tibulando deveria preencher à mão e no
mínimo com seis linhas. Foi uma forma
que encontramos para ter uma contra-
prova à fraude, ja que as provas teriam
sido feitas por terceiros", explicou o rei-
tor. Os aprovados nào entenderam a
obrigatoriedade do questionário, criando
inclusive problemas burocráticos á uni-
versidade. Mas constatou-se que sete
aprovados no vestibular para Medicina
nào compareceram para fazer a mutricu-
Ia — o que será alvo também de investi-
gações pela Policia Federal.

Alguns vestibulandos chegáfltm a
mandar procuradores para responder
aoqueslionáno. O estudante Robin MnV-
ques dos Santos, ingenuamente, preen-
cheu-o com letra de fôrma e maiúsculas,
o que impediriu conferir com a caligrafia
de suas provas. Mas a secretaria da
UFMS exigiu de Robin. por fim,;o
preenchimento de um requerimento, on-
de, finalmente, um conjunto de letras,
principalmente o "A" maiúsculo, eviden-
ciou a olho nú que a fraude realmente
ocorreu. "Quando constatamos a irreeu-
laridade, pedimos socorros á Policia Fe-
deral". disse o reitor da UFMS.

Fauze Gattass, 42 anos* cxrsecretâ-
rio estadual de Educação e professor
de Engenluina Çíyjl da UFMS, chegou
ás 7h30 de ontem á reitoria sorridente."Não ouviram o rádio'.' Somos manchete
hoje", anunciou, para surpresa de,rtwitos
assessores c da própria comunidade, uni-
versitária. As investigações forani reali-
zadas sob sigilo absoluto. "Realizamos

uma atividade sherloquiana. Se'o TunVi
(dirctor-geral da DPF) não tomar cuidil-
do, podemos ocupar o seu cspaçd'\':briD-
còu Gattass, sem se abalar com a Scusii-
çào de um dos estudantes envolvidos de
que teria vendido a vaga.

Na comparação entre o questionário
preenchido por Seba e a prová''de feda-
ção que prestou' lio vestibular.' üs evl-
dências ficaram'claras. SeguníliTB rei-
tor, no qqestion.irio sua calíèrafia -t
trêmula', "como a:de um garoto'de IX
anos", enquanto na prova a escrita é
firme.'Tomo $c tivesse sido feria por
um adulto. "A caligrafia deveria ser trè-
mula na prova, quando o vestibülando
está tenso", disse Gattass. Os exames
grafotécnicos. realizados por pentes dá
Policia Federal, confirmaram á'fraude
Robm e Seba serão expulsos dáUFMS c
responderão a processo, podendo pegar
de um a cinco anos de prisão.

Exterior
Micrícl Üóuraud. 86 anos. ontem, de golpe, mas foi solto cm 1965. Em 1982.
causa nào divulgada pelo Exercito, que
anunuou-i.ua morte General reforma-
do do'L:xército francês, desempenhou
papelruhavc no episódio conhecido co-
mo aiDRolla dos generais, ocorrido na
Argélifiiitim abril de 1961. que quase
derrubou o presidente Charles De
Gauilc. Gouraud foi sentenciado a sete
anos-Wptisão por sua participação no

recebeu perdão total do governo fran-
cês. A revolta dos generais foi um pro-
testo contra a libertação da Argélia. Os
advogados que defenderam Gouraud
no julgamento argumentaram que ele
nào teve participação direta no golpe,
mas hesitou em seguir as ordens para
reprimi-lo.
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Tel.: 210-2120.

Final feliz de um roubo
Menino é preso por
furto e vira filho
adotivo da vitima

Brasília — Joflo ftamid

Maureh Rojahn

(hsos de Getülio vão
continuar no mausoléu

PORTO ALEGRE - A pedido da
familia.*a *ossada do presidente Gctúlio
Vargas ?l3o foi transferida do ja/igo cm
Sào Borja pára o Regimento do Exército

-.Jfláiil,^i!3uel,-.n;i^i)xad;uda.-cidade^.ccfe—
mo estava previsto. O filho do presiden-
te. Ky.yiiJcl Vargas, pouco antes da exu-
maçâo, antem de manhã, anunciou que
seriam fornadas providências imediatas
para eliminar as infiltrações do mausoléu
da farrjilia,, Os restos mortais foram colo-
cãdos numa urna de mármore revestida
de chumbo e depositados no mesmo lu-
gar, depois de seco e limpo.

DuWtTqüasc duas horas a remoção
até uma capela mortuária no próprio
cemitério c a limpeza do túmulo. Havia
lanta água no fundo que foi necessária a
Utilização de uma bomba da Companhia
Rio-Cráníicnsc de Saneamento para rea-
lizá'rg secagem. Os ossos do presidente.
patrpAQ. <uo Jrabalhismo; remexidos cm
197^"^ enterro do sobrinho Serafim
Varga votavam divididos em dois sacos
plás^pps.j^e adubo, como havia dilo o
covçixo.íové Manuel Flores Sousa.

O prefeito José Alvarcz (PDS), o poe-
ta Luis de Miranda, representando o go-
vernador Alceu Cotlarcs (PDT), inte-
grantes do Ministério Público.
v«reavlMcs--de-Sào-.i)orja^araigQS-C.jTa^..
rentes liderados por Manuel Vargas e seu
primo Viriato chegaram ao cemitério por
volta das lOh para a abertura do mauso-
léu. Pouco antes, resolveram que o esqui-
fc não seria levado para o quartel como
estava anunciado. Nào foi considerado o
melhor lugar", disse Luis de Miranda.

"Ficará aqui mesmo, até ser construi-
do o memorial", confirmou Manuel Var-
gas. sem fazer mais comentários. Um
perito do Instituto de Criminalística de
Porto Alegre, deslocado até Sào Borja (a
631 quilômetros da capital) por determ-
nmaçào do governador Collares, anali-
sou ali mesmo os restos mortais, consta-
lando que a ossada estava eompleia. Em
seguida, foi feita uma limpe/a e os dcs-
nojos colocados na urna que a Prefeitura
de Sào Borja mandou confeccionar. O
túmulo foi lacrado, para prevenir novas
infiltrações.

BRASÍLIA 
— Uma história co-

mum de roubo em uma residen-
cia localizada na cidadc-saléhle de Sa-
mambaia, das mais pobres de Brasília,
acabou com um final feliz. Depois de
arrombar a casa da funcionária pubh-
ca Mana Beatriz Rivctli Guimarães.
48 anos. ser preso pela policia e con-
fessar seu arrependimento, o menor
S.A.L., 17 anos. foi adotado pela \ili-
ma. Tudo começou na sexta-feira da
semana passada quando o menor e
seu companheiro. F./equicl de Jesus,
22 anos. entraram na casa da funcio-
n.iria pública e roubaram vários obje-
ios. a maioria eletrodomésticos de pc-
queno porte.

Quando estavam no pátio da ca-
sa. envolvidos na tarefa de acomodar
05 objetos roubados nos bagageiros
das suas duas bicicletas que trouxe-

linT7>à7.TTr'ãTrs7ra ^
vimos pela nora de Mana Beatriz,
Simone Amélia de Abreu, que mora
ao lado. Assustada. Simone chamou o
marido. Cláuber Guimarães que re-
solveu seguir os ladrões, de carro. Du-
rante a perseguição, Cláuber fechou

as bicicletas em um curva e os objetos
caíram no chão. Apavorados, os dois
deixaram as bicicletas e os objetos
roubados, preferindo fugir a pé. Por
coincidência passava pelo local uma
viatura da Delegacia de Roubos e
Furtos, que cm seguida prendeu os
ladrões.

No mesmo dia. quando foi chama-
da à delegacia para registrar o caso.
Maria Beatriz resolveu passar um ser-
mão nos meninos. Ao vê-los. ela no-
lou um olhar de arrependimento no
menor que parecia estar pedindo per-
dão e então mudou o discurso. "Meu

filho eu luto com sacrifício para con-
seguir viver, mas pode bater na minha
poria quando precisar de algo ou sen-
tir fome". Assim que foi liberado pela
Delegacia de Menores, na Última ter-
ça-feira. S.A.L. nào hesitou e foi dire-
to à casa de Mana Beatriz com um
grande pedido, disse que queria se
mudar para lá. Apesar de surpresa, a
funcionária pública nào pensou muito
c resolveu atendê-lo.

Recuperação — Ontem. Maria
Beatriz contou que, a principio, dei-

Aiuájijuejiinojnorar em sua casa cm
caráter experimcíiiãCmãs sretiravnF--
provar que está reintegrado à socicda-
de. poderá ficar para sempre cm casa.
"Até agora o garoto praticou peque-
nos delitos e jKSf isso acredito na sua
recuperação", disse Beatriz. Ela con-
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Maria Beatriz garante que menino roubou por fome

tou ainda que o menino já tem um
serviço, está trabalhando na reforma
de sua casa c. lào logo a obras fiquem
concluídas, terá seu próprio quarto.

Além do novo hóspede, também
mora na casa o seu filho menor de 12

-.irrds^-\ku*4íilu^-(Aào_lrjis_^cnd>).

que dois sào casados) apoiaram a mi-
nha ação. mas muitas pessoas como
amigos c parentes estão receosos, te-
mendo que o garoto possa fazer ai-
gum mal a mim c ao meu filho me-

nor". conlou. Maria Beatriz, que é
separada do marido há mais de cinco
anos. acha que isso nào vai ocorrer
porque agora o garoto nào tem mais
motivo-, para roubar. "Fie confessou
que eslava roubando porque nào li-

_ELÍL?_dinhêírò para comprar roupas c
até comida.lv1êsmõ'qliFõ~gãfõrõVõT-'
le a roubar, eu ficarei com a consciên-
cia tranqüila por ter feito uma boa
ação", declarou a funcionaria públi-
ca, que se diz muito católica.

"MARCILIO 
PINTO DE MIRANDA

Sua Esposa ANITA, seus Filhos SÉRGIO e VILMA,
f"-'s"èu Genro PAULO e seus Netos, cumprem o doloroso

^çjever de comunicar o falecimento de seu quendo
^-MARCILIO e convidam para o sepultamento HOJE,

»s+§?30 botas, saindo o férelro da capela "K" do Cemité-
ncrSab Francisco Xavier (Caju) para a mesma Necrópole

GENERAL ALBERTO ZAMITH
(PARTICIPANTE DE 5 JULHO DE 1922)

t 

"Deixou-nos o modelo de seus bons exemplos, a imagom_da-
Jy(ías virtudes r. o exemplo de sua vida"

,s Mana da Glória Zamilh de Oliveira e família. Adélia D
^ ^'Zjjmith e (amilía, Cel José de Ribamar Zamith e família. Col

Antotiíb Carlos Zamith. o Família. Dr João Baptista de Lima Garcia
e.lárpjjjn. agradecem as manifestações de muiio carinho e conforto
recebidas, por ocasião do falocunento do sou tão adorado e amado
irmão. tio. pai, sogro, avô e bisavô o convidam a todos para juntos
otfffdrTv pola sua bonissima alma

•Dia 73/03/1991. às 10 30hs Igreja da Irmandade da Santa Cruz
dd^RHjlitaros. à Rua Primeiro de Março. n° 36 Centro"Viver no coração dos que ficam, não 6 partir

A

t ALICE RIBEIRO ASSIS NOGUEIRA
MARCELO RIBEIRO ASSIS NOGUEIRA

UM ANO DE SAUDADE
"Senhor! Eles poderiam ainda estar conosco, mas Vós os
chamastes. Vós nô-los emprestastes para fazer nossa felici-
dade: nós vô-los restituímos em silêncio, mas com o cora-
cão dilacerado de dor." (St° Agostinho)
ROSAUNA, DJALMA, JULIANA, PARENTES E AMIGOS
CONVIDAM PARA A MISSA DE 1 ANO DE NOSSOS
QUERIDOS ALICE E MARCELO NA CAPELA DO COLE-
GIO ST° INÁCIO, DIA 23/03/91, AS 19HS, À RUA SÃO
CLEMENTE RJ.

Invasão — As 500 pessoas que in
diram 216 apartamentos de dois blocos
Instituto de Previdência do Estado (IP
no bairro Glória, em Porio Alegre, pci
neccrào no local no mínimo até a próxirja
quarta-feira, dia 27. A determinação é Jo
juiz Benedito Felipe Rauen Eilho, da f"
Vara da Fazenda Pública, que negou ped}-
do de reintegração de posse ajuizado pe^
procurador-geral do estado Alhos Rodij>
gues.
Teimosia — O reitor da Universii
de Luterana do Brasil. Rubem Eugèní
Bccker, preso na quarta-feira por recu;
matricula a 4-1 alunos que no ano passa'
entraram na Justiça contra o aumento
mensalidades, escapou ontem de ser nov
menle detido por descumprir medida juiÊ
ciai. Bccker disse que só acalana a limin,
a partir das I7h, após uma reunião
17h 15, os portões foram abertos c as m
triculas iniciadas.
Traficante — Cláudio de Olivcil
Monteiro, traficante preso cm Porto AI&
gre com sua quadrilha há três dias. verá dji
cadeia a utilização do patrimônio que aci
mulou com a venda de cocaína na recuj _
ração de drogados. A procuradora da R^
pública Vera Michels anunciou ¦
transferência de um sitio — avaliado ei
CrS 19 milhões — que pertencia a Cláud
para o Fundo de Combate às Drogas (
Abuso. Ministério da Justiça.
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LINDOLFO S. DE OLIVAES FILHO
(22 03 91)

Agfed«pmo$ Senhof poc este dia lèo lif>do em que 1iou«e»teí ao mundo o melHof pat do mui>do
Para no* sua e&pota e lilho* esta data wmA sempre lembrada com muito cnnnho e saudade», já
qu* fsle |uii lio querido, pelo terceiro »no comemora w>u «mvefMno |unlo » vo»

SYLVIA MAIA PENIDO

tMARY 

PENIDO SERRADO e família. JOÀO AUGUSTO
MAIA PENIDO e família VIVI PENIDO SALLES e familia;
MARIA DULCE PARREIRAS HORTA PENIDO e familia.

. Dom BASILIO PENIDO O S.B.. irmãos, cunhadas e sobn-
nhos agradecem as manifestações de pesar pelo seu falecimen-
t.o'e convidam para a Missa de Sétimo Dia que será realizada dia

ieja da Ressurreição,

SYLVIA MAIA PENIDO
(MISSA DE 7? DIA)

T 

Domingos Nery Penidpj Fj^OJ^jamília, Heloiza
Gomes Penido e família, irmã Maria Letícia Penido
O.S.P., filhos, noras, netos e bisnetos agradecem

as manifestações de pesar pelo seu falecimento e con-
vidam para Missa de 7? Dia, dia 22 de março, sexta-
feira às 17h na Igreja da Ressurreição à Rua Francisco
ni"":,"1n Q9 - rmimniinnn
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\Vasco está fora da Copa
ii

nJ 0 gol do pouco conhecido ponta-cs-
querda Paulo Sérgio, num pênalti cometi-
do pelo centroavante Júnior sobre o pon-
ta-direita Edmilson, aos 27 minutos do
primeiro tempo, não apenas eliminou o

l li Vasco da Copa do Brasil. O empate em I a
1 com o Remo, ontem à tarde, em São

É i: Januário, foi uma ducha fria na cabeça dos
orl vascainos até então eufóricos pela oportu-

nidade de ver Bebeto enfrentar o Flamen-
go com a camisa cruzmaltina no próximo

rrti domingo.
Vulnerável na defesa, confuso no meio

campo c incompetente no ataque, o Vasco
,.,. irritou os poucos torcedores presentes a

São Januário. O gol de Tiba logo aos 12m
foi apenas um engodo, .incapaz até mesmo
de aumentar a confiança dos vascainos.
Logo o Remo mostrou que seu limitado
time era mais organizado taticamente. O
suficiente, por exemplo, para fazer com

, que seu ponta-dircita fosse derrubado
Ç4- dentro da área por um estabanado cen-~v troavante. perdido em funções que não
X* eram suas.
£^ O técnico Antônio Lopes desesperou-
ij_. se diante de tanta confusão e inoperáncia.
^_ lríiediatamenlc ao gol de empate, trocou o
i* t envergonhado Júnior pelo esforçado Ro-
_-"• berto Gaúcho. A esperança de ver o time

mais aberto disfarçou a decepção do técni-
co com aquele que nas primeiras rodadas
do Campeonato Brasileiro foi apontado
como o novo Romano.

Com Soralo no lugar de Zé do Carmo.
Lopes tentou tornar o Vasco um time.
pelo menos, mais ofensivo — num 4-2-4

-. / nunca> antes ensaiado. A medida, no en-
• * tanWcvidenciou que o talento do time é
" apenas o de Bcbctò. Uma constatação

assustadora para uma torcida que há pou-
co mais de um ano sorria, honrada com o
pomposo rótulo de Sele-Vasco.

O árbitro da partida foi o baiano Ma-
nucl Serapiâo Filho, lavro: Acicio, Iran-
ça, 

"Z- 
Ronaldo. Jorge Luis c Cássio; To-

sin, Zé do Carmo (Sorato) e Luciano;
Tiba, Bebeto c Júnior (Roberto Gaú-
chol.Técnico: Antônio Lopes. Remo. Vág-
ner; Paulo Vcrdum. Chico Monte Alegre.
Belterra, e Mário Vieira; Varela. Jorge
Luis e Edmilson; Tiego (F.rnani). Ldii e
Paulo Sérgio (Paulo de Tarso). Técnico;
Paulinho de Almeida.

Alaor Filho
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s uficiente para-que o - Vasco conseguisse a vi

do Brasil Contusões mudanz
o time do Botafogo

O gol de Tiba (no chão) não foi

Medo é naufragar também no domingo
tona

Valdir Espino/a sonhava em ler força
máxima amanhã, contra o Santos, na
reabertura do Maracanã, porém, ganhou
mais problemas do que poderia supor.
Renato recebeu o terceiro cartão amar.-
Io c está fora. Ricardo Cruz se contundiu
no lance do primeiro gol do Atlclico-PR
e lambem não joga. Juninho, com a per-
na direita machucada é outro que difícil-
mente lera condições, e até Carlos Alber-
to Dias. cujo reaparecimento é certo, já
adianta que não poderá jogar os 90 mi-
nulos.

De todos, certamenle, o desfalque
mais sentido é o de Renato. Sua impor-
láncia é tanta que a diretoria chegou a
antecipar ò jogo contra o Santos, prcyis-
to para segunda-feira, só para contar
com o jogador, antes de ele se apresentar
á seleção brasileira, que se apresenta ao
técnico Falcão no domingo. Urna recla-
m.içáo ao juiz Wilson Carlos dos Santos
lhe custou o terceiro cartão amarelo. "A
verdade é que a punição do juiz foi injus-
Ia. Aqueles que me dão botinadas não
são sequer advertidos", resmungou o
ponta.

Espinoza vai optar por Vivinho no
aiaque. O jogador atuou em praticámen-
le todos os jogos c. segundo o treinador.

é o ideal para substituir Rcnato."Ricardo
Cruz é oulro desfalque. TKhiózelo es-
querdo inchado, o goleiro sfrVí .\amina-
do hoje. mas já sabe que será siibstiüiido
por Zé Carlos. Para completar, Juninho.
que desembarcou mancando e pessimis-
ta. "Fstá doendo muito, acho que nào
vai dar." ' ¦

Dias, que seria o substituto indicado
para Juninho não parece cm toinis con-
diçòes. Participou do coletivo'eittrc re-
servas e juniores. mas cansou. *"Vo'u falar
com Espinoza que o melhor êeii' entrar
no segundo tempo, Não vou atueniar o
jogo lodo." confessou. Diante de tal
quadro, o técnico, que chegou ao Rio
pela manha, antes da delegação, devera
colocar Sandro no inicio do jogo. A deli-
niçào, porém, só aconlccecá-hojc, em
Marechal Hermes. ., ,;

U treino, que seria uma. amena re-
creação, se transformará num trabalho
tático, Fora as naturais orientações para
meio-campo e ataque, setores pjidc havc'
rá mudança, há preocupação com a defe-
sa, que falhou muito contra, p,Atlético-
PR De l.eon reconhece os erros, mas faz
questão de repartir as responsabilidades."A defesa náo é apenas eu c o Gilson
Jáder. e sim iodos. Ninguém pode deixar
de combater . alertou

Bicardo.Leoni

Mais melancólica que a eliminação da
Copa do Brasil, cm casa. para. o modesto
Remo. foi a atitude da diretoria do Vasco
após o jogo. Principal dirigente vascaino
no estádio (na ausência do presidente An-
tónio Soares Calçada), c. portanto, res-
pphsávcl pelo que acontece no futebol, o
via" de futebol, Eurico Miranda, impediu
o acesso da imprensa ao vestiário enquan-
to todos os jogadores não tivessem saido
do estádio ás escondidas. Quando o local
semivazio (sócom Antônio Lopes c alguns
direiores) foi aberto. Eurico, com um sor-
nso irônico, lustificou a atitude provocan-
do: "Eu nào sabia que vocês estavam ai."

No fundo preocupado, por saber que
sua candidatura á presidência do Vasco

se complica a cada mau resultado tão
freqüente. Eurico completou seu discur-
so com mais irõniar "O Lopes está ai.
vocês náo precisam dos jogadores." Jo-
gado à.s feras pela diretoria, Lopes res-
pondeu a todos com muita educação,
mas nào conseguiu esconder sua preocu-
paçào para o clássico de domingo contra
o Flamengo. "Minha maior preocupação
é levantar o ânimo do time. Mas tá
difícil. Os jogadores estào apáticos, sem
garra, marcando á distância e absoluta-
menie tensos." Indagado sobre o que
falta para o time acertar. Lopes nào
conteve o riso. "Muitas coisas estão fal-
tando."

Ciente das fortes pressões que come-
çarà a sofrer se for derrotado pelo Fia-
niengo, Lopes convocou o time todo
para se reapresentar hoje á tarde, cm
Sào Januário. "Vamos tentar fazer um
trabalho psicológico de curto prazo."
Único jogador com lampejos de criali-
vidade. Bebeto foi absolutamente since-
ro ainda no campo. "Não merecíamos
nos classificar." Acácio, brindado com
novo coro de frangueiro, concordou.
"Estamos irreconhecíveis. Temos que
conversar muilo até domingo." O Vas-
co terá que se dedicar agora apenas ao
Brasileiro, já que. da Copa do Brasil, o
lime saiu literalmente pelos fundos.

Júnior vê o Fia mais competitivo
0 Flamengo entra cm campo contra

,o Vasco, o primeiro clássico regional da
temporada, com o ânimo renovado. A
exibição diante do Corintians. na opi-
nião de todos na Gávea, revela que o
time de Vandcrlei Luxemburgo começa
a praticar o futebol aplicado c de estilo
combativo que ele tanto deseja. Maior
avalista do treinador no clube c lider do
grupo. Júnior atribui à competência de
Vanderlci o progresso apresentado nos
últimos jogos. 

"Ele mudou a maneira
do Flamengo jogar. O time ficou mais
competitivo c está subindo de produ-

çào". assegura. Constatação que o dei-
xa empolgado para enfrentar o Vasco
no Maracanã que espera encontrar lo-
tado. "Tenho certeza de que a torcida
vai nos prestigiar depois do que viu
contra o Corintians. Vai ser eníócio-
nanlc voltar ao Maracanã com casa
cheia".

Luxemburgo prefere ser prudente
quando fala do futuro do time. A lem-
branca de que demorou dois anos para
ter êxito no Bragantino serve como ar-
gumento para a cautela. "O trabalho

está começando, tenho apenas três me-
ses de Flamengo", afirmou. Ainda as-
sim. Vandcrlei considera o time prepa-
rado para vencer o Vasco.

Entre os aspectos positivos encon-
irados na vitória sobre o Corintians —
a importância tática de Alcindo. a óti-
ma forma de Júnior e a eficiente marca-
çào do meio-campo -. Vanderlci Lu-
xemburgo destacou a atuação de
Gilmar. Um desempenho capaz de as-
segurar ao ex-goleiro do São Paulo a
condição de titular. "O Flamengo tem

dois grandes goleiros. Vou decidir com
calma quem enfrenta o Vasco", descon-
versou.

Depois do amistoso de ontem á tar-
de contra o Bonsucesso — vitória dos
aspirantes por 5 a O —, os jogadores
estavam preocupados cm assistir pela
tevê ao jogo do Vasco contra o Remo.
Enquanto Wilson Gotardo antecipava
a preocupação com o duelo que terá
com Bebeto, Gaúcho torcia com deses-
pero pela vitória vascaina. "Só assim o
Maracanã vai ficar lotado", explicava.

Gilmar briga com Zé Carlos pelo gol
Desde que se tornou titular no Fia-

mengo. cm I9K6. Zé Carlos se vê ameaça-
do de experimentar o desconforto do ban-
co de reservas. Uma incômoda dor na

. virilha, que o tirou do jogo contra o Co-
ríntians, pode fazer de quem foi contrata-

.do_para_scr sua sombra o novo dono da
camisa 1 rubro-negra. Gilmar Luis Rinaidi
cumpriu sua parte em Sào Paulo c deixou
o treinador Vanderlci Luxemburgo na dú-
vida sobre quem escalar para enfrentar o

Nasço, ü goleiro acredita ler mostrado no
Pacaembu muitas das virtudes que fizeram
com que ganhasse 17 litulos em 13 anos de
carreira. "A 

principal delas a colocação,
que é o que lenho de melhor. E também
sorte, que ajuda sempre os bons goleiros",
analisou.

A boa atuação de Gilmar não abalou
Zé Carlos. Ontem, ele foi à Gávea para
fa/er tratamento e descartou a possibili-

dade de perder a posição. 
"Estou recupe-

rado e treino amanhã o dia inteiro. Tc-
nho que me preparar bem, pois estou
certo de que vou jogar domingo", afir-
mou o goleiro. A ética impede Gilmar de
reivindicar um lugar no lime. Mas é evi-
dente que espera ser mantido contra o
Vasco. O punhado de excelentes defesas
com que evitou o gol corintiano encontra
explicação no lugar-comum. "Todo este
tempo nào me descuidei dos treinos. Nào

podia decepcionar o clube que acreditou
no meu potencial."

O nome Gilmar nào surgiu por acaso.
Foi a maneira encontrada pelo pai de
homenagear Gilmar dos Santos Neves, o
goleiro campeão do mundo na Suécia,
em 1958, um ano antes de seu nascimen-
to. A homenagem serviu mais como pre-
núncio. "Nunca consegui jogar na linha
nas peladas de rua. Por causa do nome,
me mandavam logo para o gol", contou.
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Carlos Alberto Dias não agüenta jogar os 90 minutos
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O Rostoi/ronf© // Copo _
caprichou ainda mais |
nesto Incrível promoção.
Dtariomeote poro almoço
e jantar o me/hor rodízio
de massas frescas. Agora
com oífo variedades
deliciosas:
Bucatlnnl à matrkhna
iamagrm à belognm*
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OnoccM o fnontmcotil
SpoahatH à dhui chul
(tovío/íd

•ragfloflrv.
PofpadbW/ dW capa
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Estilo 'pegador' do Flu cansa J°g°s de h0Je
o elenco e estoura músculos

No final do treinamento tático de
ontem, o meia Renato sentiu uma fisca-
da na coxa e foi para o vestiário. E o
quarto jogador do Fluminense a ler pro-
blemas musculares esta semana, depois
de Pires. Válbcr c Macula. O falo deixou
apreensivo o técnico Gilson Nunes, que
nào tem explicação para as sucessivas
contusões. "Não conheço o problema de
cada um. especificamente, mas pedi a
todos que iniciem o chamado trabalho
oculto, ou seja. muito descanso quando
nào estiverem treinando." Mas. de todos
os jogadores com contusões musculares,
apenas Renato preocupa para o jogo
contra o Inter-RS, domingo, em Porto
Alegre. Seu teste definitivo será no cole-
tivo de hoje á tarde.

O médico Pedro Cirillo. desde o ini-

cio dos problemas, já afirmava que se-
riam normais tais sintomas numa equipe
tão aguerrida como a do Fluminense,
principalmente jogando em casa. "Eles
estào correndo muito e, nas Laranjeiras,
com o apoio da torcida, às vezes nem
percebem o esforço feito por instinto."
Renato tem a mesma explicação. "Nosso
time está penando muito e sofre as conse-
qüéncias disso".

O ponto mais enfatizado no treino
tático de ontem foi o posicionamento da
defesa no momento do córner. "Não"
estamos mais cometendo os erros do ini-
cio do ano. mas lenho visto muitas cqui-
pes levarem gols nesta siluaçào. Nào
quero que aconteça outra vez com o
Fluminense", disse Gilson Nunes. Se-
gundo ele. nào levar gols decorrentes de

cob ancas de escanteio é uma questão de
posicionamento e atenção.

Anistia — O Fluminense está anis-
liando todos os sócios. Tanto os que
estào atrasados como os que já foram
desligados por falta de pagamento. A
medida visa, segundo o vice-presidente
de finanças Luis Antônio Barbosa, au-
mentar a deficitária arrecadação do clu-
bc na área social. Enlre as melhorias
apresentadas ao associado, o Fluminense
tem feito cursos de reciclagem de funcio-
nános. funcionamento da piscina à noite
c vai. a partir de maio. fazer a cobrança
de mensalidades através do Bradesco. A
receita atual está em torno de CrS 34
milhões e precisa alcançar CrS 40 mi-
Ihòes para suprir as necessidades básicas
do clube.

Palmeiras x Atlético-MG
— Para enfrentar o Atléliço-MG, às
20h30, no Parque Antártica, pelo Cam-
peonato Brasileiro, o técnico do Palmei-
ras, Paulo César Carpegioni, que estréia
hoje, escalou dois volantes. Júnior e Ga-
leano. Ele barrou o nonia Ediyaldo; O
Atlético defenderá a liderança, que divi-
de com Fluminense e Bragantino.
São Paulo x Grêmio — Ainda
sem Müller. o Sào Paulo enfrenta o Gré-
mio, ás 20h3O. no Morumbi, pelo Cam-
peonato Brasileiro. No Grêmio, o técni-
co interino. Beto Almeida, manterá os
titulares Nilson e Paulo Egidio na reser-
va por estarem em má fase técnica.
Corintians x Cruzeiro — O
Pacaembu terá condições para o jogo de
hoje. ás 17h, enlre Corintians e Cruzeiro,
pela Copa dos Campeões, com transmis-
são pela Rede Bandeirantes de televisão.
O estádio, danificado no conflito de
quarta-feira entre policiais c torcedores
na partida entre Coriniians c Flamengo,
pela Libcriadores, está recuperado.

Branco avisa
à CBF que vem
para seleção

O lateral esquerdo Branctruvisou aos
dirigentes da CBF que, independente da
pouca disposição do Genoa cm liberá-lo,-
vai se apresentar ao técnico da seleção
brasileira. Paulo Roberto Falcão, no do-
mingo. A entidade teve ainda confirma-
das oficialmente as vindas de João Paulo
e Taffarel. Aldair, Mazinho cTXareca
ficarão para outra oportunida'd£_-.pro-
vavelmentc a Copa América, cnrjulho.

A verdade é que, apesar d.Vdisposi-
çào de Branco c os anseios fjflTBF, o
Genoa nào é obrigado a liberar o Iate-
ral. Branco saiu do Flumloetvse, cm
1986, para Brescia. da Itália,.,,Este o
negociou ao Porto, de Portugal, que o
repassou ao Genoa sem, naturalmente,
incluir qualquer cláusula libçratórja pa-
ra convocações da seleção.

UCAPO
RISTORAMTE
CUCINA ITALIANA

Rua Visconde de Pirajá 276
Entregamos outros

_____

Italianos lamentam o final da
'Era Milan' no futebol europeu

Placar JB

A eliminação do Milan para o Olym-
pique, quarta-feira, cm Marselha, foi o
principal destaque esportivo de ontem na
Europa. Mais ate que a classificação do
time francês para as semifinais da Copa
dos Campeões; e o "fim da Era Milan no
continente". L'm encerramento lamenta-
vcl. pelo menos para os italianos, que
iniciaram as quartas-de-final das copas
européias com sele times e foram redu/i-
dos a apenas três (lnter. Roma e Jusen-
lus).

"Foi como perder em Nápoles por
pênaltis", lamentou um torcedor milo-
nista ao retornar da frança, lembrando

. d,\ eliminação da seleção nacional da
final d.i Copa do Mundo de 1990, no
estádio San Paolo. Sem chances de repc-
'ir o triunfo na Copa dos (. .impcões

Copa da Ucfa c, assim, perderem o do-
minio do futebol continental.

Para piorar a situação do Milan (que
reconheceu a derrota c náo pretende
questionar o resultado do jogo), a União
Européia de Futebol (Uefa). estudará,
no próximo dia 27, uma forma de punir a
equipe, que abandonou o campo e recu-
sou-sc a voltar — há. até. a possibilidade
de proibir a participação da equipe por
cinco anos em competições internacio-
nais.

Real Madri — O Real Madri jo-
gava todas as chances de conquistar um
torneio na temporada contra o Spartak
Moscou, em seu estádio, o Santiago Ber-
n.ibeu. Os soviéticos, contudo, não res-
penaram o desejo espanhol e venceram
por 3 a I. eliminando a equipe madriie-
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Otympque <Tra} # 11 0 Milan (Ita)
Phi MaDn (Espi 1 ¦ 3 Sparuk Moscou

(URSS)»
Dmamo Oresflen i_le| 111 Estrela Vermelha
11-51-
Porto |Por| 01 2 Bayern Munich lAIel *

Barcelona |Esp| * I > I Dinimo Kie» IURSSI
Juvenius (liai * 3 i 0 Liege iBell
Sampdona (lia) 2 • 2 Legia Varso- |Pol) *

Copa da Uefa
Sporting (Por) * 2 i 0 Bologna lllal
lorpedo Moscou lUflSS) 11 0 Brondby |0m| *
Intemanonale (Ha) « 2 ¦ 0 Alalanta (Mal
Anderlecti! IBell 2 í 3 Re—a IHal »
* Oassifirado

FUTEBOL

Campeonato Romeno
flaptd Bucturei! 110 Piwsti
Dinamo Bucharo»! 2 « 0 Potrosani
FC Bihor Omdea 0 i 2 Craiova
FC Bacau 010 PoMc-intca
Progr_s_ul \ _ 0 Pe.fOÍ-H
FC Brasov I i I Sloava
Univorsilaloa Ouj 2 i 0 Corvinul
G>o'ia Bistrita 0 > 0 Sportul
Farul Conatania 2 < 0 FC mtor S>biu

Circuito de Verão ATC
(Rto de Janeiro)
Final
Aie»andio Kalz 6.3 e tx'2 Renato Cito

Torneio inaugural da Ceterj
(R»o de Jane*'o(
Ouaf.as-do-1'nai
Aírton Paixão 6/4 e 6 1 Carlos tlodriguo»
José Roberto Silva 6.1 e 6/3 Eduardo Caldas
Eduardo Barbosa Ri o 60 Sérgio Brugor
Carlos Petfoni &-'3 4 6 e 6-4 Leandro Capa

Andr6 Goransson 6'2 e 6/2 Rolacl U,v«l,u„
16 anos ~*

Fmal *''' ' " '
Marcelo Lira 7/6 o 61-3 Horacio navio' 

Torneio Cidade do Rio de Ja-
neiro
Ouartaa-de-tinal
Rogurio canos 7/5 o 6/1 Leonardo Wlibfll"
Aloandre Algrante 4/6. 7/5 o 6/0 Çfsa; pinhoi-
ro

Torneio de Key Cavo Vizcai-
no __-.
(Estados Unidosl J
Masculino ***
CMavas-de tmal ~*^
David Whcalon (EUA) 6/0 o 7/5 rVJJBB Agassi
(EUA) um .
Cnstiano Carati llln) 67, 6'3 e '.i>_i^,_ ir ,
guera (Esp)
Ouartas-do-linal
Richoy Ronoberg (EUA) 7/6 . 3/6 e 63 Marc
Rossol (Sui)
Jim Couner (EUA) 6/0 o 6/3 Dorrick Roslngno
(EUA)
Feminina
Momca Selos (lug) 2/6 671 e 6'4 JonnTflor"Ca
priati (EUA)
Mary Joe Fernando; (EUA) 6' e eí Gmger
'•¦¦ "HA|
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Piquet nao acredita naforga da Ferrari I

- v: Sfto Paulo — Luiz luppi 1 I

Stfa'PAUlO ta. o pcssoalja sabc oque vai acontecer". {yU^lttlUX SO (JU6T tQTlfllTlQT I
—JjfcTO?humora- IL ° 

oSo bra* IKS « A primeira e iimca vez cm quc Mau- dcra ser agravados pclas muitas-ondula- ¦
do c brincalhao T^\ nard. sera |estado pcla p irapelobra IB 

r:cj0 Gugelmin scntiu o gostinho de goes da pisla. I
como de habito. o ' J^-y. silciro no proximo !¦ 

cliamnanha no podio foi justamcnlc no "A espcramja c que o carro resistala ¦
tricamneao mun- 0 tricampcao acha que, se chegar yp;;' If Grande Prcmio do Brasil. em 1989. A prova. e dessa forma, rcsistindo. acho ¦
dial"Kelson Pi- cntre os cinco primciros no domingo, K ova f0j vencjcla por Nigel Mansell. que tudo c possivel, Em automobilismo ¦
quqV.fWlou °n- csta otimo. "Ja e ponto para o fim do cstreando na Ferrari, e o pilolo brasilei- voce nunca sabc o que vai aconteccr ¦
tern, no boxc da FORWUIA campeonato". Quanto a troca dc pneus ffpK. ro chceou em tcrceiro com scu March, antes que abaixe a bandcira. E com um ¦
Benetton, sua opiniao sobre o GP do Goodyear para Pirelli, Piquet esta satis- fc|p|* SUltrjs j., McLaren de Alain Prost. Dois pouco dc sortc, qucm sabc", afirmou ¦
Brasil-de domingo. E. surprcendentc- fcito. "A Pirelli esta dando todo apoio J|§f M anos depois. apesar do novo motor II- Gugelmin. ¦
mcntc. nao acredita na Ferrari. "Ela nos cstamos fa/endo o possivel para me- MM- \ mor V10. Gugelmin deposita suas cspc- DivuigapSo ¦
clussificou cm Phoenix ano passado cm Ihorar." Piquet esta convencido, que, cm fcjfc rancas de um bom rcsultado em Intcrla- I
setimo c decimo. Este ano. clcs anda- alguns circuitos. a Benetton tera vanta- W na rcsisiencia do carro, que na I
ram melhor nos Eslados Unidos, mas gem por cstar usando Pirelli. E nao so WfW ' ¦ ibcrtura da temporada, nos Estados I
nao lito bcm. Eu nao me imprcssionei nos circuitos lentos, como acontccia em , - 

Unidos nao pcrmitiu que dc c Ivan ¦uUsym'
tanto.com a McLaren em Phoenix. 0 I 990. "Testamos na Africa do Sul. um |V Canclli'terminasscm a prova. ¦¦¦P1HJH
que me imprcssionou foi a fait a dc circuilo supcr-rapido, usamos dois ou ^ "A csocnnca c Que o carro tenha
coropclitividade da Ferrari. A Ferrari t^tiposdc compostos botw para arcui- r 

maifrcsistcncia'do que teve cm Phoe-
andou-malla. na mmhaopiniao . tos rapidos c muito calor. Estamos com SaSeconsiga tcrminar a prova. K^X||

Apesar de nao acreditar na conquista uma divcrsidade muito grande ' fIX-ssa forma eu acho que ja em 1 nterla- &*** %do tetracampconato — "para se ganhar Moreno — Mas nao foi so Piquet . MpB „os quc j um circuilo mais vcloz. as • 
|k; 

•#, a
o Htulo'tcm que ja comc?ar com cirro que dcu cntrcvistas c distnbuiu, muito ^ nossas conditjocs dc dcscmpcnho sejam
competTt'ivo, testado e tudo" —. Piquet animado. derenas dc autografos cm In- mclhorcs" afirmou o pilolo, quc teve 'f|
acredita no novo carro da Benetton. "E tcrlagos. Scu companheiro de equipe, Ro- um furo no radiador e problemas de \
tudo expectativa no primeiro dia. Mas eu bcrto Moreno, tambcm foi tratado como Hi cambio com scu Lcyton House. V^'' £a^ti
acho que o carro foi muito bem feito. As grande estrcla e admitiu quc csta mudan- ^ri^i^in «ii«frito com o novo ^*11-. 

'Jr, '

coisas'bisicas do carro, de acrodinamica, ^ induiu no scu comporlamento. "Ja fc~
cles c&Hfirmaram no tuncl dc vento. quc 0uvi atedizcr quc rcdamaram quc mudci. HL. ^B, A 

motor. cons^c""d? 
^ d 

¦\,Xi<iiUk$k ' L
sacr'ttuito melhorcs'-. Na opinwo^de^lV daro que |Ss3o cS mclhSra o^d^JcSS

^ se^nSmentcII' engenhdros fa- LoraX^Eu 
|cava 

a mjr parte do um maMc
ziam os carros. mas as duvidas persistiam tempo parado. depois dc climinado na m,encii em alta" Mas nao descarta f £¦ 1

do pre-quahfica^o. Dava para atender a to- bom , -f Mflfjllf
tecnologia de ponta e dccisiva. "Hojc cm do mundo. Hojc. tenho que me rcumr ' jc n^0 tcr S)j0 possivel ll^rFV). I mIIKI^UIII
dia. os caras sao muito cicntificos. com a equipe, trafar estrategias. cssas ^H^BBHP os problemas dc suspensao c acrodina- (jugvlrmn vsjwra tjui\ f^rro
Comparam o vclho com o novo, fa/cm coisas todas. Sou obrigado a pedir um mica pcrccbidos cm Phoenix, que po- Irnha maior rosistr.ncm
tudo dctalhado. c quando botam na pis- tcmpinho.Crcioqueenatural. "ilul" 1 * 

''
r""-' SAo Paulo — Roberto Faustino I /* ' m

E proibido 
levar lanches Trabalho duro peiQ jrente

que'nlo pcrmitira a entrada^dj caixa^de Rjo 
quc xiaja. Fnwk \VillhWlS qiier ^^HSnh^do sul daPran^XK

fome cm.lnterlagos. Sanduichcs de quci- rcm_dc_ carro a ^ 
Paul^a 

jmdhiw HHT 
t SUtl CQUipC Ihl bltSCii ^Xgia! 

m^o^quc^w^ifique
carnc^lmguica! a CrS XK1. 00, wrveja &cs de cstacionament| e scguir ate r iOIlStJnte O HCCr solrer

(copoj, a CrS 105.00. c agua mineral, autixlromo dc onibus. O lorccdor. vmdo | j H —— cauipamento do 
'que 

dc." O done da
CrS >30.00 o copo. scrao os produtos pcla via Dulra. dcvcra scguir pcla margi- f j -7^m"tTI rank Williams, o propnetano da \v,n,ams — uma das quatro eqdipes dc
ofcrcddos. Tanibcm scrao comcrciali/a- na| do iictc (continua?ao da Dulra), quc /JJ equipe quc leva scu nomc c um dos da p , Jlinl0 Ja McLaren. Ferrari
dos kits com dois sanduichcs. uma map, termina cm outra via marginal, a do Rio maiorcs mitos da Formula I. admitiu c Benetton — acha quc . cstc.-ano, a
um bombom c um mentcx. a CrS Pmhciros. Seguindo em lmha rcta. o mo- vHkSque tcm muito trabalho pcla frentc nesta cuuipe tcm quc dar a voita poif.dma.
1.?00;W1. Dc/essete lanchonetcs c 550 torista chegara sem problemas a um dos a temporada. Apesar dc otimista com "N6s oraisumosfme&iorar muiti^ dfe
ambulantes \cndcrao os alimentos. Msocs, ondc podera cstacionar o carro . iw ikwo caao. novo motor, novo cambio ano porque no antcnor nosso desirapc-

T^nus Rohonsi. organi/ador do (iP. de graca. IV la saem onibus cspcciais ' novo piloto (Nigel Mansell). VSilliams nho foi mediocre.

nao imporiando o lipo de transportc dirigir a Pra^a da Republica, no centro'. ^^^B Iha'atnos ^yblaro mu'io" Rii^Tdo'tambem pavisa fl/cr o

II,is que sc evile lentar chegar de carro. Ospass;tgeirosdeircnsdeveraosedirigir Objvtivo ittwilialo (If II illittms v pcertor o ranibio IV qualqucr forma, Vtilliams — quc mcsmo.
Pnncipafincntc no domingo, os onibus ao terminal de Jurubatuba e de la. cm 
serao^'mclhor ops'ao A tarifa. unica, onibus. ate autodromo.

: T V mostra treino de hoje Conta-giros —

Qiirm nao tcm o ingrcsso para assis- de largada. scrao transmmdos integral- gU8tQ 
pai _ piquet estava volantc estava Roland Bruynseracdc. c°oslIxixcs. "Estamos4olhando parti o

tir hojc ao primeiro treino oficidl do nientc, a partir das 1. he a. supcrdescontraido ontem Ale contou inspctorda lisa.m(^rando.asmodir^a- t} a • & | r 5 km da Bista ceu'1 disse Brusnseraedc. reafirmando
Grande I'rcnuo do Brasil tera ao menos Longc da atenvao das canKras. oi gma his,6na famjliar. Como sabem os soes no circuilo em relavao ao ano pas- ^ aiudou cm alguma coisa, nao se quc so a partir dc hoje sera possivel' tcr
com quo se confortar. A Rede Globo pilotos dc cinco cquipcs abrcm oF|ial j0 lni;ampcao. cle curie muito wdo. I iquel nao pcrdtu a chance dc 

Mas como era a pcquena parte do nolo melhor do que podera acontecer
transmitc. a partir das UW os ultimps mcntc o GP do Brasil Mpcm a mulher Catherine e os filhos fa/er mais uma das suas: o carro derra- 

inconXa (de4ls no fim dc semana.
40 mmutos das tomadas de tempo, pro- horas. com o treino de pre-dasMrw.ac,.io. ,i.^ lr;.s ,..lv,mc,uos Geraldmho. o de 13 pou tres ve/es na pista molhada pda Uia cm que o caicr 'nlL... _
metendn lev ar aos aparelhor. de TV todas Durante uma hora cles estarao d.sputan- « nj nwlar;iu|a hojc para v ir ao chuva fina porque o tricampcao puxou *«o tw moi|acCorrida — A primeira equipe a tcr
as informatfes c as cmp?6es vividas por do quatro vagas cntre os 30 carros que ^ dia pregou um susto no repcntinament|o freio de mao. csicve no bou- da |lsim num ^'° cSlC T • ,mrautos. toitos c p.loloi que «BUm prur d,s .3 hfe lg JjgJ. M; Quando os tos brine- Ecclestone — Considerailo o iio-
ocircuitodc Inltrlagos. jjfeho da Dallara conseguiram lar- vam na pista de kart. o garoloentrou por mem.fortc da Formula I, o ingles Bcrnie Cevire Fwrio. e cumprimentou os meeam- puta(ja no c,a.ujto e faturou o prcmiddcA Jmi$sora cspalhou 19 camcras pc c 

phnrnix c tcniam rcoctir i faca- dcnlro numa curva dc aha vclocidadt, {-cxlcslonc ja parlicipa da movimenta^ao cos C)S quuis irabalhava ate ano piis- Plv.^ . , , , j fabricante icircuilo onde cerca 3d profissionais es- |r ™ Phocn« d»m repetg M_ desparrou e passou por c.ma do pneu do no autWroJmo^ Jc lmeriagos. Como scm- vukv s„a caminWdurou Ih LSS 1 mi1 d',d°1x10 , 
,tar;ip,iiubalhaiido. pclo menos. ate do- nha assim como Bertrami uacno o^ kaf, 

| Piquet. 0 carnnho do filho v.rou w,isfci,0. So nao gostou quando Ihc Drena|rem — O Ispetor de segu- F Opel — Tres pilotos bfeildw

Isfr^^'cx; iters;wff: ifibsrtdMK ssJss's^feJs!

SJoe»:s| Tm t»Tm p ,, r-.te.rr*^ sbssb
do ano 

hp«sadomJuando 
ci'Sc" re- da Lambo. tambcm lutam para fa/er sua dfSnerlago^ft 20 Km h. Mansell - Ncnhum pilotd se cansou nagc-m nos pomos doVnTn^no Euro^Ieu da'caS^J^-

pdrtWetniiio conseguiam ir ao ar.'Os estrei! oficial cntre os grandes, ja que ^ companhia do reporter do JB. No lanto ontem cm Intcrlagos quanto o ingles e^ra que nao volte a cair um apo

treinos'de amanha, quc definem o Grid nao passaram pcla pre de Phoenix. ¦— . ,

^——*WmM^m 
ga^ati|ij vence — A argeniina dial.cm Rochester, El'A. Asnrgatasscrao ^)Q/d\I'd ft U/TTbCL 

^UTst/OYl'Cl' 
dC^

VaDtGT  Gabricla Sabalini eliminou a alema Slcffi cmraia fora da Baia de Guanabara. ^

Potros - Sonorous, do Haras Re- dia mostra melhor adaptapo a C.dadc ^7^6 
L Bu?oi®'q£rta\it0riJ SS^^Sn^Sw^Cuta! tVlC(lTTlD60Tl(lt0 TIO VOlSlnec ,um dos lavontos do (il Jose Cat- Jardim. seguida da lenista sul-amcncana. trcmada ctu aposto conK\a liote. no Pmhciros. cm l/l I

mon. agradou no florcio de 600 metros Merienda — Depois dc obler , brjsil(;jr0 Cartos Alberto Kirmayr. 55 pau!o Ginastas dc seis clubes compc- r , Mnn,«n ,
em 37s. num bom apronto para 0 dassi- tcrceira vitona cm apenas cinco apnesen- ^bre a numcr0 j do nlunt)0 a advcrvina j , Sho- e ,)m;inha e 14 — 12 no masculi- SAO PAULO — A Sadia csta apenas scgundo. ja mais lortc no nioqucio a
co.-'harm' Bibi. conduzido por Juvenal ta<;oes. a potranea Merienda, propneda- jc na final do lorncio saira do con- no e p „0 fcminino — scrao sdedonados a uma viiona do tricampeonato brasilei- Colgate,fio de Avucar cquilibrou c le-
Machado da Silva. diminuifl para 36s. dc do Haras Praca XV, podc ser prepa- front0 emit a iugoslava Monica Seles, J|j|«ggg no domingo. ro fcminino da Liga Nacional, depois da chou em 25 minutos. 1
demonstfindo logressos. rada por Gilberto Rocha para disputaro mimeira do ranking, e a amcncana Mary » . . _ r nncional dc cxcclcnte atua?ao dc ontem 4 none. . Ci,ene a
Potrancas — O destaque absoluto j^j.'do.^cgundo'J'jolem Bo*?^ Roberto Mono de Pkdra Do- saltos para cavalos novos sera ivali/ado de quando vcnccu a CdgatejWo . 

grar 
a'dominar as a«5cs. cfce-

te^/A#de,A.Sn£atUSuf 3^ ^ ha muita chanci de a S®|Spcsar da derrou. na ultima hojc a domingo. naBBHt2fmclSdMcoIre g«ndo. inclusive, a estabelcccr.10/6 ,0
0 Gl Lui/ Alus de Ajine da foi Subs d Current Charge em Grinda fazcr scgunda-fdra para Pat Lawlor. nao aban- mais dc quatro a seis anos de idadc. com g pa Mi Com 24 minutos dc jogo. acab >|

whn niu t sua primeiraaventura naesferaclassica. donara 0boxe.epreiended.sputar no fim l2provas. nl iTKS no mesmo gini- fechando em 15/13. depois dclitn? b»

Ssrifcis^i ?*!irapucnondcc,as

n^ng Finn - O „™to v, E1SS.3* J^^SSSW.jl ^Bs.","a
nancioNahid vai decidir hojc seoala/ao l||(jmas corllda, ^sbu surpresa a al- lor. Duran sc aprcsentou muito mal para vaj compcur. Como o toracio coincide saber as origens das dorcs no ombro comAnahrdes Kerl), Ana Pauta.^ i.

Fixing Finn fa/ scu primeiro treino de s lurf,slas o ioquci Jorge Ricardo luta com Lawlor c foi dcrrotado por no- com a scgunda seletiva nacional pant csquerdo, a Colgatc/PSo de A^ucar de- ne. Tina c Folio cntrando ta M
distancia para o GP Sao Paulo no do- e.xnlioi que apos a disputa do GP Brasil. caute tccnico no sexto assallo. Pan-Americano dc C uba. Lui/ relipe morou a x encontrar na quadra. Apro- Kika, Monica, Patncia c Marisa. A 3a-
mfngVWi' nos primelros dias da proxima 0 filho dc Ghadccr perdeu o vicio dc se Iatismo — Conx\a hojc o Campco- aguarda pronunciamenio da «nMf stiiando muito bcm os bloqueios c con- dia vcnccu com Fernanda Vcnturini,
semana. O defensor do Stud Numy esla atirar violcntamenic para dentro na reta. naio Brasildro dc Soling, quc aponuini sobre scu pediuo dc li :rafao i w i ira-aiaqucs, a Sadia acabou fcchando Ana Moser, Ida, Ana \ olponi. t ilenc,
recuporado dos cortcs sofridos durante nao havendo. portanto. mais rircessidadc represent,mtc do p-iis no proximo primeiro set cm apenas 19 minuios. No Marcia Fu — entrando tambcm Sandra,
disputa do I atino-Americano c a cada do antolhos para corrigir as manhas. ™—1—1 |
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JORNAL DO BRASIL

não acredita na 
força 

da Ferrari

São Paulo — Luiz Luppi
ta, o pessoal já sabe o que vai acontecer".
O novo carro, desenhado por John Bar-
nard, será testado pela primeira pelo bra-
sileiro no próximo dia 3.

O tricampcão acha que, sc chegar
entre os cinco primeiros no domingo,
está ótimo. "Já c ponto para o fim do
campeonato". Quanto à troca de pneus
Goodyear para Pirelli, Piquet está satis-
feito. "A Pirelli está dando todo apoio e
nós estamos fazendo o possível para mc-
lhorar." Piquei está convencido, que, em
alguns circuitos, a Benctton terá vanta-
gem por estar usando Pirelli. E não só
nos circuitos lentos, como acontecia cm
1990. "Testamos na África do Sul. um
circuito super-rápido, usamos dois ou
tres tipos dc compostos bons para circui-
tos rápidos c muito calor. Fstamos com
uma diversidade muito grande".

Moreno — Mas não foi só Piqud
que deu entrevistas c distribuiu, muito
animado, dezenas de autógrafos em In-
tcrlagos. Seu companheiro de equipe, Ro-
berto Moreno, também foi tratado como
grande estrela e admitiu que esta mudan-
ça influiu no seu comportamento. "Já
ouvi até dizer que reclamaram que mudd.
É claro que mudei. Afinal, antes eu não
trabalhava e agora trabalho", disse, bem-
humorado. "Eu ficava a maior parte do
lempo parado, depois dc eliminado na
pré-qualificação. Dava para atender a to-
do mundo. Hoje. tenho que mc reunir
com a equipe, traçar estratégias, essas
coisas todas. Sou obrigado a pedir um
tempinho. Creio que é natural."

S.ÍO*PAULO "il" "
— ,Bgm?humora- ÇLdo c brincalhão 7 JV
como dc hábito, o
tricampcão mun-
dial"Kclson Pi-
q^pjvclou on-
tem. no boxe da rufiiwui,* ^
Bencfton, sua opinião sobre o GP do
Brasil dc domingo. E. surpreendente-
mente, não acredita na Ferrari. "Ela

classificou cm Phocnix ano passado cm
sétimo c décimo. Este ano. cies anda-
rarn melhor nos Eslados Unidos, mas
não tm bem. Eu não mc impressionei
tanto.com a McLaren em Phocnix. O
que me impressionou foi a falta de
competitividade da Ferrari. A Ferrari
andou-mal lá. na minha opinião".

Apesar de não acreditar na conquista
do tetracampconato — "para sc ganhar
o íífÊBcm que já começar com carro
competitivo, testado e tudo" —. Piquei
acredítà no novo carro da Benctton. "E
tudo expectativa no primeiro dia. Mas cu
acho que o carro foi muito bem feito. As
coisas básicas do carro, dc acrodinamica,
cies confirmaram no túnel de vento, que
sàtfftíuito melhores". Na opinião de Pi-
quet. hoje não há "muito onde errar",
pois. sc. antigamente, os engenheiros fa-
ziam os carros, mas as dúvidas persistiam
até a hora do teste na pista, atualmente a
tecnologia dc ponta é decisiva. "Hoje cm
dia. os caras são muito mais científicos.
Comparam o velho com o novo. fazem
tudo detalhado, c quando botam na pis-

(iupvlmin vspura <jiu\ carro
lenha maior resistênciaseu novo carro será competitivo

S/lo Paulo — Roberto Faustino

rank Williams, o proprietário da
£ equipe que leva seu nome c um dos
maiores mitos da Fórmula I. admitiu
que tem muito trabalho pela frente nesta
temporada Apesar de otimista com o
novo carro, novo motor, novo câmbio c
novo piloto (Nigel ManselI), Williams
reconheceu que a equipe terá de sc con-
centrar na busca incessante de melhores
equipamentos c de uma maior confiabi-
lidade.

"Fizemos progresso razoável com os
lestes do câmbio apesar da chuvadisse
Williams, confirmando o que ManselI
dissera na chegada. A equipe testou nos
últimos dias na Inglaterra o câmbio sc-
mi-automático, para evitar que aconteça
cm Inlerlagos o mesmo que cm Phocnix.
"Nossos dois carros não chegaram por-
que o câmbio quebrou. Vamos ver como
vai ser aqui. F se nós não conseguirmos
acertar o câmbio para domingo, traba-
lha remos bastante nas próximas cinco
semanas para resolver o problema

Dc qualquer forma, Williams — que

Nigel ManselI. que resolveu fazer um pro-
grama diferente — o tipicò progriM ile
iiuliã Percorreu a pc os 4.325 km da pista.
Se isso o ajudou cm alguma coisa, nao se
sabe. Mas como era a pequena parte do
dia cm que o calor incomodava |depois
veio a chuva), de terminou a caminhada
vermelho. Ames dc sair cm sua peregrina-
ção pelo autódromo, esteve no boxe da
I erran. onde abraçou o chefe de equipe.
Cesare liorio, c cumprimentou os mecâni-
cos com os quais trabalhava ate ano pas-
vido. Sua caminhada durou Ih
Drenagem — O inspetor dc segu-
rança de autódromos da lisa, Roland
Bruynseraede. não se mostrou preocupa-
do com a chuva que voltou a cair ontem
cm São Paulo. Fstá satisfeito com a dre-
nagem nos pontos críticos da pista c
espera que não volte a cair um temporal

como o de tcrça-teira, que aiagou a jiisia
e os boxes. "Estamos olhando parti o
céu", disse Bru>nseraede. reafirmando
que só a partir de hoje será possível' ter
noção melhor do que poderá acontecer
no fim dc semana.
Corrida — A primeira equipe a ler
alguém num pódio este ano emjntcrla-
iof foi a Brabham Seu mecânico Lance
Sutton venceu a corrida de bicicleta Wis-
putada no circuito e faturou o premiei de
USS I mil dado pelo fabricante.

F Opel — Três pilotos traSilefroí
participam, hoje. dos treinos hvresida
prova dc abertura do Campeonato Infles
de Fórmula Opel, em Malíory Park: ^o-
drigo Marcheschi. Alexandre Andrnde
Júnior c Elio Seikclj Paulo Garcia estféia
domingo no Europeu da categoria? |

volante estava Roland Bruynseracde,
inspetor da l isa, mostrando as modifica-
çòes no circuito em relação ao ano pas-
sado. Piquei não perdeu a chance de
fazer mais uma das suas: o carro deita-
pou trés vezes na pista molhada pela
chuva fina porque o tricampcão puxou
repentinamente o freio de mão.
Ecclestone — Considerado o ho-
mem-forte da Fórmula I o inglês Bcrnie
Ecclestone já participa da movimentação
no autódromo de Inlerlagos. C omo sem-
pre, satisfeito. Só não gostou quando lhe
perguntaram sobre o dinheiro do GP do
Brasil do ano passado, confiscado pelo
Plano Collor I "Nem gosto de pensar
nisso", desabafou.
ManselI— Nenhum piloto se cansou
tanto ontem cm Intcrlagos quanto o inglês

Sadia a uma vitória d

tricampeonato no vôlei

dial. cm Rochestcr, EUA. As regatas serão
em raia fora da Baia dc Guanabara.
Ginástica — A primeira das cinco
seletivas para o Pan-Amcricano de C uba,
em agosto, começa hoje. no Pinheiros, cm
São Paulo. Ginastas dc seis clubes compc-
tirão hoje e amanhã c 24 — 12 no masculi-
no e 12 no feminino — serão selecionados
para uma exibição, no domingo.
Hipismo I — Concurso nacional de
saltos para cavalos novos será realizado de
hoje a domingo, na Hípica, abcrio a ani-
mais dc quatro a seis anos dc idade, com
12 provas.
Hipismo II— Vitor Alves Teixeira c
Luiz Felipe dc Azevedo conquistaram o
direito dc representar a Liga Sul-Amcrica-
na na Copa do Mundo dc Saltos, cm abril,
na Suèía. Mas. Vítor já anunciou que não
vai competir. Como o torneio coincide
com a segunda seletiva nacional para o
Pan-Americano dc Cuba. Luiz Felipe
aguarda pronunciamento da confederação
sobre seu pedido de liberação do concurso,
em Juiz de Fora. 

Cânter
dia mostra melhor adaptação a Cidade
Jardim.
Merienda — Depois dc obler a
terceira vitória cm apenas cinco apnesen-
taçòes. a potranea Merienda. proprieda-
dc do Haras Praça XV, pode ser prepa-
rada por Gilberto Rocha para disputai o
GP Diana, no final do mês dc abril. Nào
está nada decidido, segundo o jovem
profissional, mas há muita chance dc a
filha de Current Charge em Grinda fazer
sua primeira aventura na esfera clássica.
Falcon jet — A ausência do anto-
lhos — capa de cabeça utilizada por
alguns animais manhosos que têm hábito
de se jogarem para dentro ou para fora
durante a corrida — cm Falcon Jct nas
últimas corridas causou surpresa a al-
guns turfisias. O jóquei Jorge Ricardo
explica que após a disputa do GP Brasil,
o filho de Ghadccr perdeu o vicio dc sc
atirar violentamente para dentro na rela.
nào havendo, portanto, mais necessidade
do antolhos para corrigir as manhas.

Potros — Sonorous. do Haras Re-
néc uni dos favoritos do GP José Cal-
mon. agradou no floreio de 600 metros
em 37s. num bom apronto para o clássi-
co."hirinÍj Bibi. conduzido por Juvenal
Machado da Silva, diminuiu para 36s.
demonstrando progressos.
Potrancas — O destaque absoluto
nos treinos das potrancas que disputarão
o GP Luiz Alves de Almeida foi Subs-
tãncia, do Haras Nacional. Conduzida
poetrancisco Pereira Filho, passou os
600 metros na boa marca dc 35s2 5 com
arremate de I2sl 5 nos últimos 200 mc-
tros.
Flying Finn — O treinador Ve-
náncio Nahid vai decidir hoje se o alazão
I lving Finn faz seu primeiro treino de
distancia para o GP São Paulo no do-
mfngVWÍ nos primeiros dias da próxima
semana. O defensor do Stud Numy eslá
recuperado dos cortes sofridos durante a
disputa do l.atino-Americano c a cada

segundo, já mais forte no bloqueio a
ColgatlPão dc Açúcar equilibrou c Te-
chou em 25 minutos. ;

Com Sandra no lugar de Cilcnej a
Sadia voltou a dominar as ações, cfce-
gando, inclusive, a estabelecer 10/6 10
placar. Com 24 minutos dc jogó, acab )u
fechando cm 15/13. depois dclitn? b ia
reação da Colgate Tão dç AçfiCaí. A .i-
tória final, no entanto, vCiq' oò.quatjo jct
quando chegou a csiar pcfdi$de per
14 II. A Colgatc/pào.dc Açúcar jogbu
com Analirdes. Kcrly, Ana Paula. Elia-
nc. Tina e Folio — entrando tamWm
Kika, Mônica, Palricia c Marisa. A $a-
dia venceu com Fernanda Vcnturini,
Ana Moscr, Ida, Ana Volpom. Cilene,
Mareia Fu — entrando também Sandra.

SAO PAULO — A Sadia esta apenas
a uma vitória do tricampeonato brasilei-
ro feminino da Liga Nacional, depois da
excelente atuação dc ontem á noite,
quando venceu a Colgaic Pão dc Açúcar
por 3a I (15/4,10/15,15/13e 16/14), na
segunda partida da melhor dc cinco entre
as duas equipes. O próximo embate será
na próxima terça-feira, no mesmo giná-
sio pohcsportivo do Ibirapucra onde elas
se enfrentaram ontem.

Desfalcada da atacante Sandra, que
será submetida a uma lomografia para
saber as origens das dores no ombro
esquerdo, a Colgatc/Pào dc Açúcar de-
morou a sc encontrar na quadra. Apro-
veitando muito bem os bloqueios c con-
ira-ataques, a Sadia acabou fechando o
primeiro set cm apenas 19 minutos. No

Parei Anunciar,
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Eh° - ^Guselmin 
so quer terminar H

5jn p»TpSs ta, o pcssoalja sabe o quevai acontecer . WKB&t# V'M© •* . ,
— Bcm-humora- flHi 0 novo carro. dcsenhado por John Bar- ^ H' A primeira e unica vez em que Mau- dcm scr agrajados pclas muitas ondula- H

do e brincalhao nard, sera lestado pcla pnmeira pelo bra- f&BM F» ricio Gugclmin sentiu o gostinho dc (joes da pista. ,rrnrcsistaa
como de hibito o Is Ol I wM sileiro no proximo dia 3. „,|§g§ IV champanha no podio foi justamcntc no A esperanga c que o carro resista a

IJamteiSun- 0 tricampcao acha que, se chegar yfe l» Gran§e Premio do Brasil, em 1989. A prova. c dessa forma, rcs.su^ 
gjjo H

dial Nelson Pi- entre os cinco primeiros no domingo, p IB prova foi vcncida por Nigel Manscll, quetudo e possifel, Em aul°P .
ouct rcvclou on- esta otimo. "Ja e ponto para o fim do estrcando na Ferrari, e o piloto brasilci- voce nunca sabe o que |ai 

aeon cc r _

icm no boxe da F6RMULA1 campconato". Quanto a troca dc pneus ro chegou em tercciro com scu March, antes que abaixe a bandcira. E com um _

Benetton, sua opiniao sobre o GP do Goodyear para Pirelli. Piquet esta satis- Hra ¦ atras da McLaren dc Alain Prost. Dois pouco de sorlc. quem sabt , alirmou

Brasil de domingo. E, surprcendcnte- fcito. "A Pirelli esta dando todo apoio an0s depots, apesar do novo motor 11- Gugclmin.
mente. nao acredita na Ferrari. "Ela nos estamos fazendo o possivcl para me- ~mM QT \ mor V10. Gugclmin deposita suas cspc- Divu°a<; °

classiflcou cm Phoenix ano passado cm Ihorar." Piquet esta convencido, que, cm gafc;. v ranQas dc um bom rcsultado cm Intcrla-
sctimo c dccimo. Estc ano. clcs anda- alguns circuitos, a Benetton tcra vanta- H f gos na rcsistcncia do carro, que na
ram mclhor nos Estados Unidos, mas gCm por cstar usando Pirelli. E nao so abcrtura da tcmporada, nos Estados BPrTl]
nao tao bcm. Eu nao me impressionei nos circuitos lentos, como acontccia cm Unidos. nao pcrmitiu que clc e Ivan
tanto com a McLaren em Phoenix. 1990. "Testamos na Africa do Sul, um IV JCapclli tcrminasscm a prova.
que me imprcssionou foi a falta dc circuito supcr-rapido. usamos dois ou ^ "A cspcranga c que 0 carro tenha
compctilividadc da Ferrari. A Ferrari tresftipos de compostos bons para circui- mais rcsistincia do que tcve cm Phoe- '

andou mal la, na minha opiniao". tos rapidos e niuito calor. Estamos com nix, c a gente consiga terminar a prova.
Apesar dc nao acredita'r na conquista uma divcrsidadc muito grandc Dessa forma cu acho que ja cm Intcrla- IpJlfo

do tetracampeonato — "para sc ganhar Moreno — Mas nao foi so Piquet gos, que e um drcuito mais veloz, as l| 'y

0 titulo tern que ja comc<;ar com carro que dcu cntrevistas e distribuiu, muito ^ nossas condigocs dc desempenho sejam %. fV.^
compctitivo, tcstado c tudo" —, Piquet animado. dczcnas de autografos cm In- mclhores", afirmou 0 piloto, que tevc w >*'*
acredita no novo carro da Benetton. "E tcrlagos. Scu companhciro de equipe, Ro- ; um furo no radiador c problcmas de V IP*53""
tudo cxpectativa no primciro dia. Mas cu bcrto Moreno, tambcm foi tratado como Hp* I cambio com scu Leyton House.
acho que 0 carro foi muito bcm fcito. As grandc cstrcla e admitiu que esta mudan- ^^B Gucclmin esta satisfcito com 0 novo jif'-iff ^feir -
coisas basicas do carro, dc acrodinamica, influiu no scu comportamento. "Ja Wtjh, 

^^B a motorrconsidcrando que etc "tern mui- C~ H
clcs confimiaram no tiincl dc vento, que 0u\i ate dizcr que rcclamaram que mudct. BH to mais torque cm baixa que 0 do ano I .• ¦
sao muito mclhores". Na opiniao de Pi- £ claro que mudci. Afinal. antes eu_nao passado e isso mclhora 0 desempenho rfiMM H
quet. hojc nao ha "muito ondc crrar", trabalhava e agora trabalho', disse, bcm- do carro". 0 piloto. no cntanto, recla- flAI 111 f &&&0S H
pois." se. antigamcntc. os engenhciros fa- humorado. "Eu ficava a1 maior parte do ma 

que 
"ainda falta um pouco mais dc t. Z. H

os carros, mas as duvidas persistiam tempo parado. depois dc eliminado na potencia cm alta". Mas nao descarta f ft I » 1L I
ate a hora do teste na pista. atualmentc prc-qualifica^ao. Dava para atender a to- possibilidadc dc um bom rcsultado, LgjIL— MSrlnf H
tecnologia dc ponta c dccisiva. "Hojc cm do mundo. Hojc. tenho que me rcumr upesar dc nao ter sido possivcl corrigir IfTfWYi H
dia os caras sao muito mais cientiHcos. com a equipe. tracar cstrategias cssas os prob|cmas dc suspensao aerodina- Cup nun esp J ¦
Comparam 0 vclho com 0 novo, fazem coisas todas. Sou obrigado a pcd.r um ser(j compellnvo mica perccbidos cm Phoenix, que po- tnilia motor raster. B
tudo dctalhado, c quando botam na pis- tcmpinho. Crcio que e natural. B

SSo Paulo — Boberto Faustino wilt I /* 4- B
E proibido 

levar lanches 
M 

Trabalho duro pela jrente |

que nao permitira a cntrada dc caixas de scntados, scm paradas. Ffflnk WfflldlTIS QUCr nas montanhas'do sul da Franca cm 86 B
isopor. mas os torccdores nao passarao Para os torcedores do Rio que \iaja- H^B nWli! i iBBBKi^^|^»^rii c/n GOU1DC 11(1 bllSCcl — acredita que vale a pena investir na B
fomc cm Interlagos. Sanduiches de quei- rem dc carro a Sao Paulo, a mclhor Bflr ^flHHHB[|BHBH|ggHS9BHSH||HfiB ' ' tccnolpgia, mcsmo que isso signifiquc H

jo com presunto* a CrS 250.00. espctos opcao c dcixar o veiculo cm urn dos pjp^/s.% COHStcHltC QO iiCGTlO softer um pouco no inido da tcmporada.
carne e lingui?a, a CrS 300. 00, ccru'ja bolsoes dc esiacionamcntoc seguir ate r "Paradcrrotar Ayrton.so tendomclhor
icopo), a CrS 105.00. e agua mineral, autodromo dc onibus. O torcedor, vindo * • • equipamemo do que clc." O dono da
CrS ^0 00 o copo. scrao os produtos pcla via Dutra, dcx-era seguir pcla margi- f' "|JI rank Williams, o propnetano aa Williams — uma o;ls quatro equipes dc

oferecid'os. Tambcm scrao comcrciali/a- „al do Tictc (continuacao da Dutra). que JC equipe que leva scu nomc c um dos pontada F I, junto da McLircn. Ferrari
dos kits com dois sanduiches. uma maya. icrmma cm outra via marginal, a do Rio malorcs mitos da Formula I, admiUu c Benetton — acha que . cstc ano. a
um bom bom e um mcntcx, a CrS Pinhciros. Scguindo cm linha rcta, o mo- que tcm muito trabalho pcla (rente ncsta equipe tcm que dar a volta por cima.

B 1 300,00. Dezesscic lanchonctes e 550 10nsta chegara scm problcmas a um dos lemporada. Apesar dc otimista com pr^jsamos mclhorar muito cstc

desempe-^

Dois mil policiais dc transito estarao mo- haqiiara. dc ondc snirao onibus para ^oswfdois ca^rw^indiegaram por- tomou conta dc Riccardo Patrcsc. que
bllizados. a partir dc hojc, para garaniir aut6dromo. Na \olta o esqucma fundo- n'lie o cambio qucbrou. Vamosvcrcomo pilotou com um cstilo mais agressivo nos

que o torcedor. tanto de Sao Paulo como nara da mcsma mancira. Qucm chcgar dc vai scr aqui. E se nos nao conseguirmos Estados Unidos. "Os pilotos costumam
dc outros Estados. cheguc com rapidcz aViao — tanto no acroporto dc Cumbica accrtar o cambio para domingo, traba- se comparar com scus companhciros dc

seguranca ao autodromo dc Interlagos. quanto no de Congonhas . deve sc B^S lharcmos bastante nas proximas cinco equipe. E como Nigel esta sc csfonjando
nao importando o tipo de transportc dirigir a Pra?a da Republica, no ccntro, scmanas para rcsolvcr o problcma." muito, Riccardo tambcm picdsa fazer o

nas que se cvitc tcnta'r chegar dc carro. Ospassagcirosde trensdeveraoscdirigir j ()l,jrtjt o imcliato dc H illioms <• acvrtiir o conthio Dequalquerforma, il 

Prijicipalmcntc no domingo. os onibus ao terminal dc Jurubatuba c de la. cm
mclhor ogao. A tanfa, unica, onibus. ate o autodromo.

TV mostra treino de hoje Conta-giros ——t .
. i ———¦ , . | Nh'pI Manscll uue rcsolveu fa/cr um pro- como o dc terca-fcira, que alagou a pisla

Oucm nao tcm o ingrcsso para assis- dc lirgada, scrao transimjjdos Integra - 
gUS{0 pai — Piquet cstava yolantc cstava Rolaiu ruy ^c . t. _-'0 tlptco program de c os boxes. "Estamos olhando para o

iir hoje ao primciro* treino ofieial do mcntc. a partir das 13 horas.^ supcrdcscontraido ontcm. Ate contou '^"r^^'OTrthcio ao ano pas^ iWw. Pcrcorrcu a pc os 4,325 km da pista. ceu", disse Bruvnscracdc. rcalirmando
Grande Preniio do Brasil tcra ao menos Longc da atencao das cameras oito ^ hjst6rja fami|iar. Como sabcm os coes no c'^uiio ci:n r<elaj ^ 

|jso Q ajudou cm a|guma coisa, nao se que so a partir dc hoje sera JKmivdKr,
com que sc confortar. A Rede C.lobo pilotos dc cinco equipes abrem ofieial- d icampc5o c|e curt; muito sado. 1 iquct ndo 

jx cra p,.qucna partc do no?ao melhor do que podera acontecer
Ssmitc a partir das 13:00 h os ultimos mente o GP do Bras,I a 

gr 
das 8 mu,h 

'f 
Cathcrinc c 0s filhos fazer mais uma das suas. pMderra ^ ^ ^ q ^ Jomodau (depote no fim dc semana.

40 minutos das tomadas de tempo, pro- horas. com o treino de IR^tlWO. doJ8^ casamentos. Geraldinho. o dc 13 »u .RM^ . P 
(d 5o uVou veio a chuva). clc tenninou a caminhada Corrida — A primeira equipe a ter

metendo levar aos aparclhos dc I V todas Duranic uma iKira cL s. 
(.1rros uue anos, que vai matar aula hoje para vir ao 'tjin™i!HC 

0 frcj0 dc mao. vcrmelho. Antes de siiir em sua pcregnna- a|gujm num podio cstc ano cm Interla-
^B as informacocs c as emocoes vividas por do quatro vagas cntrc - q autodromo. um dia prcgou um susto no I po 

pcl®ut6dromo, esteve no boxe da bos foi a Brabham. Seu mecanico Lance
mecanicos. tecnicos c pilotos que agitam partir das 13 horas lutam porum^« pa|! cm Brasilia. Quando os dois bnnca- Ecclestone — Considcrado o ho- | crrarj, ondc abracou o chcfe dc equipe, § xenccu a comda dc bicicleta dis-

o circuito de Interlagos. no grid dc largaUa. bmanut:i e irir vam na pjsla dc kart. o garoto entrou por mcm.forle da l ormula I. o ingles Bcrnie Ccsare Fiorio, e cumpnmcntou os mccani- da n0 cjrcujt0 e faturou 0 gemio de
^B A cmissora cspalhoS 19 cameras pelo J.J.Letho da Uallara, conscgu remu» dcmro numa curv| dc alta velocidade, Ecclestone ja participa da movimentafao tos com 0s quais trabalhava ale ano pas- , mj, dado _|0 fabricante.

circuito ondc ccrca 300 profissionais es- gar cm Phoenix e tentam rcpettr a la^u dcsgarrpu e passou por cima do pneu do no aui6dromo de Interlagos. Como sem- K,do. Sua caminhada durou lh| _
tarao trabalhando, pelo menos, ate do- nha. assim como Bcrtrand C^chou ^3rtde4»^,u.o«miiho-do.Mui.viriiu—^ saUifeito. Solo gesteu-qBa^te pr«l«gem ¦»» O inspete|^^—F. -0.p_el_—_Trcs_pilotos brasilciros

H— mn£07-qraitd\t-t)-<nrco-"eirtiv«-^crid^--- "darThe- -N^as-'l^iw (tamooi ficou com o cora# pcqucno. pergunlaram; sobre o dinhciro do OP do de autodromos da Fisa. Roland participant. Hoje, dos;trenwsHn^r.^w
desmontado. Com narra^o de Galvao msistcnte Colon e a«no>a|| ondmc_ ^ 

^ ^ apcnas |,raM, do ano passado. confiscado pdo rBru\.nscracdt, na0«mostrou prcocupa- prova dc abcrtura 
^mneonato 

Ingles
Bueno e comcniarios c rcportagens de tat l" 

^0r'hfeste ano Pedro uma aventura dc pai c filho. llano Collor 1. "Ncm gosto dc pensar d : huva que voltou a cair ontcm deJ ormuki Ope. cin Ma k® Park Ro

Rcginaldo Lcme. a Globd tentara fazer ppp num trc no ofieia |ste 
ana ware nisso", desabafou. Cm Sao Paulo. Esta satisfcito com a die dr.go Marcheschi. Alexandre Andradc

unu cobcrtura mais profissional que Chaves,x^Coloni, e Enc Van^ I c Derrapagem — Nelson Piquet ,,K . n . an50U nagem nos pontos criticos da pista e Junior e ElioScikel. Paulo Garcia estrua
do ano passado, quando camcras e re- da Lambo, tambcm lutam para fazer sua dc |ntcriag0s. a 20 Km/h, Mansell N^tmtpilo cajr tcmpora| domingo no Europcu da catcgona.

porteres nao conseguiam ir ao ar. Os cstreia ofieial entre os grandes, ja que ^ comp^nhia do rep6rlcr do JB. No tanto ontcm cm Interlagos quanto o ingles ispcra q 

ireinos dc amanha, que definem o Grid nao passaram pela predc Phoenix. ~'~~

™^™™' ft lurid vitoria do

Ontem na. Gavea r,nhnela Sabatini climinou a alema Steffi cm raia fora da Baia de Guanabara. A, .
Graf do Torncio dc Kcv Biscaync (EUA) Gin^stica — A pnmeira das ciiko £1 
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|0,Xf L'f.ra SS9"p5s(l)l,0 (3)1,0 Exata(l- primeira dcyanking, 
j 

a amencana Mary P 
^ j _ Concurso 

*na, dc ewcIente atuatio de ontem | noite, Sadia acabou fechando® 13, depois

jfedo Vencedorf 2)M I n^xa- 3)3,7 Triexata( 1-3-2)20,2 Tempo: 104s 1/5 H J Picdra Du- saltos para cavalos novos sera 
jcalizadodc quando vcnceu a Colgate/Pao de A?ucar de_ uma I 

^
ta(23)13,9 Places(2)3,6 (3)4.4 Exata(2- 7* Pireo: I" Eldorado Hills M.A.Santos 39 an0W^Hda dcrrota na ultima hoje a^omingo, na ipica, a r o por 3 a 1 (15/4,10/15,15/13e 16/14), na do chegou a cstar perdendo por

^B ^)45,8 Triexata(2-3-1)75,2 Tempo; 75s3/ 2° Kasteliev M.Almeida 3° Hylley Gully ^gunda-fcira para Pat Lawlor, nao aban- mais de quatro a sets anos dc id segunda partida da melhor decincoentre |4/11 A Coleate/PJo de A?iicar jogou
A.Batista Vencedor(3)l,8 Inexata(34)3,8 donara o boxe, e pretende disputar no fim l. provas. as duas equipes. O proximoembate sera ' AnalirriM Kerlv Ana Paula, Elia-

3%-pireo: I" Persialei G.Guimaraes 2° Places(3)l,2 (4)1,3 Exata(3-4)9,3 Triexa- do ano 0 ijtulo dos supemicdios com Hipismoll—Vitor ^Kes c'^o na pr6xima terva-feira. no memo gini- nC) Tina e p0j^0 _ entrando tambcm
Gailez J.Ricardo 3° Mister Frog J.F.Rcis ta(3-4-1)98,9 Tempo: 69sJ5 ljpiino Mario Galjgno. Duran, o untco Luiz Fchpc d^^ev(^ , «nlcnca. sio poliesportivo do Ibirapucra ondcelas Kika Monica, Patricia e Marisa. A Sa-

V edor(83,8 1 nexata( 18)3,8 Pla- r Pino:General Gutierrez M.G.San- pugilista latino-americano a conqujar d^deiMtar. L^«ri| diaVcnccuV°m Fernanda Venturini,
ces(8)2,l (1)1.4 Exa,a(8-1 )9,71 ricxata(8- tos 2« Du Bay Desfalcada da atacante Sandra, Ana Moser, Ida, Ana Volponl, Cilene,

H , .5,37.6 Tempo. 8s1/5 1^SGomes Vence dor 4)2WbgJ 5 
2ompetli»o^torncio coincide Colgate,?*) de A^r demorou a se Marcia Fu - entrando tambem Sandra.

fi f 
H?c 

oornJ,%%Kha ft") 4 7 Tncxata(4-l5)25,4 Tempoff sl/5 |ula com U|lor e foi derrotado por no- com a segunda seletiva nacional para o encontrar na quadra. Aprovcitando mui- No maseuhno o Banespa se classifi-
Lady Zwan E.S.Gomes 3 Beuuscna b)\4 inexa cniitc tccnlco no sexto assaltol Pan-Americano dc Cuba. Lui/ l elipt t0 bem os bloqueios e contra-ataques, a Cou para a final da Liga ao derrotar a

Wcarfo 3°'Sir Pig RAnt6- Ssmo - SThoje o Campeo- aguarda pronunciamento d| conlcdera^ o primeiro'set em Fiat por 3 a 0 -15/10,15/11 e 15/10.0

S J'o^Tcmpo 81s2 5 
SSvSSSSSaO 

IneSSSiS Pla- SSL de Sg. qie apon$ o soba-seupedido de l.lx-racao do concurso. 
^ ^ No segundo, ji mais Banespa vaienfrentar o vencedor de

lip- L i0 Acrorama A.Batista 2° ccs(3)1.0 (8)1.0 Exata(3-8)5,8Triexata(3- rcprescniante do pais no proximo Mun- 
^SSSSm lortc no bloqueio. a Colgate/Pao de FrangosulePirelli.

Meryl Speed E S.Gomes 3° OdiJIsca Di- 8-7)27,3 lempo.73s2,5 him¦i^h^¦¦¦^
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da Ferrari

SSo Paulo — Lulzluppi

Giip,<'lniin vsj)rra </»'' carro
tenha maior resistência

seu novo carro sera competitivo

SSo Paulo — Roberto Fauslino

idiütà de Williams é acertar o câmbio

Conta-giros
Nigcl Manscll, que resolveu fazer um pro-
grama diferente — o tipico programa de
Índio. Percorreu a pc os 4,325 km da pista.
Sc isso o ajudou cm alguma coisa, não se
sabe. Mas como era a pequena parte do
dia cm que o calor incomodava (depois
veio a chuva), ele terminou a caminhada
vermelho. Antes de sair em sua peregrina-
çào pelo autòdromo. esteve no boxe da
Ferrari, onde abraçou o chefe de equipe,
Ccsare Fiorio, e cumprimentou os mccâni-
cos com os quais trabalhava até ano pas-
sado. Sua caminhada durou Ih.

-flyjfoa.-gnm.O inspetocHe^te
rança dc autódromos da Pisa, Roland
Bruynscracde, não sc mostrou preocupa-
do com a chuva que voltou a cair ontem
em São Paulo. Está satisfeito com a dre-
iiagem nos pontos críticos da pista c
espera que não volte a cair um temporal

volante csta\a Roland Druynscraede,
inspetor da Fisa, mostrando as modifica-
çòes no circuito em relação ao ano pas-
sado. Piquei não perdeu a chance dc
fazer mais uma das suas: o carro derra-
pou '.rés vezes na pista molhada pela
chuva fina porque o tricampeào puxou
repentinamente o freio dc mão.

Ecclestone — Considerado o lio-
mem-forté da Fórmula I. o inglês Bcrnic
Ecclestone já participa da mo\imeniação
no autòdromo de Intcrlagos. Como sem-

-pre."saiisfcito;-So-fià6-^astflU-quafltle4hc-
perguntaram sobre o dinheiro do GP do
Brasil do ano passado, confiscado pelo
flano Collor 1. "Nem gosto dc pensar
nisso", desabafou.
Mansell — Nenhum piloto sc cansou
tanto ontem em Intcrlagos quanto o inglês

Susto de pai 
— Piquei estava

supcrdcscontraido ontem. Até contou
uma história familiar. Como sabem os
amigos do tricampeào, ele curte muito a
vida com a mulher Cathcrine c os filhos
dos três casamentos. Gcraldinho, o de 13
anos, que vai matar aula hoje para vir ao
autòdromo, um dia pregou um susto no
pai, cm Brasília. Quando os dois brinca-
vam na pista dc kart, o garoto entrou por
dentro numa curva dc alta velocidade,
desgarrou e passou por cima do pneu do

_kart-de-Pi^^O-carrmho-®|!ha-Vir.QU.
e Piquet ficou com o coração pequeno.
Mas tudo terminou bem. Foi apenas
uma aventura dc pai c filho.

Derrapagem — Nelson Piquet
andou na pista de Intcrlagos, a 20 Km/h,
em companhia do repórter do JB. No

Sadia a uma vitória do

tricampeonato no vôlei
Ontem na Gávea

di F.Pereira P Vencedor[2)Í,4 Incxa-
1(25)6,6 Placês(2)l,2 (5)2,8 Exata(2-
5)7,8 Triexata(2-5-6) Tempo:68s4/5
6o Páreo: Io Ernani di Verdi M.G.Santos
2° Aborigenluso C.G.Santos 3o Don
Massino M.Almeida Vencedor( 1)1,0 Inc-
xata( 13)3,9 Placcs( 1)1,0 (3)1,0 Exata(l-
3)3,7 Triexata( 1 -3-2)20,2 Tempo: 104» 1 /5
7* Páreo: Io Eldorado Hills M.A.Santos
2o Kasteliev M.Almeida 3o Hylley Gully
A.Batista Vencedor(3)l,8 Inexata(34)3,8
Placês(3) 1,2 (4)1,3 Exata(3-4)9,3 Tnexa-
ta(3-4-l)98,9 Tempo: 69s2/5
8o Páreo: Io General Gutierrez M.G.San-
tos 2o Du Bay J.Freire 3°Soberano
J.S.Gomes Vencedor(4)2,2 Inexa-
ta(46)l 2,2 Placès(4)l ,5 (6)3,5 Exata(4-
6) 14.7 Triexata(4-6-5)25,4 Tempo:69sl /5
9* Páreo: 1° Arcòzio F.S.Rodrigues 2°
Chcfetc G.Guimarães 3o Sir Pig R.Antò-
nio Vcncedor(3)2,9,0 lnexata(38)4.0 Pia-
ccs(3)1.0 (8)1.0 Exata!3-8)5,8 Triexata(3-
8-7)27,3 Tcmpo:73s2/5

Io Páreo: Io Tony Way L.F.Gomes 2o
Kimoll D.F.Graça 3o Quel Fitz A.B.Sil-
va Vcnccdor(3)2,l lncxata(36)8.0 Pia-
cis(3) 1.6 (6)2,3 Exata(3-6)11,2 Triexa-
tá(3-6-2)l l,2Tcmpo:69s
2' Páreo: Io Xis Libra C.Lavor 2' Erva
Milagrosa J.Aurélio 3° Flauta Doce
J.Ricardo Vcncedor(2)8,4 lnexa-
ta(23)13,9 Placês(2)3,6 (3)4.4 Exata(2-
3)45,8 Triexata(2-3-1)75,2 Tempo; 75s3/
5
3M"áreo: 1° Persialei G.Guimarães 2o
Gailez J.Ricardo 3o Mister Frog J.F.Rcis
Vcnccdor(8)3,8 1 nexata( 18)3,8 Pia-
cês(8)2,1 (1)1,4 Exata(8-I)9,71 riexata(8-
1.5)37,6 Tempo:68sl/5
4» Páreo: Io Holland Girl F.Pereira P 2o
Lady Zwan F-S.Gomes 3o Betiuscha
JiRicardo Venccdor(6)l,9 lncxata( 16)4,7
P)acês(6)l.l (1)1.2 Exata(6-1)3.9 Tncxa-
ta|6-l-3)20,3Tempo:81s2 5
5" Páreo: Io Acrorama A.Batista 2°
Meryl Speed E.S.Gomcs 3o Odalisca Di-

Açúcar equilibrou e fechou cm 25 minu-
tos.

Com Sandra no lugar dc Cilene, a
Sadia acabou fechando em 15/13, depois
dc uma boa reação da Colgate/Pão de
Açúcar. A vitória veio no quarto set
quando chegou a estar perdendo por
14/11. A Colgate/Pão de Açúcar jogou
com Aruilirdes, Kerly. Ana Paula, Elia-
nc, Tina e Foíão — entrando também
Kika, Mônica, Patrícia e Marisa. A Sa-
dia venceu com Fernanda Venturini,
Ana Moser, Ida, Ana Volponi, Cilene,
Mareia Fu — entrando também Sandra.

No masculino, o Banespa se classifi-
cou para a final da Liga ao derrotar a
Fiat por 3 aO— 15/10,15/11 e 15/10.0
Banespa vai enfrentar o vencedor de
Frangosul e Pirclli.

Para Anunciar.
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F 1 abre treinos de olho na chuva I

sli paui.0 prova da tcmporada. Logo dc- s»or«ut°~;^'"™!^ Tlma niifpntica I
- Com as pois, das 1 Oh as 1 Ih30, acontc- aulcnuca ¦

chuvfj que in- ccm os treinos livrcs. CCIia de pastelao I
sistcm cm cas- Mas o grandc momcnto sera H 0 bicampeao mondial I
licar csta ca- a tardc, nos primeiros treinos Ayrton Senna completou I

a 1' desdc oficiais, a partir das 13h. Quan- SB 31 anos ontem e, sempre que I
FORMULA do Ayrton Senna perguntado a respeitn, decla- I

cockpit de seu McLaren rou-sc um homem mais maduro I
no oficial o Grandc Pre- dando inicio a nova ^ |H do quc nunca. Mostra, talvez, I

do Brasil dc Formula 1. acabar corn unia sindromc. a dc dessa maturidade foi sua deci-
hoje. dc 13h as 14h, no auto- nunca veneer cm_ scu pais, gloha .-^gi sSo de cvilar grandes festejos e,
dromo. dc IntcriagOSj podc scr quc os outros trcs pilotos brasi- ^ .&>. --"*•» an enntrario, dediear-se ao tra-

itnportantc do quc o nor- Iciros com vitorias na F I ja gbalho quc Ihe pode render uma
nial. pois os tempos conscgui- conscguiram — Emerson Villi- primeira vitoria no Brasil —

ties pclos pilotos cor rem o risco paldi (73/74), Jose Carlos Pacc until proeza que o principal ad-
dc ncm scrcm supcrados no sc- (75) c Nelson Piquet (73/76). ^ vcrsario de Senna, o franefs
jiundo treino. amanha. 0 

'grid Senna apenas amcatjou. ^ Alain Prost, ja conseguiu por
dc largada para o GP passa. Mais uma vc| as atcnvocs lis vczcs. Senna trahalhava,

a depender da for<;a das cstarao voltadas para o duclo ,pr 
^Hj ontem, nos retoques dc sua

fguas, pois a mctcorologia pre- Scnna-Prost, com Alcsi por fo- JT fl|H McLaren, quando apareceu um
mats cluivas para os proxi- ra. Scm contar o potcncial das .JQB bolo dc aniversario, trazido pe¬

rnor dias cm Sao Paulo. Williams, com os vclo/cs Nigel »m , g J&Fm los mecanicos da equipe, que
As atividades oficiais da Manscll c Riccardo Patrcsc. As ~ x organizaram uma festinha para

prova comcijani, na vcrdadc, as Bencttons, dc Nelson Piquet ... 0 piloto. Tudu scria uma come-
sig com os treinos dc prc-clas- Roberto Moreno, nao sao mui- morale discreta, sc o proprio
sifica<;ao — aquclc vestibular to cotadas ncssc campo, cmbo- anivcrsariante nao tivesse a

os pneus Pirelli que as cqui- ideia, nada original, de atirar
vagas pam tenham rcsislcncia j.bolo nos mecanicos, Fez-se,
Ncssa dc

Outro Senna acabou perdendo en-
da Dallara, 110 GP vclopc com

paulisla; que por isso< pcrtieu
no Bstoril m-

treinos para o GP dos Estados fcrno c leva o caos dc
UiMos, cm Phoenix, primeira accsso ao autodromo.

j 
Senna assume que 

nao teme risco

Interlagos aprovado ss3«sssst
, 

prfvisar 
um rcstauran.c. .Como no Ayrton Senna .lrixou a mocfot.a dc lado. i°Pc»^/^S',dr po. 

pode scr cx.uamcntc o fa.o dc nunc;, .n.to cm mcntc. Vou corrcr enquan^me
Equipes SO Japanc na Australia, o GP do Uracil aocomcntar ontcm a ppinumdo Imam- lt«on«H o^ac w >cncidocm scu proprio pais loin dcr pra/cr
Ju;' m nnnm Zabrica ritoior-hmcs - a causa §o Niki I .anda. dc que o bras.lc.ro c o i^ggSc d?£«^oGP Btasil vcmvr aqui lodas as vc/es cm que corn I lc .c!u que os air. os do a no pa-i-

ClltJCcim pOUCO gcocrallcSI A distancia iuipossibilita piloto mais rapjdo. mas tonbem o qui ra ' ' ffl , I s„Vl. nun,0 pat0. nias por uma razao do com os fr.muscs Alain I ros|| .ian

rsmco no box v d dos lining Pcrdc.sc Lscorrcriscps. "Todosnossomos pes- ma s^a ^ ou ou.ra nao acontcccu. I uma ques.ao Mane Ballcstrc. prcdcn.c da I ,sa. o
LSp.i(,P IIU U  Jha^ d0 padoquc, mas tanlo no soas difcrcntcs. 0 que c o scu masimo pdSrau^^chu^uaO.c.ona.s^ ^ ^ Nmn dadq dia vai dl,cns.na.ammu.ias co,ms sobrc o .ebc o-

Q AO P\l I O — I ima pcsq.nsa japgo, quanlo na Australia, o csquc- podc nao scr o dc outro. 0 mcsmo aeon- 
^ |s K,m pre|)an^s", alirmou o liloto. rebatendo a dedaragao namcnto lora das pistas. u pas 

^
S fcita en I re as JqxitpMfornn.. ma c mais bem montado quanto aos icce com os pilotos. fcvocc olha dc fora 

^ | 
Pi ^mPinicio dc do Frances Jean Ales,, da Ferrari, dc quc ponodo dc grandc luta c cnc alirmou.

lalmostrou que a pis.a de Interims -^rUorips. mcsmo scmlo um cx-p.too «>, rem!^ado Jjffi 
qu;,mio « brasilciro. como campeao. deve "scnUr denumstran do

'r^tzz 
nt'to'S Ss»w»«**<>¦; Sffjsi"3Pife 5S*»»»»™«rll",ft Si r'"""""'" 

" 
*.S£SS?SSS?tS*

,'Y 
"i, , We i one do muro quc scpara opitl<m( da p.sia pr0misso comico mcsmo". afirmou. conquistou os o|murosfflfe pontos d cnlanto 

adm.tiu que o fundamcMahiicnlc bb'm. mas lemos dc es-

HSsSsS M?»r£ prA*iwa&:
par, cqiiipamcnto c para o trabalho ^^^.^^ivcVsificada. vclo/ c 

^its^SmScnfc!"E'K- ^ 
"PhS c um circuito muilo parti- n!« 1 

"i!"
^d^n^c^lu^ 

SSlmSfPt ipi ilqucr [^ssoa" dl/'clei' considcrando in'- |"jo'

Api'siii dcVpactisos.'os boxes aca- vcdos 18cntrcMs.ados. .Uogios um reconhccimcn.o de scu terlg«|e Lduro.'dentro c fora das pistas. "A ^olvimcnto. X.bcjos que clc tem pojn-
ham riiando a.tilhados po.quc as No quadro. a opiniao dc cbcfcs dc csforco. "Mas as pessoas ton cvagcra- V ,Vi, tm, 1-r.i um s.nal sicn.l.l cxpc.icncia que adquiri. lodos esses e.al para scr mclhoraiiula .afirmou.Mtv
eumpcs iiu- normalmcffi sc rcuncm equipe. chcfcs dc mecanicos c projc- do",desconversa. 1 J . ' "d ' 

csp.r.,r cstc anos, vein sc somandoi C'ada tcmporada mo assim. o bicamix.io nao sc arnsca a

„ « trailers aqui nao dispoem desse tistas, que dcram nolas dc 0 a 10 para Rccordista dc polefositfrts na b.sto. cjim^guc Pjjljmo^ « ap.endc muito. I uma ma- dar pa p.tcs sob.e a tcmporada I _s c ano
im prlvado ncm mcsmo para im- p.stac boxes. ria da I I <53 vc/es). Senna cxpl.cou que a. o 

|A. 
d.l rcnte^ra^um c og dlssC Senna, que si. o ...vcl c ban mais clcvado. b dm,, a/c

o desgastc paia fa/cr a volta mais rapida w®pajpra -gj 'do ®^moduo ^ ^ ^ prcv,sao. Vna csp^ar. c cmc .. o c
nos treinos dc cl;>sM| c d.fercntc do MP4 6 dc.xam Senna scm atxr ^ vcncer."Mais um o meu canipo As inod,l,ca<,oes no agu-

¦ cxicdo cm du.is horas dc Grandc Pre- sera a rcaijao do carinas cur a. \. .-omcmondo com bolo p»-- laimcnto tainbem jiMilicam a ren-rva do
Os numeros da pesquisa mu; ..A corrida c mais AMMc. mas «Jo/cs do |„s mecanicos da equipe. nao to, sufi- piloto. 

" \no passado corr^amos para 11

m\ BOXES) VENC£P0b| |ml£?£S,0d#!E VxJlSl'o eurs'as fcchad..;, dc Jgraus. cien.e para fa/e-lo pensar cm dc.xar as corn as. agora mo > •

Hu;Hf::r' i i Vitoria no Brasil e forra 
para 

Prost

• Patncn i ..com ,n | 
,>mM , |c em toda a cqui- Pffitt disscqueoqtfilmaisprcocupa 0 piloto franccs dissc aitida que: a

.. i Am m • inOiimiro/ 0 's t,n"n« A dctrots para a McLaren cm Pn8B i#ssao muilo granuc cm i \ viinrit c® Inlerlac® terra dc Senna,
ugi'EIV* .,-:,.doo,v..« i »<>« nKM^uAc^mn^Km^. K'ffi;ro#^a;SoK •'|'cr«n,iosi[cino5i!cclasjiK'i,7.a 

^ihcturas;,.^^."!.^
, Otus . 

rf> 
Mnnson da. ainda nao foi assimiladi pel., equipe J»TmoSn. «3 ^ f ^ 

J ™ 
^ 

°"U^ r„otos 
Postam dc vcncc. nao impor-. 

» II l-errari^conMdcraqucs.aodc homa ^Vpl^o Pro, ressaha clc nao sc dromoduramcquasct.Hl.|odu,enta- ,, 'otulc--.Prosl. 
aprovc.ando ,

L, yton house . o'bvg LucWiii ................... s«"n" \cnccr no Brasil. I sta e a op.n.ao do ^ r;csslonado c que ate considera ra em proponjocs: bem nicnores quc na o 
uni(Jadc d;ir um cm

brabham • ni'boi do siraywr .. ?•••••• „p'0!i\ fiances Alain Prost. que passou loda nnrm:1| „ao \cnccr na csircia. quando tcr<a-fcira.quandoS..0 Paulol.eou.Ha- c ,, »p,n /. ,mp,vrmrr
rooTwoRK • Hon sihioy .« tardc no autodromo cm rciiniao com os Unios os carros ainda cstao sendo accr- A. *>"¦" ""c—„,r,oS«-n,riseriicsncdal i^Sselc
femaSRS. Ic: Hitcanicos c com Ccsjrc I iofiti. dircloi S?"L na'I c«,«ji «na
roNDMi: i al • o'i'ovannVpiiln^oN ip ?«""« c chcfe da|ut|W ital.an|tplancjando aberuira da umporada c isto nao c um foram fcitas . dissc c}nco vc/c, „a?Fran(ra. sci como c im-

: 
' 

TZl mm***")*'""*- P""""""T-T,! pfw. "St fci'ncccailio. wmos acnui ^ jm U, J» nlc .Ic
SET 

'JS 
ZT ¦: 3 : 5 J «""" * *»*«? d Rdtef^S?! - -I I™»—• - - W>-S  -

gafflBWWTSlW ""f.f.'a;!1 —Ilm limm j,,,,,.,I,. ,...a inuj. coriiinK-- ^;i AHj^sl|iA>.(tui H Wfdc
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NLIILIUU 11.1 |t SAo p(ltl|0 __ Roberto FauMino

I Ferrari treina uma hora de 
'pit-stop7

I I, - n riilnio franccs acha Sen- as Treadas bruscas a que somos obnga-
I Os boxes das outras equipes ainda na troca dos pneus. rcpctia cssa pratica. Al . P .. . _ ,, Jf dos alacam muito o sistcma de cam-

I REVELAQAO 7*12 10*15 cstavam silcnciosos c vaziol quando incrivclmcntc, na casa dos 4s. chcgando na um piloto ¦ • ¦ V 
bio."c/cbPiAS* diligcntc Ferrari colocou o carro vcrme- numa das dczcnas dc tcntativas a com? um obstacul P P^ , . 0 cambio scrai-automatico da I cr-

io FOTOS »»?•?<? ?-*7*° lz Iho n,',mcro :1'do banccs Alain Prost. plelar o semgo cm 3s8. silciro, na pr« pcrfcila rari nao c apenas um clemcnto a mais
tZB-LQIOS "j*™ yI do lado dc lora da parte cobcrta c. M.ls niio J podc considcrar a raPi- campcao mund.al dc tmin a 

adtmimlir0 „ab;i|hn
r° ^T0S li22£2—?.;003 0° \ 

> 81 cetc;ltla p°r. multidao dc lornahs- (k/ da triKa por esse aspccto, pois que "»nca conscguiu unee 
inven^o prova ainda

* Preco ia incluido 0 desconto. \J H :is c efc u'"a ^ 
L carro nao tinha o motor fundonando. P»«; T , , houv J mais a eapacidic criativa do projdistarreco Jd inc.uiuu ^ o ¦ ,rcin0 dc pu-mifundamcnto que aca- prgimpil|sionado por quatro musculo- como sc Alain I ro| jamais nouMssc B 

na Ht,ncl[on .

r NITERdt: Rua Luiz Loopoido Fornadcs Pinhoi- b°" ««» slianccs do ncampuo i ^ mecanicos c nao pcla potcncia do \cncido na I ran?a. ,.anJ a curioSidadc gcral quanto aos
f ( Mr ro. 49B • R Viscondo do Uruguai. 379 • Ppa. (>l dc I liocnin que a&tu a lunporada. j ^ Cilindros. B cia uma situa- 0 franccs da Fcrran .®J;.um dos rtWh^mir wVi nilnlidos mu61>idUM»'

MartiniAlonso¦ Lo|a8(Esi Barcas)• Av.^ma- 0 chcfc dc  C~l. ™ ,1,c,gmci,„> piloloi« ctepl» ««l™- S^Srt^SSl
,/ §\ 1 1/T/& —, raiPoixoio,370• LoiasBe9• R Yolanda Saad maffdava tudo com uma pr|nchcta. cn- 11 I . . «: r»imi Inncamoilc a imprensa ' ,
if s/r&yWL 1 Abuzaid. 105 - Loja 7 (Top Con,or) Alcantara quanl0 o chcfc dos mecanicos. Benass,. sen, a frcada do plot o. 1 a lc,ran que mo. r la ou Wn^e motor I car, perde muito giro na rc-

SAO gonqalo Av N,.o Pccanha. 56 ¦ Lo|a d.iasa o rilmo. Para o torccdor acostu- costuma gaslar dc sc.s a sctc scgundqs < djiana. que parut na .cr am ducao dc ma'rtha. Barnard cnou um
I I ^ (^odo Shopping) RIO DE JANEIRO: mailo a vet o pit-slop pcla IV, fica mcio ncssa praiica,qucr cvitar que isso uo loda sua ctinosiuaik s« sistcma cm quc r-o c Icito dc tnancira

Y 1/^ I r BuononAires 109-LoiaB(More dasFlores) diilcilacictlilarqueotemponum treino M, ren;ja a(luj no Brasil. Dc qualquer vos quc levaram Alcsi a abandonar hastantc mais r.ipida Conscqucncia: o

NEGOCIO DA CHINA!

na KIM-COLOR você

tem DESCONTO DUPLO

30%+30%
Ganhe duas vezes
revelando na KIM-COLOR

na chuva
treinos

prova da temporada. Logo dc-
pois, das lOh às llh30, acontc-
ccm os treinos livres.

Mas o grande momento será
à tarde, nos primeiros treinos
oficiais, a partir das 13h. Quan-
do Ayrton Scnna entrar no
cockpii dc seu McLaren 1, estará
dando início a nova tentativa dc
acabar com uma sindrome: a dc
nunca vencer cm seu pais, glória
que os outros três pilotos brasi-
leiros com vitórias na g 1 já
conseguiran| — Emerson Filti-
paldi (73/74), José Carlos Pacc
(75) c Nelson Piquct (73/76).
Scnna apenas ameaçou.

Mais uma vez as atenções
estarão voltadas para o duelo
Scnna-Prost, com Alcsi por fo-
ra. Sem contar o potencial das
Williams, com os velozes Nigcl
Manscll c Riccardo Patrcsc. As
Bencttons, dc Nelson Piquei c
Roberto Moreno, não são mui-
to cotadas nesse campo, embo-
ra os pneus Pirclli que as cqui-

pam tenham resistência c
durabilidade.

Outro problema, que não
chega a causar ameaça ao GP
mas preocupa, c a greve dos
ônibus da capital paulista, que
transforma o trânsito num m-
ferno c leva o caos às vias dc
acesso ao autódromo.

S»o Paulo — Áoência Folh»»
1 "*¦.JP? & Uma autêntica

ccna de pastelão
H O bicampeãn mundial

Ayrton Scnna completou
31 anos ontem o, sempre que
perguntado a respeito, decla-
rou-sc um homem mais maduro
do que nunca. Mostra, talvez,
dessa maturidade foi sua deci-
sâo de evitar grandes festejos e,
ao contrário, dedicar-se ao tra-
balho que lhe pode render uma
primeira vitória no Brasil —

uma proeza que o principal ad-
versário dc Scnna, o franc?s
Alain Prost, jà conseguiu por
seis vezes. Scnna trabalhava,
ontem, nos retoques dc sua
McLaren, quando apareceu um
bolo dc aniversário, trazido pc-
los mecânicos da equipe, que
organizaram uma festinha para
o piloto. Tudo seria uma come-
mnração discreta, se o próprio
aniversariante não tivesse a
idéia, nada original, de atirar
bolo nos mecânicos. Fez-se, no
box, o pandemônio de costume.
Scnna acabou perdendo um en-
vclopc com as credenciais que
iria distribuir entre seus amigos
c, por isso, perdeu também o
humor.

Senna assume que 
nao teme risco

O pruicip.il adversário dc Auton
Scnna no grande BfÊmio Bffsil, domin-
(;n. pode ser exatamente o fato dc minca
ter vencido cm seu próprio pais " l entci
vericer aqui todas as vezes cm que corri
1 stive muito perto, mas por uma ta/ao
ou outra não aconteceu, i uma qjplâo
de tempo. Num d.ido dia vai chegar .
afirmou o piloto, rebatendo a declaraçao
ilo francês Jcan Alcsi, da I errari, dc que
o brasileiro, como campeão. |ieve 

"sentir
um vazio", por nunca ter vencido cm
casa.

Senna. no entanto, admitiu que o
assédio dos lãs quebra sua conccitraçao
alguniíis vezes. "Mas isso lii/ parte, uao
checa a iirapalhar. Jã passei vários anos
® isso. não c uni probjeiim'". af.ni®.

Tendo completado 31 anos ontem, o
piloto da Mcl.arcn se considera tnais
maduro, dentro e fora das pist.iv \
experiência que adquiri, todos esses
anos, \cm se somando. Cada temporada
que passa se aprende muito. I unia tua*
heira de e\oluir", ilisse Senna. que so
não muda dc objetivo; "Andar o mais
lapido possível para vencer, Mais um
aniversário, comemorado cotn bolo pc-
los mecânicos da equipe, não foi sufi-
ciente para faze-lo pensar em deixar as

Os números da pesquisa
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Vitória no Brasil é forra 
para 

Prost
Sonnn
Piquot
Sonnn

Prost
Snnnn

Prost
Sonnn

Manscll
Modona

Sonnn
Prost

Sonnn
Prost
Prost

Sonna
Sonna
Sonnn

l AM RO • Giusoppo Mo.oli
JOnOAN • .lohn Wallon
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LÁnnõusSE • Rájtrico i.»coür
M< I Am N • .Io Rnmilf/
I.IGIEH • Ricardo Diviln
LOTUS* Rtohard Taylor
WILLIAMS • Richard Stnntnrd
TYRREU • Chrls WMito
L( YTON HO li SI • Dayo I iickotl
BRABHAM • Nigoí <lc Slrnytrr
roorwoHK • KonSiMay
MINARDI* Tatiashl Susaki
n ALIA • Alossandro Mnrinni
FONDMLIAt. • gjpvanni Pajgrtol.
COi oni • DoityiMor'1»
BENETTON • Ntgol Stopnny
FERRARI • CcsttfO f »orio
>_M30_op^n'ft7ci*piOf"S^í!"a* .qii
•• NAo provô vitorioso por supofsUçôo

Q piloto francês disse ainda que a
vitória cm Interlagos, terra dc Senna,
não lhe trará satisfação esfiecial.' Iodos
os pilotos gostam de vencer, nao impor-
ta onde", disse Ikpst. aproveitando .1
oportunidade para dar um |itutciio cm
^¦nivi "P.ir.i todos c impoiLmlc..\cno''.
mas para o Scnna seria especial, pois cie
nunca venceu no Brasil c eu. que ja venci
cinco vozes na I rança, sei como c im-
portanto ganhar diante de seu próprio
publico". Prost tem. lambem, seis vito-

¦tias ¦iw(H)^l(i"ii rasai—TÍnrouõ" Ríõ dc
Janeiro c uma cm São Paulo."

Sito P.nito notierto rrfil'.lino

Prost disso que o que mais preocupa
a I errari nos treinos dc classificação é a
chuva, que voltou a cair sobre 0 auto-
dromo durante quase lodo o dia, embo-
ra cm proporções bem menores que na
tcrça-fciia. quando São Paulo licou a'a-

gada. 
'' nós, nâp srrá b""? '1'"' ¦

duna, pois teríamos que mudar todas
as repulapens que já foram feitas", disse
Prost. "Sc for necessário, vamos acertar
o carro para a chuva, mas antes \amos

-tefec-f-para. afearpista ççinlittiif ^eea-
nos treinos de amanhã", completou.

y.ftrp.A0Jiil6d/J0ino.
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Muih formula 1 na página 15

e a Ferrari considera questão t

Ferrari treina uma hora de 
'pit-stop'

as Troadas bruscas a que somos obriga-
dos atacam muito o sistema dc càm-
bio."

O câmbio scmi automático da I cr-
ré ri uào c apenas um elemento a mais
dc funcionalidade a diminuir o trabalho
do piloto. Sua invcnçâi prova ainda
mais a capacidade criativa do projetista
John Barnard. hoje na Bçtictton, agu-
çanffl a curiosidade geral quanto aos
carros que serão pilotados por 1'iquci c
\1orcno, a partir de Imola. Como o
motor Ferrari perde muito giro na rc-
duçào de marcha, Barnard cridu um
sistema em que isso c feito dc maneira
bastante mais rápida. Consequencia: o

Alcsi — O piloto Irances adia sen-
na uni piloto fantástico. Mas aponta
um obstáculo a mais para o piloto bra-
sileiro, na prova dc domingo. Uin
campeão mundial, dc técnica pcrlcita,
que nunca conseguiu vencer em seu
pais, deve sentir um va/ió imenso. Seria
como sc Main Prost jamais houvesse
\cncido na França."

O francês da Ferrari 28 foi um dos
primeiros pilotos a chegar ao autódro-
mo. F falou longamente à imprensa
italiana] que parece hão ler ainda mala-
do toda sua curiosidade sobre os moli-
vos que lesaram Alcsi a abandonar a

na troca dos pneus, repeti., essa pratica,
incmclmcntc, na casa dos 4s, chegando
numa das dc/cnas dc tentativas a com-
pjetar o serviço cm 3s8.

Mas não so pode Considerar a rapi-
dev da iroca por esse aspecto! pois o
carro não tinha o motor funcionando.
Fra impulsionado por quatro músculo-
sos mecânicos e não pela potência do
motor dc 12 cilindros, F cia uma situa-
ção dc treino, sem as tensões da corrida,
sem a freada do piloto. F a ferrari. que
costuma gaslar dc seis a sele segundos c
meio nessa prática, quer fvitar que isso
<u> rcnitíi atmi no Brasil Dc qualquer

Os boxes das outras equipes ainda
estavam silenciosos c vazios quando a
diligente Ferrari colocou o carro verme-
lho número 27. do trances Alain Prost.
do ladd de lora da parte coberta c,
cercada por unia multidão dc jornalis-
tas e gente á toa, rcali/ou uma hora de
treino dc pii-^w| fundamento que aca-
bou com as chances do tricampcáo no
GP de Phoenix que abriu a temporada.
O chefe dc equipe Cesarc I iotiS co-
mafflava tudo com uma prancheta, cn-
quanto o chefe dos mecânicos, Ücnassi.
djtaviS o ritmo. Para o torcedor acostu-
mado .i ver o pit-stop pela I\. fica
linôí ácrcãitat que o tempo num treino

[revelação 10x15c/cópias * 3X1
I 10 FOTOS 665.00 7*7-*°
| 20 FOTOS 1.ISO.OO 1.395,OO
I 30 FQTÕS 1.63S.OO 3.003.00
* Preço já incluído o desconto,
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SÃO GONÇALO Av Nilo Peçanha. 56 • Lo|a
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| lUll Demissoes voluntarias continuam

I UAr<.af(A ^ I I ig^ Jifl 7-7-:  Vicentinho, alias, achl que chcga de sacrificios. Na sua
Mercaao | ,. Andrea 

AssvJ  opinjao_ a empr|a tcm condiC6es de absorvcr os 2.152
I CDB  220%a.a jW 

SAO PAULO — Foi numa rcuniao curta — muito funcionarios que nao optaram pelo voluntariado. "Este

lbovespa  6° '"'<+ ° 
^°/o! <114- 'NKm difcrenie das longas jornadas antcriorcs - que a Autola- pcriodo ja foi muito traumatizantc para os trabalhado-

l0V 26 835 ("0'1 o) ^,, 1T*» 
* 

tina anunciou ontem ao Sindicato dos Metalurgicos de rcs", disse/'Acho que seria um gesto social da empres| a
I 

-papoidexdias^^^^^ Sao 
Bernardo c Diadema a dccisao de mais uma vez absor?ao desta mao-de-obra ."Vicentinho usou esse|arfeu-

I - .. prorrogar 0 prazo de demissoes voluntarias, agora para 0 mcnto como contraproposta a decisao da Autolatina de

| InfiSfaO dia 5 dc abril. Na pratica, isso significa que 0 programa anjP|iar 0 prazo do voluntariado. A solu?ao mais correta,
: Zl HW IIP^' csta dando resultados e que a cmprcsa nao pretende mais segunjo cle, seria a suspensao imcdiata das demissoes. 0

FtPt/iPl i\: W 
^SPi for?ar a mao c dispensar em massa. como havia amca?a- diretor da Autolatina, Domicio dos Santos, informou que

Novembro  18.56 1/ - Jq cm 19 fcvcrciro. 0 presidente do sindicato, Vicente jrja |cvar csja proposta a Autolatina.Estamos apostando
Dezembro  16.03 pau|0 da ^jva> 0 Vicentinho, deixou a rcuniao scrio c ncssa nova fasc j0 voluntariado para chegarmos a um
Janeiro  21.02 /g insatisfcito. numero satisfatorio para a cmprcsa". afirmou Santos.
Fevereiro  20.54 Domicio dos Santos Junior, o scmprc presente nego- Se„un(j0 cie rcStam apenas 2.152 metalurgicos do total de

Acumuiado/ano  45,88 ciador da Autolatina. demonstrava alivio. De certa for- mio.(lc.0braexcedente. Dc7.431 metalurgicos-numero
Em 12 meses ma, a empresa sai dessa novela arrastada com sua imagem ^ (jemiSSoCS anunciadas pela cmprcsa no dia 19 dc

I niFFSE/ICV ma's ou mcnos intacta. Apesar das amea?as, as demissoes j-evcrcjr0 _ a Autolatina conseguiu que 5.279 saisscm
—— involuntarias nao sc realizaram. 0 que. para os trabalha- voluntariamentc, o que rcprcscnta 71% do total. Dcstc

Novembro  16.01 . dorcs. nao torna o dcsfecho da historia menos dolorido: n^cr0 a adesao nas fabricas da Volks c da Ford dc Sao
Dezembro  17.07 pk cm 25 dias. a empresa obteve um numcro significant de 

Bcrnard0 Toi dc 3.736 trabalhadores.
Janeiro  24,43  demissoes voluntarias — 5.279 empregados, tarde dc

H Fevereiro  19.40 ontem, haviam sc alistado para a degola. Ponto dc partida __ O eoxmador dc Sao Paulo, Luiz Antonio Hear)

^u"lUmP^n°  

837 00 nir, 
¦) Hrrisfio do muilas deles: e melhor sair com algum LI ™miw mm Miguel Jorge. reprcsenUnte

dinheiro a mais do que ser dcmitido sem bcnclicios. de Assuntos Goroorativos da Autolatiiu^ anundou que itfe o
IBG^/IPC X I' Adesoe.-So no ultimo pcriodo, de 19 de fevereiro 5de.«br8^«oiierfe-deinl^wt^^
—— ¦ kg a 20 dc mari;o, 2.428 decidiram de!xar a empresa. Ao 

(entu concitiar o interes* dos trabalhadores, que nio quc-
Novembro  15.58 P* concedcr mais 15 dias para o voluntariado. a Autolatina ^ e m da Autolatina, que csta com o

fiazernbrgi 18.30 ganha tempo para cngordar o numcro de adeptos do 
BroWtlM txcesso de fiadiMiiiosw, disse. A intervenfio

 

Janeiro  19.91 programa. Essa (Icxibilizacao do prazo sinaliza o rccuo da do atual governadof de Sio Paulo no caso Autolatina relletc
Fevereiro ...  21,87 cmprcsa com rcla?ao as demissoes, scjaqual for o resulta- ^jn^tn a» pmhlmia. Durante o encontro, Miguel Jorge.
JCToUm«Pr°  926 57 •" do da nova fasc do Programa dc Demissoes Voluntarias. de Assuntos Corporativos da holding dlssc

B •' .-V^;s, Ontem, 0 dirctor dc Recursos Humanos da cmprcsa, que 
a empresa devcra obter um bom resultado nessa nova fuse

IBGE/tRVF ¦¦¦¦m Domicio dos Santos, comunicou a poswao da Autolatina 1 
voiunt,ri»d0. "Doemos atingir a meta esperada."

I Outubro  13,71 Miguel Jorge: in\vsU^S^^uhoc^m^no^^ ao sindicalista Vicente Paulo da Silva.

Novembro  16.64 % «

I p== 
Autolatina tem novidades 

Empresa perde os melhores
:— s:i foi duramente criticada pela minis- — Hm-l* ¦¦.-•X7-. *

Rudojfr 
I^Q ,ra da Economia, Zclia Cardoso dc m N® ». ***££?"

Qur0 BRASILIA - Ate O final destc Mcll°- C coDvencer SJ7» lnhifc»4om fc tw, MP«- A«tohtfaofatceb«tfciog^acoirto>
BRASILIA | , Santana — A convivcncia cntre rlx- M LiVUm rrtl'Mrtoirinii O dOBHRIO itXfHp>.QlWliriMiiy . .v-i-ano, a For c 

^ 
' 

ti. l. 
0 piano dc investimentos e as demis- mA ict 1 hoa ngclo. Cw Mi it* ** silirio S *b; *;3 i 5 aiM vai recdwr de^.;

3.030,00 2.999,00 ra0' HTpS S o s6cs colocam a Autolatina numa apa- JJ"1STSttSo dl 5 • 11 M»» serto trfcl >;
2-9W,00^w^£Z no mcrcado. Lstes carros « COntradicao. Em abril. a mon- g?* * -fB" am Mb ft 11 mitWlO tnbalMdor KCtbe t
r,0drr=!nA2^;; tadora lanQarS em Brasilia a nova ScoaSrt*. Altai o ex-tadodtfio teri in

I w* mSSSSS ;=::=»SS {^sSSe«K ?Si^aSSaS
Dezembro Cr$ 8.836,82 abril. L o novo Santana, Autolatina". cxplica Miguel Jorge. rectkrpetasetaiwdertbd^taW*t»4orid«
Janeiro Cr$ 12.325,60 8en- ¦ • . r 1 Mnlm, 

"Uma empresa como a nossa prccisa iteWiMAMoblill M it dob j|W * 13 t * ® -
Fevereiro Cr$ 15.895,46 A° contrino da TOcr , mantcr-se sempre investindo, para pwp«M* _ . . r . oali fi II Ml ttUt do
Marpo Cr$ 17.000,00 que marcou mm1 au<J™ com 0 y conipclitiva", continua. £ « «» Upko fc ^* «t4 picsta I MT despepdo. wNlo

___— presidente Fernando Co or para ' 
necessidadc das demissoes. se- i**l^de»0rfife*MdlForfM MmW. imd m MM. I tftw ;

I 
Caderneta 

^r5S€Srrf
Janeir0  20'81o/o p 

rn,lnnlo MlhS cc cs- atual erisc economica. O novo Santa- "Em* iko i akka bteafio. Mm SC OHtiW CMt f"
967% na. inclusive, pode chcgar M^merra. ,|.j„„,gli|ri.tl*g: I "

secrelario particular da Prcsukncia. Jos°^boriM.0 do rracasso. aWlta de. 1>war « caitiode poato eo ^ «|ocil, COM Kfrt,« 4iwtto de a ..Luis 
Carlos Chaves, a participMo de memo vinha scndi3 piha g cotMte do dampregO, mam dias de iwrtt, «MMn Kdttr ov iio cadi Mil dis dtfittssfies, '

IBV (empontos) Co„or num scminirio da Assfatao anos. Por isso, estamos fazendo ago 
^ m acjb, se«Jo Mtt opji# meBwSS t

Brasileira de Comunicagao Empresa- ra .afirmouodirctor. , • «te que s«dutor« para 0% metalurgicos taafa expe- ^
rial, do qual Miguel Jorge c socio. ' ara efctivar parte das demiMoes. ri(flte$ q coqaKor Joio Maccdo explka que a der profiaiooaiscom tro^los aawde cast e espeaa- -

H 27.210 26872 -Nao pedimos nem pretendemps pe- a Autolatina \em sc \alcndo de un 
nn^iiftmkulfrrifa wbrf 0coakiato^fBudonfaioa Uzadoshmapre uroamau bcr6cIo para asempre-

H - 26872 dir 
auuiencia ao presidente Collor. programa dc d.spensa voluntana. aouetes wf, dl Bueno. Tmbto f.la etn mau Deg6do 0

A difercn?a no tratamento que a Aos ^ 
^undo de que vMumfcam a possibllidade de inn novo eoprego presidente do Sindicato dos de !5io

Autolatina ea GM deram ao anuncio s''r- " '^o.Pd^ " . js m,«abfrturadeumneekio. Bernardo do Campo/Diadema, Vicente Paulo da
H 

19.03 20.03 21.03 & 
de seis a oito salaries, dependendo do Eupaa - O programa de voluntariado foi aber- Sihra. -fe voluntArio, mas nio drixa de ser rata ,

¦¦¦ Ford c Volkswagen vein tendo com 0 tcmP° dc scrvi?° do empregado. lo ^ Autolatina em Janeiro destc ano. Numa forma de pressSo sobre todo o coiyunto de trabalha-

FGTS governo. A empresa passa por lines- 3-500 funcionarios ja foram dcmiti- etapa a OTpresa obteve a adesfo de 2.851 dores", diz ele. O ptor, porcm, vem depots, em sua

Dezembro 19.68°o tiu.KJJO d<) Sccrclaria dc Dircilo Eco- doS dc«a forma. A Llll.W.1,4 «««m » fMk de foerelio e ate **>¦"« •**. m> *> Mj «8»™

JORNAL DO BRASIL

NSo pode ser vendido sepa^damen^
Sexta-teira, 22 de março de 1991Çio de Janeiro
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• Projetos du indústria automobilíst^^ somain^S$^6^ bilhões^ nos proximos 
anos

dclos, diversificação c atualização teeno-
lógica dc produtos,
modernização fábricas

Campos, capacida-

na. Volkswagen.
Nos pontos
do lhe particular-

IPI para equipa-

nutenção do dc depreciação acc-

investimentos m''

Brasília— João

SÃO PAULO — Ao tirar da gaveta
planos de investimento que vinham sen-
do administrados em fogo lento, a indús-
iria automobilística brasileira pode até
ter recorrido a uma decisão antiga para
criar um fato novo c demonstrar disposi-
ção para colaborar com o governo. So-
mando os desembolsos de Autolatina,
General Motors e Fiat, serão USS 3.6
bilhões, o bastante, por exemplo, para
desenvolver e lançar nove vezes o carro
mais moderno do pais, o Kadett. Não
deixa dc ser, contudo, uma espécie de
rmliçiio ao ccrco ao setor que se iniciou
com a poeira levantada pelo episódio das
carroças, evoluiu com a chegada dos
concorrentes importados e ganhou im-
pulso com a divulgação do Plano de
Competitividade Industrial (PCI).

Ainda não se cruza com facilidade
com um legitimo Nissan nos sinais de
trânsito. Mas os importados — da Ci-
trõen, da BMW. da Lada. da Mercedes-
Benz. da Volvo, da Porsche — estão
desembarcando ás centenas no pais. a
maioria destinada a um mercado consu-
midor minúsculo mas cheio de dinheiro.
Para as montadoras aqui instaladas, o
volume dos importados pode, aparente-
mente, eqüivaler ao tamanho de um eis-
co. Avançando um pouco além da super-
ficic, porém, pode-se concluir com
alguma facilidade que os importados cs-
tão, silenciosamente, fazendo barulho
num pedaço do mercado que é muito
caro às montadoras — o dos carros de
luxo. Ou alguém acredita que um Mcrcc-
dcs-Benz possa ser preterido em função
de um Santana superlu.xo?

8.50%
0.430291%

6,652445
7.111361

TR
TRD
Acumulado até 21 03
Acumulado atè 22 03

Dólar
¦ Paralelo

202,00 262,00

¦ Comercial

233,30

Santos, da Autolatina, comunicou a Vicentinho o adiamento do prazo para abril

Demissões voluntárias continuamtonte Banco Central e Andima

Mercado Andréa Assvf
CDB
Ibovespa
1BV
• pape/ do 32 diâs.

Inflação

FIPE/IPC
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Acumulado/ano
Em 12 meses....

DIEESE/ICV
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Acumulado/ano

Novembro
Dezembro.
janeiro
Fevereiro
Acumulado/ano
Em 12 meses....

IBGE/IRVF
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Acúmulado/ano sa foi duramente criticada pela minis-

tra da Economia, Zélia Cardoso dc
Mello.

Santana — A convivência entre
o plano de investimentos e as demis-
sões colocam a Autolatina numa apa-
rente contradição. Em abril, a mon-
tadora lançará em Brasília a nova
versão do Santana, mais moderna c
totalmente diferente da versão atual.
Ao mesmo tempo, concluirá um pro-cesso de sete mil dispensas desde o
início dc fevereiro. "Os 

problemas
conjunturais não podem prejudicar o
futuro de uma empresa do porte da
Autolatina", explica Miguel Jorge.
"Uma empresa como a nossa precisa
manter-se sempre investindo, para
poder ser competitiva", continua.

A necessidade das demissões, se-
gundo Miguel Jorge, deve-se a uma
queda dc 30% a 40% na demanda
por automóveis novos, cm virtude da
atual crise econômica. O novo Santa-
na. inclusive, pode chegar ao merca-
do sob o risco do fracasso. "O lança-
mento vinha sendo planejado há três
anos. Por isso, estamos fazendo ago-
ra". afirmou o diretor.

Para efetivar parte das demissões,
a Autolatina vem se valendo de um
programa de dispensa voluntária.
Aos funcionários que se dispuserem a
sair. estão sendo pagos o rundo de
Garantia e demais benefícios e mais
de seis a oito salários, dependendo do
tempo dc serviço do empregado.
3.500 funcionários já foram demiti-
dos dessa forma. Á empresa espora

No poeram, * w mantido por mab 15 dos, p
AstobtiM oferece beaefiüos de icordo com o ttnpo'
de senta». Qm Mbafei de m i três a** terá m
salário t K de 3 a 5 anos vai receber dob.
salários de 5 • II «m serio trtse«efc> salários t
cm MkéetlaM de cwo^^rocete

RudoIJo Lago

BRASÍLIA — Até o final deste
ano, a Ford e a Volkswagen lança-
rào, cada uma. três novos automóveis
no mercado. Estes carros marcam o
inicio do investimento de USS 2 bi-
ihôcs que a Autolatina, holding das
empresas, fará no Brasil nos próxi-
mos quatro anos. A confirmação dos
investimentos foi feita ontem pelo dí-
retor de Assuntos Corporativos da
Autolatina, Miguel Jorge. O primeiro
desses automóveis será lançado já em
abril. É o novo Santana, da Volkswa-
gen.

Ao contrário da General Motors,
que marcou uma audiência com o
presidente Fernando Collor para
anunciar investimentos de USS I bi-
lhào em cinco anos. a confirmação do
plano da Autolatina deu-se apenas
graças à insistência de jornalistas 110
Palácio do Planalto. Miguel Jorge es-
teve no Palácio para acertar com o
secretário particular da Presidência.
Luis Carlos Chaves, a participação de
Collor num seminário da Associação
Brasileira de Comunicação Empresa-
rial. do qual Miguel Jorge é sócio.
"Não pedimos nem pretendemos pe-
dir audiência ao presidente Collor."

A diferença 110 tratamento que a
Autolatina e a GM deram ao anuncio
de seus planos de investimentos deve-
se aos problemas que a holding da
Ford c Volkswagen vem tendo com o
governo. A empresa passa por nves-
tigaçào da Secretaria de Direito Écoá

Fonte BM&F

Salário Mínimo a rotisxrie cm • dfaèeiro «k vai
seta noa ie tnMbo ta motaiurt da
yicMi fiftoa,de 13 «Saaos, de
k trta a*ses ako paga o afetei do
e esti prestes 1 ser despejado. «Nfio

Dezembro
Janeiro....
Fevereiro.
Março

Caderneta
Dezembro
Janeiro
Fevereiro dia 28 02
Março dia 22.03

pai dei» seria colocar, coeso regra, o direito de x
esapresa aceitar o« aio cada ona das demissões,
para se proteger contra a salda dos roeIborev"Per-
der profisiooaSs com muitos aaos de casa e espeda-
ttzados é sempre uma mau negócio para as empi*
sas", diz Bueno. Também fala em mau negódo o

presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sio
Bernardo do Campo/Diadema, Vicente Paulo da
Silva. "É voluntário, mas nlo deixa de ser uma
forma de pressão sobre todo o conjunto de trabalha-
dores", diz ele. O pior, porém, vem depois, em sua
opinião. "O dinheiro que eles recebem agora acaba.

(em pontos)

Dezembro



I Nee6cio» — A criapao do service c mcrcados. a corponxao C itibank come-
I 'i nnrnvnrnn Ha SFC nara o nadrao de ca a ganhar a fcigao dc uma das princi-

mcnos vantajoso. dissc que era importantc corner a alia ra havia aoquiriao lsj i.isju.
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1'CONVOCACAO (toggo I *"*"* 1 «tt»»m»1| bal»«»m»1 |

Fleam os Sonhoras Aciomstas convocados para M reunlrem, em Aas«mbl«lM J£S"J0., • • 271*6 91 22.442.70
Gernis Ordlndria e Extraordln4ria, em prlmalra oonvoca?4o, no prflxlmo dla 2 de  
abrtl, &s 15 boras, na sode social da Companhla, ft rua d« Ponte, n 12, na "dade Nova lorque , „ i r»n *nde SabarA, MG, a dm de dellberarem sobre a segulnte Ordem do Dla: ^Dow Jonee) ».W»f4» ;1»,M SsHSfiR.

I ASSEMBL£IAGERALORDINAR!A S. ("FTSK* 2.474,1 >33,1 2 500,« tWM.I
1. Relat6rio da Admlnistragflo, Demonstrates Flnancelras, Demonstra?flos Fl- iS.T.S.5i

nancoiras Consolidadas das Emprosas Controladas e Parecer dos Audrtores Frankfurt 1 MJ M . 311 •*
Independents • Pnce Walefhouse-.documentos relatlvos ao enerctao encer- (DAX-IO) .I.:*?.®.'*?. *!¦" HBM5
radoem31 dedezembrode 1990. pari( ...... « »c m

2. Aumento do capital social, por corTo<?ao de sua expfe»s4o monetArla. deCr$ (CAC-40) 1.771,32 +18,10 JiSiiSS
2.944.645.000,00 (dols bllhfles, novecentos e quarenta e quatro mlin6es,
selscontos e quarenta e cinoo mil cruzolros), para CrS 25.948.994.335,60 (vin- (Hina-Seno) 3.M1.H -22,25 3.751,40 2.984,01
le e clnco bllh6es, novecentos e quarenta e oito mllhOes, novecentos e noven- ( _________________  . • S.
ta e quatro mil, tezentos e tlnta e cinco foni.v Route, e ap Dow Jones. * nlo operou 1
omissfto de ac6es novas, nos termos dos artlgos 166-1 e l67,paragrafo 1 da mmtmmmmmmmmmmmmmmmtmmmrn
Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, dando-se nova reda^o ao artgo - fkmmmfi .*«*>« .. .% ' }59 do Estatulo Social. Ifff MOedBS(»tK«O/0M') OlirO (UM/O^ tW*) i

3. Elekj&o doe membros do Consolho de Admlnistra^flo para o biflnlo de «. J
1991/1993. '¦ .1 . ~ . ioqi/ ioqi Ontwn Anterior Ontem Anterior

4. Elel?So dosmembros do Conselho Consultivo para o blflnlo de 1991/1993. 1 I —*' '
5. FlxacSo da remunoracio dos Adminisfadores.
II. ASSEMBL&AGERALEXTRAORDINARY lette 1W.90 1M.» Mo»elorqoe 352.35 354.50
1. Proposta de Conselho de AdministagAo para aumento do capital social de Cr5 V'iMl \ |m (Heady «d Si

25.948.994.335,60 (vlnte e clnco bilhGes, novecentos e quarenta e oito ml- ..".V00. hfH! •••'• Mermen)
If^s, novecentos e noverta e qualro mH,»«^tose Irlntae cinco «^izelrc«e Franco 5,570 5,525 w 3M 2*sessenta centavos) para C($ 31.138.000.000,00 (trlnta e um bllhfles cento 
trlnta e oito mllhSes de cruzeiros), medlante a mcorporatfo de Reserves de Franco tulco 1,410 1,417 350,50 357,0®
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aos acionlstasde 239.676.936 ac6esordm«rtasepreterenclalsgratijte!v na Lira V21S 1.U3,7 houqUoob 352.05 35J.»
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2. Proposta do Conselho de Admlnistrapfto para suprimir o parjJarafo doartigo Xtlim austrttco 11,41 WitmUPt ,*•
22 e dar nova roda?So ao artlgo 25 do Estatuto Social Consolldado. «' a«i gaaaiBaMMMHiiPoderSo tomar parte nas Assembl6ias Gerals os Htulares de a?6es escrtturals, Florim 1'*** «

medlante a prove do registro nacontade depdslto das e^Ges, aberta orn nome do 2 143,5 JllfOt 4
adonlsta nos Bvros da ins«tui?4o deposil£rla, atd »fls dias antes da data marcada •!
para a realizacflo das Asaembldlas Gerais; os tttulares de apoes nominatrvas, me- Ptteta 101,1 101,1 Emiiilo F#cImi- Umano J
dlante exlbicflo de documento hflbil do sua Identtdade e inscrt?4o de seu^nome wiiii' (N'Mil) | mentoj __etr*e_j
nos Livros respectlvos, at« Ms dies antes da dala marcada para a reallzacflo das Cruieiro" M5.40 234,00 %
Assembldlas Gerals; os tttulares de aijoos ao portador, pela exiblcflo do docu- T-'-fc:.", 17(0 1 752 km 7ifmento de depdslto das a?6es na sede da Companhla em qualquer do seus Es- Peso uruguelo 1.751 !•"»_ Teeouro 5.10 7.W,
crttdrlos ou em Instltulyflos llnancelras do Pals, atd ffls dlas antes da data marca- Au.tr«r 5.500 5.540 r« 101 7.S4
da oara a realizacflo das AssemblAias Gerais. • 
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CEE 
pressiona 

monopólios

• Mãnda a Europa abrir mercados de eletricidade e de gás

IJricin Love
Routor

BRUXELAS — A Comunidade
Econômica Européia (CEE), cm uma ali-
tude ousada, cujo objetivo c abrir o mer-
cado de energia da Europa, determinou
que dez dos seus 12 países-membros ter-
minem com os monopólios sobre a cv
portaçâo c importação de gás c cleirici-
dade. Com isto, as empresas européias de
energia poderão comprar e vender livre-
mente, dentro ou fora do continente,
com evidentes vantagens no que se refere
a competividade entre elas c melhores
preços para os consumidores.

Um porta-\o?. da CEE observou, no
entanto, que apenas acabar com os mo-
nopolios de exportação e importação
não ira estabelecer o livre mercado na
região, a não ser que empresas estrangei-

ras tenham também acesso aos sistemas
de distribuição nos países da Comumda-
de. Sir Lcon Britlan. comissário europeu
com a responsabilidade de cuidar da po-
litica de competitividade, afirmou que a
pressão da CEE e \ital para iniciar o
processo de desrcgulaçào dos mercados
de energia.

— Competição e liberdade para c.\-
portar e importar são componentes cs-
senciais das políticas necessárias a cria-
çào de um mercado interno de energia
—, disse ele Funcionários da CEE infor-
maram que apenas 3°o do gas e da eletn-
cidade produzidos na Comunidade Eu-
ropéia são vendidos de um pais para
outro.

Os dez países que foram instados a
acabar com seus monopólios no setor
deverão, nos próximos dois meses, inlor-

mar a CEE das providências tomadas no
sentido de cumprir a decisão — a Bclgi-
ca. a Dinamarca e a (• rança tem sido os
países mais relutantes cm abrir seus mer-
cados de "energia A base legal para a
medida foi o Artigo 37 do Tratado de
Roma. que serve como estatuto para o
Organismo mukilatcral

A CEE preferiu não comentar se uti-
lizaria o Artigo 90 do mesmo Tratado de
Roma. que confere ao organismo pode-
res extraordinários para acabar com os
monopólios caso os governos nacionais
não adotem as medidas necessárias. So-
mente daqui a quatro meses poderia ser
decidida a tomada de providências como
essa. Os governos europeus têm discuti-
do a abertura de seus mercados de elctri-
cidade c estavam se preparando para
fazer o mesmo com o gas. mas a C EE
julgou isso insuficiente.

Trump pagará

US$ 14 milhões

à ex-mulher

NOVA IORQUE — Ivana. cx-
mulher de Donald Trump. vai ficar
com apenas USS 14 milhões, uma
pensão de USS 650 mil anuais para
cuidar dos filhos e alguns bens da
fortuna do magnata americano, con-
forme decidiu a Justiça dos Estados
Unidos, pondo fim ao badalado pro-
cesso de divórcio iniciado no ano
passado, após 13 anos de casamento.

Alem do dinheiro ela receberá
uma mansão de 42 quartos, um apar-
lamento no Hotel trump Plaza, em
Manhattan, c poderá usar um mês
por ano a mansão Mar-a-Lago, de
118 quartos, em Palm Bcach. Flórida.
O advogado de Ivana. Michael Ken-
nedy, havia pedido USS 2,5 bilhões,
mas como Trump está em concordata
e com bens colocados cm indisponibi-
lidade, cia aceitou um acordo bem
menos vantajoso.

Companhia Brasileira de "Itens Urbanos

CBTU
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES R.F.FSA

Companhia Siderúrgica
Betgo-Mnetre
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INTERNACIONAL

Citibank atrai investidor 
propor 

acordo Arapntiníi

• Instituição poderá abrir mercado de ações nacional ao capital externo Com empresas plâHO 
H3. ArgCtltlllcl

BRASÍLIA - O ministro de
Encrgiu do Irã. Bizhun Nandar Zan-
ganch, discutiu ontem com técnicos
c autoridades do governo federal os
mecanismos de participação dc cm-
presas brasileiras no programa de
reconstrução do seu pais, cconomi-
camcnte abalado depois dc oito anos
de guerra contra o Iraque. A frente
de uma missão oficial iraniana que
está no Brasil desde quarta-feira, pa-
ra inspecionar a real capacidade tcc-
nológica das empresas nacionais, so-
bretudo nas áreas dc engenharia,
mecânica pesada e bens dc capital,
ele foi recebido ontem pelo presiden-
te Fernando Collor e pelos ministros
das Relações Exteriores. Francisco
Rczck, c da Infra-Esirutura, Ozires
Silva.

O Irã vai investir cerca de USS
120 bilhões, cm cinco anos. no seu
programa dc reestruturação c o Bra-
sil foi escolhido como parcciro pre-
fercncial, podendo absorver uma fa-
tia de aproximadamente 20% (USS
24 bilhões). A preferencia brasileira
devc-sc às boas relações do pais com
o Oriente Médio c à experiência acu-
mulada cm tecnologia dc ponta cm
construção dc barragens, acropor-
tos. estradas, hidrelétricas c obras dc
infra-estrutura, particularmente no
setor energético. No primeira dia da
visita, Zanganch conheceu a bina-
cional Itaipu, no Paraná, e hoje vai a
São Paulo visitar empresas dc cqui-
pamentos pesados do setor cncrgcti-
co. Amanhã conhecerá hidrelétricas
no Paraná.

A missão iraniana é a segunda
que vem ao Brasil desde que o mi-
nistro O/ircs Silva, visitou aquele
pais. cm novembro. A próxima nus-
são. prevista para abril, será chefia-
da pelo presidente da holding Bon-
yad, a maior estatal iraniana, que
congrega todas as empresas dc in-
fra-estrutura do Irã.

Maurício Cardoso
Correspondcnto

BUl-NOS AIRRS — Uma mistura
dc incredulidade e esperança marcou as
reações ao anúncio do plano cconòmi-
co do ministro Domingo Cavallo que
promove a dolarização da economia
argentina a partir do dia I" dc abril.
Enquanto os otimistas preferiam apon-
lar para a coerência das medidas pro-
postas pelo governo, os pessimistas du-
vidavam da viabilidade do plano, que
depende fundamentalmente da climi-
nação imediata do déficit público.

O plano de Cavallo — expresso
num projeto dc lei de apenas 13 artigos
que deve ser agora aprovado pelo Con-
gresso Nacional — estabelece a convcr-
tibilidade do austral c elimina todas as
formas dc indexação vigentes atual-
mente na economia argentina. A taxa
lie câmbio foi fixada em 10 mil austrais
e o Banco Central tem obrigação legal
de defendê-la, não se lhe permitindo
emitir austrais sem dispor dc respaldo
cm divisa ou reservas dc ouro.

Com este mecanismo, o ministro
assegura que estará assegurada a esta-
bilidade do austral e definitivamente
derrotada a inflação. Em conseqüência
rcvogam-sc todas as cláusulas dc inde-
xaçáo, inclusive as usadas para rcajus-
tes salariais ou para aluguéis. No caso
destes últimos, a atualização das men-
salidadcs! a partir de abril, deverá ser
feita a partir do equivalente cm dólares
do valor pago em maio do ano passado
mais 12%. Isto significa, na prática,
uma redução em 30% do aluguéis a
partir de abril. "Mas os proprietários
irão rcccbcr seus pagamentos cm uma
moeda forte c estável", garante Cavai-
lo.

Juros — Os mercados reagiram
favoravelmente aos anúncios da noite
de quarta-feira. As taxas dc juros (7%
ao mês) e o câmbio mantivcram-sc es-

MINISTÉRIO DA MARINHA

COORDENADORIA PARA PROJETOS ESPECIAIS

TOMADA DE PREÇOS N° .0002/91 PARA O

DIA 16/04/91 às 14:00 hs.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM-

PLEMENTARES DE CONSTRUÇÃO E MONTA-

GEM DO LOOPTTE SISTEMAS AUXILIARES.

EDITAL: PODERÁ SER ADQUIRIDO NA AV.
* 

PROFESSOR LINEU PRESTES. N° 2242 (EM
"FRENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO), Cl-

DADE UNIVERSITÁRIA, SÃO PAULO, SP (Fo-
ne: 210-1877 ramal 2318/2319), a partir do dia

25/03/91. NO HORÁRIO DAS 13:30 às 16:30

HORAS.
PASTA: Cr$ 500.000.00 (QUINHENTOS MIL

"CRUZEIROS).

CAPITAL EXIGIDO Cr$ 18.000.000.00 (DEZOI-
TO MILHÕES DE CRUZEIROS).

"Investimos pesado para criar um
sprviço de padrão internacional", afirma
Jouji Kawassaki, vice-presidente de In-
vcStimcntos do Citibank. "Aprovado pc-
laSEC, o sistema será fundamental para
o interesse do investidor internacional
em aplicar dólares nas bolsas brasilei-
ras."

"Quando oferecemos a oportunidade
de investimento no Brasil, os investidores
profissionais estrangeiros, principalmcn-
te os dc fundos de pensão americanos,
revelam sempre a preocupação de conhc-
ccr as condições de infra-estrutura do
mercado acionário do pais . conta K.a-
wassaki. Quer dizer, o investidor estran-
geiro quer saber se o Brasil possui, além
dc uma bolsa de valores moderna e de
corretoras c bancos que saibam operar
bem no mercado dc ações, instituições
que façam a custódia e auditoria inde-
pendente dos títulos negociados.

O responsável pela administração do
Sistema de Cuslódia Citibank, André Ja-
lonetski. explica que enviará relatórios
periódicos para os clientes, mostrando o
valor da carteira c se tudo o que foi
comandado foi efetivamente exercido pc-
los administradores do capital estrangei-
ro investido no Brasil. Ou seja, o Citi-
bank está oferecendo esse serviço para os
fundos dc investimento estrangeiros nas
bolsas brasileiras.

awassaKi

Negócios — A criação do serviço c
a aprovação da SEC para o padrão dc
atendimento oferecido pelo Citibank. no>
Brasil, aliás, já renderam dois negócios.
São. ao total, USS 20 milhões que serão
investidos no mercado acionário brasilei-
ro por investidores americanos através
da constituição de fundos. O lançamento
do Sistema dc Custódia Internacional do
Citi tem grande importância, inclusive,
para a estratégia da corporação na Amé-
nca Latina. Enquanto algumas institui-
ções estrangeiras saem náo só do Brasil
como de outros paises da América Lati-
na. o Citi vai fortalecendo sua estrutura
no Continente. Kawassaki não esconde,
por exemplo, que o Citibank tem forte
presença cm praticamente todos os pai-
ses da América Latina.

E como a função econômica dc um
banco é a dc viabilizar interesses dc nc-
gócios, seja comprando c vendendo di-
nheiro ou criando estradas para a movi-
mcntaçào dos recursos entre diferentes

mercados, a corporação Citibank comc-
ça a ganhar a feição dc uma das princi-
pais veias dc ligação financeira entre os
paises latino-americanos c entre o Conti-
nente c o capital internacional Ao mes-
mo tempo, os governos desses países,
especialmente os brasileiro, mexicano,
argentino e chileno; já optaram por abrir
suas economias, permitindo a integração
crescente entre os capitais. "Estamos
apostando, com o investimento realizado
para montar o sistema de custódia dc
ações, que o pais vai se integrar como
mercado internacional", afirma Kau.b-
saki

Pcnsa-sc, também, cm permitir o in-
vestimento direto cm ações, ao contrário
das regras atuais, que só aceitam o 111-
gresso dc dólares via formação de um
fundo. "Náo estamos visando retorno
imediato com o produto, mas acredito
que seremos bem sucedidos", afirma Ka-
wassaki.

Dólar deve estabilizar

Ficam os Senhores Acionistas convocados par» se reunirem, em Assembléias
Gerais Ordinária e Extraordinária, em primeira oonvocaçáo, no prú»lmo dia Z de
abril, às 15 horas, na sode social da Companhia, à rua da Ponte, n* 12, na cidade
de Sabará, MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA sfsi . £
1. Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Demonsfraçôos Fl-

nancoiras Consolidadas das Empresas Controladas e Parecer dos Auditores
Independentes - Pnce Waterhouse-.documentos relativos ao exercício encer-
rado em 31 de dezembro de 1990.

2. Aumento do capital social, por coneçâo de sua expressão monetária, de Cr>
2.944.645.000,00 (dois bilhões, novecentos e quarenta e quatro milhões,
selscentos e quarenta e cinoo mil cruzolros), para Cr$ 25.948.994.335,60 (vin-
te e cinco bilhões, novecentos e quarenta e otto milhões, novecentos e noven-
ta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco cruzeiros e sessenta centavos), sem
omissão de açóes novas, nos termos dos artigos 166-1 e 167, parágrafo 1 da
Lei n' 6.404, de 15 de dezembro do 1976, dando-se nova redação ao artgo
5'do Estatuto Social.

3. Eleição dos membros do Consolho de Administração para o biênio de
1991/1993. . .....

4. Eleição dos membros do Conselho Consultivo para o biênio de 1991/1993.
5. Fixação da remuneraçêo dos Adminisf adores.
II. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Proposta de Conselho de Administaçâo para aumento do capital social de CrS

25.948.994.335,60 (vinte e cinco bilhões, novecentos e quarenta e oito mi-
Ihões, noveoentos e noventa e quatro mH, frezentose tintaecimx>cruzeirose
sessenta centavos) para Cri 31.138.000.000,00 (trinta • um bilhões cento e
trinta e oito milhões de cruzeiros), mediante a Incorporação de Reservas de
Capital, no valor de CrS 974.250.275,09, e de Reservas de Lucros no valor de
CrS 4.214.755.389,31. totalizando Cri 5.189.005.664,40, com a distribuição
aos acionistas de 239.676.936 ações ordinárias e preferenciais gratuta* na
proporção de 1 (uma) ação nova para cada grupo de 5 (cinco) ações ordinárias
e preferenciais existente». . . .0 . ^

2. Proposta do Conselho de Admlnistraçôo para suprimir o paráarafo 1 do artigo
22 e dar nova redação ao artigo 25 do Estatuto Social Consolidado.

Poderão tomar parte nas Assembléias Gerais os titulares de ações escriturais,
mediante a prova do registro na conta de depósito das ações, aberta em nome do
acionista nos livros da Instituição depositária, até frôs dias antes da data marcada
para a realização das Assembléias Gerais; os titulares de a<#es nommativas, me-
diante exlbiçôo de documento hábil do sua identidade e inscrição de seu nome
nos Livros respectivos, atê Ms dias antes da data marcada para a realização das
Assembléias Gerais; os titulares de açóos ao portador, pela exibição do docu-
mento de depósito das ações na sede da Companhia em qualquer de seus Es-
critórlos ou em instituições financeiras do Pais, até »ês dias antes da data marca-
da para a realização das Assembléias Gerais.

Belo Horizonto, 18 de março do 199
O Conselho de Adminisíaçáo: Raul Machado Horta - Presidente. FratyjIsMoyen
- Vice-Presidente. Norberl Relnesch - Vlce-Presidente. Luiz Carlos Almeida Ma-
galhâes Andrade • Secretário. Jeen N. Kinsch • Conselheiro • Ellseu Resende -

Viagem JB
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' SÃO PAULO — A Security Exchan-
ge Comission (SEC), órgão regulador do
mercado dc ações americano, acaba dc
chancelar o Serviço de Custódia Interna-

.cional criado pela filial brasileira do Citi-
bank. Isso significa, na prática, viabilizar
as condições dc infra-estrutura básica
para a abertura das portas do mercado
acionário brasileiro para investimento de
capitais estrangeiros, principalmente dos
Estados Unidos.

láveis enquanto a bolsa dc valores ba-
teu um recorde histórico, movimentan-
do USS 25 milhões, contra seu
movimento habitual que não ia além
dos USS 15 milhões. Entre os especia-
listas, contudo, as reações foram mais
ccticas.

"O plano pode funcionar se não
houver déficit", garantiu o lider liberal
Álvaro Alsogaray. "Mas se não hou-
ver, não existe inflação c todas estas
medidas sc tornam supérfluas", racio-
cinou. A outra dúvida é sobre o real
valor da taxa de câmbio, sugerindo
alguns que a relação dc IO mil austrais
por dólar, proposta pelo ministério,
somente sc sustenta sc houver a defla-
çào prevista pelo ministro.

"Com o câmbio neste nivel não ha-
verá estímulo para a produção c para a
exportação, o que compromete a arre-
cadação de impostos e todo o plano",
assegurou Jesus Rodriguez, deputado
radical e último ministro dc economia
do governo Alfonsin. A oposição mais
dura partiu do presidente da União
Industrial Argentina. Eduardo de la
l uente, que classificou o plano dc for-
mula "mágica c violenta".

Toda a estratégia do ministro Ca-
vallo está baseada na eliminação do
déficit fiscal. Cavallo tem insistido,
desde que assumiu o ministério há 50
dias, que houve uma vertiginosa infla-
çào cm dólares no
último ano. Sus-
tenta também que
os preços deveriam
retroceder aos va-
lores cm dólares
maio a agosto dc
1990. A partícula-
ridade do plan
está cm que não
interferiu direta-
mente nas variá-
veis econômicas.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS

DO RIO DE JANEIRO
CADASTRAMENTO DE FIRMAS

Cacau (maio) 679,00 683,00

LONDRES — Bancos centrais eu-
Topai*, voltaram a intervir ontem nos
mercados dc divisas da Europa para
contcr a alta do dólar, obtendo sucesso
parcial. No fechamento, a moeda ame-
ricana caiu diante das unidades monc-
gírias européias cm relação á sua cota-
ção dc quarta-feira, mas ainda sc
manteve acima do nivel dc 1,63 marco
alemão (1.6395), valor que levou os
bancos a iniciarem a intervenção.

Segundo operadores do mercado,
nove bancos centrais atuaram no mer-
cado vendendo pelo menos USS 500
milhões durante a manhã. Na tcrça-íei-
ra. o Bundesbank (banco central ale-
mà), o FED americano c outras insti-
tuiçócs atuaram dc forma menos
agressiva, apesar dc o dólar ter atingi-
do o nivel dc 1.65 marco. Na avaliação
dos operadores, a resistência da moeda
americana ocorre devido às especula-
çòcs no mercado dc que a economia
dos Estados Unidos está saindo da re-

excessiva do dólar neste momento da
mesma forma que. em janeiro, o Grupo
dos 7 havia evitado que a moeda ame-
ricana tivesse uma queda expressiva.

Estabilização — A projeção
sobre a caminhada do dólar, feita p''r
especialistas, c a de que a cotação da
moeda esta perto da estabilização. O
dólar consolidaria a alta de 12 centavos
que obteve cm relação â libra desde o
inicio deste mês, "O ni\cl que era espe-
rado já foi atingido e agora a expcctaii-
va c dc consolidação", afirmou Jóhn
Baker, corretor do banco Julius Baer &
Co. Ele acha que, diante do marco
alemão, o dólar "criará uma ponte"
entre 1.62 e 1.67, que so será alterada
em meses. Além disso, o nivel que a
moeda americana atingiu le\ará a \cn-
das pelo mercado, o que evitará novas
altas.

Em Londres, o dólar fechou a
137.90 iene, contra os 138,25 da vespe-
ra. c a 5.570 francos franceses, depois
de ter comprado 5,625 francos no dia
.interior. A libra esterlina comprou ou-
tem USS 1.7910. quando na quarta-fei-
ra havia adquirido USS 1.7850.

A Superintendência de Trens Urbanos do Rio de Janeiro da Compa-
nhia Brasileira de Trens Urbanos, torna público que enÇ.on'«m-se
abertas as Inscrições no Registro Cadastral de "abilitaçAo de
firmas, para Prestação de Serviço» de Preservação de Dormen-

aTfirmas ?nteressadas no Cadastramento poderão obter aslnstru-
çôes no Departamento de Licitação, Situado * \Praça
Ottoni s/n° 4o andar, sala — 444 do Edifício da Estaçflo de D.
pfdro ÍL no horário das 08:00 ôs 11 00 e 13:30 às 17:00 horas.

Rio de Janeiro 21 de Março de 1991
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Trigo (m»lo)
Suco da laranja
(maio)

131,65

118,65

cessão.
No inicio da tarde, o ministro fran-

cês das Finanças, Pierre Beregovov.
disse que era importante conter a alia

afoliSSl
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JORNAL DO BRASIL

Informe Econômico

¦ maginemos a situação de um cidadão brasileiro que, em março
I do ano passado, tivesse ficado com uma boa quantidade de

cruzeiros, dos quais só iria necessitar dentro de 12 meses. Precisa-

va, portanto, encontrar uma boa aplicação para seus cruzeiros, de

modo a ter pelo menos o mesmo valor um ano depois, em março

de 1991. ... „
Qual teria sido a melhor aplicaçao? Ouro e dólar.
Errado. ,, ... _
Se tivesse comprado ouro, nosso investidor teria sofrido uma

perda real de 8%. No dólar black, estaria empatado, nem ganhan-
do, nem perdendo. Agora, se tivesse tido a idéia de comprar ações

da Vale do Rio Doce. nosso investidor teria feito a pior escolha: a

perda de valor real nesse período foi de 41%.
E qual teria sido a melhor escolha?
Óleo diesel. Se nosso investidor tivesse colocado todo seu

dinheiro cm diesel, hoje estaria comemorando um ganho real de

80% Claro que o caso é um pouco esquisito. Mas se tivesse

comprado tudo em soja. disponível mais facilmente nos mercados,

o nosso investidor teria feito um ganho real de expressivos 67 /«.

Essas observações são baseadas na seção Ambiente de Nego-

cios do boletim Dinheiro Vivo, do jornalista Luis Nassif.
Outras indicações: Tiveram forte valorização produtos como

aço (55%), boi magro c bezerro (52%), automóvel Monza (56 /o).

As grandes perdas de valor real: trator (32%), telefone comer-

ciai cm São Paulo (39%), ações Paranapanema (30%).

sexta-feira, 22/3/91 * Negócios c Finanças • 3

Gastando
Da série Usos e abusos do ili-

nheiro público:
A decisão da *)va Assembléia

Legislativa do Rio de aumentar os
salários de seus funcionários é
aquele tipo de benefício gostoso de
conceder: é dar o aumcnlo e man-
dar a conla para outro pagar, no
caso o governador Leonel Brizola.
Dizem os deputados que o aumen-
to é justo. Seja. Mas a outra ques-
tão — o estado tem dinheiro para
pagar'.' — não parece preocupar. E
problema do governador.
Pagando

O governo alemão verificou
que a integração da Alemanha
Oriental vai sair mais cara do que
se imaginava. Como pagar a conla.'
Um aumento de impostos sobre

.pessoas físicas e jurídicas, com o
argumento: não queriam todos a
unificação? Pois tem um custo.

Di/ o governo alemão que as
ncccssidadcs dc financiamento do
setor público não podem passar de
5% do Produto Interno Bruto. Ou
seja. o governo não pode tomar
emprestado mais que 5" o do PIB.

Torneira
Desde outubro jorra uma tor-

ncira dc cruzados novos no interior
paulista. De acordo com dados do
Instituto de Economia da Associa-
ção Comercial de Ribeirão Preto,
mais dc mil liminares liberando di-
nheiro retido foram concedidas por
Wellington Milítão, juiz da Primei-
ra Vara Federal, que abrange 78
municípios da região. O levanta-
mento do Instituto de Economia,
informa Antônio Vicente Golfeto,
diretor do órgão, aponta os seguin-
tes números: em outubro, 21 limi-
nares foram concedidas; em no-
vembro, 98: em dezembro._ 135: cm
janeiro, 465: c em fevereiro, 781.
Agora, cm março, de 1° a 18,1.502
pedidos foram concedidos. Na mé-
uia, cãuã açao leni valor oe cri

Com o mesmo rendimento
pago nos cruzados novos relidos!

Crescimento
O Instituto Fernand Braudel

dc Economia Mundial promove cm
9 dc abril próximo a conferência in-
ternacional A Volta ao Crcscimcn-
to — Reformas Economicas c In-
\cstimcntos no Leste Europeu e na
América Latina. Os debates se rca-
lizarão durante todo o dia, em São
Paulo, com estrelas internacionais:
Jeffrev Sachs, o economista de
Hanard que tem assessorado go-
vernos pelo mundo afora c falará
sobre as lições da Polônia; Kalman
Miszci. do Banco Nacional da
Hungria; Gonzalo Sanchez de Lo-
sada, organizador da reforma eco-
nómica que derrubou a hiperinfla-
ção boliviana; Angus Maddison,
da Universidade dc Gronmgcn.
Holanda; Gregory Yavlinsky. eco-
nomista soviéiico, autor do progra-
ma de reforma de Boris Yeltsin;
William MacNeill, da Universida-
de dc Chicago, c Norman Gall,
diretor do Instituto Fernand Brau-
dei.

Os brasileiros scrao o cmbai-
xador Rubens Ricupcro. o ex-mi-
nistro Mailson da Nóbrega c o de-
pulado José Serra.

No dia 9 dc abril, cm São
Paulo, a conferência recebe inseri-
ções. No dia seguinte, 10 dc abril, o
pessoal se desloca para Brasília,
onde haverá uma sessão fechada no
ltamaraty c outra aberta na Uni-
versidade de Brasília. Em São Pau-
lo. haverá ainda uma sessão fecha-
da entre políticos c homens de
negócios.
Em busca da Toyota

O governador de Sanla Cata-
rina, Vilson Kleinubing. esteve on-
tem cm São Paulo para reunião
com diretores da Toyota. Seu obje-
tivo: convencer os japoneses a ins-
talarem em Sanla Catarina uma

L923.il ,32.
E o que fazem as pessoas as-

sim que pegam o dinheiro? "E eu-
rioso'\ diz Golfeto. "mas oito entre
dez pessoas deixam tudo na cader-
neta de poupança."

tabnea montadora de caminhões c
tratores, que está nos planos da
Toyota brasileira.

Kleinubing oferece uma área
ao lado da BR-101. próxima do
porto de lmbiluba. com infra-cs-
trutura já pronta.

C.arlos Alberto Sardenberg\comsucuW&
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Solução 
para 

a MinasCaixa

• Banco Central exige capitalização, fechamento de agências e demissões

Vânia Cristino

BRASÍLIA — Apesar dc toda a
movimentação dos parlamentares mi-
neiros. sindicato dos bancários, associa-
ção de funcionários e do próprio gover-
no de Minas Gerais, è praticamente
impossível a recuperação da MinasCai-
xa. O diretor dc Fiscalização do Banco
Central, Eliscu Martins, repetiu ontem
á comissão dc parlamentares que pro-
curou o BC para disculir o assunto, que
tanto a suspensão da liquidação extra-
judicial quanto a sua transformação em
intervenção dependem unicamente do
acionista majoritário da instituição, que
é o governo do estado. Se o governo
estadual se dispuser a capitalizar a Mi-
nasCaixa, bem como promover ampla
reforma da instituição, com fechamento
dc agências c demissão dc pessoal, a
situação atual pode ser revertida.

Da reunião com o diretor do BC

participaram quatro parlamentares dc
Minas — Wagner do Nascimento
(PTB). Agostinho Valente e Sandra
Starling (PT) c Célio de Castro (PSB)
— além das presidentas do Sindicato
dos Bancários de Belo Horizonte, Mari-
lia Campos, c da Associação dos Servi-
dores da MinasCaixa, Nadir Carvalho.
Nova reunião para discutir a situação,
desta vez com a participação do gover-
no do estado, foi marcada com o Banco
Central para o dia 2 dc abril. Até consc-
guir a suspensão da liquidação da Mi-
nasCaixa ou pelo menos o compromis-
so político da sua reabertura, a intenção
dos servidores da instituição é de per-
manecer cm greve, avisou a presidenta
da Associação dos Servidores, Nadir
Carvalho.

Necessidade — Pelo levanta-
mcnlo preliminar feito pelo BC na Mi-
nasCaixa, ainda com base no balanço
dc dezembro do ano passado, seriam
necessários, no mínimo, Cr$ 60 bilhões

para a capitalização da instituição. Esse
número, segundo o diretor de Fiscaliza-
ção, é apenas uma estimativa, pois o BC
só vai ter condições dc verificar a real
situação da instituição depois que tiver
acesso á posição do dia da liquidação.
Elizcu Martins afirma que a posição da
MinasCaixa e muito difícil, pois a sua
receita, nos últimos meses, era insufi-
ciente ate mesmo para o pagamento de
pessoal. Para poder pagar seus funcio-
nários, a MinasCaixa vinha utilizando
recursos captados junto a seus clientes,
depositantes de caderneta de poupança.

Para o diretor do BC, a liquidação
da MinasCaixa é legal do ponto de vista
jurídico, uma vez que a situação da
instituição, criada pela Assembléia Lc-
gislativa do estado, foi examinada pelo
Departamento Jurídico do BC. Eliscu
Martins explica que independente da
forma como é criada uma instituição
financeira, para cia funcionar necessita
de autorização do BC. Assim como, por

lei, é o Banco Central que determina a
liquidação, com base em critérios técni-
cos.

|—| A transformação do processo de li-
— quidação da MinasCaixa cm inter-

vcnçâo administrativa é uma alternativa
que já foi adotada outras vezes pelo Banco
Centrai. Um caso desses ocorreu com o
Banco de Alagoas, Produban. O «tual
presidente ainda estava cm campanha
quando o Produban, após passar apenas
pela intervenção administrativa, retornou
ao controle do governo de Alagoas, lem-
brou ontem o ex-secretário da Fazenda dc
Minas, Jairo José Isaac. "Outro caso,
cm setembro passado, foi a liquidaçSo da
Caixa Econômica do Estado de Goiás,
transformada em intcncnçào cuja anula-
ção está sendo negociada, a partir de uma
mudança no sistema financeiro do gover-
no dc Goiás", completou lsaac.

TOMADA DE PREÇOS N° 001/91
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -- CPL DA fiNANCIAÓORA DE ESTU-
DOS E PROJETOS — FINEP. TORNA PUBLICO A REALIZAÇÃO DE TOMADA DE
PREÇOS PARA SELEÇÃO DE EMPRESA DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATUAR
EM SUAS DEPENDÊNCIAS
SAO AS SEGUINTES AS CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO
SERVIÇOS : CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA FINEP. AV RIO

BRANCO N° 124 E PRAIA DO FLAMENGO. 200 — 3o ANDAR
DATA DA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 08 04.91, ATE AS 12
HORAS IMPRETERIVELMENTE H
lOCAL DA ENTREGA AV RIO BRANCO. N° 124 15° ANDAR
DATA E LOCAL DE ABERTURA DE PROPOSTAS 08 04.91. AS 15 HORAS NO AUDITO-
«in nA FiNFP SITO A AV RIO BRANCO. 124 6o ANDAR.
EDITAIS OS INTERESSADOS PODERÃO RETIRAR CÓPIA DO EDITAL RESPECTIVOEDITAIS OS INTEHtbbAUU^o branco 124 150 ANDAR DAS 10 H0RAS As 12

HORAS E DE 15 HORAS AS 1 7 HORAS NOS DIAS ÚTEIS

queria 
extinção

ISairo Alnwri

Bmm 
ELO HORIZONTE - O pm-
no de Newton Carioto Já ttata

proposto «o Bioco Central n projeto
de extinção gradai! da MlaaiCalxa
(Caixa Ecoataüca do Estado fc Minas
Gerais), « praio de qutro anos. A
proporia era transtornar a hsttodçio
em Carteira de Crédito InwWliirio
(captação de ptwpança e ftBanctaéerto
de habitação) do fako banco do alado,
que seria o atnal Bem* (Banea do Esta-
do de Minas Gerais S/A). O oatn ban-
co comercial da administraçio estadaai,
o Credkeal (Banco de Crédito Real de
Minas Gerais), privatizado.

O projeto de mudança no sistema
financeiro do fweruo de Miaaa foi iew-

lado ootem ao JORNAL DO BRASIL
¦do «x-secretário de Faanda e do Con-
seibo de Política Financeira do Estado,
Jairo Isaac. O «-secretário, «se cmri-
deroa an "tolpt eas bora de m vazio de
(oraao" a Uqirifccfo extrajudicial da
MinasCaixa — foi decretada ao mo-
acato em fse Newton transmitia o car-
go para Hélio Garda disse que o
proccmo de negociação fleoa parado a
partir do instante, por volta de tmm-
ko, au que o BC dtttfw paraKsijrM

eeiro da Caíxa^I iefaçèo do BC era
que o meter seria congelar o assnuto
MinasCaixa, no ponto em qne estava,
porque com a andança de governo m
estado tado seria revisto novamente",
conta isaac.

A MinasCaixa só voltará a ser uma

ifKtitukáo financeira viável se, s partir
de nau WeçSo de Cri (0 bilhto —
recurso «Um para saldar débitos com
o BC e forraar caixa psra gerir seus'
custos —, vier a operar como banco
múltipio. Essa avaliação é do próprio
«•secretário, fue estima, na bipóteae da
rcventa do processo d» liquidação, que
a fastkaiçfto conseguiria recuperar sea
ponto de equifibrio ao Bnal de seia me-
ml "Ê evidente que, «ma wz «odifka-
da a decisão de liqridação para a de
iaterveaçlo ndmMstrativa, no primeiro
dia de operaçio sem depostos iriam
praticamente a xero. Mu a Caixa con-
seguiria recuperar sua credibilidade",
apoata Isaac.

Na proposta de transformação da
MlaasCalxa em Carteira de Crédito
Imobffiirlo do Bemge, base disse que a

Caixa faria paralelamente um processo
de eaxugsmeoto dt pessoal, desnobiU-
zaria parte de sea patrimônio e manteria
operando apenas pontos dc equilíbrio
operacional. aO Bemge é um banco sóli-
do, já cousoüdado, e, mesmo que o aro-
cesso da MinasCaixa seja irreversível;
espera-se que sua liquidação não afete as
outras instituições", comentou. O Bem-
ge encerro* o balanço de 1990 com Cri
34,2 MMes em depósitos, receita opera-
dona! de Cri 88,TbilWks, lucro opera-
cional de Cri 123 bilhões e lucro liquido
de Cri 5,7 bilbões (CrS 86,39 por lote de
mil ações).

O Credirral ainda nio dirotgou seu
balanço de 1990, mas sua diretora aaed-
pa que fechou o exercício com um lucro
tkjisdo superior a Cri 500 milhões e pa-
trimòaio liquido de Cri 17,2 bilhões.

Bolsa agrícola informatizada

• Negócios com gêneros alimentícios usarão computador a partir de julho
n . i • *_ r\r /4'ic nP ilhíK-

A partir de julho os negócios fecha-
dos na Bolsa de Gêneros Alimentícios
do Rio entrarão na era da automação.
Através de um cartão magnético, fome-
cedores c varejistas registrarão as tran-
saçòes num sistema informatizado que
se transformará numa espécie painel
eletrônico — um banco dc dados per-
manentemente atualizado com a evolu-
ção de preços c abastecimento dos pro-
dutos agroindustriais. Mas as
vantagens do Sistema de Integração de
Transações do Mercado Agroindustrial
(Sintag) — idealizado pela Bolsa c
montado numa parceira do Banco Na-
cional com a Victori Comunicações —
não param por ai.

O Sintag será interligado ao sistema
das instituições financeiras que formam
o Banco 24 Horas. Com isso, várias ins-
tituições poderão conceder linhas dc
crédito para financiar os negócios da
bolsa, o que permitirá ao fornecedor
receber á vista c o comprador pagar
juros bancários regulados pela Taxa de
Referência (TR), ao invés de ficar ao
sabor das expectativas inflacionárias
embutidas por cada empresa cm seus
preços.

Na fase inicial, cm julho, o Sintag
começará registrando apenas 10% dos
cerca de 2.000 negócios realizados dia-

riamente na Bolsa — o movimento diá-
rio gira cm torno de US$ 30 milhões,
ccrca de CrS 7,8 bilhões. Mas. nos pia-
nos dc expansão do sistema está previs-
Ia até a interligação com os demais 26
pregões de gêneros alimentícios espa-
lhadas pelo pais.

Essas novidades foram apresentadas
ontem ao sccretário-adjunto dc Econo-
mia, Antonio Maciel, que veio ao esta-
do para conhecer de perto as inovações
implantadas pela Bolsa do Rio, c ao
secretário estadual dc Agricultura c
Abastecimento. Tito Riff. Maciel reve-
lou que o governo federal pretende uti-
lizar os dados armazenados no Sintag

como indicador das condições de abàs-
tecimento c preços dos principais pro-
dutos agrícolas. Ele ressaltou que o no-
vo sistema eliminará a especulação dos
negócios fechados na bolsa, o que con-
trihuirá para a redução dos preços.

Numa clara demonstração dc boa
vontade para com a economia flumi-
nensc, o secretário revelou que levará á
ministra Zélia o pedido feito pelo presi-
dente da Bolsa de Gêneros do Rio.
Euripedes Ribeiro: o apoio do governo
federal para a promoção da Feira Inter-
nacional de Produtos Agroindustriais,
que a Bolsa organizará no final do ano.

PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA
N? 9.186.034.91

AVISO DE PRORROGAÇÃO
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, através do

Serviço de Engenharia (SEGEN) comunica às empre-
sas interessadas que está transferindo a data da en-
trega das propostas, para o dia 02/04/91, às 14:00
horas, na Rua General Canabarro, 500 — Auditório do
SEGEN — 7? andar — Maracanã — Rio de Janeiro.

O Edital continua à disposição das empresas inte-
ressadas e poderá ser retirado até o dia 27/3/91 no SE-
GEN/EMPEC sito a Rua General Canabarro, 500 - 9?
andar — Maracanã — Rio de Janeiro — RJ.

Comissão de Licitação

Brastemp — Os quatro mil meta-
lúrgicos da fabrica da Brastemp de São
Bernardo do Campo eslão em greve des-
de a noite da última quarta-feira. Os
metalúrgicos, reunidos cm assembléia
dentro da fábrica, votaram pela grese.
reivindicando pagamento da primeira
parcela do 13° salário, criação de uma
nova comissão de fábrica, extensão do
período dc almoço dc meia hora para
uma hora e aumento da faixa salarial.
Demissões — A indústria de má-
quinas já demitiu, desde o inicio do ano
passado, pelo menos 63 mil dos 283 mil
funcionários do setor, anunciou ontem o
presidente da Abímaq (Associação Bra-
sileira da Indústria de Máquinas), Luís
Carlos Delbcn Leite. Só nos dois primei-
ros meses deste ano. as dispensas já alin-
giram 20 mil empregados. Os dados fo-
ram apresentados á ministra da
Economia, Zclia Cardoso de Mello, jun-
lamente com o pedido de ações para
reativar as vendas do segmento, que cai-
ram 70% em relação ao primeiro bimes-
ire de 1990.
Seca — O* eMadosdo Paraná. Santa
Catarina e Rio Grande do Sul perderam
perto de 9,5 milhões de toneladas de
grãos nesta safra em decorrência da seca,
o correspondente a 17" o da safra nacio-
nal, com um prejuízo de CrS 331,5 bi-
Ihõcs. A perda mais significativa e dc
milho, que leve uma quebra estimada em
39%, o que obrigará o Brasil a importar
pelo menos 3,9 milhões de toneladas pa-
ra garantir o abastecimento nacional.
Café-0 Brasil poderá voltar á Or-
gani/ação Internacional do Café (OIC) e
limitar, com os demais exportadores, a
participação de cada país nas vendas no
mercado internacional. O anúncio loi
feito ontem pelo secretário nacional dc
Economia. Edgard Pereira, e seguido da
suspensão, a partir de hoje, do registro
dos contratos de exportação. "Não na
qualquer decisão tomada sc voltaremos
ou não a aceitar as cláusulas econômicas
da OIC, mas enquanto estudamos os
registros ficarão suspensos."
Propaganda — A primeira de-
núncia de propaganda enganosa c abusi-
\a p.iruu ontem do Instituto Pró-Noro-

i nha contra a agência dc viagens
Americatur, acusando a empresa dc in-
duzir turistas a molestarem os golfinhos
no anúncio de um pacote turístico para a
ilha de Fernando dt Noronha veiculado
anteontem! O ator José de Abreu, presi-
dente da entidade, enviou comunicado a
agência para que sc retratasse em 48
horas atraVés dc contrapropaganda^ O
gerente geral da Amcricatur, Mário Cas-
.mi anm^nnl-J fllIP niil HiUlVC ÜliaUlUCr

DAQUI A12 MINUTOS

UM DESTES CARROS

VAI SER ROUBADO.
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Atualmente, no Estado do Rio, são roubados
5 veículos por hora. Um a cada doze minutos.

Para que o próximo carro desta iista não seja
o seu, utilize os estacionamentos Carpark.

Todas as áreas Carpark são bem localizadas
e bem guardadas. Seu carro fica protegido
e coberto por um seguro contra roubo, furto
e incêndio.

A Carpark é a melhor opção também para

A CARPARK ESPERA

QUE NÃO SEJA O SEU.

CarPark

os shoppings, supermercados, outras empresas
e órgãos públicos, que agora são responsáveis

por lei pelas áreas de estacionamento.
Ela desenvolve um projeto especifico, criado

por engenheiros de tráfego, com as soluções
mais eficazes para cada área: número de vagas,
sinalização e muitos outros pontos.

Carpark. A melhor solução para o dono do
carro e para o dono do estacionamento.

rcD wnn. Tnk «mi 533 2716 / 533-2915 • Fa*. (021! 533-1637 ligar antes). I
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Negócios e Finanças • sexta-feira, 22/3/91_
JORNAL DO BRASIL

BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

Resumo da» operações j
Qtd* Vol.
(mil) (Crfmll)

 3 506 303 1.151.596
Mercado a termo 100
Mercado de Opçôes-Opções de compra  35 860 322.529
Total Geral  3 542 263 1.479 650
10V Fechamento  26.835 (-0,1%)
Oas 68 ações do IBV, 11 subiram, 45 caíram, cinco permaneceram
estáveis e sete não toram negociadas.

MM Mi» Fech Osc II.% Ano
M*d. Mà* fech Osc% Ano

Min MM Mk» Fech. Osc I.L.% Ano

Açõas do IBV Açôai fora 4o IBV
Osc
o.) (Oiml

mfim)
C<*appp 14
Sharrc*Para>txjn* pp 60? WO®FW • Ve*u»os pa 4 y> 0^4
,6up«?rgasbr&pn 2.63 1?Q.0Q
Matoresbaius
Votecpn 18 CO 200
Ipiianga P<*i6K«a cpe 1633 2.15
Qirou pb 15 ^1 39 CD
Onon pp 9 76 16? 00

-.tyUterpn 941 2.31

Dwn ppInepar PPNakAtapn .
Celulose Irani pp
Brawnotor pp
Zivlpp
Peúapn
Agmcerwpp
Montei'o Aranha
Lojas An*»» «canas on

OM
(M

40 CD
397715»
14 58
1364
77.51
21ÍB14.29
10 CD
1000

(O»ml

0244500
1425
5500
25.00
245

1180
120100

Mercado à vista
Fwch Osc IL

% Ano

Ações negociadas em unidades
¦ Ábc Xtat PA 

, Acesita OP 
Acesita PP• acos V.ilares PN -O-
A0«a!ePP
Agrocerw PP1 Albarus ON 
Albarus OP
Alpargatas PN
Aracruí PO
Arevedo PN

¦ B Aruu'omn ON
D Bandeirantes PP ...
B Brasil ON —
B Brasri PP
B Economtoo PN
B Economico FV
B Merc B^svl PN .....
Bangu Desen PN
Baptrsta Silva PP

. BeIgo M.nwa OP
B«*go Mineira FV
{Jombnl PN .
Baiano S<m C«a PP
Bri»dcvx> ON E- 
Bradesco PN E~
B'».'V*xiInv ONE-
BraJesco Inv F^ E-
BrahmaOP ————
ürohma PN
B'»^a PP
BrSUYlObX PP

¦ CaenN Mtnerace PP
Casas Da Banha ON .
Cama Da Banha OP
Of]ON-£
Oca PN 
Coest pp

. • Cotar PP
ContabPN
Cor» A Lintí PP- Coper* AN
Copene ON 
Oii7Pi'0 Sol PP

0 D F Vasconc**, PP
Docas ON
Docas PN
Dona tsat>«H OP
Dona kab«?< Pr ON

000
OCO
330

1KD
000

V700
000
000
000

23.000
O®

50 000
10 030
35 1®

190 400
000

860®
OJO
000
000

122200
»5®

4 224 000
0®

3003 100
246 7®

200
200
200
000

43 500
100 000
126600

000
000
003

10 000
6 700

1010C03
000
ooo

7300
000

5 000
000
030

MO 000
OCO
400

000
0.00

16.00
6100
o.cn
1.20
000
000
0.00

450.01
000
2.90

20.50
3660
44 00
000
350
0.00
000
Oi»

50.00
36.00

1.90
000
5.10
510
655
655

23 00
0 00

20.00
75.®

170 CD
OCO
000
000

28.00
650
2.49
O.CO
0»

71.50
0.00
5.01
0.00
0.00
300
0.70
0.70

0 00
000

1600
5100
000
120
0.00
000
000

45057
OCO
2.90

2060
3720
44.39

OCO
3.50
000
o®
ooo

50.00
36 00

1.91
OXO
520
548
655
6.55

23.00
0.00

2000
25 00

172.83
C®
0.00
000

2900
687
2.50
OCO
0.00

71.92
0.00
501
CIO
000
303
070
0.70

000
000

1600
51.00

0.00
120
000
0.00
000

451.00
000
290

20.50
37»4500
000
350
000
O.CO
000

53 00
37 00

195
000
5.30
5.50
655
655

23 00
0.00

20.01
25.00

175.00
0.00
oco
0CD

29 00
7XD
2.50
000
oco

7200
000
601
0.00
000
3.CO
070
0.70

000 000
000 000

16 00 EST
5100 EST
OCO 000
120
000 OCO
000 0 00
0.00 000

451.00 -0.97
0.00 0 00
2.90 -2.03

20.50
37» -163
44 00 -0 40
000 0 00
3.50 EST
000 000
000 0.00
000 000

53.®
36 00 -4 00

195 053
000 0.00
630 -370
5.50 0 65
656
6 55 -2.24

23.00
0X0 0 00

20 00 '-5.66
25.00

17400 1 44
OOO 000
000 000
000 000

29 00 9 43
7,00
2.50
aoo oco
ooo oco

72-00 -3 14
000 0.00
501
0.00 0.00
ooo ot»
300 13-64
070
0.70

oco
000

13395
221.35

000
153 B4

000
000
000

189 15
0.00

138 16
117,33
167.95
180 58

000
19963

OOO
0.00
000

20025
243 75
477.50

000
170,71
179.90
17915
178 47
233 73

OXO
23682
2» 12
299.11

0,00
000
0.00

32212
137 40
JOO.OO

OCO
000

19652
OXO

9109
0 00
000

460.82
100,00
1®®

DovaPP _....
Duratei PP
EdtSA PN
Eletrobras AN
Elatrobras BN
Eluma PP
Engemu PN ....
Enciwon PP . ..
Ferbasa PP
Fomj Bras PP
FícapPP
Fnv-ve*culos PA
HertngOP —_—;
Menng PP
kxhpe PN
Ipiranga O» OP E- —
Ipiranga Dis PP E- —
Ipiranga P«t ON
Ipiranga P*H OP E- ....
Ipiranga Pe< PP E- —
Ipiranga Flet PP E- .
ttapON ...
ttapPN 
J H Santos ON
JH Santos PP
João Fortes ON
João Fort o» OP -
locoPN -
tlght ON EE-
In Cunha PP .
Loi Americanas ON
Loj Americanas Pf4 ...
Matoc PP
Mauon AN 
Mendes > PA
Merxíes J* PB
Min^racao Amar PN
Monteiro Aranh PP .
Nacional ON
Nacional PN
Papel Srmao PN
Paranapanema PN
Peue PN
PHrobras ON
Pwtrnfas PN
FVtrotxas PP
Pvtrooutsa PP
Pirplli ON 
Pireih PN .
Pirslli Pneus OP
hrelii Pneus PP

1 Bando* PN
Rr>eem PP E- - -
BtoOthonPP
BotJovtaria PN 

¦ Sadia Goncon* PN
Samüri Cf
Saintr» PP .
Sao Br aí PP
Sooia Cuí ON E-
Socía Cru* OP
SuianoPP

«Teie^ONTei®*i PN
Tipras PA

lUn»t>ancoAN
UnitMinco BN
UntCancoON
Urvpaf AN -G-
limpar BN -O-

¦ Vaw RK> Doe» ON
Vaie Doce OP
Vale «k> Doce PN
Vale Bio Doce PP
Varga Freios PN
Varig PN
Var>g Ptp PN

30 000
25 000

000
1200

2 892 700
10 000

000
000

40 000
1062333

14 000
100 000

OOO
3100

000
2.700

33100
OCO

1000
118 600
205 800

200
900
000
000
CKO
000
000

18100
3000 000

1Í0 100
13800

000
ooo

26 0001000
700 coo
100 000

7400
5100

7134(0
13934 700

5 500
6600

000
184 300
12*0

2 000
ao
o»
oco

402J0
OCO
000
000

30CC0
1M4CO

63 700
00
ooo

A 700
2 500
2 300

35 500
000
603
200

14 100
1900

127 200*7,100
44 300
® no

6«aftO
000

3400
ao

019
520
oco
900

10.90
2 60
000
0.00
1.95

15 00
15 00
023
000
870
000
2.00
200
OCO
1.70
2.05
220
300
3 AO
000
000
000
000
0.00
360
9.10

9fW.98
609 99

000
OOO1.65
2.30
070
0.90

1400
13.50
4,83
201

1180
280,50

000490.00
3.70

12 00
0.00
000
0.00
3.75
000
0.00
OXO
1.30

335,00
245 00

000
O.CD

690 00
720X»

1XJ2
135
000

1700
16 50
17,00
16 03
17.40
71.»
7100
ttCD
96 IO
000

13 CO
003

021
520
0,00
900

1109
2.60
000
000
195

15.00
1595
024
0.00
8.71
000
200
200
000
1.74
2.11
2.20
300
393
000
ooo
O.CO
0.00
0.00
405
9.10

989.99
G99W

000
000
I.70
2.30
0*5
0.93

14 00
13.50

4 83
210

II.80
264 53

000
504.27

3.78
1200

O.CO
000
OCO
3.75
OCO
000
ooo
130

34193
274 04

000
OOO

8*4 *a
720 00

1X12
1-18
OCO

17 00
16.10
17.00
16.01
17.80
7103
71.»
gr. 46
99-^

OCO
14.74
0.00

024
520
000
9.00

1109
260
O.CO
000
195

1500
1600
024
OOO
900
OCO
200
2.00
000
1.75
2.15
2.20
300
380
000
ooo
000
O.CD
000
4.10
9 10

989,99
750CD

000
000
170
2-30
085
ICO

14 00
13 50
5.30
2.17

1180
29000

000
519 98

3,80
12.00
000
000
OOO
3?5
0.00
OOO
O.CO
130

3ÍCCD
276.00

000
0.00

700.01
72000

102
1.40
000

1700
16 50
1700
16 05
1620
7103
75.50
90 00

lOTiO
000

14.90
OCO

0 24 -60.00
520 -095
0.00 0.00
9.00

1120 -605
2.60
0,00 0.00
000 0.00
1.95 -2.01

15.00
16.00
024 9.09
000 000
8.70 2 47
0 00 0,00
2.00
2.00
000 0.00
1.75
2.15
220
300
380 -600
0.00 0 00
000 000
0.00 0 00
000 0XD
000 000
4 10 EST
910

989,99
699 99

000 000
000 0 00
170 EST
230
0 75 -741
100 -1000

14.00 036
1350 EST

5 00 1.24
2.15 -490

1180
290.00 -5-16

0.00 0 00
508 00 -2J29

375
12 OO -2J0
000 000
000 0 00
000 ooo
3.75
0.00 000
000 0.00
0.00 0 00
1.30 -226

341.00 -8C*
246 00 7.06

0,00 000
000 0.00

700.00 -079
72000

IO?
1J5
0 00 0 00

17 00 -029
1660 -120
17 00 -3.41
1605
18 CD -1.71
71XD -4®
71XO -428
W00 -095
1000? -2.13

000 OXO13 03
000 0.0&

420 00
224 81

000
272 72
280 75
160.49

000
000

17727
77.92

209 86
21621

OCO
146 16

000
100 00
232.65

0.00
31238
17224
324.96
100.00
146 21

OXO
O.CO
OXO
000
0.00

162.97
100.00
167.79
202

000
coo

35123
418 18
20681
276B214630
193 62
228 18
208.74
216J>1
265.91

000
304 05
2b2XO
779.08

000
oco
000

22727
aoo
ooo
000

311.75
246 16
2W.75

OXD
000

225 56
220 59
21161
296.94

O.CO
9970
96 60
96 M

196.44
2H 40
299.53
296.04
29* 67
297.19

OCO
162 51

OOO

Ações negociadas em lotes de 1000
Acc Artona PP
Adubos T'*vo PP
Aquatec PP -
A/le» PN _.
A/VXJT lan^aPP
B Amenoa SJI PN -€
B Amenca Sa PP
B Progresao PN

000
138 OO

ao
ao
ao
oco
ao
ao

OXD
230.00

OXO
0,00
0X0
oco
000
0.00

000
230 00

COO
OOO
oco
000
oco
0,00

0W 0 00 0 00 0.00
230 00 230.00 6 78 265 92

000 0,03 0 00 0 00
0 00 000 0.00 0 00
Q.CO 0 00 0 00 0 00
0.00 0.00 000 000
oa) 0 00 0 00 OXO
0 00 0 CO 0XD 0XD

Banerj ONE-
Baner) PN E-
Banese PP —
Banespa ON r
Bannspa PN 
Barbara PP .. —
Barretto BN
Barreto PB
Belpnito PP ... .. - -
B*mga PN
B*cCa»o PB 
Brlnq Mimo PP-€ ——.

¦ Caetano Branco PN .
Caltal PP
Casa Jose S<fv« OP —
Casa Jose S«iva PP .
Cai LeopoWma PA
Cbv-ind Mecantca 0P
Cbv-ind MecanoiPP
Celulose Iram CP —
Ceiutose Iram PP
CemtgON
Cem»g PN
Cemlg PP ,j;...fc... ¦
Cem»g ftov PN —
Ova1 PN —
Dbfan PP 
Ctouina P»<roq BN _.
CJima» PB
Conpari PP
Cort>ena PN
Corroa RibwroPN —

iDnbmdCom PP
Elierte PN 
Elebra PP
fpnda Smimons PP

«Fator P*'
FetoUgasPN
Fartisui OP t-
Fertrsut PP E-
FihamPN
Ftbam PP 
CUuoía PP

PNHiKcuiea PP
Iguaçu Ca«* PA .
tntwac PP
lr*par PN-E
Irwpar PP .
»taun«x»ePP
J B Duana ON
JB Duarte PN
Kau! íWOa PP - •

V»«<*r PN
Kac^er Wabar PP -
Iam Nac Matais PP
Limasa PP
lOias Harwg ON
lotas >«eongOP —
luima ÍV . —
Mae Ga"o PP
Mar»gels PN
ManoesmannCP -
Mannesmann Ff
Mafropc>o BN E- .
Marropolo PN.
Marccpok) Bcvxa 21
Marvin ON 
Marvw PN . ——
MasHK PA 
Mo^fea' PN
Montreal PP 
Moto Pecas PA
Motor ado PP
Mjfleí PN ....
MuíMH ON . .
Mu-Trtei PN ._.
Sauu PN

O»*obr« PN
C*vebra PP
Orx>n PN . —
0"on PP . -
Pa»a M.nasPN .
Pâ'm>íoJi PrJ
PararDuna PP
Pwrd«gao PN .
PrnJ«g*) Akm PN

10 000 000
42 000000
30 315000

59 100
230 000

300
000
000

4 100 000
31000

465000
000

90000
6800

000
000

21500000000
8000 OCO

000
10 000

380 700
764A9200
51 307 700

996 300
500 000

000
030

10817 800
3312800

000
. 1000 000

000
000
ooo

800 000• ao
6008 KD

14 800
136300
353 500

18 600
COO
000
ooo

. 77 700 000
ao
ao

1 509 100
000
000

. 148 080 900
000

ooo ao
ao
000
oro
000

O30000
4 000
641 403

 3 675 800
10 031 500

000
80 000

IP . ooo
000
ooo
ao
ao

 640 000
ao
ao

35247 900
. 000

000
6000 ooo

12? KD
40CU

000
1530000

8' COO
ÍOOÜO

1Y.OOO
 1 222 OCO

000

500
5.20

100 00
535.00
5R200
180 00

0.00
000

27.50
51.00

330OO
000
350

550OO
000
000

6500
0.00

81JOO
aoo

56.00
2300
2350
2401
23iD

670.00
0.00
000

36 00
1260
000

GO 10
0.00
000
000

19500
000

4SOO
KO 00
11500
29 18
29.16

OOO
0.00
000

166.00
000
000

4500
000
000
0.82
000

12.00
000
000
ooo
aoo
000
000

130X0
2600

201 *3
8500
030

549*
0.00
OXO
ooo
ooo
ono

4590
OXD
aoo
230
0.00
0 00
1425

290 00
291.01

000
1ÍC/D

*J3
480 00
500 CO
0620
000

500
526

100 18
535.00
533.63
180.00

000
0.00

77.50
5100

36168
000
150

560.99
000
000

6R83
000

8888
000

56.00
2300
24 06
2415
2325

679 00 <
000
000

39.38
1294
aoo

60,10
000
OOO
000

19500
000

47 OO
100 00
11517
29.16
29 16
000
000
000

16500
000
000

4598
aoo
oco
0.64
COO

12.00
0.00
000
aoo
000
000
0,00

13000
77 94

201.75
87 16
000

649 96
000
0.00
ooo
000
000

45.00
000
000
2.31
OXD
000
1425

291.77
291.01

000
15634

4XO
400.00
50300
96.30
000

600
540

10100
535.00
80500
180 00

000
OOO

27,50
51.00

600 00
003
350

679.00
000
000

7000
OXD

90 00
003

56.00
2300
25 M
25 00
23 50

500
520 1 18

101.00 0.12
53500
593 00 -1.58
180 00

0 00 0 00
000

2?50
51.00

0.00•2.31
•2.00

600 00 12.64
000 OXD
350

57900 0.18
0.00 000
000 OXO

6500 -022
000 0.00

8100
0 00 0.00

6500 14 68
2300
24 10 -2.75
2490 -1.91
2300 -2.43

ffC 00
000
OXD48 99
1300
003

80 10
000
000
aoo

19500
000

4600
100 00
117.01

29 16
29.10
0.00
aoo
ooo

165 00
OCO
000

50 00
000
00)
C65
COO

12 00

0 00 0 00
000 000

3900 -154.1
13 00 1.49
000 0,00

CD.10
000 000
000 000
0 00 0 00

195 00 -2.50
000 0.00

47XD -061
100 00
11701 -403

29 16
29.16

0 00 0 00
000 000
0 00 0.00

16500
0.00 0 00
0 00 aoo

46X0
000 000
003 000
0 85 2.33
OXO 000

12.00 -4.00

20226
197 22
170.68
125.09
13528
97.93
000
0.00

152.77
204 00
18547

000
109 90
377,39

OXO
000

20348
0.00

12192
000

41984
238 34
240.74
24125

76.98
262.91

OCO
000

17900
17139

000
13356

000
oco
000

11538
000

151.61
83 34

23035
91 12
91.12
000
0.00
000

235 71
ooo
000

206.(0
000
0.00

221.05
000

220.99

Pattenati PN
Prometa I PP
Pronor AN
Pronor BN
Pronor PA
propasa PP
Química Gerai PN

iRacimeePPRefrrpar PP
Riosuiense PP
Sade Sal Amer. PN -D
Sade Sul Am*r PN ~E .
Sade Sul Amer PP -E
Sebbe Pari PP
Sergen PP
Sharp AN
ShaT> BN
SharpPA ..... .........
SibmCN —
Sibra CN -R -
Srtx* PC
Sid lntormat»ca BN
S*J Intormabca PA . ..
Sondotecnea ON ..
Sondotocnca OP
8ondotrcn<a PA
StaroupPP
Supnrgastva* ON
Supergasbras PN

¦ Tajrus PP
Tau*us Prt PN
Tecei S Jose PN
Tecei S Joee PP
TacnoeoiO PP
TCubras ON ....
Teiebras PN ..
Tw»et*as Nov PN
Teta&ras Prt PN
Trato PN
Transbrasil PP
TrombroPP
l)car Ca-bon ON
Ocar Carbon OP
Vaochi PN
Vacch. PP
Vifcnec* PB
Votac PN
Wettet Funde ao PP
Whit» Martins ON -
Zamni CN
ZM PN
ZM PP —

ooo
191 COO

6633 000
000

600000
000
000
000
003

150 000
COO
OCO

1000 ooo
000

515 COO
498 300

ao
89 ICO
45 OO

COO
3 000

OOO
000
000
000
COO
ooo
000

56242 800
125000

000
000
oto
ao

18 <00
„ 45 774 700

. 13 975 900,
000
ono
ooo

20 000
109 SCO

2.691 900
208938 400

ao
5M 000 000

232000
ao

E4 945 900
100

5 603 000
KD OOO

0.00
283 00

7.10
000
7.11
000
0.00
0,00
0.00

340.00
0.00
0.00

5500
000

182X0
4600

OOO
50.00
40 OO

OOO
40 00
000
0,00
oco
0.00
000
000
0.00

11701
13000

000
000
000
000

490 02
57100
545 00

0.00
000
000

85 50
16001
170,01

0 37
000

000
280 00

7.42
000
7.11
000
0.00
0.00
ooo

343.00
000
000

55.00
000

162.17
50 94
000

532040.00
OCO

40.00
0.00
000
OOO
OXO
000

120
2.00
OOO

51.00
150 00

2.51
2.45

000
000

120 04
13000

000
000
OOO
0 00

490 06
580.94
M8»

0.00
000
000

8550
18001
170.15

036
OCO
136
2.00
000

52.08
1WOO

231
2.45

000
280.00

760
OOO
7.11
000
0.00
0.00
000

349 00
000
000

5500
000

186.00
51.CO

0.00
54 00
40 00

0.00
40.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
OO)
000

123.W
130 00

0.00
000
ooo
000

49015
ycao
560.00

0.00
000
0.00

8530
160.01
175,00

040
OOO
1.58
200
0.00

53 00
150 00

2.61
2.45

0 00 0 00
280 00 -8.67

7,50 -094
0 00 0.00
7,11
0.00 0.00
0.00 0.00
0 00 0.00
0 00 OCO

349 00 -6.51
0 00 0 00
0 00 0 00

65.00 EST
0 00 0 00

108.00 1.32
51.00 7 02
000 000

O.OO
87.47

145.49
0,00

122.79
0 00
0.00
0.00
0.00

571.66
OOO
O.CO

110.00
0.00

222.56
195.92

0.00
53.00 197.03
40 00 EST 100,00
000 aoo oco

40 00 EST 86.96
000 0 00 000
0.00 0.00 0 00
000 0.00 0.00
0 00 0 00 OXO
o.oo aoo o.oo
0 00 ooo ooo
0 00 0.00 coo

120 00 2.64 197J92
130 00 152.94

ooo ooo oxo
0 00 0.00 oxo
ooo 000 ooo
ooo ooo ooo

49015 -0.00 22025
565.00 -3.01 17966
&5500 -1.82 15674

0 00 000 0.00
0 00 0 00 0.00
o oo aoo o oo

85 50 155.36
160 01 333 35
17Q.01 -3 96 32274

0.37 -2.70 22332
0 00 0 00
1.34 -282
200
000

52.60
15000

2.51
245

0,00•1.77

0,00
49236
111.11

0.00
231.06
100.00
122.43
102.06

Empresas em Situação Especial
0 00 0 00 000 000
000 0.00 0 00 0 00
oco ooo coo aoo
coo ooo ooo ooo
ooo oco ooo ooo
ooo coo 000 0.00

130 00 1X00 7 63 32500
26CO 77 058 12495

21500 20V50 -8 00 253.26
95 CO 90 00 -383 721M
OCO 000 0X0 OCO

549 98 549.98 30666
COO OOO 000 0.00
0.00 000 000 000
CCD 000 000 000
OXO OXO 0 00 0 00
000 000 000 000

46 00 45 00 -658 117.64
0.00 0 00 CCD 000
ooo ooo ooo coo
240 231 -941 146 20
OCO 000 000 000
0.00 OOO OCO 0.00
M25 1425 1538 142.»

292 01 29201 291.77
2B101 291 01 -11 50 187.74

0 00 OOO 000 000
164.00 182 00 -9 78 579 87

4XO 4,00 -2.44 14598
4«CO 48000 41739
SOOOO 500 £0 602 4Ct»
9BS0 96 31 -O 70 136 70
aoo coo ooo o.oo

• Brumaonho PN 733 509 300 000 032 086 081 -238 232.66
C Brasilia PN 157 800 38.10 36.42 36^} 36 !0 17433
Cyfipp 120 000 51000 510.00 5KLOO 510.00 20*00
EngwsaPA 10000 400.00 400X0 aCD.00 40300 11.11 666,(16

Ff-rngans Haga PP 000 0XD 0 00 OXO 0 00 0,00 O CO
Maring Br^J PP 000 OCO 000 0.00 000 000 000
Jaragua Fabri PN 030 000 000 000 003 OCO OOO

Made.r«PN 000 0 00 OXO OCO 000 0 00 0 0)
8Paca»mouPP 000 OOO 0.00 0X0 000 0 00 000

Ou.m-s.noa PB 000 0.00 OUO 0.00 0 00 0.00 OCO
Usma C P*«o PP 000 000 000 000 000 000 000
VartfrrxiPN 13800 100.00 100 00 100.00 100 00 200XX)

Marcado a «armo

Titulo/Tipo Praro Quent Ült. Màa Min. M4kí (Cr1) Ne«
¦ BoigsM-nwraOP 030 KOOO 56 25 5626 552b 5526 5 526CCCCO l
OtíS — As cotações dos Otutos a*vnau-Oo* com (-) etUo aando negociados ®m OJ. Aos dema^»
(xmfrtuam »«noo nagçoadoe am O\\r*9 d» ma

Opções da compra
PrecodsTit /Tipo da sArts Exarc.

[,lKT00'k» BN - COG 13.00fxrebrfct BN - CCU 1100
V R DocePP-COB 8000P Dxa PP - Ct€ 90,00R Dxe PP - COO KD CO
VRDocePP-COi 11000R Doce PP - CXX 120.00H Dxe PP - COO 14a CO

Quent ÚK Mà* MWv M*d
N " daVai (Crt) N«g

80000 075 0.90 075 234
3*0 OCO 1.70 201 170 190

13«ÍB0 ».00 33X0 2430 26.40
2CO000 20 00 20.00 20 00 20 00

10N9OOO 12.00 12.50 9.50 10 09
KXtfOOüO 650 7XO 5XO 607
3400 COO 340 400 231 330803000 150 1,70 136 1.47

6 7 60000 2706 200 CO '1366480000 2240000000 1203 325 COO 00 M3fC 308 WO 00 363115104QCO0 931 264 500XD 12

i
Banco c/i Boavista Cheque Especial BoavSsta

OBoavista garante o crédito. Você determina o limite.

Fale com o Gerente

BOLSA DE VALORES DE SÂO PAULO

Rasumo das operações
Fach Osc%

Abt. Min Mèd Fech. Osc*•

Loie Padrão
Concordatãrias
Direitos e Recibos
Oti'ros——' Wercado a termo 
Opções de Compra
fracionário
Total Geral 

„• índice Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento

- índice Bovespa Máximo
índice Bovespa Mínimo
Das 59 ações do BOVESPA, 16 subiram,

estáveis e

Qtde Vol. *m CrS
(mil) (mil)

2 976 292 2.646 977
344 231 1 032

851 42
200 230

10 000 1 004
893 145 120 488

12 723
4 224 733 2 770 499

60 541
60 973 (+ 0.8' o)
61.491
59 538

24 cairam, 15 permaneceram
quatro nâo loram negociadas

OieHifòH «to Mareado
Osc. fecK

(\) (Crt ml
eç6ea)

Oscüaçtea do Bovaspa
Oac. FecK

(\) (Cr» mM
aç*ea)

Malorea Aftas
Ced'0 pnb""BlTCãTÔi'ppõ
Manah on
Mft Dras.! p«Tru'ana pnMaiorea laUaa
Va'.gon
Miiiier pnFaro. ppAmérica Sul pp
Manr.psmann pp

930 4&QQ_~ S77i 470 00
20,0
2001B.7
«8
20 018 5
15 4
150

1 90
30 00

0 95
34 50
240

114 00
600

65.00

¦atores Altas
..Aíp*«gatJBipn

Ipiranga Pel pp
Sharp ppa
Luima ppSadia Concor pn
Contat pnFerro l»®as pn
Lam Nacional pp
Ce*ai pnBeigo M.na.ra pp

~~9.T~
54
52
5.0
3.9

13 7
85
7.6

22 50
2.53

60 00
126 00

1.31
1883
43 00

360 00
655 00

34.00

1486
420,00
400.CD

24 00
24 CO
22.10

521
6X03
66500
5ÍOOO

233
921

30 00
2003
26XD
40 00
2.X

19.00
2210

35000
38000
300.00
380'00

5100
54 0)
7151

121

Marcado à vista
f ech OscX

I Acoa VUI PN -
Agrocerea PP C08
Agnxeres PN —
AlbaruS OP
Alpargatas PN
Amenca SuíPP*C11 -
Amenca Sul PN "ES —
Antart Puuil PNA
Antarctic Pt PNA
Antarçftca ON .
Aoustec PP 'COQ

- Afscnff PPB
Arte* ON "
Arthur Langa OP *
Artho» tange PP *
Azevedo PN

¦ Bamonnd S«»g PN
Bandeirantes PP C07
Banespa ON'
Ban«pa F**
Bannauí ON *ED

PN 'ED
BardeiiaPP
Ba»go Minair OP
0e*go Min^r PP
BenvgN ON '
Bemga PN '
Beac P*4B'
EWji W*'
B<CaoPPB*
Bon-trt PN

• Br*S»wccON
Bradeeco PN
BraVnaOPC'1
Brahma PPC11 .

B#a*^ PPCS7
IVa*. :**
Bfa»mc*nr C C*0 ,
Br»v-»-4' PPCKJ ..
Bras

• MAU—rPN

182.300
1817 000

44 900
6 000

5740 300
9 100

6200 400
3 000

188 500
200

611500
11900
16 000
77 000

25 720000
89 000
99 300

1 100
1326 aoo
7663 930

639 000
2 229 200

ICO
34 900
54 900

2015000
340 000

3915 930
100 UM
723 103

2 424 700
44 200

<78 «D
10 5CD

150C80Q
2-000

468 400
37200

1 300

51.00
140
0.50

39500
20,50
600
6.01

82.00
900

25000.00
80000
450.00
680.00
30000
».99
2.75
4.00

2V00
56000
600.00
136.00
i4aoo

1000.00
5160
36XD
4800
50.00

400.00
19000
397.00

4800
135
0.50

395.00
20.50
6.00
8.01

82.00
800

2500000
BOOOO
44000
880.00
300.00

3860
2.75
400

20.01
560 00
800CD
136 OO
14000

1 000 00
«D.OO
34 00
46.00
50 00

400 00
190 00
360.01

190 190
530 530
650 530

29 00 26 00
20.50 20.50
2620 26 00
4S 00 44 00
57,50 36»
37 00 3500
24 'JO 20X0

5038
139
0.51

39500
22.45
600
877

92.00
8.78

25 000,00
80000
449 66
660.00
3CO.OO

39.98
2.75
4.00

2091
572.22
80728
136.00
14022

10CD.00
51.08
34 94
48.00
5000

40)00
190 00
39629

190
5.30
5,50

26 00
20»
26.05
44 62
37. H
36 62
?4 13
27.CO
070

6VCO
1.40
100

39500
2230

6.00
8,80

92.00
9 00

26 003.00
8m.no
450 00
660 00
300,00

40 OO
2.75
4.00

2100
575.00
820.00
136 00
14100

100000
51.50
36 00
46 GO
5000

403.00
190.00
470.00

200
530
5ÍO

26 00
21XD
2620
46 CO
38 CO
37 00
24 50
22 00
070

vtrm

5100
135
1.00

395 00
22.50

6.00
630

92-00
8.70

25 000®
900.X
450.X
680.X
300X*

40.X
2.75
400 -

20 01
575XD ¦
8X.X
136 X
140.X

10XX*
50.50
34.X
48.X
50X

4XOO-I
190 X
470X

1.90
530
6.30

26X
2056
26X
44.X
38X
36X
24 50
Z2JX

0.70
vim

? 12
? 97
¦15.4

/
¦61
-3.3
13.6

17.6
•23
-65

-4.7
142
•50

•57,1

•18
-3.6
•2.1

-n
* 13
44

CoaJSu.aPt>XOt JCOOCtt) u» «.»
OdroPMB' !" »J0 «XO «JOO Cfttn
Od'c PPB"CU II aoo «CM «o.a> vaco
Om^pp-CM W1® 7TO MOO 300 D. 77
Owivç pn -m. jaaemo n» nas nsr
OiagPH' 3I.1IO H.U 71 10 22.»
CwoPN 2 W0 5JI Í2I Ml
CmilOU-IW. 2MI0O 6K00 KB00 OÜO
Mm' <i®cno mias wooo w»
Chapeco PP *C04 20 OX 58C.X 58000 M0X
Chapeco Ame PN 4 OO 2.30 230 2.X
u.H«tngppcra erao sm »aj su
OcãPU .... U0KO S» »0t 29Í3
COTIUUPH I»M0 ISSO I® 00 1940
CJqjrn»P« PNB' 5CDCD0 XUO XCO K00
Omu ms' . 200 000 «.00 «OO «.OT
OÚKPV IMiBOO 215 2.15 722
CtrtaliPH S fiCO l«00 «80 UM
CctAxhPPV IOCOOOO 22,10 22.» 22'0
Const B*«tpr PNA" 24*0 350X 3WX 3MX
CmCWM' 2mKO Mito W0O 36000
Cw»IB<i«<rPA- «O» K0.IXI 360.00 3ÍCM
C«»l Boi" W 2J71.90J-- 3®.® - WJ.®' »OT

Conaui PP CIO . ......... 29 703 46X 48 X X 15
Co»olPN «100 M00 M.00 M.00
Octmnmi. 4M200 7IJ0 TO 10 1\2S

pn rcooo ui Ui ui
Credito Nac PN 80 IX OX
Cxanna PN • 734232X
0 r VMOOTC PP 30 000
Docaa ON 316 WO
Ooo«PN 6 COO
DKHUPPIIÍ 1*6 OOO
Ebe^PN* 10X000

Eoorwmco PN 9 400
t»»iPf"C3l IOT
Eletrotyas PNA 10CD0
EWtaOTMPNBWt 962 SOO
Üurr.a PP 250 000
EmbracoPN WXD0
Embr»arPNlNT 8. IX
Enge-m.PN 20CCD
EncssonPP 252200
Estreia PP *C04 6136800

¦ F Cataçuafes PPA*CÍ1 1000 000
F N V PPA C08 5224 700
Fsb C Renau* PP *C08 ._ 10000
FwMI PP *200
f«rro ám CP 266 ÍOO
FfTO PN' ISÒOWOCO
fWUmt PN SOO OCO
Fwwjl PP 'CBJ 1J4 10D
f^tMPN* 30 000
Fíiam PP, 48600
FíwnPIV XültXS
Forn PN -P 1 160 COO
FtarcM BfM ON «0 25CD.OO 2TOOO 2 SOO CO 2SOOOO 2MOCJO *0JJ
FttnQOfci PP 7«0000
Frasco PP 231 800
FnjoWMPN' 10000 000
Oaioia PP * 21 W 0X
H«,CUI« PP -OV, ... 2 ÍOO CCO
Hercules PN* 34 35 '9X
lg.UK>, Cl»0P' W3C03
Igjacu Cal» P?iA*lNT 474 IX
Igjacu CaV» PPA* 2 B06 033
Iguaçu Caía FVO' 6 420 0X
Ig^Ku C**» 0N *P 1M0030
Iguaçu Cale PNA "P 1 731 W0
HW»c PP •
WVmaresPN 9 7X
Inapar PP 3639 7X
U»p«PN-tS 32COOO
IrvKta PP "CXft 6O30CD0
bcvPH Mim
Iprranga Os PP C08 2CÍOCDQ
H»' a"=3* Pe» P*1 C08 2 742 0X
franga Rei PP 006 756 <00
ipiac PN 4 COO
taobarroPN 2.9438CD 16X0 15 íO 1574
fta>jsaONE0 ... 2<18C0 Mffl 64X 6599

256
2.10
I.80
4xe
2J0
520
8 50
377

350.X
1121
II.40
2.60

43XD
6X
1.40

11.X
!®X

7CLX
023

30.00
182

15.X
46 X
13.®

120.®
44aX

32.®
32®
75®

2.41
Z10
1*)
4.»
2.X
520
850
3JT

350.®
11.21
10.X
2®

43 X
7.99
1.40

10.®
150 X

70XD
022

3000
181

15.X
43.X
13X

12Ü.X
440XO
32.X
32X0
7001

2.48
2.10
1J»
408
2.X
5.22
I.50
yj7

350.®
1121
II.11
2.®

4300
8®
1.40

11X0
15876
70®
023

XX
1M

1500
45.11
13®

129 43
440 00

32.®
32.®
70.77

2.56
2.10
1.®
4®
2.»
525
8®
3.27

350.®
11.21
1140
2.®

4300
6®
1.40

1100
1®®
70®
026
XX

1.90
15X
47.X
13X

1X.01
44C.X

32 X
32.X
75.X

14J»
4X®-909
400.00 /

23 X -8 0
24 X
22.10 -39

521 ?OI
KXÜO
655 X -6.4
560 X I

2J0 -8.0
971 *24

X®' 11.1
20® -
26.® /
40.® -11.1

2.15 ? 2.3
16» 137
22.10 ? 105

350® /
380 CO -6.0
300XD / -
360 ® ? 6.5

5100 *6-2
54® -
7150 -0,8

111 -13.5
241 -19
2.10 /
1J0 -ÍOO
4.® I
2J0 -
5JS ? 09
6® -32
127 -»a9

35QXD
1121 -
11,10 -26
2.® -

43® ? 2.3
8® I
1.40 -12-5

10.® -
150.® -32

70.® -
a» -

X® -142
1.81 -47

15®
43® -85
13.® -

1X01
440® -22

32.® -
32® -
7001 >00

¦ KarsMn PP C48
tottw PP *

WtonON

6®
220.01
670®

387
3®
3®

«O®
160 LU
166®
234 99
1®®
1»®
2X.01
X®
50®
40®
93®
25 50
200
2.X
2.19

6000

6®
212X0
670.®

187
380
3®

1«X
1®X
166®
210®
180.®
18GXD
230.01
X®
XX
40®
83®
25.®
2,X
2.X

6X
215.83
67C®

187
3®
3®

IXXO
160®
165.®
22985
1®®
1«3,®
230.01
X®
®.®
40,13
93®
25»

2X0

6.®
220.01
670®

3J7
3.®
3»

1W.®
HO®
165®
235®
>X®
160.®
230.01
X®
WtD
42.®
93®
25»
2.®
2-53
2.19
»®
16®

6.® -
219X0 •04
870.® -

187 -0.7
3» *55
3®

1MXO
16a® -
166® -OO
270® -63
1»®
160® -12
2X01

X.® "
»® I
40® I
83® "
25» *20
2® -4 7
2 53 *54
219 -0,4

»® -13 7
16.®
6600 + 15

Klatvn PP C33
Watan PN
Lam Nactonal PP* 
LaooPN —
UghtONEBO
Lh Da CoiVu F1*
Lo^as AmereON
Um s PP 'O*
Ux*na PP 'C22
Wlagnesrta PPA*C05
MaioOartoOP*

Gaito PP ' 
ManahPP
ManahON
Mangets Indl PN * —.
Mannasmann CP'
Uannaamann FV 
MarccpcíoON * ...

.. Mtur PNA 
Menúsa JrPPA
Mendaa Jr PPB
Man Brasil PN
Mert 5 Pfcio ON
MercSPfcitoPN 
MesMaPN..-..
Mm Bartera PP 
Mal Oardau PN
IMWMPN'
Melai Leve PP ES
MsbtaPP *C52

PP 'C25
Momho FV<m OP C07 _
Moinho Raal OP CO/ -
Motor aOo PP 
MU^rPN*
Nacional PN I®
NaàâtaPN*lNT
Notd Brasil ON *
Hyú Brasil PN 
Nordon Met OP COT —
FajroaaiaPN 

BOmaFN* 
ONe&ra PP *C42
OtvaPra PN 
Oirtano PNA* 
Papal Srnao PN INT
Para Damrnaa PN * _
(V a tuna PP * 
Para<xma PN *
Paranapanema ON
paranapanama PN ».
Pa J F Lui OP *C07
FV Coiumbia PN * —
fVdjgaoPN*
FViJíjao Agr PN * —
P^rc^asPPC58
p^rtOrasÜN
PvtrcPras PN 
pttropa» PP C02
p^rtx^sa PP C02 . .
PoctonaftPN'
FV*i« ON 
FVal» PN
FValh Pneu PP C05
FVaft PneJ ON ..
PrfurtJan PP
Po^aWan PN
Prograaao PN *
FMjmatal PP'

¦ PaaJON
P#al PN
n*ai Cia tr» ON
FVai Oa m» PN
RaalCons ON
fW Cons PNf
Pi>a Da in* ON

Pari ON
PMl Pâ't F"NB
B«tnpar PP *

400®
10» 0®

8®
10 3®

1 7X
72 7®

1®
69793®

9X7X
1®

664 2®
100®

13050®
45 4®

474 a»
1400®

2J17 9®
58 7772®
24X0®
3734 7®

1X0®
23Í0Õ

1500
547 W0

19 7X
1214 0®

®CD0
1XCD0
2X800

io ao
«00®

48 3®
1X2®

12 7®
50®
51®
17®

23615 5®
3®

121® O®
710®

8X0®
1020®
88®

24 0®
XB 7®
423 800

27X0®
604 400

lano®
3® 0®

2 285 9®
168»

„ 2231» 3®
5® 0®

30®
19850®
1 XI 700
1297 8®

2.3®
200

100®
XO®

800000
148 1®

79 0®
18058®

10®
20®
28®

4 320 0®
3®

172®
34 0®
83®
3 CD0

1®
6 1®
43®

1®
33®¦J2 433 *®

7.»
12J6

235®
266.®
290 ®
370®

2X0
4»
9®

1 1»®
X®

126®
410.®

20®®
1».®

022
1»

26.®
210®
»®

49999
12»

1.70
2J1

5151
6XO
1»

112.®
17000

5X0
47.X

126.01
85X0

2M.®
310.®
3»®
9»®

2.®
1301
12»

24000
250®

32 OO
900

17000
310®
29600
720®

4®
4 X

5®.®
4XX
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Bancos driblam o 

'fundão'

• Depois do 
'overgoldmercado oferece agora o open 

'de 
boca
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0 sistema financeiro continua tcntan-
do driblar o Fundo de Aplicação Finan-
leirf ÍRAF), o. fundão, oferecendo boas
vantagens para os clientes prelercnciuis.
Depois do owrgotíi aplicação por um
dia no mercado de ouro, praticamente
proibida pelo Banco Central, alguns
bancos continuam a manter o chamado
open market. em operações feitas dc bo-
ca, consideradas totalmente informais.
Os principais interessados são os fundos
de pensão.

O curioso c que até mesmo um gran-
de banco controlado pelo governo fede-
ral está fa/endo com desenvoltura este
tipo de operação. Ja aquelas instituições
financeiras que recusam fechar a opera-
çâo, por considerá-la ilegal, acabam per-
dendo grandes clientes, especialmente as
fundações dc seguridade.

Overnight — Neste tipo dc tran-
saçào, o banco vende um papel de longo
pra/o para o cliente, que pode ser um
titulo federal ou mesmo um CDB. Até ai
tudo bem. Ocorre que no momento mais
adequado para o cliente — normalmente

um fundo de pensão — o banco vai c
reeompra a posição, garantindo desta
forma a liquidez diária. Quer dizer, cm-
bora o titulo tenha um prazo muitas
vezes superior nos 30 dius. ele pode, nu
prática, ter resgates parciais.

Rigorosamente, funciona como um
overnighl. (juc, nu teoria, havia acabado
com a entrada cm vigor do fundão, f: bom
lembrar que para efeito do registro do
banco o papel continua a ter um prazo
grande. Mas na hora do resgate, que pode
ser feito a qualquer momento, entra, cn-
tào, o acordo dc boca. Nao vale. porem, o
que está escrito. Vale lembrar que se não
houver necessidade do resgate diário estes
recursos ficam aplicados normalmente e,
neste caso. estarão isentos do 10F após IS
dias úteis. No caso do fundão, a isenção só
ocorre após 23 dias utcis.

Fundinhos — Já outros bancos
evitam fazer este tipo de operação de
boca, que sempre foi muito comum no
open market. Algumas instituições de
pequeno porte vêm. isto sim, procurando
selecionar melhor os/nm/<V* com vistas a
aplicar o dinheiro dos seus clientes nos
fundos de cotas, apelidados úc fuiulmhus

ou fufinlws. Para isso, fazem um acom-
panhamento diário da trajetória destes
fundões para saber se vale a pena ou nao
manter aplicado lá dentro o dinheiro dos
clientes.

Os fundões que tem uma carteira com
debéntures foram beneficiados nos íilti-
mos dias, pois o título quase sempre está
atrelado á correção do CDI (Certificado
de Depósito Interbancário), que vem fi-
cando acima da aplicação por um dia
com titulos do governo. Em contraparti-
da, os fundões com CDBs prefixados nao
apresentarão rentabilidade tão atraente.

|—| O mercado financeiro accr-
' tou: o Banco Central rendeu

ontem grandes quantidades de ou-
ro para deter a escalada do metal.
Com isso, em apenas 10 minutos,
o grama do ouro mostrou tendên-
cia dc queda c fechou a CrS
2.999, caindo 1%. As vendas do
BC foram um sinal de excelentes
lucros para o mercado. O black
ficou estável e fechou * CrS 262.

BOLSA

Indefinição rege o mercado

Um dia depois da verdadeira onda dc
boatos que atingiu o mercado financeiro,
dando como certa a demissão do presi-
dente do Banco Central, lbrahim liri-,
ontem foi um dia menos tenso. O merca-
do de ações fechou praticamente estável,
com pouquíssima oscilação. A Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro mostrou uma
pequena queda de 0,10 o e o mdicç Bo-
vespa, termômetro do pregão paulista;
subiu 0.85 V

Os volumes financeiros, entretanto,
foram bem reduzidos, CrS 1.4 bilhão no
Rio e CrS 2,7 bilhões em São Paulo Isto
mostra que ainda ha pouco interesse por• ações agora, "hca difícil fazer qualquer
negócio agora porque o mercado está
sem qualquer definição", explica \ ictor
Paranhos. diretor do Banco Nacional.

Fundações — Os investidores ms-

titucionais — fundaçõese lundos dc pen-
são devem investir pelo menos 25°o
do patrimônio cm ações, mas segundo
operadores ddo mercado, atualmente cs-
te percentual não esta sendo realizado
Sc estes investidores começarem a atuar,
a pressão de compra será suficiente para
levantar os preços da maioria das ações

Outro fator que influencia muito o
comportamento dos pregões são as upos-
im no mercado futuro dc Índice. O venci-
mento está marcado para 17 dc abril e
grandes investidores torcem na ponta dc
venda, ou seja. esperam a queda do rner-
cado a vista Como os volumes financci-
ros nas bolsas estão pequenos, não é
complicado para estes especuladores
procurar jogar os preços ainda mais para
baixo. Mas esta estratégia pode estar
chegando a um ponto de exaustão, se-

gundo alguns especialistas. Se nao hou-
ver mais tanta pressão, as cotações pode-
rão voltar a subir.

Ontem, praticamente todas as blue
(hlps fecharam em queda. A mais expres-
siva foi de Paranapancma preferencial
nominativa, ainda muito afetada pelo
amargo resultado do ano passado, dc
CrS 0.11 por ação. Ontem, este papel
caiu 4,98® o no pregão do Rio. colada a
CrS 2,15. Mas a ação que foi mais procu-
rada no dia foi o carro-chefe do merca-
do. Vale do Rio Doce preferencial ao
portador A expectativa é dc que logo no
inicio da próxima semana seja divulgado
o desempenho da estatal nos últimos me-
ses. Como já havia subido na quarta-fei-
ra. ontem houve um pouco dc realização
e Vale fechou em queda dc 2,13%, nego-
ciada a CrS 100,02.

Gerentes nao

podem 
liberar

cruzado novo

BRASÍLIA — Os gerentes das
instituições financeiras privadas c pú-
blicas conseguiram tirar um peso da
cabeça. Eles agora não poderão ser
mais responsabilizados pelos clientes
como responsáveis pela não liberação
dos cruzados retidos pelo Plano Col-
lor I com a decisão tomada pelo Su-
perior Tribunal dc Justiça (STJ) que
concluiu ser o banco Central o verda-
deiro detentor das quantias bloquea-
das cm cruzados novos.

A decisão do STJ. por maioria de
votos, foi tomada ao julgar o habeas
cor pus do gerente do Banco Itaú.
Santo Girardo, que quer liberdade de
locomoção, bem como dc suas fun-
ções dc gerente dc banco, já que esta-
va sendo ameaçado dc prisão, por
dcscumprimcnto dc ordem judicial.
Essa ordem foi dada pelo Tribunal
Federal Regional dc São Paulo, que
havia determinado ao gerente do
Banco Itaú que fosse, imediatamente,
convertido cm cruzeiros, os saldos cm
cruzados novos do cliente José Geral-
do Ataliba Nogueira, sob pena de
prisão por crime dc desobediência.
Santo Girardo tentou justificar a im-
possibilidade da liberação junto ao
Tribunal Federal Regional c não eon-
seguiu.

O gerente explicou que não pode-
ria cumprir a ordem judicial por pos-
suir apenas os controles gráficos dos
valores retidos cm cruzados novos
depositados no Banco Central. Essa
negativa resultou numa constante
ameaça de prisão e, com isso, ele
achou por bem solicitar luibeas cor-
pus junto ao Superior Tribunal de
Justiça.

Ao julgar o pedido, os ministros
da 6' turma do STJ ficaram dividi-
dos O relator do processo, ministro
Vicente Cernicchiaro, entendeu que
não provada que a quantia bloquea-
da encontra-se á disposição da insti-
luiçâo privada sob a rcgulamentaçao
do Banco Central, c impossível res-
ponsabilizar terceiros pelo não curn-
pnmcnto da ordem judicial. 

"Somcn-
te está obrigado a restituir, a pessoa
que detém o objeto da retenção",
afirmou Ccrnicchiaro. que foi acom-
panhado em seu voto pelos ministros
William Paterson e Carlos Thiabau

sexta-feira, 22/3/91 a Negócios e Finanças a 5

BFB faz acordo com

agências de turismo

SÀO PAULO — A compra de paco-
tes turísticos internacionais para paga-
mento parcelado antecipado está mais
fácil devido aos convênios negociados
entre o Banco Francês c Brasileiro
(BFB) c duas operadoras dc turismo do
Rio dc Janeiro, a Nova Operadora e a
Ccincu (dc capital espanhol). Isto signi-
fica que o turista pode programar a
viagem com larga antecedência, com-
prar o pacote turístico c fazer os paga-
mcnlos mensais diretamente nas 63
agências do BFB até a data de embar-
que. um serviço bancário inédito.

"Hoje não existe a possibilidade dc
pagamento parcelado antecipado para
viagens turísticas programadas", cxpli-
ca José Francisco da Silva, da Asscsso-
na Internacional do BFB. F. que. até
agora, o turista brasileiro que quisesse
viajar, por exemplo, para a Disney-
world cm março do ano que vem, con-
seguiria fazer a sua reserva junto a
agência dc viagens c pagar um sinal
para garantir a vaga. Só que o restante
do pagamento deveria ser feito pouco
antes do embarque, á vista. "Com nos-
so serviço, as operadoras convcniadas
poderão parcelar o pagamento cm dez
ou mais prestações, que serão pagas

diretamente no banco", afirma Silva.
Abrangência — De início, o ser-

viço do BFB abrange apenas os paga-
mentos das despesas da parte terrestre.
O custo da viagem aérea não está in-
cluído nesse pacote. A principal vanta-
gem do sistema de pagamento, monta-
do pelo BFB junto com a Nova
Operadora e a Ccincu, é que o turista
brasileiro dilui o impacto das desvalori-
z.açõcs cambiais. No Brasil, afinal, a
relação dc câmbio entre o cruzeiro c o
dólar apresenta riscos para o compra-
dor dos pacotes.

O preço dos programas intcrnacio-
nais dc turismo é indexado ao dólar c se o
comprador tiver dc pagar o custo dc
viagem momentos antes do embarque,
uni ano depois da aquisição do roteiro,
ele poderá ter sofrido uma grande valort-
zaçào dos cruzeiros a serem desembolsa-
dos. Por causa desse sistema, o viajante
poderá pagar antecipadamente por mês,
absorvendo as desvalorizações cambiais
gradalivamcntc. 

"Ao pagar cm parcelas
mensais, o turista poderá diluir a desva-
lorização cambial ao longo dc um ano ou
ate mais, dependendo do pacote adquiri-
do", explica Silva. "O planejamento da
viagem ficará mais fácil."

BC aprova crédito

maior para 
consumo

BRASÍLIA — O Banco Central au-
tonzou ontem a correção, cm 17,7°o.
dos saldos das operações dc crédito ao
consumidor c de crédito pessoal. Estas
operações, no entanto, continuam con-
tigcnciadas. uma medida definida ainda
no Plano Collor. Até fevereiro, o saldo
que as instituições dispunham para o
financiamento das compras á crédito e
concessão de cheques especiais vinha
sendo atualizado pelo BTN fiscal, cx-
tinto pelo Plano Collor II. Desde então
os saldos estavam parados, razão pela
qual o BC autorizou a correção.

As operações dc crédito pessoal c ao

consumidor foram contingcnciadas a
partir de junho do ano passado quando
o BC determinou que as instituições só
poderiam dispor de 80% do saldo para
o financiamento de compras a crédito
considerando a posição que os bancos
tinham cm 15 dc maio do ano passado.
O contigcnciamcnto foi apertado ainda
mais cm agosto, quando este limite foi
reduzido para 60% em 31 de agosto,
nivel estabelecido até hoje. Isso significa
que a correção autorizada pelo BC deve
incidir sobre o total da disponibilidade
do dia 31 de agosto atualizado, ale
fevereiro, pelo BTN fiscal.

Bolsa Mercantil • de Futuros
Volume Geral

Ouro
índice
Câmbio
Total

Contrato* I
em «torto |

100.351
16.465
20.365

137.181

Número de
negados I

2.456
2.472

166
5 096

Contrato*
negociado*

71.265
33 405

4.42!
116.118

Volum*
(MlICrt)

39.680.513
11.236.967

5.542.778
56.460 258

Psrt.
(%>

70.21
19,90

9.62
100.00

Ouro/Mercado de Opções sobre disponível
V.iwMcóntmoiIlSt *aí por «rama

Veto tierc Con tr Nag Abart Mínimo MUImo Ultima

MA01 4 000.00 5.707 459 68,00 45.00 68,00 46,00

MA05 6.000.00 2.264 23 10,00 8,00 10.00 10 00 ,
MA06 3 500,00 6.805 487 229.00 192,00 232,00 1 94.00

MA11 3 000.00 2.257 21 602,00 599,00 602.00  602 00

MA37 4 500,00 3.304 82 760.00 760,00 942.00 940.00

MA30 6.000.00 2.281 23 U30.00 ^2,00 1 837.00 1.829,00

M.36 3.000,00 2.267 21 5,00 5,00 6.00 6.00

Ouro/disponivel
Vator do eomntoNOi CotK*ea.n.en«*lro.pertr*«s

Veto [' Contf [ 
Wag Abort Mlnimo | 

Mtaimoj Ultima | 
Q*c j

48 996 1H0 3.030,00 2.996,00 3.040,00 2.999,00 1.0

Mercado Futuro/Índice
Valor de contrato: Ponta* X Cr* MO Cotaçò#* em número» da poMoa

Veto I Contr I Neg I Abort | Mínimo | Mà*imo | Última

Abri 33.405 247 675.00 657,00 689.00 687,00

Mercado Futuro/Câmbio
Oétar Vaisrd»eeatr*ta:IM*taU Cataçâaa em anaalre* ver déler

Veto | Contr | Nog [ Abort | Mlnimo | Mitlmo

Abr1 2.767 86 240,20 239,15 240,20

M,n 1.661 83 269.00 267,40 269,00

| 
Úttim* I

239,70
267,(0

Câmbio Turismo

Compra
(Cr«)

Venda
(Crt)

Escudo

Dólar

Franco
Suíço
Franco
Francèa
lana

libra
Ura
Marco
Atamào

1,7211

256,44

174,68

44,174

1,787?
441,02

0,20202

150,43

1,8432

280,30

187,04

47,304

1,9143
472.26

0,21533

161,08

Ouro
(Cra-lingota por gramaa)

Compra Venda

Banco do
Brasil
(260o) 2.994,00 2.999.00

Goldmlna
(260g) 2.994,00 2.999,00

Ourlnvaat
(260g) nd

Safra
,1000B) ' 990 00 2 999 00

Bozano
Simonsen
(lOOOfl) 2 994 CO 2 999.00

indicadores

Contributes ao lapas
MH 48 oomptlnoU: marvo • poda pagar at* o 1* d»a utll da abril
ap6a 10* da imilts. 1* da Juroa ? TBD.

Autftnomoa 

Filiaoto-Tanvw I Baaa (Cr8) | AHquotaa(%) »pagar(Cr*)j

1 At«1 12.712,08 102 
Mala d« 1 atii J8.424.1S 10 W**3 
Mais do 2 at* 38.136.23 10 3:813:624 
Mala da 3 at* ' m'.'»4«.S0 205 
Mais do 8 at* 

6 Mala do 7 at* 10  78.272,4« 20 !^.'49
7 

Mais de V6 at* IT 1?-796'*1  _8 
Mais do 18 at* 20 101.696,61 20 M;339:.32

9 Mai* do 20 at* 28 114.408,68 20

10 Mais do 28 127.120.76 20 28.424,15
Empregado» Dom6aticoa

Allquotas(%) | Mlnimo (Cra) M*«lmo(Cr*)|

Ba*a de cAlcuk)  38136 23

3.050.90
Empregador 12 *040,00 «-576.35

Empragadoa Seguradoa

Sal*Ho da Contrlbui^io (Cra) Allquotaa (%)

at* 38.136,23
da 38.138,24 at* II MO,31
da 63.560,39 at* 127.120,76 10

Taxas Andima

Impostos, taxes e indices

Out | Nov | P" | ¦"»" \ F,< | 
Mnr l

Unlf 1.077 88 1.228.74 1 429,703 408,74  4.M7.6B 4 384,49

UforJ 3.288,00 3.721,00 4.M1.W ___»;Wa.OO
MVR 1*.'l 90,83 1.353,78 V879.01 1.885,18 "I..1.2®6!7

VRF 875,77 995,83 1.161.84 1.386,76 1.MW 1;MW

Imposto de Rende

Basa da eáloulo (Cr*) Alíquota Parcela a daduilr
(Cr*)

IR na fonte (Fevereiro)

At* 72.311,00
De 72.311,01 a 241.038,00 10% 
Acima do 241.038.01  »* 43-38,8°

IR na fonte (Março) —

Até 72.311,00 !*?.?.?.?
De 72.311,01 a 241.038,00 10% 7'.2.?1:.1.0.
Acimade 241.038,01 »% *?.-.?®®'*?. j

Deduções
,j r,< 5 074 00 fflméiní e CrS 5 074.00 (março) por dependente até o Imvto
d" 5 depender,tes b) CrS 60 894.00 (fevereiro) e CrS 60894.00 (marco) para
aposentados, peronistas e transferidos para reserva remunerada a parti, do mes
em que completar 65 anos de Idade c) Pensão ahmentrua paga devido a acordo

Inat Ftn.
Tua' Nm |#|.

(% ¦.<!.) »«.(%)

0,4711 1.1018 M27I I"

0,1241 2.17J4 7,4716 8.74

0,6114 2.4431 IWJ

ase

ADM (COS)

LFTt
A C,™l« no > 890 ^ d. tomp.om.sMdo» com l»c. . I*» n»o
financam a partir da 01 '03/91  

Indicador
Valor
CrS

/Indico

Variação
Dia
(%)

Variação
Semana

(%)

Variaçto
M*s
(*)

Pro)eç*o
Mis
(%)

T*tíB«t.DIM»

Tau Rtf Diiria 22/03

0.4X2T

0,430291

1,732306

2.170050

6,662446 6.H

7.111*1 HO

Uil Com.Compn 20/03 212.19 |

USi ComVandi «•" I...
U»» Com Compr*' BM1

US* Com-Vtod* M* 4'" L_|
USI Tur.Compra 20/03 211,72 '* |

US* Tur.Vwd* •*_ .".J
ParaM* Compr* IM.OC •• 1

. ranW* V*nd* °;00 ,?f.. .1,

DttarlMSF-ttr/SI **  ^

DM*r iKiar-M*W1 M7'M "W ~°'11 
"...

sino . WM (»*«.» 

bmsf-whn*.) -iM

•sr-tpetirM.) -1* 1* ** 
ISV-KJ JS43S 4,14 M*  ^ 

" ¦

IBOVISP* "-S73 <>•" _ V* :1W" "...

F»WH da Ottla^So 14106 " ...
Fat.da Dafl*c*o 22/03 VJ3»4

A,WV*.B.<vo CwlrH.SMW.BS^ BVfUBOVISP* 'OaOM oWK»l 0»

Flnanolamontodaoaaaprdiiria-STH 
.

Valor do tinanclamawto |

Praia Send* Taiae
lmCr, t»olUar daloreev*f' *mCr* tKot minim* aoaiw

, .. _n„iu Mil""WO UTsTO.M" 
'4.JS7.12 '» * *01,11 »,7%

"1.000  T.M7mbo'" Tusi.n _ 
-,***.]

1.600 l.S00.S»,00 22.004,26 2S ^ H.IT1W 7.»*

2.000 's"3M"oM.'ob ji.m.TS _ iiiio7i',*ii >,7%

2.500 4.167.160,00 44.04),»6 2» 112.247,SO

j 000 6.001.060,00 51.111,17 » _ 1M-M7'0t

3.600 6.S34.S70,00 S6,»S6,7S 20 10,,%

4.000 6.668.080,00 76.66S.S2 20 257.867,86 10,6%
4.500 7.501.590,00 86.121,44 20 290 101,33 10,S%,

5 000 8 335 100,00
L RI am marcn Cri ! f&7.0?

9S.698.27 20 322.334,82 10,5%

9 
Mais'do 20 at* 25 114.408,68 20 ^l??1..'7.4.
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Vôos de 
graça para 

50 mil

A estratégia da

Brítish Airways

é ativar mercado

tk Brítish Airways lança hoje em
§\ todo o mundo a promoção The
WorlJ's Biggest Offer, considerada
pela empresa a maior oferta já feita na
história da aviação. Trata-se da distri-
buição gratuita de 50 mil assentos cm
todos os vôos internacionais da em-
presa, no dia 23 de abril. No caso do
Brasil, devido aos horários de vôos, a
promoção fica valendo só para o dia
25, que cai numa quinta-feira, dia da
semana cm que a companhia mantém
vóo direto (BA 244) ligando São Pau-
lo c Rio de Janeiro a Londres.

A maioria dos 50 mil assentos será
distribuída através de sorteio, que no
caso do Brasil, está programado para
o dia P de abril, no Rio, segundo o
diretor geral da companhia. Nick
Trec. Os brasilciros sorteados vão ga-
nhar passagens de ida e volta do Bra-
sil para Londres com direito a acom-
panhante, além de uma diária de

hotel. Quem quiser participar do sor-
teio deve preencher o cupom que a
companhia publica hoje nos princi-
pais jornais do Rio e de São Paulo. O
vôo BA 244 (um Boeing 747) tem 386
lugares, sendo que 298 deles já foram
reservados.

Os que reservaram lugares no vôo
BA 244 até o dia 13 passado também
serão agraciados com a promoção da
companhia, que no dia Io de abril co-
memora seu sexto aniversário de ser-
viços entre São Paulo, Rio de Janeiro
e Londres. Esses passageiros terão
seus bilhetes de ida reembolsados —
através de um vale que poderá ser
trocado por outro bilhete ou moeda
— pela empresa. A iniciativa é válida
também para os passageiros de todo o
mundo que reservaram assentos cm
vôos programados para dia 23 de
abril.

Reanimar — A promoção The
World'5 Biggest Offer. orçada cm USS
100 milhões, dá inicio a uma campa-
nha que a Brítish Airways vai defla-
grar cm todo o mundo, nos próximos
meses, com objetivo de reanimar o

mercado da aviação comercial e a in-
dústria do turismo, abalados pela
Guerra no Golfo Pérsico. Segundo
dados divulgados ontem pelo diretor
geral da companhia no Brasil, Nick
Tree, a aviação comercial sofreu uma
queda de cerca de 40% em todo o
mundo com a guerra. De acordo com
ele, a British Airways — que trans-
portou 18 milhões de passageiros em
1989 — deixou de faturar cerca de
USS 60 milhões por causa do conflito.
No Brasil, a companhia registrou
queda na venda de passagens de pri-
meira classe. Na classe econômica,
entretanto, não houve mudanças sig-
nificativas.

A British Airways quer que o
mundo voe mais longe c a distribuição
de 50 mil lugares em seus aviões (25
mil da Grã-Bretanha para o mundo e
outros 25 mil do mundo para a Grã-
Bretanha) é apenas o primeiro incen-
tivo que a empresa oferece com esse
objetivo. Outros incentivos serão ofe-
rccidos nos próximos seis meses para
passageiros que viajam a negócios ou
cm busca de lazer. Ofertas especiais
para o Brasil estão programadas.

Arisco lança 
geléia

de mocotó em maio

A Arisco está investindo USS 1.5
milhão para colocar sua marca cm um
novo produto. Em maio, lançará uma
geléia de mocotó, para disputar espaço
com a Colombo c a lnbasa. "Ü um
mercado pouco explorado, quase que
restrito ao Rio de Janeiro, mas quere-
mos cstcndé-lo para todo o Brasil",
afirma Celso Ribeiro, diretor da Arisco.
Além da distribuição para os demais
estados do pais. a empresa conta com
outro trunfo: ao lado da tradicional
embalagem cm copo, oferecerá o pro-
duto também cm caixinhas tetrapak,
30% mais barato. Os resultados espera-
dos são ambiciosos: entre eles, conquis-
tar 65% da preferência dos cariocas cm
um ano c meio.

"O mercado do Rio soma 150 mil
caixas mensais, enquanto nossa produ-
çào inicial será de 250 mil caixas , reve-
la o diretor. A chegada do novo produ-
to será brindada com ampla campanha
publicitária, orçada em USS 200 mil.
que ocupará emissoras de televisão c
revistas especializadas. A Arisco já está.

inclusive, cm entendimentos com a Re-
de Globo, para a geléia de mocotó coii-
traceiwr com o elenco da próxima no-
vela das 18h, Sulomé. "A estratégia de
marketing da empresa, ao divulgar cada
produto, é, acima dc tudo, valorizar a
marca Arisco, o que rende frutos para
os demais itens que fabricamos", cxpli-
ca Celso Ribeiro. Segundo ele, a fabri-
cação dc todos os 105 produtos da cm-
presa está concentrada nos 500.000 nr
do parque industrial instalado em
Goiânia — são 100.000 m: dc área
construída. "Foram necessárias apenas
pequenas adaptações para a fabricação
da geléia. A outra parte do investimen-
lo foi destinada á pesquisa c ao desen-
volvimento do produto", diz. Ribeiro.

As pesquisas, por exemplo, indica-
ram que muitas crianças deixam de Ic-
var a geléia de mocotó para a escola por
conta da embalagem dc vidro. "Daí

decidimos fazer a diferenciação, oferc-
ccndo uma nova opção cm caixa — já
utilizada pela Arisco, por exemplo, no
catchup". conta o diretor.

empresas

Dietéticos
A Nutricia, uma das maiores em-

presas nacionais do setor de produtos
dietéticos, fabricante do Dietil, irá pa-
trocinar o Io Encontro de Médicos e
Diabéticos do Rio de Janeiro, no pró-
ximo final de semana (23 c 24 de mar-
ço). no Hotel Lc Canton, em Teresópo-
lis. Durante o encontro, os
participantes degustarão os produtos
da linha Cristal Diet, formada por cho-
colate c rcfrcscós.

Embratur quer 
atrair

americanos ao Brasil

f0§

BELO 1IORI-
ZONTl: - O pre-
sidente da Embra-
t u r. Ronaldo
Monte Rosa. reve-
lou que o órgão
investirá USS 500
mil num projeto
de marketing des-
linado a recuperar „

1 n„ Monte Kimuia imagem do Bra-
sil nos Estados Unidos, através da divul-
gaçâo das atrações ecológicas, culturais e
históricas nacionais. "Queremos acabar
com a idéia de que o turismo no Brasil se
resume a mulher bonita, carnaval, sol e
futebol. Temos um patrimônio ecológico
fantástico, folclore variado c culinaria
diversificada, que precisam ser bem ex-
piorados", afirmou Monte Rosa. acres-
ceiitando que a Embratur dispõe de USS
2,5 milhões para planos dc marketing
neste ano.

O projeto será executado durante do-
zc meses c tem os EUA como aho por-
que os turistas norte-americanos são os
que mais viajam no mundo. Nos próxi-
mos 15 dias será diwilgado o edital de
abertura de licitação pública para csco-
lha das agendas de relações públicas en-
carregadas de desenvolver o projeto.

Monte Rosa disse que os recursos
disponíveis para aplicação em projetos

dc marketing pela Embratur deveriam
c]wgar a USS 30 milhões neste ano. já
que a Organização Mundial dc Turismo
(OMT) recomenda o investimento cm
divulgação c publicidade dc pelo menos
2% da receita gerada com turismo pelo
pais no ano anterior. Segundo ele. o
turismo nacional gerou divisas de USS
1.5 bilhão no ano passado, mas a partia-
paçào do setor no Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro foi de apenas 0,86% em
1990.

O presidente da Embratur estimou
que a participação do turismo no PIB
nacional poderá chegar a 3.4%, no final
do governo Collor, caso o setor for
priori/ado pela administração pública c
receber mais investimentos. Monte Ro-
sa revelou que o governoa abriu linhas
dc crédito dos Fundos de Financiamen-
to da Amazônia (Finam) c do Nordeste
(Finor) para financiar investimentos no
setor, mas não soube precisar os recur-
sos disponíveis. Segundo ele. esses re-
cursos são provenientes do Imposto dc
Renda e serão aplicados em projetos
turísticos aprovados pelos gerenciado-
res do Finam c Finor, após avaliação da
Embratur. Monte Rosa informou que
há 170 projetos de construção dc hotéis
e execução dc obras de infra-estrutura
turísticas catalogados na Embratur c
aguardando financiamento.

Chega ao país

computador que

faz imagem real

SÃO PAULO — A CDB Computa-
dores, distribuidor exclusivo para o Cone
Sul das estações gráficas da Silicon Gra-
phies, está trazendo para o Brasil a fami-
lia Power Vision, dc estações tridimen-
sionais com processamento visual real. O
presidente da CDB, Manoel Galdino
Carmona, explica que este tipo de pro-
cessamcnto pode ser classificado como
tão forte e tão rápido quanto o olho
humano, ou seja. permitem que o usuá-
no visualize na tela o objeto real sob
todos os seus ângulos. As novas estações
tém como público alvo empresas que
desenvolvem a usinagem dc peças, além
de companhias que atuam nas áreas de
geociéncias, fazendo, por exemplo, o ma-
pcamcnto dc cidades: em mineração c cm
editoração eletrônica. As estações da li-
nha Power Vision, cujos modelos tem
entre dois e oito processadores, serão
vendidas por valores que variam entre
USS 110 mil c USS 250 mil.

A Silicon Graphics possui hoje 51 %
do mercado mundial dc estações gráficas
tridimensionais, avaliado cm USS 1.2 bi-
lhão. A CDB, criada cm no ano passado
ao adquirir a ControlData, pretende fa-
turar este ano USS 26 milhões, sendo
USS 12 milhões provenientes de produ-
tos Silicon. USS 5 milhões de serviços e
os outros USS 9 milhões dc superminis
com tecnologia da Mips dos EUA, que a
empresa começa a produzir este ano.

Informática vai ter

convenção de consumo

Capitalização
A Edcl — Empresa dc Engenharia

decidiu diversificar suas atividades, in-
gressando no ramo de capitalização
para operar em sintonia com a Edcl
Seguradora. A alteração será realizada
com a aquisição da Montcjus, empresa
de previdência privada do Paraná, que
funcionará como empresa de capitali-
zação, após ser transformada cm socie-
dade anônima.

Marketing

Marketing iatem*ck*ul c am
dos tópicos do programa do ouso
Comércio Exterior — Importação
e Exportação, oftreckw peto Cen-
tro de Produçio da UERJ. O corso
risa desenvolver conhecimentos so-
bre atividades de importaçio c ex-
portação, priorizando aspectos
práticos. As aaias vio de 2 de abril
a 16 de maio, de terça i qmnU-fei-
r*. de 1% às 22h, no campus da
universidade.

SÂO PAULO — Numa iniciativa
inédita, fornecedores da indústria de in-
formática representados pela Abicomp
(Associação Brasileira da Indústria de
Computadores c Periféricos) c usuários
reunidos na Succsu Nacional (Sociedade
dos Usuários dc Informática c Tclcco-
municaçõcs) assinaram ontem um proto-
colo dc intenções para elaborar a primei-
ra convenção coletiva de consumo do
pais. O objetivo é simples: melhorar as.
relações entre as partes se antecipando a
problemas que possam vir a acontecer
visando o cumprimento do novo Código
dc Defesa do Consumidor. Nos próxi-
mos 30 dias serão constituídas comissões
dc trabalho que terão prazo de 120 dias
para apresentarem relatórios finais sobre
as várias áreas.

As oito comissões a serem formadas
inicialmente vão contar com a participa-
çào parilária de ambas as partes além de
um representante da Associação Brasilei-
ra do Direito da Informática (ABDI) cm
cada uma. A ABDI será responsável pela
revisão c consolidação do texto final da
convenção sob seus aspectos legais. E a
convenção, quando concluída e registra-
da, deverá ser cumprida, obrigatoria-
mente, por ambas as partes e seus asso-
ciados. Os participantes poderão ainda
fixar sanções para o caso dc descumpri-
mento da convenção.

Temas — Os temas a serem discuti-
dos nas comissões são a qualidade, dc-

sempenho, confiabilidade c garantias no
que tange a equipamentos, periféricos e
componentes; a software: a serviços de
manutenção de equipamentos, pcnféri-
cos e componentes, bem como a serviços
de suporte c atualização de software.
Também serão estudadas as condições
aplicáveis aos contratos de locação de
equipamentos c periféricos; á fixação de
preços, prazos de pagamento c tratamen-
to dc usuários. Serão abordados ainda a
responsabilidade do cliente no tocante á
correta utilização e manutenção de pro-
dutos, bem como a instalação cm am-
biente adequado ao seu aproveitamento
ideal, mediante orientação do fornece-
dor; entre outras.

O presidente da ABDI, Georgcs Fis-
chcr. explica que o juizo arbitrai, previs-
to no artigo 107 do Código de Defesa do
Consumidor, é uma forma alternativa de
dirimir controvérsias muito utilizada em
questões que envolvem alta tecnologia. O
presidente da Sucesu Nacional. Fábio de
Souza Neto, destacou que nos próximos
120 dias deverá se travar o maior debate
sobre temas constantes do novo código
sob o ponto de vista da informática. Para
o presidente da Abicomp, Carlos Rocha,
alem dc eliminar problemas que pode-
riam vir a surgir com a implantação no
novo código, a convenção deverá ser
motivo dc agregação de novos associa-
dos na entidade.

Franquia
Com duas lojas próprias na capital

de São Paulo, a Spaçoart Decorações
Ltda. — especializada cm móveis de
madeira-dc-lei maciça, com fabricação
própria — está acionando seu projeto
dc expansão via franclusing. O plano
prevê, inicialmente, a abertura de cinco
unidades este ano c tem como roteiro o
interior de São Paulo e outras capitais,
como Rio c Belo Horizonte. O fran-
queado deverá possuir ponto comercial
com dimensão aproximada de 150 nr
de área para exposição do mobiliário e
realizar investimento de USS 25 mil. A
media dc faturamento por mês é de
USS 17 mil c o retorno deverá ocorrer
entre seis a oito meses.

Programação de férias? Proeonsulte-nos

Para implantar ou modernizar Sistemas de Controle
e Programação de Férias, inclusive coletivas, integrado
à Folha de Pagamento, proconsulte-nos; (021) 224-2730

S ProconsuK
Novos rumos, novãs soluções I

R. Rodrigo Sihi, W • 6? ind. • RJ

Páscoa
Apesar da tradição dos ovos de

chocolate, a Azcvim — empresa que há
10 anos traz. para o Brasil o melhor do
artesanato colonial americano, o
countrv — quer motivar o consumidor
a ter a Páscoa também como motivo de
decoração, como acontece com o Na-
tal. Para este ano, a Azevim esta Yen*
dendo em sua loja no Rio várias peças
artesanais para a Páscoa (foto).

—- i

Companhia
Vale do Rio Doce
Companhia Aberta

MINISTÉRIO
DA INFRA-ESTRUTURA

SUPERINTENDÊNCIA DA ESTRADA
AVISOS DE LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS CSS-SUEST 019/91
Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em vagões de carga a

serem executados na Oficina de Vagões da CVRD, em Tuba-
rão - Vitória-ES.

Prazo de Execução: 720 dias.
Capital Social Mínimo Exigido: Cr$ 5.500.000,00
Serão exigidos documentos para comprovação da capacidade técnica
na área de metalmecánica.
Entrega da Proposta: 16/04/91 às 14:00 h
TOMADA DE PREÇOS CSS-SUEST 021/91
Objeto: Obras civis para complementação do prédio da Estação

Ferroviária de Desembargador Drumond Velho, localizada
no KM 507 + 300 da EFVM, Município de Nova Era - Estado
de Minas Gerais.

Prazo de Execução: 120 dias
Capital Social Mínimo: Cr$ 5.000.000,00
Serão exigidos documentos que comprovem a capacidade técnica
em obras civis.
Entrega da Proposta: 16/04/91 às 16:00 h
TOMADA DE PREÇOS CSS-SUEST 022/91
Objeto: Serviços a serem realizados em vagões de minério, compre-

endendo: drenagem de ar, redescarga de minério, substitui-
ção de sapatas de freio, bem como movimentação de mate-
riais diversos no Pátio Ferroviário de Tubarão, Vitória-ES.

Prazo de Execução: 720 dias
Capital Social Mínimo: Cr$ 6.000.000,00
Entrega da Proposta: 16/04/91 às 15:00 h
Para todos os editais será exigido estar a empresa inscrita no Cadas'
tro Geral de Serviços da CVRD até 12/04/91.
Retirada dos editais: Departamento de Material (DEMAE), BR 262,
KM 0, Jardim América, Cariacica-ES (tel.: 246-1714, 246-1374) de
08:30 às 11:30 h e de 13:30 às 16:30 h, até dia 27/03/91, mediante reci-
bo da taxa de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros), para cada edital, que
poderá ser recolhida em quaisquer das tesourarias da CVRD (BH, RJ,
SÃO LUÍS, SP, ITABIRA) ou agência 0442 do Banco Real, Av. Prince
sa Isabel, 571. Centro, Vitória-ES.
Textos completos dos editais estão à disposição dos interessados,
para consultas, no Departamento de Material (DEMAE).

?

Companhia
Vale do Rio Doce
Companhia Atoam

MINISTÉRIO
DA INFRA-ESTRUTURA

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÂO
SELEÇÃO AMPLA N? CSS-003/91

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE SERVIÇOS
A COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, através da Superintendência
das Minas Carajás, torna público que fará realizar uma Seleção Am-
pia para Locaçào de Veículos de Serviços, destinados ao atendimento
de suas atividades operacionais na Serra dos Carajás, Município de
Parauapebas, no Estado do Pará.
Somente poderão participar da Seleção empresas que atenderem
aos requisitos de Pré-Qualificação abaixo, dentre outros, não se ad-
mitindo a formação de Consórcios:

- Comprovar haver locado, no Brasil, durante um período de 01
(úm) ano, um mínimo de 40 (quarenta) veteulos/mês para uma
mesma empresa, destinados ao transporte de pessoas e peque-
nas cargas, mediante apresentação de atestado emitido pela
contratante do serviço, onde fiquem-comprovadas as evidências
acima (náo servem ônibus e caminhófs).

2 - Possuir patrimônio liquido mlnimoÍK) valor de Cr$ 55.000.000,00
(cinqüenta e cinco milhõe^de cruzeiros),comprovado através da
ultima alteração do Contrato Social ou do último Balanço Pa-
trimonial.

As empresas interessadas, através de seus representantes, deverão
apresentar os comprovantes acima referidos no Escritório Central da
SUMIC, na Serra dos Carajás, no Estado do Pará, no dia 16.04.91, até
às 14:00 horas, impreterivelmente.
As empresas que tiverem sua documentação aprovada, tomarão co-
nhecimento dos Documentos de Seleção e Informações Comple-
mentares em reunião às 14:00 horas do dia 17.04.91, e deverão re-
colher o valor de Cr$ 9.650,00 (nove mil, seiscentos e cinqüenta cru-
zeiros). junto à Tesouraria da SUMIC, no mesmo local acima men-
cionado, quando poderão conhecer o local da prestação dos serviços,
objeto desta Seleção.
A COMPANHIA VALE DO RIO DOCE se reserva o direito de revogar
ou anular, suspender ou tornar sem efeito esta Pré-Qualificação, a
qualquer época e a seu exclusivo critério, sem que caibam aos inte-
ressados quaisquer direitos a reivindicar indenização.
Para maiores informações,contactar o Eng? Paulo Sanz, pelos tele-
fones: (091)327-1171 ou 327-1180, ramais 1551 ou 1552-

COMISSÃO SETORIAL DE SELEÇÃO
PRESIDENTE

CONCESSÃO DE LICENÇA
TRANSNAVE ESTALEIRO DE REPAROS E CONSTRUÇÃO NAVAL S/A,
t or n ã pu bííc o" q li B Te ce beu d a -F-undaç So E s t a d u a I d e Engenhar ia do Moio
Ambiente • FEEMA, a Licença de Operação n.° 091/91 com validade de
1825 dias, para serviços do manutenção, reparos, montagem e construção
de aerobarcos, à Praça laiá Garcia. s/n° ¦ parte • Ribeira - Ilha do Gover-
nador, município do Rio de Janeiro (E 07/202556/87). ^

Banco do Estado
de São Paulo SA banespa

COMPANHIA ABERTA
C.G.C. 61.411.633/0001-87

AVISO AOS ACIONISTAS

DIVIDENDOS

Comunicamos aos Senhores Acionistas que a partir de
25.03.91 estará sendo distribuído o 129° dividendo, re-
lativo ao 2o semestre de 1990, correspondente a Cr$
90,00 por lote de mil ações, corrigido com base na varia-

ção do BTNF no período de 31.12.90 até 01.02 91 e pela
TRD até 22.03.91, resultando no valor de Cri 125,88 por
lote de mil ações.
O crédito na conta corrente dos acionistas será efetivado
no dia 25.03 91 com base na posição levantada em
30 01.91, respeitadas as negociações em Bolsa até então,
exceto pára o caso das ações integrantes da custódia fi-
duciària das Bolsas, que providenciarão o pagamento.
Os acionistas detentores de certificados de ações prefe-
renciais ao portador, deverão apresentá-los- em qualquer
agência Banespa para conversão em ações escriturais e

atualização dos direitos pendentes, habilitando-se ao re-

cebimento dos dividendos a partir de 25 03 91

De conformidade com a Lei 7713/88 não haverá retenção
do imposto de renda, exceto para os domiciliados no ex-
terior que serão tributados conforme legislação especifi-
ca

São Paulo, 15 de março de 1991

RICARDO DIAS PEREIRA
Diretor de Relações com o Mercado
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Cidade I

Fsneranca para a cultura I

¦ O dirctor da 2' Divisao de Conser- JLm^rn
va?ao da Sccretaria Municipal dc J, f /^An
&%.»K5S 4 ssociacao busca metis para revitalizar museus do Agude e da Chacara do Leu u

das pcdras portuguesas no cal?adao /lOJUWayMV/ Fotos de JoSo Cerqueira  casa principal do Alto da Boa Vista, ¦
da Avenida Atlantica. entrc a Rua _ ..-.anwiffl Simonc Ruiz laboratorio daria oricnlapao aos visi-
Hilario de Gouvc.a e o Posto 3. Ou- . 

ffc¥ * tantcs c scria um local dc consulta ¦

ususstis i wm sm 
I

^ra«£ I
SSSS «-"c"' ~^3 

'lii. K,'(Sk*

raltaTpoSmemo. 
**"* 

?$&£' ¦^111 ob^dfrtc. Dc a^conf Jc|udo por Castro Ma>a.
¦ A ralcada em out fica um ponto de ••" 'iU&jSfc v - Jr I proicto claborado por uma Cquipe dc
onibus na Pra^a 15. csquina da Rua ' ^S^fSBF - 

-"V- tccnicos c pesquisadores do IBPC Scgu ndo Carlo s i 1 a r ins. J - '1

Sao Josi, pista scntido Centro-Zona (Institulo BraSjieiro de Patrimonto scnoo mantidas ncgoita?
Sul, esta chcia dc buracos. • •- -*•— Cultural), a Chaca-

(^7.|s' „ d° ecu e ol^

¦ A professora Sandra^Brandao afir- ^ 
Fwidado cm 1958 c _ha scis anos CJldcara do Em ccrca dc

^iformcsidoCotegio Aplicaflo, Apesar da dcterioratfo. dcconcntc acervo de IB PC Hi iBj mB| | )£>,'
da UFRJ. no Jardim Botanico, cn falta de mamUrngSP. ainda guarda Ray mil II do Fundatjao Pro-Me-—S?L|i ]18 HHp ;»' j»trcm pcla porta da frcntc. parte de seu valioso accrvo, como Ciistro moria —, que ad- ^ ^ || }R8LJ®WW»* E5li5<*! '|tVS

Queixas do Povo modifica^'n/. Chdcara do C6u tem quadro dc^ali

muito tempo um buraco abcrto cm Dcvido as condit;6cs desfavoraveis dc anc' historia c'jardinagem para cs- docentro de informagocs. No cntanto.
(rente ao numeral 83 da Rua Rita da reci50t muito umida. que prcjudi- M abricariam apenas o Labora- cntrada dc carrosno tcrrcno, c o aces- ludanlcS dc 1° c 2° grau.'na Chacara os outros projetos dependent ainda de

V^.rSZrLoseTtravS » a prcscrva?ao das pcqasjoi nc- .V Visua, dc Historia (LAVH) e so ao museu scria fc.to a pc ou dc d() 
^ s3o a|gumas das ideias que sc consideravel inscstimento. Com a for-

Jfci ccssan° transferi-las para a Chacara CcnU0 dc lnforma?6cs da Florcsta da Kombi. a partir do quartel dc bom- d{ COncrctizar, at raves da nova ma$o da associaqao. espcra-sc arrc-

A° assessoria de imprensa da Cedae do Ceu. Entrc as obras, cstao aquarc- Tj-uca (CIFT) A direloria qucr lam- bciros proximo. Outra ito caru- associaqiio. Outra proposta c a cria- cadar pequcna parte dos recursos ne-

informou que ontem uma equipe da I' las do frances Dcbret. preciosidades lransformar alguns de seus anc- qao de um orquidano para ex^ao ^ Museu do Agude. do l.abora- cessanos. com o pagamcnto das
I)i>isao dc Aguas c Esgotos ffoi lapar da coleqao Castro Maya. Dc acordo X0J gm ccntros para atividades cultu- de plantas c a limpcza das mum .. t^rio 

visual de Historia (LAVH) c do mensalidadcs dos futures assooados,
buraco deixado no asfalto. com o novo projeto da dirctoria dos ^ como Conccrtos c aprcscntaqocs trilhas que rcrcam o museu, para pas- Centra dc Informaqoes da Florcsta da fixada cm CrS 10 mil. "lsso ajuda, mas
¦ Elias Ivan Lobo afirma que ha muscus, cntrctanto. com cxccqao do lcatrais. Para prcscrvar o tcrrcno c os scios c visitas. "Estamos muito cntu- (pipj\ nao e suficiente. Alem de despertar o

mats dc 15 anos e assinante de um mobiliario. ccramicas c azulcjos. qua- acessos ao museu, pretcnde-sc tam- siasmados, mas, para continuannos _ i . j&ArJ ruio nroieto ainda intercssc da populaqao da cidadc. tarn-
telefone (prefixo 437). Desde outubro dr0s, porcelanas c documcntos conti- ^ ,ransformar o cspaqo de um anti- as obras dc recupcraqao praasamos ,• ^.n.ri-io seriam cadastra- bem prccisamos de apoio da iniciativa
90clc tem rccebidoem suascontas ^ ^ ^ para facili. ^™7namcnt0> 

Pdc 
aprox.mada- dc muita ajuda", d.ssc Carlos Mar- esta cm p epar qao scnam cada tu A$

Scnto""ao lehor prSfu aTelcrj c tar a conscrvaqao. mente I 000 metres quadrados, numa 
jjA 

reform das ^ "^putadorildas, 
todas as pc- inscriqoes na assiKiaqao cstao abcrtas

°u,s™rsr^a
[hos telefonicos sua casa. Elias
|\an cxplicou que nao possui qual- 1^.

qucr extensao. A Telerj prometeu ve- K. Ir^rP^ lit Est^cio - Gama Filho - Veiga -
rificar a cobranqa indevida, cntretan- H *. ¦ •(iiStfffei f-' . *1XJ S. Ursula - Nuno Li9boa - Be-
to as contas continuam chcgando MjLJf^ nett - Helio Alonso - Souza

I^SSSIiSS^SSSSS i Praga Ana Amelia, 9 / 5 andaf—

Pedrot Paulo; Cunha, assesw de im- ^i 
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¦¦ I 

'TT 
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J JJJIII4.I.L4-!raiQMfch4«Mjut/ de Orpbaos da 2' Vara para o J ^ reali?aqao de exposiqocs nos dois museus da Fundaqao Castro famosos artis. as e• Im 
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flfll il**'"" medida certa
HI que se esta passando com uma infe- tamh.niip oretende cons- Mava ienam neccssarios, pro menos, peus. co^o o a emafflRugcndas c

>» f!l? 'iTt truir°am novo anexo,' onde,alem de mais 15 funcionarios. entre museolo- jog 
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.TORNAT. nft BRASIL

Vf SlinULAR LM JULHO

Nâo pode ser vendido separadamente

Rio de Janeiro — Sexta-telra. 22 de março de 1S91

CNIade

Olho da Rua

Heloísa Tolipan

O diretor da 2" Divisão de Conser-
vaçâo da Secretaria Municipal de
Obras, Paulo Lana, informou que
mandou uma equipe fazir o conserto
das pedras portuguesas no calçadão
da Avenida Atlântica, entre a Rua
Hilário dc Gouveia c o Posto 3. Ou-
tra equipe está trabalhando na Rua
Carvalho de Mendonqa, em Copaca-
bana.

Os abrigos para passageiros de om-
bus instalados na Avenida Presidente
Vargas, no trecho entre a Rua de Sao-
tana c Praça da República, no Centro
da cidade, estão servindo de proteqio
apenas para ambulantes com seus ta-
buleiros.

Hilda Rcbello Pala reclama que o
sinal de trânsito cm frente a uma
passarela da linha do trem na esquina
das ruas ltabira e Guaporé, cm Brás
dc Pina, apresenta constantes proble-
mas, dificultando a travessia dc deze-
nas de pessoas.

F.m frente ao número 391 da Rua
das Laranjeiras, no bairro de Laranjei-
ras, há fios elétricos enrolados nos ga-
lhos das árvores.

O Parque Ari Barroso, na Penha
Circular, está em péssimo estado de
conservação. Há lixo acumulado nas
alamedas e os lagos assoreados e com
sujeira, propiciando o aparecimento
dc mosquitos. Outro problema c a
falta de policiamento.

A calçada cm que fica um ponto de
ônibus na Praça 15. esquina da Rua
São José, pista sentido Centro-7.ona
Sul, está cheia dc buracos.

Uma carcaça de Volkswagen está
abandonada há nove meses em frente
ao número 274 da Rua Barão da
Torre, em Ipanema.

Frederico William da Costa recla-
ma que á noite não há policial dc
plantão na cabine do inicio da Avenida
Oswaldo Crui, no Flamengo.

A professora Sandra Brandão afir-
ma que os motoristas dos ônibus da
linha 584 (Cosmc—Vclho-Leblon)
não estão permitindo que crianças
com uniformes do Colégio Aplicação,
da UFRJ. no Jardim Botânico, cn-
trem pela porta da frente.

? Notas para esta coluna pelo teietone
5S5-4693. das M/j ds 16h. de segunda a
se*ta-teira

Sirrwne Rui

~H 
Carlos

H Martins
B dirige os
B museus do

«ii Açude
(alto) e da
Chácara do

| Céu. que
¦É guardam

acervo de
Raymundo
Castro
May a

Na Floresta,

conservação

é deficiente

¦ Ernani Hipolito, morador do Lc-
bíon. relata que a Ccdae deixou há
muito tempo um buraco aberto cm
frente ao número 83 da Rua Rita
Ludolf Segundo cie, o buraco preju-
dica o trânsito de carros e a travessia
dçs pedestres.
A assessoria dc imprensa da Cedae
informou que ontem uma equipe da I"
Divisão dc Águas c Esgotos foi tapar o
buraco deixado no asfalto.
¦ Elias Ivan Lobo afirma que há
mais de 15 anos é assinante de um
telefone (prefixo 437). Desde outubro
de 90 ele tem recebido em suas contas
telefônicas a cobrança de "comple-
ràentos". O leitor procurou a Telerj e
foi informado que essa cobrança era
proveniente de extensões de apare-
lhos telefônicos em sua casa. Elias
l\an explicou que não possui qual-
quer extensão. A Telerj prometeu vc-
rificar a cobrança indevida, entretan-
to as contas continuam chegando e
com os complementos sendo cobra-
dos. .
Pedro Paulo Cunha, assessor de im-
prensa da Telerj, disse que a cobrança
de complementos nas contas de Elias
han Lobo foi devidamente apurada e
realmente houve falha no sistema de
computador. De acordo com o asses-
sor, a Telerj já providenciou a conces-
sáo de crédito relativo aos valores re-
clamados que estará na próxima conta
do assinante.
¦ Geraldo Felizola Soares adquiriu
um telefone pelo Plano de Expansão
da Telerj cm outubro de 88, contrato
número 15783764. Segundo ele, já te-
Icfonou várias vezes para a lelcrj
pedindo uma previsão da data de ins-
talaçâo e cada vez um funcionário da
empresa diz uma informação diferen-
tfr.
Pedro Paulo Cunha, assessor de im-
prensa da Telerj, informou que os pra-
zos inicialmente previstos para atendi-
mento aos contratos emitidos na área
da Praça Tiradentes foram prorroga-
dos por problemas de ordem técnica. O
assessor afirmou que como os traba-
lhos na central telefônica estão em
andamento, a Telerj espera instalar o
aparelho do assinante até agosto de

entrada dc carros no terreno, c o aces-
so ao museu seria feito a pc ou dc
Kombi. a partir do quartel dc bom-
beiros próximo. Outra idéia é a cria-
ção dc um orquidário para exposição
de plantas e a limpeza das inúmeras
trilhas que cercam o museu, para pas-
seios c visitas. "Estamos muito entu-
siasmados, mas, para continuarmos
as obras de recuperação, precisamos
de muita ajuda", disse Carlos Mar-
tins. A reforma das instalações dos
prédios começou ano passado c deve-
rã terminar ate o fim deste ano.

Maya. abrigariam apenas o Labora-
tório Visual de História (LAVH) e o
Centro de Informações da Floresta da
Tijuca (CIFT). A diretoria quer Iam-
bem transformar alguns de seus anc-
xos em centros para atividades cultu-
rais. como concertos e apresentações
teatrais. Para preservar o terreno c os
acessos ao museu, pretende-se tam-
bem transformar o espaço de um anti-
go estacionamento, de aproximada-
mente 1.000 metros quadrados, numa
outra área para atividades culturais.

Nesse caso. não seria permitida a

Estreio - Gama Filho - Veiga -
S. Ursula - Nuno Li9boa - Be-
nett - Hélio Atonso - Souza
Marques - Vassouras etc.

INTENSIVO
REVISÃO GERAL COM EXER-

CiCIOS-TARDE E NOITE
INÍCIO: 1g DE ABRIL

lS> CURSO 262-9058
W BAHIENSE 262-9760

Praça Ana Amélia, 915? andar ¦

A festa social
e política do leitor.

wmmÊsmm

Reforma é

necessária em

Santa Teresa

No prédio
da Chácara
do Céu, em
Santa
Teresa,
cercado por
belos
jardins,
estão
móveis e
tapetes
valiosos

Armários de 3 portas, cor
cinza, para vão de + ou -
2,50mx1I80m de parede
a parede cMuavrr3 prat.,

3cab.,por apenas

Cr$ 97.686,!

> Notas para esta coluna Avenida Brasil.
500. 6' andar CEP 20949

Você ganha muito mais com
Modulados Roma.

E tem ainda grátis: projetos,
visitas técnicas, embalagem, entre-
ga grátis e montagem na sua casa

Armários Modulados Roma
sáo tabneados com melamina,
a melhor matéria-prima na
labricação de cozinhas, estantes
e armários em geral.

A Chácara do Céu tem preciosida-
des cm seu acervo. Uma delas e a
Coleção dc Brasilianas, composta por
3.500 mil documentos e gravuras dos
séculos 17, IX e 19, de autoria de
famosos artistas e historiadores curo-
peus. como o alemão R§gcndas c o
inglês Çhamberlain Picasso, Salva-
rtrTr nnli I lunri Matisse. Portinari.

projetos, será fundamental a contrata-
ção de novos funcionários'. disse Car-
los Martins, diretor do Museus do
Açude c da Chácara do Céu. Segundo
ele, além das 42 pessoas que trabalham
nos dois museus da Fundação Castro
Maya. senam necessários, pelo menos,
mais 15 funcionários, entre museòlo-

¦ Em de março de 1921. o JOR-
NU DO BRASIL publicou a se-
çuinte queixa "Fscrevçm-nos pe-
dindo chamemos a attenção do Sr
Jui; de Orphàos da 2' Vara para o
que se esta passando com uma infc-
ii/ mocinha, entregue pelo relendo

Qualidade na
medida certa

Barra: Casashoppingfábrica: Av. Subutbana, 5.027
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Grace May Dominates
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-^L saoPauio nubchusas 270204 A visibilidadc vai Hear limitada ate 10 quilo-
^4? 235*. pP mi Mr'nuWado 22 6 I'.s mctros da costa c. devido ao mau tempo vai scr ' a\m ¦

15 •/iy ^ NukMo riLI1,"',r'T-1 Fioninopoiii palubudo 26.6 2|| convcnicntc a confirmaqao dos horanos de \oo :»»»  l0m I
iW\ nHf •*" pono Aicgrt par nubiado 3o: 21.6 dos acroportos cariocas como tambem os do Sul. n,h1Smin 0(,n |° 
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Outono chegou cinzento ao Rio I I

laJb^^ ;s:== yr Iuma frente fria entre as regi6es Sul e Lta estagao os d.as come?am a di- conduces semelhantes as dc> k c ao a massa de ar tropical, loealuada ao p«I«co ¦
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%marado potcb,™ mraas no Pa- 
io Jt nevonros ' a prcvisao para a regiao None c ra ^manacu Klavel c ctvada na

?"!¦ „ imcai S,,i prcjudicam lamo o movimento dos de c&s prowcadas pdas bairn ' --.STtt S ?* . • »-*S.
WA^iS»S2«K aeroportos e das Cittadas que earac- p,essocs tropicais - loeal.iadas en.re cada em Teresma. So o R,o lo, mais __ ,,,. ,, Jg^~.lee,ada que o llemisfeno Norte co ' a,f»sil 

»as « refioes None. Nordes.e e Centro- qucnle, com: 36'. mas Memperalura .s= , 
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Of a.  „pe tff.'ZZSXZ(Camju Municipal do Rio de Janeiro) Pra? pelicia. ]9b;Defcsu CMl.\W.Carpo T4xi» Cru/. 616. icl 5^4-6930 (dia e noite). da Pasteur 72 tei 295-1195; Ipuncnm. I riiil. investir nos sous projetos. 2° dec Con- 1
S-ft" 76» IZIM^Ul'rffliJ ^c <k Bi'inhariis. 193; foi f ngoio* 195. L»:< 11^ lanlJS comuns. | horasdia: Fnc Jwwrpagwk Farmacia Carollo t«»«U de Ruj BarJodaT?rtc. 5JR ,,| 2S7-6W. talos renovados e montc combaliva. 3"
If! j t'nL ¦ wi "" /rirui. 196. e [)clc$ui hi ^ Aiciu/""c"t'i . ^opi *ifeie rfci lei. 254r9834. Jacarcpjgua. 7 91.. tel. 39--1RSR (dia c noitci OjfgfrMalaringmglii.!- //wWNtf^Corti. Rua Tomo decisoos no amor
365. dc l"h as Ion „ \lulhcr. Ascnida I'rcsidcntc Vargas. 1 248." nil ""— Tmii: 

Cay Cranado. Rua Conde dc BonHm. Anih.il dc Mcndons'J. 1,5. icl .M
Sfcretarlu SI mm 1/w 4t, Suuik (Uepariamcni c ,, 233-000| tdireto) c 2JJ. Farm4cia» 300. tel. 228-:880 c 228-3225 Idia c none). Oflatmlvgld ¦ Ipanenw. Clinica dc Olhof Ira- TOUKO
Geral dc HscalizajSo &n.una):_Rua Afonso ^^ ^ ^ ]}J !7^ , - i F.rmicia Nosw Senhora dc Guada- ncma. Rua Visconde dc I'.raja, 414. sala 511. 21 de abnl a 20 do ma.o

I nilfirfft 1M i| 285 lM lali tune Ascnida Brasil. 23.390. tel. 350-9844 (ate lelf247-0S92 A quadratura Vfinus-Saturno Iranca as
k9.V4595 (dtrcto) c . .-611 ran.a ... . - BNchaveirOI 'rd,a do lc' fc " Nquitiirlu • BotafoRo. Scrvi^o dc Irgtncia emoc,5es e dificulta a realiza«?ao dos

SKSU h«"»» V**- 
"¦ .>^5-'^ E« r.™.™d,r,«t.A,Jp..d.Ja. S®"iww"' ^£&$£sA'tZ izSKSrSStSiT.andar. Centro Icl I98c262-0I98 ras dia Trurnau,^ tel. 391-0770. 391-1360. nio[.;,7.lcl 275-3847 id,a cnone). , do Brasil. tel. 233-3.40 e -33-7395 (ate .3h). w M#riaw> Rua Profcwlf Eurico Rabelo. Zn de reahsmo e amadu-

Proivn (Sccrelaria Estadual dc Justifa) Ase- 2SS-.W '-^5, Cvpticubtimi: l armacia Plain. Rtia Barata Ri- -p ^264-3647 rocimenlo. Reavaliapfies.
mil Frnmn Hnfi I1R loia I Centro Tel 245-5860.265-8444.285-7443 e 284-J391. Cii- bciro. 646. let 255-3209 dia enolle) 1.5 Emersrincias Pruuim wivrnS tlxmurnn - Cmititgximi."4-0989 

X101) a^ 16h lc' 257-2221.257-0999.257-2569 e 256- ^ Farmaa, P,aui,Avemda Aiaulfo de K.*.| Clin.ca Dr Barroso. Rua Sanla Oar., 115. ofiMEOS
,. | 0409; f Iii/vp ilv Meier, icl 261-4461 c 594- Paiva 1 283 tel. 27MJ22 (dia c noile). m yl PnUilos~MH(>rroscariliaew-uigiu, id. 235-7469; Ccntro Espccia- 21 de maio a 20 de junhoSMTL (Supenntcndcncia Municipal (li c, / ld 3^.^66. ra,,,, ramacia I'lauL Estrada da Prontocor. Rua Professor Saldatilu -h. id rf OdoMSfea. Rua Conde dc Bonfim.

Transportes Urbanos); Rua lonseca Iclev ft ' ' » 
An Ccnler. tel 286-4M2. r«.«u. Pront.Kor. Rua Sao I ranc.s- ^,c|%s.47g7 Posslvel .nd.spos.QSo ontre suas motes

121.13° andar. Sao Cristojio. Tel.: 284-5588. wz*U Reb0QUe U" h,. r ™tcl 
co \as.cr. 26. tel 2W-PI2. Bolajogo- Pro Idoallstas e as exlgfinclas burocritlMS

dc9h as I7h. —¦¦» 7TT- . , .. B p,„ Cardiaco. Rua Dona Mananafc2l9. tel 28| ¦ A publlcacflo destas inlormacfies da real.dade Tonha tato ao so rolacio-
Fccnw 1 Riot D.sque Mcio /®iente. 204. UMB Atendlmento no Grande Rio .41ho- mcmlm* F»n»cu Ma\f|ua I aes. ^ ^ Cirdjo ^ gralulta e leita a critfirio da redaQflo. nar com superiors e llguras quo slrrlbd-
0099 c 204-0999. bolui?ao acidental. 295-6046. rai dia Mo -Socorw BouM tel 580-90,9. 19 tel. 269-6448 idia c nolle)  lizam a tradigdo e a autorldade Busque
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" " VERiSSlMO Agora 
vocfi pode eslar colhondo os ro-

JIM DAVIS AS COBRAS sultados do ludo 0 quo loi plantado de
GARFIELD , ... , p- If \nr> l&iWA nove mesos Para 0 °esei° dc sor

5—n 'n 
lr»r^r\r<&rM K FOI PAPIPO O ) o&j J^v.- Independente o proloter-jio mundo todo

UfftM 0 ^ r-\s>UF)CBNTB ? V&CUVxP. \ ai&A&OZ LA 0 sou potonc.al 6 responsftvel por apflos"Tn\Sw--ZJrZ~^; -* &&£ &rA' xxr mals reahstas e dotermlnadas.

II /y f i « V ^ f a'cK- °fo ¦( _ yjoc, LeVAWCO? LEAO
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Troque a d 9( rt! bAo pelo amadurec)-

1 afrtf raSm*"""'WkeSZ. Q CONPOMINIO  ^ 23 da agosto a 22 de setembro
CHICLETE COM BANANA ANGEL yRXECEteRV. Dr£ /WSGUE^ /ffi,?1 ^RCHO 1 Encontros promissores podem sar Inlarr
^il H' 1 5(HlWDO ANIMAL II ^ c 5QJ CERECRD /qaRO/\ (DiaEOsW j s e<ce c^POTfc I ceptadosiSsr lorQas ocultas oumat&)I O . -Afr m.mua rme,-&s? { *,&/*.«/) WX- SOJik.. >—-Nr-/ V E COSWWtX)^ I pola aQio dlreta da reahdade. £ precfto
^UUE-S r^OV ^ AO pc>Lflr\l/ "!>'L£(yLy j n3o reprlmir sous sonlimontos ou ab$o(-

4* <%? VaV»V. 1 i/" s' V,'—I ^ ver dos outros 0 que oxisto de piSr
j? / 

J 
(_y D6-se uma chance

~"HI\ I i \[ I^~J\V 23 de setembro a 22 do outubro >1
/V" 1 

y ifev \~La ¦mHHT Qarganta, 
rinsetlrijdopodem

/I, I ipQ1 pelente. Excesso de prazeres (azo^jji

PEANUTS —J/1 IU. 
Charles .• v ESCORPLAO ^.

OMAGODEED  
PARKER E HART  PREGISA I V ^1 23 do outubro a 21 de novembro

rr^TSSblSfB ulo^ 1 X^iZlHP ?BdT\ PRBOOOF^R»«NOOWI Desbloquelando as emoQOes e expr»s-
«iVr2*i!n.s I V!?t)0 DM f .Ill S f NUNCA VENC7ERVA vo- » sando seus Bentlmentos sem maqulave-

NE&TE 0ARR11- MDMPO P6 /VULM&C7 t76| I .* p.i p vnrft, ao- llsmos e ostratOglas vocfi rocuperari a

('; ^^.ir-l LLb I. J^ "'7  
put^ en)uslas^o e autocon),anga Colo-

j.i;.il-11 ¦ ^I mnnc cn.iCA due seus pianos em pritica evitando,. _ .. . pmOLTNHA MAURICK3 U£ £apenas 0 oxcosso de otim.smo. Tonddn-
edmort mb ^ | ^ | | f ^ UM CXA D6S5E5 ^"\ | ^ CT t C8 P
r^qi—um 0OLKMHO *r sZ——n CUAROJ \^Sffi(miS5ISIUM) (1^Nr capric6RNIO

K| ^PARA ED MORT. UMA SMlv 
22 de dozembro a 20 do jane.ro

1^^^^ oc 

^ ~r ^ "—T— Como lldar dlflceis

¦ 1 1 1 'nt* T'1 CTAN 
DRAKE ces ma.s sdlidos na sua personalidade e

TOM K Hi'AN BELINDA DEAN YOUNG t na sua (0rma do lidar com as oxigfincias
KID FAROFA —r- au ap 'Vnao PliW-l [ FAUE1 QUE £L£ E AGORA QUERO' EWTAO ME 1RA-1 bSsicas da reahdado Relates IuIoie
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~v - /HJAWA& TA UA7^ 7^ iT .\ wSbOI ERA UM PfiO-DU- OElXARELfePR^ GA UMRtt eJ podem desmoronar.
I El, tea / \ "Nil 

(deIUT^O TlRAlMDO ) C»rT°^CVE' EU B«v BO E ELB D15SE ^AR QOElA,Kb O t chAMPANWA y—• PEIXES
1 i'B'i /-) ^^lUMA 50NBCA_X/ • / 7B 3 A SALA JoAMOSQ\)B <fcr]rr~i 20 do tovere.ro a 20 demarco
iVCACMt^^YUak L—- •^^SOWHAN-/ j I / m ~.. OA OB <E6TA MA- 0. ;¦ m la J • y» Si : kjl-Jjr Aumento do sontlmento de posse e do

A i I ((tosiso? I S6MPW6?X<N«AjgM, A»y AA necossidode de ter seguron«?a e se <»r-
/- V /Pnir MP1 \| "Af iL.'i car de valores aletivos e motena.s que

r~- '» 1 ' . >i /"i -•• ^—*»-—Jy 1' Ix -. ; >N- i-x •• HK<-' ' HMCr ^ *- sotistaQam seus deseios ma.s Intlmos
? fl| • 1^—^ •' ., r- m ^f^VJ I iiV/ /•; •: HHHt cl HE Bjj 5-1 Novas proposlos piollssionais apare-

OUTOIMO IMO RIONAS CAPITAIS
NA AMERICA DO SUL

j^Alta Pressão
^Continental^

gjxaPrcssaga Alta Pressão d<
JTropicaiMOccano Atlántiçi

Alta Pressão dõj
Oceano Pacit.oo

NO MUNDO, ONTEM

JORNAL DO BRASIL
Cidade o sexta-feira, 22/3/91

Grace May Dominou'*

DtMittwtnto Ht.onal tft M«l»o'0'0Ç"
iMMuio fl«. P>x>ui«ai t>P«c»'

,05h56minnawcnlc
IShtí^impoente

Ttmpo mèn.ml"
Bclcm nub, chuvas 31.6 22 4
Boa Vista nublado
Macapá nuh chuvas 30.8 24 T
Manaus nub chuvas 27.0 2-t 5
Porto Velho nubchusas 32 4 23 2
Rio Branco nub chuvas 31.6 22 4
Aracaju par nublado 31.8 23 6
Fortaleza par nublado 31 3 23 7
João Pessoa parnublado 31.0 23 2
Maceió par nublado .... 2 * 4
Natal par nublado 24 0
Rcciíc parnublado 310 21.7
Salvador nub chuva* 30 2 24 5
Sàoluis nub,chuvas .. 23.1
Tercuna par nublado 33 3 23.7
Brasília nub chuvas 22 0 18.9
Campo Grande nub chuvas 26.1 21.8
Cuiabá nub chuvas 27.5 23 6
Goiânia nub,chuvas 27.4 19 3
Belo Horizonte nub chuvas 29 0 210
Sao Paulo nubchusas 27 0 20 4
Vitória nub chuvas 31.7 25.0
Curitiba par nublado 22.6 19.5
Florianópolis par nublado 26.6 20.7
Porto Alegre par nublado 30.2 21.6

I2h.(3min
23h03nnn

nascente
ptvente .

CrMctflt*
23130'3

i » NMJKÍO

06h54min
23h53min
03h38min
15h36min

sc forma do contraste entre a massa
polar localizada ao sul da frente fria e
a massa de ar tropical, localizada ao
norte. Está chovendo nas regiões
Norte e Centro-Oestc, em todas as
capitais c no Sul. cm Curitiba. A
região Nordeste permaneceu com o
tempo bom. mas hoje deve mudar na
Bahia e no Maranhão. A temperatu-
ra permaneceu cstá\el e elevada na
região, com a máxima de 33.3" mar-
cada em Teresina. Só o Rio foi mais
quente, com 36", mas a temperatura
deve entrar cm dcclimo. A minima
nacional foi a de Brasília, com 18,9°.

da vegetação, típicas de paises tempe-
rados. O Norte e o Nordeste mantêm
condições semelhantes ás do Verão
porque sc encontram dentro da faixa
intertropical muito perto da linha do
equador (que divide a Terra cm dois
hemisférios), e não deixam de receber
forte insolação mesmo quando o Sol
está iluminando mais o Hemisfério
Norte.

A previsão para a região Norte é
de chuvas provocadas pelas baixas
pressões tropicais — localizadas entre
as regiões Norte. Nordeste e Centro-
Oeste — que finalizam na frente fria
entre o Sul c o Sudeste. A frente fria

giâo Sul, no Brasil, vai apresentar a
queda expressiva da temperatura.
Nesta estação os dias começam a di-
minuir c as noites já sc apresentam
com temperaturas suaves enquanto
os dias, de céu claro, ainda podem ser
quentes, lembrando o Verão. A e\-
pressiva diferença entre a temperatu-
ra do dia e da noite permite a forma-
ção de intensos nevoeiros que
prejudicam tanto o movimento dos
aeroportos c das estradas que carac-
terizam o Outono para o Brasil nas
regiões Sul. Sudeste c Centro-Oeste
muito mais do que a queda das folhas

A imagem do satélite Gocs-7 foi
obtida às 12h de ontem c já mostrava
uma frente fria entre as regiões Sul c
Sudeste. No fim da tarde ela já se
cncontra\a enlre Rio c São Paulo,
que têm condições favoráveis, nesta
madrugada, para chuvas fortes, devi-
do á atividade incomum desta frente
fria. O primeiro dia do Outono foi
marcado por chuvas intensas no Pa-
raná e em São Paulo c agora é a vez
do Rio. A partir da iluminação priu-
legiada que o Hemisfério Norte co-
méça a receber, a temperatura Vai se
tornando cada dia mais baixa no He-
misfénb Sul. Por enquanto só a re-

Tóquio
OCEANO
PACÍFICO

OCIANO
IndicolOCKANO |

ATLÂNTICO
johannburgoPACIFICO

Montevidéu claro
Moscou nublado
Notí Dclhi nublado
Sou Iorque nublado
Para íhu™
Rima cüro
Tóquio nublado
\ pena claro
W.Wiington luihUáo

1! Gosctn cüro
10 II ll.iana dsro

12 üma vi-ato
Jl UshN nublado

10 15 Londres nublado
16 27 1 í* \ngc<cs claro
I» Vladn claro

16 StcSKO cUro
1 Msami miNado

Amvtcnii nublado
Atenas nublado
Bertm chuvas
Bogou nubudo
Bruiria» nublado
Btxrv* AirtscUro
Caraça» nubUdo
Chicago nublado
COfKnhafbe nubUdo

Acompanhe Uwbétn a prwrMo do ttmpo com Gr>ce May Pomtnguw m

Serviço
Rtultngo: Farmácia Capitólio. Rua Marechal
Soares Andréa. 2i2. tel; .331-6900 (dia c noite)
Bonmesui: Karmácia Vitória. Praça das Na-
çòes, 160. tcl 260-6346 (até 23h).
Stcicr Farmácia Mackcn2ic. Rua Dias da
Cru;. 616, tcl 594-69.30 (dia c noite).
Jiuiircniiguú: Farmácia Carollo. Estrada de
Jacarcpagua. 7 912. tcl. 392-1888 (dia c noite).
Tljufir. Casa Granado. Rua Conde dc Bonfim,
300. tcl. 228-2880 c 228-3225 (dia c noite).
Puvujti Farmacia Nossa Senhora dc Guada-
lupe. Ascnida Brasil. 23.390. tcl. 350-9844 (ate
22h).
Centra: Farmácia Pedro II. edifício da Ccniral
do Brasil, tel. 23.3-3240 c 233-7395 (ate 23h).

Atilo -Soiorro Gafanhoto, 273*5495; Auto—
Sikotio Fcnur. tcl 208-1706 e 208-0828; e
Autif Soiorro Santos,. tcl. 284*9094 c 264*
9031

Disisào dc Qualidade de Vida
Divisão dc Vetores. 293-9035 c 2'WP Consumidor

i Ctmiajb de Deféia d" Conxumixloi
(Câmara Municipal do Rio dc Janeiro) Praça
Marechal Floriano, s n'. sala 201. Cmclándía
T.-I 262-"(>3S (direto) e 292-4141 ramais 364 c
365. dc lOh ás I6h
Secretaria Municipal dc Saúde (Departamento
Geral dc Fiscaluacão Sanitária) Rua Afonso
Cavalcanti. 455. 6" andar. Cidade Nosa. Tc!
203-4595 (direto) c 2"3-6U7 ramal 2S0. 24
horas por dia
Siiuxih: Asenida Franklin Rbosevell, 39. 2"
andar. Centro Tcl |9Sc 262-0198
Proqm (Secretaria Estadual dc Justiça) Ase-
nida Erasmo Braea. 11S. loia I. Centro Tcl
224-0989.de lOh às I6h
SjlTL (Supcunlcndcncia Municipal dc
Transportes Urbanos): Rua Fonseca 1 eles.
121.13° andar. São Cristosâo Tcl 2S4-5588.
dc 9h as I7h
Fomu (Rio) Disque Meio Ambiente. 204-
0099 e 204-0999, poluição acidental. 295-604t\

Telefones úteis
StWé Policia. 190. Defesa Civil. 199; Corpo
Jx¦ Bombeiros. 193. Kgvk c «golos. 195. Lu:.
fari a, 196. e Delegai ia Especial de Memlimenio
,1 siiillixr. Avenida 1'icsidcntc Vargas. 1.248.3"
andar. Centro, tcl 233-0008 (direto) c 233-
1366. ramais 194. f|5c 137

"s^BTãntas comuns. 24 horas dia Frce
Táxi. tcl 32S.2I22. c Tele Táxi, tcl. 254-9834.

Chaveiros
^^_SjAicndimcnlo no Grande Rio. 24 ho-
ras dia; Trancauto. tel. 391-0770. 391-1360.
28S-"v099 c 268-S827; Chaveiro Império, tcl
245-5860 26<-S444. 285-7443 e 284-3391; Ca-
rlvxal lei 257-2221.257-0999.257-2569 c 25b-
0409; Chase xixi Meia. tcl 261-4461 e 594
9279. c Grande Riu, tcl 352-2866.

Emergências
I» j\ Pronlov- \oí orrot cardíacos • Uigoa.
Promotor, Rua Professor Saldanha. 26, tcl.
2S6-4I42. Tijuco. Pront.Kor, Rua Sio Francis-
co Xasicr. 26. tcl 264-PI2. Ifolalxign, Pró-
Cardíaco. Rua Dona Mariana. 219. tcl 2S6-
4242 c 246-6060; Bxuru ,la Tiiuxxi. Cardio Bar-Atendimento no Grande Rio. 24 ho-

ras dia hilxi -Soiorxo Botelho, lei 580-90-9.
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JORNAL DO BRASIL

I Brizola investiga contrataQoes de Moreira I

0 governador Leoncl Bri/ola deter- com a indicacao, inclusive, da autoridadc ~~~ 1 Camelo teme ¦". ' rninou ontem uma devassa na adminis- que os concedeu.
lra<;ao passada, no que se rcfere a politi- Com o levantamcnto pronto, o go- SO' f'Ctll'ClClOca de pessoal. Entre as medidas do vcrnacjprc|everaestudarcasoscomooda I ,

& decreto assmado por Brizola csta cx.secrctaria cstadual de Educa^o, Fali- An CpiltlYJ Hvantamcnto¦ complete ma Cunha,que seaposen.ou. kncfician- "" ^ LtlilUl H

detcrminava dobro, para Procopio nl Cantral
fins de aposentadoria. do tempo de exer- ""Brasil. com faixas e cartaz.es. Coram
cicio em cargo comissionado. Como me- PalAcio Guanabaru pedir
dida preventiva para inchafo de governador Leonel Brizola que
pessoal cm sua administrate, Brizola >1 ^ inlcrcetlcsse junto ao prefeitura pa-
dcterminou que qualquer nomcatfio / \ ra impedir que fiscais da Scgretariu
admissao no servi?o publico cstadual, /Vl Municipal de Fa/enda'os rctiraNsem
partir de sua posse, prccisara dc sua /flA hoje daqucla pra<;a.
autorizacao, inclusive no preenchimento Uma comissao de sete ambulan-:de cargos em comissao 6u fun?3o gratifi- tes. reccbidf pclo major Helcno dc
cada, o que nornialmente e fcito pclos Almeida Barbosa. subchcfc do Ga-
sccrctarios c presidents dc funda?ao. bmctc Militar. foi informada dc

Pelo decreto. os secrctarios dc Estado " que. na Sccrctaria municipal dc 1 a-
dc Economia c Financas c dc Adnunis- ... -i'r ..<•'^ /enda. nao havia qualquer- piano H

rr*r,"^"-1 
«»• • ¦»»•» «— I

tftfel 
Outono «*"?» despercebido I

justamcnlc a cnormc verba de que I .. outra liistoria . "Ehoradccolocaros com dcsfile c cxpectativas dc mclho- « ^-v- /Jivpt/iyi/1 I
orgao dispunha. de CrS 18,9 bilhoes. ClinOCCl 1130 piCStd mcninos nos eixos. tira-ffi ccdo da res vendas: segundo a gerente. Belli CI L A CI 11 C lUl IC H
"Nao ganhamos a cuerra. mas ao HtCnCilO 110 fiffl cama. Icvar e buscar na escola. cui- Venicrcs. e uma das epocas cm que LIm dos mais antills ifficibnarios I
mcnos uma batallia". comcntou. so- . dar dos uniformes". disse a comer- mais se compra. "As pe$Soas;come- da Radio Roquetc Pinto do Kio. .¦ ¦
bre a dexolucao da verba, o deputado de llllllS Ulll VGV'dO ciantc Maria das Gramas Tcixeira. ?5 wniJse preocupar mais com a pro- jornalista Carlos Gondim. airibuiu I

\\ fits publicos CrS 9.45 bilhoes. mcta- Jose Richard (PL), autor da proposta — 
~ anos. 

que mora com os filhos de S J'S dtgridatfo da emissora. dcruinciada M
dc do or?amctito anual do ( onsclho que acabana com o Conselho^ identifiea com o sol e eomjiinoitcs ^p5a^"ouiono. dissc apenas L'vraria Curio. Jorge Henrique de Hdinm "ma admmtir.wi.• 1Moacyr diz ao governador que uma iffi n0 ^orAi carta. Claudio qucmes e alegres do verao ocanoca a cs,a?ao cm quc sc comesa Almeida, espera uni aumcnto em 50 ^ ll!cm ,mpostai por lfl,cresses I

; comissao interna. loimada-paf»^ Moacvr faz comentarios sobre a dis- nem perccbcu que ontem foi um ilia |arar de 'reclamar do calor c da % das vendas da campanfha que levou o ex-eoverna-
^—tiar o orqamento do CCM. chegou CUSSao em torno da existencia do or- de mudanca. com o inicio do qjito- quantidadc dc roupa que as crianvas Na L'Art du PainV os qucijos dor N)orcira r-a„c0 a0 1KHjv.r" Ao

, 
' ' conclusao de que metade da verba -0 Scuiindo ele. o CCM foi criado no- Na0 prestou atenvao aos^rimei- SU|am. para a dona de casa Gloria vinhos. representaiido o espinto da !jdo dc Gondin o professor e historia-

• '. 
nao era "imprescindivel e inadj|ycl". nela Constituicao Estadual e "texe sua ros |om'!!|®s.<T 

"5!® fLfinmx? Mattosj 57 anos. o outono.|iemfica nova temporada. ja_cs||am expos- , Rokrlo Rui/ _ iambem (uficio-
0 CCM foi criado pela Constitui- ~\n que. as noites ®s dias tem aproxi- - cconomia de duase 50% na ios:"Dffl»is (§ vera| muita eente „an0 da Roquete Pinio, alerta para a

c i o Estadu a loan f Mr a utii tor i ¦> nas "istencia presenmla c ratilivada pdo madamfe a mesma dura«ao v ,a de cncrgia c|clnca. pois os gosta de esuxar esses produtos. Pa- Sfle d?siiuatao niostradana re-
SfSr,. 

'its 
ri lades do interior Supremo Tribunal Fcdciutcm a^O temper atura comcs-a. ao po«».os. aparcj^ dc ar condicionado ilea- reeequc as pesroas ficam mars pnn- portli^m e ermea a Pretoria da cmiv

prelcituras oas cioaocs ooanitrioi de incbnstitucionalidade. - Afirma que diminuir. raodesligados. Apesardeconsiderar sas", disse o gerente, Fernando An- iora que atribuiU ao dcMmewssc dos
fluminense. Ele c Slerceira csfcra sua 

nomcaqao para o Conselho "se "Nesta epoca. a Icnlc comc^ia a cpoca a mais confortavel do ano. tonio Martins runcionanos/ o elgdo de abandono
>. comas d° Rio. onde ja funcionan dcvCu ao PDT" c conta que. por ato £L'ico a nensar em ela se queixou da depressao que o Num dia de pouco movimcnlo dos esttidios e defnais inslaiacoes

_ Tribunal de C ontas do Lstado e o da jntcrn0J fprmou a comissao lc0nchcpo" disse a estilista Simonc lomfcc,nzcmo dc?,cs nlescs ,hc cana praia dc Sao Conrado. pratican- - \ anrmalg,injuries;! c injusta de
capital, e estava ameaffido dc ser cx- necessidade do ors-a- £2^9 -Inos Pl i comcntou i im- «>4p um'' «#° muil° In,,ma- dc ics de asa-delta comcntavam o co- que falta earinho e imade de traba-
linto. de acordo com proposta de P' ' ' . rl - d Moacvr Lm n'.i i -mni'iie lirar do corno reeolhimento* .disse Gloria, que on- me^otdaSfielhor (emporada para Mr- aos fundonarios da emissora e
emenda constituc.onal que corna na No f,na • C au.d'0. ^ 

!d s, m vtr o CS ^xa no Sao Conrado Fashion v6o, com menos movimento na Pe- ai„arda". afirma Roberto Ruiz Se-
 , .MV, acrcsccnta que a dcvohnao de metade as nwrcas dc niais um xuao cortar Mall cm busca dos „ovos model! dra Bomta de onde partem I uma cu„do o histonador. os fundonarios

ontn. i^n^ que.n« do|M| rc- ^ ma,s contrasles term,cos da radio foram "injusticados" pelo ex-
adora I!\ e climinar atraves de uma Na filial da Smuggler do shop- entre as correntes do ar. possibili- dirctor. Jorge Gqutinho, "Apesar dos
'ricul" dicta os centimetros a mais na bar- ping, a esta^ chegou cmffons dc tando mais tempo degroo .cxnhcftU salanos baixos e semprc atrasidoi, c-
taissf rici nor causa do chopc mdieo e terra nas cakas e jaquetas o instrutor Daniel Schmidt.de ses funcionano^teni se coii^pt an

g0Hem 
tem eriancas^m casa vive comdetalhesdecouro.|i IcMejado anos. V

'- os que forant posios em dispoiubilid

Equinocio e a marca da nova esta^ao ***""|

2ri 
fcdclSSi

era Vr.rp .'. 0[v.]..,- em equi- momcnto em que o sol dcixa de das dc trovoadas t reltmipgos (c a0 poUTI,o do r;,tado dp Rio dc I
\ f• ; 9 rm opr»l t'st is sc afaslar do Ecuador c ilumina ncvociros matinais inlcnsos. Janeiro, ao alasiani^Uo^c 2S.rcdaio-

$£^££2 ami 
a iii.iior inwnsidade um he- 

|
mudanga das estates, apenas mislcno do que o outro c dia - 

t ,1 , ,cmncra. Moreira I ranco. sob a alega^o. de se¬
em publicaQoes cicntificas. Mas niado dc solsticio. 1 L1 . rem eles "considerados bn/olisuis e
acabamos dc passar pclo eqtti- o outono e uma estalo dc lura;;x nitm \ desneeessarios a proeramaeao": Pouco

iVs P-sagen, 
onde nos prttnetros"*¦' c Sul. o Ri( vi 

^ 
i dias sc mostram as caractertstl iempo niostra pequenas varia- imcdiata de cerca de 40 prcstadoas d<.

especial, que clareou as .1 .hi cas do wrg01 dai para frcnte. - 1 
Raros sao os cxemnlos. co- scrvico.em grande parte absolutamen-

terminou as 18h03. dcixando I- as do inverno. Isto acontccc mo os das aniendoeiras. que per- te incapacjudos".
* . aaUvalorda remuTera^dos'parla- na cxtraordinaria dc quarta-feira as horas para o dia e 1. boras para pnncipalmentc nos paises dc |j| dem suas f0|has. se preparando 

"latos dessa nature/a c outros am-
mentares, ate cinlo dias apos o paga- 18h30. quand(||{cve sua present regis- a noite. 0 equinocio signilica c ma 

tropical, como o Brasil. onde mn .. securi do inverno. No da maist Vaiheriioveis desvirtuaram por' 
memo. trada em aia. Ao pedir explicates aos to momcnto que garante igual aix-nas 0 verao e o inverno tern Uss 

' 
utono e unda muito ver- completo as atividmles da emissonu

- <ta®fc PSp »A«. ««; S|ef,n3 SSSMrS i KJ^lSSafcSIdeputados por sessao extraordmana. ^ 
^m'Sforma di- 0 tempo do outono aprcscn- algumas espies como a patnei- ^almcnte a fun«6es de educa^.

obteve. do Departamcnto l inancciro. a de 41 deputados. —
a • '* ^ ¦. __L_

Zeca Fonsoca ^ #

Assembleia aprova cobrariQa
~. <1 • -4 C Cesar Loiireiro, dc 0

de taxa de empresa poluid^a —

dado. A excmplo da Kranfa c daAlema- rcvolu?ao lia politica ambiental no Rio A lei que cria a Taxa de l!tili/a<ao de tamcnto Nacional de Estradas de' Ro-
nha, onde ha anos ha taxacao semelhan- aphcar, pela primcira ve/ no pais, Rccursos Hidrieos de Dominio JEstadual dagem (DNER) fizeram ontem. entre

jlTSJ te. a Assembleia Legislative aprovou principio poluidor-pagador, ela gai ante fa/ parl(. de uma afcnu ul ccoligica no I Oh e I2h. manifestacao na Avenida
gM .# W w. * 

m'¦ criacao da Taxa dc Utihzacao de Recur- amplos rccursos para a despoluicao Leeislativo. inieiada pelo deputado Car- President Vargas, para protcstar con-
Z- 

' , / \ . -P1 SOS Hidrieos dc Dominio Estadual reeuperacao de todos os rios e manan- |0S;j^jnc c entlldes ambientalistas com tra a colocacao em disponibilidade Oe
, w 4 li ^ ' . , (TRH) 0 Executive tcm pra/o de 60 ciais do estado", afirma Carlos Mine "A v,stas 

a Conferencia das Na?oes L indas 627 fundonarios da scde no Rio. no
.• :.kU|J| jjfik dias para rcgulamcntar a lei. estabelecen- laM podc ser um instrument© para re- sotirc 0 Mcjo Amhjenic c Desenvolvi- dia 14. 0 presidentc do Sindicato dos

•s C do os valores da taxa c o tipo dc ativida- vcrtcr a degradafao de nossas baeias hi- mcmo (Rin-92).-Atualmente ha scis pro- Trabalhadores do Scrvico I ublico. uil-
X de empresarial que devcra paga-la. drograficas", acrescenia. ,,.tm dc |e; cnu-xame na Assembleia que bcrto Barata. disse que a diminuiwp

Mudangas vao desa ogur o trunsi ran. t t « 
A ki foi aprovada em dczembro. mas Carlos Mine acredita que a taxa sera procuram minimizar problemas ambien- 4°a""3o^ KtS^Ss!11 

J
_ /v • ^ acabou vetada pelo ex-governador Mo- a "reden^ao" dos orgaos ambientais do tais cstruiurais no eslado. como a inipu* ' , 1 „r I VoMClf A f rcira Franco. Esta semana. porem. o dc- cslado, quc vivcm a nnngua dc rccursos mdade de cmpresas poluidoras. a adicao DlSCIlimnaQao 0 govcrna-

< l ransiio lem muadnvci 
^;ticr;a"s 

oim#pqr?nr«is:

Tl * A 4- T 7 rt dcrnibado na Assembleia. por41 votos a ETatuaYd^Conserva^ao Ambien'lal comrole adequado.
• X\C\ PrPQInPntP zero. A taxa mcidira sobre as cmpresas ,Fecam). sera canmhado. ou scja. nao Cark» Mi&dcscobnu. por exemp o. ^ £ 

• 
servidores oublicos

a passfigeni
dos dnibus

pela
ruas

Zeca Fonseca
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Mudanças vão desafogar o trânsito em frente à Prefeitura

sexta-feira. 22 3 91 o Cidade o 3
JORNAL DO BRASIL

O governador Leonel Brizola deter-
minou ontem uma devassa na adminis-
tração passada, no que se refere á politi-
ca de pessoal. Entre as medidas do
decreto assinado por Brizola está o "Ic-
vantamento completo e circunstancia-
do", cm 30 dias, do ingresso de pessoal, a
qualquer título, no período de 15 de
março de 1987 a 15 de março de 1991,
não apenas nas secretarias, mas também
em órgãos da administração indireta c
fundações.

O levantamento ficará a cargo dos
secretários de estado e dos procuradores
gerais do Estado, da Justiça e da Defen-
soria Pública. Além disso, ao determinar
que o levantamento das contratações no
último ano da administração Moreira
Franco seja entregue cm prazo menor —
15 dias — à chefia do gabinete civil,
Brizola parece ter pressa em sustar irre-
gularidadcs.

Como o governador já prometeu, ele
poderá revogar leis que julgue inconsti-
tucionais. Além das contratações. Brizo-
Ia quer a relação de servidores que recc-
beram promoções, aposentadorias,
incorporações, classificações ou reclassi-
ficaçôes. concessão de benefícios, direitos
ou vantagens de qualquer natureza, entre
15 de março de 90 c 15 de março último

com a indicação, inclqsive, da autoridade
que os concedeu.

Com o levantamento pronto, o go-
vernador deverá estudar casos como o da
ex-secretária estadual de Educação, Fáti-
ma Cunha, que se aposentou, beneficiam
do-sc de uma lei de Moreira Franco que
determinava a contagem em dobro, para
fins de aposentadoria, do tempo de excr-
cicio em cargo comissionado. Como me-
dida preventiva para evitar o inchaço de
pessoal cm sua administração, Brizola
determinou que qualquer nomeação e
admissão no serviço público estadual, a
partir de sua posse, precisará dc sua
autorização, inclusive no preenchimento
dc cargos em comissão ou função gratifi-
cada, o que normalmente é feito pelos
secretários c presidentes de fundação.

Pelo decreto, os secretários dc Estado
dc Economia e Finanças e dc Adminis-
tração deverão criar um sistema compu-
tadorizado para controlar c aprovar as
folhas dc pagamento mensais c suple-
mentares dc todos os órgãos c entidades
do estado. Tal controle será feito tam-
bém na folha do mês de fevereiro, ainda
não paga. Em caso de eventuais omissões
nos levantamentos, os secretários e pro-
curadores serão responsabilizados Tara os adeptos da asa-delta. o outono ó uma boa época, pois as condiçoes dc vôo melhor,mi

Conselho devolve dinheiro 
Outono COITieÇâ despercebido

presidente do Conselho Esta- tadual de Contas dos Municipios era 3O presidente do Conselho Esta-
dual dc Contas dos Municipios
(CÜCláudio Moacyr. enviou car-
ta ao governador Leonel Brizola —

publicada ontem no Diário Oficial —
informando que vai devolver aos co-
fres públicos CrS 9,45 bilhões, meta-
de do orçamento anual do Conselho.
Moacvr diz ao governado! que uma
fomissào interna, forn
iíãTcrõrçiúÍKnTõ^CCM. chegou a
conclusão de que metade da verba
não era "imprescindível e inadiável".

O CCM foi criado pela Constitui-
çào Estadual para fazer auditona-r..Ls
prefeituras das cidades do interior
fluminense. Ele c a terceira esfera de
contas do Rio. onde já funcionam o
Tribunal de Contas do Estado e o da
capital, e estava ameaçado de ser c.x-
tinto, de acordo com proposta de
emenda constitucional que corria na
Assembléia Legislativa. No entanto,
uma manobra de deputados contra-
rios a idéia levou a proposta a ser
arquivada na sessão de quarta-feira.

um dos argumentos dos que de-
fendiam a extinção do Conselho Es-

tadual dc Contas dos Municipios era
justamente a enorme verba de que o
órgão dispunha! de CrS 18.9 bilhões.
"Não ganhamos a guerra, mas ao
menos unia batalha'. comentou, so-
bre a devolução da verba, o deputado
José Richard (PE), autor da proposta
que acabaria com o Conselho

Logo no micio_.da carta, Cláudio
Moacyr faz comentários sobre a dis
cussão em torno da existência do ór-
gão. Segundo ele. o CCM foi criado
pela Constituição Estadual e "teve sua
existência preservada é ratificada pelo
Supremo Tribunal Fedetal, cm ação
de inconstitucionalidade." Afirma que
sua nomeação para o Conselho "se

deveu ao PDT" c conta que. por ato
executivo interno, formou a comissão
para avaliar a necessidade do orça
mento. No final. Cláudio Moacyr
acrescenta que a devolução de metade
da verba expressa a Brizola "a contri-
buição desta instituição fiscali/adora
(...) à superação das notórias dificul
dades financeiras, cm meio ás quais se
inicia o seu governo.

Carioca mio prestei
ntcnçiío no tlm

de nuiis um verão

Vivendo numa cidade que se
identifica com o sol e com as. noites.
quentes c alegres do verão, o carioca
nem percebeu que ontem foi um dia
de mudança, com o inicio do outo-
no. Nàó prestou atenção aos primei-
ros momentos da nova estaçao. cm
que as noites e os dias têm aproxi-
madamente a mesma duração v a

T teui[Ki atura comcça. ao poucos, a—
diminuir."Nesta época, a gente começa a
ficar mais caseira, a cuidar mais do
conforto doméstico, a pensar em
aconchego", disse a estilista Simone
Pereira. I1) anos. Ela comentou tam-
bem que é tempo de tirar do corpo
as marcas de mais um verão: cortar
as pontas queimadas do cabelo, rc-
mover as manchas que o sol deixou
na pele e eliminar, através de uma
dieta, os centímetros | mais na bar-
riga. por causa do chope.' 

Quem tem crianças em casa vi\e

outra história. "È hora dc colocar os
meninos nos eixos, tira-los cedo da
cama. levar e buscar na escola, cui-
dar dos uniformes", disse a comer-
eiantc Maria das Graças Teixeira. 35
anos. que mora com os filhos de S e
6 anos em Copacabana. Sobre a
chegada do outono, disse apenas
OUé é a estação cm que se começa a
parar de reclamar do calor c da
quantidade dc roupa que as crianças
sujam. Para a dona de casa Glória
Mattos. I? anos, o outono significa
uma economia de quase 50% na
conta de energia cletrica. pois_ os
aparelhos de ar condicionado !icar
ráo desligados. Apesar de considerar
a época a mais confortável do ano.
ela se queixou da depressão que o
tom cinzento destes meses lhe cau-
sa,"È uma estação muito intima, de
recolhimento", disse Glória, que on-
tem estava no São ( ourado Fasluon
Malli em busca dos novos modelos
da estação.

Na filial da Smuggler do shop-
pmg. a estação chegou cm tons de
índigo e terra nas calças ç jaquetas
com detalhes de couro I oi festejado

com desfile e expectativas de melho-
res vendas: segundo a gerente. Beth
Vcnieíçs. é uma das épocas em que
mais se compra. "As pessoas come-
çam a se preocupar mais com a pro-
du$o", revelou. Também é época
em que se lê mais: o gerente da
Livraria 

"Curió. 
Jorge Henrique de

Almeida, espera um aumento em 50
0 n das vendas

Na L'Art du Pam. os queijos e
vinhos, representando o espirito da
nova temporada, já estavam expôs-
tos."Depois do verão, muita gente
gosta de estocar esses produtos Pa-
rece que as pessoas ficam mais guio-
s.is". disse o gerente. Fernando An-
tònio Martins

Num dia de pouco movimento
na praia de São ( onrado. praticam
tes de asa-delta comentavam o co-
meço da melhor temporada par.i o
vóo. com menos movimento na Pe-
dra Bonita, de onde partem T uma
época de mais contrastes térmicos
entre as correntes do ar. possibjli.-
tando mais tempo de vôo", explicou
o instrutor Daniel Sclimidt.de 2^
anos.

Mesa evita novos 
'marajás'

Equinócio é a marca da nova estação

A mesa diretora da Assembléia Le-
gislativa decidiu ontem arquivar o pro-
jeto de resolução que criava 79 cargos
com salarios de mais de CrS 1 milhão.
Além disso, elaborou outro projeto de
resolução, que sera votado em plenário,
proibindo qualquer serv idor do Legisla-
tivo de receber remuneração superior a
dos deputados (CrS 1.2 milhão, sem
jctons). excluindo-se as vantagens pes-
soais de cada funcionário, como por
exemplo as gratificações por tempo de
serviço. A Mesa decidiu também que
passara a ser publicado no Diário Oli-
ciai o valor da remuneração dos parla-
mentares. ate cinco dias após o paga-
mento.

Quanto.ao valor (jo.;eton.pago.aos
deputados por sessão extraordinária,
nem eles Sabem ao certo. Em janeiro o
deputado Antônio Francisco Neto (PL)
obteve, do Departamento Financeiro, a

informação de que ele era de ( rS
M.0I9.M. Ontem o deputado Alcides
Fonseca (PRN) disse que o valor era
CrS 4".115. e o deputado Carlos Mine
(PT), foi informado, oficialmente, de
que ojeton é de CrS 50.897.95

A discussão começou porque Alei-
des Fonseca denunciou que mesmo os
deputados que se ausentaram de algu-
mas sessões extraordmáiias receberam

pagamento por todas as 15 sessões
realizadas entre 15 e 2S de fevereiro. Ele
deu como exemplo a si próprio, ausente
na extraordinária de quarta-feira, as

Sh30. quando teve sua presença regis-
trada em ala. Ao pedir explicações aos
fnncionárifiS^ncarre^dt^-Sa- ata. .Aid;
des soube que a lista daquela extraordi-
naria foi a mesma das sessões ordina-
rias do dia. onde constavam os nomes
de 41 deputados.

Griicr Xlnv Dotjüfiàíioè

Voce já ouviu falar em cqui-
nocio c solstíciqf Em geral, estas
palavras não são lembradas na
mudança: das estações, apenas
em publicações cientificas. Mas
acabamos de passar pelo cqui-
nocio do outono no hemisfério
Sul: o Rio viveu ontem um dia
especial, que clareou as 5h56 e
terminou as ISh03. deixando 12
horas para o dia e 12 horas para
a noite. O equinócio significa es-
te momento que garante igual
duração, para o dia e a noite.
Durante o outono, os dias se
apresentam com esta forma, di-
minuindo gradualmente até o in-

verno, quando a noite passa a
ser mais longa do que o dia. C)
momento em que o sol deixa de
se afastar do Equador e Ilumina
com a maior intensidade um lie-
misfério do que o outro è clia-
mado de solsticio.

O outono è unjg estação dc
passagem, onde nos primeiros
dias sc mostram as caracteristi-
cas do verão e. dai para frente,
as do inverno. Isto acontece
principalmente nos países de di-
ma tropical, como o Brasil, onde
apenas o verão e o inverno tem
clara definição.

O tempo do outono apresen-
ta dias mais curtos do que os do

verão, chuvas de menor miensi-
dade. nem sempre acompanha-
das de trovoadas e rclampagos e
nevoeiros matinais intensos,
com pouca nebulosidade. Dai os
dias dc céu tão azul desta esta-
çào e a queda suave da tempera-
tura. A v egetação, que e dos ele-
mentos da paisagem natural o
mais sensível às mudanças do
tempo, mostra pequenas varia-
çòesf Raros são os exemplos, co-
mo os das amendoeiras. que per-
dem suas folhas, se preparando
para a secura do inverno. No
Rio o outono e ainda muito ver-
de, quebrado pela floração de
algumas espécies como a painei-
ra, a quaresma e as acácias.

Camelô teme

ser retirado

da Central
Cerca de 250 camelôs da Praça

Procópio Ferreira, na Cantral do
Brasil, com faixas e cartazes, foram
ontem ao Palácio Guanabara pedir
ao governador Leonel Brizola que
intercedesse junto ao prefeitura pa-
ra impedir que fiscais da Secretaria
Municipal de Fazenda os retirassem
hoje daquela praça.

Uma comissão de sete ambulan-
tes. recebida pelo major Heleno de
Almeida Barbosa, subchefe do Cia-
binetc Militar, foi informada de
que. na Secretaria municipal de 1 a-
zéncla, não Havia qualquer plano
para retirar os camelôs.

Quarta-feira, uma comissão lor-
mada por quatro ambulantes, tíês
integrantes da Associação Comer-
ciai e um representante da Secreta-
ria municipal de Fazenda, estará
reunida para discutir a atividades
dos camelôs na Central, onde há
300 barracas instaladas.

Funcionário cia

Roque te acusa

a ex-diretoria
t'm dos mais antigos funcionários

da Rádio Rôqoctc Pinto do Rio. o
jornalista Carlos Gondim. atribuiu a
degradação da emissora, denunciada
cm reportagem publicada no dia I \ no
Caderno Cidade, a "má administração
e a politicagem impostas por interesses
da campanha que lesou o cx-governa-
dor Morena Franco ao poder Ao
lado de Gondih o professor é historia-
dor Roberto Rui/ - também funcio-
na rio d*i Roíjucte Pinto, alerta para a
gravidade da situação mostrada na re-
portagem t critica a diretoria du enus?
sora que atribuiu ao desinteresse dos
funcionários! o estado dc abandono
dos estúdios e demais instalações.

" \ afirmação, injuríosa e injusta de
que falta carinho e vontade de traba-
lhar aos funcionários da emissora
absurda", afirma Roberto Rui/ Se-
gutido o historiador, os funcionários
da radio foram "mjustiçados pelo ex-
diretor. Jorge Coulinho, "Apesar dos
salários baixos c sempre atrasados.
ses funcionários tem se 'comportado

como verdadeiros heróis fazendo tudo
para manter a rádio funcionando .V
os que foram postos cm disponibilul
de continuam contribuindo", aig
menta

Em carta dc três páginas enviada no
JB, os dois funcionários atribuem aia-
da o abandono da emissora, pertenceu-
ic ao governo do Estado do Rio de
Janeiro, ao aiastameiito.de ZS redato-
res. locutores e programadores antigos,
ainda no inicio da admiiusjçàçào de
Moreira I rancó, sob a alegação, de se-
rciu eles "considerados brizolistas e
desnecessários á programação": Pouco
depois, entretanto, segundo Gondim.
"o pretexto deu lugar a admissão quase
imediata de cerca de 40 prestadores de
serviço, cm iirande parte absolutamen-
ie incapacitados"

"Fatos dessa natureza e outros am-
da mais lamentáveis desvirtuaram por
completo as atividades da emissora?,
garante Roberto "O 

que de pior pode
acontecer a uma emissora destinada
essencialmente a funções de educaçaC
cultura e informação, e a política
conclui Gondim.

Trânsito tem mudança

na Presidente Vargas

O trânsito vai mudar nas imediações
do Centro Administrativo da Prefeitura,
nj Cidade Nosj (Zona Norte), a partir
de lulho. com o fechamento da Avenida
Presidente Vargas aos veículos procedení
tes do Túnel Rebouças As obras, que
começaram segunda-feira, incluem a in-
versão de mão em ires rua:., a alteração
do trajeto dos ônibus e a ampliação de
uma passarela para pedesires. O secreta-
no municipal de Obras. L.uis Paulo (. or-

. réa da Rocha, estimou em CrS 120 mi-

. Ihôes o custo total da mudança.' executada em conjunto com a l ,«mp.i-
hhta de Engenharia dc 1 rafego.

Dc acordo cota Luiz Paulo, os con-
gestionamcntos matinais na avenida Pre-

; -dente Vargas acontecem por causa da

desvio, os motoristas que sairen) do lunel
descerão o,Viaduto Paulo de f-rontin e
seguirão direto para a Rua Afonso t a-
valcanti. paralela, Para voltar j Presi-
denie Vargas, o trajeto sera pela Rua de
Santana Motoristas ptocedentès da Pra-
ça da Bandeira lambem poderão fazer
esse percurso.

Parte da Rua Afonso Cavalcanti, em
frente ao Centro Administrativo, terá
mão invertida, permitindo a passagem
pela frente da Prefeitura dos ônibus que
atualmente trafegam por iras. pela Ru i
Julio do Carmo. Também as ruas Júlio
do Carmo e Pinto de A/e-cdo icrao a
ma o invertida O acesso à Prefeitura seta
melhorado para os pedestres, com a ,nn-
pliaçào da passarela que lie.! as pista-

 . /,'ra \orie da Presidente Var-

~Avciiipiesas-que poluem e usam as
águas dc rios c os demais recursos hidri-
cos do Estado do Rio de Janeiro passa-
ráo a pagar uma taxa que será utilizada
na recuperação do meio ambiente degra-
dado. A exemplo da França c da Alemã-
nha. onde há anos há taxação semelhan-
te. a Assembléia Legislativa aprovou a
criação da Taxa de Utilização de Recur-
sos Hídricos de Domínio I: s t a d u a I
(TRH) O Executivo tem prazo de 60
dias para regulamentar a lei. estabelecem
do os valores da taxa e o tipo dc ativida-
de empresarial que deverá pagá-la.

A lei foi aprovada em dezembro, mas
acabou vetada pelo ex-governador Mo-
rcira Franco. Esta semana, porém, o de-
pulado Carlos Mine (PT), autor do pro-
jeto. conseguiu que o veto fosse
derrubado na Assembléia, por 41 votos a
zero, A taxa incidira sobre as empresas
que captarem água, com base na quanti-
dade e finalidade do uso, c Ijnçarenv
efluentes líquidos nos recursos hídricos,
como rios e lagoas, lendo como parame-
tro a vazão e toxicidade Neste caso,
quanto maior o volume do esgoto indus-
tnal lançado e quanto mais tóxico, mais
o poluidor pagara

Serão também obrigadas a pagar a
laxa as empresas (públicas ou não) que
construírem barragens para a geração de
energia elétrica, com base na área alaga-
da e no volume de água represado "I.

importante esclarecer que o pequeno
ciptador, como uni agricultor, não é ob-
jeto da lei. mas sim as indústrias..mesmo
as go\ernamentan c as de economia mis-
ta", informa Mmc Apiovada também

..(fahalho-4-a-];eema-(-Fundavào-Estrttltr,ri
de Engenharia do Meio Ambiente) e da
Seria (Superintendência Estadual de
Rios c Lagoas).

"Essa lei representa uma verdadeua
revolução na política ambiental no Rio
Ao aplicar, pela primeira vez no pais. o
principio poluidor-pagador. cia gaiante
amplos recursos para a despoluiçáo e
recuperação dc todos os rios c manan-
ciais do estado", afirma Carlos Mine "A
taxa pode ser um instrumento para re-
verter a degradação de nossas bacias In-
drograficas", acrescenta.

Carlos Mine acredita que a taxa será
a "redenção" dos órgãos ambientais do
estado, que visem á nungua dc recursos
O importante é que o dinheiro obtido
com a taxa, a ser depositado no Fundo
Estadual dc Conservação Ambiental
(Fecam). será car unhado, ou seja. não
poderá ter destinação diversa da estipu-
iada em lei Trata-se de um recurso a ser
usado, por exemplo, em projetos de des-
poluição de rios, reflorcstamento de suas
margens e nascentes e construção de es-
taçòes de tratamento dc efluentes indus-
tnais

O deputado lembra que a aprovação
da lei não significa que as indústrias
fiquem liberadas para poluir, desde que
paguem a taxa. pois há uma legislação
ambiental "Não existe poluição /ero.
pois mesmo que uma industria esteja
cumprindo a legislação ambiental, algu-
ma poluição ela provoca. A taxa vai
incidir sobre essa poluição. I como a
l.iv.MO e proporcional, as empresas se-
ião incentivadas a investir em tecnolo-

Pacote ecológico

tem seis projetos
A lei que cria a Taxa de 1'üli/açáo dc

Recursos Hídricos de Domínio Estadual
faz parte de unia mBpW» ecçjfaica no
Legislativo, iniciada pelo deputado Car-
los Mine e entidades ambientalistas com
\istas á Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente c Desenvolvi-
mento (Rio-92). Atualmente há seis pro-
letos de lei cm exame na Assembléia que
procuram minimizar problemas ambien-
tais estruturais no estado, como a impu-
nidade de empresas poluidoras. a adição
de chumbo (cancerígeno) na gasolina e o
despejo de lixo químico industrial, sem
controle adequado.

Carlos Mine descobriu, por exemplo,
que 90% das multas ambientais aplica-
das de 88 a 90 não foram pagas por
empresas que estavam prejudicando o
meio ambiente. Por isso foi elaborado
um projeto de lei para uma política de
gerenciamento de recursos hídricos ca-
pa/ dc impedir a renovação de licenças
para quem polui e não paga multas
Outro projeto de lei propõe auditorias
periódicas em determinados ramos de
empresas (siderurgia, química e petro-
química), custeadas pelos poluidorcs e
realizadas por órgãos públicos ou empre-
sas indicadas pelo governo Segundo le-
vantamento do deputado, o Rio produz
260 mil toneladas de lixo químico indus-
trial altamente tóxico, das quais 208 mil
i«Jin uiC.ui.is. 1U n Uuiv/a

Fotos premiadas — João
Cerqucira, do JORNAL DO BRASIL.
com a fotografia em preto e branco Knt
coisa tapeia, e C ésar Loureiro, de O
Globo, com a foto colorida wiUtçào.
dividiram o primeiro lugar do concurso
I magens do Carnaval .de.-Rua,-pronto-"'—rníõ^pêTIPRTõrãTe Associação dos Re-
pórteres Fotográficos (Arfoc) O julga-
mento foi feito por oito profissionais
de fotografia. O prêmio é uma passa-
gem Rio-Buenos Aires-Rio.
DNER- Funcionários do Dcpar-
lamento Nacional de Estradas de Ro-
dagem (DNER) fi/eram ontem, entre
lOh c I2h. manifestação na Avenida
Presidente Vargas, para protestar con-
tra a colocação cm disponibilidade dc
627 funcionários da sede no Rio. no
dia 14. O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores do Serviço Público, Gjl-
berto Barata, disse que a diminuição
do número de funcionários prejudica a
manutenção das estradas federais.
Discriminação — O governa-
dor Leonel Brizola cncaminhou-proje-
to de lei á Assembléia Legislativa esta-
beleeendo sanções administrativas e
multas para qualquer tipo de discrimi-
nação racial. Aos servidores públicos
ou pessoas com vínculos cotn a açlmi-
mstraçào pública, o projeto prívéimul-
tas dc 1 Ufcrj (CrS 6.554,00) a! 500
Uferjs (CrS 3.2b7.000.(K)) e susj
de até 60 dias: cm caso dc rcin«'
cassação dc aposentadoria ou 11
bilidade c destituição de cargo
missão ou função gratificada. Pai
tidades privadas, as multas ^ão do
mesmo valor, além de suspensão provi-
sória do direito de participar de licita-
ções com órgãos e entidades da admi-
nistraçâo direta indireta e fundacioiial
A reincidência poderá acarretar decla-
ração de inidoneidade para licitar c ou
contratar com os órgãos e entidades
estaduais e. ainda, recomendação aos
municípios para suspensão de alynrá
ou interdição provisória de atividades
ou estabelecimentos.
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_ A arte no Mosteiro de Sao Bento

I umraro exemplode prcMmijao. Am- ^ ^ ^ | V4^^com a pazcstabclccida pclos bcnediti-
da com boa parte de sen acervo origi- EflESpM^^Lv^ "X {• JL re jkjtaSjjPfr^ nos que, ate hoje, administram o Mos-

nal. a igrcja rcsistiu ao passu dos s«u- 
^8gp^": 

,eiro- l-m 
J7,17- 

<K.franccses. Iiderados

da cidadci que amea^aram a integrida- S fifll MB M EBB jM deados pclos Portugueses dos muros da
de do Mosteiro. E chegou aos dias |g|jj ajKMyM construcao, onde foram mstalados ca-

a conslruiram a partir do scculo 17: no -'ffli?-*"'^ J dcPD 
"{Jg^"^Vm 

I80S.
alto de urn morro, longe do tumulto da ,4 simphcidadc da lachada do templo e expressaS do maneirismo e|e ^vm para hospedar nobres da cor-
cidadc, para permitir a meditacao. . . ^ , .J§i . J/ , . _ . .- le. que percorreram todo o predio do

| Apcsar de chamada usualmente de cci?ao. entalhador e cscu 10-de lalmto depots da RevolupaoFrancesco fim Mosiaro. inclusive os elaustros, o que
lgreja de Sao Bento, a igrcja do Mos- cpmnarfyd ao de Aleyadinho, respon- do absolutist na Luropa. 'A parte alc hoie e proibido a visiianics
tciro e dedicada iNossa Scnhora de Sdvcl pelas talhas ongir.ais c outros rococo dcixa ver mclhor as paredes. os J » 

nrH,Ji, ,
Moniscrrat. cuja imagem ocupa o lu- irabalhos cm madeira (nemtodos am- moUvos dccoratiyos e nao produ/. tan- "" r " '

gar principal no altar Sua cfs.rucao |« eslao na igrcja); e Ire. Ricardo do ,a sombra ', comenta Roquctc. Sao '«
con*# no scculo 17. alguns anos de- War. autor das beltss.mas p.nturas - cxcmplos desse estilo a capcla-mor com °c Ja"™s' §£"'§ 

M "T"'

pois que OS monges bcneditinos Pedro de mais de 300 anos — que dccoram o 0 oraculo. as capclas laterals e a capela . . ' 1¦ ', ¦ S9, j . .
Fcrrazc Joao Porcalho reCebcram. em ®»j do Santissimo Sacramento, esia ultima ' ,. ' j, 

'. 
n . ftgfjlL Pcixoio23400872-0 kua atraves de doacao o terrcno do "O atual conjunlo e fruto de obras fclta nor Mcstre Iniiib Ferrcira Pinto ^\oi.i aa Arm,ma. norianc mxoio

'sSt dlr''N«uc WW lumK nilfmrnmnm no s.vnlo 17 cm 1617 r ^ , V , mandou instalar canhoes nas partes23400697-1 promontono para fundar outro con- qui on e ar.^im no^ulo 17 cm 16I7. famoso artista do scculo 18. n,ais elevadas do tcrreno para atacar a
23400429-9 vento da ordem. 0 morro. chamado da A igrejf lem muitos outros Strati- esquadra de Saldanha da Gama. No

C<onccnao e dencmnnado mais tarde de Kirrnc 
i cnoinnto outras ia vos: os grandes lampadarios de prata, iirotcio, paredes do Mosteiro foram

Sao Bento, era um dos quatro que ' ' 
jn. • do que tcriam Sido produ/idos nas ofici- atingidas c monges ficaram fendos. O

26710023-8 dcram inicio a coloniza?2o da udadt. I . • • .. .' R .j nas de Mcstre Valemim; os portocs dc ultimo acontccimcnto que abalou a paz
SnSe scs;IKS?*• is^tsf'53LTS,«"; «»¦ »§».-W .«»s**>r«•«™'»-
26710066-7 pSfJJSdS'Sr esta valio- responsavel pclos Roieirns CuUurms cm ^ c <*? •«" «P*«n- 5al de 1,64' i®Sdo 05-monges tive-1 °ram. aslon4JU,s "or ' . HiMilmm I hisinria c a -irte rio> lando Santa Lsco astica, irma de Sao ram que conviver com soldados. De la
26750137-7 sa ohra de arte quatro Metres c J ark d° 

Bcma San,., Gertiufe Ma Ms Mfl panuk «a foram xkmkidos
26710139-2 reformas reali/adas no scculo Lourcn?o, Sao Caetano e Nossa So- ao lugar a tranquihdade e o silcncio.

26750091-6 . ..267.100.124- -267501214- 
U 

Ifc^nrdo dc Sao Bcfo ar- 18, a predominant barroca deu lugai nhora da Conceifao; as cstatuas de rompido apenas pclo som dos smos-c
26750253-2 q^uUcio que modificou e ampliou as formas mais leves e delicadas do Santa Frandsca Romana Santa Ida, famosas m,s"

jjcia original; frci Domingos da Con- rococo, estilo que chcgava ao Brasil Sao Bento, Santa Escolastica c Nossa sas matinats dc domtngo.

hwii!' 
i~v —v ^

I v^j LM/I/I'

Musica — Entusiasmados com os Roteiro ¦ •••:
rcsultados do Tcrrcirt'w do Samba, 26 I —-—
harraquciros dc comidas tipicas rcsohe- I ^ Igrcja do Mosteiro de Sao Bento 4872) e rccomcnda atcneao especial aos chamado galile, utili/ado na arquitctura iruidas para pessoas importantes da epo-
ram tornar permanentc a animapao dos podc scr \isitada diariamcntc, das 7h as scguintcs dctalhes da igreja: rcligiosa para ajudar os fiicis a sc conccn- ca. com tcto cm aboboda revestido cm
dias de Carnaval c criaram a Associapao 11 h c das I4h as 18h Para qucm vai de Parte externa — Carlos Roquelc trarcm para os rituais. atraves da leve madeira e chao dc lajolas, sobre lapidcs - •
Cultural dos Barraqueiros do Samba, cu- I carro. o acesso t pcla Rua Dom Gerardo; dcstaca a simplicidadc da fachada da diiriinuit;ao da lu?. Nesse espaco, o visi- dc personalidades da cidadc, como D.
ja dirctoria toma posse hoje, a partir das os que estiio a pe podem subir as cscada- igrcja. rcprcscniante do maneirismo. estilo lante deve obscrx-ar os grandes paineis de Vitona dc Sa (desccniicntc do fundador
18h, com uma grande festa popular na riasdepcdra, no fim da Rua l"dc Marco. que marcou o pcritxio enlre o fim da azulcjos do scculo 17. cm otimo cstado de da cidade, hstaao dc Sa), Diogo dc Bnto
Praca Tiradcntes. Alem da cantora Al- Durante a semana o passeio c otimo para Rcnasccnya e o inicio do barroco. Apre- conscnafao. Todos cles foram pintados dc Laccrda, doador do terrcno do Mos-
cione, convidada como paraninfo, a not- qucm dcsc. f d tumulto da cidadc eiar a sobnedade da construcao. as linhas mao c tcm cores amarcladas, o torn usado tciro aos bcnediiinos, c Antonio Carlos dc . ..
te contara com a participate de grandes 

J 
s j Tdom.neos ha retas. as torres laterals, os alpendres e na epoca. antes do medomlmo do azul Andrade. irmao de Jo^ Bom aao. o aUar „

cstrclas da musica nonular, como Jame- 8 . A'.ai, larga utili/asao da pedra para emoldurar nos irabalhos da azulcjaria portugucsa. bolo de noiva, todo em camadas. as esta-
i- , Mcstre Marcal Oswaldo Nuncs. os mats uma atra^o: a missa solcnedas I vSos dc janclas c portai§ cimalhas c mar- Interior — A parte mais rica da igreja tuas dos santos. dos seculos I < c 18, cntrc
t' .ih i l- (rinHhi v n Grurio Afro Oiu- toda cm canl° gregoriano. que sc tornoii Mr os pavimentos. A pedra foi material deve ser apreciada com calma, para que das Sao Bento c Santa Escolastica. com

tradicional para catolicos e turistas. muito usado na arquitctura rcligiosa do nenhum dctalhc scja dcixadq dc lauo. atnbutos dc prata; a capela do Santissimo
, professor Carlos Roquctc organi/a gru- pcriodo colonial brasilciro. Sobre a galile eslao o balcao do coro e Sacramento de Mcstre jnacio, e os lam-

pos para um passeio orientado ao Mos- Galil6 - Kntre o> portocs de cntrada orgJo; sobre os corrcdores das capclas nadanos dc prata trabalhados na oltcma
tciro (a ser combinad® pclo telefone 322- 0 interior da igrcja ha um amplo cspayo. laterals estao as tribunas da nave, cons- de Mcstre \ alentim.

Matem^tica

;; \
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Nu gulile, umplo espaço entre os portões dc cntnidn c o interior du igreja, menos claridade ajuda na concentração para rituais

rfimjcu

Roteiro

Sobre a gatííé ficam o balcão do coro e o órgão, instalado desde 1773. que tem os seus tubos dispostos também pelas laterais

Os novos universitários

A arte no Mosteiro de São Bento

Vestibular

Rural abre vaga para

mais 123 candidatos

Reclassificados

JORNAL DO BRASIL 1

A Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro (UERRJ), que integrou
o vestibular Associado, divulgou uma
relação de 33 candidatos reclassificados
q 90 remanejados (que indicaram a ins-
lituição como segunda opção). O prazo
para as matrículas é até segunda-feira,
das 8 às 11 h e das 13 às 16h. na Divisão
de Matrículas, sala 101 do camnus da
universidade, cm Scropédica, distrito de
ltaguai.

Essa foi a terceira reclasstficaçào da
Universidade Rural para preencher as
650 vagas oferecidas para o primeiro
semestre dc seus cursos. Os 33 candida-
tos foram reclassificados para o primei-
ro semestre dos cursos de Agronomia,
Çiènctas Biológicas, Educação Fisica,
Engenharia dc Alimentos, Florestal c

Quimica. Veterinária c Zootecnia. Per-
derá a vaga quem não fizer matricula
até segunda-feira c os candidatos que
estiverem inscritos como aluno cm
qualquer outra universidade pública.

Estão sendo lambem convocados
candidatos classificados cm vestibulares
dc outras instituições públicas para o
preenchimento dc 57 vagas cm Gcolo-
gia c licenciatura cm Economia Domes-
ticá, Fisica c Química. A UFRRJ fará
novo vestibular em julho, para preen-
cher 540 vagas nos cursos diurnos e 45
ou 90. nos noturnos. O cdilal será di-
vulgado em abril c as inscrições estão
marcadas para maio. A direção da Ru-
ral ainda está definindo os cursos c o
total dc vagas para esse vestibular.

Agronomia
41100150-6 41100165-5
4110 0011-0 4110 0060-7
4110 0030-0 4110 0254-6

Ciências Biológicas
4350 0098-9 4190 0049-2

Educação Fisica
4350 0018-7

\ Engenharia de Alimentos
4390 0008-4

Engenharia Florestal
4410 0045-2
4410 0072-6

Engenharia Quimica
4430 0451-0
4430 0493-2

Veterinária
4700 0195-9

Zootecnia
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Senhora de Montserral; as três naves,
com teto de madeira jjaspeada c paredes
recobertas por talhas barrocas, enfeita-
das de ouro; os relevos nas pilastras do
templo representando reis, papas e bis-
pos beneditinos; o batistòrio; o órgão
de quatro teclados, instalado cm 1-773;
c os sinos das torres que anunciam o
Angclus. as cerimônias solenes e as
missas de vésperas.

Mas nem sempre, durante esses sé-
culos. eslas obras de arte conviveram
com a paz estabelecida pelos benediti-
nos que. até hoje, administram o Mos-
teiro. Em 1717, os franceses, liderados
por Duguay-Trouin, foram bontbar-
deados pelos portugueses dos muros da
construção, onde foram instalados ca-
,nhõcs. Em 1732 o convento loi amea-"
çado por um incêndio e, após a chega-
da dc D. João VI ao Brasil, em I8Ò8.
ele serviu para hospedar nobres da cor-
te, que percorreram todo o prédio do
Mosteiro, inclusive os claustros, o que
alé hoje é proibido a visitantes.

Em 1823 D. Pedro I ordenou a
transformação do Mosteiro cm quartel
de marinheiros, o que acabou danifi-
cando algumas obras dc arte. Ainda no
século passado, era 1894, durante a
revolta da Armada. Floriano Peixoto
mandou instalar canhões nas partes
mais elevadas do terreno para atacar a
esquadra de Saldanha da Gama. No
tiroteio, paredes do Mosteiro foram
atingidas c monges ficaram feridos. O
último acontecimento que abalou a paz
0 tranqüilidade do lugar foi a Revolu-
çào de 1964, quando os monges tive-
ram que conviver com soldados. De lá
p;ir;i dl i-nlri-l.inlp for trP devolvidos
ao lugar a tranqüilidade e o silêncio,
rompido apenas pelo som dos sinore
do canto gregoriano das famosas mis-
sas matinais dc domingo.

Missa comemora hoje o

cinqüentenário da PUC

Leilão — A prefeitura do Rio vai
leiloar, segunda-feira, as I3h, no depósito
da praça Seca. 9, em Jac.irepaguà; 11.300
produtos apreendidos nas ruas do Rio A
mercadoria será dividida em III loics c
incluiu até mesmo câmaras frigoríficas e
maquinas de preparar batata frita, além de
variado material de papelaria e armarinho.
O. interessados em participar do leiàp
poderão examinar a qualidade e os estado
dc conservação dos produtos que estarão
expostos ao público, hoje e amanhã, das
lOh a« I7h, não apenas no depósitos da
Praça Seca como também no da Praça
F.uvaldo Lõdi. na Barra da Tijuca Neste
último endereço estão" sendo exibidos os
lotei de sucata e ferro velho.

Música — Entusiasmados com os
resultados do Terreirâo do Samba, 26
barraqueiros de comidas típicas resolve-
ram tornar permanente a animação dos
dias de Carnaval e criaram a Associação
Cultural dos Barraqueiros do Samba, cu-
ja diretoria toma posse hoje, a partir das
18h, com uma grande festa popular na
Praça Tiradcntes. Além da cantora Al-
cione. convidada como paraninfo, a noi-
te contará com a participação de grandes
estrelas da música popular, como Jame-
lão. Mestre Marçal, Oswaldo Nunes, os
Filhos de Gandhi c o Grupo Afro Oju-
Übá-Axe. entre outros. Estarão presentes
o governador Leonel Brizola, o prefeito
Marcello Alencar e o presidente da Rio-
tur, Trajano Ribeiro

A Igreja do Mosteiro de São Bento
pode ser visitada diariamente, das 7h ás
11 h c das I4h ás 18h Para quem vai de
carro, o acesso è pela Rua Dom Gcrardo,
os que estão a pé podem subir as escada-
rias dc pedra, no fim da Rua Io dc Março.
Durante a semana, o passeio c ótimo para
quem deseja fugir do tumulto da cidade
por algumas horas. Já aos domingos há
mais uma atração: a missa solene das 1 Oh,
toda cm canto gregoriano, que se tornou
tradicional para católicos e turistas. O
professor Carlos Roqucte organiza gru-
pos para um passeio orientado ao Mos-
teiro (a ser combinado pelo telefone 322-

4872) c recomenda atenção especial aos
seguintes detalhes da igreja:
Parte externa — Carlos Roqucte
destaca a simplicidade da fachada da
igreja, representante do maneirismo, estilo
que marcou o período entre o fim da
Renascença e o inicio do barroco. Apre-
ciar a sobriedade da construção, as linhas
relas, as torres laterais, os alpendres c a
larga utilização da pedra para emoldurar
vãos de janelas c portas, cimalhas c mar-
car os p.oimcntos, A pedra foi material
muito usado na arquitetura religiosa do
período colonial brasileiro.
Galilé Entre os portões de entrada c
o interior da igreja lia um amplo espaço,

4950 0010-1
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22350337-6
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26710139-2
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Igreja imintém o
rico acervo dc
mais de 300 anos

TT ma das obras mais importantes
U da arte brasileira desde os tem-

pos do Descobrimento, a Igreja do
Mosteiro dc São Bento é. ainda hoje,
um raro exemplo dc preservação. Am-
da com boa parte de seu acervo origi-
nal, a igreja resistiu ao passar dos wu-
los e a diversos momenK.j da história
da cidade, que ameaçaram a integrida-
dc do Mosteiro. E chegou aos dias
atuais mantendo as mesmas condições
impostas pelos monges beneditinos que
a construíram a partir do século 17: no
alio de um morro, longe do tumulto da
cidade, para permitir a meditação.

Apesar dc chamada usualmente dc
Igreja de São Bento, a igreja do Mos-
teiro é dedicada a Nossa Senhora de
Montserral. cuja imagem ocupa o lu-
gar principal no altar. Sua construção
começou no século 17, alguns anos de-
pois que os monges beneditinos Pedro
Ferraz e João Porcalho receberam, em
I586, através de doação, o terreno do
promontório para fundar outro con-
vcnlo da ordem. O morro, chamado da
Conceição e denominado mais tarde de
São Bento, era um dos quatro que
deram inicio à colonização da cidade.
Os outros eram os morros do Castelo,
de Sgntp Antônio e da Conceição.

Foram responsáveis por esta wtlio-
sa obra dc arle quatro artistas, três
deles integrantes da ordem: Francisco

--FmrrtrMr^Tíífã7aútõ7 da píãnta da
igreja; frei Bernardo de São Bento, ar-
quiteto que modificou e ampliou a
idéia original, frei Domingos da Con-

A simplicidade da fachada do templo è expressão do maneirismo

- 
|)m altar montado no ginásio da Pon-

tificia Universidade Católica (PUC), na
Gávea, vai reunir hoje dois nomes famosos
da Igreja no Brasil, mas de tendências
opostas: o cardcal-arcebispo do Rio dc
Janeiro, Dom Eugênio Sales, e o arccbis-
po-cmcrito de Olinda c Recife, Dom l lei-
der Câmara, que concelebrarào uma missa
solene dc comemoração dos 50 anos da
instituição. Na época da Quaresma, não
são permitidas grandes festividades, mas,
mesmo assim, o Coral da PUC cantara na
missa, que começa ás 9h30. Em seguida.
Dom Héldcr e o advogado Ueráclito da
Fontoura Sobral Pinto, ex-professores da
universidade, receberão um titulo rara-
mente concedido pela PUC: o de doutor
hbnort| causa.

O governador Leonel Bnzola c outras
autoridades foram convidadas para a fesla
da PUC, que reunirá mais uma vez os
calouros de 91 e alunos da primeira turma,
formada cm 1941, quando a universidade
resumia-se aos cursos dc Filosofia e Direi-
to c funcionava numa casa na Rua São
Clemente, cm Botafogo, ao lado do Colé-
gio Santo Inácio. Para a solenidade de
hoje, o reitor da PUC. padre Laérao Dias
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Célia Abend

ccição, cntalhador e escultor dc talento
comparável ao dc Aletjadinho, respon-
sável pelas talhas originais c outros
trabalhos cm madeira (nem todos ain-
da estão na igreja); c frei Ricardo do
Pilar, autor das belíssimas pinturas —
de mais dc 300 anos — que decoram o
teto."O atual conjunto é fruto de obras
que começaram no século 17. cm 1617,
e só terminaram no século 18. Parte do
interior da igreja, como a talha da
nave, é barroca, enquanto outras já
representam a introdução do rococó",
explica o professor Carlos Roqucte. da
Associação Brasileira de 

'Educação 
c

responsável pelos Roteiros mliurais
que divulgam a história e a arte dos
pontos turísticos do Rio

Com reformas realizadas no século
18, a predominância barroca deu lugat
ás formas mais leves e delicadas do
rococó, estilo que chegava ao Brasil

depois da Rc\olução Francesa e do fim
do absolutismo na Europa. "A parle
rococó deixa ver melhor as paredes, os
motivos decorativos e não produz, tan-
ia sombra ', comenta Roquele. São
exemplos desse eslilo a capcla-mor com
o oráculo, as capelas laterais e a capela
do Santíssimo Sacramento, esta última
feita por Mestre Inácio Ferreira Pinto,
famoso arlista do século 18.

A igreja tem muitos outros atrati-
vos: os grandes lampadários dc prata,
que teriam sido produzidos nas ofici-
nas de Mestre Valentim; os portões dc
ferro, em arco, fundidos na Inglaterra
em 1880, e que têm relevos represen-
tando Santa Fscolástica, irmã dc São
Bento. Santa Geri rudes. São Brás São
Lourcnço, São Caetano e Nossa Se-
nhora da Conceição; as estátuas de
Santa Franasça Romana, Santa Ida,
São Bento, Santa Escolástica e Nossa

de Moura, convidou ainda os professores-
fundadores da universidade, entre os quais
Alfredo Lamy Filho, Américo Jacobma
Lacombe, padre Fernando Bastos D'Avila
c Américo Píquet Carneiro.

Uma grande exposição sobre os 50
anos da PUC e sua importância para o
bairro da Gávea será inaugurada ao meio-
dia, no Solar Grandjean de Montigny,
uma construção do século 19, dentro do
campus, onde funciona um centro cultu-
ral Além de fotos da universidade, estarão
expostos moveis, maquinas e equipamen-
tos de escritório usados nesses 50 anos e
medalhas e prêmios recebidos pelos reito-
res.

Ainda como parte dos festejos do dn-
qüentenário, padre Laércio planeja para o
segundo semestre abrir os portões da PUC
á comunidade. Mas ele quer também pro-
mover uma homenagem póstuma a alguns
fundadores da PUC, entre os quais o
grande pensador católico e humanista Al-
ceu Amoroso Lima, professor de Literatu-
ra Brasileira até completar 70 anos, uma
das pessoas que colaboraram para colocar
a universidade entre as melhores do pais.

chamado galilé, utilizado na arquitetura
religiosa para ajudar os fieis a se concen-
trarem para os rituais, através da leve
diminuição da luz. Nesse espaço, o visi-
üintc deve observar os grandes painéis de
azulejos do século 17, cm ótimo estado dc
conscn açào. Todos eles foram pintados a
mão e tém cores amareladas, o tom usado
na época, antes do predomínio do azul
nos trabalhos da azulejaria portuguesa.
Interior — A parte mais rica da igreja
deve ser apreciada com calma, para que
nenhum detalhe seja deixado dc lado.
Sobre a galilé estão o balcão do coro e o
órgão; sobre os corredores das capelas
laterais estão as tribunas da nave. cons-

truidas para pessoas importantes da epo-
ca. com teto cm abóboda revestido em
madeira e chão dc lajotas, sobre lápides
de personalidades da cidade, como D.
Vitória dc Sá (descendente do fundador
da cidade, Estado dc Sá); Diogo dc Brito
dc Lacerda, doador do terreno do Mos-
teiro aos beneditinos, e Antônio Carlos dc
Andrade, irmão de José Bonífádo, o altar
bolo dc nona. todo em camadas; as está-
tuas dos santos, dos séculos 17 c 18, entre
elas São Bento c Santa Escolástica, com
atributos dc prata; a capela do Santíssimo
Sacramento de Mestre Inácio; e os Iam-
padários de prata trabalhados na oficina
de Mestre Valentim.

4110 0192-8
4110 0189-4

4110 0188-6
4110 0245-4
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¦naagao sob controle. So posso fazer de Brito, dc 24 anos, que chamou redro truvao para crgianm miu ¦
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Os 400 invasores do terreno e das casas da prefeitura foram retirados pelos policiais militares
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Invasores de terreno e casas

da prefeitura são retirados
^ J . . .., .. «•«£*##•\s ccrca Je 4f»0 pessoas que invadi

;{m na noite dc quarla-fcira um terreno
(U prefeitura cm Del Castilho, com 19
fjjsas de dois andares que seriam entre-
gúes a funcionários municipais dc baixa
renda rio próximo dia 31, foram retira-
dás por policiais militares, no inicio da
noite de ontem. Os invasores só deixa-
ram a área de cerca de 20 mil metros
quadrados na Estrada Velha da Pavu-
na. 1.185. após serem cadastrados c as
cjjsas foram lacradas.

; A tarefa de convencer os invasores a
sairem das casas de dois c três quartos
com varanda — o resto do terreno ha-
via sido demarcado com barbantes —
fitou a cargo dc funcionários da Secre-
tária Municipal de Desenvolvimento
Social. Eles cadastravam as famílias ga-
rántindo uma solução para quem fosse
realmente necessitado, como a domésti-
ca Vera Pereira de Sou/a. dc 39 anos.
oito filhos e grávida de três meses, mo-
radora de área de risco na Favela do
Rato Molhado.

Pela manhã, o secretário municipal
de Desenvolvimento Social. Pedro Por-
fino, [esteve no local para tentar con-
vencer as pessoas a saírem, mas foi
recebido com vaias. "O que voccs estão
la/endo è um seqüestro. Invadem pro-
priedade alheia c exigem outra casa co-
nio condição para devolverem o que
nâo lhes pertence. Pois fiquem sabendo
que vocês não \ão ficar ai", ameaçou
Porfirio. Segundo o secretário, serão
construídas ali mais 385 casas, todas
destinadas a funcionários municipais
que ganham de três a cinco salários
mínimos. O financiamento é do Institu-
to de Previdência do Município (Prey
Rio) e todos os futuros moradores já
estão cadastrados.

O comandante do 22° BPM (Benfi-
ca), tenente coronel Carlos Antônio
Nçri do Nascimento, também esteve pe-
Ia manhã no terreno, mas se recusou a
usar seus homens para retirar os inva-
sores. Ele explicou que não tinha auto-
rização. "Minha função c manter a si-
tuação sob controle. Só posso fazer

Pedro Porfirio tentou convencer as pessoas a sairem e foi vaiado

alguma coisa com uma ordem judicial
dc reintegração dc posse", afirmou,
acrescentando que "isso é muito mais
uma decisão política do que policial".

A maioria dos invasores veio do
Conjunto Habitacional Castro Alves,
ao lado do terreno da prefeitura e, con-
forme contaram, estavam fugindo dos
altos aluguéis. Mas até a presidente da
associação de moradores do conjunto,
Waldeci Rodrigues, reconhece que ha-
via muitos aproveitadores no meio dos
invasores. "Eles ocupam c depois nego-
ciam a casa ou o terreno". Segundo ela,
o aluguel dos apartamentos no Conjun-
to Castro Alves está em torno de CrS 40
mil. "Um absurdo", define.

Algumas das pessoas que ocupavam
as casas da prefeitura não têm proble-
ma com aluguel, mas com espaço, como
o mecânico Carlos Alexandre Rodri-
gues, de 22 anos. que mora com a mu-
lher. o -filho e o sogro em um aparta-
mento de quarto e sala no conjunto. O
imóvel pertence ao sogro, que paga
uma prestação de CrS 230 à Caixa Eco-
nómica Federal. "Não agüento mais
aquele apeito", justifica: —.

Outros, como eletricista César Dias
de Brito, de 24 anos, que chamou Pedro

?

Recuperadas

mais 19 armas

do Exército
A policia recuperou ontem mais 19

revólveres e prendeu 10 pessoas envolvi-
das no roubo de armas do Campo dc
Provas do Exercito na Restinga dc Ma-
rambaia, na madrugada de sábado. A
prisão se deu em operação conjunta das
policias Civil c Militar, com a participa-
çào do Exército. O chefe da 5' Seção do
Exército, coronel Cândido Francisco
Nolding Gafréc, disse que já foi expedido
mandado de prisão, pela I' Auditoria do
Exército, e os acusados vão responder
por crime militar.

Dois dos revólveres recuperados fo-
ram devolvidos por um comerciante dc
Scpctiba, cujo nome está sendo mantido
cm sigilo. Em depoimento, ele disse ter
comprado as armas dc Ataide Coelho da
Silva, preso na quarta-feira.

Segundo o coronel Gafrée, foram re-
cuperadas 47 das 83 armas roubadas,
entre as quais submetralhadoras, revól-
veres e pistolas, c presas 18 pessoas.

Porfirio dc "baixinho folgado", usando
cordão dc ouro, relógio caro, bermudão
c boné da marca Company, chegou|a
dizer que não sairia da casa porque não
tinha para onde ir. Os invasores afirma-
ram que a ocupação não teve líder. "Há

semanas corria esse boato , disse a líder
comunitária Waldcci Rodrigues.

Os invasores do Condomínio Rio
das Pedras, em Jacarcpaguá, rcu-

niram-se ontem em assembléia para
discutir as propostas do governo esta-
dual. Os lideres do movimento dc inva-
são comunicaram que sugeriram to se-
cretário de Trabalho e Ação Social,
Carlos Alberto Caó Oliveira dos San-
tos, a ocupaçio dc cinco terrenos pró-
ximos ao condomínio — de proprieda-
de do Banco Bradesco, da Esta
Engenharia, do empresário Walter Oa-
quim, da Caixa Econômica Federal e
da própria Dclfin. Eles frisaram, no
entanto, que só deixario os apartamen-
tos invadidos quando dispuserem de
área garantida para demarcação de lo-
Tês nrfegmttdes c de material de cons-

Vigilante aceita 40%'

e volta ao trabalho

Livreira entra

com recurso

contra liminar

A livreira Aimée da Cunha Gilbcrt
recorreu da liminar concedida pelo juiz
Ademir Paulo Pimentel, da 9* Vara dc
Fazenda Pública, que suspendeu o con-
trato dc locação do prédio dc três anda-
res no número 38 da Rua da Carioca,
dc propriedade do Estado. Aimée rece-
beu do governo do estado o direito de
utilizar o imóvel por dez anos, instalan-
do no local uma iivraria de obras raras,
pagando o aluguel simbólico dc 10
Uferjs. No recurso, Aimée alega que o
advogado Venceslau Ademir Pimentel,
que entrou com ação popular contra a
locação do imóvel sonegou informações
em juízo, omitindo a quantia que ela
terá que investir na reforma do imóvel.
A livreira apresentou laudo de avaiia-
çâo do prédio especificando o investi
mentn He Pr< 16 4 milhivt-effi-ebf

Os empregados de empresas de
transportes de valores decidiram, cm as-
sembléia realizada ontem á noite, enccr-
rar a greve iniciada há quatro dias por
aumento salarial de 60° o. Eles aceitaram
o reajuste de 40° o oferecido pelas cm-
presas e serão descontados cm dois dias
— um neste mês e outro no próximo.
Com o aumento, o salário do motorista
passa a CrS 88.006. do fiel a CrS 80.819
e o vigilante ganhará CrS 71.841.

Dois grevistas foram presos durante
confronto com 30 soldados da Policia
Militar no Campo dc São Cristóvão.
Desde cedo os vigilantes concentraram
os piquetes cm frente á Brinks Trans-
portadora de Valores e conseguiram
impedir a saída dc 200 carros-fortes. A
diretoria decidiu, então, contratar um
helicóptero da Lidcr Táxi Aéreo para
levar os malotes até o Centro de Proccs-
samento de Dados do Banco do Brasil,
cm Vila Isabel. Informados, os grevistas
armaram-se com pedaços dc pau e pc-
dras e ocuparam as ruas Monsenhor
Manoel Gomes, Mourâo do Vale, Gc-
neral Bruce e Antônio Januzzi para im-
pedir que o helicóptero levantasse vôo.
Mas foram afastados pelos PMs. que
fizeram uma barreira, só permitindo a

passagem dc jornalistas c de moradores
da área.

O clima de tensão aumentou quan-
do Ivan Rocha c Luiz Fernando tia
Silva receberam ordem dc prisão c se
recusaram a entrar no carro da policia
Colegas dos dois tentaram livrá-los das
mãos dos policiais, mas foram dispersa-
dos pelo cabo Rocha que, para intimi-
dá-los, fez um disparo para o aJto.
Houve empurrões, correria e a viatura
policial deixou o local em alta velocida-
dc com os detidos, levados para a 17'
DP (São Cristóvão), onde foram libera-'
dos depois de prestarem depoimentos.
A situação só foi contornada na porta!
da Brinks com a chegada do presidente
do Sindicato das Empresas de Trans-
porte dc Valores. Fernando Bandeira,
que acalmou os ânimos.

O gerente dc valores da Brinks, An-
tero Luiz, disse que a direção da empre-
sa decidiu contratar a Lidcr devido às
reclamações dos clientes, a maioria
bancos e comerciantes, que estavam
com seus negócios praticamente parali-
sados por falta de dinheiro. Segundo
Antero Lui/. o helicóptero fez oito Via-
gens de São Cristóvão a Vila Isabel,
onde o dinheiro foi passado para car-
ros-fortes e distribuídos aos clientes.

Cinco bancos são roubados

truçio pari erguerem suas casas.
Fernando Lemos

para que possa ser utilizado.

Ccrca de CrS 19 milhões foram rouba-
dos ontem em cinco assaltos a bancos. No
Campo dc São Cristóvão, enquanto duas

uadrilhas invadiam as agencias do Banco
le Crédito Real c do Bamerindus, a dois
uarteirões de distância 30 soldados da'olicia Militar entravam em confronto

com funcionários em greve de empresas dc
transportes de valores que tentaram de-
predar um helicóptero da Lidcr contratato
pela Brinks para transportar dinheiro da
empresa para o Centro dc Processamento
de Dados do Banco do Brasil, em Vila
Isabel.

Após a fuga dos assaltantes com CrS 7
.milhões do Banco de Credito Real, o ge-
rente fechouTãBnarci^ocou-um-av-iso
na porta de jiu<M^Wt-ntn"rnã~!3níci^^
motivo de assalto. Cerca de CrS 1,4 mi-
Ihão foram roubados do Bamerindus. No

Centro da cidade, um homem armado,
entrou na agencia do Banco do Lst.ido do
Rio Grande do Sul, na Rua México, imo»
bili/ou dois caixas e fugiu a pé com CrS
480 mil. A agência do Banco Itaú na-
Avenida Rio Branco foi assaltada por cin-
co homens que fugiram cOffl CrS 5 mi-
Ihòcs.

NatUrca, quatro homens levaram CrS
5 milhões da agência do Unibanco e lugi-•
ram em um IX'I Rey, sendo perseguidos'
por uma patrulha do 2° BPM (Botafogo) •
até a entrada da favela Nelson Mandela,
em Higienópohs. onde o carro bateu num
poste. Houve troca de tiros e um dos
:Ks.ilt:irtas—^ .dnnnliaJo. loi morto

l^irdüÍ5-ít«^naj:abç£iJ^bson Genui-.
no dos Santos acabou preso,'enquanto-
seus cúmplices fugiam com o dinheiro.

MATEMÁTICA FINANCEIRA ..

4 1*11 &&
DAS 18:15 ÀS 20:45 ABRIL/91

Objetivo

Este curso é dirigido a profissionais que, no exercício de suas funções, constantemente
defrontam-se com problemas relacionados à matemática financeira e dela nào tem

grandes conhecimentos. Faz parte (inicial) de um programa completo e bastante prático.

Programa

Fornecimento dos fundamentos básicos
da matemática financeira.
Objetivo da matemática financeira.
Conceito de juros.
Cálculos envolvendo juros simples, des-
contos.
Comparação entre juros simples e com-
postos.
Juros Compostos: Valor presente e valor
futuro, séries uniformes de pagamentos,
Acumulaçio de capital. Utilização de ta-
belas financeiras e calculadoras.

Taxas nominais e efetivas.
Taxas proporcionais e eqülvalente6.
Conversão.
Sistemas de amortização.
Fluxos não uniformes: Valor presente II-
quido e taxa interna de retorno.
Desenvolvimento: O Curso será desen-
volvido através de exercidos práticos
com ou sem utilização de calculadoras
financeiras.

CONFERENCISTA
GILBERTO SOBRINO MARQUES D OLIVEIRA

Engenheiro,Consultor, Professor Titular da ESAD.

ESTE CURSO PODERÁ SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA A SUA EMPRESA.
CONSULTE-NOS SOBRE ESTA HIPÓTESE

INSCRIÇÕES
Inclui material didático completo, certificado e lanches.

Podem ser feitas pelo Telefone (021) 221 -7080, Telox (21) 38690 ou diretamente na sede da ESAD
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Jovem denuncia farsa em fotografias
Cristiane Lima Batista — a jovem, de

18 anos, cuja fotografia, tomando banho
de sol no terraço de um prédio do Con-
domínio Rio das Pedras, foi publicada
ontém pelos jornais O Globo e O Dia —
denunciou que tudo nào passou de uma
fursy. Ela contou que. por insistência de
repórteres de O Globo, concordou em ves-
tir (im biquim azul e deitar no terraço,
acreditando que, assim, colaboraria com o
morimento de ocupação. A jovem negou
que;tenha tomado a iniciativa de se bron-
zear, no terraço, onde. garantiu, esteve pela
pnrçeira vez na quarta-feira, e acusou a
equrpe do jornal de prometer rccompen-
sas, troca da sessão de fotos.

Cristiane disse que deixou a casa cm
que; mora com a irmã, na freguesia,
lambem em Jacarepíguá, para ocupar
um'apartamento no condomínio. Ela
ir.íhalha como vendedora em Madurara

pôde estudar até a 1* série do 2° grau.
Preocupada com a irmã, aue mora em
casa alugada e está sendo despejada, ela
procurou a tia, Graça Bezerra de Lima,
que invadiu um apartamento.

Segundo Cristiane, sua tia pediu aju-
da para apanhar água, já que o abasteci-
mento está cortado. "Eu disse a ela que
ajudaria, mas ia sujar minha roupa. Ela
me disse, então, que vestisse a parte de

i prim;
fiz",

jovem. De bermudas e com a parte de
cima do biquíni, Cnstiane foi abordada
na entrada do prédio pelos repórteres de
O Globo, que sugeriram as fotos no ter-
raço. Cristiane e sua na disseram que
foram convencidas de que seria um bom
negócio. "Eles di/iam que ia ser bom
para os invasores, que ia parecer que
írvdo o mundo ià cru dono dos aparta-

cima do biquíni de minha prima Raquel,
de 11 anos, e foi o que fiz", contou a

sasse pelo trabalho. Prometeram tam-
bém me dar um pôster e sugeriram ir
para o terraço, mesmo com a piscina
vazia", relatou Cnstiane, cujo sonho é
ser modelo.

Convencida pelos repórteres do Glo-
bo, Cristianc vestiu também a parte infe-
nor do biquíni e posou para as fotos.
Vinte minutos depois, chegaram os re-
pórteres dc O Dia, que, segundo ela,
insistiram em fazer outras fotografias. O
resultado negativo produzido pela publi-
cação das fotos deixou Cristiane arre-
pendida. Os seguranças dos invasores
procuraram a jovem e criticaram seu
comportamento. Outras pessoas, rcvol-
tadàs, ofenderam-na várias vezes, ontem."Cai numa armadilha, pensei que ia aju-
dar e acabei prejudicando", comentou
ela Por causa dessas reações, Cristiane
desistiu de ficar no condomínio, embora
tenha conseguido. ontem, um aparta-

Desembargador cancela folgas

da Justiça na Semana Santa

Uma determinação do corregedor-ge-
ral, desembargador Polinicio Buarquc dc
Amorim, acabou com o feriadão da Jus-
tiça do Estado do Rio durante a Semana
Santa. Os prazos processuais só poderão
ser contados a partir dc 1° dc abril, por-
que a lei que extigue as folgas nào foi
votada pela Assembléia Legislativa, mas
o desembargador avisou que cartórios e
varas, a Divisão de Distribuição e o Pro-
tocolo Geral das varas deverão funcio-
nar normalmente durante a próxima se-
mana, com exceção da sexta-feira,
feriado nacional. Com a folga cm toda a
Semana Santa, o expediente era suspenso
por nove dias seguidos.

Segundo o presidente do Tribunal dc
Justiça, desembargador Jorge Fernando
Lorctti, a medida foi tomada porque a
Assembléia não votou o projeto enviado
pelo seu antecessor, desembargador Pc-
dro Américo Gonçalves, extiguindo o

feriadão da Semana Santa, uma herança
do antigo Estado do Rio incorporada
com a fusão. A decisão tem o apoio do
Sindicato dos Serventuários da Justiça e
da Associação dos Magistrados.

O desembargador Polinicio chamou a
seu gabinete diretores do sindicato c da
associação c inlormou que todos os ser-
ventuáriose juizes devem trabalhar. Ha-
verá expediente externo das 13h ás I9h.
A principio, haveria apenas o expediente
interno do Fórum, mas advogados pode-
râo pedir vistas de processos c entregar
novas ações, já que as varas de distribui-
çào vão funcionar. Como existe uma lei
garantindo o feriado, nenhum serventuá-
no está obngado a trabalhar e o presi-
dente do tribunal foi obrigado a divulgar
ontem a escala de plantão dos juizes para
a próxima semana, como se fosse feria-
do.

"Foi uma decisão sensata da corregc-

doria. Chega de mordomia! A população
já foi muito prejudicada", comentou Ed-
son Freitas, diretor do sindicato. Na opi-
mão dele, os serventuários deverão cum-
prir a determinação do desembargador c
procurar compensar o atraso dos proccs-
sos, devido aos 92 dias de greve. "E
também uma oportunidade de demons-
trar a boa vontade da categoria com a
atual direção do tribunal, com a qugl
temos mantido um relacionamento civili-
zado, o que nào acontecia na administra-
çâo anterior", disse Edson.

Um juiz comentou: "Nós queríamos
mesmo acabar com esse fenadão. Acredi-
to que vai haver total adesão dc juizeç.
promotores c defensores." O dia 25 con-
tinua a ser o ultimo para as inscrições no
concurso que selecionará 20(1 juizes. Ha
quase um ano a Assembléia Legislativa
adia a votação do projeto que acaba com
o feriadão da Semana Santa.

M
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Polícia e Banco Central nada

fizeram para 
impedir invasão

A Policia Militar c o Banco Central
sabiam que estava sendo preparada a
invasão do Condomínio Rio das Pedras,
mas não tomaram providências para evi-
tá-la. Ê o que mostra a correspondência
enviada dia 13 de março, via fax. pelo
empresário Ronald Levinsohn, ex-con-
trolador do Grupo Dclfin, a um diretor c
a um chefe de departamento do Banco
Central.

De acordo com as cartas de Levin-
solin, o tenente-coronel Francisco Du-
ran, então comandante do 18° BPM (Ja-
carepaguá), foi consultado por telefone e
confirmou que havia risco de ocupação
do conjunto c de outras áreas, mas ale-
gou não dispor "de viaturas e pessoal
para conter a massa invasora". Na nia-
drugada do dia 17, domingo, o condomi-
nio foi invadido.

Na correspondência ao diretor de l is-
calizaçâo do Banco Central, Eliseu Mar-
tins, Levinsohn diz ter recebido, na manhã
de 13 de março, um telefonema do presi-
dente da Câmara dos Vereadores do Rio,

Sami Jorge (PDT). No telefonema, foi
alertado "sobre os preparativos que estão
se desenvolvendo na comunidade do Rio
das Pedras para invasão e ocupação de
terrenos e apartamentos pertencentes â
Dclfin Rio S.A. Crédito Imobiliário, cm
liquidação extrajudicial".

Afirma ainda o empresário: "Imedia-
tamente, fui ao local e constatei a exisên-
cia de um grupo de simpatizantes do
governador Brizola que estava cadas-
trando algumas pessoas, inclusive crian-
ças, vindas da Baixada Fluminense em
busca de um prometido localizado no
empreendimento pertencente, cm condo-
minio, à Dclfin Rio c á Caixa Econômica
Federal. Logo após. entrei cm contato
telefônico com o coronel Duran. coman-
dante do batalhão da Policia Militar res-
ponsável pela Barra da Tijuca, que me
confirmou o fato, dizendo-me que cu
deveria ler os jornais. O que fiz."

Em outra carta, datada também do
dia 13. Levinsohn comunicou ao chefe

do "Dcpad" do Banco Central, José
Carlos Medeiros, o envio da correspon-
dència a Eliseu Martins e informa que
pediu 

"o necessário apoio policial", que
não recebeu.

No segundo parágrafo, diz: "Estando
em perigo, praticamente, toda a região
nào-ocupada da Barra da Tijuca, infor-
mou-mc o coronel Duran, comandante
do 18° BPM, que não dispõe de viaturas
c pessoal para conter a massa invasora.
Segundo se informa, está sendo mobili-
zado o maior número de pessoas possível
para a operação de ocupação, que ocor-
reria na posse do governador Brizola, dia
!5 próximo."

Finalizando a carta, lembra: "Como
a guarda dos imóveis das empresas Del-
fin. ainda sob regime de liquidação ex-
trajudicial. é do Banco Central do Brasil,
estou comunicando o fato ao ilustre clie-
fe para as providências julgadas neccssá-
rias."

Fim de 
'feriadão' 

na Justiça

Desembargador
cancela as folgas

da Semana Santa

*T ma determinação do corrcgc-
dor-gcral. desembargador Poli-

nicio Buarquc de Amorim. acabou
com o feriadão da Justiça do Estado
do Rio durante a Semana Santa. Os
prazos processuais só poderão ser
contados a partir de 1° de abril, por-
que a lei que extigue as folgas não foi
votada pela Assembléia Legislativa,
mas o desembargador avisou que car-
tortos c vara® a Divisão de Distribui-
çào e o Protocolo Geral das varas
deverão funcionar normalmente du-
rante a próxima semana, com c\ce-
çào da sexta-feira, feriado nacional.
Com a folga cm toda a Semana San-
ta, o expediente era suspenso por no-
vc dias seguidos.

Segundo o presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador Jorge l er-
nando Lorctti. a medida foi tomada

porque a Assembléia não votou o
projeto enviado pelo seu antecessor,
desembargador Pedro Américo Gori-
çalves, extinguindo Wcfiatltio da Se-
mana Santa, uma herança do antigo
Estado do Rio incorporada com a
fusão, A decisão tem o apoio do Sin-
dicato dos Serventuários da Justiça c
da Associação dos Magistrados.

O desembargador Polmicio cha-
mou a seu gabinete diretores do sin-
dicato c da associação e informou
que iodos os serventuários e juizes
(levem trabalhar. Haverá expediente
externo das 13h às I9h A principio,
haveria apenas o expediente interno
do Fórum, mas advogados poderão
pedir vistas de processos c entregar
novas ações, já que as varas de distn-
buiçâo vão funcionar. Como existe
uma lei garantindo o feriado, ne-
nhum serventuário está obrigado a
trabalhar e o presidente do tribunal
foi obrigado a divulgar ontem a esta-
Ia de plantão dos juizes para a próxi-
ma semana, como se fosse feriado.

Tribunal estadual,

julgará acusados*" 
'

de morte de grego

BRASÍLIA — Por quatro votos
a três. o Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) decidiu que é competência
da Justiça do Rio de Janeiro o julga-
mento dos três policiais federais
acusados de terem assassinado, em
dezembro, o armador grego Konsta»
dinos Petíchakis, horas após seu de-
sembarque no Aeroporto Interna-
cional do Galeão. A questão foi ao
STJ porque estava havendo um con-
flito de competência entre as justiças
federal c a estadual.

A decisão do STJ contrariou pa-
rcccr da Subprocuradoria Geral da
República, que sustentava ser com-
peténcia da Justiça federal julgar os
crimes praticados por agentes fede-
rais no exercício de suas funções. :

Área em Del Castilho é desocupada

As cerca de 400 pessoas que inva-
diram na noite dc quarta-feira um
terreno da prefeitura em Del Casti-
jho, com 19 casas dc dois andares que
seriam entregues a funcionários mu-
nicipais dc baixa renda no próximo
dia 31, foram retiradas por policiais
militares, no início da noite de ontem.
Os invasores só deixaram a área de
cerca de 20 mil metros quadrados na
Estrada Velha da Pavuna. 1.185,
após serem cadastrados c as casas
foram lacradas.

A tarefa dc convencer os invasores
a saírem das casas dc dois c três
quartos com varanda — o resto do
terreno havia sido demarcado com
barbantes — ficou a cargo de funcio-
nários da Secretaria Municipal dc
Desenvolvimento Social. Eles cadas-
travam as famílias garantindo uma
solução para quem fosse realmente
necessitado, como a doméstica Vera
Pereira dc Souza, dc 39 anos, oito
filhos e grávida de três meses, mora-
dora de área de risco na Favela do
Rato Molhado.

Pela manhã, o secretário munici-
pai de Desenvolvimento Social. Pc-
dro Porfirio. esteve no local para ten-
tar convencer as pessoas a saírem,
mas foi recebido com vaias. "O que
vocês estão fazendo e um seqüestro.
Invadem propriedade alheia c exigem
outra casa como condição para de-
volverem o que não lhes pertence.
Pois fiquem sabendo que vocês não
vão ficar ai", ameaçou Porfirio. Se-
gundo o secretário, serão construídas
ali mais 385 casas, todas destinadas a
funcionários municipais que ganham

¦ dc três a cinco salários mínimos. O
financiamento é do Instituto de Pre-
vidência do Município (Prev Rio) e
todos os futuros moradores já estão
cadastrados.

O comandante do 22° BPM (Ben-
fica), tenente coronel Carlos Antônio
Ncri do Nascimento, também esteve
pela manhã no terreno, mas se recu-
sou a usar seus homens para retirar
os invasores. Ele explicou que não
tinha autorização. "Minha função é

Pedro Porfírio tentou convencer as pessoas a saírem e foi vaiado

manter a situação sob controle. Só
posso fazer alguma coisa com uma
ordem judicial dc reintegração dc
posse", afirmou, acrescentando que"isso é muito mais uma decisão poli-
tica do que policial".

A maioria dos invasores veio do
Conjunto Habitacional Castro Alves,
ao lado do terreno da prefeitura e.
conforme contaram, estavam fugindo
dos altos alugueis. Mas ate a presi-
dente da associação de moradores do
conjunto, Waldeci Rodrigues, reco-
nhcce que havia muitos aproveitado-
res no meio dos invasores. "Eles ocu-
pam e depois negociam a casa ou o
terreno". Segundo ela, o aluguel dos
apartamentos no Conjunto Castro
Alves está em torno de CrS 40 mil.
"Um absurdo", define.

Algumas das pessoas que ocupa-
vam as casas da prefeitura não têm
problema com aluguel, mas com cs-
paço, como o mecânico Carlos Ale-
xandre Rodrigues, de 22 anos, oue
mora com a mulher, o filho e o sogro
em um apartamento dc quarto e sala
no conjunto. O imóvel pertence ao

_sopro, que paga uma prestação de
CrS 230 à Caixa Econômica Federal."
"Não agüento mais aquele aperto",
justifica.

Outros, como eletricista César
Dias dc Brito, dc 24 anos. que cha-
mou Pedro Porfirio dc "baixinho foi-
gado", usando cordão de ouro, rcló-
gio caro, berntudão c boné da marca
Company, chegou a dizer que não
sairia da casa porque não tinha para
onde ir. Os invasores afirmaram que
a ocupação não teve líder. "Há sema-
nas corria esse boato", disse a lider
comunitária Waldeci Rodrigues.

i—| Os invasores do Condomínio
'—' Rio das Pedras, em Jacarepa-
piá, reuniram-se ontem em assem-
bléia para discutir as propostas do
governo estadual. Os lideres do movi-
mento de invasão comunicaram que
sugeriram ao secretário de Trabalho
e Açào Social, Carlos Alberto Caó
Oliveira dos Santos, a ocupação dc
cinco terrenos próximos ao condomi-
nio — de propriedade do Banco Bra-
desço, da Esta Engenharia, do empre-
sárlo Walter Oaguim. da Caixa
Econômica Federal e da própria Del-
fin. Eles frisaram, no entanto, que só
deixarão os apartamentos invadidos
quando dispuserem de área garantida
pinrdtmarcayiOLde lotes urbaniza-
dos e de material de construção pari
erguerem suas casas.

Recuperadas

mais 19 armas

do Exército
A policia recuperou ontem mais 19

revólveres e prendeu 10 pessoas envolvi-
das no roubo dc armas do Campo dc
Provas do Exército na Restinga dc Ma-
rambaia, na madrugada de sábado. A
pnsào se deu cm operação conjunta das
policias Civil e Militar, com a participa-
çào do Exército. O chcfc da 5' Scçào do
Exército, coronel Cândido Francisco
Nolding Gafrée, disse que já foi expedido
mandado dc prisão, pela I' Auditoria do
Exército, e os acusados vão responder
por crime militar.

Dois dos revólveres recuperados fo-
ram devolvidos por um comerciante dc
Scpctiba, cujo nome está sendo mantido
cm sigilo. Em depoimento, ele disse ter
comprado as armas de Ataide Coelho da
Silva, preso na quarta-feira.

Segundo o coronel Gafrée, foram rc-
cuperadas 47 das 83 armas roubadas,
entre as quais submetralhadoras, revól-
veres e pistolas, e presas 18 pessoas.

Livreira entra

com recurso

contra liminar
A livreira Aiméc da Cunha Gilbcrt

recorreu da liminar concedida polo juiz
Ademir Paulo Pimcntcl, da 9* \ ara de
Fazenda Publica, que suspendeu o con-
trato dc locação do prédio dc três anda-
res no número 38 da Rua da Carioca, de
propriedade do Estado. Aiméc recebeu
do governo do estado o direito dc utilizar
o imóvel por dez anos, instalando no
local uma livraria dc obras raras, pagan-
do o aluguel simbólico dc 10 Uferjs. No
recurso, Aiméc alega que o advogado
Vcnceslau Aitrmir Pimrnir' que müxm
com açào popular contra a locação do
imóvel sonegou informações cm juízo,
omitindo a quantia que ela terá que in-
vestir na reforma do imóvel. A livreira
apresentou laudo de avaliação do prédio
especificando o investimento dc CrS 16,4~miíííõcs "cm"ôbfarp'jra-qac 

píissa-^cr...
utilizado.

Vigilante aceita 40%

e volta ao trabalho
Os empregados de empresas de trans-

portes de valores decidiram, cm assem-
bléia realizada ontem à noite, encerrar a
greve iniciada há quatro dias por aumen-
to salarial de 60%. Eles aceitaram o
reajuste dc 40°» oferecido pelas empresas
e serão descontados em dois dias — um
neste mês c outro no próximo. Com o
aumento, o salário do motorista passa a
CrS 88.00b. do fiel a CrS 80.819 c o
vigilante ganhara CrS 71.841.

Dois grevistas foram presos durante
confronto com 30 soldados da Polícia
Militar no Campo dc Sao Cristóvão.
Desde ccdo os vigilantes concentraram
os piquetes cm frente a Brinks Transpor-
tadora dc Valores c conseguiram impedir
a saida de 200 carros-fortes. A diretoria
decidiu, então, contratar um helicóptero
da Líder Táxi Aéreo para levar os maio-
tes até o Centro dc Processamento de
Dados do Banco do Brasil, em Vila Isa-
bel. Informados, os grevistas armaram-se
com pedaços de pau e pedras c ocuparam
as ruas Monsenhor Manoel Gomes,
Mourão do Vale, General Bruce c Antó-
nio Januzzi para impedir que o helicóp-
tero levantasse vôo. Mas foram afasla-
dos pelos PMs, que fizeram uma
barreira, só permitindo a passagem de
jornalistas e de moradores da arca.

O clima de tensão aumentou quando
Ivan Rocha c Luiz Fernando da Silva
receberam ordem de prisão e se recusa-
ram a entrar no carro da policia. Colegas
dos dois tentaram livrá-los das mãos dos
policiais, mas foram dispersados pelo ca-
bo Rocha que. para intimidá-los, fez um
disparo para o alto. Houve empurrões,
correria c a viatura policial deixou o
local em alta velocidade com os detidos,
levados para a 17" DP (Sao Cristóvão),
onde foram liberados depois de presta-
rem depoimentos. A situação só foi con-
tornada na porta da Brinks com a chega-
da do presidente do Sindicato das
Empresas de Transporte de Valores, Fcr-
nando Bandeira, que acalmou os ãni-
mos.

O gerente dc valores da Brinks, Ante-
ro Luiz, disse que a direção da empresa
decidiu contratar a Lider devido às rccla-
maçòcs dos clientes, a maioria bancos c
comerciantes, que estavam com seus nc-
gócios praticamente paralisados por falta
de dinheiro. Segundo Antero Luiz, o hc-
licóptero fez oito viagens de São Cristo-
vão a Vila Isabel, onde o dinheiro foi
passado para carros-fortes c distnbuidos
aos clientes.

Cinco bancos são roubados

Cerca dc CrS 19 milhões foram rouba-
dos ontem em cinco assaltos a bancos. No
Campo dc São Cristóvão, enquanto duas
quadrilhas invadiam as agências do Banco
de Crédito Real c do Bamcrindus, a dois
quarteirões dc distância 30 soldados da
Policia Militar entravam em confronto
com funcionários cm greve dc empresas de
transportes dc valores que tentaram de-
predar um helicóptero da Lider contratato
ppl" RnnW nir-l Irini n rl.i.r
empresa para o Centro de Processamento
dc Dados do Banco do Brasil, em Vila
Isabel.

Após a fuga dos assaltantes com CrS 7
milhões do Banco dc Crédito Real, o ge-
rente fechou a agência e colocou um aviso
na porta dc que não abriria ontem por

..motivo dc assalto. Cerca de CrS .1,4 mi.-.
Iháo foram roubados do Bamcrindus. No

Centro da cidade, um homem armado
entrou na agência do Banco do Estado do
Rio Grande do Sul, na Rua México, imo-
bilizou dois caixas e fugiu a pc com CrS
480 mil. A agência do Banco Ituú— na
Avenida Rio Branco foi assaltada por cin-
co homens que fugiram com CrS 5 níK
Ihões.

Na Urca, quatro homens levaram CrS
5 milhões da agência do Unibanco e fugi-

—Min cm uni Dei Kev. senuu
por uma patrulha do 2° BPM (Botafogo)
até a entrada da favela Nelson Mandela.
em Higienópolis, onde o carro bateu num
poste. Houve troca de tiros e um dos
assaltantes, não identificado, foi mortò
com dois tiros na cabeça. Robson Genui-
no dos. -Santos acabou-presor-enquanto-
seus cúmplices fugiam com o dinheiro.

Fernando Lemos
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Objetivo

Este curso é dirigido a profissionais que, no exercício de suas funções, instantemente

defrontam-se com problemas relacionados à matemática financeira e dela nao tem

grandes conhecimentos. Faz parte (inicial) de um programa completo e bastante prático.

Programa

Crístiane disse que os dois jornais prometeram recompensá-la pela sessão de fotos com biquíni

Jovem denuncia farsa em fotografias

Cristiane Lima Batista — a jovem, de
18 anos, cuja fotografia, tomando banho
de sol no terraço dc um prédio do Con-
domínio Rio das Pedras, foi publicada
ontem pelos jornais O Globo e O Dia —
denunciou que tudo nào passou de uma
farsa. Ela contou que, por insistência dc
repórteres de O Globo, concordou cm ves-
tir um biquíni azul c deitar no terraço,
acreditando que, assim, colaboraria com o
movimento de ocupação, A jovem negou
que tenha tomado a iniciativa de se bron-
zcar no terraço, onde. garantiu, esteve pela
primeira vez na quarta-feira, e acusou a
equipe do jornal dc prometer recompen-
sas. em troca da sessão de fotos.

Cristiane disse que deixou a casa em
que mora com a irmã. na Freguesia,
também cm Jacarepaguá, para ocupar
um apartamento no condomínio. Ela

pôde estudar até a I* série do 2o grau.
Preocupada com a irmã, que mora em
casa alugada e está sendo despejada, ela
procurou a tia, Graça Bezerra de Lima,
que invadiu um apartamento.

Segundo Cristiane, sua tia pediu aju-
da para apanhar água, já que o abasteci-
mento está cortado. "Eu disse a ela que
ajudaria, mas ia sujar minha roupa. Ela
me disse, então, que vestisse a parte dc
cima do biquíni dc minha prima Raquel,
de 11 anos. e foi o que fiz", contou a
jovem. De bermudas c com a parte de
cima do biquíni, Cristiane foi abordada
na entrada do prédio pelos repórteres de
O Globo, que sugeriram as fotos no ter-
raço. Cristiane e sua tia disseram que
foram convencidas de que seria um bom
negócio. "Eles diziam que ia ser bom
para os invasores, que ia parecer que

sasse pelo trabalho. Prometeram tam-
bem me dar um pôster e sugeriram ir
para o terraço, mesmo com a piscina
vazia", relatou Crístiane, cujo sonho é
ser modelo.

Convencida pelos repórteres do Glo-
bo, Cristiane vestiu também a parte infe-
rior do biquíni e posou para as fotos.
Vinte minutos depois, chegaram os rc-
pòrtcrcs dc O Dia. que. segundo ela,
insistiram em fazer outras fotografias. O
resultado negativo produzido pela publi-
cação das fotos deixou Cristiane arre-
pendida. Os seguranças dos invasores
procuraram a jovem e criticaram seu
comportamento. Outras pessoas, revol-
tadas, ofenderam-na várias vezes, ontem"Cai numa armadilha, pensei que ia aju-
dar e acabei prejudicando", comentou
ela Por causa dessas reações, Cristiane
dcsiMiu dc ficar no condomínio, embora

Fornecimento dos fundamentos básicos
da matemática financeira.
Objetivo da matemática financeira.
Conceito de }uros.
Cálculos envolvendo juros simples, dês»
contos.
Comparação entre juros simples e com-
postos.
Juros Compostos: Valor presente e valor
futuro, séries uniformes de pagamentos,
Acumulação de capital. Utilização de ta-
belas financeiras e calculadoras.

Taxas nominais e efetivas.
Taxas proporcionais e eqüivalentes.
Conversão.
Sistemas de amortização.
Fluxos não uniformes: Valor presente lí-
quido e taxa interna de retorno.
Desenvolvimento: O Curso será desen-
volvido através de exercícios práticos
com ou sem utilização de calculadoras
financeiras.

CONFERENCISTA

GILBERTO SOBRINO MARQUES D'OLIVEIRA
Engenhelro.Consultor, Professor Titular da ESAD.

ESTE CURSO PODERÁ SER REALIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA A SUA EMPRESA.

CONSULTE-NOS SOBRE ESTA HIPÓTESE

INSCRIÇÕES
Inclui material didático completo, certificado e lanches.

Podem ser feitas pelo Telefone (021) 221-7080, Telex (21) 38690 ou diretamente na sede da ESAD
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Dois anos antes do rim do mandato tie mbtccuo Aicncar. d
disputa pcla prcfcitura do Rio ja acirra os animos de tres , * 'V-'-,' 

. f ±
cslrelas da bancada fluminense na Camara Federal. Qdinha .. .Tf * '* v "\ • 'I • f
Campos e Regina Gordilho, ambas do t'DI. c Benedita da ** '• ,

; Silva. a Bene do PT. dcdagraram. scmana passada. uma discus- J 
' ^ \i -^7 1 • A I

I de Modirni/atfio. Feldman reclamou da falta de as-. ~ *'•
scssoria. Regina qucr saber por que a Camara lem
cerea de S mil funeionarios e amda assim con (rata os
seniifOJ do Instituto de Pcsquisas. Estudos e /U*\v*>-
ria do Congresso. alem de nao dispor de assessors.
"[iu nao tenliio assessoria ncnhuma e. eomo o direior-
serai csia ha de/ anos no mcsmo cargo, acho que ele
podcra nos ajudar a csclarcccr essas situafdes". explica

I a depuiada.
I /4s denuncias de Regina Gordilho incluem suspeiias
I de irregularidades na Associacao dos Senidores da

Camara dos Deputados (Asm),- na administrafiio dos
imdvcis funcionais. no sen ko mahco e na conlratacao

I de servidores para irabalhar nos cstados. "Souhe que
ha funeionarios contratados para dar mordomias aos

I deputados nos acroporios. marcar suas pussagcns e
encaminha-los ao portao de cmkirque. ganhando para

I isso CrS 9S0 mil mensais. Quern saber quanios eles sao
I t' se de fato ganham este fabuloso sidario . di/ Gordi-
I Iho.

A depuiada tambem querapurar se hi funeionarios
I ocupando irregularmenie os 'aparlamcntos funcionais
I dos deputados. como the foi denunciado, e se de lato o
I servico medico (em convcnio com a mndafao Hospi-
I talar do Dislrito Federal e ainda rcmuncra por fora os

prolissionais contratados. "Ha tambem um tal fundo
I rota in o para onde vai uma \erba misteriosa. Quero
I csclarcccr por que esse fundo foi criado. qual sua
I finalidade c quanto c essa i erba."
I Regina Gordilho — que acabou destituida da pre-
I sidencia da Camara de Vercadores do Rio pcla insis-

tencia em denunciar e apurar irregularidades — se di/
I "assustada " com a 'situafad que the foi apontada. "Ja

estouprcparada para scr xingada como na Camara de
Vercadores. Sao me espera aqui nada lisonjeiro. 'Des-

I cobri que a Camara Municipal equi\ ale ao l"grau cm
ladroagem c a Asscnwicia Legislativa. ao 2" grau
¦\qui e a Mfxvrsjdade e o Senado. a pos-graduacao".

Regina diz que

C âmara Federal

abriga quadrilha

urisUáne Sanuirco

JORNAL DO BRASIL

^ confronto das estrelas

De olho na prefeitura 
do Rio, Cidinha, Regina Gordilho e Benedita brigam no Congresso

Cláudio Henrique

Dois anos antes do fim do mandato dc Marcello Alencar, a
disputa pela prefeitura do Rio já acirra os ânimos de três
étfrelas da bancada fluminense na Câmara Federal. Cidinha
Campos e Regina Gordilho, ambas do PDT. c Benedita da
Silva, a Benc do PT. deflagraram, semana passada, uma discus-
são que. temperada por picuinhas e vaidades pessoais, tem
como pano dc fundo a pretensão das três deputadas dc sc
tomar a primeira prefeita da história da cidade. (. idinha e
Benedita já são pretendentes confessas. Regina Gordilho ainda
Ia: charme, não assumiu oficialmente sua candidatura. Mas no
primeiro atrito entre as virtuais candidatas, nenhuma ficou
calada. E não faltaram mexericos e fofocas.

tudo começou quando Cidinha usou seu novo programa
na Rádio Machete para criticar as colegas por faltarem ^a
votações importantes do Congresso. Gordilho e Bene nao
ficaram roendo unha. Usaram a tribuna para dar o troco- Eu
já começo a pensar se a Cidinha não será o Aguinaldo 1 imoteo
de saias do PDT", disparou Gordilho. "A deputada (t tdinha)
tem um programa tjue só encerra as 11 horas. Nesta casa, os
trabalhos começam às 9h", atacou Bene.

Fora do plenário, em conversas reservadas, a discussão
continuou. Em pauta, desde o papel da mulher moderna ate
atribuições femininas no lar. "Há quatro meses nao tenho
tempo para ir ao supermercado", diz C idinha, criticando Bene-
dita fotografada por um jornal fazendo compras no dia que
não' foi ao Congressos "Cidinha deve ter alguém que faça
compras por claT E| mesma sou a empregada la de casa .
rebateu Benc.

"Sou mulher, mãe. avó e dona dc casa. Minha postura
política inclui a idéia de que a mãe de familia pode ser
parlamentar", continua Benedita. Ela coniou que nao compa-
receu ao Congresso por estar retida no aeroporto dc Rccile.
onde participou de um seminário de urbanitarios, e que so foi
jis compras porque a votação já estava terminada. Eu nao
abro mão de minhas unhas bem tratadas e dc cumprir minhas
obrigações do lar. Política só serve para mim se eu puder
manter meus valores femininos , disse.

Para Regina Gordilho. "essa briga não ê feminina". "Se

fosse seria impetuosa, mas nunca articulada", classifica a
deputada. Para ela. as brigas típicas entre mulheres são "mais

espontâneas". "O ataque tem fins eleítoreiros". justificou. C.or-
dilho foi acusada por Cidinha Campos dc faltar à sessão para ir
a um dos programas de TV com maior audiência feminina, o de
Hebe Camargo. Ela foi la para defender suas posições sobre a

pena de morte. "Falar para milhões de espectadores e um
trabalho polinco". defende-se Gordilho.

No Congresso, esse roda baiana entre as parlamentares
fluminenses levantou outra discussão: deputados federais po-
dem ter programas de rádio? A Constituição Federal proibe os
deputados dc terem ligação com algum órgão dc concessão
pública. Cidinha tem programa diário, das 8h ás I Ih. "Ficam

falando mal do meu programa, quando mais dc 100 deputados
sào donos de emissoras de rádio e I \ , defende-se C idinha.
"Ma está enganada sc pensa que um parlamentar só trabalha
no plenário", critica Bcnc. Regina Gordilho obsena que as
comissões permanentes da Câmara obrigam os deputados a
estarem no Congresso às 9h. "Vou gravar o programa e serei a

primeira a chegar ao trabalho", desafia Cidinha, Como no
ditado popular, essa briga, literalmente, só não chegou ainda
na cozinha.

BRASÍLIA 
— Cm WêS: depois de assumir seu

mandato, a deputada Regina Gordilho (PDI¦
RJ) tem fortes indícios para supor que se repete na
Câmara dos Deputados o mesmo quadro dc irregulari-
dades que denunciou na Câmara de Vereadores do Rio
de Janeiro. "Tem uma quadrilha aqui. que ainda não
posso identificar. Mas estou na pista", dizf deputada
que. após receber várias denuncias dos proprios fun-
cionários — eles pediram sigilo sobre seus nomes —.
entrou com uni requerimento junto á í 'omissão 1'arla-
mentir para a Modernização do Legislativo, solicitan-
do a convocação do dirctor-geral da C amara. Adelmar
Sabino. para prestar depoimento.

Uma das denúncias que a deputada quer \er escla-
recida foi reforçada por uma queixa do deputado
Fábio Feldman (PSDB-SP). Ic\ada ontem á Çomissa|
de Modemi/açâo. Feldman reclamou da falta de as-
sessoria. Regina quer saber por que a Câmara tem
cerca de S mil funcionários e ainda assim contrata os
seniços do Instituto de Pesquisas. Estudos e Assesso-
ria do Congresso, além de não dispor de assessores.
"Eu não tenho assessoria nenhuma e. como o diretor-
geral está há dez anos no mesmo cargo, acho que ele"poderá 

nos ajudar a esclarecer essas situaçõesexplica
a deputada.

As denúncias de Regina Gordilho incluem suspeitas
de irregularidades na Associação dos Servidores da
Câmara dos Deputados (Ascad). na administração dos
imóveis funcionais, no scniço medido e na contratação
dc servidores para trabalhar nos estados. "Soube que
há funcionários contratados para dar mordomias aos
deputados nos aeroportos, marcar suas passagens e
encaminhá-los ao portão dc embarque, ganhando para
isso CrS 9S0 mil mensais. Quero saber quantos eles são
c se de fato ganham este fabuloso salário . di/ Gordi¦
lho.

A deputada também quer apurar sc há funcionários
ocupando irregularmente os apartamentos funcionais
dos deputados, como lhe foi denunciado, e sc de lato o
serviço medico tem convênio com a Fundação Hospi-
talar do Distrito Federal e ainda remunera por fora os
profissionais contratados. "Ha também um tal fundo
rotativo para onde vai uma \crba misteriosa. Quero
esclarecer por que esse fundo foi criado, qual sua
finalidade e quanto é essa \erba."

Regina Gordilho — que acabou destituída da pre-
sidència da (amara de Vereadores do Rio pela insis•
tência em denunciar e apurar irregularidades — se di/
"assustada " com a situação que lhe foi apontada. "Já

estou preparada para ser xingada como na Câmara dc
Vereadores. \ào me espera aqui nada lisonjeiro. Des-
cobri que a ( amara Municipal eqüivale ao l"grau cm
ladroagem c a A^embleia Legislativa, ao 2'' grau
Aqui e a uÊwi^idade e o Senado, a pós-graduação".

Ex-empresária luta

contra a violência -

Regina Gordilho é a versão brasileira das mães da Plaza
dc Mayo, na Argentina. Como essas mulheres, que há anos
protestam contra o desaparecimento de seus filhos durante a
ditadura militar daquele pais. Regina Helena tosta Gordi-
lho. 57 anos. ganhou fama e prestigio ao assumir como
bandeira a punição para os culpados pela morte dc seu filho,
Marccllus. Ele foi assassinado por cinco policiais cm março
dc ÍS7, durante uma batida policial na (idade de Deus. Sua
força, seu carisma c rosto dc expressões sempre tristes, logo
conquistariam quase 10 mil votos, que, cm I9S8, fizeram
Gordilho vereadora do Rio, pelo PD t.

Sempre obstinada, Regina Gordilho não perdeu seu tem-
peramento inquieto na Câmara. Tornou-se presidente da
Casa c tentou demitir cerca dc 500 servidores contratados
irregularmente. Acusou vereadores de envolvimento cm fal-
catruas c acabou destituída do cargo, cm outubro de S9.
Voltaria á presidência no ano seguinte, por força de um
mandado de segurança. Nessa briga solitária, foi ameaçada
dc morte várias vezes e. por isso, chegou a abandonar o sitio
onde morava, em Santa Cruz, passando a residir em hotéis da
Zona Sul, com a a companhia constante de seguranças.

Antes de surgir — de forma fulminante — na vida públi-
ca. Regina mantinha uma confecção dc roupas, ti casada pela
terceira vez c tem dois filhos do primeiro matrimônio. Estu-
dou num dos mais conceituados educandários femininos da
cidade, o Notrc Damc dc Sion e. na juventude, foi diversas
vezes campeã de natação pelo Fluminense, esporte que depois
trocou pela pesca

Regina Gordilho sempre está presente nas manifestações
contra a violência. Ê integrante dc associações dc vitimas c
não mede palavras para bradar contra o que considera
injustiça. Chegou a ser presa, por desacato á autoridade,
ilur.inie o sumário de culpa dos acusados da morte de

Radialista que 
não

esconde as emoções

Üina mujhcr passional, afeita a denúncias e escândalos —
alheios. Assím~é-Mana Aparecida Barbosa Campos, a Cidi-
nha Campos, 48 a nós,--deputada federal mais v otada no
estado nas últimas eleições, radiâHstar-cx-repórter dc TV c
atriz. Uma mulher que não esconde as cmoçòísr~capa/^de
contar em público que chorou no cabclerciro ao ser cumpri--
mentada por uma eleitora. Operações de catarata, empregos,
cadeiras de roda; o dia-a-dia da radialista sempre foi conse-
guir benefícios para seus ouvintes. Na campanha para o
Congresso, se viu recompensada, a ponto dc, num_ de seus
comicios, ver um homem erguer uma perna mecânica no
meio do público, enquanto gritava: "Foi você que mc deu, foi
você que me deu".

Devota de Nossa Senhora dc Aparecida, Cidinha Campos
é casada há 18 anos com o cineasta Ricardo Strauss. lem
dois filhos: Ricardinho. dc oito anos, e Maria Carolina, 22
anos, do primeiro casamento — com o escritor Manoel
Carlos. Aos sete anos. Cidinha, que estudou música, cantava
fados no rádio e fazia teleteatro. Aos 14, era garota-propa-
ganda. Nos anos 60, entrevistou gente como Jcan Gcnct c
Cláudia Cardinale no programa Mexericos da Cidinha. da
Rádio Jovem Pan. Foi o passaporte para a televisão, onde sc
tornou repórter internacional do programa Fantástico, da TV
Globo.

Em 1974. encenou sozinha uma peça polêmica, Homem
não entra, escrita por Heloneida Studart c Rose Mane Mura-
ro. A proibição de publico masculino provocou uma briga
com a Polícia Federal, que suspendeu esse clube da luluzinha,
inconstitucional por descriminaçào dc se\o. Sendo ou fazen-
do noticia. Cidinha nunca sumiu das páginas dos jornais,
quase sempre envolvida cm atritos com personalidades. Um
deles, misturava amor e quase custou caro á Cidinha e seu

público Fm 1970, ela tentou o suicídio; cortando os pulsos,
decepcionada com um namorado. Mas nada disso atrapa-

A deputada que 
não-

quer 
sair da favela

Nascida c criada cm favelas, a deputada do PT Bcnedi-
ta Souza da Silva Santos, a Benê, 49 anos, c representante
dc pelo menos 2 milhões de pessoas — número dc favelar
dos do Rio. Não que todos tenham votado nela nas
últimas eleições; ela loi a escolhida de 53.293 eleitores.

^Mas Benedita tem a experiência c sofre os mesmos pre-
hlJHTã^~crtt€^iijTioradores das favelas cariocas. No Morctv
do Chapéu MluTgutriiftjaíiUmc. onde vive. ja teve sua
casa invadida pela policia è teã-tgfaj-uxbou a morte dc
vizinhos durante balidas policiais. Em Brasília, uuvw-â^
uni motorista do Congresso que foi busca-la em scu^
apartamento: "Avisa para sua patroa que eu estou espe-
rando lá embaixo". _

Violência e preconceito não abalam Benc. tia
na Favela da Praia do Pinto, no Leblon. Seus pais chega--
ram ao Rio fugindo do trabvalho escravo de uma fazenda ¦
mineira. A história de Benedita é igual a de muitas moças
nobres. Aos sete anos, cia trabalhava na feira e ajudas a a ¦
mãe a lavar roupas para a classe média do Leme. Casou: •
sc aos 16 anos c aos 21 já engravidara cinco vezes. 1 res-
dos filhos morreram. O primeiro marido. Nilton Aldano,
também faleceu, em 1981. Ficaria viúva mais uma \cz, cfn
1988, com a morte dc seu segundo marido, Aguinaldo
Bezerra dos Santos, o Bola.

Mas sc as dificuldades foram semelhantes, a lorça de
vontade diferenciou Benedita de suas colegas e amigos do
morro. Aos 17 anos, alfabetizava crianças na favela, Estu-
dando em casa. com apostilas, sc formou cm Assistência
Social, cm 1982. Carisma nunca faltou a esta mulher que.
cm 1965. chegou a ser Misse Samba do 4" Centenário do
Rio. Em 1982, foi eleita vereadora, com 7.773 votos. Em
1986. chegava pela primeira vez a deputada federal, com
27.6(k) votos, e. além de constituinte, tornou-se a primeira
mulher negra a sentar no C ongresso. Os jornais estrangeiros
dedicaram espa® a "mulher, negra c favelada", que c
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110 perfil do a preços ra-
consumidor, zoáveis. Pági-
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Rouanet visita cultura do Rio

PauloNicoleiia . . .. ,. c....;„ n...,i„ »,<„-,i.,.i mie haviam sido editado sem dinhei-

Secretário de Cultura

pensa em nova sema-

na de arte moderna

A

GLF.USA MARIA

cultura brasileira não está
apenas mais erudita: seu hü-

 , nior ficou decididamente
Biais iluminado. A primeira visita ofi-
ciai do novo (mas ainda não empos-
sado) secretário de Cultura. Sergin
Paulo Rouanet, à Fundação Casa de
Ru> Barbosa, em Botafogo, na ma-
nlui de ontem, foi uma sucessão de
comentários intelectuais entremea-
dos de expressões em francês e ba-
nliados por fina senso dc humor .
muita troca cie gentileza c a promessa
de que dias mais belos virão. O ex-
embaixador do Brasil na Dinamarca
percorreu o museu, o laboratório de
microfilmagéns. o centro de pesqui-
sas da fundação, com o mesmo entu-
líhsmo com que caiava sapinhos no
lago 8os jardins dl C asa de Ruy aos
nove anos dc idade.

Mas o ponjfflfilo,da visita aconte-
ccu quando o secretario folheava os
livros editados pela fundação, na sala
do diretor-executivo Agnelo Uchoa
Bittencourt, um de seus anfitriões.
Ele anunciou, dc sopctàg uma idéia
que acabava de nascer naquele am-
biente tão propício à iluminaçao dos
pensamentos. Pode ter nascido ai o
primeiro grunge projeto .da cultura
brasileira 110 yoverno Colloi. "Eslou

pensando cm realizar no Rio e em
São Paulo, ano que vem cm comemo-

ração aos 70 anos da Semana de 22.
uma semana de arte moderna, que
teria não só a perspectiva dc rememo-
ração. Inas também dc reflexão sobre
a cultura c a modernidade tal qual cia
se apresenta no Brasil de I ^''2 —
surpreendeu o secretario, para gáudio
dos intelectuais que o acompanha-
vam na visita.

A semana de arte moderna de 92

recuperaria não só o patrimônio do
movimento dc 22 — "por exemplo, a
recuperação dos quadros de Anita
Mafaltti expostos na época"— como
teria também uma proposta criadora,
voltada para o presente e o futuro.
Sérgio Rouanet não pôde dar deta-
lhes da idéia recém-nascida: '-Ainda e
um projeto pcs.ioal . disse ele. Mas
deixou bem claro que é um homem

preocupado com a modernidade tam-
bem do intelecto. "Não há mòdcrni-
zação da cultura sem que o pais se
modernize. Assim como a própria
modernização da cultura podo levar á
modernização da economia", dclcn-
deu. Fm outras palavras, o secretário
acredita que há uma interação entre
os diversos planos que compõem o
desenvolvimento de um pais.

SAVILLE
DE MARY ZAIDE

JazzmankiRique Pantoja
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A visita de Sérgio Paulo Rouanet
— que chegou pontualmente às 9h30,
numa Parati, junto com o presidente
do Instituto Brasileiro dc Arte e Cül-
lura (Ibac), Mário Brockman Ma-
chado — começou na antiga residén-
cia do confercncista dc Haia,
transformada cm Museu Ruy Barbo-
sa. cm 1930. Acompanhado por Ag-
nelo Uchoa Bittencourt e por dois
imortais, os acadêmicos Américo Ja-
coluna Lacombc (presidente da Fun-
dação Casa de Ruy Barbosa, desde
1939) c Francisco de Assis Barbosa
(diretor do Centro de Pesquisa), que
usava temo. chinelo e meia, o secre-
tário dc Cultura não deixou passar
um só detalhe da visita sem um co-
mentário ameno. Parecia um chá tias
cinco na Academia Brasileira dc Lc-
iras.

Diante de uma foto que reunia to-
dos os confcrcncist.is portugueses c
brasileiros, em Haia. não hesitou:
"Todos tem um ar de barões." Ao
passar pela sala dc jantar da família,
lembrou-se do CaS®o de Nolunt. na
França, onde viveu a romancista
George Sand: "Lá há uma plaquinha
na mesa indicando o nome das pessoas
que ocupa\.un cada lugar." Américo
Jacobina Lacombc adicionou: l. m
deles era Chopin", rcferindo-sc ao
compositor e amante da escritora fran-
cesa. Sérgio Rouanet fez questão dc
completar: "IX- Chopin c outros, ele
era o namorado dc plantão." A manhã
seguia leve e solta. Na cozinha da Casa
de Ruy Barbosa, o secretário de Cultu-
ra propôs — como se fosse serio a
realização dc um festival gastronômico
organizado por Antonio llouaiss. F.
engatilhou, enquanto descia os de-
graus da cisa em direção ao Centro de
Pesquisa: "Nessa história dc cultura da
broa dc milho, é preciso lembrar, co-
má diz Jô Soares, que cultura também
é cultura."

No Laboratório dc Microfilma-
gens da fundação, Sérgio Rouanet
folheou um exemplar do Diário de
Noticias| publicado numa segunda-
feira, 17 de junho de 1889. "Esse

anúncio de Emulsao Scolt é ridicu-
Io", considerou. Na sala do dirclor-c-
xccutivo, interessou-se pelos litulos
dos livros editos pela fundaçao e que
estavam expostos, em pilhas, na mesa
do diretor. Ficou admirado quando
Francisco dc Assis Barbosa informou

que haviam sido editado sem dinhei-
ro. "Fnlão o senhor tem do me cnsi-
nar o segredo...". pediu sorrindo. O

"secretário foi presenteado com vários
exemplares dos livros c acabou osco-
lhendo dois, pessoalmente: Poviicu
popular do Nordeste (Sebastiao Nu-
nes Batista) c Vocabulàtío. GroiSttógi-
co do 1'orhigtics Medieval (Antonio
Geraldo da Cunha). A visita foi mter-
rompida, bruscamente, por um tolo-
fonema de Brasilia. atendido á portas
fechadas. O secretário Rouanet saiu
rapidamente para dar novos telefono-
mas para a capital da Republica, do
prédido do Palácio da Cultura. Lá.
pouco depois recebeu a produtora
cultural Sula Jafle c o diretor dc toa-
tro Augusto Boal que. convidado pa-
ra o encontro há três dias, sugeriu ao
novo secretário que ouvisse a classe
artística sobro os problemas de suas
áreas.

Mas esta foi apenas uma das alto-
rações de sua primeira visita oficial
ao Rio do Janeiro (semana que vem
fará o mesmo em São Paulo), o que
incluiu ainda passagens pela Bibliotc-
ca Nacional, pelo seminário do Ibac.
na Sala Funarte; o hoje, pelo Museu
da Chacara do Ccu. A visita; à Biblio-
teca Nacional, ás 15h30 de ontem, foi
menos icvò o amena que a ida á Casa
de Ruy Barbosa. Acompanhado por
quatro diretores da Biblioteca — o
presidente Afonso Romano dc
Sánt Anna cncontra-se cm Bogotá
—, entro eles o escritor Márcio Sou-
za. a presença de Rouanet provocou
corto transtorno nas silenciosas salas
de leitura.

Afinal, o secretário estava visitan-
do a mais rica biblioteca dc todas as
Américas, que guarda em seu acervo
dois dos oito exemplares existentes
no mundo, da Bíblia dc Gutcmberg.
1:á. elo soube também que o acervo
da BN começa na Idade Media — o
das outras bibliotecas americanas co-
moça no fiival do século Í8. Folheou
um exemplar do jornal O Diti, perlon-
ccntc á coleção da casa, o ratificou .1
idéia de realizar a semana da arte
moderna, cm 92. "O Brasil do hoje
ficou mais inteligente, com uma cul-
tura mais difundida o democrática .
insistiu. No final, definiu seu papel
em relação aos artistas: "Serei o ouvi-
dor de vozes e. se possível, vou Irans-
formá-las 0111 política cultural.
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Niteroi em festa 4ft- 
1S^,;- ¦• Ponha mais

\4Actro Hp rin^mi H'l como o mclhor do ano. inaugura o At* o final dc scu govcrno, dia I" sabor no seu
IVlUbllcl UC Ulltllld Ua fcMjva| qUC tcm aberiura marcada dc janciro dc 1993, Jorge Roberto .vr;^Hfc § ?~V *£'. Ic'jyy^S^p dia a dia
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r ,- , I ln| 1 YWOOD — Durante os reccbido Mariaquolra&Caldelrada de fru-
Ua da Orquestra daJnivcrsulade acas0. 0 pnmcir0 grande evento e o 
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Federal Fluminensc sob a rcgcncia Mil", que traz para a cidade filmcs mado Mkroi. xl car 1991. antes das cedulas decisuas oulro prcmio na none de sas sao tamosas. Tamb6m vmhos
de Carmine Copoila — que. alem cmlados cm festivals incditos no os musicos c eantorcs de Niteroi e screm prccnch,d.is e postadas. circu- ouarta-fcira nr. que parcel scr uma Portugueses com precos espec.a.s
de scr pa, do cineasta Francis Ford fcj E)c Ja bancar um album com mil cop.as lav am rumores de que Kevin Cosincr dl;i nr|nc c # , ccrilmS. Servlpo de
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^jido pclo Sind.cato dos Escrgb- BJS'^oVh^Situa
lis Lch i\arrn indicado naral) 0^'"Mdrortla--l uiHarte..e.Luil.0.Camp_0j: 111 indicaqpjpara ganhar I- uir n res Ja .\nicrica. Em cerimonia no milito mais em cbrita Expenmente o
car dc melhor'filmes estrangeiro de fiorito. secretario Municipal dc final do men governo NiTm>r-vav  4snmdb^rJuscaOtfi l«ta  ^ Hihon Hold, o sindicato Carpaccio ou a dehemsa Provolo-
"•-I-1" 

#1 sg35— n<1° sci o q l c script, Original, o de Avdloij, sua nar- iencia e a tradicionai piz^a crocante
FT I \! F Q com 1SS0- mUS CU pCnSCt- qi'C »OCC rativa pesSoal da adaptaeffi dc uma que S6 o Raul torn Completa carta

UO f 1L.ULJ deveria saber que sent Kevin Res- . .... , imiomntes nos Fslados de vinhos Chope bem tirado En
„ . . ,i-i -i m -, mi .I H i ininri-iiv nolds banco CO)" fe teria sido um ' ' . trega a domicilio Barra e Sao Conra-

Aic agora scis filmes ja c«ao confir- lor Silvio Caozzi. Premios: Melhor (Federa900 Intcrnacional dalr pr it j- Voz sussurrada nu- I mdos. Tanto Danfa com lobo.s do. Ambiento confortivel com lardim
niados. As datas e os horarios serao lltru de Ycneza de 1990 (Gloria Cincmatogratica • Ucrlim 1). . en- -VtionrSo iclcffinica "Foi Reynolds quanto Avolon cstao indicados nas interno. Abre 2* as 18h e de 3* a
.livulgados b visperas do ***. Mmctl„„y r Co™, F«i- f"" fcS.SSS 0 K"W «««o™S do iciro do 0»„. {riBSStTSSS "SS°-

m CMcza de vncdmiexico). Diretor: val Cuba. 1190. TolV. 399-1184 e 399-2286.
Nicholas Echavarria. Premios: Sclccao ¦ Ben Min Mail (China) - Diretor Xie  " ~ 
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Oficial Bcrlim 1991. lndicado para o ¦ Coming out (Alemanha). Diretor: g,., premio: Urso de Prata Berlin. Que h4 de mais nobre na culinana
OsM de melhor filme estrangeiro de He,ner Carrow. Premio: Urso de prata 1990. CBDUICAC |>E AIIDA fcTKlo'caTdSo desSsti°
1991. Elcito pela critica mcxicana Berlim 1991. — Rafales (Canada) - Diretor: Andre ^pIBbb « cado restaurante da Zona Sul Poi-"Mclhor do ano". . ^ SftK2rS&l?SSU^
m La luna cm cl espejo (C\uk). D\rc- Jacques Doillon. Premios: Fiprcsci val Montreal 19^1) (Marctl Ltnoeui).   ,a (CrS 2.950.00). passando pelo

I AR CONDICIONADO AQUECEDOR/BOILER Dourado A bratllalra (CrS
_ »r S r . 1 1 IrtH yfTT"* I ATI wnwviwniww I  1.200.00). Spaghetti com frutos

Napoleon e a. estrela do 1 MIF 
cTALwa. uDERAMiMa. SS^ahii'S

D'^^'nacao AM>i«»n«wn rAilceDTnC em azulejos com mo'tfvos marinhos,———— XH propno Abel Gance fazia o papel de CONSERTOS CUriSEHlWO atendimonto correto, e uma maravi-SA V-\ M Saint-Just. mm» ++*» mmn mm* A IttJ AOIA . 901.1AM Ihosa adega de vinhos. Av. AtlAnti-
i IQ1C 10^ 952*1143 • 592*9546 294*0849 • Z»«*W» ca.974-B-Ueme.aoladodoHolelKcanzauo cmrc I u> c iv.o. a Bnlaloon 340 ¦ II 8 e 9 Av Ataulfo dt P«lva,1174 • II. 02 M6rldlen, com vista para a mais bela

EPOIS da magistral exlHde partir dc um micro do 600 pag.nas Prtli dt BOtitOflO, 340 l|. 8 e 9 ^V. AWUIIO n , praia do mundo Copacabana. Tels.:
t .,f,. ^IF I e com um custo dc IS milhdes dc 276-3996 a 276-3794.no Tcatro Municipal. i 'amhiid Pi»arla a RnKtnumn.  , a.- francos, Sapolcon teve uma cstreia  ^ ¦ - n • . L AMOUR Plzzaria a rtesiaurancariocapuc atrn\essarcm a Ba a c, 

hisinrica na Oneri de Paris cm 7 dc MAGEAR Ltd8. CONSERLAR Lt08. ta — Neste amplo. con»ort4vel. aro-
Guanabara icrao oportunidadc dc as- historica na Upira de I aris cm 7 dc mnWKnn uvbi .npnTJic jado. descontraldo e bem (requenta-
sistir a outro marco luslonco do cmc- I ahril dc I927, na presenca dc Andre CONSERTOS CONSER I US do restaurante da Zona Norte, o
nia: Napoleon, de Abel Gance. con- I Malraux c Charles Dc Gaulle. Dc- m n ... .... chope 6 tlrado nos trinques. para
lempordneo dc David W GrifTith, e pois dc exibido cm apenas 266*2190 • 266*4390 267*5041 • 267*70«Z quem sabe beber bem. Pizzas d|li*
como cle. um genial visionario. dades europcias, o filme foi com- R. SiO Cl«m«nt«, 98 • l|. 27 H. Franclaco OttVltno, 67 ¦ I). 32 mer^comp^eTa^^u' polaVar^Mas

Nascido em 25 dc outubro dc ' «3r prado para distribuii;io pela NIGM. ^ tambim Cburraaco Mjito (com
1889 cm Pans. Abel Gancc foi pocta que o reduziu dc mais de Ires horas BOILER IBOMBEIROS F0G6E8 ^delidoso. SAba-'

!>*«** e dramaturge, ale opiar pelo para 80 minutos c climinou a  do tfia de Fel|oada. Aceita Diners.
cinema, ondecomccoucomoalor, cm tripla. Scus 17 rolos originals espa- Nacional e Credicard. Almo?o e jan-
1909. Dcpois de uma cxperiencia co- NapolcHo: tdaO nO CaiO MdrtinS lharam-sc por varios paiscs. Em LIDERAM Ltd8. MAGEAR Lt08. tar, diariamente. Estacionamento <A-
mo rolcirista, Abel Gancc comecou a mcados dos anos 50. um obstinado AAUOemne rAMCBBTO^ C'' ."tI'i?""'/i19 - 6*710^edirigir entre I9l I e 1912. Com Im folic dti primeira vcz, ulilizou um sislema dc pro- inglis, Kevin Bronlow, pcrcorreu arqui- wONwCnlUw wwliwCn I Vw 249-6801
dofteur tube, de 1916, Gancc rcvelou seu jc^ao cm tela tripla denominado pollvl- vos c cincmatecas dc lodo o mundo com 294*0649 * 294*1448 266*2190 * 266*4390 ADEGAO PORTUGUES — Funda-
cspirito dc vanguarda, utilizando, como os siolj, com a inten?4o dc transmitir simul- o objetivo de recupcrar o filme. I oa . II 27 do em 1964, o Adegfto hi multo
cvprcssionistas alcmScs, cspclhos para ex- tancamente, cm suas palavras, "o fisico, a restauracSo dc SapoUon foi con- Av. AtiUlfO de P«lvt,1174 • IJ. 02 H. SAO CltlMnWi 90 • J. tempo se (irmou pela exceiente qua-
primir mcntcs pcrturbadas. J'accuse, dc 0 mental, e o emocionaP. clulda gracas no apoio dc outro visiona- lidade de sua culinAria e a fartura de

aS^Sfirr-S" d/«; B%jf| CONSERLAR Ltda. CTA Uda.

r^rsssarstiW consertos consertos Kwtds: tjz.
guinte, A roda (1923). como a montagem barriga dc bailannas, no peito de opera- ^ vcrs-0 dc c||0 horas c ,3 minulos 267*5041 • 267*7042 552*1143 • 552-5546 coelho e cabrito. 3' tern Tripa A
(/, ,-lerada. que tcna grandc influencia sobre dorcs e as colocou sobrc plataformas se deii U meia-hoitc de 24Hde ianeiro dc _ . _ , . ,.n M R . moda do Porto. 4 '. o tanioso Co-
riscnstein, Pudovkin c Dovzhenko. construidas cspecialmcnic para as filma- no R idio Cuv Music Hall cm R. Francltco Otavlano,67 -1|. 32 Prill dt Botifogo, 340 - \\. 8 e ,Wo: sAbado « dto de Feljoadap^

N en hum desses filmes, porcm. sc gens. Uma montagem frcnetica dava ^l. 
nc, Radio C n•  aunaiMB 

ba0,T,ia7cora^0ou^^ur^m,nCe?rTaproxlniou em audkla lecnica e elo- duzlra cf'1,os —rosVlercofomcos em (fREEZER/GELADEIRA MAQ. LAVAR/8ECAR Ample, os-
qucncla estctica dc Sapolcon, uma scr • q Sapolcon, nilo tivera tanto succsso cm L. * I tacionamento. Campo de S8o
dadcira cnciclopcdia dc loda a gram&tica rcs c igurari cs. ina , apo c suas tcntativas no cincma falado. Mas 56 Crlit6v§o, 212. T0IS.: 580-7288 e
cincmatografica e.xistcnlc ati cnlAo. Para projetado cm tres telas, apresentava ca- d da cstrcia de SapoUon, elc C(S CONSERTOS Ltda. LIDERAM LUft. 680-8889.colocar na tela da inftricia dc NapolcSo valos galopando de uma para a oulra. acPompanhar. pelo lerefone, os L/TuPrBTnC =============a,e sua campanha na Italia retralando 

£ aplausos de um publico deli,ante para CONSERTOS CONSERTOS i"B=S=^^^^

lucfo F^nc^AW G^,« real.^a bert Dicudonnc intcrprctava NapoicSo. sua obra-prima. Abel Gance morreu dcz 266-4842 • 226-1570 294*0849 • 294-1448 TT)
uvancos teegcos revolucionarios. Pela Antonin Artaud intcrprctava Mar,il e o mescs dcpois. aos 92 anos R. Sao Clemente, 98 -1|, 18 Av. Atiullo de PalVI.1174 • Ij. 02 U M-»

; ~" «l Praia de Botaloqo. 340 - II. 8 e 9 R. Francisco Otavlano. 67 -1|. 32
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Uos ANGüLlíS — A Sony
Corp. rcchott ontem um contrato
milionário de longa duração com o
idolo pop Michael Jackson. I nibo-
ra obviamente as cifras envolvidas
não tenham sido reveladas, cspecu-
Ia-se que elas alcancem algo entre
centenas de milhões de dólares e
USS l bilhão. O contrato inclui
uma inédita participação nos lucros
dc seus próximos seis álbuns, seu
próprio selo, um papel no desen-
volvimcnt.0 dc lltas dc video c uma
carreira cinematográfica. "Agora

estamos castntos^õmclcexultou
o presidente da Sony Software, Mi-
chacl P. Schulhof.

Além de marcar um rccordc no
que se refere a entertainers, o acor-
do sela a paz no relacionamento da
Sony com o seu maior astro. Ano
passado. Jackson ameaçou trocar
de gravadora caso não obtivesse o
que queria cm seu novo contrato A

apB&É

Jackson: USS I bilhão?
Carmine Coppola (com Francis): regente

JIJHMIIWIIT7 Rgg
? ????

Ponha mais
sabor no seu
dia a diaMostra de cinema dá

partida à revolução

cultural da cidade
ítmsin

ALFAIA Aqui. o bacalhau alcança
seu melhor preparo, colocando-se
entre os mais tinos e saborosos prn-
los da culinária internacional 0 legi-
timo bacalhau do Porto ó preparado
com carinho português e servido em
12 variedades farias O Bacalhau
Alfaia è uma deliciosa posta grelha-
da com molho branco, ao vinho, ba-
latas portuguesas, e gratinado A
Patuscada è uma agradável pedida
(iscas de bacalhau grelhadas, com
batatas, brócolis. alho dourado no
azeite) Bolinhos de bacalhau tonos
na hora ou para levai Excelente
carta de vinhos R. do Inhangâ, 30-
B. Copacabana Tel 236-1222
A MARISQUEIRA Este resiau-
rante é um patrimônio de Copacaba-
na São 40 anos de tradição servindo
qualidade e sabor inigualáveis Suas
especialidades, com base em frutos
do mar, lambém dão lugar ãs carnes
de cabrito, leilão e filés de vários
tipos. Mas os peixes são de primeira
linha Sugestão do chof: Badejo à
Marisqueira, Caldeirada de fru-
tos do mar, Lulas ao molho do
vinho Suas sobremesas portugue-
sas são famosas Também vinhos
portugueses com preços especiais
Serviço de viagem R Barata Ri-
beiro. 232 Teis 237-3920 o 236-
2062
RAUL Adotando a política do
menor preço, prossegue com a pro-
moçáo do seu segundo ano de su-
cesso na Barra Toda a qualidade do
Raul que vocô |á conhece, continua
muito mais em conta Experimente o
Carpaccio ou a deliciosa Provolo-

...ta .por aponas Cr$ 350,00 Também
a sua disposição massas de fabrica-
ção própria com molho de sua prefe-
rència e a tradicional piz?a crocante
que só o Raul tem Completa carta
de vinhos Chope bem tirado En-
Irega a domicilio Barra e São Conra-
do. Ambiente confortável com lardim
interno. Abre 2* às 18h e de 3* a
dom. almoço e jantar. Aceita cartões
Av. Armando Lombardi. 583
Tal».. 399-1184 e 399-2286.
PRÍNCIPE DAS PEIXADAS - O
que hà de mais nobre na culinária
internacional com base em frutos do
mar, figura no cardápio deste sofisti
cado restaurante da Zona Sul Poi-
xada Carioca (CrS 1.200,00) até a
Panela de Bacalhau A campone-
•a (CrS 2.950.00), passando pelo
Dourado à brasileira ( C's
1.200.00), Spaghettl com frutos
do mar (CrS 1.550,00) e Cama-
rio na moranga (CrS 2 100 00)
Ambiente confortável, décor sóbrio
em azulejos com motivos marinhos,
atendimento correto, e uma maravi-
lhosa adega de vinhos. Av. AtlAnti-
ca, 974-B — Leme, ao lado do Hotel
Méridien, com vista para a mais bela
praia do mundo Copacabana. Tels.:
276-3996 e 275-3794
L'AMOUR Pinaria e Restauran-
te — Neste amplo, confortável, are-
jado, descontraído e bem freqüenta-
do restaurante da Zona Norte, o
chope é tirado nos trinques, para
quem sabe beber bem. Pizzas deli-
ciosas e massas preparadas com es-
mero completam seu paladar. Mas
também Churraaco Misto (com
contra-filé, lingüiça, frango, carré,
fritas, farofa) farto e delicioso. Sába-
do é dia de Feijoada. Aceita Diners.
Nacional e Credicard. Almoço e |an-
tar, diariamente. Estacionamento fá-
cil. Av. Suburbana, 9.991 — Cas-
cadura Talf.: 249-6710 e
249-6801.
ADEGÃO PORTUGUÊS — Funda-
do em 1964, o AdegSo há multo
tempo se firmou pela excelente qua-
lidade de sua culinária e a fartura de
seus pratos Destaque maior para os
frutos do mar que o chef transforma
em maravilhosas sugestões A Ma-
riscada é uma atração a parte Irre-
preenslveis os assados de leilão,
coelho e cabrito 3a tem Tripa á
moda do Porto 4", o famoso Co-
lido; sábado é dia de Feijoada, e
domingo. Leitão Pururuca com
batatas coradas ou tutu à mineira
Aberto p/almoço e jantar. Amplo es-
tacionamento. Campo de São
Cristóvão. 212. Tels.: 580-7288 e
580-8689.

JfJtOLLYWOOD — Durante os
últimos dias dc campanha para o Os-
car 1991. anlc. cias cédulas decisivas
serem preenchidas e Dpftadas, circú-
Hvum rumores de que Kevin Costncr
não foi o único Kcvin que dirigiu
Dança com lobos. Dizia-se que um
vclljfi amigo dc Cosiner. K.e\in Rcy-
tíolds. havia na verdade oirieido .il-
pumas das melhores cenas do lilme
indicado para ganhar 12 Oscars. in-

-^mtw-»vde--i.HeIhütjJirccão. na jesta
de entrega, a ser realizada na noite clã
próxima segunda-feira"tu não sei o que você \ai la/er
com isso. mas cu pensei que você
deveria satx-r que sem Kevin Res-
noldsí pança com lobos teria sido um
desastre", disse a v«B sussurrada nu-
ma ligação telefônica. "Foi Reynolds
que realmente dirigiu o filme." Mcm-

(Federação Internacional da Imprensa
Cinematográfica • Berlim 1991). Men-
ção especial do júri por longa metra-
gem (Berlim. 1991).

Bcn Min Man (China) - Diretor Xie
Sei. Prêmio: Urso de Prata Berlim
1990.

Rafalcs (Canadá) - Diretor: André
Mclançon. Prêmio: Melhor ator Festi-
vai Montreal 1990 (Mareei LebocuD-

lor Silvio Caozzi. Prêmios: Melhor
atriz de Yene/a de 1990 (Gloria
Munchmcycr). 2o prêmio Coral Festi-
vai Cuba. 1190.

Corning pul (Alemanha). Diretor:
Heiner Carrow. Prêmio: Urso dc prata
Berlim 1991.

Lcpctil criminei (I rança). Diretor.
Jacqucs Doillon. Prêmios: Fiprcsci

Até agora seis filmes já estão confir-
níados. As patas e os horários serão
divulgados ás vésperas do festival.

Cabeza de vaca (México). Diretor:
Nicholas Echavarria. Prêmios: Seleção
Oficial Berlim 1991. Indicado para o
Oscar dc melhor filme estrangeiro de
1991. Eleito pela critica mexicana"Melhor do ano".

La luna cm <7 espejo (Chile). Dire-

INFORME PUBLICITÁRIO

SERVIÇOS PE OURO

| AR CONDICIONADO

CTA Lida.

CONSERTOS
552-1143 • 552-5546

Praia d* Botafogo, 340 • Ij. 8 e 9

AQUECEDOR/BOILER

Napoléon' é a estrela do Io MIF
Divulaacâo LIDERAM Ltda.

CONSERTOS
294-0849 • 294-1448
Av. Ataulfo d* Paiva, 1174 • IJ. 02

Divulgação
SUS ANA SCWLD

CONSERLAR Ltda.

CONSERTOS
267-5041 • 267-7042
H. Francisco Otavlano, 67 ¦ IJ. 32

MAGEAR Ltda.

CONSERTOS
266-2190 • 266-4390

R.Sio Clemente, 98 - IJ. 27

FOGÕES

MAGEAR Uda

CONSERTOS
LIDERAM Ltda

CONSERTOS
266-2190 • 266-4390

R.Sâo Clemente, 98-IJ. 27
294-0849 • 294-1448
Av. Ataulfo de Paiva, 1174 • IJ. 02

CONSERLAR Uda. CTA Uda.

CONSERTOS CONSERTOS
267-5041 • 267-7042 552-1143 • 552-5546
r. Francisco Otavlano, 67 • IJ. 32 Praia de Botafogo, 340 - IJ. 8 e 9

IFREEZER/GELADEIRA] I MAQ. LAVAR/SECAR |

SÓ CONSERTOS Ltda. LIDERAM Ltda.

CONSERTOS CONSERTOS
266-4842 • 226-1570 294-0849 • 294-1448

R. São Clemente, 98 - IJ. 18 Av. Ataullo de Paiva, 1174 • IJ. 02

CTA Ltda. CONSERLAR Ltda.

CONSERTOS CONSERTOS
552-1143 - 552-5546 267-5041 • 267-7042
Praia de Botafogo, 340 - IJ. 8 e R. Francisco Otavlano. 67 -1|. 32
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Mi 1TAMARA KOORAX Qscar nf / Longe das

f= ~«» J U Tempo de if 
j-m 1 YYI pistas

m . x &.JW c DANILO CAYMMI (lespei'tar (Awake- I I ¦ JW m I II I I W • Nao k verdade que a ministra
Wm OmaisaconchegantelugardaMPBnoRiol ningS), que cstr6ia jjoje- da Economia, Z£lia Cardoso de

Piano-Bar Rua vinleiuide Morais, 39 lp»nem«Tel.: 267-5757 no Rio, seja candidato ao MMBi ^>1^ Mello, tenha confirmado sua pre-
| milj ,,| Oscar de melhor filme, sen^a em Interlagos no proximo

/^rr Vt ^ n> s,ltt ^ea,i7'a(,0^1l• Penny  Ronaldo Zanon domingo.
RESTAURANTS ILL jylnlX IpUU Marshall, nao concorre * Xa tfrdade' pnfluanto Ayrton

premio de melhor di- Senna tentando sua pri-
em companhia dos chansonieis GIGI e sou acordeon e LOUIS ANDRE e sou refill vitAria no GP Brasil, a mi¬

nt O J E E AM AN H •

fefe«ou BARRY IS™ ^ANC^NN|R uinamufhVfd'candida" | 
s in. Sindicato dos Transportadores

tARTE iaiin cKEPr suziTit |a nesta categoria: Lina deCarga.
SAbado, no alrno<,-o, cassoulin tfeingida hr«im«» <~r> -uu.uu WertmiHlcr 

em 1976, ^ • Alias, quando o assunto e For-
Seuchequovale8dias Pncnmlinn fiptvfi S>-45^BHPk. niula-1, a ministra nao acompa-

R. Souza Lima 37, quadra da praia. Ar central, Manobreiros. Tel.: 267-5049 por 1 aMlUdUilu oi U W nha nem pela televisiio.
¦ 

* 3j ij|®ar , e x V «jjpM 1

¦ W i ^ J II I / 4 A \ Hjwj m • O professor Kinaldo De l.amare es-
NOVOS t67TipOS / /* \ Nl ¦BK^' V td dandcSos moqucs finSis ryU prdn-

cameld na \W^ / 1 frf v ^ Har^ mi edicdo— a 38" — de sou hvro A
^Uft^^^atabanca f' 

J "
* $^fC ~~n. flfB* ¦ • De UwutTc

( tc^>'V'~ *•' 
*5^ \, ||m cdflpres para a tradug&o do lipro

WWfUWiiBPWIBWfWlWBWSTSBHi^Bw*i»fi9jfJflB ( ^^stei ^ 
>—'—J- c,nfninces

• Xem cm Gcncbra. ondc y4JlllzClCiCl

jfMy pr XI participo de unui rcuniiio idra ; Rubem Moniciro «K concessfto de llminar deMml-
l^fc#%fc» pri-Eco 92, prefeito higUClTGClO nnnilo a desocupagAo dos

X^Xy k 1 ^ II cSll Alencar a/astou-se Nana ' ¦ Hi toe invadidos cm JacarppnKua n;\o
yE*\*Jr problcmas do Terceiro Paranagud, - m a estnMa da juiza Saleta
mSSr, Apresenta A/""d0- cm tard'e de Maccaloz da 7' Vara Federal, em de-

X c,i«., Timoar«di/t1 • Ciccroneado pelo dfplo- ^oefi1o '¦'•> cisfles polftmicas.
fk~ . Sup«r Ti»mpor»aa/»l malaxed Dufue Estrada! dcsf,le ,<!9k ^ JH 

• feaj|e:emotimff'<M|te.r-^ XjjAGrandeS atragoes Internacionais e Maweiwfoi conhecer on- mlnou a parallsac&o.dli usina nuclear
1 H IRirDIXfCI DIDAMinF t^L tcinasdreastomadaspelos -"1 JH'0M Angra 1. aceltando pedldo de Fernan-

iHjjyyi^yY se'"-'e'° 
s"'f°s- 

^'4'" 
\ do Ctabeira. entAo eandidalo do PV d

»k 7h aoh inua^;(5cscmSdoomu"do- 1 l ;'

Cntin 71 nn Silvinhac 
//'>/?! • 0 secretario de Cultura, Sergio

SALA CECILIA MEIRELES presen'cas " \ 
Paul° Rouanel»

DIA 26 DE MARCO AS 21 ros 
de sua primeira^-isila '""h 

rfi'll!" '2 
""" '' 

1 Marilia Pfra. Elas por ela.
rnNrFRTD FM HnMF.NAGF.M ao Hrasil, o prinripe Thar- 110116 Cl° • a • A agenda de Rouanet trocou o

• ^*~\y ,C!t n5° vai Pot'er refK','r „ mcrgulho de Marilia em quase
yy y yj / C na sua volt* no final de AlltCS tclI'dC Llll CUSU umWculo de musica popular pej

SLX^,. , . 7/w.X^ ^-fS. ,„. ™ . D«« n, 4 »<«•,: M» . Com «|„as »m« 
|»I / Y// ///J J Air X\flm/tUnKL urn Unur Ofereeidb pelo vir&o. de Cacd Dnv/urs, /cm es/rd/a mar- agenda no Rio. o Clu- Me 1 uccnu, que s.ra apresn

ft I Jn /IIIM/Ii M trr V milHMl/iiT a J .0 Ip *! ™Mnnrn min bank resolveu- ampllar tada esta noite no; Teatro

\ y > WlMJVWWX entio pref|ito Marcos Ta- 
# a ffin0 dor,j,'ia m watcleira dOS exibi- seus servlgos a domici- Naeiona! de Brasilia.

VV n,oyo, oherde.ro do trono 
(tl)rci quc achal,tm um rlsco lan.ar no, Ho. «

^ .nnmr.vn^nA brit&nico 
experimcn ou c(n^as Mn^ produtfojd exibida naWV. • Som snir do casa, o (IPflfimrilPOBRAS DE CLAUDIO SANTORO para como prato principal # O circuito Luis Scvcriano Hibciro, en- cliente podo fazer aplica- , .„. uiUhipu lam- , , . » Xum sentido, pelo moos, os pilott/sPirtiiiparitcs: e curtiu a sobremcsa sain , topou a paradu. i;5es e. aproveitando a ... ,, , 

Piano: HHTOR ALIMONDA - LILIAN BARRETID bando com Pinah, a musa 
... viagen, Bolicitar o paga-

Violino: PAULO BOSISIO darj"^r; ,,, , mV)^ memo 
de comas. ,no domingo est "4 suBmbindo ts• *****1991- p»r»nao Al ta tempo? acta • DeU certoi§§ umaso- „n,a,L

d d r\ r v a x« prato que se apresenle a  ,i„ mana, o banco atomlou • Acostumados aos carddpios dupla-PROGRAr um defensor da natureu e • Um ami|p dOSta. C ». • 
2.500 possoas nest-0 siste- matte sale/ados dos bans restaurantes

IABTr Pinah - gravida de arte uma tempcrada em 
Jlos ma- europcus e americanos, or, velQses fo-PARTI: .... m'pssifinado com os procos cobraaqS peios

„ n ,o ••,,,• meses 
- nao esta multo P'tVis trds P8lrelas da rcgiilo. • S6 ganha a mordomia mtelros cieaMm degtcscobnr um

Duo Paulo Bosisio / Lilian Barrctio pra samba. I ®°Conse"gtiem scr niiis caros do que os do quem fizor aplicaQOes ;""s' US* '5 P"(i,''n Pd0§f. "'"
Sonata n? 4 para violino e piano (1950) KioT\o p u o e P uis 

aclma 
do CrS 200.000. honesto prato de came e, dkmcbra,

Allegro - Lento - Allegro Kio, b.10 1 auio e i auh. abebida.
Sonata n? 5 para violino c piano (1958) DflllflS 94 ¦ ¦ ¦14 audii;io no Brasil —— — ~ Dri o /l/TfM/7J7/7VAllegro - Lento - Vivo-Molto • Allegro Molto • Estd para chegar ao Rio o ROQR-VIVS, LJUS UUHUtlUd I llTllQC/ |

II pa RTF presidente do Comtt6 da Co- — • 
0 lohhv monarouista, • 0 projeto de lei para a roformaII PARTE pa do Mundo em Dallas, # 0 empresarlo Manuel Auueda Filho reeebeu • do sistcma portuario enviado pe-

Pianista Heitor Alimonda Martin Conlcy. •"tom aletrria a noticla da entreca d.w ehaves de que aguarda ansioso o 
lo K0Vern0 ao ConKresso jti tem

Tocata (1954) dcdicada a Arnaldo Estrela • Vein em busca de apolo sua loja no Leblcm (|tie. em breve, abrhit as plebisci to do a no que forte oposltor: 0 presidenteSonatina n? 2 (1964) dedicada a Gisele Santoro para que sua cldade sedle o portas com a inaumirat,Ao de um restauranle, vein para saber se o lira- Rpaanal'ni'd® Tpr-
Allegretto moderato ¦ Andante - Vivo jogo inaugural da Copa de embaixo. e do Rio Jazz Club, em cima. pnnfcnimpi sendo uma i 

'• » » 4 lne p,.i,ra n»n«
Sonata n? 3 (1959) dedicada aJeannette e He,tor Alimonda 94 • A jornalista Pomona Politis inovimentdu m1 continuara stndo uma minais PortuAnos PnvaUvos

Allegro Energico - Adagio - Moderato # ^ prefeltura de Dallas es- anteontcin o fiSffi; Cassis, cm Brasilia, reunindo republica, lan(,'a um jor- (ABPT), Osmar Rebelo de Olnei-
td Investlndo USS 6 milhfles um grupo de diplomatas que a homonagearaig nal em abril. ra.

ENTRADA FRANCA na reformade mu estAdio de pelo sou aniversiritMcorridq no dia • Sera mensal, trarii no • hlc aehou tiniula a aoei iuia
rugby para adaptd-lo ao fu- • Aracaju sera palco amaiihA de uma monu- nrimeiro numero lima conccdida 4 pai liclpafio do setoi

Apoio Cultural tebol. mental festa comemorando os 15 anos de Ade . privado.
. . . liaj filha ilo senador e Sra. Albano Franco. enireMsta com prt. - # Teffi6 que a nova lei nem

• Craxielll e lluliy pongu* Ifflraiii anfitrio^ dente do STF, mimstroj atraia o capital privado para no-
qih 'The lion' em Sao Paulo tic um elegante jantur de lugares Sidney Sanehes, e se cha- Vos investimentos, nem atinja a
SUL AMERICA marcados. fflarA Cara e Coroa. sonhada paz sindical a beira doKamM | • A'o corneco desta se- • O maestro Raul de Barros estr6ia hoje com # rnnvpnhnmos este cais. Ii j^^z;"ea 

ir=ffpoSnftl7riORn<,0'em ^0 «»* nwis pra cPiafmjr)nde a• r• gurnet .¦s^T\T^v rvisYi Hriinca instruiu a • (ofmuiTpl 0 mehino imluguinho, baseado cara que pra coroa. Oot-C Lip

iHHMBl Receita Federal a parar "o livro de Ziraldae que eatia no nj|que ¦ ¦ • • As gravaVr,es da min.sser.e
dp invpittaara soneaa- vein no Teatroda Barra, tc» musica g&inada Dlilrio de um mago. baseada

QUARTETO VOCAL (\t(c^f*). ^do de impostos entre rCjU no best-seller de Paulo Coelho. so

OH1 URDDV y/^s^\\ ^ \ ^^j 
pessoas com rendu de MediterrA-neo com um Jan tar tie lugares mar- • Batman, a quinta comc^arao em junno.

DL nurri \y rnais de USS 100.00G ca(j08# malor bilheteria de cine- # fi nesta 6poca que a neve de-
Am i oncinior® k'.ifa Tucian y —»- anuais, sugerindo que # anivcrsario de Itala Alencar Kodrigo I.o- via de todos os tempos, sobflrui o taminho de Santiago
Ch.roI no •M no Lot! y v , iSS5- c,a concentrasse sens es- foi festcjttdo anteoiHen. com um Upo de nao foi um bom ncgocw g, Compostcil, na Espanha, ondeLnico rupo • Marcio LOU s \ forqos na busca de sone- umieosno AI6 Alftda Birra. para sua produtora, a . , 4-' a sabado. as 22 30h. com i 

Ji [\A^^ gadores entre a faixa da « Km cerini6nla intlma. oficiallzarto noivado ll'ar»cr. es ao pre , ••
PH HOTF1 ARIA / tX^> populaQdo de baixa e na segunda-feira Roberta de Souza Aguiar . Embora tenha fatura- • Para o papel do mago I oeino, a
BFl ciifa ¦ \J r\ k 10^ midia rendu. Paulo RobertoTosti. do USS 253,-t milhOes, a Rede Manchete escalou o ator

% auiyA r I BjJO • Pilar Rossi esta Mm-ando na sua loja do Conta do filme registra Luiz Armando ftueiroz, que ja
1 ^ r I • Diga-se dc P^s"^ Ipancma a eolcVao i.m-rno 91 ,elho dc USS 35,8 deixou crescer um misterioso ea-baixa emMia rendu nos # O princlpe Charles e a prlnoesa Diana ... .

—IJB1 T1 TEATRO DOS QUATRO Estados Unidos k algo j£ t(\m pouso certo em Brasilia. Fiearfio hospe- nin/iiMiuprpm fazpr va"'iaque.
Thereiinho Monie leewswawxtSiiteMTeii #4.«w entre USS 18.000 e USS dados na suite presidential do Naum I'laza () 

Batman II I Merino
Producoei Adisiicas 60.000 anuais. Hotel. —
? f 'PO'O - ,»J? (.13) f»ooucio  1
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ACARNENO PONTO CERTO
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0|un.n Papcl de parede Imporlado Giselle
¦¦ « de Henri Gh6on PRA NAO DIZER QUE NAO FALEI NO CARINHOSO Tpre90 de lanSam?nto: 2 rolos

D^M I JV £ isso ai gente1 Reuna a familia. pegue os amigos, rapte *y *3 i\i\ *
I Vy|>| l#A EspeWculo de Almir Telles pessoa amada e va dangar no CARINHOSO do Marcio Cardoso 3 X tl3 J.JJU.UU

e do ZezinHo Esleves. Duas bandas e os cantantes Doia.
IjC Vanise Jorginho e Ney. Cozinha perfeita. Visconde de Puaja, Parcce lncnvel, mas revestir as paredes de casa com os papeis

HOJE 22 Tel 287-0302. Giselle e muito mais economico do que pintar. Fa?a as contas: com

CQTQQI IE Convento de Santo Antonio PASSE A NOITE NO SOBRE AS ONDAS 2 to!c£L°« t viminado .
W I V3^ Lgo.Canoca Ddncando, dangandol dancan®. Ao som das bandas dos espumado, por isso 6 flo pritico, sofisticado e atual. Al6 acoloca^io
Tl II ir A ACC CUrtDDIMr 18 30h i«.,iestros Mi quel Nobre o Betho God' v emais o cantores de Giselle tern classe: e rdpida e limpa.
IUUIA Urr'OnUrrlNv San". Cacy e Gabi-el't 0 SOBRE AS ONDAS ainda Aproveite. Passe na Acab e deixe sua casa ao ni'vel das maisons
Rua Barao de r j Priin£i Pfia^sua geherosa ^o^nha^'st^panoranv^p o mat mais chiqucs da Europa. /v—srv—n
Mesquita, Entradafranca - " -1'u% Av^ 

v
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Sábado
23 HS.

Manter as aparências

nunca foi tão fácil.

Nem tão barato.

ITAMARA KOORAX Longe das

pistas

Oscar

Zozimo

Embora Tempo de
despertar (Awake-
nings), que estréia hoje-
no Rio, seja candidato ao
Oscar de melhor filme,
sua realizadora, Penny
Marshall, não concorre
ao prêmio de melhor di-
rcção.

Km 6!t anos, desde a
Qriaoão da estatueta, só
uma mulher foi candida-
ta nesta categoria: Lina
Wertmüller, em 1976,
por Pasqualino Sete
Belezas.

O Oscar é machista.

c/DANILO CAYMMI Não é verdade que a ministra
da Economia, Z('lia Cardoso de
Mello, tenha confirmado sua pre-
senca em Interlagos no próximo
domingo.

Na verdade, enquanto Ayrton
Senna estiver tentando sua pri-
meíra vitória no GP Brasil, a mi-
nistra também estará em São
Paulo, mas dando uma palestra
no Sindicato dos Transportadores
de Carga.

Aliás, quando o assunto é Fór-
niula-1, a ministra não acompa-
ilha nem pela televisão.

O mais aconchegante lugar da MPB no Rio
Piano-Bar Rua Vlniciui de Morai». 39 Ipanema Tel.: 267-5757

Ronaldo Zanon
RESTAURANTE

Sucesso
O professor liinaldo De l.amare es-

td dando os retoques finais na prón-
ma edição — a 38a — de seu livro A
vida do bebê.

A primeira edição chegou às livra-
rias em 19-11. portanto, há 50anos.

De Lamare está em entendimentos
com editores para a tradução do livro
em francês c em inolês.

Novos tempos
Placa de um camelô na

Rua Uruguaiana:
— Vendo esta banca. Finan-
ciado!

¦ ¦ ¦

Lá como cá
Nem cm Genebra, onde

participa de uma reunião
prê-Eco 92, o prefeito Mar-
cello Alencar afastou-sc dos
problemas do Terceiro
Mundo.

Ciceroncado pelo diplo-
mata Fred Duque Estrada.
Marccllo foi conhecer on-
tem as áreas tomadas pelos
sem-teto suíços.
9 Genebra (¦ hoje das cida-
des com mais problemas de
invasões em todo o mundo.

Ajuizada
A Concessão de liminar determi-

nando a desocupação dos apartamen-
tos invadidos cm Jaearepaguá nito foi
a estréia da juíza Saleta Maria Polita
Maccalóz, da 7* Vara Federal, em de-
clsôes polêmicas.

Foi ela que em outubro de 89 deter
minou a paralisação da usina nuclear
Angra 1, aceitando pedido de Fernan
do Qabelra, entfto candidato do PV A
1'residência da República.

Essa juíza è macho paca.

Yara
Figueiredo c
Naná
Paranaguá,
em tarde de
desfile

Rubem Monteiro
w CIRCO REAL
r 

MOSCOU
Apresenta

Super Temporada/91
.Grandes atrações internacionais e a

\ i INCRÍVEL PIRÂMIDE
n HUMANA (nas alturas)JrA
y ábàl HORÁRIOS: W»lr» 1Mi« J1h TOW
Í.JTf\ §-Mr*21h JÊFaM
VllKrar Sétwk*15h.17h»J1h JAK!l Oomènçoe • teriaòos: 10h, 15K, 17ht20h

Última forma
0 secretário de Cultura, Sérgio

Paulo ílouanet, não estará mais
hoje na platéia do espetáculo de
Marília Pêra. Elas por ela.

A agenda de ílouanet trocou o
mergulho de Marilia em quase
um século de música popular pe-
los trinados líricos da ópera Tos-
ca, de Puccini, que será apresen-
t a d a esta noite no Teatro
Nacional de Brasília.

Silvinha c Hélio
Fraga,
presenças
constantes na
noite do Rio

Cotia não
SALA CECÍLIA MEIRELES

DIA 26 DE MARÇO ÀS 21 H Pelo menos dois pra7.e-
res de sua primeira visita
ao Brasil, o príncipe Char-
les não vai poder repetir
na sua volta no final de
abril.

I)a primeira vez, em
um jantar oferecido pelo
então prefeito Marcos Ta-
movo, o herdeiro do trono
britânico experimentou
paca como prato principal
e curtiu a sobremesa sain-
bando com Pinah, a musa
da Beija Flor.

Neste 1991, paca não é
prato que se apresente a
um defensor da natureza e
Pinah — grávida de sete
meses — não está muito
pra samba.

CONCERTO EM HOMENAGEM A

Em casa
Com apenas uma

agência no Rio, o Citi-
bànk resolveu ampliar
seus serviços a domici-
lio.

Sem sair de casa, o
cliente pode fazer aplica-
ções e. aproveitando a
viagem, solicitar o paga-
menio de contas.

Deu certo. Em uma se-
mana, o banco atendeu
2.500 pessoas neste siste-
ma.

Só ganha a mordomia
quem fizer aplicações
acima de CrS 200.000.

GP da carne
.Vum sentido, pelo menos, os pilotos

e mecânicos da Fórmula-1 acampa-
dos cm São Paulo para o (!/' do prón-
mo domingo estão sucumbindo às
tentações da carne.

Acostumados aos cardápios dupla-
mente salgados dos bons restaurantes
europeus e americanos, os velozes fo-
rasteiros acabam de descobrir um
pais onde USS 15 podem pat/ar um
honesto prato de carne e, de quebra,
a bebida.

OBRAS DE CLÁUDIO SANTORO
Pirticipantcs:

Piano: HEITOR ALI MONDA • LILIAN BARRETTO
Violino: PAULO BOSISIO

PARTE
Duo Paulo Bosisio I Lilian Barrctto

Sonata n° 4 para violino c piano (1950)
Allcgro - Lrnto - Allcgro

Sonata n? 5 para violino c piano (1958)
1? audição no Braiil

Allcgro - Lento - Vivo-Molto • Allcgro Moito

II PARTE
Pianista Heitor Alimonda

Tocata (195-1) dedicada a Arnaldo Estrela
Sonatina n? 2 (1964) dedicada a Giscle Santoro

Allegretto moderato - Andante - Vivo
Sonata n? 3 (1959) dedicada a Jcannctte e Heitor Alimonda

Allcgro Enérgico - Adagio - Moderato

Dallas 94
Das bananas Timidez

O projeto de lei para a reforma
do sistema portuário enviado pe-
lo governo ao Congresso já tem
um forte opositor: o presidente
da Associação Brasileira tios Ter-
minais Portuários Privativos
(ABPT), Osmar Rebelo de Olivei-
ra.

Ele achou tímida a abertura
concedida à participação do setor
privado.

Teme que a nova lei nem
atraia o capital privado para no-
vos investimentos, nem atinja a
sonhada paz sindical à beira do
cais.

Roda-vivaEstá para chegar ao Rio o
presidente do Comitê da Co-
pa do Mundo em Dallas,
Martin Conley.

Vem em busca de apoio
para que sua cidade sedie o
jogo inaugural da Copa de

O lobby monarqüista,
que aguarda ansioso o
plebiscito do ano que
vem para saber se o lira-
sil continuará sendo uma
república, lança um jor-
nal em abril.

Será mensal, trará no
primeiro número uma
entrevista com o presi-
dente do STF, ministro
Sidney Sanehes, e se clia-
ilará Cara e Coroa.

Convenhamos, este
plebiscito está mais pra
cara que pra coroa.

¦ ¦ ¦

O empresário Manuel Agueda Filho recebeu
com alegria a noticia da entrega das chaves do
sua loja no Leblon que, em breve, abrirá as
portas com a inauguração tle um restaurante,
embaixo, e do Rio Jazz Club. cm cima.

A jornalista 1'omona Politis movimentou
anteontem o Café Cassis, em Brasília, reunindo
um grupo de diplomatas <jue a homenagearam
pelo seu aniversário ocorrido no dia 15.

Aracaju será palco amanha de uma monu-
mental festa comemorando os 15 anos do Ade-
lia, filha do senador e Sra. Albano Franco.

Cra/.iella e Buby I.ronetti foram anfitriões
em São Paulo de um elegante jantar de lugares
mareados.

O maestro Raul de Barros estréia hoje com
sua orquestra temporada na Sassaricando, em
sAo Conrado.
e () musical O menino nuiluipiinho, baseado
no livro de Ziraldo e que estréia nó mês que
vem no Teatro da Barra, terá música assinada
por Antônio Alves Pinto, filho do autor.

Arturo Recarey comemora hoje os 12 anos do
Mediterrâneo com um jantar de lugares mar-
cados.

0 aniversário de ítala Alencar Kodrigo l.o-
pes foi festejado anteontem com um grupo de
amigos no Alô Alô da Barra.

Em cerimônia Intima, oflcializarflo noivado
na segunda-feira Roberta de Souza Aguiar e
Paulo Roberto Tostt.

Pilar Bossi está lançando na sua loja do
Ipanema a coleção inverno 91.

O princlpe Charles e a princesa Diana
já têm pouso certo em Hrasilia. Ficarão hospe-
dados na suite presidencial do Naum Plaza
Hotel.

• A prefeitura de Dallas es-
tii investindo USJ 6 milhões
na reforma de seu estádio de
rugby para adaptá-lo ao fu-
tebol.

ENTRADA FRANCA

• A'o começo desta se-
mana, o Congresso ame-
ricano descobriu que a
Casa Branca instruiu a
Receita Federal a parar
de investigar a sonega-
çdo de impostos entre
pessoas com renda de
mais de USS 100.000
anuais, sugerindo que
ela concentrasse seus es-
forços na busca de sone-
gadores entre a faixa da
população de baixa e
média renda.
• Diga-se de passagem,
baixa e média renda nos
Estados Unidos é algo
entre USS 18.000 e USS
60.000 anuais.

DE A»R«GURNEY
TRAD. E DIR.
FLÁVIO MARINHO As gravações da minissérie

Diário de um mago, baseada
no best-seller de Paulo Coelho! só
começarão em junho.

ft nesta época que a neve de-
sobstrui o caminho de Santiago
de Compostela, na Espanha, onde
estão previstas as locações.

Para o papel do mago Coelho, a
Rede Manchete escalou o ator
Luiz Armando Queiroz., que já
deixou crescer um misterioso ca-
vanhaque.

QUARTETO VOCAL

BE HAPPY
Batman, a quinta

maior bilheteria de cine-
ma de todos os tempos,
não foi um bom negócio
para sua produtora, a
Warner.

Embora tenha fatura-
do USS 253,4 milhões, a
conta do filme registra
um vermelho de USS 35,8
milhões.

E ainda querem fazer
o Batman II.

Ana Leusinjer • Kika Tristão
Chico Pupo • Márcio Lott

4-' a sábado, às 22:30h.

"CAPITAS
DE AMOR*

HOTELARIA
SUÍÇA

Therezinho Monte
Produções Artísticos

Ingressos à»endA Informações Tel 274 9895
Ara o WBntQ fODuçto .Hjkil-:.1Ü913Porttfólio do Modo

Agèncio de Modelo
Produções e Eventos FRIENDS2KLEITON RAMIL I(Com sucessos de KLEÍTON E KLEDIR ) |

;«,t r. da Barra da Tijuca , UI30 - Tel: 3!>9-78CG - Itanh
A CARNE NO PONTO CERTO.
ALMOÇO EXECUTIVO • CARTÕES DE CRÉDITO

SÀO CONRADO FASHION MAU -1J 101 • A • TEt 322 5222
INSCRICÕES ABERTAS
PARA OS CURSOS DE 
Modelo f Manequim ln?or.?o-Ju»fnil • Fouh Vonnter

Teotro poro o 3o lòode Cbvd'0 Gonioga
Teatro pofo Iniciantes - Poulo Afonso dt Lima

Teatro Reciclagem • Paulo Afarão de Lima
Mecânico e Detmecàrvco òo Movimento

Acrobòtico - Bordo Sihópte

óàa/; W dcmte
O Grupo SARÇA DE HOREB

apresenta ÔELKCÍONADI&S1MA6

Av. N.S. de Copacabana, 731 salot 301/302
Copocobono • Tel.: 255-1942 Quarta-feira próxima. Alberico Campana (f)

recebe aplausos e abraços de seus amigos e
clientes da PLATAFORMA I, a churrascaria"vip" da cidade. £ que ela edmemota. em
alio estilo, os seus 11 anos de muito suces-
so. oferecendo, sempre, carnes saborosas e
mil iguarias Preciso dizer mais? Adalberto
Ferreira. 32 Tel. 274-4022. Papel de parede Importado Giselle

Preço de lançamento: 2 rolosde Henri Ghéon
É isso ai gente! Reúna a família, pegue os amigos, rapte a
pessoa amada e vá dançar no CARINHOSO do Mareio Cardoso
e do Zezinho Esteves. Duas bandas e os cantantes Dota.
Vanise, Jorginho e Ney. Cozinha perfeita. Visconde de Pirajá,
22. Tel 287-0302.

Espetáculo de Almir Telles

Parece incrível, mas revestir as paredes de casa com os papéis
Giselle é muito mais econômico do que pintar. Faça as contas: com
2 rolos você decora 9 ni2 de parede (3 ni x 3 ni).

Além disso, Giselle tem padrlo internacional. É vinilizado e
espumado, por isso é tâo prático, sofisticado e atual. Até a colocação
de Giselle tem classe: é rápida e limpa.

Aproveite. Passe na Acab e deixe sua casa ao nível das maisons
ntais cHiques dl Europa. /y~ntv—\
"CSSST* r&wSÉft»

HOJE
Convento de Santo Antônio

Lgo Carioca
18:30h.

Entrada franca

TUUCA OFF-SHOPPING
Rua Barão de
Mesquita,
1 IO-Loja 314\ JORNAL DO BRASIL

B sexta-feira, 22 3/91 o 3
JORNAL DO BRASIL ——
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JORNAL DO BRASIL
Françoise Imbroisi

Maquilagem definitiva
José Roberto Serra

Micropigmentação

ganha mais adeptos

entre as cariocas

RON'1 F1LGME1RAS

CABOU o sufoco dc retocar
/-I a maquilagem c gastar pre-

X Ai ciosos minutos diante do es-
pelho. A micropigmentarao — lécni-
ca utilizada por oftalmologistas
norte-americanos em suas clientes
com deficiências visuais (e que por
isso não conseguiam se maquilar per-
feitamente)— ou maquilagem defini-
uva chegou ao Rio. ha cinco anos. c
cada vez mais adeptos na cidade. De
técnica emprestada da Velha tatua-
gem, ela evoluiu, para usos que vão da
pura estética aos casos clínicos. Das
míopes ás comuns mortais, foi um
pulo. Afinal, não ter que se borrar
nunca mais ao passar um delineador,
ou lápis nas somhrancclhas sempre
foi tentador. Atualmente, alem dos
consultórios médicos, pode-se fazer
micropigmentação em salões e clini-
cas de belc/as. Apesar dc sua e\ccu-
çag simples, a micropigmentação exi-
ge cuidados c a escolha de um bom
profissional é fundamental, pois uma
vez executada, a remoção torna-»
difícil.

O cirurgião plástico Hélio C aprio,
um dos pioneiros desta técnica, usa a
micropigmentação nas sombrance-
lhas c olhos, e também colore o con-
torno dos lábios e maçãs do rosto,
como um blush Fora o uso estetico.
a micropigmentação é largamente
utilizada na reconstrução mámária.
para rela/er a auréola do seio de
pacientes que se submeteram à mas-
teclomia ou. simplesmente, quiseram
diminui-lo. "A técnica também e em-
pregada 110 tratamento de microvari-
/es. Melhora o aspecto das manchas
claras, dos portadores de vitiligo e
hemangiomas (manchas cor de vinho
do Porto, que aparecem comumente
no rosto)", enumera.

O cirurgião trabalha com a esteti-
cista Ana Manhàes. ela mesma uma
adepta do dehneamento. a quem re-
comenda seus clientes nas micropig-
mentações estéticas. Ele alerta ainda
para os cuidados para quem deseja se
submeter á micropigmentação. "1.

preciso estar seguro do que se quer.
pois é dc difícil remoção, feita através
de cirurgias ou pigmentos branquea-
dores. Recomendo ainda o acompa-
nhámento de um médico, ou pelo
menos, que o paciente seja examina-
do por um profissional, ja que se lida
com anestesia local. Ainda que em
dosagem niuito pequena, .1 anestesia
pode acarretar uma reação alérgica .
frisa o médico.

As reações alérgicas, no entanto,
são raras, conta Caprio. antes de
acrescentar que os cuidados pós-ci-
rúrgicos são simples: evitar o sol por
cinco dias. a poeira, o calor e colocar
compressas geladas no local. O rcsüjj
lado! segundo Caprio. deve ser o
mais natural possível. Outra adepta
da micropigmentação ao natural é a
cosmetóloga. filolcrapeuta e psieolo-
g.; Maria Amélia, que lez uma auto-

piria Amélia pretere fizer a micropigmentação em etapas
Fernando Lemos

de cores agressivas, pois
maquilagens pesadas len-
dem a cansar as pessoas.
Diria que e mais uma técni-
ca para levantar a expres-
são. e não uma fnaquila-
gem". Uma evidência é o
grande número de homens
que a procuram] como ho-
mens dc negócios, prcocti-
pados em apresentar uma
boa aparência, ou com fa-
lhas nas sombrancclhas.

Maria Amélia procura
cercar-sc de cuidados, e se
necessário, pede um aval dc
um profissional se dcscon-
fiar de uma possível doença
ocular. Só usa pigmentos
importados, da China e
EUA. agulhas descartáveis
e ao invés de aplicar aneste-
sia. usa pomadas anestési-
cas suiças. o que evita a lor-
m a ç á o d e e d e 111 as e
inchaços. A miciopigmenta-
çáo não tem contra-indica-

com exceção dos portadores
de doenças oculares graves! como a
catarata, ou pessoas com alergia
acentuada —, nem limite de idade e
os preços variam de acordo com a
área a ser colorida (entre CrS 10.000 c
CrS 20.000).

Hélio usa a micropigmentação nos
lábios, sobrancelhas e nos olhos

aplicação 11a pálpebra superior, e que
executa mieropigmcntaç&s eátéticas
cm seu consultório ha cerca de três
anos.

Segundo a cosmetóloga portuguc-
sa, formada em Paris lia quase 30
anos e com pós-graduação 11a Suíça,
o resultado deve ser o mais sua\e c
próximo da cor dc pele do cliente,
que na maioria das vezes quer realçar
olhos e sombrancelhas. Para isso. ela
faz aplicações em etapas, podendo
fazer retoques por até três meses.
"Gosto de fazer tudo natural, nada

ções

|~ÕNDEENCONTRAR
Maria Amélia — Visconde de Pirajá,
330 504 — 287-01®
Hélio Caprio — Visconde de Pirajá,
595 1.401 — 239-0098

Qualidade

e bom preço

É fácil manter a

discoteca repleta

da melhor música

ANNA MUCiCilATI

W NRIQUECER a discoteca
I J não significa nccessaria-
JU mente gastar niuito dil
nheiro. A época é boa para garim-
par boas gravações por preços
acessíveis, em todos os shoppings
da cidade. É apenas uma questão
de paciência c olhos clínicos: na
Bjfnno Rossi. por exemplo, existe
um balcão especialmente com dis-
cos cm prom||5es, onde o com-
prador pode garimpar uma série
de clássicos de alta qualidade.
Mesmo nos CDs. as chances sao
boas tanto no ja//. como 11a
MPB. A Gramophone promove
uma venda de mais de quatro mil
títulos, entre luas, discos c CDs
de alta qualidade. Mesmo as lojas
de menor porte estão oferecendo
boas chances para o comprador:
como a Studio 123. no Sao Con-
rado Fashion Mall, que oferece o
Grafinc Brldge, álbum duplo do
Princc. por CrS 3.600. F conferir a
lista abaixo e aproveitar para dar
uma renovada 110 acervo musical.

Gramofone — Shopping Center
da Gávea — lj.311: rua Barata Ri-
beiro 502. loja E; e rua 7 de Se-
lembro, 92—Ij. 105 — t entro —
São mais de quatro mil títulos dc
LPs, Cassete e CDs. com preço
promocional. Na ordem da sema-
11a constam dois lançamentos que
ja entram com um bom preço: os
Lps de João Gilberto e Mansa
Monte, por CrS 2.200. Mas tam-
bem existem outras ofertas quen-
tissímas, como os C Ds importa-
dos da lüser-Lights, por CrS
2 400, entre os quais estão Ella
Fit/gerald. Cotint Basic e Maria
Callas. Por CrS 5.200. os CDs
clássicos c de jazz. como o ( liopin
—Concertos para piano n°\ I c - .
por Gcorge Boulet e o Ewryfrody
digs, de Bi| Evans. Há também
fitas cassetes por CrS 2.200: desta-
que para PI11I Collins Live Nos
cassetes Singles. por CrS 1.246,
Frei'dom, de Gcorge Michael
Mas quem não dispensa o velho e
bom vinil, pode se preparar para
o garimpo: a partir de CrS 592.
pode-se cncontar muita coisa boa
— como um Astor Piazzola (o
Lnmicre, por CrS 681) e Live ai
Montmartre, ele Stan Getz, por
CrS 971.

Studio 123 — São Contado Fas-
hion Mall— Ij. 123-A — Tem al-
gumas promoções interessantes.
Por CrS 1.600. são muitos os LPs
em oferta, como o Tltink, do ln-
formation Society. Ilave yon scen
me lately, de Carly Simon, e Dion-
ne IVarwfck sings Cole Por ler.
GrafiM Bridge. álbum duplo dc
Princc sai por CrS 3.200. Há mais

k.\' T
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Você

não

imagina

o que

oJÔ

é capaz

de fazer

com um

microfone.

Mos quem ouviu o Jò Soares
Jam Sessíon já sabe; sucesso.
Cada vez mais a gente quer

acompanhar o qualidade
JB FM e o humor

inconfundível do Jò.
Programe essa você também.

JÔ SOARES JAM SESSI0NS
De 2o o 6o

das 18H às 19h.
PATROCÍNIO

IF € S T I V A l

DO

¦CAMARÃO
ID€ RGUR DOC€

23 R 31 D€ MARÇO
2? o 6?Jontor

Sóbodo e Domingo
almoço e jantar

Preço: 4.500,00 + »%
de tom de serviço

Indulnda entoado, preto
prtndpol, sobremesa, óguo

mineral e vinho branco
fW servos: tel.: 157-1890

VENEZIA

OKndo Othoo • Rv. fitíônHca. 2230

JB

Millôr
O quadrado
crítico

As lojas de discos estão repletas de boas 'promoções

de 20 títulos cm CD. por CrS
2.960. Filtre eles. a série de clàssi-
cos da Polygram c o inirumentai
Wmra Pedra, de VicBSr Biglione.

Brcnno Knssi — Shopping Center
Rio-Sul - 2" piso —lj. 201; setor
B-17f Barrashopping — li 222 —
Nas duas lojas sempre tem um
balcão com promoções ecléticas.
Quem gosta de jazz e música clás-
sica pode garimpar algumas boas
gravações, por um prego mais do
que acessível: //'t' L tiknowii rc-
canis, com Mana Callas tl Mil,
por CrS S90), uma serie de cinco
volumes da obra completa das
Sonatas para piatio dc Mozart
(The complete piano sonatas); in-
terpretadas por Glenn Gould
(CrS 690 cada). A turma do Pop
pode encontrar o primeiro disco
do A-l lá, mas o forte, sem dúvi-
da, são os clássicos. Em C Ds. por
exemplo (cerca de 40 títulos) figu-
ram algumas gra\ações interes-
santes: Piano Mu.sic oj Lric Salte.

I Jti:: liotir uitlt Billie íwlyday, e
CurnivaL de Wynton Marsalis.
Todos são nacionais, e custam
CrS 2.590, cada.

Gabriela — Shopping Center Rio-
Su| — 2" piso — 1). 201 — Tel.;
541-5644 — Para encontrar algu-
ma promoção boa, ha de se olhar
para cima e ver os discos que
estão pendurados. Com olhos
atentos acha-se algo bom e por

um bom preço: One niçlii oj sin.
de Joe Cocker (C rS 1.350), Tlw
raw and the cooki i!. do I me
Young Cannibals (CrS I 490) e 11a
praia da MPB, Nana jgaymmi I s-
pccidl pela bagatela de CrS 999.
Na prateleira dos CDs em promo-
çào, todos por CrS 2.490, a serie
A Juzz Hoiir with... conta com
bons nomes, tais e quais I hclo-
nius Monk e George Benson.
Também Billie llohday, com
Siorniv uvatlwr, ílic ficüllcs .son^-
book.è o ótimo Chct Baker sings
íi^uin.

Kaelc — Shopping Center l as-
hion Mall — $ Í09-A I" piso
— Está com boas oíertas. Nok
CDs. ha o Bamboleo. dos <- íipss
Kmgs, por CrS 3 360, Pink Flòyd

Final Cm Ainda uma boa
oferta em CD importado, como
Brasd. com Sara li Vaughan; por
CrS 3.900. Entre os Lps. Traveis.
álbum duplo de Pat Metheny. por
CrS 4.000. Ja:: ílisiorv, com Os-
car Peterson por CrS 2.000; e para
a turma do pop. o no\o álbum do
A - H a. o liast ot tlie sttn, West ol
tlic moon, por CrS 1.900. Os adep-
tos da opera que ainda 11.10 tem o
PavarOIlt. Plàí ido Domingo e ( ar-
rvra podem adquirir o 1.P por CrS
2.000.

Todos estes preços foram apurados
na semana anterior á publicação
deste serviço?

Josemar Ferrari

Sandra Guarani cria com prazer exóticos bichos de espuma colorida, à prova d água

Zoológico

especial

sANDRA Guarani é paulista.
Tem 26 anos. há cinco está no
Rio e o que não lhe falta è iniagi-
nação. Ela já fez adereços para o
teatro — começou com Peixe fora
da água, de Sura Berdichevsky e
continua em cena em Peter Pan
— e. depois do plano Collor, per-

ccbcu que precisava incrementar
seus rendimentos, fazendo algu-
ma coisa que gostasse muito. C o-
mo seu forte sempre foi a espuma
colorida — que ela recorta pa-
cientementeiii. pinta e transforma
em seres exóticos — Sandra cleci-
diu investir lundo e há um ano
vende seus bichos para a C ompa-
nhia da Terra e agora para os
cinemas Estação Botalogo e Es-
tação Cinema 1. No seu zoo mui-
to particular ha peixes, ursos, ca-
chorros shar-pei chineses. 11111
polvo mujticolorido e um coelho
simpático. Os preços são razoa-
veis - entre CrS 2.000 e CrS
7 0(X) — e o importante e que a
tinta não é tóxica c não sai, mês-

mo se o bicho cair na água. "Mi-
nha idéia é oferecer às crianças
uma opção lúdica e prazerosa.
Cansei de ver brinquedos lindos,
mas duros, difíceis de serem ma-
nuseados. A espuma resgata o
prazer do toque", acredita. Quem
quiser conhecer de perto os bi-
chos de Sandra pode \isitar seu
atelicr — rua Azevedo Lima, 237
— ou telefonar para 293-4493.
Ela também aceita encomendas
dc mobiles c costuma expor sua
produção no IBAM. "Minha

produção c artesanal. Não penso
em crescer muito. O que me inte-
ressa é sobreviver fazendo o que
gosto.
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PERFIL DO CONSUMIDOR/Ilarta Koclia

De brincos, até na hora de dormir

sexta-feira, 22/3/91 o 5

Dilmar Cavalher — 20 5 86

TB mr EL1ZAUETII ORSIN1

Wl ARTA Rocha, aquela
11 miss das duas polegadas

XiJLa mais, continua encan-
tando o Brasil. Ela não é mais
aquela baianinha ingênua, empe-
riquitada num maio Catalma e
colorida pelas tintas de Helena
Ruhinstcin. Anos de diva com o
psicanalista Leão Cahcrnite trans-
formaram Marta numa mulher se-
gura, que não dá a mínima para as
tais polegadas | nem lamenta o
segundo lugar no Concurso Miss
Universo de 1954. Acha que exis-
tem coisas muito mais importantes
na vida. Como consumidora.
Marta Rocha faz o estilo clássico:
adora as jóias da Amstcrdam
Sauer. bijuterias francesas e só
corta o cabelo no Jambert.
Perfume — Gosta de variar
("Antigamente eu usava o Haia-
fre, mas me dá alergia. Gosto do
Salvador Dali e do Paloma Pi-
casso").
Desodorante — Ban sem cheiro.
Maquiagem — Usa as marcas na-
cionais ("As que vocc compra fora
são feitas para as peles européias e
americanas").
\ a m p ii —
Uma fórmu-
la suíça cha-
m a d a S i 1 k
Protein.
Pasta de den-
te — Costu-
ma alternar a
Crcst ameri-
cana com as
pastas nacio-
n a i s ("Os
dentistas re-
c o m e n d a m
que a gente
troque sem-
p r c, que é
bom para os
dentes. Por
isso, sou in-
fiel por ne-
ccssidade").
Cabeleireiro
— Smell, no
Jambert.
Roupa — Depende da ocasião
("Gosto muito de roupa espor-
te, que, geralmente, compro na
Mônaco").
Livraria — Pororoca, do filho Al-
varo Piano ("Fica na rua Viscon-
de de Pirajá, 540, sobreloja 309.
São livros "contra a corrente," de
cultura alternativa c esoterismo.
O telefone é 274-4343").
Sapatos — Adora os italianos
("Antigamente eu usava muito
sapato alto, tipo agulha, mas
hoje não acerto nem andar. Ho-
je prefiro os sapatos totalmente
baixos e, para ocasiões espe-
ciais, salto 5, no máximo").
Carro — Diplomata azul metá-
lico.
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Homem
inteligente

Mulher
inteligente

?|

1

Hotel — The Connaught Hotel
Grill Room. em Londres.
Pais— Brasil.
Personagem da história que gosta-
ria de ser — "Sc Deus me deu essa
vida e escolheu esse corpo para
mim, então não quero ser outra
pessoa a não ser eu mesma."
Religião — Espiritualista.
Bebida — Só bebe socialmente,
mas nunca bebida destilada
("Só vinho branco ou cerveja").

Acessório preferido — Brinco
("Sem brinco não sou ninguém.
As vezes durmo até com eles.
Assim que acordo, escovo os
dentes c ponho o brinco"). Tem
vários, quase todos comprados
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Perfume

no tempo cm que trabalhei na
Joalheria Amstcrdam Sauer.
Fantasia — Gosta muito ("Mas
só de qualidade. As francesas,
por exemplo, são belíssimas").
Artista — Raphael ou Lconar-
do da Vinci.
Pesadelo — Não costuma lcm-
brar de sonhos.
Sonho — Gostaria de publicar
um livro com a história de sua
vida.
Mito — Pele.
Personalidade — Sabin.
Restaurante de que gosta — "O

da minha casa. Minha cozinhei-
ra, Regina, é competentissinia.
Também adoro o Le cirquc, cm

Psicanalista
Nova Iorque, especializado cm
comida francesa."
Comida preferida — "Não sou
uma pessoa de ficar pensando o
que comer, de ficar com água na
boca. Desde que a comida seja
bem-feita, limpa c dc aspecto
bom, para mim está tudo bem.
Gosto, por exemplo, dc um bom
cozido."
Por nada no mundo você comeria
— Alface ("Quando eu era pc-
quena, me engasguei com alface
c quase fiquei sufocada. Desde
então nunca mais comi. Fiquei
traumatizada").
Signo — Virgem, com ascendeu-
te em Áries.
Astrólogo — Vários ("Já fui cm
quase todos, mas agora estou
preferindo deixar a vida cor-
rer").
Maior qualidade — A justiça.
Maior defeito — A impaciência.
Motivo de orgulho — Os filhos
Álvaro, Carlos Alberto c Cláu-
dia.
Motivo dc arrependimento —
Vários ("Acho que todo mundo
tem uma coisa na vida dc que se
arrependeu").
As noites de lua são propícias a
... — Meditar.
Quem gostaria que pintasse o seu
retrato — Já pintaram ("Adoro,
por exemplo, o meu retrato pin-
tado pelo húngaro Ladislau
Burjan").
Quem gostaria que escrevesse
sua biografia — Maria Cláudia
Mesquita c Bonfim.
O que gostaria de fazer antes de
morrer — Reunir os filhos, ami-
gos, enfim, todas as pessoas de
que gosta.
Receita de beleza — Ter a cons-
ciência tranqüila.
Um homem inteligente — Ro-
berto Campos.
Uma mulher inteligente — Ra-
que! dc Queirós.
Uma mulher bonita — Idcm.
Ator — Lima Duarte.
Atriz — Ava Gardncr.
Cor — Azul.
Kscritor — Jorge Amado.
Livro de cabeceira — A Biblia.
Filme — E o vento levou.
Aparelho de som — Tem vários

A tri/
c de todas as marcas ("Gosto
muito dc escutar música clássi-
ca. Pavarotti e a ópera Aída são
meus preferidos").
Animal doméstico — Papagaio.
Animal selvagem — Pantera.
Remédio de cabeceira — Não
suporta remédio.
Coleção — De todas as reporta-
gens a meu respeito ("Não faço
isso por vaidade, mas pensando,
apenas, na posteridade").
Conselheiro — Deus .
Como se acalma quando está
tensa — Cantando ("Canto ra-
zoavclmente. Adoro as músicas
dc Maisa Matarazzo").
Distração preferida —Tocar pia-
no.
Definição para a palavra sucesso

Autenticidade.
Esporte — Natação.
Ginástica — Já fez muita ("Mas
agora é caminhar no calçadão").
Fruta — Manga.
Melhor companhia para a solidão

"Eu mesma".
Mal do século — O progresso
indiscriminado.
Bem do século — O progresso
cientifico.
Momento emocionante — O nas-
cimento dos filhos.
Momento decepcionante —
"Quando a vida me tirou meu
primeiro marido, Álvaro Piano."
Presente que gosta de receber —
Carinho.

Quando está com muita raiva, co-
mo demonstra esse sentimento —

Extravasa ("A pior coisa do
mundo é ficar com raiva. Dou o
troco na hora").
Que slogan criaria para vender a
própria imagem — Seja você mes-
ma.
Um defeito que não tolera nas
pessoas — Mau-caratismo.
Quem levaria para uma ilha de-
serta — "Eu tenho mesmo que
ir para essa ilha deserta?"

Quem deixaria lá para sempre —
As pessoas, .que...Jazem mal às
outras.
Frase — Faça o máximo de bem
e o mínimo de mal.

'In 

the old

fashioned way'

I

¦ MARIA LÚCIA DAHL

Lfesta era no jardim e os saltos
finos dos sapatos das mulheres se
enterravam na grama, fazendo-as
diminuir de tamanho durante a
conversa, sendo que as mais demo-
radas deixavam o interlocutor dia-
logando com um busto.

Uma jovem de tomara-què-caia,
procurava suas rodelas ele peito que
tinham caido num canteiro de an-
túrios, enquanto ela saltava sobre
eles para pegar um drink. fazendo
os seus seios de mãe recente man-
charem o vestido de pequenas vias
lácteas.

Uma moça lanternada de doura-
do cintilava à luz da lua como uma
mínicarranca de Rolls Roycc.

Já uma outra deve ter escorre-
gado na tinta prateada da oficina
da Bentley.

Encontrava-se de tudo, na varia-
da guiríanda de tipos, como definiu
uma amiga, impressionada com a fè
cênica que uma mulher botas a nos
pródigos centímetros expostos em
cada coxa, explodindo dc uni cetim

Ninguém ousaria dizer que
aquela cara dc quem nao quer na-
da pertencia àqueles quadris de
quem quer tudo, e tentava-se virar
a página do livro, como naqueles
jogos de criança, onde se procura o
pé certo pra cabeça adequada.

Os salgadinhos passavam, inipu-
nes, apesar de engordarem um quilo
por bandeja, ao som de Ray C onnilT
ou Waldyr Calmon, que alternavam-
se ao fundo, connilTizando os Beatles
ou calmonizando Frank Sinatra. de-
turpados, impiedosamenie, por um
velho piano de cauda.

Um lacerdista gesticulava frases
precisas a um garoto clcan, de ca-
belo vuppie. Me perguntei o que
estaria fazendo ali, tão de época
quanto os lacerdinluis que entravam
nos olhos desprevenidos dos porta*
dores de roupas verde, bocjuiaber*
tos com a estranheza do inseto cm
suas línguas.

Uma senhora robusta expunha
seios nacarados e um coque verme-
)hp como o baton. cujo contorno
senil ultrapassava todas as frontei-
ras da boca. qual uma ex-Dona
Benta recatada que tivesse| final-
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Üm senhor acaju passeava, or*
guihosamente, sua gatinha platina-
da. segura por uma coleira de bri-

Um homem de terno apertado
me perseguiu até o H/i?/ frio com
uma história de búfalos da Ilha de
Marajó.

Pronto. Derramei vinho no ves-
tido branco. Será que mancha?

—... Quantos búfalos mesmo?
...Ah...

Aceno ao acaso, afirmando ter
reconhecido um amigo. E lá debai-
xo dos coqueiros, ainda olho. eis-
mada, com medo dc os búfalos cor-
rerem atrás dc mim.

Ai, que alivio! Posso tomar esta
água de coco restauradora, vendo a
festa ao longe, de canudinho.

Dc vez cm quando, me baixa um
distanciamento brechtiano.

Quando eu era pequena, baba
costumava me procurar nas frestas
das cortinas dc veludo dos aniver-
sários infantis.

"Bicho do mato! Vai brincar
com as outras meninas!"

Gostava dc falar sozinha, anteci-
pando os comentários sobre a festa,
in loco, com minha amiga imagina-
ria.

Pronto. Voltei à infância. Agora
vai ser difícil não atravessar a nado
a piscina cm busca dc um docinho
caramclado.

A/r kingdoni por um olho dc
sogra! (Já que o Dr. Mário Olinto
me condicionou a não comer briga-
deiro, entre uma e outra história da
D. Baratinha).

Lá vem aquele cara alto de novo.
Acho que vou dançar com ele.

Melhor do que tentar um diálogo
casual, me enterrando cada vez
mais na timidez e na grama.

— ...Claro...Vamos...

A última vez que dancei de rosto
colado foi no El Morocco, e o meu
partnen ficou com a metade do ros-
to prateado por causa de um spruy
dc cabelo que era moda na época.

Não tenho nenhuma recordação
feliz dessas danças. Foi Elvis quem
descolou o meu rosto, virando a
minha cabeça, definitivamente pro
lado do rock, depois de alguns ale-
xanders.

No fim de semana?... Não
sei...

Não e possível que esses homens
acreditem nesse texto que eles colo-
rizam pra fingir que é moderno...

Alguma mulher roteirista precisa-
va modificá-lo na tentativa urgente
de doses c cortes convincentes...

Com licença...Tem um amigo
procurando por mim...

Pronto. Manchou todo o meu sa-
pato de graxa marrom. Será que pre-
cisava colar os pés além do rosto?

Meu Deus do céu! A manada
está ali atrás do banco do azulejo,
esperando por mim.

Talvez seja melhor voltar a dan-
çar, a dançar e viajar no realismo
mágico do desgastado texto sobre
um romântico fim dc semana em
Pctrópolis.

Nada disso. Sc é pra me inventar
fantasias, prefiro \oltar pra casa,
ligar a M l V e mergulhar dc cabeça
na do Bill\ Idol.

S
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\4AKilp tigre cm papier mm lie (CrS por CrS 13.0(10.0 xodo do ba/ar

I - 
j 

I

wBf I «••'JB:;r ffo I
0/ M mobile
^ ® / no her- I

CO do bebe, cm sentcs irrcsisiiveis e eriativos. co- comprar um prcsentc a ultima

I I in j
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Pascoa nao se ¦
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I M crianpas ou os ami- HHV
- > gos: enfeites com Prawcr, no Shop-
/ -K^W '-';i,S;; l'. HK cara dc coclho cm ping 45, na Praga ••;V

;.-1 '^^Mi'k-"-'"-:- maicriais variados, Saens Pena, ofcrccc '
0|V0S|fe^t^os^o^ ^ ^

• -*''**> • ua(a vendapelote- recc"!:^ind 1 nhos / 
'Jfk/j

• *?>«i«»»«.... lefone 293-4493). com cara dc coclho .»».«* Jbu**—4
Hon Bon D'Or |fc- (("rs 2.400) e |

.. -, rccc cestinhas dc dc ceramica pinta- , . ,. ^ 3 o->/) ... /.,
; Fnnvlia de cnclhos dc nuno. da Giovunnn Bubbv. no Rio Sul, com pre<?os 11 purlir dc CrS 1.200 madeira, com cc- gbs (CrS 1.300). Casf -.t e no,u |
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Produção: KOSY LAM AS

Pasta com
segredo para
os executivos

A M M.Viage está com
novidades na sua linha dc
malas. É o conjunto dc ma-
Ias Delsey, ótimas para os
executivos c para quem viaja
muito. Em polipropileno,
nas cores preto e cinza, as
malas vêm acompanhadas
de fechaduras com segredo.
O preço é a partir de CrS
32.000 e a M.M. Viagc fica
na Rua da Carioca, 5.

Objetos dc artistas plásticos, íi vcndu-cmJpancmu

Um lugar 
para

comer e consumir

objetos de arte

em

postais
No Estação

Botafogo e no
Estação Cinema
I, cm Copaca-
bana, estão á
venda postais
com filmes de
sucesso. Eles
são atualissimos
c a n t e n a d o s
com o melhor
da programação
dos cinemas.
Por CrS 300.
pode-se mandar
de presente ce-
nas de Cyrano
de Bergerae, Ci•
iienia Paradiso e
Prettv Woman.

fflrfcrcricias cm cor dc Cecília
Martincli; ou as caixinhas pinla-
das por Cristina lati (CrS 3.000)
são presentes muito originais.

Mas o Ha/ar Bizarro também
pensou nas pessoas que gostam
dc incrementai o visual. I m bom
exemplo são a^ criações de 1 ita
CcrfiUClia que reproduz modelos
lamusos como os dc Kcnzo, C ha-
nel e Saint Laurcnt. As saias afri-
canas dc Kcnzo. que podem ser
usadas também como canga,
saem por CrS 9.300. os blusòcs.
por CrS 13.000. O xodó do bazar
é um vestido igualzinho ao us;jao
por Laura Ashlcs (CrS 15.1100).
criadora que us.i em seu frabalho
estampas ao estilo l.iberty. com
flores miúdas, antes dela so ufca-
das p.ira decoração. O Bazar j)i-
/.trro funciona dc segunda a .s.t-
bado das S às 2 da manhã,
horário ideal para quem predsa
comprar um presente ã ultima
hora.

ELIZAlETU ORSINI

vlüMHR com os olhos. I isso
exatamente o que você \ ai fazer
quando entrar para comer no res-
taurante Torre dc Babel (Viscon-
de de Pirajá. 12X Ale encontrar o
Bazar Bizarro. Se você não tem
dinheiro para comprar um objeto
dc arte em galerias e c louco pára
ter uma pc\a diferente, 0 bazar c
a solução. Lá você encontra obje-
tos lindos, como os da atriz e
artista plástica Anuiu Prestes: o
tigre cm papier maclié (CrS
6(v500). cartões estampados com
nuilbcrcs famosas (CrS 2.700) e
esculturas incomuns, como o ba-
nbeiro público que tem ate picha-
ções cm suas paredes (CrS
35.520).

A idéia do idealizador do ba-
lar, o ator c diretor teatral Milton
Dobbin, é lançar no mercado ar-
listas novos c trabalhar com pre-
sentes irresistíveis e criativos, co-
mo os discos estampados com
rostos dc Ma-
rilyn Monroe e
J a m e s D c a n
(CrS 5.000)1 os
imãs dc geladei-
ra em forma de
milk-sháke, ca-
dillac ou rádios
(CrS 600) da ar-
tista Fernanda
Pintor, uma ali-
cionada pelos
anos 50. As ma-
rionetes em pa-
pier niaelié dc
Laila Andrade
(CrS 6.500): os
irreverentes bus-
tos, loiros ou
morenos! iam-
bem cm papier
maehè, dc Edith
P i 11 i c r (CrS
23.940); as por-
celanas com in

L\a\\\W

Ir f#r de
GttSFPrt TOtíNAIORf

f RftNOO CRSTAID!

Mobile
musical

para 
os

terços
Supcrcolori-

do. Assim c o
mobile para
adaptar no ber-
ço do bebe, cm
forma dc vasi-
nho dc margari-
da. Ao dar cor-
da. soa uma
musiquinha c a
flor gira, movi-
mentando os bi-
chinhos a seu
redor. À venda
na Pat&Bru, 3o
piso do Rio Sul,
por CrS 21.500.

No bazar há máscaras cm papier mache

Fotos de Josemar Ferrari

Páscoa nao se

comemora só

com chocolates
zmmmIHf

^jwura^oyos c coc- 

^

6.800)._c saquinhos ^ ^ ^

Baby] a cara do ^
coelho c tema dc
vários tipos dc bi- ¦*¦ —*
chinhos para enfei-
tar quartos c ber-
ços. Para os que Coelhos dc espuma com ovos na barriga
gostam dc chocola-
te] mas se prcocu-
pam com a balan-
ça. o quiosque da
Prawcr, no Shop-
ping 45, na Praça
Sacns Pena, oferece
ovos diel, com pre-
ços a partir dc CrS
2.900 e coelhos a
partir de CrS 3.000.
E a dupla Leila
Horta e Bebete
Mattos (tcl.: 205-
9953 c 246-8X06).
que inventou o
shopping itinerante
— promoção dc
tardes dc compras
cm empresas— ole-
rece chinclinhos
com cara dc coelho
(Cri 2.400) c ovos
de cerâmica pinta
dos (CrS I 3,00).

1 iLÉM do festi-
vai de ovos de Pás-
coa dc todos os ta-
manhos. preços c
marcas que invadiu
o espaço das Lojas
Americanas c de
muitos supermerca-
dos, há algumas
novidades no merl
cado para quem co-
memora a data e
pretende dar algo
diferente para as
crianças ou os ami-
gos: enfeites com a
cara de coelho em
materiais variados,
ovos feitos com
chocolate dict, arti-
gos para decoração
c até mesmo chine-
los para criança.

A artista plástica
Sandra Guarani,
por exemplo, pre-
parou coelhinhos
de espuma (CrS
3.300) que guar-
dam ovos na barri-
ga (a venda pelo te-
iefone 293-4493). A
BonBon D'Or ofe-
rece ccstmhas de
madeira, com cc- Casal dc noivos: ( rS .1^50, cada uni

Família dc coelhos dc nano. da Giovanna Babbv. no Rio Sul. com preços a partir dc CrS 1.200
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das Macs. - ' 
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A grandc mudanea ncstc pro- j|ji|j| J&fk §| ^L
ccsso nao c a ausencia dc lasa- —^! ^|Sp tmBBKL (m^iIfc
mcntoj bonitSes milib- hKj^^H

mancquins rifto so continuum
moda durante nun to mais tern-
po. como ampliam os campos dc Bffffr § 

~f* 'A* ftrabalho, dentro dc suns tccnicas ¦Pp|. {£VjP^R flh
profissionais. m"1^^ JH ^BlJL

NSo vamos falar dc Xuxa, W\"f$C' '"^ *1111
um fenomeno que supcrou -r-jfignJ ^01 -ly^H
moda, ' ^f\ HL1 

' 
;'^^V

do I im

palcos dc Ou i

¦'; Carla 
Sousa Lima

^S^Sfe. fazendo 
escola »™,

passou ^Km 
'_ ¦. - m

durante yJH^pflV /\ v\"'

OS «g^l V/UTRA mancira dc continuar a carrci- £)o/S
ouro por mos (j.j f 5feria a modelagem da lingerie JIHKk Silvia ITcilTcr c Marccla Polo: uma cscola Cotton de-confcccionada dc Com m . ' .

nam tcs, c o vesti-
SO do trnpezio
sous de vcludo

sou nonie, nomeou 20 rcprc-
sen tames 0
Iheres espectalmcntc trc.na- 1™, da rou-

^"agora!' caminhar a com

que os mde de familia? "Ado- 
^^^B^^^^BjH^nsparcn^s ,^5„m 

"!¦ 
fell 

pU,tiL nara_maid%.- amu laiU aUil UII>U luj.i l.u il.u,
para ter uma pequena cole- ^¦¦1 A

du- de prtt-fcporler, E tam- "J^,*"8^^ K^i
que se b^m queria "i

guardar a bijuteria, 0 pa- /mi.v." mBL— mBB 
d"s gra»to manequil" cariocas' MM-——-JBH|

|| fslxir 

cm

Hj^i"''' aprecnsSo pclas

V
^W pi j \] 1 * 1 j

Outm \crsito do vestido de none. 110 modelo em I'm exemplo de inverno: acompiinlmm o terno nwfim da jotasdt Sandia l Shula

\eludo de'SeeoB aiuidrawk man.sas eifrtatMiordadus Vera Gureel de pretinhl Seaimda 
cl am ^icn *., .n ls '
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Carla Sousa Lima

fazendo escola

Dois extre•
mos da T. S.
Cotton, de-
monstrados
por Carla
Sousa Lima:
as redes e
body eolan-
tes, e o vesti-
do trapé/io
de veludo so-
bre suéter A

\J UTRA maneira de continuar a carrci-
ra foi desenvolvida por Carla Sousa Lima,
Silvia PfcilTer c Marcela Pólo: uma escola
dc modelos. Com esta proposta, o trio foi
evoluindo, até a organi/açào dc eventos,
como o lançamento da etiqueta T.S.Cot-
ton. O lugar foi a Oficina da Moda. onde
as aspirantes a modelo aprendem os tru-
ques de bcle/.a, verdadeira Academia de
profissionais de estúdio e passarela Açora
contando com a reccm-màe Jane Bezerra,
lambem de professora, as meninas deslila-
ram com as roupas criadas por Maigot
Tabosa.

De acordo com a opinião delas. Margot
Tubosa c séria candidata ao primeiro time
carioca. Primeiro, porque já valorizou o
corpo da mulher, com experiência eni rou-
pas dc ginástica: depois porque conseguiu
caminhar lado a lado com as novidades no
mundo inteiro, lançando ao mesmo tempo
as transparências e as malhas foscas. Lm

' 
pr<»j«v nnurado. laranja, com luòos. lu-
seaux. linha A e minis, a T.S. Cotton ga-
nhou a consagração na Oficina da Moda.
Difícil imaginar referência melhor do que
esta, das grandes manequins cariocas.

JORNAL DO BRASIL
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Manequins saem das 
passarelas

Fotos de Zecn Fonseca -— ^

Mas só para
criar, ensinar ou

vender estilo
"~~í IF.SA RODRIGUES

/% S feministas pioneiras fi-
rl cariam feli/cs com as

A JL modificações dc um cos-
tume da sociedade. Antigamente
(lá pelos anos 50. 60), raras eram
as manequins dc moda, que não

, sc aposentavam cedo. devida-
mente casadas com algum boni-
tão milionário. Desfilavam pela
újti m a vez pe Ia pa s s ar ela d a_
igreja, cm deslumbrante vestido
de noiva, c passavam a fotogra-
lar com a prole para as revistas

femininas, de preferência no Dia
das Mães.

A grande mudança neste pro-
cesso na o c a ausência dc casa-
mento. nem de bonitòes milio-
nários, ou lilhos, As belas
manequins não só continuam na
moda durante muito mais tem-
po. como ampliam os campos de
trabalho, dentro de suas técnicas
profissionais.

Não vamos falar dc Xuxa,
um fenômeno que superou a
moda, e continua jinda, adoran-
do fotografar. Nem de Beth La-
go, prestes a trocar as passarelas
pelos palcos dc teatro. Ou Cris-
tiana dc Oliveira, já consagrada,

_oiuSilvia Pfciffcr, indiscutível
presença cênica. Passemos á tur-
ma que continua apostando no
setor que as lançou: a moda.

gstavo MirandaTfcít/- fr£\\>?V!à

Luiza e os grafamos sóbrios das embalagens
^^p^^lwestido trapezio, e suas idéias lendárias: piratas
H de blusas e botas, toureiras psicÓdèlicas bordadas

Monique Evans,

entre lendas

M furacão na passarela, pacata
habitante dc Copacabana quando sai
para a vida pessoal, Monique Evans
sempre teve o poder dc inventar esti-
los. fnfalivclmentc copiados pelas sc-
guidoras. Ela corta o cabelo, todas
cortam; implanta trancinhas, desen-
cadeia uma rede dc tranças pelo Bra-
sil. Agora lançou a moda do bebê dc
proveta, já deu entrevistas, fotogra-
fou, explicou toda a tática para con-
seguir engravidar dc Bárbara, o bebe
que está prestes a nascer.

Enquanto não sc tranca cm casa
para amamentar. Monique engordou
mcnoi dc 5 kg até o oitavo mês, e
criou uma interessante coleção dc
roupas. Interessa pela visão sensata
feita em vários tipos dc tecidos, desde
a lã mista até o molcton c a meia-ma-
lha, oferece texturas adequadas para

todos os invernos brasileiros ame-
nos no Rio, frios no Sul. inexistentes
110 Norte - e preços accssivci| 'para

várias bolsas. L nas idéias, o lado
pessoal. Com 11111 pouco dc Jcan-Pául
Gaulticl c corte de alfaiataria, os mo-
Belos têm um apelo dc contos dc
fadas: túnicas dc recortes, como tor-
res dc castelos, blusas dc hukidos. dc
Copílâp Uancho; capas rodopi.mtcs.
dc principcs. redingotes dc Soldadinho
Je Clwinlw. Ha saias curtas c longas,
prcgucadas: corpetes para usar sobre
blusa dc gola alta ou sozinhos, mui-
tos cortes trapezios. O colorido varia,
dc marrons, musgos, cerejas, apesar
dc no show-room da Avenida Copa-
cahana os cabules mostrarem üjdo
cm preto. I: ficou bonito, ate difícil de
imaginai cm cores fortes. Alguns
bordados com franjas de cerâmica c
fitas foram feitos pelas mãos da pro-
pria criadora. Lia agora us.t ócu-
-los pára a hipernietropia, trança os
cabelos longos e pretos e adol.i 1111111-
vestidos trapezio, com sandália! pre-
tas, dc plataforma. Pronio: está dada
a pista para as seguidoras.

Luiza Brunet

bem embalada

^Fi

EPOIS de algum tempo
disputa com seu lançador.

Humberto Saade. em busca
do registro dc seu nome co-
mo marca, Luiza Brunet se
afirma como uma assinatura
bem trabalhada. Além dc no-
vos sutiãs, com lacinhos fei-
los à mão. uma linha dc lin-

¦ aerie para garotas, maios
drapeados e biquínis esporti-
\ os (sem corcs ácidas, que cia
detesta), bijuteria fosca, ócu-
los dc sol com armações de
tartartuga ou pretas, os pro-
tlutos da nova temporada re-
ceberam um tratamento mais
sofisticado para chegar até o
público consumidor. É a em-
halagem. criada pela DM9,
escritório dc programação vi-
suai, que criou os saquinhos

pel dc seda personalizado
com o LB. Tudo cm tons só-
brios, cinza c grafite.

Para esta coleção. Luiza
passou longas temporadas,
durante quatro meses, nas fá-
bricas paulistas. 

"Esperava

os resultados dos banhos dc
ouro e prata, na Jocalis. con-
feria a modelagem da tingem
confeccionada pela Decora-
çào de Interiores. Tenho ma-
nia dc experimentar tudo. ca-
da pecinha. para ter certeza
do que assino." Enquanto os
leitores imaginam se pode-
riam ter uma fábrica destas,
só para ter Luiza testando
seus produtos, ela pensa mui-
to mais sério: para ficar certa
também dc como é vendido
seu nome. nomeou 20 repre-
sentantes no Brasil. 20 mu-
lheres especialmente treina-
das, que recebem o manual
Luiza Brunet de vendas.

E agora, quais os planos
desta beldade-emprcsária. ca-
sada, mâe de família'.' "Ado-

plásticos pura m'iiAc; ap-re* iaiia aluii uma luj.i nu Rio,
v eitáveis para guardar cre- para ter uma pequena cole-
mes, as caixas dc papel du- çâo de prét-à-porier. E tam-
pias, que se encaixam para bém queria assinar um
guardar a bijuteria, o pa- Jeanx."

Soma d Almeida

A moda os medos

leiu
Chega de falar em

crise e guerra: va-

mos às novidades

SSIM como os colegas
europeus sacodem o me-

1 do da guerra do Golfo e
dos possíveis atentados, os esti-
listas cariocas sacodem a
apreensão pelas sucessivas crises
de consumo, voltando a investir
cm eventos lançadores. Paris
atraiu de novo até os apavora-
dos editores americanos, que
correram para ver a coleção de
Oscar de Ia Renta, famoso na
América e calouro na Europa
(foi um sucesso o desfile, com
aplausos de pé no final); o Rio
tem novas etiquetas (leia sobre a
T.S.Cotton, na reportagem so-
bre as manequins) e novas am-
bicntaçòes.

Esta última novidade foi a
! surpresa do desfile de tripla as-

WjfWPffM* sinatura - roupas da Segunda

Co Ia res 
"de~eontas 

de ouro Pele, acessórios de Margot e
• in\ erno: aeonipanlmn o terno marCtni du jóias dc Sandra e Sheila Gomes,

nretinho 
Segunda 

mie O ambiente, armado ps salões

térreos do Hotel Olinda Othon,
na Avenida Atlântica, revelou-
se bonito nos adornos de colu-
nas falsas, nas paredes, no piso
dc mármore gasto, laterais espe-
lhadas e gótico lustre. No fun-
do, outro salão, com estamparia
delicada. Lembrava os desfiles
dc Christian Lacroix no atelier
do Faubourg Saint Honoré.
também uma sucessão dc saletas
enfeitadas, com passarela baixa.

Nas roupas, a habitual ele-
gância racional da Segunda Pe-
Ic. Paletós com texturas, velu-
dos pretos cm slwrts e saias
curtas, calças de vincos marca-
dos, jaquetas e porkax, maravi-
lhosos pretinlws com boleros dc
renda. Tudo prático e feminino,
fácil de vestir, com um toque
snob, Para combinar com a ri-

queza das placas e medalhas

primitivas dos colares das irmãs
Gomes, Sandra c Sheila, que se
inspiraram na arte indígena e

proporcionar fundo para os sa-
patos abotinados vermelhos de
Margot (segundo o texto de
apresentação). O trio trabalha
bem em coniunto, e impõe esti-
Io. sem exibicionismoOuí/vi versão do w^tido de noite. 110 nunlclo cm

\cludo dc dccotc quadrado, mangas curtas bordadas



Fotos de Josemar Ferrari ^H

V 
1—^ sff;^fj/!zris0s^

de mcd e ate a fcot/n/w (Judo. Mana flo/i/faj. Bona| blazer ffl la mostarda (ManaBMiyi).Bomhm
luvas (Maria/.inha): ancis (Loly Gherardi)  
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jj^||| , , .i , 0 hl.i/cr como um batom ilumimi Um pouco de fantasia.

||Hf tflj^PPnH Mml> " fcd-dc-poule c fcuc/o ««%> os. shor(s t. tvim;sv( dc /a de hl amarcla com a canvsa estampada.
P®8®^ *lr "" da alta costura feminma. rudosLConluiuk. Anef lattlM" de pedra rubi(Zau); Um pouco de luxo, com o terno dc scda

eaeoraa\crs,io tern blazer c bermwM. ,.„/.irfcm/;/^ Mirasmiv Gherardi) ¦ a/ul-marinho. Aneis e bnncos (Zau)
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A feminilidade da moda masculina

Nada parece mais fácil de vestir, e com

tanto encanto, do que um bom paletó Fotos de Josemar Ferrari
£9

II S \ RODRIGUES

V¦1 NQUANTO as saias encurtam,
I I as calças ganham prestigio.

JLtÂ Nem toda mulner go|ta de e\i-
bir as pernas. seguindo as medidas
(lOcm aciinudos joelhos) indicadas pelai
moda. Também não querem sair arras-
landa panos pelo chão. com a opção
longa recém-sugerida pelas coleções de
invernejf cm Paris. Ou enfrentar as ber-
mudas ciclistas. Malmente ndiculariza-
\eis a qualquèr hesitação.

Por essas e outras, que até pessoas
do ihêtier. como Maria C àndida Sai-
mento. estilista da Maria Bonita e Hiluz
dei Priori Sesenhistaj produtora c dire-
tora da reunia I'aguc brasileira, nao
abandonam os cortes cla^Mcos das calças
de pregas, os paletós de alfaiataria, en-
fim. as adaptações dos ternos masculi-
nos. pjâranie seu lançamento de inverno.
Cândida reforçou a preferencia, mos-
liando versões em linho, lã e crepe, "por-

que gosto de usar", justificou Uma de
suas vestimentas mais freqüentes e a cal-
ça e hlcizcr de panamá. sobre camiseta
listradinha

Longe da a^i«ociaçào pejorativa com
masculiniz.:sào. o estilo tem um cncan-
to especial. Como um mistério femini-
no, já que ;> • adeptas do terno-e-gravata
em geral escondem por baixo da severi-
dade... pecas de liitçcnc extremamente
delicadas, das mais ^utis rendas e cetins
de seda. Também a |ui entra a opinião
de Cândida: cia usa ternos, mas o que
mais gosta de criar e a tingcr.ii

De qualquer lorma, a inspiração no
conjunto formal d,os homens esta presen-
te até em detalhes deste outono. Faz a
base da coleção Segunda Pele. em ver-
sões com saia prci i e paletó de íiiwrf;
está sempre presente no estilo de Soma
Mureb. para a a 1 a Bagàgcrie. tem a
perfeição do corte de Marco Rica, com
detalhes luxuosos. Nem que seja por fim
coletinho de emupier, vamos continuar
de vez em quando deixando de lado
os ttthoí colantes e as transparências
indiscretas, em prol da figura cool c
misteriosa, de paletó.

Nas fotos. Angelita Guerreiro, embe-
Ic/ada por Roríald Pimentel. e as adapta-
ções atuais da roupa masculina, direta-
mente da coleção ua Maria Bonita. No
fundo, a textura da seda amassada, com
a assinatura da Casa Alberto. Produção
de Rita Moreno.

I ONDi ENCONTRAR
Casa Alberto • "* de Pm 1 30?
Firon/e >* Cf .-par ataria

? ' ¦ Loly Gherardi h.« Si£j;i«tfa Catn
\ 1 ¦ Mnrinzinha • i.» . -:i>ndo cív-
p,<.}•;» • ¦ Maria Bonita* ;; •¦» • ' ' tis do Mo
i. • ¦ 1m9 ¦ Zau • ¦ ;. • 11 * - «nt 68 H

Um sonho marfim, com o trench sobre a calça, suéter
de tricô e ate a bolinha (tudo. Maria Bonita). Boné c

luvas (Maria/.inha): anéis (Loly Gherardi)

Com shorts de veludo. uma nova proporção, com o
blazer de lã mostarda (Maria Bonita). Bolinhas de

camurça fflirenze), meias Lolipop

Afinal, o fjiecl-de-poule e tecido masculino
ou da alta costura feminina ' 71udo se'confunde,
e acofit J1 crsão tem blazer e béffllüda.

O blazer cereja como um batom ilumina
os sliorls c camisa dc gola alta. de lã.

Anc! também de pedra rubi (Zau):
.., /1 •¦,!,• ívm/.-K í iicmas t Loh (. iherardi)

Um pouco de fantasia, na gravata
amarela com a camisa estampada,

i !m pouco de luxo. com o temo dc seda
a/ul-marinho. Anéis e brincos (Zau)
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A forra

do boi

anima o

domingo

no Aterro
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Mamae,

| | 
tem creche

' 

- 
«. f naBarra!

^msala

^musica. Ttem judo e bale. Pis-

cina e quadra polivalente. E muita area verde. Acirna de tudo,

a creche do CEL na Barra tem murto espago, carmho e aten-

cao para dar a criangada. Voce pode confiar seus filhos aos

cuidados de uma creche qu6 tem a garantia de um grande

colegio. Mamae, agora nao;

Maternal e Pre-escolar para; criangas de 6 meses a 6 anos.

meio tempo e tempo integral

informe-senaSecretariasobrea

promo9ao 
"Volta as Aulas".
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Fotos tiradas na Unidade Lopes Quints
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Centro Educacional da Lag-oa

Fotos tiradas na Unidade Lopes Quintas
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AP0STAS

Claudino

O banheiro virou ponto c/e encontro no Dr. Smith, em Botafogo

1 

Aposte no escura e saia pela
noite carioca. Foi o melhor

desse verão que está aeaban-

do. Pistas de dança como as

do Dr. Smith. onde há um

banheiro no meio do caminho

dos dançarinos, e a cenografia

delirante do Resumo da Ópera,

onde o general Figueiredo monta

um cavalo no meio do salão e

todo mundo acha natural. Ire-

qiientar essas casas c esticar o

verão e curtir o que ele teve de

modismo, bom divertimento e

personagens estranhos (veja o ci-

dadão da capa).

2) Aposte nos seus candidatos

ao Oscar e segunda-feira fique

urudado na telinha da Globo.

Praticamente todas as indicações

aos grandes prêmios estão em

cartaz na cidade. Faça seu jogo.

mas antes programe com cuida-

do o horário das

sessões que você

assistirá. As filas
de Dança com Lo-

hos são um progra-
ma de índio, como

aqueles do filme.

As filas do Poder o-

so chefão 3 também

a n d a m enor m e s.

algumas com em-

purra-empurra e

violências que você

esperava assistir só

com Al Paccino.

3) Aposte no seu coté exótico e

caia de boca no sururu. o molus-

co nordestino que apareceu no

cardápio do Café Leblon. A re-

pórter Patrícia Paladino esteve lá

e aprovou. Para acompanhar,

um frozen drink, tipo daikiri,

com suco de cajá. Maceió é aqui.

4) Aposte, respeitosamente,

no prazer estctico-religioso da

missa com canto gregoriano que
o Convento de Santo Antônio,

no Largo da Carioca, estará rea-

lizando pela primeira vez neste

domingo de Ramos. A missa

prevê uma procissão-/oz/r pelo

conjunto arquitetônico, um dos

mais preciosos da cidade.

5) Ah. sim. Se lhe sobrou al-

gum dinheiro, aposte tudo no

Senna.
Joaquim Ferreira dos Santos

C1NEMA PARA DANQAR 22 TELEV1SA0 36

SHOW 14 BARES 25 HEMES TV 38

Tt ATRO 16 RESTAURANTB 26 RADIO 40

(. R1 W; is yjpEO 32 DESTAQL ESTV 41

i:\P0SlC0ES 20 PQNTE AEREA 34 ASEMANA 48

GRATIS 21 ARREDORES 35 HEMES PA SEMANA so
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ESTRÉIAS Um feio irresistível

Tempo de despertar Awakeningsj. de Penny
Marshall Com Robcrt de Niro. Rob.n VV.lhams.
Jli 110 Kavner c Ruih Nelson Art-Copaeaban,|(Av.
Copacabana. 759 235-4895) !5h30.J7h40. 19h5Ç.
-)->h irt-Fashion Mal! 2 (Estrada da Gavea. &W -

3^ 1*758V iSh.20 17h30. 19h40, 2lh50. Art-Casas-
hoppw 2(Av Alvorada. Via 11.2150 _ 325-0746):
de ~" a 6' as 16h40; 18H50. 21 h Sabado e domingo, a

partir da-* 14H30 Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
4IK, ¦,s4->)s-s, -trt-Maclureira 2 (Shopping Center
dc Madureira 390-1827): 14h30. 16h40. 18h50,
21h. Pathè (Praga Flonano, 45 - —0-3135). 13h,

1 sh I7h I9h 1 h Paratodos (Rua Arquias Cordel-
ro. 350 

' 
281-3628): 15h, 17h. 19h. 2Ih. (12 anos).

\ bela e profunda amizade entre um solitário ncuro-
logista c seu paciente, recuperado depois de viver
anos inerte em um hospital. EUA 1990

O reverso da fortuna Reversa! oj forlune), dc
Barbei Schroeder Com Glenn Closc. Jeremv Irons,
Rbn Silver e Annabella Sciorra. São l.uiz / (Rua do
Catete 307 285-2Í296j. Ópera-2 (Prata de Botafo-
,ò 340 - 552-4945): 14h. 16h, ISh. 20h. 22h. TijuM'- 

i Rua Conde de Bonfim. 422 264-5246) I3h30.
I5h30. 17h30. 19h30, 21h30. (Livre).
Mulher entra em coma profundo c o marido e conde-
nado por tentativa de homicídio, mas c considerado
inocente num segundo julgamento que. no entanto,
não desvenda o mistério do caso. Baseado em latos
.reais F.UA 1990.

Cyrano Cvraw de Bergerac . de Jean-Paul Rappc-
neau Com Gerard Depardieu. Anne Brochei. Vm-
cent Percz e Jacques Webber l enesoi (A% I asteur.
1S4 295-8349): 14h. 16h30, 19h, 21h30. Íijuca-Pa-
/,„•,. 2 (Rua Conde de Bonfim. 214 228-4610):
13h30. I6h, 18h30i 21 h. (Livre)
Dono de um nari.' descomunal, o apaixonado C yrano
escreve cartas de amor. em nome de outro, c desperta
a paixão da bela Roxane que desconhece o verdadci-
ro autor das cartas Baseado na peça de Edmond
Rostand Franca 1990

Três solteirões e uma pequena dama Three
men and a little Ittd} . de Emile Ardolino Com Tom
SeüecK Steve Gutienberg. Tcd Danson c Nanc> i ra-
ms Palácio-1 (Rua do Passeio. 40 

£40-6541).
Barra-1 (Av. das Américas. 4.666 - 3-^"6^ '
Hh30 I5h30 17h30, 19h30. 21 h30 Rio-Sul (Rua
Marquês de São Vicente, 52 - 274-4532).Opera-1
, Praia de Botafogo. 340 552-4945): 14h 16h. 18h.
->0h ">2h Ricamar (Av Copacabana. 360 -M-
99 3 "M 14h 10. I6h. 17h50, I9h40. 21h30. Tijuca-Pala-
ee 1 (Rua Conde de Bonfim. 214 — 228-4610), Ari-
Uéier (Rua Silva Rabelo. 20 249-4544) Ramas
(Rua Leopoldina Rego. 52 230-1889): I5h. 17h.
|9h. 21 h. (Livre).
Na seqüência da primeira história, os três msepara-
veis amigos viajam ate a Inglaterra para reencontrar
a menina que esia morando com a mae bl A

Ducktales: o filme o tesouro da lâmpada per-
d ida Ducktales, lhe movie treasure oj lhe lost lamp .
desenho animado de Bob Hathcock. Slar-Copacaba-
na (Rua Barata Ribeiro, 502 C) 14h30. 16hl0.
|7h50. Bruni-Tijuca (Rua Conde dc Bonltm. .'70
2<4-H975). Bruni-Mêier (Av Amaro Cavalcanti. 105

591-2746): 15h, I6h40. 18h20. (Livre)
Tio Patinhas viaja com os sobrinhos atrás do tesouro
de um legendário ladrão. EL A 1990

Noites macabras de Nova York Gravevard
shijt de Gerard Ciccorúti Com Silvio Oliviero c
Hélen Papas Studio-Catete (Rua do Catete. —8
205-7194) 14h 10. I6h. 17h50. 19h40. 21h30 (14
anos). j • •
Vampiro esconde-se na pele de um motonsta dc taxi e
inicia uma onda de crimes que deixa a policia de
Nova Iorque completamente tonta EUA 1986.

PROGRAMA 4
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KUIana Carona

Estréia nesta sexta-feira o filme mais

premiado do ano. Cyrano de Bergerac,

do francês Jean-Paul Rappeneau. com o

incomparável Gérard Depardieu no pa-

pel principal, chega aos cinemas cario-

cas da mesma forma como se posiciona
entre os concorrentes ao Oscar 91: co-

mo um vitorioso. Dos 13 César (o pré-
mio maior da indústria cinematográfica

francesa) a que concorreu este mês, ele

levou 10, entre eles o de melhor filme,

diretor e ator. No papel de C\rano,

Depardieu conquistou também o prê-
mio de ator no Festival de Cannes. Nos

Estados Unidos, a produção francesa já
faturou o Globo de Ouro de melhor

filme estrangeiro. Só aí são 12 estatue-

tas. Mas certamente tem mais. Na se-

gunda-feira, dia 25, Cyrano de Bergerac,

escolhido como o filme do ano pela
Associação Internacional de Críticos de

Cinema vai estar concorrendo a cinco

Oscar: de ator, filme estrangeiro, dire-

çâo artística, vestuário e maquiagem.

Prêmios funcionam como fermento

nas bilheterias dos cinemas. No caso

dessa adaptação cinematográfica da

obra teatral de Edmond Rostand, no

entanto, o sucesso de público veio pri-
meiro. Na Europa foi um estouro e nos

Estados Unidos — país geralmente im-

permeável a produções estrangeiras

arrecadou mais de USS 2 milhões, uma

cifra respeitabilíssima, principalmente
se for levado em conta que o filme e

todo falado em versos alexandrinos. A

popularidade da história remonta ao

ano de 1898, quando a obra foi escrita.

Ela tem sido. até os dias de hoje.

uma das peças mais encenadas em todo

o mundo e já ganhou inúmeras versões

na tela. desde os tempos do cinema

mudo. A mais recente foi a comédia

romântica Roxane. com Steve Martin

no papel principal.
O livro, a peça, o programa de TV. o

filme falam de um homem tão inteligen-

te e espirituoso quanto fisicamente pre-

judicado. O feioso Cyrano considera a

própria feiúra insustentável. Para con-

quistar a amada Roxane, ele coloca

suas brilhantes palavras na boca de um

jovem bonitinho mas ordinário. Roxane

se apaixona pela eloqüência de Cyrano.

a platéia se compadece dele. Ele é o

anti-herói. Gérard Depardieu. que em

18 anos de carreira interpretou mais de

60 papéis no cinema (um dos mais re-

centes, Jean de Floreiie, saiu de cartaz

ontem), encontra no personagem uma.

espécie de alterego. Grandalhão, nari-

eudo e desengonçado, Depardieu seduz

com seu talento transcendente. E ainda

por cima cai de charme. Com Cyrano de

Bergerac ele deixa de ser o cheri dos

franceses para ser o novo darling do

cenário cinematográfico internacional.

22 ? a 28 3 (§91
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SHOPPINGS
Art-Casashopping 1 Avalon dc 2* a 6% às

I6h20, I8h40. 2! h Sábado c domingo, a partir das
I4h (Livre).

Art-Casashopping 2 — Tempo dè despertar dc 2' a
6*. ás I6h40. I8h50, 21 h. Sábado c domingo, a partir
das 14h30. (I2 anos).

Art-Casashopping 3 Ghost Do outro lado da
vida: dc 2' a 6*. às I6h20, I8h4<). 21 h. Sábado c
domingo, a partir das I4h (10 anos).

Art-Fashion Mall 1 — lembranças de Hollywood.
dc 2* a 6*. ás I6h. I8h. 20h. 22h. Sábado c domingo, a
partir das I4h. (12 anos).

Art-Fashion Mall 2 Tempo de despertar. I 5h20,
I7h30. I9h40. 21 h50. (12 anos).

Art-Fashion Mall 3 — Darkman Vingança sem
rosto: dc 2' a 6a. ás I6h?0. !Sh20. 20H10. 22h Sábado
c domingo, a partir das I4h40. (!2.inos).

Art-Fashion Mall 4 Avalon: I4h40. I7h. I9h20.
2lh40. (Livre)

Barra-1 Três solteirões e uma pequena dama
I3K30, 15h30. I7h30. I9h30. 2lh30. (Livre).

Barra-2 O poderoso chejão 3" parte I5hl(). ISh.
20h50 (I 2 anos).

Barra-3 — Dança com lobos. !4h. I7hl0, 20h20. (IO
anos).

Norte Shopping 1 Dança com lobos: I4h. I7hl0,
20h20. (IO anos).

Norte Shopping 2 - O poderoso chefão 3" parte
15h. 17h50. 20h40. (!2anos).

Rio-Sul Três solteirões e urna pequena dama: I4h,
I6h. ISh. 20h. 22h. (Livre)

COPACABANA
Art-Copacabana — Tempo de despertar 15h30;

I7h40. I9h50. 22h. (l2anos)
Condor Copacabana O poderoso che/ão 3" parte

12h30. 15h20. ISh 10, 2lh. (12 anos t.
Copacabana Dança com lobos: I4h30, I h40,

2Üh50. (10 anos).
Estação Cinema 1 Gêmeos Mórbida semelhan-
ça: 15h30. I 7h40. I9h50. 22h (16 anos).

Jóia — L'ma linda mulher I 5h. 17h10. I9h20, 2lh30.
(10 anos)

Ricarnar — Três solteirões e urna pequena dama.
14h10. I6h. 17h50. I9h40. 21 h30. (Livre)

Star-Copacabana Ducktales: o filme o tesouro da
lâmpada perdida: I4h30. If>h10. 17H50. (Livre). Meu
querido companheiro: I9h30, 21 h30. (16 anos).

Studio Belas Artes — Um assunto de mulheres: I 5h.
I7h. I9h. 21 h (14 anos)

IPANEMA/I.EBLON
Cândido Mende* — Pinocchio: de 4* a 6*. às 14h.
Sábado e domingo, às 14h, I6h. (Livre). Splendor. dc
4* a 6*. ás I6h. 18h. 20h. 22h. Sábado c domingo, a
partir das 18h. (Livre).

Lagoa Driva-in Aracnojobia: 20h, 22h. (Livre).

Leblon-1 — Dança com lobos: dc a 6J. às I4h30.
I7h40. 20h50. Sábado c domingo, às I3h. I6hl0.
I9h20, 22h30. (10 anos)

Leblon-2 O poderoso che/ão 3" parte: I3h. I5h50,
I8h40, 21 h30. (12 anos).

Star-lpanema 4'vaton: 14h30, I6h50. I9hl0.
21 h30. (Liv re).

BOTAFOGO
Botafogo — Gorda para esposas eróticas c Paranóia
dos sentidos: I4h30. 17h 10, 18h40. (18 anos).

Estação Botafogo/Sala 1 — Asas do desejo:
I4h40, I7h. I9h20. 2Ih40. (10 anos).

Estação Botafogo/Sala 2 — O fabuloso destino de
Dcsirêe Clary: I9h. O corvo: 21 h.

Estação Botafogo/Sala 3 — Ladrões de sabonete:
I5h20. I7h. I8h40. 20h20, 22h. (Livre).

ôpera-1 Três solteirões e lima pequena dama: 14h.
16h. 18h. 20h, 22h. (Livre).

Ôpera-2 — O reverso da fortuna: 14h. 16h. 1 Sh, 20h.
22h. (Livre).

Veneza — Cvrano: 14h. I6h30. I9h. 21h30. (Livre).

CATETE/FLAMENGO
Estação Paissandu — Lembranças de Hollywood:

I6h. ISh. 20h. 22h. (12 anos).
Largo do Machado 1 — O poderoso chefão 3" parte:

I2h30. 15h20. I8hl0. 2lh. (12 anos).
Largo do Machado 2 — Ghost - Do outro lado da

vida 14h30. I6h50, I9hl0. 21h30. (10 anos).
São Luiz 1 — O reverso da fortuna: 14h. I6h, 18h,
20h. 22h. (Livre).

São Luiz 21— Dança com lobos: 14h30, 17h40. 20h50.
(10 anos).

Studio-Catete — A'oites macabras de Nova York:
14h 10 I6h, 17h50. I9h40. 21h30. (14 anos).

CENTRO
Centro Cultural Banco do Brasil — Ver a pro-
gramação em Mostras.

Cine Hora — Essa estranha atração: llh, 13h 10.
15h20, 17h30. (18 anos)

Cinemateca do MAM — Ver a programação cm
Mostras.

Metro Boavista — O poderoso chefão 3" parte
12h30. I 5h20. 18hl0. 2lh. (I 2 anos).

Odeon — Dança com lobos: 14h, 17h 10. 20h20, (10
anos).

Palácio-1 — Três solteirões e uma pequena dama:
13h30, 15h30, I7h30, I9h30. 2lh30. (Livre).

Palácio-2 — Ghnst Do outro lado da vida: I4h,
I6h20, I8h40, 2lh. (10 anos).

Pathó — Tempo de despertar I3h, I5h. I7h. I9h. 2lh
(12 anos).

Rex Delírios de uma mulher tarada c Ligações
eróticas: dc 2' a 6', ás I3h, I5h45. I8h35, Sábado e
domingo, ás I4h30. I7hl5. I8h35. (18 anos).

Vitória — Bordello A casa dos prazeres selvagens:
dc 2' a 6*. ás I3h30. I5h. I6h30. I8h. I9h30, 2lh.
Sábado c domingo, a partir das I5h (18 anos).

TIJUCA
América — O poderoso chefão 3a parte dc 2* a 6J. ás

15h. 17h50. 20h40. Sábado e domingo, ás 13h. I5h50.
18h40, 21h30. (12 anos).

Art-Tijuca — Tempo de despertar: I4h30, I6h40.
18h50, 21 h. (12 anos).

Bruni-Tijuca — Ducktales: o filme o tesouro da
lâmpada perdida I5h. I6h40. I8h20. (Livre). Os bons
companheiros: 20h. (14 anos).

Carioca — Dança com lobos'. 14h. I7hI0, 20h20. (10
anos).

Tijuca-1 — Ghost Do outro lado da vida: 14h.
16h20. 18h40, 21 h (10 anos)

Tijuca-2 — O reverso da fortuna: I3h30. I5h30,
17h30. 19h30. 2lh30. (Livre).

Tijuca-Palace 1 — Três solteirões e uma pequena
dama: l'5h. I7h, I9h, 2lh. (Livre).

Tijuca-Palace 2 — Cvrano: I3h30. I6h. I8h30, 21h
(Livre).

MElER
Art-Méier — Três solteirões t' uma pequena dama:

15h, I7h. I9h. 21h. (Livre).
Bruni-Méier — Ducktales: o Jllme o tesouro da
lâmpada perdida: I5h, I6h40. I8h20. (Livre). Os bons
companheiros: 20h. (14 anos).

Paratodos — Tempo de despertar: 15h. 17h, I9h,
21 h. (12 anos).

RAMOS/OLARIA
Ramos — Três solteirões e uma pequena dama: 15h.

I7h, 19h. 21 h. (Livre).
Olaria — Ghost Do outro lado da vida: 14h. 16h20,

18h40. 21 h. (10 anos).

MADUREIRA/JACAREPAGUÁ
Art-Madureira 1 — Ghost — Do outro lado da vida:

I4h. 16h20. 18h40, 21h. (10 anos).
Art-Madureira 2 — Tempo de despertar: 14h30.

16h40. 18h50, 21h. (12 anos).
Cisne — O rei dos kickboxers: 15h30. 17h20, 19h 10.
2ih. (14 anos).

Madureira-1 — O poderoso chefão 3" parte: I5h.
17h50, 20h40. (12 anos).

Madureira-2 — Dança com lobos: 14h, 1 7h 10.
20h20. (10 anos).

Madureira-3 — Marcado para a morte: 14h20. 16h.
I7h40. I9h20, 21 h. (14 anos).

CAMPO GRANDE
Campo Grande — Marcado para a morte: I4h30.

I6hl0. 17h50. 19h30. 21hl0. (14 anos).
NITERÓI
Arte-UFF — Retrospectiva 90 — Hoje. Mystery

train: |4h50. 17h. I9hl0. 21h20. (10 anos). Amanhã:
Black rain A coragem de uma raça: 15h30, 17h30.
I9h30, 2lh30. (14 anos). Domingo: Os bons compa-
nheiros: I5h20. I8h, 20h40. (14 anos).

Center — Cvrano: I3h30, I6h, 18h30. 21 h. (Livre).
Central — O poderoso chefão 3° parte: I5h, 17h50.
20h40. (12 anos).

Cinema-1 — Ducktales: o filme o tesouro da lâmpada
perdida: I5h. I6h40. I8h20. (Livre). Os bons compa-
nheiros: 20h. (14 anos).

Icarai — Dança com lobos: 14h, 17hl0. 20h20. (10
anos).

Niterói — Três solteirões e uma pequena dama: 13h30.
15h30. 17h30. I9h30, 21 h30. (Livre).

Niterói Shopping 1 — Uma linda mulher: 14h30.
16h40. 18h50. 21h. (10 anos).

Niterói Shopping 2 — Darkman Vingança sem
rosto: I4h30. I6hl0. I7h50, 19h30. 21h!0. (12 anos).

Windsor — Tempo de despertar: I5h. 17h. 19h, 21h.
(12 anos).

SÃO GONÇALO
Star-São Gonçalo — Ducktales: o filme o tesouro
da lâmpada perdida: 14h. 15h40. 17h20. (Livre). L ma
linda mulher: 19h, 21 h. (10 anos).

Tamoio —j- O predador 2: 14h30. I7h50. 21 h 10. (14
anos). Guerreiros de aço: 16h20, 19h40. (10 anos).

22 3 a 28 3 1991
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Cyrano de Bergerac — Filmc

Com a estreia ncsta sexta-feira. ¦ Ghost O outro lado da vida — Filmc.
dos filmcs O reverso da for tuna, com I atrjz coadjuvantc (Whoopi Goldberg),
Jeremy Irons e Glenn Close, Tempo de rotciro original (Brucc Joel Rubin),
despertar., com Robert De Niro c C\ra- ¦ I montagem e trilha sonora.

p-ira 1 l^SodTfil^nmcart^ Uvalon 
- Rotciro original (Barry Levin-

ano. Vai dar para apostar com conhcci- Tempo de despertar — Filmc, ator (Ro-

mento de causa e torccr na noitc da BBMMl . 11 x:rt De Niro) e roteiro adaptado.
cntrega dos premios. que sera transmiti- Robert De Niro em Tempo de despertai k revers0 <ja fortuna — Ator (Jeremy
da pela televisao na segunda-teira, dia irons), diretor (Barbct Schroeder) c ro-
25. Confira a scguir os premios a que O podero*. chefao - 3 parte - F.lmc I

concorrecada filme: c ,rc.af fo.oerafe Lcmbran<aS de Hollywood - A.riz
Dan9a com lobos — Filme. diretor (Ke- coadjuvantc (Andy Garcia), fotogratm, ^D""\ . : original Urn
vin Costner). ator (Kevin Costner), aior montagem. d.rcgao de arte e mus.ca or,- fMerryl 

greep), 
musica eng..

coadjuvantc (Graham Green), atriz ginal. i, m„ih<»r  Airi? (Julia Ro-
coadjuvante (May McDonnel), trilha so- Os bons companheiros Filme, diretor

nora, roteiro adaptado. diregao de arte. (Martin Scorscse). ator coadjuvantc (Joe r s). rnmnanhcim  
A.tor coad-

dire?ao dc fotografia. figurino, megta- atm^j»»^ >»«- ju™n*"(BnK<. 
Davison).

jzem c som. co) c inonuigwiii. __________I

jtRU^

T~ r -.r.
I
i-5 "2 sa i"s c«

E: "S. e IE 2 -3x 5 -7 \ -j-. cj
JHB a: a* ter r. ; . •„

j;

\ mi Ion 1 +•*• ?? • ** **
iH,irr\ Levmson) i

Os bons companheiros . , *. + •*¦¦*• K*; *™ ww
(Martin Scorsese) **

C\rano dc Bergerac , . .
(Jean-Paul Rappcneau) ww

Dan^a com Lobos J
f Kevin Costner)

j
C.hos! »
(Jerr\ Zucker)

I
Lembrancas de Hollywood . . .
iMiko Nichols) ***** ***** *? 

«««

I
Meu querido companheiro j
(Norman Rene)

C) poderoso chefao 3" parte ^ ^
(Francis Ford Coppola)

Tempo de despertar ^
(Penny Marshall)

I ma linda mulher . .
,Ciarr> Marshall) ** ** | 

*** | 
* 

* I

CotacBes: ???? F.xcepcional ??? Otimo ?? Bom ? Razoavel • Ruim
">2 3 a 28 3 1991
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j

Robert De Niro em Tempo de despertar

O poderoso chefão — 3* parte — Filme,
diretor (Francis Ford Coppola). ator
coadjuvante (Andy Garcia), fotografia,
montagem, direção de arte c música ori-

ginal.
Òs bons companheiros — Filme, diretor

(Martin Scorscse). ator coadjuvante (Joc
Pesei), atriz coadjuvante (Lorraine Brac-
co) c montagem.

\*alon
iBurr\ Levinson)

Os bons companheiros
(Martin Scorscse)

C\rano de Bergerac
(Jean-Paul Rappcneau)

Dança com Lobos
i Kevin Costnèr)

Ghost
(Jerr> Zuckér)

Lembranças de Hollywood
i Mike Nicííols)

Meu querido companheiro
i Norman Renel

O poderoso chefão — 3"
(Francis Ford Coppola)

Tempo de despertar
(Penny Marshall)

l ma linda mulher
(Garr> Marshall)

Cotações: ???? Excepcional ??? Ótimo ?? Bom ? Razoável • Ruim
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CINEMA

CONTINUAÇÕES
O poderoso chefão — 3" parte The Godfather
piirr III , dc Francis Ford Coppola. Com Al 1'acino,
Dianc Kcaton. -Talia Shirc, '\ndy Garcia e Sofia
Coppola Metro Bòavísla (Rua do Passcio| 62
240-1291), Condor Copacabana (Rua Figueiredo Ma-
galhães. 2S6 255-2610). Largo do Machado I (Lar-
go do Machado, 29 205-6842): l|h30. I5H20,
I8H10. 21 h l.cblon-2 (Av. Ataulfo dc Paiva. 391
239-504S): I3h. I5h50, 18h40. 21h30 liarra-2 (Av
das Américas. 4 666 325-6487): I 5h 10, lJ§f}í 20h50.
Imeriea ( Rua Conde dc Bonfim. 334 264-4246) dc

2J a as l^h. 17h5(1. 20h40 Sábado c domingo, as
13h. I5h50. 18h40||lh30 \1adureira-l fRua Dagmar
da Fonscca. 54 450-1338). Sorte Shopping 2 (Av
Suburbana. 5 474 592-9430) I5h. I7h50. 20h40.
(I 2 anos).
O herdeiro de Don Vito Coricone. aos 60 anos.
procura um sucessor para os negócios da família e
pretende legali/ar ludo associando-sc ao Vaticano.
EUA 1990

Dança com lobos Dariees »íí/i wotres . de Kesin
Costncr. Com Ke\in Costner. Mary McDonnell.
Graham Grccnc c Rodncy Grani. Odetin (Praça Ma-
hattna Gandhi. 2 220-3835). Hami-.l (Av das
Américas. 4 666 325-6487), Carioca (Rua Conde
de Bonfim, 338 22N-SI".S). Madureira-2 (Rua f)ag-
mar da Fonseca. 54 450-133S). Norte Shopping I
(Av Suburbana. 5 474 592-9430): !4h, 17h 10.
20h20 Sãà l.m: 2 (Rua do ( ateie. 307 2S5-2296).
Copacabana (Av Copacabana, 801 255-0953)
I4h30. I 7h40, 20h50 Leblôn-I (Av. Ataulfode Paiva,
391 239-5048) dc 2" a 6J. ás I4h30. I7h40, 20h50.
Sabado e domingo, as 1 3h. I6hl0, I9h20. 22h30 (10
anos)
A amizade e a admiração mútuas entre uni soldado
americano e os Índios Sioux, nuc vjycm no território
dc Dakota. cm 1860. Hl A 1990.

Gêmeos— Mórbida semelhança ¦ Deacl ringers .
dc David Crònenbcrg. Com Jcremy Irons, Gcncvieve
Bujold C Barbara Gordon. ti^tâçõo C inema-1 (Av
Prado Júnior, 281 541-2189) I5h30. I7h40. I9h|0,
22h Amanhã, a meia-noite, no Ari-Fashiott Mall 2.
Estrada da Gávea, 899 (Io anos).
Gêmeos idênticos compartilham suas experiências
médicas e conquistas amorosas ate que entra cm suas
vidas uma atriz com tendências sadpmasoquislãs
Canadá 1988.

Um assunto de mulheres ( ne a/íaire de fennne.% .
dc Claude Chabrol Com Kabcllc lluppcrt. Françòis
Cluzel e Mane Trintignant. Studio Belas Irtes (Rua
Raul Pompcia, 102 247-8900): 15h. 17h. I9h. 21 h
(14 anos).
Durante a guerra, mulher faz abortos para sustentar
a família, mas e denunciada e condenada a guilhoti-
na França 1988.

Darkman — Vingança sem rosto Darkman . de
Sam Raimí. Com Liam Nceson. Francês McDor-
mand. Colin Firtcls c Larry Drakc Art-Fashibn Mall3
(Estrada da Gávea. S99 322-1258) dc 2J a (>'. ás
I6h30. INh20. 20hl0, 22h Sábado e domingo, a
partir das I4h40 (12 anos).
Cientista desfigurado depois dc explosão cm seu la-
boratótip inicia um plano de vingança lil A 1990

Avalon ivalon de Barr> Levinson Com Armin
Muellcr-Stahl, Eli/abeth Pcrkms. joan Plowright e
Aidan Quinn 1 rt-Fushion \lnll J (Estrada da (íavea,
899 322-1258). I4h40, l"h. I9h20. 2lh40. Star-I-
panenia iRua Visconde de Pirajá. 371 521-4690)
I4h3(». I6h50. jfhlü. 2lh30. .Irt-Casastioppinz I (Av
Alvorada. Via II. 2 150 325-0746): de 2J a 6". às
16h20, I8h40. 21 h Sábado e domingo, a partir das
I4h (Livre).
Saga dc imigrantes do leste europeu, que se estabcle-
cernem Ballimore. cm I9|4 I l \ 1990.

Cm OS MELHORES CINEMAS DO RIO SEGUNDO O jORNAL O GLOBO*

mor sutniw r n Mtkr:- i ^
HOJ1 ' HOJE HOJE l W]•i206409hs I 4.20-640-9hs t^jeraU

fh ¦ ¦iiratiCir,...,; oo
Lw I'r 1 11 m * * " lllrrM OSCAR ? GLOBODEOURO

Do Prcmudo Diretor de ROBUU DENR.) Kc VCuiAMs .«•— -r» • „ /» ¦ wu« on amuuM-m 'Rain >Un e lUxn Du \ n-tru -pr- \ * iva
jv tirlL.itptiu«l.,uvi»vW '-»nos iLvirvj a Mimnns win insiiMi:

V AWjON * DESPKRTAR { 1^ GHOST@1 1 ? iHAy 11 ¦ ' DO OUTRO LADO DAVDA

HOJE horários diversos 
(f=»»iij

2ISTA. ROSA
N. IGUAÇU 111 ÇAXIAS

7

INDICAÇÕES PARA O

OSCAR
Incluindo

MELHOR FILME

O VERDADEIRO PODER
NÃO PODE SER DADO.

PRECISA SER TOMADO.

rW\
\$nps)

(S

%,

St.,

l)J ( R-WCIS K)R[)( OPK)! \

Poderoso Chefao

3"PARTE

A

|r|¦ - 101.3^I
Sony Music

P\R.\M(XMPI(Tll?F> APRESENTA
\I PV ÍV)

Di VM KLMON TA1JA SH1RE Wlft GARCIA TUF GODFATKFJ? P\RT II!
E1J\\\U \(H K)f MA\TK,V\ BRIDCFTKADrt GF.ORÜE FRMILTXA SOUACOPWLA

. " . ( \RMINF C OPPOLA - ¦. RARR1! \IALW\ LLS.A FW. CHTMVN i WAlJFJÍ Ml RI H
• V ' ;• DFAN TAMX l.\RLS ' GORDON \MLLLS ' MILLN.A (AVWJK)

Tv.: M\RIM GFFHR . .. FRED RlXTS GR.W FREDERKKSON CH\RLLS Ml IMltill
FRFD R CHS NICHOLVS G.AGE -. MARJO PI 70 4 RW LS FORD COPPOLA

. ;• ; FR.V\ClSFORDCOPPa.A FUÇAI ZOETROPF STl DIOS A PAR.A.MCX VT PKTl RF ^

\0» 
"«II MM»„LMÍllN 

^
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CINEMA 7

contTniWes WSSSrtLUiNlli UAVyUtO 6tto Sander c PctfeflFalk. Estatfo Boia/ogo.-Sala (Rua Joana Angel,ca. - , .
Ladraes de sabonete Latin di sapone.te . de ,Rua Voluntas da Palna SS 286-6.49): I4H40. I4h Sabado c domingo as 14,, 

| 
L.wc,

M iiir./io Nicheiii. Com Maurizio Nichclti. Caterina 17h. Igh20. 2lh40. (10 anos). Splendor Splendor . dc Lltorc Scold Com M.irccl-

Svluv I abini e Fcdcrico Rizzi B.uacao Botafbgo Sola Dois anjos sf£revoam Bcrlim c um deles dcc.de scr lo Mastroianni. Massimo Tro.s. c Manna viad>

( ,r„ . Vnhint iritisda Patria 88^— "'86-6149): 15h20. um simples mortal depois que se apaixona por uma Conditio Mendes (Rua Joana Angelica. . - >

HhI8h40"SShSe) . trapeasta Prcm.o dc mclhor dirccao em Cannes. 7295). dc 4' a 6'. as I6h. I8h. 20h. 22h Sabado e

Parddia do classico' Ladrdes deWjcicleta. dc Vittorio Alemanha Franca 1987. domingo. a partirdas I8h (Livre)
i;I s,:"  iw> Ghost - Do outro ..do d, .id. ,Gho» . do J,r„ O ,ufo « i terf.nc « ™

Zuck„. Cora Pu.r,ck Swsya. Dcmi|lo|«. Whoopi cid.de .iuliu««0 CO<U» i^.oa. c.vol^.
Marcado para a morte M irked for death,, dc 

Go|dh c Tonv Goldwyn. Art-Casashopping 3 (Av na sua h.stona Italia 19S9
Dwighl H Litllc C om Steve^ Stagal. Basil wauacec 

A|vorada Vja 11. 2 150 325-0746): de 2' a 6\ as Qs bons COmpanheiros (Goodfellas . dc Martin
Keith David i/adureira-J jfRu;f Joao A lccntc. I. 

I6h20 ,sh40. 21h Sabado e domingo. a partir das Scorsese. Com Robert dc NiroffRay Liotta. Jo&Pcsci,
593-2146): 14H20. >6h. J7h40. I9h 0. _lh ,4h j. , (Rua Condc dc Bonfim. 422 - 264- Lorraine Bracco c Paul Son,no. Bruni-Tijuca (Rua
Grand? (Rua Campo Grande. - — s"<4A) \rt-Madureira I (Shopping Center dc Nladu- Condc dc Bonfim. 370 254-89"51. Bruni-Meier
I4H30. I oh lu. I7h50. I9h30. -lhlO. (14 anos). 

^eira - 390-1827), Paldcio-2 (Rua do Passcio. 40 (Av Amaro Cavalcanti. 105 591-2746): 2()h (14

M«u auerido companheiro Longtime com pa- 240-6541). Olaria (Rua L-ranos, 1.474 -30 -666) anos),
„ ,, .,t Norman Rene Com Stephen Caffrev. Pa- 14h. 16h20. lSh40. 2lh. Largo do Machado 2 (Largo Tret,decadasda vidagkum mcntnodo Brooklyn, que'k 'cassidv 

Bruce Davidson c Mark Lamos Star- do Machado. 29 - 205-6842): I4h30. 16h50. I9hl0. c adoUldo por gangsters do ba.rro ate sc tornar urn

Copacahana (Rua Barala Ribciro. 502 C): I9h30. 21 h30 (10 anos). mcmbro leal da familia. Bascado no romance dc

21h30 (16 anos) Uma linda mulher Prcitv woman), de Garry NiCholasPilcggi.nl A 1990
Drama sobre a AIDS EUA 1990 Marshall Com Richard Gere. Julia Roberts. Ralph 0 fabuloso destino de D6sir6e Clary Le destin

. Bcllamv e LauraSan Giacomo. Joia (Av.Copacaba- /abulcux dc Deuree Ciar v . dc Sacha Ciuitn Com
Lembrancas de Hollywood % na. 680): 15h. 17hl0. I9h20. 21h30. (10 anos) Sacha Guilrv, jcan-Lou.s Barrault e Gab> Morlay

. de Mike Nichols. Com Mervl Streep Sh.rle> F«a<ao Boiqfag^Sala 2 (Rua Voluntaries & Patria.
MacI ame. Denn.s Quaid e Gene Hackman. __ 88 _ 286-6149): 19h Franca 1941
hum MalLI iEstrada da Gavea. 899 - 3—-1-58). de CCC\'T A CfStQ

, (,•* as |(,h. ISh. 20h. 22h Sabado e domingo. a KfcAl KfcoLiN 1 nljvLJ O corvo l.e corbeau . dc Henn-Gcorges ( louzot
part;r das 14h EstafSo Paissandu (Scnador Verguci- Com Pierre Frcsnav e Ginctte Leclcrc, KsiafSo Bota-

¦>65-4653)" I6h I8h.20h.22h (12 anos) Essa estranha atragflo Torch song irilogt . dc f„^o^ota'.2 (Rua- Voluntdrios da Patria. S8 286-
\tn/ sa: de uma clinic, onde se rccuperava dc over- Paul Bogart. Com Haney Ficrstein. Anne Bancroft. 6149)r2lh
do-.o e para voltar ao trabalho. precis., da ajuda da Matthew Brodcrick e Brian Kerwin Cine Ilora (A\ Policial Numa pcquena cidade tranccsa. cartas ano-
mae cx- .*tn/ dc comedias musicals. Bascado na auto- Rio Branco.156 326— 262-2287): I 1 h. I3hl0. I5h20. njmas pr0vocam varios dramas c suicidios Franca
biog'rafia da atriz Carrie Fisher. EUA 1990 I7h30. Ultimo dia. (18 anos). EUA 1988. ,943. P&B

O rei dos kickboxers The king of kickhoxcrs . dc
Lucas Lowe. Com Lorcn Avedon, Richard Jacckcl.

Don Stroud e Billy Blanks. Cisnc (A% G.-rcmario

»Dansas. 

1.207 — 392-2S60): 15h30, I7h20. 19h10.
21 h (14 anos)

¦¦=. 
in mi 

M0STRAS

rn „UyLnJUULAAUyULnJL^J mi igDp^-
K | -cn»w txxggi^y ___ O/u. Com Ganjiro Nakamura. Setsuko I Lira c ^ oko
J nil| n||,,| |||f| If 4-6 W ¦ 1 • 30 411)5 SO Tsukasa. Espafi Cultural Furnas i Rua Real Grande-

UmIimedeoiWl 
IIDJe 

a-t° fci^jja^'fiHOPpiNGl 73Q-9io
—L————— ———————^ a uma nova emprcsa c uma scrie dc problemas fami-

^__ hares leva o patriarca a dccadencia. Japao 1961

Do Premiado Diretor dc KjinMine Horn l>u\, ictna UQJE Mestres do cinema japonds/Curtas As 1 2h.

HMPri FILJ|E de BARRY LEV.NSON Jjngj 1?h: ^ecnoiogia e agricul.ur* As I2H30 13h30:
Pre ser van Jo a umhiente global, Scxtu, no hspa^o C ui

^ 1 L > Sk j FASHION MALL lurai Furnas. Rua Real Grandc/a. 219

r C—h 1 f\ \ / A I f 1 PBJ322H O avestruz e o cinema Scxia O som
7^1 Vf\ I A / ^ I ipanema coda dta e De forno e jogao. documcntarios dc Mario

f / J -L ¦nrjVI Kupcrman Com debates apos scssao. entro Cul-

| Ele cbegou com uma mala cheia de sonhos tural Banco do Brasil (Rua 1° dc Marvo^66)^J8h30

wbSl lufu I -SiamS'wP^ S..wriw )L A Cinemateca em cores (II) — PathGcolor
Sexta Se Versailles 0lassc St Versailles m eialt

come . dc Sacha Guurv Com Jean-Louis Barrault.
^_———^Claudette Colbert, Jean Marais e Gino C cni. Cine-

y-TT- III IP mateca do MAM (Av, Infante D Henrique. ><5
^ / nil IF 1 FASHION MALL 2IO-2l$8). I6h30 Versiio original tranccsa.Franca

SHIRLEY MACLAINE I A c.nemateca em cores (111) — Eastmancolor
DENNIS QUAID HURARIOS Sexta: Frida. natureza Frida. naiuralezit w-

R) 1 tw HIK OC MtCf MICHOlS 0l([RS0S p J .1 id. de Paul Leduc. Com Ofclia Meolina, Juan Jose
V PlIDD a ^ A ^ j AUTO cine] Gurrola e Max Kcrlow C inemaleco do MAM (Av

vP I iifilijnJLHIflj lnirantepH^oue.-8S — 2»0-^|8): ^h30. VcrsSo
I original espanhola.

M y AaU pistoria real da pintora mexicana Frida Kahlo, casa-
r / Belm.eleganteelouca.A**lra 4 Hollj —uod. da com o tambem pintor Diego Ri\cra Mexico

_ reaucs ns» n< Bg Hz anos, sw jqw amwa wcrtgs ,985

Eles destruíram tudo o que ele tinha, tudo o que ele era.

Agora, o crime tem um novo inimigo e a justiça tem uma nova face.

NITERÓI 2

CINE ST AR

1NDICACCES PARA 0 OSCAR
Incluindo

MELHOR «KE Sowp

CONTINUAÇÕES

REPRESENTAÇÕES

Essa estranha atração Torch song trilogt . de
Paul Bogart. Com Hancy Ficrstein. Anne Bancroft.
Matthcv. Broderick e Brian Kerw.in Cine Hora ( A\
Rio Branco. 156 326 — 262-22X7): I Ih. 1 3h 10. 15h20,
17h30. Último dia. (18 anos). EUA 1988.

MOSTRAS12 ANOS

"[ 
shopping

Do Premiado Diretor dc Kãin Ata/? c Hom Ihã l ietnã.

UM FILME DE BARRY LEVINSON
FASHION MALL

Ek chegou com uma mala cheia de sonhos
e os tranáonnou em recordapies para toda a vida

... num lugar chamado Avaloo.
-: i'ji »w- M' !MS ~ - L'ir ms ,

CASASHOPPING

| PETR0P0LIS |
! AmencanAjrbnes

| FASHION MALL |

MERYL STREEP SHIRLEY MACLAINE
DENNIS QUAID

ph | UM FILHE St *«£ NICHOU
ir riinii a vi^Af

PAISSANOU

[auto CINE I

M jXMm CDüiHtu r&Mi\\2 ANOS
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INDICAÇÕES PARA O

MADUREIRA

nu mu hi ii! «»i mi

GHOST
DO OUTRO LADO DAVIDA

HEI
Hcax

ESI
CAXIAS

EMEU!

*?.??????? CINEMA E A MAIOR DIVERSÃO ??*? ?*i¥****

Em 1864, Um Homem Foi Em Busca Da Fronteira E Encontrou A Si Mesmo.

INDICAÇÕES
PARA O

OSCAR
 INC ILTNTX)

MELHOR FILME
MELHOR ATOR

MELHOR DIRETOR

'¦* M M IDHK IX)
t (il.OBO

1)1 OI HO
MELHOR FILME

MELHOR DIRE TOR
MELHOR ROTEIRO -

IjÉ^OfcSWÈs 
'ifclli».ftbj&

KEm. CtyTNÇR

TyihíÇA 
c°^]<OBQS

tÀonrj
zmxw

Reitw?

Viagem

Porque, quando, como e onde ir.

JB

MEU QUERIDO

COMPANHEIRO

O MILHOR RLME AMBflCANO DESTE ANQ
^ Alegro, Tocante o Vital I

qruce davison
Candidato ao OSCAR da
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INDICAÇÕES PARA O

OSCAR

INCl UINDO
MELHOR FILME
MELHOR ATOR
Robert DeNiro

TF.MPO DF. DESPERTAR MERECE l MA COMEMORAÇÃO':

Effjl

—> 12 ANOS
engraçado e comommt

"Os dois astros hnlluim note t ilmc...
Dc Niro icm uiru das maiores perti irm.tnocs dc sua arretra.

Kc )BER1 l )E NllO i^OBlN W'ILLIAMS

TEMPO DE DESPERTAR
K^kmIo rrri uriu hi»l«TU» »rnlj<lriri

uBcraá— «a ml .„.¦*» «mm* «»r.j »«;« -»*•*¦--
CKv*«i: —H*Nt» *M. J!lV»*&-3 *U *.•« 3W» * l'M* V»*'> ~„~J rr\~H<Kr>-

--.m-vwt »-»¦. —• '->-«Fjr ™ «» •;«» r- w -if r*c ÈJ""P I
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HOJE HORÁRIOS DIVIHSOS^
czsni

cineiandia
ART 2 I ART 2

COPACABANA]) f ASrtK» iõul jCÃSASKyfiC j
¦TTvi m JTTTliTTl ¦TTCT l.f frW A imago fcorrmAVÜAOUlMÍlliAO L'Vf»0

MOSTRAS
A Cinemateca em cores (IV) — Pintado à mio

— Sábado: .1 dOpi.ii da borboleta fBuiicr/1y |iancc
dc Thom.is \ Edison. O palácio ws l<x'l noites Lc
paiais de* /'*'/ "wts ¦ dc Gcorgcs Melics. O Rio dc
Uaneiro en, 1923. dc Alberto Botelho. I evolução dc
imui borboleta Evolutton oI a hutterjly . dc autor não
identificado. -I dança do arco-íris Rainbon danei
dc Lcn Lyc. Sktppv aprende a ter. escrever e contar, dc
John Williams e Na Capela Sistina I a volta delia
Sistina). dc Pictro Francisci. Cinemateca do MAM
(Av Infante D Henrique. S5 210-2188): I6h.3|

A Cinemateca em cores (V) — Agfacolor
Sabado: I donzela dc madeira, dc Ho N u-Mcn. ( om-
plcmcnto: \'o ventre da baleia Im inner des wahls .de
Doris Dorrie. Cinemateca do W l W (Av Infante D
Henrique. 85 -210-2188): |8h30

EXTRAS
Doida demais Brasileiro . dc Sérgio Rezende. ( om
Vera Fischer, José Wilker. Paulo Bctti e ítalo Rossi
Sexta, às 19h. no Cinema na Rua. Praça da C inclãn-
dia (16 anos).
Amor c aventura policial tendo como cenários as
galerias dc arte dc Ipanema c a realidade do interior
do Brasil Produção dc 1989

Marcados pelo ódio Sext oj kin . de John Irvin
Com Patrick Swayzc. Liam Nccson. Adam Baldwin c
Hclen Hunt. Sexta c sábado, à meia-noite, no Cãndi-
do Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (14 anos)
Policial dc Chicago une-se ao irmão mais velho para
vingar a morte do caçula. assassinado brutalmente
por gangster EUA 1990.

Mostra do artista novo de Niterói Exibição
do curta Bar Natal, dc Wilson Parana. Sábado, as
16h. no Museu do Inga. Rua Presidente Pedreira. 7K

Niterói.

PRE-ESTRE1AS
Alucinações do passado ' Jaeob's htddcr dc
Adrian Lvnc Com Tini Robbins. Eli/abeth Pena,
Dannv Atello c Matt Cravcn Sábado, à meia-noite,
no Art-Fü.shiort Mall 3, listrada da Gávea. 899. (Li-
vrc).
O drama dc um homem que teme enlouquecer com as
inexplicáveis alucíriaçõcs que começam a dominar
sua mente. EUA 1990.

A casa assassinada La maison ossassinie dc
Gcorgcs l.autner. Com Patrick Bruel. Agnhsw Blan-
chot e Annc Brochei. Sábado, a meia-noite, no Esta-
ção Cinema-1. Av Prado Júnior. 281 (Manos).
O único sobrevivente de um massacre e um bebe que.
quando adulto, volta a cidade para descobrir toda a
verdade sobre a tragédia França 19SS

Estação doçura '/.licker bab) . 'de Percv Adlon
Com Marianne Sagebrecht. 1 isi Gulp, Toni Bergcr c
Manucle Dcn/ Amanhã, a meia-noite. ncí tsiaçào
Paissandu, Rua Senador Vergueiro. 35. (14 anos).
Faxineira dc metrô, feia e gorda, apaixona-se por um
condutor cavado e bonitào e. p:ira conquista-lo. inicia
um irresistível jogo de sedução. Alemanha 1985

Vidas que o destino marcou Fools oj fortunc .
de Pai 0"Connor. Com Mary Elizabcth Maslranto-
nio. lain Glen. Dulic Christic e Michael Kitchen
Sábado, á nícia-noite. no Ari-Fashidjí Mall ¦). Estrada
da Gávea, S99. ( 12 anos)
História de amor entre uma inglesa e um irlandês que
viu sua família ser assassinada por soldados ingleses
nos turbulentos anos 20. na Irlanda. Baseado no
romance de Willtam Trevor Irlaiula 1987

Os caminhos da aventura lhe silk road . dc
Junya Saio. Com Koichi Sato. Toshiyulçi Nishida.
Tsunchiko Watase c Daijiro Harada Amanhã, á
meia-nofíe, no .1 rt-fashipn Mall I, Estrada da Gávea.
S9'> (Livre),
A saga de um estudante envolvido, contra sua vonta-
de. nas guerras entre etnias, na China dc 1026 Japão
1990

22 3 a 28 3 1991
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E CONCORRA A UM VIDEO-CASSETE ^

I a relagao do homem branco com osindios. f

(ft A preserva^ao das terras e da cultura indigena. | j

iV Assista ao filme 
"DANQA COM LOBOS" e escrevajo S

linhas sobre a questao indigena. Baseado no que voce viu, |

pesquise no Museu do Indio efaga urn par ale lo sobre o tema > 
|

do filme e a historia dos nossos indio s Yanomami.A rnelhor >

redafao recebera um video-cassete como premio. ®

fffi Envie sua redafao para a Av. Brasil, 500 - sala 617. o

As redafdes serao julgadas pelo Aiuseu do Indio

e o Jornal do Brasil. ® ®

i§ As 5 (cinco) melhores redafdes infantis (ate 12 anos)

receberao kits da Walt Disney. |

| O resultado sera publicado no dia 5 de abril na Revista Programa. | 
|

I EM EXIBIQAO NOS MELHORES CINEMAS §

S 
- Apoio: 1

I HANSA'JTQ sul dlve Gars 
on CIDADE

HANS AUTOMOVEIS LTD*
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E CONCORRA A UM VIDEO-CASSETE

A relação do homem branco com os índios.

A preservação das terras e dã culturâ indígenã.

Assista ao filme 
"DANÇA COM LOBOS" e escreva30

linhas sobre a questão indígena. Baseado no que você viu,

pesquise no Museu do índio efaça um paralelo sobre o tema

do filme e a história dos nossos índios Yanomami. A melhor

redação receberá um video-cassete como prêmio.

Envie sua redação para a Av. Brasil, S°° ~ sa{a 6* 7-

As redações serão julgadas pelo Aíuseu do índio

e o Jornal do Brasil.

As 5 (cinco) melhores redações infantis (até 12 anos)

receberão kits da Walt Disney.

O resultado será publicado no dia 5 de abril na Revista Programa.

EM EXIBIÇÃO NOS MELHORES CINEMAS

Apoio: =

SUldlve SaS 
Garson

RÁDIO
CIDADELÊ ü AlCü I ITA

¦
HANS AUTOMÓVEIS LTDA.
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—-— FESTIVAL DE CANNES
JH jNDtCAg6eSPARAO^ melhor ator

Gerard Dcpardicu

MELHORMELHOR^roRNQEIR0, f'W 
J BOARD OF REVIEW

MELHOR DIRETOR DE ARTE MFI.HORFII.MEE.STRANGF.IRO
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MELHOR FILME-MELHOR ATOR jg *\ "1~ m/^*| III IP T

FILME FSTRANGEIRO
—^ 

C Y R/A IN O iwpaasaa^e

JEAN-PAUL RAPPENEAU ^
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TOM STEVE TED I

SELLECK GUTTENBERG DANSON 
HOJEI

Tres SolteirOeseuma Pc^ucnoXXrma X^gb I
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CIQMA s-»rt - SHEttA -UNCOCK -TiAMES NEWTON hOWABO :w<«AEL * STE'.ENSQN.. , -—-SO* WT .VURT2EI. ¦
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— sa«a a»oo»or" s JOSANN uc GIBBON —CMARUE PCS'® S TEO r ElO. °OBJB* a CO«" -:E« -E ARtXHJKO^ ¦
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**** ±4rir-èr-tt4r CINEMA É A MAlQR DIVERSÃO ? ?????»»*¥

FESTIVAL DE CANNES
MELHOR ATOR

Gcrard Dcpardicu

INTERNATIONAL
BOARD OF REVIEW

MEI.HOR FII.ME ESTRANGEIRO

INDICAÇÕES PARA O

MELHOR FILME ESTRANGEIRO
MELHOR ATOR

MELHOR DIRETOR DE ARTE

VENCEDOR DE

CESARS

MELHOR FILME • MELHOR ATOR
MELHOR DIRETOR

GLOBO DE OURO
MELHOR

FILME ESTRANGEIRO

H.Strrn

Um Filme de
je an-Paul Rappeneau

TOM STEVE TE D

SELLECK GUTTENBERG DANSON

Três Solteirões euma 
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CLINICAS MÉDICAS
Df acordo com a Rrvluçèo 1.036^80 do C onylho Federai dt MkIIcIm

mwÈ
mm®®;

PRONTO SOCORRO
CTI
MÉTODOS OIAGNOSTICOS
CIRURGIA CARDÍACA

II Centro dc Prematuros do Estado do Rio de Janeiro
CEPERJÇ8tV<gj 96736-8

RUA DONA MARIANA. 219
246 6060 e 286 4242

CRÍVER) 95063 0 - Dr OnaKio Ptre.ra CRM 5112 1

I

TUUCOR Emergência Cardiolôgica
Tels 254-2568 e 254-0460

PRONTO SOCORRO DA TUUCA
Emergência Clinica Geral Tet 264-9552

Rua Conde de Bonfim, 143
R«»*p TAcn»co Df FAb«o do 0 JucA CWV 41058

CASA OE SAÚDE SANTA THEREZINHA
Rua Moura Bnto, 81 — Tel.: 264-9552
R*sp TAcntco D' Pomulo Scel/a CRM 06261

HOSPITAL PAN-AMERICANO
Rua Moura Bnto, 138 — Tel. 264-9552
Resp Técnico D» Alçlno Ntcoiau SoCRM 47S99

©

CREMERj 3
DIA E NOITE

DtSTITU IU BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA
INTERNAÇÕES • LABORATÓRIO • ECOCARDIOGRAF1A |ELETROCARDKX1RAMA • ERGOMETRIA • CTI

[ DIRETORIA Dr% Fiírnando Tjíwm C«v '9070 Jos* R D«.i/ Carneiro C.mm ||Jos* Barbos» Filha C«V« 603B Mau»o Mumí C«M 743* Mji Nunes C«w jg
Ronald Carneiro Deslérro C«V 34050 W<!son Carvalho CBM 44Vi

RUA CANIWG, 16 — Ipanema — TEL.: 247-6000

Íi. 

CARDIOCENTER
|||l CENTRO D€ EXAWES CARDKXÔGICOS' 

CHECK-UP • ECOCARDIOGRAMA • DOPPLER
ERGOMETRIA PROVA DE ESFORÇO EM ESTEIRA

curso prático/intensivo
Av Rio Bronco. I 56 Gr 3310 — 262-0085 • 262-0185

Çgv<jj gàgftg  :>*r*

Clínica de Cirurgia Plástica
DR. FRANKLIN CARNEIRO

. J Face. \jrts. Quiéxtíií Bu<-to Ahdume Calote Nádegas. Pernas
á Upoaspiração Upoescultura Implante de Cabelo Malural

BOTAFOGO K Prof Alfredo Gomes. 2S Tel 286- \H\H
MADUKHKA K fio Batisl.i -H ( «ili JWi-l'>hH »• t'*)-44'M

DR. JOSÉ BADIM
Cirurgia Plástica e Estética • Lipoaspiraçâo

Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial
Av Copacabana. 664 Gf 809 Gal Menescal — Tel 256-7577
R Alm Cochrane. 96 — Tels 23* 2932. 264-6697 e 248-2990-

COLÁGENO • LIPOASPIRAÇÀO

Dr. Sebastião Menezes CíM 956 7
Cirurgia plastica. estetica e reparadora

contorno corporal — foce, nariz, busto. abdome, cuio»e v-i c«*ítj 7
: AV COPACABANA. 6R0. Gr 709 — Tel 255-2614 e 255-G650
~T l»r. 

ÍÃ]M riUI VIT I CRM 13705
f upo^ CLÍNICA c"ur9'a 'Plástica. Estetica e Reparadora

C.T.I. DE RECEM-NASCIDOS
Rua Dezenove de Fevereiro, 126

Tel. 266-4448 — Botafogo
-V- DlREÇÀO O lui» Ert"0»-do Vox Mimodo CRM 1672

I?

6738 t D» N<o«o Aibofxa CRM 7238 jMM8
\rmm. m

CENTRO ELETROENCEFALOSRÁFICO
DO RIO DE JANEIRO ckmmj «we >

\

DO I CONTORNO CORPORAL ÇREmerj 96383 a
HIDROSJPOASPIRACAO LIP0ESCULTURA

FACE. NARIZ ORELHA [\1 ABANO MAMAS ABDÔMEN CICATRIZES jj!|PEELING IMPLANTE DE SILICONE MAMARIO IMPLANTE DE CABELO jjjf
R Nilo Peçanha. 59 INGA-NITEROl TEL 718-6018

B
Diagnóstico/Tratamento NEUROLOGIA e NEUROPEDIATRIA

ELETROENCEFALOGRAMA
Rua General Roca. 778 grs. 1007/08 - Tel.: 248-9483

DIB MÉD Df Emannoel Sonfot CRM 200^6 • Dro Sfello Giorelli CRM 18344
, IjM",1,1 H i ifWÊiÊÊMm

/ CENTRO OFTALMOLÓGICO BOTAFOGO
Cirurgia da miopia e astigmatismo
Catarata com implante
Lentes de contato

URGÊNCIAS — DIA E NOITEJ
Direção

Dr. José Carlos Vieira Romeiro — caM 230 7*
Rua Voluntários da Pátria, 445 - Grs. 401/02/11

Edif. CENTRO MÉDICO BOTAFOGO

:
jfpf

Tels.: 246-1777 — 286-5955
I!

DR. NOBUNORI MATSUDA ™ m
Cirurgia Plástica. Estética e Reparadora

LIPOASPIRAÇÀO PARA EMAGRECIMENTO ESTÉTICO • PLASTICA DE
MAMAS SEV CICATRIZES (ARE0LAR) • MICR0PIGMENTAÇÀ0 DE

CICATRIZES DISCROWIAS E VITIUG0 • TRANSPLANTE DE
CABELOS NATURAIS • REM0CÁ0 DEFINITIVA 0E PÊLOS SUPÉRFLUOS

Rua Tonelero. 110 Tels 255-8429 e 255-8295

Cirurgia PIAstica de PáJpebras
Cirurgia de Glaucoma
Catarata com implante
RefraçAo computadorizadacrm ,(>TT? . Lente de Contato

BARRA. Casashopping. bl E. si. 214 15 Tel 325-0625
MADl RKIRA. Min f düjrd Romcro. 46. sl KI4 Tel 390-7500

Dr. LANNA
yiy}i.
£ ¦
'¦<:

üf

DR. MARCELO DAHER
CoC J ' 0-3C

C A R P E
ASSISTÊNCIA EM CARDIOLOGIA PEDIATRICA

Of Ajro''c Serra jt • O* ?réf*cc $b*f- cav '¦&w*
Qf tr,Ar*. Çr\am-c -s* 2'o?' *0' He-Oer Pajoéro Cav»

. DOENÇAS CARDÍACAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Ruo Visconde Silva. 99 Tels 226-3100 e 286-8393Boiofogo EMERGÊNCIAS ?6Ò 4545 BlP 32<?l

MARCAPASSO • HOLTER
HOLTER — 3 canais Isquemia Silenciosa

MARCAPASSO — Avaliação. Implante Emergência
Dr. Luiz Cláudio Maluhy Fernandes crmjwí
Av Copacabana. 1183. 8" and *521-1937 FAX 521-6992

EMERGÊNCIAS 266-4545 BlP 2m63 3A72 3A74
Pronto Socorro

c»t»í<v; ro. Cll'n,co e Card.ológ.co
«

URGÊNCIAS E INTERNAÇÕES DIA E NOITE
UTI . LABORATÓRIO • CHECK-UP • HOLTER 24H.
monitorizaçào HEMODINÁMICA À BEIRA DO LEITO

ECOCARDIOGRAFIA . TESTE ERGOMÉTRICO
REMOÇÕES C/AMBULÂNCIAS UTI

Rua Cambaúba, 167 —Te!. 393-9Ó7Ó
R. Ten Cleto Comfjelo. 71 — Tel. 39Ó-9 1 OO

ILHA DO GOVERNADOR
Dl? RESP Dr Antomo Joie Logocro Joige CRM 291 77

CüM '55«3

CIRURGIA DO REJUVENESCIMENTO DA
FACE E DAS PALPEBRAS

R. Sorocabo, 464, Gr. 210 - T.k: 226-5531 e 286-0022 R. 200

CENTRO OFTALMOLOGICO DE IPANEMA
Direção: DR. JUAN J. J. JIMENEZ CRM 32109

CATARATA COM IMPLANTE D€ LI.O. • TRANSPLANTE D€ CÓRNEA
CIRURGIA DA MIOPIA E ASTIGMATISMO • PLÁSTICA D£ PÁLPfBRAS

EXAMES ESPECIAIS COMPUTADORIZADOS
LENTES DE CONTATO • EMÉRGENCIAS

R Visconde de Pirojá, 550, subsolo, grs. 114/15 Tel 239-3347

m-to, í

¦
BBi

^ CIRURGIA PLASTICA. ESTÉTICA E REPARADORA
Dr. Francisco Pantaleão

CRM 31270
1 LIPO.\SPIRAÇAO - FACE NARIZ PtEUNG MAMA ABDOME

Av das Américas. 4790, gr. 626 — Tel 325-5020
u Centro Profissional Barra Shopping — Lrgcnaas Tel 325-0909

HArUy Street
Clínica ck' Olhos
cirurgia refrativa

RIO. Ipanema (021) 274-4496
RECIFE (081) 222-0487 — FORTALEZA (085)224-1383
Direção Nacional Dr. EDIGEZIR B. GOMES —crm 35402

mm1

affi

CENTROC R

ro
clínica sant*anna

CIRURGIA PLÁSTICA
LIPOASPIRAÇÀO • IMPLANTE DE CABELO NATURAL

dr. altamiro — rei 205-5545

PRONTO
TRAUMA

ORTOPEDIA • TRAU¥ATOLOGIA
DOENÇAS DA COLUNA • RAIOS X

Rua das Laranieiras. 443
Tels 245-9900 e 265-4833

FISIOTERAPIA • GINASTICA CORRETIVA
Largo do Machado. 39 3o And Tel 205-8898

Dr AÍRTON J PAIVA REIS ÇP^ 

7

-

DR. FABRINI
CLÍNICA CIRURGIA PLÁSTICA. ESTÉTICA E REPARADORA

COPACABANA Av Coo«c»t>ana. 534. gr 1103-04
Tels 257-3029 * 235-5699

LARANJEIRAS Clir*ca Sarrt Ann*. R Soares Cabral. 38
Tel 265-SS45 — Mercedes

URBANO FABRINI — CHM MOMB

¦

Im

Drs. ALDY B. LIMA'RICARDO B. LIMA • ROBERTO B

$

C. e n. traccLrdia ensme'/ 96387 3
HOSPITAL DO CORAÇÃO DC NITERÓI TUUCA

'r***¦

CHECK-UP
ECOCARDIOGRAMA UNI E BIDIMENCIONAL C/DOPPLER

ELETROCARDIOGRAMA • TESTE ERGOMÉTRICO
RAIOS X • INTERNAÇÕES • UTI
URGÊNCIAS DIA E NOITE

Rua Domingues de Sâ. 410 — ICARAl-NITEROl
Tei 710-1988

DIREÇÃO MÉDICA Dr Jos« Amorno AOi R»mi« CRW-?625
Dr Luiz Auausto F P.nheiro CRM-1820 « Dr SArgto Ouriqufl» CRM-26?€

mOÊÊÈMmi

DOENÇAS DA PELE. UNHAS E CABELOS
VIROSES E MICOSES GENITAIS EXTERNAS
R Conde Bonfim. 370. Grs 1001 23. Pç Saenz Perta

Tel 254-7788 e 254-5490
BARRA Av A/m Lombardi. 800216 Ed C Cascais 399-3324

|)r* LIXKVOK AXGElsA liAKKOS
ENDOCRINOLOGIA • METABOLOGIA • NUTRIÇÀO

EMAGRECIMENTO COM REEDUCAÇÃO ALIMENTAR
MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PÊSO

Av. N.S. Copacabana, 664. Gr 809 — Gaí. Menescal
Tek.: 235-2248. 256-7577 e 235 2897 :>v ísí.òo

CENTRO ORTOPEDICO DIAS DA CRUZ
Hmp Dr CLÁUDIO CHAME -CRM 26627

ORTOPEDIA • TRAUMATOLOGIA
MEDICINA DESPORTIVA • FISIOTERAPIA • GINASTICA CORRETIVA

RAIOS-X • DOENÇAS DA COLUNA. OSSOS E ARTICULACOES
Diariamente inclusive saDadov domingos e feriados

Rua Dias da Cruz. 708. Mèier Te: 289-1445
TTTI?T^TTTTr^^r»^l

Clinica Otorrlnos Associados
Oreçôo môaca CX? OSCAP C ALVES n&u

OUVIDOS . NAPlZ GARGANTA «DIA E NOITE
cota EXAMES DA AUDlÇÀO E DO LABIRINTO

AUDIOMETRIA . BERA . ÉLETRONlSTAGMOGRAFiA
COPACABANA Rua Tonelero. 152 Tel 236-0333

LARANJEIRAS Rua das Laranieiras, 84 Te! 205-9794f|P

GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA
Doenças do Aparelho Digestivo na Infância

Josther Gracia et- vm» • Giuseppe Santalucia
EMERGÊNCIAS: EMERGÊNCIAS:

Tel.: 266-4545 BlP 4601 Tel.: 266-4545 BlP M5J
IPANEMA. R. Visconde de Pirajá, 41 4 qr. 1106 — Tel.: 521 -8690

1

mm

pa

M

Clínica de Cirurgia Plástica Sr. iDnofrC 31Í0rCtra

Mestre em Cirurgia pela UFRJ • Member ot the International College of Surgeons • Escultor formado pelo Instituto de Belas Artes

LIPOESCULTURA GORDURA LOCALIZADA: ABDOME, CINTURA CULOTE. COSTAS. BRAÇOS. COXAS. PAPADA. NADEGAS
E GINECOMASTIA (BUSTO EM HOMEM)

CIRURGIA DE REJUVENESCIMENTO: FACE, NARIZ, QUEIXO, ORELHA EM ABANO, BUSTO (SEM CICATRIZES MEDIANAS)

INCLUSÃO DE SILICONE: FACE (SULCOS. DEPRESSÕES), LÁBIOS. NARIZ, QUEIXO, BUSTO. NADEGAS ACHATADAS

CORREÇÃO DE CICATRIZES: ACNE (PEELING), OPERAÇÕES. ACIDENTADOS, QUEIMADOS E TATUAGENS

CIRURGIA DOS DEFEITOS DA FACE: TRAUMATISMO, FRATURAS E CORREÇÃO DOS MAXILARES

INTERNAÇÃO: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIALIZADO

Rua Pinheiro Machado. 155. Laranjeiras - Tel (021) 265-6565 e 245-4545
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Rua Humaitá. 163
.000.

A cantora se apresenta
c sab . as 22h30: dom .

da Cru/. 170 (592-
(camarote), CrS 5 000
e CrS 3.000 (setor C)

Be happy Show do grupo vocal. De 4J a sah . ãs
23h Çouveri a CrS 1.300 (4a e 5a) e CrS I 700 (6" e
s.,h I Consumação a CrS I 200 Mistura up. Rua
Garcia D Ávila. 1 5 (>--65"»6) Até dia 23 de março

Jussara Silveira Jovem cantora baiana que co-
meçou carreira fazendo backing-\ocal para Caetano
Veloso. Pcuplf Sexta e sábado, às 21 h \y Hartolo-
meu Mure, .370. l.eblon. Tel. 294-054
Forra do boi Apresentação do Grupo Folclórico

Bi '-de-Mamão, de Florianópolis Nesta sexta, as
22h Apresentação do Boi Barrica do Bairro Madre
de Deus. de São Luís do Maranhão. Às 22h30. Show
dc Hermeto Paschòal Às 23h30 Circo Voadór. Arcos
da 1 apa. s n" (221-0405). Ingressos a CrS 1 500.

De repente, dois faróis Com o cantor Mar-
o>s Sacramento e o pianista Paulo Fortes As 21H30
Espaço Cultura! St rgio
(266-0896). Ingressos a-CrS

Maria Bethãnia 25 anos
com sua banda. 5*. às 2lh;
,i> 2(>h hnpcralor, Rua
7733) Ingressos a t rS
(setor A). CrS 4.000 (setor
Até dia 31.

Os Fevers 25 anos de carreira O grupo se
apresenta com sua banda Participação das vocalistas
Renata Moraes e Viviane Farias. De 5J a dom .as
|uh Teairv Suam. Praça das Nações. SS A (_ •< -
70K2) Ingressos a C rS 1.0(0 Até dia -4.

Alcione Emoções reais A cantora se apresenta
com a Banda do So! Dc 2' a 6', as }Xh30. Teatro
João CaetaniK Praça Tiraitentes. s n" (242-4883) In-

gressos a CrS "00 Até diaj 29 de março.
Edson Cordeiro O cantor c acompanhado pelos
músicos Jorge 0>car (baixo). Tuco Marcondes (gui-
tarra), F.duardo Contrera (percussão) e Miguel Bria-
monte (teclados) Roteiro e direção de Flávio Mari-
nho De 5* a sãb.. as 2!h30; dom., as 20h30. Teatro
Rival. Rua Álvaro AUim. 33 (240-1135). Ingressos a
C rS 1.500. Ingressos a domicílio pelos telefones 240-
1135 264-3525 Ingféssos a venda no Posto Itaipava do
Parque da Catacumba, j

Radio stars Com Silvia Massari. Liane Maia,
Sheila Matos e Paulinho Machado. 5'. as IXh e
21 h30; 6J e sah . as 2lh30 e dom . as I9h Teatro da
lagoa. Av Boraes dc Medeiros, I 426 (274-7748),
Ingressos a CrS 1.500 ( 5*. as ISh e dom . as I9h) e
CrS 2.000 (5J. ás 21h30, 6J e sah.).

Glória Oliveira, Molho, ritmo e bal
De 3* a sab . as 18h30. Teatro Rival. Rua

Alvim. 33 (240-1135l Ingressos a CrS 1,500.

Ricardo MacCord — O tecladista se apresenta
Mostra do Artista Noso de Niterói. Participaçao
Suelv Costa Às 20h. Uu\eU do Inçá. Rua
Pereira, 78 (719-4194). Entrada franca

Lobão 6* e sab . á Ih Concha Verde do \forro
irea. Av Pasteur. 520 (541-3737) Ingressos a
2.000 (incluída a passagem do bondinhol

Engenheiros do hawaii Dom . as I9h RíoSam-j
pa. Rodovia Presidente Dutra. 177 ("67-4662) In-j
gressos a CrS 3.000. '

O McDONALD S
ORGULHOSAMENTE APRESENTA:

Vozes que até

João elogiou

Hoje e amanhã são os últimos dias

para se assistir ao quarteto vocal Be

Happy no Mistura Up. O grupo encerra

sua temporada depois dc ter lotado a

casa e conquistado o público com sua

combinação de absoluta competência e

arranjos à moda do Manhattan Trans-

fer. Mareio Lott, Chico Puppo, Ana

Leuzinger e K.ika Tnstão vêm afiando

suas cordas vocais há anos, ínterpretan-

do alguns dos nossos mais caprichados

jinglês. A publicidade acabou se re\e-

lando uma excelente escola em matéria

de profissionalismo. O último desempe-

nho dos cantores foi junto a João

Gilberto, com quem gravaram um bac-

king vocal para a próxima campanha da

Brahma. 
"Suas vozes parecem sinos",

teria elogiado o papa da bossa nova.

Roberto Carlos/Só coração 5*. as 2!h30; 6* c
sab . as 22h30 c dom . as 2!h Cánecào. Av Vences-
lau Bra/. 215 (295-3044) Ingressos a CrS 6.000 (mesa
central frisas). CrS 4 500 (mesa lateral) e CrS 3 000
(arquibancada)

Paulo Nunes e Ed Nelson Show de: scrcMa
dançante 2' a 5*. das I9h as 23h. Couverta CrS .00.
6* e Sab . das 20h as 24h Çouvert a ( rS 300 Ao

Sábados, participação de grandes sweste.ros^ Restau-
rante fíanx. Rua Evansto da Veiga. 45 (240-1566)

Elba Ramalho — 5*. as 2lh30. 6* e sab. ás 22h30.
RioSampâ| Rodovia Presidente Dutra. Km 177 ( /67-
4662) Ingressos a CrS 16.000 (mesa do setor A). CrS
12 000 (mesa do setor B) e CrS 2 500 (arquibancada).

HUMOR ~
João Kleber/Rir é o melhor investimento... —

Show do humorista Direção de Chico An>sio 6* e
sáb.. às 2lh30 e dom . ás 20h30 Teatro da Cidade.
Av Epitácio Pessoa. 1 664 (247-3292) Ingressos a
CrS 1.200 CrS 800 (estudantes).

Costinha/Curta e grossa — Show do humorista
Direção de Campana Dc 3* a 6', às 18h30. sab e
dom . ás 18h. Teatro Dulcina, rua Alcindo Guanaba-
ra. 17 (240-4309) Ingressos a CrS 1 200 Até domin-
go

Costinha/Curta e grossa — Show do humorista
Direção dc Campana Dc 5" a dom . as 21h30 Teatro
Suam. Praça das Nações. 88 A (270-7082) Ingressos
a 1.200 (5" e dom.) e CrS I 500 (6* e sáb Até dia 3 I
de março

Benvindo Sequeira/Dom Fernando das Ará-
bias — Show do humorista. 3* e dom . ás 21h30; 5".
vcspcral:às 17h. Teatro \ annucci. Rua Mangues dc
São Vicente, 52 3' (274-7246) Ingressos a CrS 1.500
(3'), CrS 1.200 (5*) e CrS 1.800 (dom).

Agora sô como em casa n° 2 — Show do humo-
rista Roberto Ronev Texto de Gugu Olimecha 6" e
dom., às 20hs e sáb.. ás 21 h Teatro Sese de Madurei-
ra. Rua Ewbanck da Câmara, 90 (350-9433) Ingres-
sos a CrS 800 e CrS 400 (sócios do sesc). Ate dia 31 dc

. março
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A receita é mulher Texto c direção de Brigitte
Blair Com Patrícia Blair. Clóvis Gierkens e grande
elenco, teatro Brigitte fílair I. Rua Miguel Lemos. 51
(521-2955) De 5' a dom., as 2Ih Ingressos a CrS
1.000 20% de desconto pura quem levar este anúncio.

Contrate-me Texto de Fernando Reski. Direção
de Celso Terra Com Marlene Casanova. Fernando
Reski. Valéria Coffc e Djalma Cena De ó' a sáb.. ás
21 h30; dom., às I9h Teatro Alaska, Av Copacaba-
na. 1241 (247-9842) Ingressos a CrS I 000

Os lobos da noite Roteiro e direção de Guio
Braga. Com Lipe Marques. Leonardo Cru/ e mode-
los masculinos. 6J e sáb.. ás 24h; dom. as 21 h30.
Teatro (le Bolso Aurimar Rocha. Av Ataulfo de
Paiva. 269(294-1998) Ingressos a CrS 1 200

MÚSICA " 

~~

Quarteto misto Apresentação do tenor \aldir
Ribeiro, da soprano Kreusa Kost. do barítono Rai-
mundo Pereira, acompanhados pelo pianista Aurélio
Vinícius Melleh Todas as 6Js de 20h ás 21 h30. Che:
Qualité. Av Armando Lombardi. 205 (399-2477).
Entrada franca.

Orquestra pró-música Regência de Armando
Pra/crcs. Solistas: Bernardo Bessler (violino) e Ma-
ric-Christine Spnnghel (viola). No programa obras
de Mendelssohn, Paul Hindemith. Telieman e Mo-
/art As 21 h Sala Cecilia Mareies, Largo da Lapa.
47 (232-9714). Ingressos a CrS 1.500.

Orquestra pró-música Regencia de Armando
Pra/cres No programa obras de Bi/ei. \ illa Lobos.
Beeethovcn e Sibelius Sáb.. ás I "h Quadra da Escola
de Samba da Rocinha. Entrada franca.

HUMOR
Ela nua e ele duro Show de Ankito e Dcnise
Casais 6* c sáb . ás 21 h e dom., ás 20h Teatro Sesc
do Engenho de Dentro. Av Amaro Cavalcanti. 1.661
(249-1391). Ingressos a CrS 1.000 c CrS 500 (comer-
ciáno)

O amante do meu marido Texto e direção de R
Rocha. Com Carvalhinho c Wanda Moreno De 5' a
sáb . às 18H30 e dom . ás 1 Sh Teatro Brigitte Hhnr II.
Rua Senador Dantas. 13 <22
1 000 Desconto de 20° a pare

0-5033) Ingressos a CrS
quem levar este anúncio.

REVISTAS
Uma pensão muito louc
Masoller Com Arininda Laj
se Nunes e outros. Espaço C
Canavieiras. 104 (28K-8775)
CrS 500. Até dia 26 de abril

Selvagens da madrugadt
xandre Marques e outros. D
Teatro Alaska, Av N S de <
9842) 5* c dom . ás 21 h30 e (
CrS 1 500.

Noite dos leopardos — Sh
ti Eioi- a e modelos masculin>
Barcelos. Teatro Galeria. Ru
(225-8K46) 5". 6* e dom .
Ingressos a CrS I 500.

As certinhas do posto €
Giris Diariamente, á Ih c a
Raul Pompeia. 94 (521 -0279)

a Direção de Belo
o, Mõnica Teixeira, Jes-
tntinho da Cultura. Rua
6*s. as 20h Ingressos a

Com Rogcria, Ale-
reção de Carlos Wilson
Copacabana, 1.241 (247-
* e sáb.. 24h Ingressos a

iw erotico com o traves-
is. Coreografias de Cyro
i Senador Vergueiro, 93
is 21 h30; sáb., as 24h

Show das Golden
3h A nessa Club. Rua

Couvert a CrS 2.000.

Jussara Silveira — Boa promessa no
naipe das jovens cantoras.

Lobão — O show que os metaleiros
não quiseram ver no Rock in Rio.

Be happy — Gravaram um jingle com
João Gilberto e correm, competentes,
para longe do anonimato.

Edson Cordeiro — Maria Callas e Prin-
ce num show que, com suas filas, está
tumultuando ainda mais o tráfego hu-
mano na Cinelândia.
Só coração — Baladas românticas e a

grande voz do rei Roberto Carios. Pro-

grame-se com antecedência para não
morrer nas mãos dos cambistas.

Molho, ritmo e balangandãs — Glória
Oliveira apresenta a sua versão do re-

pertório de Carmem Miranda.

Noite dos leopardos — OfT-off-off Rio.
O Soho londrino e a 42th Street morre-
riam de inveja desse estranho show de
nus masculinos.



TEATRO

Adotei uma encrenca De Luiz Carlos Palumbo.
Teatro imérica. Rua Campos Salles. 118 (23-S2068).
De 5" a sáb.. as 21h. dom . as 20h Ingressos a CrS
1.000 (5' e dom ) c CrS I 200 (6* c sáb ).

Adultério á brasileira De Gugu Olimecha. Te a-
tro Ôperon. Rua Sargento João Lopes. 315 (393-
94*41 6* c sah . as 21 h e dom . as 20h Ingressos a CrS
1.200 (6* e sah i c CrS 1 000 (dom ).

Além da vida De C hico Xavier e Divaldo Franco.
Direção de Augusto César Vannucci. Com Felipe
Carone Teatro da UFF. Rua Miguel de Frias. 9
(717-K080 r 21 I I 6Í as 21 h. sáb. c dom . ás 19h30 e
21h30 Ingressos a CrS I 2CK> Ale dia 31 de março.

A bofetada Direção de Fernado Guerreiro. Com
a Cia Baiana de Patifaria. Teatro Ipanema. Rua
Prudente de Moraes. 824 (247-9794) De 5* a sáb.. ás
2lh3(). dom . as 21 h "Ingressos a CrS 1 200 (5' c
dom.) c CrS 1 500 (6* e sáb.) Ate dia 28 de abril

A casa de Bernarda Alba De Garcia Lorca
Direção de Tônia Tinoco Teatro Cacilda Becker,
Rua do Calote. 338 (265-9933) De 5* a sáb.. ás 2lh.
dom . ás 20h Ingressos a CrS 800 (5" e dom) e CrS
1.000 (6* e sah ). Desconto ile 15% pítra quem for
vestido de negro e de 20% para estudantes e classe
Duração: Ih^O

Cabaré maravilha Colagem de textos de Garcia
1 orca. Oduvaldo Vianna Filho e Vinícius de Morais
Direção de Jonas Bloch. Com Jonas Bloch e Drica
Moraes. Seu- da Tijuco. Rua Barão de Mesquita. 539
(208-5332 r 35) De 5" a sah . ás 21h. dom , as 20h
Ingressos a CrS I 500 (5' e 6') e CrS 1 800 (sah e
dom ). Classe paga a metade. Duração lhlO
Teatro de música e humor onde dois atores vivem cm
torno de 50 personagens.
Cama leoa De Luciano Gonçalves dos Santos

Teatro Ca*ell. Rua Desembargador lsidro. 10. De 5*
a sah . as 21h. dom . as 20h Ingressos a CrS I .200 (5"
e dom ) e CrS ! .500 (6* e sáb. i.

Comédia dos sexos Texto de Gugu Olimech i c
Pctersen. Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel.
1S6 (275-3346). De 4' a 6*. as 2lh30: sáb.. ás 20h e
22h30; dom . as 18h30 c 2lh Ingressos a CrS 1 400
(4* e 5*). CrS 1.600 (6') e CrS 2 000 (sáb . feriado e
véspera de feriado) e C rS 1.700 (dom.).
Comédia Dois casais tentam gerar filhos na esperan-
ça de preencherem suas vidas.

Contos do alquimista — De Luiz Duarte da Ro-
çha Com Rogério Freitas. Sala Monteiro Lobato, do
Teatro Villa-Lobos. De 5* a sab . ás 21h30 e dom . ás
20H30. Ingressos a CrS 1.000.

De corrupto pra louco., falta pouco Come-
dia Direção de Jaqueline Laurence. Teatro Barra-
Shopping. Av das Américas. 4 f)66 (325-5844) 5' e 6a.
as 21 h. sah . as 20h e 22h. dom . as 20h Ingressos CrS
1.800 15*) e CrS 2 000 (6* a dom ).
Dois rapa/cs fazem-se passar por casal heterossexual
para burlar a Receita Federal
Elas por ela — Roteiro de Marilia Pêra Direção de

•\ndre Valle, Marilia Pêra e Sandra Pêra Com Mari-
lia Pêra e grande elenco. Teatro Ginástico. Rua Ciraça
Aranha, 187 (210-1382) 5'. 6' e dom . ás 19h. sáb.. ás
21 h Ingressos de 5* a CrS 2.000; de 6* a C rS 2 200. de
sah . a CrS 2 400 e de dom a CrS 2.300 Filas AA e
BB. CrS 1 500 (em todas as sessões) O espetáculo
começa rigorosamente no horário. Duração: 1 h30
Ingressos a domicilio pelos telefones 220-6053 262-
6329
Musical. Interpretação de 50 canções que fizeram
sucesso entre 1920 c 1970.
Love letters (Cartas de amor) — Texto de

A R Gurnev Direção de Flávio Marinho. Com Eva
Wilma e Carlos Zara Teatro dos Quatro, Rua Mar-
quês de São Vicente. 52 2" Piso (274-9895) De 4' a 6',
ás 2!h30: sab.. ás 20h e 22h30 e dom .ás I9h
Ingressos a CrS 1.400 <4"). CrS 1.600 (5a). CrS 2.000
(6a e dom ) c CrS 2 200 (sáb . véspera de feriado e
feriado) Promoção ás 6as: jovens até 22 anos e
maiores de 60 têm desconto de 30%. Duração: lh.30.

f NAO PERCA

J-lr
Mastcr Harold. no Teatro de Arena

A bofetada, no Teatro Ipanema. A írreve-
rência cia Cia. Baiana dc Patifaria chega
ao Rio depois de dois anos seguidos em
cartaz em Salvador.
Filas por cia. no Teatro Ginástico. Manha
Pêra encarna 35 intérpretes da MPB. No
intervalo, conversa com a platéia c distri-
bui prêmios.
A escola de bufões. no Espaço 111 do I ea-
tro Villa-Lobos. Experimental. O diretor
Moacyr Góes discute o papel da arte
Master Harold e os meninos, no Teatro de
Arena. Sensível abordagem de conflitos
raciais na relação entre um branco e dois

jovens negros.
Nardja Zuípério. no Teatro Vanucci. Pos-
besteiro!. Quatro irmãs dividem a herança
da mãe. Um humor ás vezes surreal.
Toda donzela tem um pai que ê uma fera.
no Kitschnet. Para os chegados ao circuito
alternativo. A consumação dá direito a
uma esticada
Isso é tudo. no Teatro II do CC BB. Oito
esquetes e uma peça curta de Harold Pin-
ter. Direção de Ítalo Rossi.

A escola de bufões - Texto de Michcl de Ghelde-
rode Direção de Moacyr Góes Com Leon Góes.
Floriano Peixoto c outros. Teatro Villa-Lobos, hspa-
ço lll Av Princesa Isabel. 440 (275-6695). De 4a a
sáb., às 21 h30; dom . as 20h IngressosaC rS 1.100(4*
e5*).CrS 1.700 (sáb ), CrS I 400 (6* c dom l e CrS 900
(classe, de 4' a 6'í Duração I h30 O espetáculo
começa rigorosamente fio horário e não sera permitida
a entrada apôs o seu inicio. Até 31 de março
O texto de inspiração poética sugere a discussão
sobre a questão da arte

O mambembe De Arthur Azevedo Direção de
Amir Haddad Com os formandos da CAI. teatro
Glauce Rocha. Av Rio Branco. 179 (220-0259) En-
saios abertos de 5* a dom . ás 2Jh. Ingressos a CrS
500.
La ronde Texto dc Arthur Schnitzlcr. Direção de
Ulvsscs Cruz Com Antônio dc Bonis. ( hristiana
Guinlc. Fábio Junqueira, Guida Vianna e outros
Teatro I. do Centro Banco do Brasil Rua Primeiro de
Março. 66 (216-0223) De 4' a sáb . as 21h; dom., as
19h. Ingressos a CrS 1.000. Duração: Ih
Enfoca a dificuldade do relacionamento amoroso
entre pessoas de diferentes classes sociais.

Fulaninha 8. d. coisa Texto dc Noemi Marinho
Direção dc Marco Nanini Com I ou,se <. ardoso.
Thais Pertinho c Maun Aklander Teatro Posto 6
Rua Francisco Sá. 51 (287-7496) 5- e 6'. as 21h30;
s ,h ás 20h c 22h cdorn.. as 19h30e 2lh30. Ingressos
a C rS 1 000 (?' c 6'). CrS 1.500 (sab.) e CrS 1 200

(dom). /* sessão dc sah jovens até !S anos pagam
I OOO São sera permitida a entrada apos <> inicio
O universo dc uma dona-de-casa classc-mcdia e sua
empregada interiorana.
Isso é tudo/programa Harold Pinter IX Ha-

ml d Pinter Direção de ítalo Rossi ( om Jacqueline
I aurcncc. Hélio Ary. Thclma Reston c Mário Bor-
ges Teatro Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63

(267-7295). 4' e 6* ás 2lh30; 5*. as 17h c 21h30: sah .
às 20h | 22h e dom . as I9h. Ingressos a CrS 1.200 (4*
c 5*). CrS 1.500 (6' e dom) e CrS 1.800 (sab.)
Duração: Ih São sera permitida a entrada apos o
inicio do espetáculo.
Espetáculo composto por oito esquetes e uma peça
curta escritos no período 1959 69
Master Harold e os meninos Texto dc Athol
Fugard Com Milton Gonçalves; Charles Mõellcr e
Maurício Gonçalves. Teatro de Irena. Rua Siqueira
Campos. 143 (235-53ífe). De 4' a sab . às 2!h; dom .
as 19h Ingressos a CrS 1 500 ( 4'. 5* e í>'). C rS 2.000
(sáb.) e CrS I SOO (dom i Ate dia 31 dc março
Na África do Sul. um jovem branco e dois negros
vivem os conflitos raciais t^ue vêm ã tona.

A macaca De Felipe Pinheiro e Pedro ( ardoso
Teatro João Thcotómo. no Centro Cultural Cândido
Mendes Rua da Assembléia. 10 subsolo (224-S622).
S* c 6*. as |9h. sab . as 2 I h c dom . as 20h Ingressos a
CrS 800 (5* c 6*). CrS 1.200 (sáb . feriado c véspera dc
feriado) c CrS 900 (dom.) Até dia ^1 dc março
Esquetes dc humor e chopc dc graça

Meno mate Comedia de Juca de Oliveira C om
Cristina Nlullins. Jacqueline Brandão. Juca dc Olive»-
ra c outros. Teatro João C aetano. Praça I íradentes.
s n" (221-0305). Dc 5' a sáb . às 21b. dom . ás 19h
Ingressos a ( rS 1.000. Duração: lh40

Meu primo Walter Texto dc Pedro Haidar
Teatro Ahel. Rua Roberto Silveira. 29 (719-5711) IX-
5* a sab . ás 21h30 c dom . as |9h Ingressos a CrS
2 000 (5*) e CrS 2 200 (dc 6* a dom )
Comedia. As confusões \ i\ idas por um fotogrado que
sonha com o sucesso.

Mistérios de Curitiba Dc Dalton Trevisan
Direção dc Ademar Guerra Com Armando Bógus.
Tassia Camargo. Marcelo Picchi. l\onc IlofTman c
outros Teatro Copacabana. \\ Copacabana. 291
(257-0881). De 4* a 6*. as 21 h; sah . ás 21 h. e dom as
19h Ingressos a CrS I CKM) (4' e 5*). CrS I 500 (6'.
sab . feriado c véspera de feriado) c C rS 1 2<K) (dom )
Ingressos a domicilio, das lOh às lSh. de 2' a 6a. pelo
tel 22S-5969 É proibida ii entrada apos ,/ inicio do
espetáculo Ate dia 31 dc março.
Base ado no livro homónino dc contos, a peça reúne
12 histórias de Trc\ isan

A mulher carioca aos 22 anos Texto dc João
de Minas Direção de Adcrbal Freire F" Icairo
Gláucio Gill. Pça Cardeal Arco Verde, s n" (237-
7003) Dc 5* a sab . as 20h30;-Uoni., as 19h. Ingressos
a CrS 1.000 (5*). I 500 (de 6- a dom l e CrS 500
(classe). Duração 3h. (com dois intervalos de lOm)
O desvelamento da falsa moral das instituições nacio-
n.ns, vista a partir do assedio de uma jovem

Nardja Zulpério De Hamilton \ a/ Pereira. Com
Regina Case, Teatro Casa Grande, Av Atrâmo de
Mello Franco, 290 (239-4045). IX- 4' a sah . as 2lh30;
dom . as I9h Ingressos a CrS 1.500 (4*). CrS 1.600
(5"). CrS I 800 (6*). CrS 2.200 (sáb.) c CrS 2.000
(dom) -Ios domingos. menores de 18 anos pagam C r$
1.500.0 espetáculo começa rigorosamente no horário

Obl Calcuta (parte 2) Direção dc Gugu Olime
eha. Teatro Clara Vunes. Rua Marquês dc São Viccn-
ic. 52 3" (274-9696) 4*. 5* e 6J. ás 2Ih30; sáb . as 2()h
c 22h30 c dom .as 19h c 21 h 30 Ingressos a CrS 1.500
44' e 5"). CrS 1 800 (6' c dom.) c CrS 2.000 (sah .
feriado e véspera dc feriado).
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Nenhum lugar

é tão perfeito

para um ator como

Paulo Gracindo.
No

Paulo ü

Dcffia

No Lago Dourado. Peça que vai marcar os

sessenta anos de carreira do ator Paulo Gracindo. Você

não pode perder. Estréia: 28 de março no Mp|

Teatro Tereza Rachel, de Quarta a Domingo,

TEATRO

A partilha Texto c direção de Migurl Falabella
Com Susana Vieira. Natália do Vale. Aríete Sales e
There/a Piffer Teatro Vannucct; Rua Marquês de
São Vicente. 52 3" (274-7246). De 4' a 6\ as 2IH30
Sáb., ás 20h e 22h; dom., as |9h Ingressos a CrS
1.500 (4* e s'i e CrS 2.000 (sab . véspera ile feriado e
feriado) e CrS I SOO (6" c dom.). Duração: Ih30. O
espetáculo começa rigorosamente no horáriy.
Comedia dramática. Quatro irmãs se reencontram e
trazem a tona profundos sentimentos
Pippin Musical de Roger Hirson Direção de
Tonínho Lopcz. com alunos do Teatro Tablado. Teá-
tro Tablado \\ 1 meu de Paula Machado,;795 (294-~*471. Sábado, as 2 th 30 Dom. as 20h. Sei; as 2IH30
Estreia este sábaq<>

Por falta de roupa nova passei o ferro na
velha Com Carvalhinho, Henriqueta Brieba e
Outros. 7 eatn' fírigiic Blair, R Senador Dantas, 13
(220-5033) De 5* a sab. ás 21 h e dom . as 20h
Ingressos a CrS 8Ò0 (5* e íi-") e CrS I 000 (sab e dom)

Porgy and Boss Inspirado na obra de Cícorge
Ciershwin Direção de Fábio de Mello I cairo C'Cindi-
do Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (267-72l''5i De
dom a 3*. as 21 h30; 6* e sab . as 24h Ingressos a CrS
1.000cCrS 700(cla$sc| Duração lh

A presidenta Com Jorge Dória. Gláucio Gomes.
Ce/ar Montenegro Ientro do Barra. Av Sernambeti-
ba. 3.800 (399-4992jJí 5' a sab . as 2IH30 e dom . as
20h Ingressos a C rS I 500 (5' i. CrS 2.000 (6* e sab.) e
CrS 1.800 (dom )

Quem ama quer cama De Cíugu Olimecha
Planetário da Gávea. Av. Padre Leonel Franca, 240
(274-0096). 5' e 6'. ás 2Ih30: sab . as 2dh e 22h e
dom . ás 20h Ingressos a C rS I 2(X) (5* e 6') e t rS

I 500 (sab . dom. e feriados).
Rabo d'asno De l\ens Godinho. /cairo Sa ¦ te

Sã,i João de Mcriti. \\ \titòmóvel Clube. 66 ("56-
6177 i De 6* a dom , ás 20h30. Ingressos a CrS I .0y0 e
CrS 500 (sócios do Scsc) Duração ih20

Os sete gatinhos De Nelson Rodrigues Direção
de Marcelo de Barreto teatro /iemhinskt. Rua I r-
b.mo Duarte. 6.s (228-3071) Metrô S. Francisco \a-
vier. 5* e 6*. ás 2lh. sáb . ás 21H30 e dom . ás I9h
Ingressos a C rS I 500 (5*). CrS 2.000 (6* e s.tb ). OS
I 700 (dom ) e CrS I 000 (para classe, 5* c dom i

Toda donzela tem um pai que é uma fera De
Gláucio (íil Direção de Gilberto Gawronski Com
Ricardo Blat e Françoise Fourtòn Kitschnet. Rua
Barata Ribeiro. 543 (235-2045) De 4J a s.tb . as
21 h30; dom . ás 2(>h Consumação: CrS 2.000

Três solteironas balançando o rambo Com
Berta Loran teatro da Praia. Rua f rancisco Sá. KN
(267-7749). 5' c as 21h. sáb . as 20h30 e 22h30 e
dom., ás Í8h30 e 20h3Ü Ingressos a CrS I 000(5*. 6*e
dom ) e CrS 1.200 tsah.i Censura: 16 a rios
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BEMVINDO SEQUEIRA em

DOM FERNANDO DAS ARÁBIAS

Quintas às 17:00h Terças e domingos às 21:30h

Teatro Vanucci - Shopping da Gávea (tel. 274-7246)

A sátira política inteligente está de volta
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crian<;a I

Um conto „jrC*i»:

das mil e y-

uma noites 
/"¦

inspira no filme 1 hist or ii jfig|jdn99B
sem fim. para contar as aventu- |||||g^ggaj \

garoto Tito, que ao ••"pi'. j

ler contos de Shcraha/ade. J
acaha transportado para o li- ?*$SH
\ ro, tomando o Sugar do hcroi. \
Renalo Farias e Tito e Cons- ... ,-r.iiH
tancia Laviola, a bela princesa.
As sabados
domingos, as 17h. no 1 cairo da —\
Galeria (Roni Filgueiras) Repato Farias c Constancia Laviola| .^ladtmRenato Fiirias c Constância Lovtolu Aladim

TEATRO
Mostra de teatro infantil Dom Vo Ia: de

ontá ii« \nnho.s ( om Valéria Cíasparelo e Pedro de
Oliveira, \fuscu </<> Ingu, Rua Prcs \ edreira. /H
(719-4149) As;16h Filtrada Tranca

O rapto da fada azul Texto dc Maria C rislina dc
l ;ma Direção dc Maria Cristina dc Lima c Luiz
Altredo dc Lima Com o grupo Ex-Fjrpsào. Geui de
( uiiiirú Limo Barreto. Av. Heitor Beltrão, 353 (2.8-
JN38) Dom as 16h Ingressos .1 ( rS 500. A criança
que levar desenho dc varinha mágica, pagará CrS
400

A cor da rosa Baseado em texto de Oscar Wilde.
Xdaptação dc Shimon e Mõnica Serpa. Direção dc
Shimon luar,, II Çentr<> Cultural Banco do Brasil.
v. ! de Marco. 66 (216-0237) Sab . às I6h. edom .

as I Ih c I6h Ingressos .1 CrS 700
Pinóquio Texto dc Cario Collodi. Adaplaçao dc

C rtspitri Jr. Direção dc l.uca de 1 ima Teatro Sesc
Rua Barão de Mesquita. 539(208-5332) Sab.

c dom . .h ISh Ingressos .1 CrS 1 000 Ate 'I dc
rna rço.

A família monstro Texto de Márcio Irigo c
Leão Marcos Leibóytch Direção dc Leão M Leibo-
vich Teatro St u Tijuco. Rua Barão de Mesquita, 539
(208-5332). Sab. c dom . às I6h30. Ingressos a C rS
\ 000.

Peter par» Musical escrito c dirigido por Sura
Berditchevsky. Musicas dc Edti Lobo c Paulo César
Pinheiro Com Janser Barreto c 58 atores Teatro
l dia-1 obos, Av Princesa Isabel. 440 (2 5-6695). Sáh.
as I Th. c dom . .is 16h Ingressos a CrS I 000 O
' \pi iíU ult' ri%orasünivntt' no horúrit). Ate mar-

O rei Artur e os cavaleiros da tàvola redonda
Texto e direção dc Celso Lemos ( om Arildo

I gueiredo c outros Teatro Ipanema. Rua Prudente
de Mosats. 824 (247-97?|l Sãb. c dom., as 17h30.
Inercssos .1 C rS "00. \companhanlc com duas ou
mais crianças não paga Ale 31 de março

Circo de balões Texto(jejVValdir Cândido Dirc-
çãode Mario Lute li atro Villa-Lobos - Sala Montei-
r'„ Ijihat, \v Princesa Isabel. 440 (275-6695). Sab .

• . : "h 30. dom ás 16h30 Ingressos a ( rS 500 Até <1
de março.

Apenas um conto de fadas Musical dc I duar-
lo I leriuno Direção de Fernando Carrera Teatro

! s„inu, . Rua Marques de S Vicente. 52 (239-8545)
s.ib. c dom as 17h30 Ingressos .1 CrS 800 Quem
trouxer I Kg de alimento não perecível, pagará C rS
700 Fm beneficio do I ar dc I rei Luis

A megera domada Adaptação e direção de
Miguel I líabella Teatro Vanucei. Rua Marques de
S Vnénte 52/(239-8545). Sáb. e dor®, ás I6h Ingres-
sos ,i C r> SOO O espetáculo começa rigorosamente no
horário.

A farsa do advogado Pathelin Direção de
Mareio \ugusto Com Sildo Parente e Renata Cas-
tro Barbosa Teatro Barrashopping. Av das \mcn-
cas 4.666 i 325t5844) Sab e dom., ás 17h30 Ingres-
sos a CrS 800

Antes de ir ao baile Texto de Vladimir Capella.
Direção de Cláudio Handrey Teatro Cândido Ucn-
des. Rua Joana Angélica. 63 (267-7295) Sáh e dom ,
as 17h Ingressos a CrS 700 Desconto de 20"i para
quem apresentar este anúncio Até março
Fala palhaço Texto, direção e elenco: grupo
Hombu /eutro C uciltki Bcckcr. Rua do Catete. 339
(265-9933). Sab c dom., as 17h30 Ingressos a CrS
700 Até 7 de abril.

Rapunzel Baseado no conto dos Irmãos Grimm
Adápiação de Walcir Carrasco Direção de Jean Ciar-
ret Teatro Tereza Raquel. Rua Siqueira C ampos. 143
1235-111 3) Sab e dom . às 16h Ingressos a C rS 600.
\té abril

PROGRAMA ís

Um conto

das mil e

uma noites

Estigmatizados pela mídia
como redutos da intolerância

religiosa e política . os

países árabes nos legaram parte
de nossa cultura e ainda inspi-
ram várias montagens teatrais
neste semestre. Como As mil e
uma noites, dc Márcio \ ianna.
e agora Aladim, adaptada e di-
rígida por Marco Orti/. A peça
se inspira no filme A história
sem fim. para contar as aventu-
ras do garoto Tito. que ao

ler os contos de Sheraha/ade.
acaba transportado para o li-
\ro, tomando o lugar do herói.
Renato Farias e Tito e Cons-
táncia Laviola. a bela princesa.
As sessões são aos sábudos c
domingos, às l^h. no Teatro da
Galeria. (Roni Filgueiras)

As aventuras do capitão perna bamba Texto
e direção dc Jaguar Com o grupo Gang da Cidade
Centro C ulturül Soei Roso, Boulevard dc Sçtem-
bro. 109 (24S-0247) Sab e dom . as 17h30. IngiicsSos
a CrS 600. Adulto c criança com desenho de bandeira
pirata têm 50% dc desconto

O coelho cowboy Texto dc Oscar Felipe pire-
çâo de Romeu D Ãngelo Com o grupo Reflexo
Teatro Barrashopping. Av das Américas. 4.666 (325-
5s44) Sab e dom . as 16h Ingressos a CrS 600 A
criança que le^ar desenho dc coelho, pagará C rS 550
Ate 31 dc março.

E a princesinha desapareceu Texto e direção
dc João Damasceno. Com o grupo Cirandinha '/<?«-

tro Princesa Isabel, Av Princesa Isabel. 186 (275-
3346) Sab . as I "h. e dom.. as 16h30 Ingressos a i rS

1 000
Aladim Direção e adaptação de Marco ()rti/
Teatro da Galeria. Rua Senador Vergueiro, 93 (225-
8346) Sab. c dom . as 1 "h Ingressos a C.'rS I 000 A
criança que levar desenho de gênio terá desconto de
20" i.

Dom quixote de Ia mancha Texto dc Miguel de
Cervantes Adaptação e direção dc Roberto Muni/
Teatro Ca»cll. Rua Desembargador Isidro. 10 (238-
6(H>0) Sab c dom . as 17h30 Ingressos a ( rS 7p0
Até abril.

Os saltimbancos Baseado cm conto dos Irmãos
Grimm Adaptação de Chico Buarque de Holanda
Direção dc Roberto Muni/ teatro Cauell. Rua De
sembargador Isidro. 10 (238-6000). Sab e dom . as
I6h30. Ingressos a C rS 700. Ale 31 de março.

Chapeuzinho vermelho Texto de Maria C Iara
Machado. Direção dc Limachem Cheirem Teatro do
América. Rua Campos Sales. 1IS (234-2068). Sab c
dom . as I6h30. Ingressos a ( rS 700. A criança que
levar um desenho do personagem pagará CrS 500.

O mistério do bolo Adaptação de l.eila Car\a
lho e Josué Soares Direção dc .iosuc Soares Teatro
Posto Seis. Rua Francisco Sá. 5jl (2X7- 4'»6). Sab c
dom., às I7h30. Ingressos a CrjS 700. Desconto dc
20"., para quem levar desenho jdc bolo Até I J dc
abril

Enganado, surrado e contente Texto de
Boecaccío. Tradução e adaptaçaò dc Márcia í redcri-
CO. Direção de Gustavo CiaSparáni tria,ia\ da Cosa
de C ultura I aura Mum Av vffira Souto. I "6 (247-
6946). Sab c dom . as I Sh. Ingressos a t rS SOO c C rS
500 (crianças) Até 31 de marçoj ;

A casa de chocolate Tex|o de Na/i Rocha
Direção e adaptação de Vivien Rjocha, < 'om o grupo
Ares do Tempo Teatro.dt Bolso \\urimar Roelia, \\
Ataulfo de Paiva, 26') (294-1998)1 Sab . dom e feria
dos. às !7h30 Ingressos a CrS SÍO Quem levar este
anúncio, terá 20°o de desconto. \

Joâozinho e Maria Texto c jdireção dc Brigute
Blair Teatro Brigiitt Blatr I. Rija Miguel Lemos.
5l-H (521-2955). Sãb. e dorni. às Ifeh Ingressos a ( tS
600. Quem trouxer este anuncio), tera ( rS 100 de
desconto. j

Os três porquinhos x kid lobão Texto c dirc
çâo de Bngittc Blair. Teatro Brígitle Blatr I. Rua
Miguel Lemos. 51-U (521-2955). S!á|j e dom .ás l7h
Ingressos a ( rS 6<K) Quem tiouxejr este anúncio, terá
CrS 100 de desconto I

Alice no pais das maravilhas] Texto e direva-'
de Jorge Rosa Jr teatro Bngitt, Blair I. Rua Miguel
l emos. 51-11 (521-2955) Sáh. c dom . as ISh Ingres
sos a CrS 600. Quem trouxer estj.- anúncio, terá CrS
100 de desconto |

Branca de neve e os sete ^inões Texto e
direção de Alexandre Mendonça Teatro do imérica.
Rua Campos Sales, 118 (234-20(M Sab c dom . a-
1 Sh Ingressos á CrS 700



CRIANÇA

TEATRO
Rebeca. a bruxinha encantada Texto c direção
dc Limachcm Chcrem. Teatro Armando Gonzaga,
Rua Ci.i! Oswaldo Codeiro de Farias, 51 I (.150-
6733). Sáh c dom . as 17h Ingressos a CrS 500. A
criança que trouxer desenho do pcrsonagem-título,
lerá CrS 100 de desconto. Ate 3Í cie março.

Cínderela — essa estória vai mexer com você
Texto c direção de Márcio Menta Com o grupo

Tem Que Dar ( crio teatro Operou. Rua Boêmia, 25
{393-9454) Cocotá. Sah e dom . às 17h Ingressos
a CrS 500 \ criança que levar desenho cie sapatmho.
terá CrS 50 de desconto \tc 31 de março.

A árvore que fugiu do quintal Texto de Álvaro
Ottoni de Mcne/es. Adaptação de Ricardo Hofstel-
ter Direção de Isaac Bernat Teatro Sesc São João de
Menu. Av Automóvel Clube. 66 ("56-61""). Sab c

dom . ás I6h Ingressos a CrS 600 Ate 31 de março
Paulino. o cavalinho de pau Texto dc Luís

C arlos dc Almeida Direção dc Gedivan dc Albu-
querque. Teatro Sesi \'itcròi, Rua Padre Anchieta. 56
(7 19-91 19) Sab e dom . à.s I "li Ingressos a CrS 500 e
CrS 250 (sócios) A criança que levar um desenho de
cavalo, pagará CrS 40(1 Até 31 de março

O pato pastel [Texto de Álvaro Ottoni dc Mene-
/cs Adaptação dc Narciso Pinheiro e Jorge Lagos
Direção de Jorge Lagos. Teatro Posto Seis, Rua
Francisco Sá. 51 (287-7496). Sab e dom . ás 16h
Ingressos a CrS 700 Dc 2* a 6*, ingressos a CrS 500.
Ate 3! de março

CINEMA
Pinocchio Pmocchioi. desenho animado de Walt
Disney Dublado em português Lagoa Drive-in, Av
Borgesde Medeiros. I 426 (274-7999): sab c dom .ás
I Sh30. (Livre).
Boneco dc madeira recebe o dom da vida c um grilo
falante como consciência para ajudá-lo a ser um
menino de verdade Baseado no livro de Collodi.
1:1 A 1940.

SHOW
Bia canta e conta Show da cantora Bia Bedran.
/cairo da t TF, Rua Miguel de Frias, 9 (7I7-8080J
Sah e dom., ás !7h Ingressos a CrS 900.

Daniel Azulay pintando o sete Shou com o
desenhista e seus personagens leuliht Cidade.
lipitàcio Pessoa. í 664 (247-3292). Sab e dom., as
I "h30. Ingressos a ('rS 600

Hecreasom Show infantil com o grupo. Cidabar.
Rua Dr. Satamini, 244 Dom., as J6h. Ingrcssiis a CrS
650

EXTRA
Circo alegre do Carequinha Show com o pa-
lhaço. acompanhado por mágicos, malabaristas,
equilibristas, eiure outras atrações. Icairo Suam.
Praça das Nações, s n" (270-7082). Dom., as I6h.
Ingressos a CrS 800.

Planetário da Gávea Sessões de cúpula, com
procramas sobre Astronomia Av Padre Leonel
I'rança 240 (274-(|(|)6i Sab c dom . ás I7h (Robozi-
illio Mupara crianças) e I8h30 (Uni passeio pelo
Cru. para adolescentes e adultos). Ingressos a ( rS
180 (inteirai e < 'rS 90 (meia)

Jardim zoológico 2.400 animais entre répteis.
aveN c mamíferos Parque <hi Quinta ilu Boa l isla, s n"
(254-2024) Dc a dom . das 9h as léh30. Ingressos
a CrS 500 \s 3*s. ingressas a CrS 250 I ntrada Iranca
para criança ate um metro de altura e para quem
apresentar o %a!e-idoso

Parque shanghai Parque de diversões Sab da
I4h as 22h. e dom e feriados, das 9h as 22h l.argo <Ia
Penha. 19 (270-3566). Entrada a CrS I 50. com direito
a ingresso para um brinquedo Ingressos por brinque-
do a CrS 1 50 Promoção: cinco ingressos para brin
quedos a CrS 600

Play norte Parque dc diversões Diariamente, dc
|()h as 22h \ orieshnpping. Av. Suburbana. 5.474
Ingressos a C rS 120 (por brinquedo)

Playtoy Ilha do Governador Parque di
diversões De 2J a 6*. das I5h as 22h. sab.. das I4h .1-
22h. e dom . das lOh as 22h. listrada do Galeão
2 710. ao lado do linn Murche Ingressos a CrS 150
(por brinquedo)

Playtoy — Tijuca Parque dc diversões. Diaria-
mente, das lOh as 22h Inuca OJj Shopping. \\
Maracanã. 98" Ingressos a CrS 150 (preço médio por
brinquedo). Aos sahs e doilis , as 16h, I7h e I8h.
espetáculo de marionetes O mundo mágico dos bom
(vi.?, dc Gilvan Javarini. Entrada franca

Playtoy Barrashopping Pista dc minibugre
(crianças ate 14 anos) Av das Américas. 4 666 Dc 2
a sab . das lOh ás 22h. dom e feriados, das 14h ás
22h Ingressos a CrS 400

Playtoy — Barra Parque de diversões. De 2J a 6'.
das I5h as 22h. sáh , das I4h às 22h. e dom. e feriado
das I0h as 22h Sab e dom . O mundo mágico do
bonecos, espetáculo dê marionetes de (iilvan Javarini
Ciretí dc bonecos animados, com o grupo Ilusões
Cômicas Teatro de Bonecos, e Circo Dom Ramon
Passaporte (dando direito a todos os brinquedos) .1
CrS 1.5tMJ. ou C rS 500 a entrada e CrS 200 por
brinquedo. Crianças ate dois unos não pagam. \\
AlvoráíJa. 2.150. .10 lado do Casashopping.

Playtoy — Niterói Parque de diversões. De 2J .1
6\ das I4h as 22h. sab . das lOh às 22h; e dom. e
feriados, das I 2h as 22h Plaza Shoppingj Rua XV ile
Novembro. 8 Ingressos a CrS 150 (preço médio por
brinquedo) ,

Tivoli parque Parque dc diversões 5* e (*J. da-
I4h .is 20h. sab . das I4h ás 22h. e tlom. e feriado, da-
lOh as 22h Av. Borges de Medeiros, s n" (294-2045)
Ingressos a CrS I 500

Fazenda alegria Pacote fãmilíariecológico: mim-
fazenda, brinquedos, cachoeira e almoço Caseiro 11a
Cantina da Fazenda Diariamente: dc 10 as I "h
Estrada Boca do Mato, s n Vargem Pequena
(342-9066) Ingressos a C rS 3.000 (adulio) e (. rS 1.500
(crianças alé 12 anos).

Pegue o coelhinho. o melhor da páscoa é seu
Atividades de recreação para crianças dê cinco a

12 anos. com distribuição de prêmios aos vencedores
cia gincana Diariamente, das 13 as 20h Sortesllòp-
pini>, Av Suburbana. 5.474 (593-9X96) Ingressos a
CrS 250. Até 31 de março

Casinha do coelhinho Gincana corri brincadei
ras e distribuição de prêmios e ovos de Páscoa para
crianças De 3J a dom., das I 3h as 20h Praça C entra!
do Plaza Shopping. Rua 15 dc Novembro. S Ingres-
sos a CrS 300 Até 31 de março.

Mini-clube shopping Rio Festival de Bonecos
dom . ás ií>h. Bonecos animados. Texto e direção de
Mauro César e Vânia Penteado Com a Cia Corpos
do Oficio. Domingo das Crtàhças. com atividades de
recreação e educação física, sob a supervisão dc
professores Dom., ás I7h Madureira Shopping Rio.
Estrada do Portela, 222 Madureira I ntrada fran-
ca

KARA0KÊ
Karaokè do Jeremias Festival de lambada, dis-
coteca. brincadeiras, gincanas e karaokè com Walter
Jeremias Dom. ás ISh, no Botanie. Rua Pacheco
Leão. 70 (259-6427» Ingressos a CrS 600, com direito
a lanche Adulto não paga.

Icjue e Lan

Com uma pincelada

de humor.
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\ melhor comédia musica}dos últimos 200 anos
TEATRO DO SESC - TIJUCA
Rua Barão dc Mesquita, 539 - Tel. 208.5332
Sábados e Domingos, às 16:30h.

£r aprtentg

TEATRO SESC-TIJUCA Cfi-co Uu,>c.l mfrnnlll _
Tel. 908-5332

Apoio cultural:
Aos domingos, sorteio de

Uma viagem (com acompanhante)
para a CIDADE DA CRIANÇA

,  «» «•»-*•«• •*™». Tels.: 252-3952
Trópico D OURADO 252-2749

lua Um ti - Gr. 1*01 «J
EXCURSÕES C DA CRIANÇA * DISNE^ORID • HOTÉIS FAZENQA
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TEATRO SESC-T1JUCA c""JCO *•"»«:»' ^
Tel. 208-5332 £

t-—Aos domingos, sorteio de
_. Uma viagem (com acompanhante)

II&A Para * CID^°E DA CR'AN<^A
nxv Tels.: 252-3952

«{TR6P!C0l)0aR?lI)0 252-2749
^.'A «ua Ut« M Wttowt. VI - Gf ««0« «J
EXCUttSOES C DA CR1AN<^A • DtSNEYWQRLD * HOTE1S FAZENQA.



[why

PAY

MORE?

I • 0 Feedback tem cursos intensivos de I
I Ingles a partir de 3 aulas de I hora por I
I semana. I
I «Ou, entao, Ingles aos sabados na filial I
I Centra com 3 horas de aula por dia. I
I • Maximo de 10 alunos por turma.^ I
I • 0 Feedback tem 18 anos de experiencia. I
I • Sao diversas filiais, em varios bairros I

J do Rio, a sua escolha. I

Leve todas essas vantagens I
a partir de I

12 MIL

MENSAIS
(Promopo valida ate 30/03) I

I Se voce preferir, temos cursos de 1,2 e ate 4 horas I
I pt-dia, em grupo ou individual, no curso I

ou na sua empresa. I
I inlorme-sesobreospre*;osnoste!efoncsabaixo: I

feedback
Centro 221-1863

I Copacabana I
I Boiafoso 55 I
I Ip3nema  i", i! I
Tijuca 284-8040 I

I Barra .Z. 399-5766 |

y
eimRT Assistência Odontologica

REABILITAÇÃO ORAL
ENDODONTIA
PRONTO SOCORRO DBNTÀRIO
PLANTÃO 24 HORAS
SÁB. DOM. K FERIADOS

Rua Siqueira Campo*, 43 Grupo 1001
Te!.: 255-2737

Iqne e Lan

Com uma pincelada

de humor.

JB

EXPOSIÇÕES

PINTURAS

A forra do boi Pinturas dc Humberto Espíndola
Fundição Progresso. Rua dos Arcos. 22. Diariamente,
das lOh as 22h Ale domingo

Ana Lúcia Rubens Pinturas em papel. Sala de
Papel do Centro Cultural Paschoal Curiós Magno,
Campo dc São Bento learai. Dc 2' a 6'. das lOh as
ISh Sábados, das I0h30 as 16K30. Domingos, das
IOh30 às I4h. Ate domingo.

A. Novis Pinturas Galeria Aliançarta Rua Andra-
dc Neves. 315. Dc 2' a 6*, das I >h as I9h Sábados,
das lOh às 12h Ate dia 26

Irene Gouvèa de Carvalho Pinturas. Sala José
Cândido dc Carvalho. Rua Presidente Pedreira. 98
Inga Dc 2' a 6'. das 9h as l _'h30. Ate dia 26.

Artes plásticas na Carioca Coletiva dc pintu-
ras. esculturas, desenhos e gravuras. .Mezzanino da
Estação Carioca do Metrô. Dc 2a a sábado, das às
2 >h Até dia 28

A arte do bordel Coletiva dc gravuras, escultu-
ras. desenhos e pinturas Galeria Arte Erótica,
Rua Marques dc São \ iccnte, 52 343. De 2* a 6 . das
lOh as 20h. Sábados, das lOh as I8h. Ate dia 29

Fátima Neves Pinturas. Cirande Galeria. Rua l
de Março, I0l Dc 2J a 6\ das llh as I9h Ate dia
29.

Isaura Pena Desenhos. Pequena Galeria Cândido
Mendes. Rua da Assembléia. IO subsolo. Dc 2* a 6J.
das l lh às 2Ih Ate dia 29

William Seewald Pinturas. Ca/\ la Ecumênica da
I I RJ. Rua São Francisco Xavier. 524 Dc 2" a 6",
das 9h as 2lh Até dia 29.

Heitor dos Prazeres Pinturas. Galeria Pface des
Iris. Av Copacabana. 313 Diariamente, das 9h às

21 h Ate dia 30.
Cores e formas Coletiva de pinturas. Maria

Augusta Galeria(le Arte. Av Atlântica. 4 240 I3l De
2" a sábado, das I3h30 as I9h Ate dia 30

Norma Glasser Dumont Pinturas. Galeria de
Ari Flamengo. Rua Senador Vergueiro. 45 9 De 2' a
sábado, das 9h30 as I9h30. Domingos, das !2h as
I9h30 Ate dia 31

Isla Jay Pinturas sobre papel fotográfico. Galeria
C ândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63 Dc 2' a 6*.
das I5h ás 22h Sábados, das I6h ás 20h Ate dia I"

Suzana Levy Esculturas e pinturas. Espaço Culiu-
ral do Tribunal ile Alçada. Rua D Manuel. 2^ 3
andar. De 2* a 6\ das I2h às I8h Até dia 2

Ana Carvalho e Fernando Mendes de Almeida
Pinturas e gravuras. Galeria Contemporânea. Rua

General lirquiza. 67/5. Dc 2' a 6\ das 9h ás ISh Até
dia 5

Doações da década de 80 Gravuras, esculturas,
desenhos e pinturas doadas no período de 1981 a
1990. Museu Nacional de Belas Artes. Àv. Rio Bran-

CO. 199 De y a 6-". das lOh as I8h Sábados e
domingos, das l 5h as IKh Até dia 5.

Nelson Augusto Pinturas. Galeria de Arte í f-F
Rua Miguel de Frias. 9 De 2J a 6". das I4h as 20h
Até dia 5.

Ana Luiza Rego e Tadeo Matera Pinturas e
esculturas. • illa Maurittài Rua General Dionisio. 53
De 2J a 6J. das lOh as I9h Até dia 19 de abril

FEIRAS

atenção

Acervo do Centro Cultural
Coletiva. Museu dc Irti Mo

Henrique. 85. De 3a a 6"*. das 1.
as 21 h. Sábados, domingos e fer
Até domingo

Cândido Mendes
lema. *\v Infante D
h as ISh 5*. das I 2ti
ados. das I 3h as I9h.

30 obras dc pinturas
,lo MS HA, Av Rio
Oh as I8h sábados c
domingo

Sincronias Coletiva com
geométricas. Sala fíernardelli
Branco. 199 Dc 3* a 6*. das
domingos, das I 5h as ISh Até

Caos e acaso/Labirintos e
de Jean-Louis Lambca ú, \fu
Av Infante D Henrique. 85
Í0h as ISh. Até domingo

Hilton Berredo Pintura
IBEC. Av Copacabana. 690
1 I h às 20h Até dia 28

Hélio Mangueira Oíticica
lia e Parangoles Galeria C âru
Rua São Francisco Xavier. 5
21 h Até dia 31

Requintes da mesa Peç
ca. faiançà| prataria. crisial.
lindas c curiosidades, como
da especialmente para bigo
Sacionai. Praça Marechal £
das lOh as |7h30 Sábadosc
I7h30 Até dia 31 de julho

Esse teu olhar quando
Habituada ha 15 anos a I'
especialmente as de Rubens Guerchman. Loris Ma
chado decidiu parar de simplesmente registrar os
quadros e partir para a cria
espaço com o artista plastn
olhar quando cncontra o mi
ras dc Gucrchmàn c fotog
dessa associaçãcj c que os d"is olhares, o da fotógrafa
e o do pintor, se encontram cm fotos em que I oris
desenvolve temas de Gucrciman Durante a mostra
estarão sendo exibidos videos sobre o trabalho do»
pintor Espaço BSDPS. A
das9has!9h Até dia I

FOTOGRAFIA

Cores do Japão e gráfíc
Painéis fotográficos dc Jo
[¦'urnas. Rua Real Grande/a
I4h e das ISh as 20h í ltimi

Ricardo Lima I otos si
C entro C ultura! Paschoal (
Bento learai Dc 2" .i tr'.
I0h30 ás I6h30 Domingos.

ícasos Fotografias
teu de 1 rte Moderna.
De '' a domingo das

Galeria de Arte ilo
andar De 2" .1 6J. das

i
Penetrávcis Tropica-

lido Portinari 1 Li VI RJ.
4 Dc 2' a 6\ das 9h as

ts dc porcelana, ccrami-
jidroc mobiliário Peças
\ xícara dc cha desenha-
iudos. Museu Histórico
ncora. s n° Dc .V a .
domingos, das 14b30 as

encontra o meu
Hografar obras dc arte.

.10 11.» agora divide um
o na exposição Hssc teu
u \ mostra reúne gravu
rafias dc I oris fruto

Chile. 100. Dc 2J a 6*

1 ambiental no Japào
Takahashi. Espaço CulturaI
. 219. De 2J a 6\ das I2h as

1 dia

bmarinas $alâo <h ' idro do
arlos Magno Campo dc Sao
das 10h as ISh S.iKidos. das
das |0h as I4h \tc dia 3!

INSTALAÇÕES

Um olhar através da cârr
d ÁvilIa c Alice Cavalcant
Inga. Rua Presidente Pedr
d.is llh as 1 "h Sábados
Inauguração, hoje. as 20h

íera Instalação dc Adilson
Salão dc I ulrci ilo Museu do

ira. 78 Niterói. De 3* a 6'
e domingos, das |4h as ISh
•Mc dia 21 dc abril

Feira da Associação de Antiquários do Rio de
Janeiro Bijouterias. cristais, porcelanas, prata-
rias e outras peças Sábados, domingos c feriados, das
lOh as ISh. na Praça tnrero de Querttal, Lcblon

Feira de antigüidades Objetos e móveis Aos
sábados, das 9h as I7h. na Pra^a Marechal Âncora e
aos domingos, das lOh ás 19h. no Casashopping.

Fragmentos È\posiçãij> conceituai c< ¦ rn 11.1 >hes e s>»la-
gens dc Graça Cru/ I ima iobre a exposição internacional
realizada cm 1922 Mu\e
Rui Barbosa. I Dc 2' .1
domingos das I2h as 17h

da Imagem c dt> Som. Praça
(¦>'. vias 12h as ISh Sábados e
\tc dia 27

Pedro Paulo Domingue
Alternativo. Rua \raújo 1
íbh às I sh \tè dia 2

s Instalação Galeria I
rio Megré S0 De 2J .1 <>• das
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A Orqucstra Pro-Musica toca na Rocinhu

JMB^—SH^B V "

TT\W6P \ jL - ^

GRÁTIS

Ricardo Malta/BPC

SEXTA
No Circo Voador

Folclore BurnSá-meu-boi da Paraíba, cantadores,
repenlistas c grupo Boi-'Jc-Mamâo dc Morianópolis.
As 2lh. Ingresso vale para o show dc Hermeto

Hermeto Paschoal Cm nome do boi ele mistura
todos os ritmpS e sons dos animais. As 23h30. Duran-
1c a programava» serão exibidos os videos .1 pantera
onça. Cavalos selvagens c Peixe-boi; de Sérgio Bernar-
des Filho Ingressos a CrS l>00.

SÁBADO
Na quadra dos Acadêmicos da Rocinha
(Rua 1/2SO). Entrada franca.

Folclore Apresentação do grupo folclórico Boi-
de-Mamão de Florianópolis às I 5h e do Boi Barrica
do Bairro Madre de Deus (folclore de São Luiz do
Maranhão), ás I6h.

Orquestra Prjb-Música e Coral da Petrobrás
O concerto, ssb a regência do maestro Armando
Prazeres, junta cultura popular e erudita. levando
música clássict a favela. No programa, obras de
Yílla-Lobos. Bccthoven. Vcrdi e Haendel. Às I7h.
No Circo Voador

Folclore A partir das 22h apresentação dos gru-
pos folclóncosjBoi-de-Mamào de Florianópolis. Boi
Barrica do Baiijro Madre de Deus. do Maranhão

hoal - O músico repete, ás 23h30, o
cira Ingressos a CrS i.500 (vale para
:s da noite).

Hermeto Pas<f
show de sexta
todas as atraçõ
DOMINGO

Desfile no At
Jardins do MA

erro - Às I4h, concentração nos
1 e desfile pelo Aterro do Flamengo.

Os organizadoras convocam os bichos para se unirem
na defesa do Boi, Quem não tiver faniasia dc bicho,
pode confeccionar uma no Barracão da fundição
Progresso, aberto ale a hora do desfile

Encerramento I Domingueira Voadora Especial
no C ireo Voadilr Grande baile com a Orquestra
Tabajara do maestro Scverinq Araújo. Às 23h30.
Ingressos a C rS 8|00.

EVENTOS

Festa para

vingar o boi

O boi vãi á forra neste fim de semana.
Video, folclore, poesia e até música erudi-
ta. Vale tudo para protestar contra as
atrocidades cometidas na Farra do Boi. de
Santa Catarina, onde o animal é tortura-
do. A Forró do boi. organizado pelo Circo
Voador e Comunidade da Rocinha, termi-
na domingo com um desfile à fantasia no
Aterro do Flamengo.

SÁBADO
Escola de vôlei A dupla Edinho e Tinoco. vice-
campeões mundiais de vôlei de praia de 89. ensinam
sua técnica na praia de Ipanema. Sábados e domin-
gos, das 8h às llh. em /reme á rua Vinícius de
Moraes

Video - O Centro Cultural Banco do Brasil apresen-
ta sessão de video infantil. Sábado e domingo, ás
I0h30, Histórias drjrepiahtes i/e Disney, com desenhos
dublados. Rua Primeiro dc Março 66. Centro. As
senhas devem ser retiradas meia hora antes

Judô O torneio de abertura da temporada de 1991
reúne 2 mil judocas cariocas de todas as faixas
Sábado, e domingo, a partir das 9h. no Ginásio d<>
Flamengo, na Gávea.

DOMINGO
Via sacra O Sesc Tijuca apresenta no domingo de

Ramos nos seus jardins o espetáculo O homem de
\a:arc. de José Maria Rodrigues A peça adapta o

texto bíblico ao quotidiano do século 20. Às 20h. na
Rua fiarão de Mesquita| 539. Tijuca.

Via sacra II A arquidiocese de Niterói promove a
apresentação do Teatro da paixão e da morte de
Cristo, ás 19K, com um grupo de 80 atores. Praça da
República. Centro.

Concerto A Orquestra Sinfônica da l SFF faz seu
primeiro concerto de 1991. Se apresenta ás lOh no
Cine Arte UFF interpretando Mo/art e Dvorak. Rua
Miguel de Frias, 9, learai

Mostra de Teatro Infantil Xo faz de conta dos
sonhos, com Valéria Gasparelo c Pedro de Oliveira

Show circense O grupo Corpos do Oficio apre-
senta no Maqureira Shopping o espetáculo Bonecos
animados O shou. e estrelado por sapos, lesmas
amestradas, borboletas, peixes dançarinos, cobras,
lagartos e outros bichos do brejo. Às 16h. na Estrada
ilo Portela. 222. I" piso

SEXTA
Video O 1BAC (Instituto Brasileiro de Arte e
Cultura) reinaugurã o Auditório Murilo Miranda
com um ciclo dedicado a óperas de Mo/art Sexta, as

I 5h, I* bodas <le Figaro, produção de Reter Wood.
corri a Orquestra Filarmônica dc Londres, sob regén-
cia de John Brilchard. Sábado, às I7h. O rapto do
serralho, com a mesma orquestra. Domingo, as |7h.
Idomeneo, produção de Jean Pierre Ponncll. Na ti
Rio Branco, n" 179 - Ientro Glaucc Rocha, Centro.

Mostra de arte contemporânea \ Biblioteca
Estadual mostra obras dc 23 artistas estrangeiros.
Das 9h as 20h. Nu mesmo local, a Mostra de i inema <•
arte as I2h. Oiule sonham as formigas verdes, de \V
Wcrzog: ás I8h. Ensaio dejprquestra, de F Fcilini. I>
Presidente I argas 1261. ( entro

Video A Fundação França-Brasil mostra clássicos
do cinema francês Às I2h. /. Annêe derniere a Ma-
rienhad. pi Alain Resnais, com Delphine Seyrig, Sa-
eha Pitòêff e Giòrgio Albcrta//i Às 17h. Mphavtüc.
dc Jean-i uc Godard. com Anna Karina e Akim
TamnofT

Cinema na rua O Rio-Cine c o projeto Rio Rua
apresentam 11.1 Cinelãndia Doida demais, de Sérgio
Rc/cnde. O filme será projetado num telào armado
em frente a (amara dos Vereadores -\s |9h, no
Centro

Video O Núcleo Atlantic apresenta 11a Casa de
.Cultura 1 aura Alvim .1 mostra Shirley Macl.aine
jNesla sexta. Irnut l.a Doucc, dc Billy Wilder. com
Shirley MacI une e Jack Lemmon Às 20h e 22h. 11.1
•Ir VieirdSouto 176. Ipanema.

Mostra do artista novo de Niterói Show de
! Sueis Costa com o músico Ricardo Mac Cord ,is 20h
Mostra de videos sobre artes plásticas, das IJh ás 2 I h
no Museu do Irigá. Rua Presidente Pedreira. TS. Ingá
Xiterói,

O Opus Canorum entoa cânticos gregortai

O Convento de Santo Antônio (Lar-

go da Carioca, 5. Centro) comemora o
Domingo de Ramos celebrando missa,
ás lOh, com canto gregonuno. apresen-
tada pelo coro Opus Canorum. No re-

pertório. peças dos séculos IX e XVII.
"As músicas são próprias para a liturgia

do domin ao de Ramos' . comenta João

>s domingo no C onvento dc òanto .

Guilherme Ripper. que rege o coro. No
inicio da solenidade vários freis convo-
cam os fiéis para participar da procissão
pelo interior do convento e retornam ao
ritual da missa. O coral acompanha a
programação entoando cânticos em la-
tim. A cerimônia representa a entrada de
Cristo em Jerusalém e há 50 anos não e
celebrada dessa forma no convento.
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PARA DANCAR
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tii gnarda no Resunio da Opera a esqnerda ; no Spirito da C tnsa a direita >, m on .t dance music

NO CALOR DA NQITE

Fiçucircdt > a cavalo, monta guarda no Resumo tia Ópera ( á esquerda j; no Spirito da C oisa à direita •. nt on .t dance music

PARA DANÇAR

Sete casas sacodem a

cidade com seus

modismos e personagens

Mareei Souto Maior

O verão terminou esta quinta-feira à
meia-noite Apesar do so! fortíssimo, os
modismos foram pálidos. A temporada te-
na deixado em branco os anais do compor-
tamento não fosse o colorido de sete bares e
boates inaugurados na estação de loucura e
caca a musas. O melhor da festa não acon-
teceu na areia, entre biquínis e raquetes de
frescobol, mas a sombra do Resumo da
Ópera, na Lagoa; da Dr. Smith. em Bota-
fogo: da Trap e da Bootleg. no Leblon: da
Torre de Babel e do Mostarda, em Ipane-
ma. e d"0 Spirno da Coisa, em Copacaba-
na Nestas casas, o clima vai continuar

quente outono adentro.
"O movimento costuma cair bastante

depois do verão. Mas aqui. na Bootleg.
mantemos o calor o ano todo com um

PROGRAMA 22

ambiente light. A cara do Rio", diz o
arquiteto Sidney Gregory. responsável pe-
lo tom rosa-amarelo-lilás da boate. Lula
Buarque de Holanda, da Dr. Smith. sus-
tenta o mesmo otimismo cm relação á sua
casa. mais chegada ao inverno, com pare-
des de borracha cinza e espuma preta. Já a
Resumo da Ópera leva o título da boate
mais extravagante. Uma cascata de 18
lustres de cristal banha a pista de dança,
entre cenários que incluem uma cópia do
Navio Fantasma, de Wagner, e uma répli-
ca. em tamanho natural, do presidente
Figueiredo a cavalo, com óculos ray-ban e
tudo. Tanta rnise-en-seène seduziu até
mesmo Prince que. durante o Rock in Rio
II. se aboletou na proa do Navio Fantas-
ma. ao lado da namoradinha brasileira.
Marianne Cotrin. modelo que acabou vi-
rando Garota do Fantástico.

George Michael preferiu a miúda Trap
para sua festa priver. enquanto os heavies
do Guns N" Roses pegavam pesado em
outra praia, o Franky's Bar. especializado
em shows eróticos, na Princesa Isabel. Da

mesma avenida saiu a musa do verão: Me-
lissa Benson — aquela que desfilou corno
banana d'agua num carro da Imperatriz.
Axl Rosejcom certeza, não se excitaria no
bar-restaijrante-bazar mais badalado da
Zona Sul: jo Torre de Babel. Tão bom que o
roqueiro jLulú Santos há dois meses pediu
silêncio njo repórter da Programa sobre o
seu point preferido: 

"Não vou nem te dar o
endereço] Quero aproveitar bastante o bar.
antes de j ele ficar lotado." Tarde demais.
Hoje o Babel é um sucesso. E só não fica
superlotado graças ao controle através de
cartões tjc consumo — 120 pessoas de cada
\ez — tjambém adotados na Resumo, na
Dr. Smiih e na Bootleg.

No Mostarda, um garçom brinda a tur-
ma do sereno com chopes de graça nos fins
de semana. Já o video gratuito fica por conta
d"0 Sp|irito da Coisa, que. além de exibir
filmes Como Rock /1 cm seis monitores na
calça dá, oferece pelo janelão do segundo
andar Io visual da Av. Atlântica. Para não
ficar no escuro, nem morrer na praia, vale
consu|tar o roteiro ao lado, com o melhor de
cada novidade noturna do verão.

i/

22 
3 a 28 3 1991

I
iI



Foto» dt Nifton Claud ino

^r ^ - ¦R^pSflk 
|^H

'***"'

RESUMO DA ÓPERA
O cavalo do general
É a mais nova invenção da dupla Ricardo Amaral-
José Waltcr Girão, no mesmo espaço onde já
funcionaram a Sucata, o Papagaio's e o Papagay.
Nada de som estrondoso ou de luzes estrambóli-
cas. A 'o toca-discos: até meia-noite. Puccini. Verdi e
Wagner embalam o público, com idade média
entre 20 e 30 anos. De meia-noite cm diante, o DJ
Zé Pedro — o modelo da capa de Programa — dá
um shovv de música e de dança, ao som de Ma-
donna, Michael Jackson e Prince. lógico. Para
encher os olhos: o destaque da decoração é a proa
do Navio Fantasma, de Wagner, reservada para os
clientes vips. Mas os socialites, como Regina Mar-
condes Ferraz e Vivi Nabuco, preferem a discrição
dos camarotes. Ar livre, o jardim, com mesas e
cadeiras no melhor estilo Belle Époque, é uma boa
opção para quem quer descansar do ar-condicio-
nado e do som. Figurino: varia de blazer a short
jeans. Para se tornar sócio: o candidato deve ser
indicado por outro associado. Se for admitido, o
cliente paga uma anuidade de CrS 30 mil e tem uma
série de vantagens: estacionamento e manobreiro de
graça (os flanelinhas cobram CrS 500): não pagam
ingresso: direito a um acompanhante e de se livrar da
fila na entrada. Para comer: são apenas duas as
alternativas, porções de azeitona ou provolone (CrS
800). Há também as pizzas do vizinho Gatto Pardo,
todas por CrS 1.190. Para heber: o chopc tabelado
(CrS 169) é a opção mais em conta. Mas o uísque
importado (CrS 1.000) ou o nacional (CrS 600) desce
melhor ao som de Debussy.
A v. Borges de Medeiros, 1.426. Lagoa. Tel 274-5895.
De quarta a domingo, das 22h às 4h Entrada. CrS
1.000 Consumação mínima: CrS 1.000. Não aceita
cartão de credito. Lotação ideai 600.

PARA DANÇAR

TORRE DE BABEL
Loucuras no bazar

É bar, restaurante e bazar, tudo com qualidade
garantida por 12 sócios — entre eles, Patrícia
Tavares. Paula Travassos e Cristina Aché — e
pelo talento da chef-de-cuisine Madalena. ex-Gui-
mas. Para saborear: entre as recomendações do
maitre Dino Ferreira, estão o Filé á Madá. com
arroz e batata palha, por CrS 1.794. e o hadapck
com molho de laranja c arroz de cerejas, por CrS
2.800. Para os vegetarianos: omelete de champig-
non com creme de espinafre, por CrS 952. Para
beber, o drink Babel, com rum, laranja, abacaxi e
licor de Mandarinetto, por CrS 650. ou a caipirinha
de lima da pérsia por CrS 520 (com vodea). Com-
pnvr. o bazar oferece desde luvas de pelica por CrS
900 até discos pintados com o rosto de Marilyn
Monroc e James Dean, por apenas CrS 4.000. Gran-
de pedida para se comprar um presente de última
hora no meio da noite. A 'o telão: com imagem
impecável, o vídeo exibe cenas de Ben Hur e de vôos
sobre o Grand Canyon, ao som de Philip Glass.
Rua Visconde de Pirajá. 128-A. Ipanema. Tel.: 267-
9136. Segunda a sábado, de I2h às I6h e das 20h às
2h. Não aceita cartões. O cliente, munido de cartão de
consumação, paga a conta no guichê da saida.

0SPÍRIT0 DA COISA

Guerra nas estrelas
É a boate mais high-tech do circuito. Tem néon na
fachada: sistema de luz, som e video digitais;
escadas transparentes: disco-voadores e foguetes
pintados no teto sobre a pista de dança e aié
mesmo torneiras fotoelétricas no banheiro. Uma
cachoeira e o visual da Praia de Copacabana
amenizam o clima Guerra nas estrelas da boate. No
toca-discos: "De reggae a dance music, passando
por acid house e rock anos 60", diz o DJ Paulinho.
No video: Rock IV. Para bebericar: chopc (CrS
145). restrito ao primeiro andar: cerveja importada
(CrS 700), no segundo. Para beliscar: canapés de
queijo (CrS 900), canapés de salmão (CrS 3.500) ou
provolone à milanesa (CrS 1.000). Figurino: jeans e
vestidos colantes, salpicados de paetê, fazem a
festa. Show: no palco no térreo, shows a partir de
lh sem couvert artístico.
Av. Atlântica. 1.910. Tel. 235-032. Terça a domin-
go, a partir das 22h. Ingressos: CrS 1.500 homem i e
CrS 1.000 mulher,. Sexta e sábado, consumação
mínima de CrS 1.000. Aceita cartões Nacional. Visa.
American Express e Bradesco. Lotação: SOO pessoas.

DR.SMITH
Agito no banheiro

Ficou famoso por servir bebidas no banheiro e
barrar clientes na porta, como se fosse o extinto
Crepúsculo de Cubatáo com pose de Studio 54. Um
dos donos do bar-boate com cara de cratera lunar.
Pedro Buarque de Hollanda. explica: "Não somos
sectários. Não somos Crepúsculo. Queremos ape-
nas manter a lotação ideal: de 250 a 300 pessoas. A
partir desse número, damos prioridade àquelas pes-
soas que estão sempre por aqui. Mas grupos de
homens não entram fácil hora nenhuma. Para
escapar da barração: o dia menos congestionado e
quarta, e o menos concorrido pelos clientes habi-
tuais — entre eles. Lobão. Fernandinha Abreu e
Marisa Monte —. sábado. Figurino: vale tudo.
Bonés, boinas, leques, jeans, bermudas, tênis, scar-

pins. blusões estampados, calças de tergal. Quanto
mais esquisitinho melhor. Som and house á toda,
em meio a estroboscópios, na boate. Ópera bem
suave no banheiro que. na verdade, é uma antesala.
com sofás e bar. para os banheiros de verdade
Rock clássico (Rolling Stones e Lou Reed). em
volume discreto, no bar da frente. Público: a tchur-
ma dos donos da boate. Cláudio Torres, filho de
Fernanda Montenegro. e Pedro e Lula Buarque
de Hollanda. filhos da professora Heloísa. Ou seja:
muita gente do teatro, com idades que variam de 25
a 30 anos. Para bebericar: uma dose de Ballantine*s
oito anos. legitimo, custa CrS 600. uma pechincha
se comparada com o preço da dose do Teachers
nacional (CrS 500). Para beliscar: caviar russo e
salmão norueguês, por CrS 2 000.
Rua da Passagem. 169. Botafogo. Tel.: 295-3/3?.
Também adota os cartões de consumação. Ingres-
sos: CrS 700 quartas e quintas) e CrS 1.000

sextas e sábados i. Não aceita cartões de credito.
De quarta a sábado, a partir das 23h.

MOSTARDA
'Drink' anticoncepcional
A partir das 23h. o restaurante especializado em
comidas e bebidas á base de mostarda quase vira
boate. A intensidade das luzes é reduzida, e os
cinco televisores nos três ambientes, inclusive uma
varanda, exibem vídeos de George Michael. INXS.
Madonna e Prince á toda. O público maduro sai de
cena depois do jantar para dar passagem á tchurrrta
dos 20 aos 30 anos. adepta da azaração e do
halterocopismo. Drinks: são assinados pelo vice-
campeão brasileiro de short-drinks. Gil da Silva
Entre os destaques, está o Anticoncepcional (CrS
1.350), preferido pelas mulheres Uma mistura de
suco de maracujá, com champanhe e framboesa. O
porquê do nome? "Você bebe a noite toda e não
pêga'\-explica Gil. Quem quiser economizar, pode
deleitar-se com o chope tabelado (CrS 1451 Para
comer: o campeão é o Medalhão de filé ao Mos-
tarda por CrS 1.600.
Rua Prudente de Moraes. 1.838¦ Tel. 259-2798. De
terça a domingo, de meio-dia ás 4h30. Sem consu-
mação mínima: Aceita American Express Card
Lotação: 104 pessoas sentadas.

B00TLEG
Piratas na noite
Na giria dos DJs. bootlegs são os discos ou fijas
piratas difíceis de conseguir. O som da casa toge
mesmo do trivial e inclui raridades garimpadas em
loja» de Nova York. No toca-discos o DJ Amãn-
dio (leia-se Kitschnet, People Dovvn. Sótào) misiu-
ra sons ecléticos, de Stones a INXS. em volume
moderado e com iluminação pouco trepidante
Para bebericar: o destaque e mesmo o Bootleg
(com rum. abacaxi e laranja) por CrS 790. Quem
preferir uma Vodka Souer paga menos: CrS 590
Para beliscar: mous.se de atum, frango, presunto ou
roquefort. por CrS 1 200 Publico na faixa dos 20
aos 30 anos. Figurino sem muita esquisitice. Uma
boa camisa por dentro de uma boa calça dá conta
do recado. Vestidos de lycra, botas brancas, ber-
mudas e outros trecos fazem feio.
Av. Bartolomeu Mure. 613. Todos ós dias. O bar ahre
ás 22h. e a discoteca, às 23h. Ingressos para a discote-
ca. de domingo a quarta-feira. CrS 1.000. De quinta a
sábado. CrS 1.500. Sem consumação mínima. Unia
dica: quem chegar ate as 22h3t> . em dias menos
concorridos entra de graça. Não aceita cartão de
credito. Tem manobreiro Lotação: 150 pessoas.
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ROMÂNTICO
Carinhoso Música para dançar com a banda da
casa c o conjunto cia cantora Dora. Diariamente a
partir das 21 h. Dc 2J a sab . as 24h. o cantor Pcdrinho
Rodrigues Rua Vise. dc Pirajá. 22 (287-0302). ( .'«•
rert de dom a <4 a CrS SOO c <V sah c v espera dc
fcriatfò a CrS 1 300

Vinícius Musica ao vivo para dançar, a partir tia-» *>
22h. com a Bigband e os cantores Regina I-alcão {
Cássia c Josc Carlos Av Copacabana. 1144 (267-
1497) ( ouu rt dc dom a 5* a CrS SOO. 6*. sab e
vespera de feriado a ( rS 1 250.

A.E.C. Baile com a Orquestra Rio Antigo. Todas
as 6*s, a partir de I8h30 Av Rio Branco. 120 2' In
gressos a CrS 300 è mesas a ( rS 600

LAMBADA
Champagne Lambada 6" c sab . a partir de 22h
Musica ao vivo e discoteca. De .V a dom a partir de
21h Rua Siqueira Campos. 225 A {155-734}) Cou-
vert a CrS 300 (homem) c CrS 200 (mulher) Consu-
inação a CrS 200
Lambada Lambada com a banda Brilho do Som e
grupos de dança. Toda*» as 6*s. às 22h. Clube C u/uivt
ral, Av das Américas, Km. I (399-219,2). Ingressos a
CrS 400 (homens) c ( rS 300 (mulheres)

A noite da lambada I amjbada com o Grupo
Magia Tropical Todos os sábados, a partir de 23h.
Vfagia Tropical, Rua Abreu 1 ialho, 12 1 Jardim Bota-
nico) Ingressos a CrS 200

Outras pistas

MÚSICA A0 VIVO

Venha jantar, dançar e se divertir!

Dia 30 de março Sábado de Aleluia
a partir das 21:00h

Informações e reservas:
Tel 521 -5522 rm: 827 e 2311

Av. Atlântica, n? 3264

et Discoteca a cargo de Felipe \ enancio e
Pedro. 4- e 5*. às 21 h. 6*. ás 24h Discoteca .1
dc José Roberto Mahr. com exibição dc videos
as n4h Discoteca .1 cargo dc Cláudio Bra/ e

Marcelo. Dom., as 22h. Rua Barata Ribeiro. 543
(235-2045)! Consumarão a CrS 1 i**1 (6*) c CrS 1.200
(sáb. ).

Psicose Música mecânica e vídeos Discoteca a
largo de Walter. Dc 4' a dom . a partir das 22h e
vesp dc dom . as 16h Rua Mariz c Barros. 1050
(284-1706) Ingressos a CrS 600 (homem) c CrS 500
(mulher).

Riosampa Discoteca a cargo dc Paulinho Maz/ay
c Valdinci Rangel da Silva Domingos, a partir dc
15h Rodovia Presidente Dutra. Km 14 (767-4662)
Ingressos a CrS 1.500.

Help Discoteca a cargo de Tom. André c Adão
Av. Atlântica. 4332 (521-129$ Diariamente a partir
das 22h Ingressos a CrS 1 000.

Kool Ibiza Dc 4" a dom., a partir dc 22h. com os
discotecários Sérgio Dantas c Marcclinho Matinê
sab c dom . às I6h Ingressos a CrS 700 (homens).
CrS W>0 (mulheresi e CrS 500 (matinê). Av Quinuno
Bocayuva, 679 {710-0505). Praia de Charitas Nite
rói

Columbus Discoteca .1 cargo de Ricardo Araújo e
Luiz Fernando. De 4* a dom . a partir da4» ~2h Rua
Raul Ponipeia. 94 (521-0279) Ingressos a CrS I 000
(mulher) e CrS 11200 (homem).

African bar Discoteca com Nino C arlo e l.co
Lobato Anexo piano-bar com I-rasmo Costa Dia-
riamerite. a partir de 22h Av Borges de Medeiros.
3.207 (286-0195). Ingressos a CrS 1.000

Papillon Discoteca de }A a dom., a partir das 21 h
Hotel Intercontinental, Av Prefeito Mendes de Mo-
rais. 222 (322-2200) Ingressos a CrS 1.500 (dc 3' a
5*1. CrS 2 000 (6*. sáb e véspera de feriado) Matinê
•<ab. e dom . das 16h ás 2Dh Ingressos a CrS I 000
(sáb ) c CrS I 500 (dom)

Press Discoteca e \ ideos a cargo de André \^er-
neck e Cláudio Batata Aberta de 3* a dom., a partir
das 22h Av Sernambetiba. 4700 (385-2813). Consu-
maçâij) a CrS 700

Sobre as ondas Música ao vivo para dançar;
diariamente a partir das 21h. com i banda dc Reto
(iodo\ e o quinteto dc Miguel Nobre e a cantora
( ,1C) \V Atlântica. 3432 (521-1296) Couvert dc
dom a 5' a CrS SOO e 6J. sab e véspera cie feriado a
CrS 1.250 Consumação 6*. sáb e véspera dc feriado
a CrS 450.

Boite Vogue Música ao vivo com o conjunto da
casa e discoteca A partir das 22h Rua Cupcrtino
Durão 173 (274-41451 Com cri de dom. a 4J a CrS
$50; de 5* a CrS 400; e dc 6J. sáb. e véspera de tcruido
t ( r S 700. Consumação de dom. a 4J a CrS 350; de 5*

a i rS t>00. e de 6J. sab e véspera de feriado a CrS

Maxims de Paris Música ao vivo com o Quintc-
to do Rio de Janeiro. 2' .1 sab . a partir de 21 h Rua
I .ir,- Müller. fí6/44" (295-2744) — Torre do Rio
Sul Som couvert e consumação mínima.

DANCETERIA
Noites cariocas Discoteca a cargo de D Pcpc
Duas pistas de dançá com ritmos tropicais e rock.
crepèrif, queijos e vinhos e lanchonete 6J e sab.. a
partir de 22h Morro da Urca. Av Pastcur. 520
041 - *737) 1 ngressos .1 CrS 1.500 (com direito ao
bondínho).

Babilônia Discoteca a cargo de Aires Diógencs e
Robson Vidal De 4J .1 dom., ás 22h30. As 5*s. noite
de Reggae com Nabby Clifford e banda Ingressos a
CrS 600 (mulher) e CrS 700 (homem) Matinê, sab e
dotn . as 16h. com ingressos a C rS 500. Av Atranio
de Melo I'ranço. 296(239-4835)

Bali bar Apresentação de vídeos e música para
dançar com o discotecário Anwar, a partir de Dc
(v a dom . com o discotecário Fernando Costa As
24h. reggae com André Deri/ans Estrada da Barra
,i.i Tijuca, 1636 (399-3460) Ingressos a CrS 600.

Calígola Diariamente, a partir de 22h Discoteca a
cargo de Rodrigo Vieira Rua Prudente de Morais,

j 29 ( 2^"-1369). Consumação a CrS I 000.

A partir desta sexta-feira, às 22h. o
trombonista Raul de Barros e sua or-

questra vão fazer os dançarinos rodo-

piarem na Sassaricando ao som de

clássicos como Besame mucho, Bcgin
lhe beguine c Folhas mortas. "Quem

vem ouvir Raul de Barros só sai daqui
depois de cansar", diz o próprio Raul.

75 anos, 40 dos quais regendo uma das
mais lendárias orquestras cariocas. Ele
também promete locar uma de suas
mais famosas composições, o choro A[a

glória, além de muitos mambos. "E o
clima de gafieira tomando conta do

pessoal", di/. Raul.

? Sossaricando Estrada do Joá. 150. São C on-
rado. Tel. 322-391! Ingressos a CrS I 500. Sextas
e sábados. 22h.

Baile com Barros no Sassaricando
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MÚSICA AO VIVO .
Beco da pimenta Show com o grupo Rock
Rcmv.iI. 6* c sab . ás 22H30. Comcrt .1 CrS 1.000. Rua
Real Grandc/a, 17<> (286-8891 1.

Botanic Show com a Rio Dixícland Band (1' c
sab. as 22h Couvcrl c consumação a 1000 Rua
Pacheco Leão. 70 (274-0742).

Duerô Show dc humor com Victinho 6', as 23h.
Show do grupo Pau Brasil Sáb . às 23h ComerI a
CrS I 000 I st. Caetano Monteiro. I 882(710-3435).

Gula bar Show do baixista Lui/ào Maia e banda
Ba n/ai Dc 5* a sab . às 22h Couvcrl a CrS I 500. Av,
Delfim Moreira. 630 (259-5212).

Jazzmania Show do tccladtsla Riquc Pantoja e
banda De 4' a dom , ás 23h Comcrt a CrS 1.800 (4'*.
5' e dom.) e CrS 2.000 {<¦•' e sáb.). Consumação a CrS
I 200 ( 4-", 5* c dom) e CrS 1.300 (6* c sáb.) Av.
Rainha l-ltzabclh. 769 (227-2447).

L'age d'or Klciton Ramíl In Concert. 6*. ás 23h30.
Comcrt a CrS 1.500. Música country com o grupo
Fricnds. Sáb . às 23h30. Comer/ a CrS I 200. Estrada
da Barra da Tijuca, 3 130 (399-7866).

Lugar comum Show com o Douce 1'rance Jazz
Trio 6*, às 2lh>n Couvert .1 CrS 700. Show com o
Jazz Comum Quarteto 6*. as 23h Couvcrl a C rS
1.000 Show com Idris Boudrioua e quarteto Sáb.. às
23h Comcrt a CrS 1,500 Rua Álvaro Ramos. 408
(541-4344).

Maffia's club Raças e Credos, show do cantor
José Alexandre e banda De 4* a dom , a partir dc
23h Couvcrl a CrS I 000 Rua Humaitá. 380 (266-
26521 Ate dia 'I dc março.

Mistura íiip Show do grupo Bc Happy Dc 4" a
sab . as 23h. Couvcrl a CrS I 300 (4' e V) C CrS 1.700
(6* c sab) Consumação a CrS 1.200 Rua Garcia
D'Ávila. I 5 (267-6596). Ate dia 23 de março.

Noites cariocas Show do grupo Psyehodelic
Hlues 6* c sab . as 23h Ingressos a CrS 2.(MX) (com
direito ao bondinho) /'nino har, Av Pastcur. 520
1541-3737).
One-twenty-one Show da cantora Djanc Fal-
cão 6* c sabs . as 23h30. C 'ouwri a C rS 1 2(K) Av
Nicmever. 121 (274-1122) -Mc dia 30 de março

Paladar Show dos cantores Sérgio, Ma ninho. Sli-
riam Madalena e Sayonara 4*. f>' c sab . as 20h
Couvcrl a CrS >(K). Rua Coronel Moreira C e/ar. 123
(Sáo Gonçalo).
People Show da cantora l.cny Andrade Dc 4' a
sab . as 23h Couvcrl a CrS 1 500 (4' e 5*) e CrS 2 000
t(>J. sab c vespera de feriado) Música ao vivo depois
do show Couvert a CrS 750 (4* e 5\) e C rS 1 <HX) (ft* e
sab ) Av Bartolomeu Mitrc. 370(294-0547)

Perostroika Show de José Roberto Bertrami e
banda. 6* e sab. as 23h Couvert a (. rS 1.000 e
consumação a CrS 6()0. Rua ( onde I) f:u. 113 (399-
9073).

Piccadilly Show de MPB e Internacional com
Ricardo Duarte De 6' a dom. as 22h Couvcrl e
consumação a CrS 600 (de dom. a 5*) e C rS 800 (f> .
sab c véspera de feriado) Av. (>al San Martin. I -41
(259-7605)

Rio Jazz Club Show com a cantora Itamara
Koorax, O tecladista Paulo Malagutti c o violonista
Maurício Carrilho. 5*. ás 22h; 61* e sáb . ás 23h
Couvcrl a CrS I 500 (5*) e CrS I S00 (6* c sáb) Rua
Gustavo Sampaio. s/n° (541 -9046). Ate dia -3 de
março.

Un-deux-trois Show de Martinho da \ lia. De 4
a sab as 23h Couvcrl a CrS 2.500. Bartolomeu
Mure, 123 (239-OS73).

Vinícius Riacho Doce, show de Danilo Caymmi
Dc 4* ;i Sab . as 23h30 Música ao vivo a partir dc
21 h Couvcrl a CrS I 700 (4* e 5') e CrS 2400 (6* e
sab i Rua Vinícius de Moraes. 39 (267-5757).

No har da livraria Bookmakcr o cliente folheia livros enquanto saboreia drinques

TIRA-G0ST0S
Adega do Pimenta Rua Almirante Alexandrino,

296-B, Santa Terc/a. lei : 224-7554 Aberto das I lh3Ò
as 22h Fecha ás terças Aos domingos e feriados,
fecha às 18h Aceita cheques mas não cartões de
crédito. Não tem estacionamento. L'm pequeno bar
bem cm frente aos trilhos do bonde, a Adcga do
Pimenta c especializada cm comida alemã. Para
acompanhar o chopc. o cardápio oferece tira-gostos
como salsichão defumado (CrS 600), salsicha branca
(CrS 600) e arenque marinado ao vinagret| (CrS 400).

Petisco da Vila Avenida 2S de Setembro, 23S.
Vila Isabel Tcl 258-5652 Aberto diariamente dc

I Ih as 5h da manhã Oferece no cardápio cerca de 60
tira-gostos, a maioria com frutos do mar, como a lula
ao vinagretc (CrS 700) e o polvo ao vinagrete (CrS

1 200). O bolinho dc bacalhau sai por CrS 750, a
porção.

JOGOS
Papa Av Scrnambctiba. 2.S60, Barra, tcl 27>.
0172 Todas as sextas c sábados, a partir das 23h3|),
reúne uma multidão de especialistas em cultura inútil
(ou útil). l:m dos donos do b.ir promove três rodadas
com treze perguntas cada uma No questionário,
pérolas do tipo "quantos pares dc pernas tem a
pulga?". O vencedor recebe prêmios que vão dc
rodadas de chopc a barracas dc praia.

CULTURAL

Centro Cultural Banco do Brasil Rua I" dc
Março. 66, Centro, tcl 216-0569. Todos os dias. das
10 as 22h O bar. que fica no me/anino do CCBB.
não tem nome, mas tem uma equipe dc primeiro time
Todos os pratos do cardápio são preparados pelo
chef Wilson. ex-Le Saint Honorc O maitre Nelson,
que trabalhou nove anos com Claude Troigros. reco-
menda o pato com molho demiglacê a C rS I 600. E
uma ótima pedida entre uma peça. um video. um
filme, uma exposição ou um show. Aceita cartão de
crédito Ou roca rd

Dois dedos

de prosa

Literatura e álcool são parceiros histó-
ricos. E é no fundo de uma livraria na
Gávea que a história se repete. Mais pre-
cisamente na Bookmakers, onde um char-
tnosissimo bar deixa o cliente à vontade
para tomar um drinque enquanto folheia
livros e revistas e decide o que levar.
Aconchegante, bonito como o bar de uma
casa de campo inglesa, o lugar tem móveis
antigos e até mesinhas de mármore como
as dos velhos botequins do Centro. Ali. o
teor embriagante das palavras ganha o
reforço da caipirinha de lima (CrS 350), o
drinque mais pedido. Às quartas-feiras, o
ambiente — sempre movimentado por ar-
listas e intelectuais — se transforma numa
espécie de happy-hour literária. A partir
das 20h, um grupo de músicos toca para
os clientes. Tem leitor que não perde uma.
É no bar que são feitos os lançamentos de

li\ros e a badalaçao das vernissages (a
livraria expõe obras relacionadas com pa-

pel). Nessas ocasiões, tem se a oportufnfj
dade de experimentar o drinque Bookma-
kers, à base de champanhe. É quando o
freguês se arma com um livro de Fernan-
do Pessoa e busca conversa com a moça
da estante ao lado.

H Bookmakers Aberto de segunda a sabado, das
I4h às 22h. Só aceita cheque. Rua Marquês itt São
I icertte. 7, Gávea. tcl. 274-444!.

Nilton Claudino
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NOVIDADES
Al Paiolo Durante o més dc março, o restaurante
oferece o menu da semana, um menu especial que
muda toda quinta-feira. O cardápio desta semana é
(dc 21 3 ao dia 27 3): escaiòpinho ao limão com arroz
dc passas (CrS I 300), frango á Caçadora (grelhado
com cebola, bacon, ervilha, batata nozciie e chantpig-
non, por CrS I ^20) e fetluccini a Carbonara (CrS
74()) Todos os dias. das 12h às 24h Av. das
Américas 13.091. Recreio dos Bandeirantes.

Puzzle O restaurante de Ana Lui/a e Y andara está
de cardapio novo. com nome de íogos como mexe-
mt \c (filé mignon com queijo boursin, no molho dc
vinho tinto e mostarda escura, com batata palha e
arroz branco) e sueca (file de cherne no molho de
vinho branco, creme de leite c ameixas, com batatas
cozidas). Fora as novidades, carnes (preços cm torno
dc C rS 1.700), a\cs (cm torno de CrS 1.300). peixes
i ( rS I S00) e massas (variando entre CrS 960 c CrS
1.800) Armando Lombardi 800. li G. no Condado de
Cascais, Barrada Tijuca. Tel. 399-0273.

Quick Salad Foi reaberta, sob nova direção. Bufe
com saladas |a montadas (crua. cozida, maionese e
surpresa), bandejtts com \crduras. legumes e raizes
para o cliente montar sua própria salada c molhos em
profusão (iogurte com ervas, maionese de aipo. rose.
shoyu. .1 base dc tarrinc e alho. entre outros). Quatro
pratos quentes á base dc peixe e frango completam o
bufe Todos os dias. das I Ih ás I6h. de domingo a
quarta, reabre das 19h as 24h e de quinta a sábado,
reabre tias l^h ate o último freguês Rua Miguel de
Frias 4 Icarai. Niterói. Tel. 722-2252.

Nikko Sushi 1 o primeiro restaurante japonês dc
Itaípava. Novidades como o Califórnia dc morango.
C huttamandju c torimandju, pastéizinhos leitos a par-
tir de uma receita de família \iguiri sushi (simples.
C rS 1 500; especial. CrS 2.000 c dc salmão. CrS
2.400). Califórnia maki (CrS I 000). tcmaki (C. rS 500).
kapamaki (CrS 400) c outras delicias De quinta a
sábado, almoço c jantar, domingos somente para
almoço, das 13h ás 17h Estrada União Indústria

0,14 wbreloia. logo depois do trevo de Bonsucesso.
Tel ¦ 0242 22-3143 reservas até as 12hj.

Clube Gourmet Dentre as novas delicadezas, o
ihon thai, atum grelhado num molho de inspiração
asiática, além das panquequinhas dc massa fina dc
espinafre e camarão Menti completo por CrS 5.500.
Manobreiro. Dc segunda a sexta, das 12h as 15h c das
20h a Ih. sábado, só jantar, domingo, só almoço. R
General Polidoro 186. Botafogo. Tels. 295-3494.

Churrascaria Palace Salão novo. mudou o local
de sua cozinha bufe dc saladas, muzzarcla dc bufalo.
feijão troupeiro, estrogonofe, alem do rodízio com-
pleto Em março, desconto de 30% para mulheres.
Manobreiro. Todos os dias. das 11 h às 2h. Rua
Rodolfo Dantas 16 Copacabana Tels 541-5898.

Sairit-Honoré — Como a moda agora e salmão e
lagosta, chej Koperski preparou saumon mariné à
Taneth (salmão marinado ao molho dc aneto. mos-
tarda e azeite), a CrS 2.900. c tournedos de lartgousle
au lar d fume et lauee aigre-douee (lagosta cm forma
de tournedos. enrolado com bacon e molho agre-do-
ce) a CrS 5 100 Estacionamento com manobreiro
De >egunda a sexta, das I2h as 15h (almoço): dc
segunda a quinta, das 20h ás 23h (jantar) e sexta e
sábado, das 20h ás 24h Domingo, a partir das 12h.

•I i Atlântica 1.020. 37° andar, no Hotel Mértdien
Tel. 2~5$9922

Valentino's Cardápio novo: entre 36 pratos ita-
hanos. ravioli de lagosta com molho de ervas e file de
salmão com musse dc funcho O novo menu foi
elaborado por Wilfried Volquardscn e pelo chej Mar-
ceio dos Santos Manobreiro. Segunda a sábado, das
19h a Ih Av Siemeyer 121. 1'idigal Tel 274-1122.

De Maceió para 
o Rio

Patrícia Paladino

Uni tremendo su-
ruiru. A expressão

pode ter vários sig-
nificados, mas a

partir deste fim de
semana terá um só:
é a sururusada que
o Café Leblon pas-
sa a promover nos
almoços de sábado
e domingo. O suru-
ru é um molusco
com sabor seme-
lhante ao do maris-
co. mas bem menor.
"E uma miniatura
de marisco, muito
saborosa", conta
Álvaro Mendonça,
sócio de José Henri-

que Ferraz no; Café.
O alagoano Álvaro

quer trazerpara
nossas praias j algu-
mas das delícias en-
contradas nas la-

goas do Mundaú e
de Manguaba. per-
to de Maceió: o su-
ruruzinho. servido
dentro de um aba-
caxi cortado pela
metade, é um! prato
exótico pouco en-
contrado no Rio.

Segundo Álva-
ro. outras regiões
do Nordeste Itêm este tipo de mo-
lusco. mas nã;o com as característi-
cas dos que | vão fazer parte do
novo cardápió do restaurante: pe-
quenino — 

(íão chega a ter um
centímetro de diâmetro —, em co-
res preto e amarelo e com um gos-
to bastante alcentuado. As opções
são: fritada de sururu, sururu ao
vinagrete e Sururu ao molho de
coco. acompanhados de pirão e ar-

roz branco. ;Para acompanhar o
sururu. prepararam um frozen
dririk, tipo Òaikiri, batido no li-

Álvaro introduziu o sururu no cardápio do C aje l.eblon

Nos dias de semana, a casa con-

tinua com seus sanduíches em ba-

guete. pão árabe, integral e crois-
sants. São 16 opções e - entre elas
— o Seu sanduíche, montado pelo
próprio cliente com pão e recheio à
escolha, ou os de frango com catu-

piry, frango ao curry com amèn-
doas, lombinho com abacaxi, entre
outros. Crêpes salgadas e doces,
cafés, sorvetes e tabuinhas de frios
completam o cardápio de segunda
a sexta.

quidificador
típicas do No
caja e maracuja.

com suco de frutas
rdeste. como pitanga.

? Café Leblon — Av. Bartolomeu Mitre 297. lj B,
Leblon Tel 512-5855 A sururusada acontece no
almoço dc sábado c dc domingo, das 12h as 16h
Preço único: CrS 1.500.
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? O engenheiro Willian Khadan es-
creve contando suas desventuras no
Tagliatelli, na Barra, em 28 de janeiro:
"Entrei às 20hl0 (...) não havia ne-

nhuni freguês no local. Só os garçons e

o pessoal da cozinha, todos batendo

papo. Eram cerca de oito ou nove
empregados ociosos. Quando fui lavar
as mãos no fundo do restaurante, ha-
via um cara dormindo em cima de

uma revista de palavras cruzadas junto
à mesa ao lado da porta do toilette.
Mais tarde vim a saber que era o

gerente. Demoraram 30; minutos para
trazer o couvert (...). ÍPedimos uma

salada verde. Depois de! 25 minutos (o
restaurante continuava vazio), veio

uma salada amarela, isto é. as verdu-

ras estavam velhas. Devolvemos e.

nessa altura dos acontecimentos, dei

uma bronquinha. Na hora da bronca,
o "gerente", então, acordou e veio

BOCA NO TROMBONE

perguntar o que estava acontecendo.
Fomos embora sem jantar. O gerente,
envergonhado, dispensou-nos de pa-
gar os sucos e a cerveja que havíamos
tomado enquanto presenciávamos a
tragédia. Nem tivemos coragem de ar-

riscar o pedido dos pratos principais.
Seria sofrer demais. Viva o Código de
Defesa do Consumidor! Mas será que
vai funcionar mesmo?"

? A leitora Cláudia Oliveira conta

que foi assistir ao filme Intolerante no

Teatro Municipal. Antes, passou no

Assyrius para comer um sanduíche.
Resultado: ela conta que o sanduíche
com pão de fôrma vinha com uma
fatia quase transparente de queijo e

outra de presunto, segundo ela. de

qualidade inferior. "Perguntei ao gar-
çom se era possivel trocar por outro só
de queijo. Ele disse que não, apesar

dos sanduíches serem montados ali

mesmo." Preço dos dois sanduíches e

de um refrigerante: CrS 600.

? Sônia,M. S. Santos escreve: "Lendo

Programa n° 775, vi na coluna Comen-
do fora o depoimento da body boarder
Glenda Koslowski dizendo que no

Babv Be Sn 'o ambiente é superinfor-
mal, posso ir lá de qualquer jeito, de
chinelo ou até de canga". Não é verda-

de. Fui lá com meu marido e fomos

impedidos de entrar porque ele estava

de camiseta."

• O jogo e permitido. Dardos e Gamao. V RA^AS E CREDOS 

/ ? PUB

MAFFIAS

Rua Humaitá, 380 - Rio de Janeiro

O Maffia's Club já começou a mandar bala no Rio de Janeiro.

Venha conhecer um ambiente que vai reunir as figuras mais interessantes

do mundo do lazer organizado.

GRANDES "CILADAS" ESPERAM POR VOCÊ NA "CASA NOSTRA

Superbar anti lei seca. Almoço e jantar sob proteção.
Música ao vivo. Pra você morrer de tesão.

11

Show de quarta a domingo a

partir das 23 horas.

Música ao vivo antes e depois do show

(no jantar e no almoço).

Vídeo Clips. Melhores momentos. Shows

internacionais e nacionais.

O jogo é permitido. Dardos e Gamão.

SHOW EM CARTAZ
RAÇAS E CREDOS 

"7
RAÇAS E CREDOS

JOSÉ ALEXANDRE
(e sua banda)

"Um dos melhores intérpretes sur-

gidos no Brasil nos últimos tem-

pos."
Sérgio Cabral (crítico musical)

RAÇAS E CREDOS RAÇAS E CREDOS

22 3 a 2N 3 i 99,I
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Francois* lmbrol»l

\o cardapio do [Tigris de Papel. em Niterdi, a cozinha chmesa rem toques' japotwses
¦ :: j ' ¦ ¦". '¦ ' - . ?

*mm ¦ n PalhinMjburiti envolvcndp as colunas.
111¦ ICgUC? guarda-chuvas .decora dos com motivos

cKineses] luminarias tipicas. No segun-
do jandajr, ha mesas redondas para oito

pessoas, com ccntro giratorio.i  ._ . . . j - . i." « "  :.. a ,•* ' . * , i

BADALAÇÃO
Guimas Semana passada, o evmcnino <Ji> Rio

André de Biasi desenhava suas ondas na mesa. com
os lápis de cor que ficam .i disposição dos fregueses

lugar está sempre cheio, vez ou outra a demora de
mesa c grande, mas vale .i pena tagliolini com creme,
manteiga e parmesão férS t>l>4i. nhoque verde com
gorgonzola (CrS f»58). tagiiolini com surubim (CrS

! 076). truta ao alho pOró (CrS 1 429). pato da ta/en-
da (coxa assada com mel e arroz de passas, a CrS
| 4X5). De sobremesa, musse dc chocolate com amen-
doas (CrS 514) c sorvetes mil frutas (CrS 609) Todos
eis dias. das I 2h até o ultimo freguês São Conrtíaó
Fiíshmn Sfail. tern o Tel. 322-5791

Hippopotamus \ comida c ótima, o lugar, gos-
toso Para um night <h/h, o Hippo continua lendo um
padrão elevado Comida dc histró de alto nivel. cltej
Ciérard a frente Depois do jantar. é descer um andar
e dançar ate de manhã Manobretiro. Todos os dias.
das 20h3Q até o ultimo freguês. Rua Barãó. da Torre
:<4. Ipanema. Tcl.s. 2r4-035! t 22 -X65S

Bar Lagoa 1 impressionante do lado de tora. lilás
imensas I).' lado de dentro, c bem quente. Vive
entupido de gente Dt/em os entendidos que tem o
melhor tirador de chopç da cidade I lugar de pi//a.
ÍTias icm lambem uns loques alemães no salsiehão. na
salada dc batalav rodos os dias. das as 2h í v
Epttácto Pessoa 1.674, iMgoa. lei. 2S7-II35.

Casseta Shopping Show Bem, e engraçado. A
comcvar pelo cardapio, cheio dc piadas com gente
conhecida. O porco do Bussunda (prato) c gostoso,
assim como a C ialinha á t "iccioiina Mas o quente são
,in panquecas Jcan-l tic Oodard (chalas e enroladas),
com um bom salpicão para acompanhar e recheio dc
iombtnho e abacaxi. Os pregos são bem ra/oaveís.
Não tem estacionamento, mas na rua. principalmente

noite, sempre ha uma vagujnha Todos os dias. das
I2h as l^h e das l^h até o ultimo freguês Rua
Pauhnn Fernandes /.1>. fíotaf<*%o. /<7 266-0465

CHÁ
Chá e Simpatia Coquetel dc frutas, salgadínhos.
crvtfiápt*. br:"cí»es. Gelcias. manteiga, cháj chocola-
te e um bufe de doces e tortas. O fim de tarde com
essas delicias ai> som de um violão c flauta pode ser
programa rela.xante -li Atlântica J 2-40. nível t no
Hotel Rio-Palacf Copacabana. Tel. 521-3232

Acqua Marina Simpático, com a vista da praia
do Leblon. •> chá do Marina vai do canapé as tortas,
passando por sanduíches e salgadínhos Manobreiro.
Das 6h as 11 h30 e das 12h30 as 22h30. O chá vai até
as I Sh -li Delfim Moreira 630 3" andar, no Marina
W@ce Hotel. Lefrlon. lei 259^212,

Prelúdio A casa parece Um bom bom paredes
cor-dç-ròsa. toalhas estampadas, ar condicionado na
temperatura exata Chocolate suhmarirtQ (bule de leite
quente com uma barra de chocolate para derreter),
chá. café vienensc. suco de laranja; canapês, crois-
sants. torradas, bolo de laranja, doces, gcleia. musse
de ricota Os preços estão em torno de CrS 1.000. o
chã completo De segunda a quinta, das 14h as 20h e
dc sexta a domingo, das I6h as 22h Rua Padre Elias
Goraveh 22- l. Ti/ucai Tel 208-5709

BAIANOS
Moenda Baianas a caráter apresentam a cozinha
baiana áps turistas. Cite/ Roberto prefere trocar o
azeite-de-dehdé jxdo leite-de-coco, para ficar mais
leve Diariamente, das I2h ás 24h. li Atlântica
2.064, no Hotel Fro< adero. Tel. 257- FS 34.

Oxalá Ja foi melhor. Mas como di/em os baianos.
,i verdadeira comida da terra não se consegue fazer
fora dela De qualquer forma, vatapá, caruru, cama-
rões no alho e óleo e outros pratos O local ê simples
rodos os dias, das I Ih á Ih Rua Álvaro Alvim 36-A,
("inelúndia Tel. 220-3035

RESTAURANTES

Xo cardápio dolTigre de Papel, eoi Niterói, a cozinha chinesa tem toques japoneses

O chinês que

surpreende

Um pagode chinês em plena praia dc
São Francisco. Niterói, anuncia a novi-
dade: é o Tigre de Papel com seus pra-
tos acridoccs. chôp-suey, wan-tan, ma-
carrão de arro/. um arranjo de troncos
na entrada e mesinhas ao ar livre. O
chinês tem à frente a decoradora Márcia
Gcnn. moradora da cidade e que invés-
liu muito no que chama de "seu sonho
chinês". Desde que morou na Inglaterra
com o filho. Mareia vem amadurecendo
a idéia dc montar um restaurante. Asso-
ciou-se com os donos do homônimo
carioca, decorou a casa. contratou a
equipe. Agora, prestes a comprar a par-
te na sociedade, planeja mudanças no
cardápio1 e na forma de sen ir. "Nor-

malmente come-se muito em restauran-
tes chineses", explica. "Quero 

que o
cliente faça uma verdadeira degustação
de pratos que geralmente não tem opor-
tunidade de provar", anuncia Márcia.

Se o que se espera ao chegar num
restaurante chinês e dragão dourado
nas paredes e o vermelho predominan-
do na decoração, o Tigre de Papel de
Niterói surpreende: a decoração é clcan,
em tons de verde e cinza com símbolos
chineses em vermelho discreto no piso.

Palhinha buriti envolvendo as colunas.

guarda-chu\as decorados com moti\os
chineses; luminárias típicas. No segun-
do andajr. há mesas redondas para oito

pessoas, com centro giratório.
O cardápio inclui os pratos normal-

mente encontrados em restaurantes chi-
neses. mus uma pitada de japonês pre-
domina aqui e ali: a carne desfiada com
nirã (talo de alho, saborosíssimo), a CrS
1.400, é um exemplo. Camarões em pro-
fusão: com curry. com molho apimenta-
do. com molho branco, ervilha e vagem,
todos a CirS 2.450. cavaquinha com mo-
lho de gengibre ou apimentado (CrS
4.700). lulas com molho branco, curry
ou apimentado (CrS 1.500). Lombinho
em fatias com ameixa, ao alho e óleo de

gergelim, desfiado com pimentão e
bambu, em fatias com nirá (CrS 1.500).
Xadre/ com champignon e bambu (CrS
1.620). Macarrão transparente á moda
chinesa, ai CrS 1.300, macarrão de arroz
frito com camarão, a CrS 2.450. Como
entradas.; camarão miúdo empanado
(CrS 2.450) e pastéis de Wan-Tan (CrS
730), rolihhof primavera (CrS 175 a
unidade). Para a sobremesa, os carame-
lados: banana, abacaxi e maçã (CrS
550). lychèes e banana frita com choco-
late. (Patrícia Paladino)

? Tigre i/c Papel \\ Quintino Bocaiúva 225, São
Francisco. Niterói. Tel. 7|4-CftN6 fodosios dias. das
12h a 1h i

Françoise Imbroiai
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ivariada. que se
lcoas de restauran-

azeitonas — aqui deliciosas

polvos ou emhutidos.
(assim-assim). champag-

pede cava (sendo o
Jerez ou o que quise-

sao de muito
- espero — ama-

DMA 
SERPENTINA DE COBRE GAftWIE 0 MELHOB CHOPP DO LEBLON

/ , /"/ Alem de uni imenso botcao onde e servido o chopp, voce pode desfrutar

ft~T_ ffngwnfMngn~l~l I de um amplo salao para se deliciar com a grande variedade de cames

L J J' I j/ 
"tendo como destaque a picanhafatiada e 16 tipos de pizza.
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H. Aristides Esptnola, 88-B, Leblon. Rio. Tels. 259-0888 e 294-4298.
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UMA SERPENTINA DE COBRE GARANTEOMELflOR CHOPP DO LEBLON

Além de um imenso balcao onde é servido o chopp, você pode desfrutar

de um amplo salão para se deliciar com a grande variedade de carnes
"tendo como destaque a picanha fatiada e 16 tipos de pizza.

R. Aristídes Espínoía, 88-B, Leblon. Rio. Tels. 259-0888 e 294-4298.
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DEPOIS DA PRAIA
Lokau Quem vai, volta Entre ps freqüentado-
res%arcísio Meira. Malu Madcr. Ivo Pitanguy Fica
entre .i prata d" Recreio dos Bandeirantes c .i lagoa
de Marapendi e ali comem-se ótimos camarões, pei-
xes frescos, lulas saborosíssimas Estacionamento
próprio. Todos os dias, dajs 12h a I h 1r Sernarnbèii-
ba 13Recreio dos Bdrideirantrs Vwo icm telefo-
ne. mas faz reservas pelo 325^001

Petisco da Barra Camarões, camarões e cama-
ròcs comccc com os pasteizinhos. depois experimente
os camarões fritos, siípcrfrescos Prato principal mo-
queca mista, com belas postas dc peixe, lulas e cama-
ròcs fervendo na panela de barro com leite de coco.
no pimentão, n.i cebola c no tomate !\stacionamcnto
próprio. Todos os dias, das llh .is 19h. hs irada tia
Barnt.dc Guaratiba 1.533 Tel. 410-1044

PASSEIO
Ivan Dá a impressão dc se estar no interior da
França: a fachada c coberta dc hera. na beira da
estrada O han. dono, recebe os clientes e indica o
Irango dcsoss.ido com molho de queijo ou as is<as dc
file com molho dc vinho. So funciona com reservas
Sextas c sábados para jantar e domingos para o almo-
ço. Estrado fíernardo Coutinho depois da placa
Capocirão- I raras- Petrojwlis. Tel pedir para a telefo-
nisto Jardim Ir tiras 26 /

Tambo Los Incas Parece que. a qualquer mo-
mento. vocc vera uma lhama passeando pelo jardim.
Um hotclzinho com flores, piscina, rio e sauna. que
tem. alem dc tudo, uma ótima comida agnelli di
ricolía c noves c lagliatvllt alia catahrvza são algumas
das massas Estrada \tinisiro Salvado hllto 2 61,
Vale do Cuiabá, Italpavu Te! 0242 ! 22-1313.

Quinta O dono. l ui/ Corrêa de Araújo, fez pesca
submarina, o que lhe da kno%\r-fw*\ para mexer com
peixes Recebe em casa, num clima informal Estacio-
namcrtto nas proximidades Durante a semana, deve-
se fazer reserva Segunda a sexta, jantar, c sábados e
domingos, so almoço. Rua Lueiano Gaitei loit /. I ar-
s;em Cirande Tel. 43~~83V5

APICIUS

Problemas de

alfândega

CHOPE & PETISCO

Muito aborrecido é, bom leitor, ser
brasileiro pelos dias que passam. Vergo-
nhoso e incômodo, também. Que nas
alfândegas, a todos nos tratam com sus-

picácias tais e precauções que, aos gor-
dos idosos, causam pasmo. Aos jovens
causarão, penso, prazer — pois gostam
os jovens de ser perigosos ou, pelo me-
nos, julgados assim. E um brasileiro, no
exterior, e mais perigoso que lacraia ou
rato que, tendo lido Sadc. ficou ruim.
Nos julgam uns bushs, uns sadams. uns
coriscos (Pobre Corisco, ingênuo qua-
se!). E nos revistam e interrogam. Nès
controles de passaportes, os nossos de-
moram-se por horas. E. na fronteira de
Espanha, de tal modo me esmiuçaram a
bagagem, que um guarda civil chegou a
estranhar dois velhos azulejos que com-

prara. 
"Para 

que os quer?", indagou-me.
depois de minuciosamente revira-los.
"Para assuntos meus!", respondi. (Na
verdade, respondo agora, que. então, es-
bocei um gesto vago.)

Ainda assim, entra-se na Espanha e,
depois dc atravessar a arida paisagem
que vai dc Madrid a Barcelona, cheguei
a esta adorável cidade. Como é alegre a
Espanha — e então depois de Portugal!
As pessoas se agitam e falam. Entopem
os restaurantes. Comem tapas a qual-
quer hora do dia ou da noite (ou, pelo
menos, quase a qualquer hora). No in-

tervalo. rezam com devoção, lazem ne-

gócios e — e verdade — cm Barcelona,
se drogam demais (pelo menos os jo-
vens), o que atrapalha a circulação.

Eico no Bairro Gótico, em um hotel

pequeno e amável — o Hotel Jarcli (que
vem a ser jardim, em catalão) —. e saio

pelas ruas ensolaradas. Perigos, só há

Universidade do Chope Batatas lritas em tor-
ma dc estrelinhas, sanduíches, carpaccios c saladas
Chopcs claro c escuro super bem tirados, na opinião
dos que sabem das coisas Vem cm dois tamanhos
calouros (de 20Q ml. por CrS 100) e veteranos ide 350
ml. por CrS 145) Sanduíches cm torno de CrS 650
Todos os dias. das lüh ate o último freguês K Conde
Bernardote 26, Leblon Tel. 294-2394

Adega Pérola Cogumelos ao molho, ovinhos de
codorna. escargots, rabanetes em conserva Tem o
titulo dc Campeão dos 1 ira-Gostos do no carda-
pio, são rnais dc 40 Não tem estacionamento De
segunda a sábado, das sh as 2^h Rua Sujueira ( a/ti-
po\ 13s'- I Copacabana Tel.: 255-9425

primeiro esca-
há como esca-
ncias lamentá-

dois: os drogados que insistem em nos

pedir esmolas e o excesscj> de temperos.
Por sorte e prudência, do
po. Mas do segundo, não

par. O que tem conseqüê
veis.

Mas passam as conseqüências. E o

prazer que fica na memória é durável.
Assim, Barcelona, para njim. ê um gran-
de. alegre e ensolarado quadro, onde, na

Catedral, há gansos, nas ruas. uma mui-
tidão animada, belas mulheres, edifícios
de uma fantasia que ta^: Gaudi quase
banal e. por todas as partbs, lapas.

São estas, como sabes, bom leitor,
coisinhas da espécie mais ivariada. que se
servem cm bares c balcões de restauran

les. Vão de azeitonas
— a ovas de peixe, polvos
Bcbe-se cerveja (assim-assim). çhampag
ne. que. aqui. se pede cava (sendo o

chope cana), vinho, Jerez ou o que quise-
res — que estas terras são de muito

beber. Onde, te conto
nhã.

Liqui deliciosas
ou embutidos.

espero — ama-
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te Saint-Honoré (Avenida Atlântica.
1020, 37° andar, Hotel Méridien, Leme.
lei 275-9922) — "Sem dúvida, o melhor
restaurante do Rio. Isto somado à vista
deslumbrante do 35° andar do Méri-
dien. Entre os pratos mais recomenda-
dos estão as ostras gratinadas com
champignon ao molho bechamel. Eles
também servem um excelente pato. c a
lagosta é maravilhosa. Para acompa-
nhar. não dispenso uma garrafa de vi-
nho branco."
Ma\im's (R Lauro Müller 116. Torre
do Rio Sul. 44" andar, tel: 541-9342) —
"Bem no topo do Rio Sul. o restaurante
tem a vista mais deslumbrante do Rio.
Eu sempre como o crêpe suzettc ou pato
ao gengibre. Eles têm vinhos nacionais
muito bons. e o servido é muito aten-
cioso. Sou freqüentador tão assíduo do
restaurante que tenho um menu em ca-
sa. Geralmente escolho o que vou co-
mor antes de sair."
Monte Cario (R Duvivier 21, Copaca-
bana. tels: 541-4147) — "É meu lugar
favorito para almoçar. Os pratos são
leves e. para acompanhar, sempre tomo
um bom uísque. O forte são as ostras,
sem dúvida as melhores do Rio. O co-
quetel de ostra é maravilhoso. Reco-
mendo o cordeiro com molho de menta
e feijão branco. O ambiente é muito
confortável."
I.aurent (Rua Dona Mariana 209. Bo-

4^IS;

II

tafogo, tel: 266-
3131) — "A co-
mi da lá é bem
parecida com a
do St. Honoré. e
é igualmente
bem feita. Os
molhos são deli-
ciosos e feitos
com muito cui-
dado. Os de cs-
cargot e os de
cogumelo são os
melhores. Qual-
quer prato de
peixe ou de car-
n c é uma boa
pedida. As so-
bremesas são as
tradicionais
francesas, como

tortas e musses. O ambiente é muito
simpático, e o local — um casarão —

dá um charme extra. O serviço é sempre
muito bom."

Adega do Valentim (Rua da Passagem
178. Botafogo, tel: 295-2748) — "Uma

boa e tradicional casa portuguesa com
excelentes morcelas e alheiras. isso sem
falar no bacalhau, também muito bom.
Os vinhos são portugueses da melhor
qualidade, e a adega da casa é invejável.
O serviço é tipo cantina, bem portu-
euês. c o ambiente é caseiro."

O socialite Jorge
Guinle adora
jantar no Maxirrfs

Doces, tortas e
Surpresas para 4X- r

sua Páscoa. ¦ 
'

RUA G IN ERAl URQUiZA 117. B
T E t 2 9 .í 0 5 9 9 • L E B L 0 N • RIO

RESTAURANTE
Venha comer com muita frescura num clima dife-
rente, atendimento jovem, escolhendo entre sala-
das loucas, quiches variadas, sandubas, empei-
dões, mousses, pastas, frios, petiscos e doces.
Tudo isto regado por um chopp bem gelado.
RUA AFONSO PENA, 13 - TIJUCA - TEL.: 284-8593
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%
DE DESCONTO NO

CHURRASCO-RODÍZIO

PARA MULHERES, até 31/03/91

BUFFET DE VARIADOS PRATOS FRIOS, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO DO CHURRASCO RODÍZIO

VENHA CONHECER AS NOSSAS NOVIDADES EM UM NOVO VISUAL INTERNO

RESERVAS: 541-5898 * 541-6748
RUA RODOLFO DANTAS, 16 - COPACABANA - RIO - RJ PALACÉ

orm haa *c.\Aítt
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MASSAS
La MascKera d' Pulcinella Da varanda, pode-se
observar b movimento da famosa esquina da Farine
de Amoedo Boa varia de vinhos e boas massas
I asanha, ravioli, fctuccine. nhbquc, com molhos bem
feitos. Teth manobreiro á noite De segunda .1 sexta,
das I9h àjlh; sábado e domingo, das Hh á Ih Rua
Farmc t/c Jnioedo 102. Ipanema Tel. 2X7-3792.

Pronto 'No final/inho do Leblon. perto o bastante
Ji) Baixo, ionge o suficiente para se comer um pouco
mais tranqüilamente. As pizzas são feitas a vista dos
fregueses IjixpcrínxSntc o rigatani Tibério Manobrei-
ro Diariamente, das I lh ás 2h R Dias Ferreira 33,
Leblon Teljj 259- "s 98 , 511- 1S99,

Valdostanb Oscar Fontoura capricha nos pratos
hon gustatá piemorttesc c uma degustação de várias
massas, recheios e; molhos num só prato, por CrS

I 300. Sua lula recheada com a/citonas pretas e alca-
parras, em molho de tomate, ervas e vinho também e
sucesso, poii CrS 1.500 De terça a domingo, jantar a
partir das 191)3$ Abre para o almoço no domingo,
lias I3h ás; I8h. Rua Henrique 1.0tí 120. // 102
Condomínio Rosa Shopping, fíarra. tel. 3.25-1797

Tarantela É bem autentico: botas de vinho expôs-
ias. forno de lenha, música italiana ao fundo e o
folclore da Crra espalhado pelas paredes Estaciona-
mento nas pjroxinudades Todos os dias. das I2h as
2h 1 v Scrftambctiha <S5(). Barra da Tijuca. Tels.
399-0632 e 399-0995

TRADICIONAIS
Ouro Verdé A yo/tnha. suiça, se mantém correta,
mas sem o $umour de antes O cardápio lista pratos
razoavclmenítc bem feitos, com molhos saborosos e
apresentação discreta Os preços não são modestos
Não tem estiacioná mento Todos os dias. das I2h a
lh li Atlântica 1.456. Copacabana, lei 542-1887

Le Bec Fin i Maíitrc Valmir trouxe os bons tempos
ao rcstauranjte: serviço atencioso, um bom papo na
entrada, muita gtínte interessante: o colunista Ibra-
him Sued ej o Mii Roberto Carlos são assíduos
Crexette /laríibêe jau poivre veri; espaguete nouveau.
com vongolèie cayaquinha, médaillon filei rêchaud dt
ouro. levcmejntc grelhado na chapa e cebola, alho
poro e bacorj. com molho roti. creme de leite e ervas
Provence e hoiseíle de legumes Todos os dias, a
partir das 19n ,-lij .V S. de Copacabana78. Copaca-
bana leis 542-4097 e 542-4040.

Adegâo Português O bacalhau ao Zé do Pipo,
as sextas-feiras, é digno de uma visita Os donos.
Francisco. Mjancjlo e Alvarez, são espanhóis, mas a
comida, portuguesa. e da melhor qualidade I >m
leitão/inho assado, um peixe grelhado com espinafre,
tudo tem sabor Estacionamento cm frente. Todos os
dias. das 1 lh ás 23h Campo de São Cristóvão 212- I.
São Cristôvàoi T,ris. 5SQ-86S9 e S80-72HH.

PEIXES { |O Cabaceiro Recém-inaugurado. numa arca de
10 mil metros ijuadrados onde antes era a sede de
uma fazenda.'Filé de peixe à belle meuntére (CrS

I 980), posta dejpeixe a brasileira (CrS I 900), cama-
rões flambadójslao champagne (CrS 3.500) Esiacio-
namento propfjo. com manobreiro. De terça a do-
rningo. das I I h as 24h (durante a semana): de sexta a
domingo, ate oijúitimo freguês Rua Pires da Mola 14.
Ribeira. Ilha dn\Go\ernadar, lei 396-0264

Tia Palmira | O restaurante não tem luxo, mas já
loi citado na eillição dominical do New Vork Times.
Pastéis de camjirão. bobó. vatapá, pirão de banana,
lula refogada, peixe ao escabeche Para a sobremesa,
doces caseiros;; O preço c médio. Estacionamento
próprio De terça a domingo, das I lh as 17h Camí-
nho ilo Souza Af, Barra de Guaratiba lei 310-1169

Rei do Bacalhau A casa e simples, sem luxos,
mas o bacalhau é gostoso Estacionamento próprio.
Todos os dias! ij.is | lh ate o último freguês Praia da
Bica 263. Jardim Guanabara, Ilha d<i Governador
lei 396-9833,. \ '
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Nilton Claudino

Ruth Perez comanda a cozinha do Spirits

Um bistrô em

Santa Teresa

Ruth Perez — filha de pai americano
e mãe mexicana — e o marido Mário da
Costa Braga se conheceram num res-
taurante italiano nos Estados Unidos.
Casados, seguem convivendo em um
restaurante: voltaram ao Brasil e abri-
ram o Spirits, um histrô perdido entre
as ruas de Santa Teresa. A casa é agra-
dável, aconchegante: janelões de madei-
ra. máscaras de papel machê nas pare-
des, três Eiveis, com mesinhas e cadeiras

confortáveis, toalhas de batik. Funcio-
nários de empresas do Centro sobem as
ladeiras de Santa Teresa para provar as
delícias do lugar.

O espírito informal vai da cozinha ao
salão: as máscaras que decoram o salão
foram feitas por Ruth, que também faz
a comida e serve ás mesas, junto com o
marido. O couvert já promete: torradas
coloridas quentinhas com um patè de
fígado gostoso. De entrada, salada de
alface a CrS 460. ou suflê dc queijo e
cebola com molho a escolher, por C rS

520. Os molhos são de páprica. ricota e
ervas finas, pimenta verde, alcaparras
na manteiga e funghi. Crêpes de tilê
mignon picado, frango, purê de brócolis
com queijo, creme de agrião (todas CrS
990), vêm com arroz feito no vapor,

purês de brócolis ou agrião e batata

gratinada.
Como pratos principais, grelhados

de filé mignon (fatiado ou cm tourne-
dos), picanha (fatiada ou em enírecôte),
a CrS 1.450; peito de frango (CrS 1.1 50)
e ainda um lombinho com molho de
tamarindo e poivre vert fantástico. De
sobremesa, trufas de chocolate ao eo-
nhaque ou com sorvete de creme (CrS
450).

? Spirits Rua Almirante Alexandrino 1.458. Tel
232-5097 De terça a sexta, das 12h a-. I5h. sábado,
das 20h ate o ultimo freguês e domingos e feriados,
das I2h as ISh

ALEMÃES
Gasthaus É um oásis na movimentada Rua Sete
de Setembro: o ar condicionado esta na medida certa.

ambiente é escurinho. aconchegante. Como se não
bastasse, comida alemã de primeira coelho defuma-
do ao molho de boürsin caseiro; com páprica: arenque
marinado; bolo de carne com pão preto, ovo estrela-
do e chucrute: goulasch com pequenas e tipicas mas-
sas Rua Sete Je Setembro 63. Centro. Tel 242-163.1-

Westfalia O marreco a Westfalia, o medalhão a
piamontês e o linguado a dorê com purê de arro/ c
molho de camarão são as pedidas dos donos deste
alemão. De segunda a sexta, das 11h as 2lh Rua
México 70. Centro Tel. 220-4306

Franz Mestre-salsicheiro de mão cheia. Fran/
Edmohd Hertlein faz de seu restaurante um pedaci-
nho da Alemanha: chope, apfelstrutlel e torta de
ricota com passas são algumas especialidades alemãs
presentes Mas o forte são os salsichòcs, feitos por
Fran/ Para quem não quer sair de casa. ele entrega a
domicilio a- quartas e sextas-feiras. Dc terça a do-
mingo. das !2h ás 24h Estrada Sòrimã 34~ Rarra da
Tijuca Tel. 099-6678.

ÁRABES
Stambul Na decoração não há nada que denuncie

a nacionalidade do lugar Mas, como dizem os árabes
"o que importa e o sabor do quibe" E são esses
quitutes o forte do restaurante. Todos os dias. das

Ih ás 2h Rua Domingos Ferreira 221. Copacabana.
Tela 256-1992 e 255-6630.

Califa de Bagdad - Executivos costumam discutir
negócios entre quibes e carneiros Mas de quinta a
sábado, a partir das 22h, o lugar recebe um público
interessado cm assistir ao show de música e dança do
ventre li Sernanibetiha 6.000, Barrada Tijuca. Tel
3S5-3322.

Chez Yunes O mais luxuoso dos árabes tem boas
refeições e bons preços Pastas e pães, esfihas folhea-
das e quibes espetinhos de carne, arroz c-oiri lentilhas,
doces folheados com mel Segunda, aberto a partir
das I9h. De terça a domingo, abre das 13h a Ih Rua
lhas Ferreira. %&-A. Lehlon. Tel 239-6444
(Danusia Barbara e Patrícia Paladino)
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CHURRASCARIAS EM PROMOÇÃO

^^¦Mulher só paga 
1/2 rodízio¦bufê

com frios Para pagamentos à vista em dinheiro ou cheque.
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Reservas: 208-0249

Música ao vivo dc53asáb. Promoção
válida de 2a a 6a (exceto aos leriados)
R. Conde de Bonfim 502. Tijuca
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EO"D
CO

&

ü

Reservas:
280-2384

Promoção
válida
para
todos

os dias,
mesmo aos
feriados.

R. Bonsucesso, 283. Bonsucesso

/ CHimRASCAKIA\

Reservas: 268-6297Música ao vivo
Promoção váli
da de 3a a sáb. (exceto feriados)
R. Conde de Bonfim 810. Tijuca
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VÍDEO

LOCADORAS
Entrega em casa

Movieland Dispõe de cerca I mil títulos. Inseri-
VÕes grátis c locação <Je filmes mais antigos a CrS ISO
(por um iii.il c lançamentos a CrS 240 Dc sãb a seg.,
a í rS 240 e CrS 360 De sex a seg., CrS 360 e CrS
4M) Prumi\'õcs 2", }' e J' . leve dois filmes por 4S
horas e pague por 24 horas. Carnes com 10 filmes por
< 'rS : 400 mil; 2o por CrS 4.000; e 30 por CrS 5.400
mil. com 60 dias para consumir Aluga fitas de vídeo-
games Rua Barata Ribeiro. 181. Ij \ Copacabana,
>r! 541- ltS96, aberto dc seg. a sáb.. dc lOh às 20h

Manhattan Vídeo Center Dispõe de 1.300 títu-
> A Inscrição c grátis. Locação a CrS 300 (um dia),

C rS 5000 (dc sáb. .1 seg.) c CrS 600 (dc sex. a seg )
(Merece pacotes especiais CrS 4 400 por 15 fitas c CrS

200 por 25 I ntrega em Casa. Ipanema. Rua i'iscon-
ih ilt Pira/á 330 loja 224 lei. 521-3141. Flamengo.
Rua Senador i ergueiro. 93, loja IJ. tel 205*7597. Em
Ipanema, dc seg a sex de lOh as I9h; sab de lOh as
I No Flamengo, abre dc seg a sab. de 9h30 as 20h
Abre aos domingos

Colortel Dispõe de cerca de 2 mil títulos. A
nscriv.ii-> é grátis c a locação por um dia sai a CrS 330
! invamcntos), C rS 241) (catálogo) e CrS 150 (promo-

voes) De seg a qui.. qualquer fita tem desconto de
í ntregas cm casa mediante uma taxa de CrS

i 50. No Leme; Rua Gustavo Sampaio. 542 sls2()6 <
2" Aberto de seg a sab . de lOh às 22 h. e dom. de

i 4h 2uh f ,m Botafogo: Rua \ferta Barreto, 165.
Tei 2S6-3522 Aberto de seg. a sab de 8h30 ás 20h30,

c dom dc I2h às ISh
Videogame

Blue Sky Video Dispõe de 870 fitas i ntrega em
asa ate as I6h30 Inscrições a CrS SOO e locação a

i rS >00 (um dia) De sex .t seg.. CrS 590 e de sáb a
sig . CrS 450 De seg .1 qu.i . quem aluga três fitas
ini direito a levar uma de graça Aluga fitas Ninten-
)o i ( ¦ S 250 (um dia 1 Rua l <m Uartius. 325. Jardim
fh iânn " 1 ri 2.W-14^2, aberto de seg, a sex . de H)h
ás 21 h e sáb . de i Ih as 18h
Promoção

Icarai Video Club Dispõe dc 1 mil fitas Inseri-
ções .1 CrS 500. locação a CrS 300 (série ouro) e CrS
21 >0 1pr.tt.11 Dc se\ .1 seg . CrS 600 (ouro) e CrS 400
ipr.ita) dc sáb a seg CrS 400 (ouro) e CrS ?00
(pr ita) Assinantes do JORNAL DO BRASIL têm
direito .1 um desconto de 30°.> no cadastro. Rua
( i; Moreira César, 22V. Ij 2J4 Shopping learai. lei.
714- 1S'J9. aberto de seg .1 sex de 9h ás 20h. e sah de
9h ás I6h.

Velo Vídeo Dispõe de 2 500 títulos Inscrições .1
( rS '"d c locação a CrS 300 (um dia). CrS 450 (sab .1
>eg ! e CrS nSO iscx a seg ) Oferece promoções dc
seg a qut . em que levando três fitas o sócio paga
duas Rua Jardim Botânico, 67. li li tel 266-1946.
Aberto de seg .1 sex de l*h as 21 h e sab de lOh as
I Sh
Disco laser

Cult Movies Dispõe de 2 mil titulos Inscrições a
( rS 4iio 1 ocação por um dia a CrS 200 (catálogo) e
CrS 220 (lançamento); por dois dias .t CrS 500 e CrS
350 Dc sex a seg CrS 350 (catálogo) e CrS 450
(lançamento). De sab. a seg. CrS 300 (catálogo) e CrS
400 (lançamento). Oferece um pacote dc seis meses
corri 10 filmes de acervo a CrS 3 mil, e 10 fitas de
lançamentos a CrS 4 050 Funciona também como
um clube de disco laser No plano I. o cliente paga
(. rS 2 450 dc inscrição c CrS 2.250 dc mensalidade,
tem direiü a pegar um disco por dia. No plano 2. CrS
2.600 dc inscrição e CrS 2.760 por mês. com dois
discos por dia No plano 3. CrS 2.750 e CrS 3.220 de
mensalidade!; No plano 4. incriçào a CrS 3 150. c
mensalidade a CrS 3.580. Lgó. do t/tichado. 29 si).270
> (ialerta do Cinema Condor teI. 2*5-2212 Abre de
sen. a sex dc 9h30 às 20h; sab de 9h as J9h.

:i
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A locadora I 'ide o & Cia ofereci' para a Semana Santi\i 30 títulos de vídeos religiosos

A imagem

do Senhor

Eduardo Mack

Pode parecer que as locadoras de vi-
deos já chegaram ao limite de categorias
de filmes nas prateleiras, cobrindo dos
clássicos de terror ás comédias infantis.
Mas com a chegada da Semana Santa, a
Video & Cia adicionou ao acervo de suas
várias filiais cerca de 30 títulos de uma
nova categoria: vídeos religiosos. Além
dos épicos como Ben Hur e A missão —
fitas que já fazem parte do acervo de
algumas lojas —. a locadora foi buscar
filmes que entram um pouco mais fundo

nas questões e princípios religiosos de
católicos e protestantes.

A novidade dos vídeos religiosos foi
apresentada ! na última feira de vídeo em
São Paulo e á Video & Cia resolveu investir
num público; como o dos protestantes que,
por tradição, são mais rigidos quanto as
opçõçj» de la/er. "Agora os protestantes
podenji fugir dos filmes violemos na TV.
encontrando em video, por exemplo, David
e G o tias em desenho animado", anuncia
Antomio Vodopivcs. da Video & Cia. Ou-
tras novidades são O Cristo vivo. cm cinco
capítulos. Anunciamos Jesus, programa de
evangelizaçaõ! católica. Satividade. O fugi-
tivo, i.' Daniel na cova dos leões. Os vídeos

podem ser alugados por CrS 300-
? I id o iS Cia Abre de 2* a 6*. das 9h as 20h. sáb .
das 4h as I9h Copacabana (Rua Barata Ribeiro. 370,
Ij. C. tel 255-7563); Centro (Rua São Josc. 35, lis li c
I- tel 232-4512);:Madureira (Rua Francisco Batista.
93. tel.: 390-3529).

1) Jntolerdncia
2) 03 guarda-chuvas do amor
3) Law rence da Arabia
4) Jogos de emofdo
5) Si/igin '& swingm' Harry Connick

Jr
6) A guerra do logo
7) Pride and joy Steve Ray I'aug-

han
8) Fame de viver
9) ...Eo vento levou

10) Alien, o res gate

1u I Justifa cega (1 I)
2" O predddor (2 4)
3° Cegos. sur\ios $lt#iicos (10 1)
4" O rci dos kickhnxcrs (7 2)
5" Robocop II (00)
6" Gremlins  (3 3)
7" Kinjite pesejus proibidos (0 0)
8" Spnhos de A kirn Kurosawa (0 5)
9" Duk Tracy (41)

10" Harry e Sail} . fcitos urn para o outro(0 5)

G 0 primciro numcto cnire parcntcsej indica a ppsivao do
vuJc« na scmurva anterior O scgundo. ha qiunias Mrmanas
clc aparccc na lisla, n^icsmo que nao scgukiamcntc
G Fonto V'clo Vk4c«>. V ideo 3. V idaxrlubc Macedonia,
V ide vluhc do Brasil ;(Tijtica). \ ideo «fe Cia c Fever \ idco
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SALAS
Centro Cultural Banco do Brasil As Í2h?0.

I8h30: Uarisa Monte. As I 5h Cinema e literatura A
hora ila estrela, de Sjfeana Amaral A partir da-, 20h

•I estratégia da vida, dc Rodolfo Brandão. Scxiü. no
Centro Cultural Banca do Brasil. Rua 1 dc Março.
66. Entrada franca.

Centro Cultural Banco do Brasil \s 101)30:
Historias arrepiantes dc Disney, desenhos. Ás J5h.
Cinema v literatura O idiota, dc Akira Kurosawa As
18h30i Cinema e literatura O idiota, dc Ivan Pvriev
A partir das 20h3H Estratégia Ja vida. dc Rodolfo
Brandão. Sábado, no Centro Cultural Bani o do Ura-
si/í Rua I de Março. 66 Entrada franca

Centro Cultural Banco do Brasil As 10h30:
Histórias arrepiantes de Disney, desenhos animados.
Da> I6h ás 1 Sh. Estratégia da vida. dc Rodolfo
Brandão. As 18h30: Cinema e literatura Guerra um-
jugal. dc Joaquim Pedra dc Andrade, \s20h30:
Cinema e literatura Xunea tomos tão felizes, dc Muri-
Io Salles. Domingo, no Centro Cultural Banco do
Brasil. Rua I' dc Março, 66 Entrada franca

Núcleo Atlantic de Vídeo/Mostra Shirley Ma-
cLaine Exibição de Irma la Douce, de Billv Wil-
der Sexta. a> 20h. 22h. na Casa de Cultura Loura
¦ilvim. Av. Vieira Souto. 176. Entrada franca

Núcleo Atlantic de Vídeo/Mostra infantil
Exibição de Dumbo, desenho animado Sábado, as
16h. na Casa de Cultura Laura ilvim. Av \ ieira
Souto. 176, Entrada franca

Núcleo Atlantic de Vídeo Mostra infantil
Exibição de Meu amigo Donald. desenho animado.
Domingo, as I6h, na Casa de Cultura Laura ilvim,
Av. Vieira Souto, 176 Entrada franca.

Rock. blues & shoes Exibição dc IVhiic voices
hlaek hearts. coletânea com Michclle Shocked, Nevil-
le Brothers e outros Sábado, as 20h. na C asa dc
Cultura laura Al vim, Av Vieira Souto. 176.

Magnetoscópio Exibição dc t.es morts dt la
Seine. dc Pcter Grecnaway Sexta c sábado, as 21h30.
23h e domingo, as I9h. 20h30, no Magnetoscópio|
Rua Siqueira Campos. 143 sala 30(235-5069).

Magnetoscópio I xibição de uma sessão >urpre-
sa Todas as sextas-feiras. a meia-noite, no Uagnetos-
capta. Rua Siqueira Campos. 143 sala 30(235-5069).
Entrada franca

A forra do boi Exibição dos videos 1 pantera-on-
ca. Cavalos selvagens e Peixe-hoi. de Sérgio Bcrnardes
Fjljlõ. Sexta, sábado e domingo, as 22h, no ( irco
I oador. Rua dos Arcos, s n"

Cinema de arte Às I 2hOnd, sonham - formigas
verdes, dc Werner Hcrzog. Às I8h Ensaio de orques-
ira. de Feilini Sexta na Biblioteca Estadual C elso
Kelly, Presidente Vargas. 1.261. Entrada franca

Video-show Quecn. uma coletânea de clipes da
banda. Sexta, sábado e domingo. AS 16h. ISh. 20h.
22h. no Cândido Vende. Rua Joana \ngelica. 63.

Vídeo-ópera l xibiçao de La Boheme. de Puccini.
com Pavarotti c D'Ámico; Sexta; ás 15h, no Centro
Cultural Giacomo Puccini, Rua Siqueira Campos.
4< 1.010(235-4661)

Cult-filmes Exibição de Cm pijama para dois
Lhe pajama game . com Doris Da\ e John Rastt

Sexta, às I9H30. no Borghini Language C enter. Rua
Siqueira Campos. 4^ I 010. Entrada tranca.

Óperas de Mozart Exibição dc U bodas de
Fígaro, com a Orquestra Filarmônica dc Londres.
Sexta, as I5h. I8h30i no Auditório Murilo Miranda.
\\ Rio Branco. 179 Entrada franca

Villa-Lobos O indio de casaca Vídeo de
Roberto r-eith. De 2J .1 6J. as 10hÍ0e 15h. na Esquina
th. Patrimônio Cultural. \v. Rio Branco. 44 Atendia
2s Entrada franca

LANÇAMENTOS

Dumbo de graça nu Laura Alvim

Disney é

destaque

em telão

A Casa dc Cultura Laura Alvim (Av.
Vieira Souto. 176. Ipanema, tel.: 267-
1647) está com uma programação bem

especial para os baixinhos que curtem
as aventuras da turma da Disney. A

mostra infantil, que este mês é inteira-

mente dedicada aos desenhos animados

daquele estúdio, leva ao público neste

sábado, ás 16h. o filme Dumbo (45 min),

estrelando o eletantinho ridicularizado

pelos outros animais de um circo por ter

as orelhas muito grandes. Ele acaba

dando a volta por cima, aprende a voar

e se torna a maior atração do circo. No

domingo e a vez de um protagonista
mais peralta. o Pato] Donald. Ele é a

estrela em Meu amigo Donald (4> min),

filme dividido em vários episódios mos-

trando as trapalhadas de Donald como

fotógrafo, porteiro de hotel, no deserto

do Saara e se atolando para trocar um

pneu de carro. As projeções, feitas em

telão e com entrada franca, continuam

no próximo lim de semana. L: a diversão

não fica só nisso. Desenhos animados

também são atração no C entro C ultural

Banco do Brasil com a mostra Histórias

arrepiantes de Disney, neste sábado e

domingo, ás 10h30. lambem de graça.

? Inferno na Tor-
tc (The towering
inferno, El' A,
1954). dc John
Guillermtn. Com
Steve McQueen.
Paul Ne wma n .
Wijliam Hqíüen,
Faye Dunaway c
F"red Astaire Esse
elenco estelar cn-
frenta um terrível
incêndio no dia da
inauguração do
maior arranha-céu
do planeta, liar-
tter /fome l 'idéo.

I 
,mz\¦•f"1

? llatari! (Ilata-
ri!, EUA, 1961). de
Howard Hawks.
Com John Wayne,
Hardy Kruger. El-
sa Martinelli e Red
Buttons. Aventura.
Caçadores sedia-
dos na África Cen-
trai vêem a paz do
grupo ir por água
abaixo quando
chega ao acampa-
mento uma bela
fotógrafa. Bela fo-
tografia. fura-
niounti CIC 1 ideo.

? O ataque dos
vermes malditos
(Tremors, EUA,
1989). de Ron Un-
derwood. Com Ke-
\in Bacon, Fred
Ward e Finn Car-
ler. Paródia aos Itl-
mes B de ficção
cientifica. Minho-
cas gigantescas
atacam uma cida-
dezinha no deser-
to. matando uns e
aterrorizando ou-
tros. Universal
C/C Vídeo.

? A torradeirinha
valente (The brave
Ii 111e Toaster,
EUA), baseado em
novela de Thomas
M. Disch. Dese-
nho animado em
longa-metragem,
dublado. Bando de
eletrodomésticos
sai á procura do
antigo dono, um
carinhoso menino,
e no caminho en-
frenta inimigos
mortais. Chico In-
létamerhana.
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O caqui

vira ovo

de codorna

Luiz Luppf

Apoenan Rodrigues

SÃO PAULO — A delicadeza e criati-
vidade do chef Yoshikazu Tanabe. do

Suntorv. o restaurante japonês mais sotis-

ticado da cidade, e capaz de transformar
um ovo de codorna num delicado caqui.
Não no sabor, é claro. O o vinho, que
assume o aspecto da fruta, e apenas um
detalhe da cerimônia gastronômica cha-
mada kaiseki. tradicional banquete de

iguarias japonesas que o Sunton. esta

promovendo este mês.

Para os pai a dares mais exóticos, o
kaiseki é um festival de sabores e beleza.

Ao todo são onze pratos, servidos em

seqüências de microporções. que satisfa-

/cm com muito estilo as exigências de um

ótimo cardápio oriental. O kaiseki é origi-
nano das cerimônias do chá da fcra Mu-

romachi (1336-1573). quando diminutas

porções eram servidas antes do cha. Sim-
bolo de sofisticação e despreendimento. a

partir da Era Edo (1603-1867) a ccrimò-
mia assumiu contornos mais luxuosos e as

funções culinárias de jantares tormais. em
variedades representadas por diterentes

ideogramas.
O kaiseki que o Suntory apresenta em

edições especiais e o mesmo incluído nos
melhores restaurantes do Japão. O chej

I anabe buscou no outono as inspirações
visuais e do paladar para montar a se-

qüència de pratos. Com ingredientes im-

portados e nacionais ele ia/ combinações
mágicas, como a entrada zensai. compos-
ta de ouriço do mar. ovo de codorna.
salmão defumado, castanha assada c pei-
xe agulha. Ou o yakimono— filezinhos de

carne grelhados pelo próprio comensal
numa grelha especial de cerâmica, rechea-

da de carvões fumegantes.

Hoje. sexta, e amanhã, sábado, são os

últimos dias da promoção, feita só nos

jantares. As reservas, para o mínimo de
duas pessoas, devem ser feitas com ante-
cedència pelo telefone (011) 283-2455. O

preço ê de CrS 9.800.00 por cabeça, ex-
cluídos serv iço e bebidas.
Restaurante Sunton — Alameda Campi-
nas. 600. Jardins.

O restaurante japonês
Suntory está promovendo

um festival kaiseki

Outras atrações de Sampa

Show
Zimbo Trio — Há 27 anos, em ativi-
dades solo. ou acompanhand(j> artis-
tas como Elis Regina. Eliseth Car-

doso c Leila Pinheiro, entre (outros
nomes, o grupo integra com láurea a
história da MPB. No seu primeiro
show paulista do ano. o Zimibo des-
fila agora um repertório corh músi-
cas de Tom Jobim, Hermeto Pas-
coal. Milton Nascimento. DÍjavan e
Pixinguinha. Teatro Crowne Plaza —

Rua Frei Caneca, 1.360. Ccfrqueira
César. tel. 284-1144. Sábadoj á meia
noite. Ingressos: CrS 2.500.00.!

Exposição
Vivian Drucker — Da vivência de
dois anos de trabalho em
dorf. Alemanha, a artista selecionou
seis pinturas a óleo que exibem for
mas e cores, com pinceladas vigoro-

sas. Galeria Luisa Strina — R
João Manoel, 974a, Jardins.
2471. Sexta, das 10 ás 20h, e
até as 14h.

ua Padre
tel.280-
sábado.

Cinema
Os melhores filmes de 1990 —j- Mostra
selecionada pelos críticos e pespas liga-

das ao cinema, em São Paulo. Ho-

je, às 16h30, 19h 10 e 21h50. O campo
do sonhos, de Wim Wenders, que fala
da decisão de um jovem fazendeiro em
transi ormar sua propriedade num cam-

po d<: beisebol. Amanhã, ás 16h30.
18h20, 20hl0 e 22h, Vozes distantes. de
Terer ce Davies, mostra velhas recorda-
ções ie uma família de operários ingle-
ses dt Liverpool. nos anos 50. Domingo,
ás 17. 19 e 2jlh. Loucuras de tuna prima-
vera. de Loijiis Malle, sobre os aconteci-
mentos de maio de 68. em Paris, que
atingsm um vilarejo no sul da França.
Cine:iesc —f Rua Augusta. 2075, Cer-
queira Cesajr, tel. 282-0213.

Rock
Mar:elo Nova — O ex-vocalista da
banda bajana Camisa de Venus a-
presenta-sç com seu grupo Enverga-
dura Moral. No repertório os hits do
Carrisa. músicas do seu primeiro so-
lo e do trabalho em conjunto com o
saudoso Raul Seixas. Como o show
é no Aeróanta, para quem gosta de
dançar a diversão é em dose dupla.
Rua Miguel Isasa, 404, Pinheiros,
tel.211 -70144. Hoje e amanhã á meia
noite. Ingressos: CrS 2.000,00.
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ARREDORES

Dario Zalis

sen
no

Country Club

r ^Eh«* HHBM^

Dario Zalis

ANGRA DOS REIS
Dommgo de Ramos Bênção dos Ramos seguida
dc procissão, as I8h. na Igreja Matriz dc Araruama.
no Centro

ARARlAMA
Velas No sábado. .i parto .Ias I Ih acontece a 10
Regata Transararuama. aberta a tpdas a- classes .dc
barcos a vela Cada classe parte de um dos muniu-
pios que circundam a região c atravessam a I agoa de
Araruama, até a chegada no Country Club do Brasil,
na Rodou.. Amaral IV.xoio. km N em Araruama
lnformacocs na \ratur. lei (0„*Uv) t^-„-\ f v

ARRAIAL DO CABO
Cinema O < ineclube < abisia continua com a
mostra Ira de Ouro do (. ínema Japonês, um presente
para os cinéfilos Sábado c domingo. á> 20h. tem o
clássico I rotina tem >su encanto, de ^sujiro 

O/U.
acompanhado do curta Origqtjii Plenário da ( ama-
ra. V. da I iherdade s n. < entro CrS 150. I studan-
les com carteira e menores pagam meia.

CABO FRIO
Exposic3o ( om a proximidade da Páscoa, o
Museu dc Aric Religiosa c 11 adicional de ( abo I no. _ • ¦_ _ _ M ^

z£%s£%2£ r4^?r O menestrel vai a Friburgo
sobre tela I 1.1 Sacra. de Ivan ( ru/ < > Museu dc Arte
Religiosa e I : adicional funciona de quarta a sexta
ilas |4h as 20h. e sahado c domingo das I6h as 20h

Domingo de Ramos No domingo as 9h. ha a
Benção dos Ramos no Convento Santa Maria dos
Anjos Vs 9h30, s,u a Procissão dc Ramos em direção
a Igreja Matriz de Nossa Senhora da \ssunçao

ITATIAIA
Cavalos Lm Penedo aconlece o 1 l eilão Manga
larga Márchador. sábado, as 20h. no Hotel da Ca-
chòeira. com Í5 animais: .30 fêmeas e - machos
Informações pelo te!.: <**-•-*}• s! l-f,-ou • -•

NOVA FRIBURGO
Cinema iir anteruan pmcos peto pertço .im.
São Josc. Av, Alberto Braune. 88. Centro. 17h, I 'li e
2lli CrS 300

PARATI
Exposições \ Mostra de Artistas Paiaticnses
continua na Casa de Cultura, na Rua Dona Geralda.
s n, diariamente, das 15h ál —
Memória da comunidade parutiense, do fotografo el -

so I ujinuira. cedida pelo Museu de V <c Sacra de
Parati, está na Secretaria de C ultura (antiga cadeia),
no l.argo dc Santa Rua. diariamente, das *<h as ISh^

PETRÓP0L1S
Artesanato \ exposição « imdo £
artesanato da região, fica ate dia .' c c i •'
Palácio de C ristal. na Rua Alfredo Pach..
terça a domingo. das 9h as i sh

Artes plásticas «> Bauhaus Shopping C uncr ™

duas cM  de arte. A Le Marchand apresn a

exposição de gravuras e óleos de artistas eomo K c

Camargo. ( ailos Bracher Lyd.a Okumura C.cc
Dias e Jenner Augusto De segunda a sab ido das

14h30 às I9h30. lojas 20 e 21 O Curso 'I c ru Ia/

mostra do trabalho de sete alunos, na loja -4

segunda a sábado, das !3h as 20h. Rua Nelson dc

Sa 1 arp (antiga loão Pessoa). 88. C entro
Livros A. Feira de Livros do Bauhaus Shoppng

( enter „i so ale sábado na I ivr.«p ' -""a

loja^S I pis.- das 11 h às 20h Rua l)r Nelson d., a

I arp (àntig|ffl)ão Pessoal. Ss.Centio.

2h I a exposição

Oswaldo Montenegro lança seu

disco J7|| de artista, o cléeimo-pn-

meirõ cie sua carreira, sábado, <.is _lh,

no Nova Friburgo Country C lube.

\o -show. como no disco, Montene-
oro homenageia todos os artistas, cios

palhaços aos poetas, dos músicos aos

travestis. O repertório é puxado por
I'ida de artista, gravada em tom atro.

só com percussão, mas o shov> desce a

tons românticos com uma regravaçaò

de Como é grande <> meu amor por
você. Ele, no entanto, não deixa de

lado velhos sucessos, como Dança dos

signos. Entre as novidades, Escondi-

dos no tempo, um "aloxe anarquista .

Museu O Museu Imperial de Petrópolis, antiga
residência dc verão da familia imperial brasileira,
comemorou 50 anos no ano passado Com um acervo
de 1 I 500 peças e um arquivo de so mil documentos
da época do Império, é passeio obrigatório^ emocio-
nante De terça a domingo, das I2h as I h30 lei
(02421 42-701 2

Cinema trm:n<»f<>hiti C me Star II. R T"eresa.
1.515. lfipcrshopping ABC 2" piso. \lto da Serra
I4h30, J6h30, IXh3Qe 2Òh3<> ( <"5 <00.

frès iftlÚirÍH e unia pequena dama C inema Petrópo-
hs R -do Imperador. 808. Centro, tçlj (0242) 42-
22''" I 5h, I 7h. I9h e 21 h Ct 5 400.

tuti-m Cine \rl Bauhaus, R João Pessoa, VV t en-
tro. tel. (0242) 43-3633 I4h. I6K20. lXh40c 2lh OS
400.

TERESÓPOLIS . ,
Exposição \ exposição Cem anos dc historia
,„,„„m(«<ões em Teresòpotis fica ate domingo, das
11ih as I8h. no Salão de Exposições da < as., de

( ulttira. na Praça Uíscelmo Kahitschek. s n. \raras

e Cigana, uma composição em ritmo

espanhol que serve cie pretexto para
uma homenagem a Paco cie Lúcia.

Citados na canção que da título ao

show e ao disco, Clementina de Jesus

e o poeta do absurdo. Zé Limeira.

Sobram ainda homenagens para Bob

Marlev. Roberto Carlos e Cora Cora-

lina. Os ingressos, ate sexta, custam

CrS 2.000 (sócios) e CrS 2.500 (não-

sócios), e no dia serão vendidos a C rS

2 500 (sócios) e CrS 3.000 (não-só-

cios). Mesas a CrS 5.000 (com direito

a uma garrafa de vinho). Informações

no Countrx ou pelo tel.: (0245) 22-

9552 ou 22-0614. (Lúciana Crespo)

Cinema Garantia (te morte: Cinte Mvorada I. \v
I cliciano S. vire. 740. C entro, tel 742-2131 Sex
21 h Sab i6h. 20h e 22h Dom.: 15h, }7h, I9he21h

/Síiuceeram Je mim: Cine Alvorada II. Av Feliciano
Sodré. 749. Centro, tel "42-2131 Sex. 2lh. Sab.:
16h. 20h e 22h Dom I5h. I7h. 19h ellh. CrS 300.

VOLTA REDONDA
Show Ivan I ms apresenta seu show de lançamen

IO do disco Ivan Vinte Anos Lins. em que comemora
vinte anos de carreira, sábado, as 23h. no ( lube
( omerciai. na Rua Jotre Cata Preta. s_n. Colina
Ingressos CrS 500 (sócios), CrS I.XK) (nao-socios) e
C'rS 2 000 (mesa) lnfoniíiaçòes no C lube. tel (0-4.)
42-1714 ou 42-1715. ou Julinho Produções, tel.
(0243) 43-091 s ou 43-0510.

Bossa Nova Em comemoração a O cinqüentenário
da C ompanhia Siderúrgica Nacional, está aconteceu-
do o projeto 17ia cheia de bossa, com estrelas da
bossa-novaj todos os domingos, ate 12 de maio. no
Memorial Zumbi, na Vila Santa C ecilia Neste tio-
mitmo. às 1 Sh. tem show de Lcny Andrade c Jonnnv
\|| 1'nirada franca

PROGRAMA 35

Oswaldo Montenegro
lança seu novo disco

sábado no Nova Friburgo
Countrv Club
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2 / TV Educativa

Ldu-

EXECUÇÃO DO HINO NACION VI.
I HI ECL RSO Io GRAU Educativo
TEl.F.CURSO 2° GRAU Educativo
Ql AI IKK AÇÃO PROFISSIONAL
cativo
\ F.RSO E REVERSO Educativo
RÃ-T1M-BI \t Infantil
M ÃOS MÃGIC\S Infantil com Plun-plim
GINÁSTICA LIGIA AZEVEDO
STADIl M Esportivo
GENTE DO ESPORTE Personalidades
ésportiv as
1 I OVE VOl Aulas de inglês
DOC l MEM 4RIOS DIRIGIDOS Hoje
360" grau s I ale do Hur
REDE BR \SII —TARDE Noticiário
RIO NOTICIAS Noticiário local
R V-TIM-BUM
M ÃOS M \GICAS

\I I EI CAÇÃO PROFISSIONAL
\ERSOE REVERSO
DOCT MENTÁRIOS DIRIGIDOS
I I OVEVOL
SEM CENSURA Debates. Apresentarão
de Liliana Rodrigues Hoje o mediei' e me-
diuni Edson Queiroz. o pesquisador Augusto de
Lima iSeto. o radialista Rcnê e <; professora de
alemão l anta Coelho Sampaio
RIO NOTICIAS
I EMPO DE ESPORTE Noticiário espor-
tivo
MATÉRI V PRIMA Programa de auditório
para adolescentes. Apresentação de Sérgio
Groisman
JORNAL DO CONGRESSO Noticiário
do Poder I egislativo
SI \\ E Ê A NOITE M inisserie cm cinco
capítulos, baseada em obra de F Scott Fit/ge-
rald Direção de Robcrt Knighls. Com Peler
Strauss. Mar> Stecnburgen e Scan Voung. (4"
capítulo i
REDE BRASIL — NOITE Noticiário com
entrev istas
MEMÔRI \ Biografia de artistas e intclec-
tu.ih Apresentação de Fabiola Villanova
Hoje Luiz Gonzaga
ESPECIAL BBC Documentário: Animais
em guerra
TEMPO DE ESPORTE Noticiário espor-
tivo
DINHEIRO VIVO Informativo econõmi-
CO
E\EC t ÇÃO DO HINO WCIOWL

Telefone da emissora 292-00)2

4 / TV Globo

TELECURSO 2° GRAU Educativo
BOM DIA BRASIL — Entrevistas políticas
BOM DIA RIO Noticiário e agenda cultu-
rallocal

Sh \Ol DA XUXA Infantil Apresentação de
Xuva

I 3h GLOBO ESPORTE — Esportivo local
13h10 JORNAL HOJE Noticiário, agenda cultu-

r.il e entrevistas
13h35 \ \LE A PENA VER DF. NOVO — Repnse

da novela Top modeí. de VValter Negrão e
Antônio Calmon

14h50 SESSÃO DA TARDE Filme Os ETs tare-

1 7h40

1 Sh

HOJENATV

ESCOL1NHA DO PROFESSOR RALVIl N-
DO Humorístico
BARRIGA DE ALUGUEL Novela de Glò-
ria Pere/ Com Cláudia Abreu. Cássia Kiss.
Victor Fasano e Vera Holtz

lSh50 LI A CHEIA DE VMOR Novela de Ana
Maria Morct/sohn. Ricardo Linhares e Maria
("armem Barbosa. Com Marilia Pera. Francis-
co Cuoco, Su/ana Vieira, Aríete Sallcs e Na-
bela Garcia
RJ TV Noticiário local
JORNAL NACIONAL Noticiário nacio-
nal e internacional
MEU BEM. MEU MAL Novela de Cassia-
no Gabus Mendes Com Jose May cr, Lima
Duarte. Yona Magalhães. Lídia Brondi e Sil-
via Pfeifer
ARAPONGA — Novela de Dias Gomes. Fer-
reira Gullar c Lauro César Muni/ Com Tar-

l%4<
20h

20h 30

! 1 h 30

22H20

23H55

0h25
I h05
4h05

5h20

Telcfon

M

7h 15
7hí0
Sh

cisio Meira. ( ristíane Torloni. Paulo José e
\i;> Fontoura

{^ESTIVAI. DE VERÃO Filme Sexta feira
IA. I / parte Jàson vive
JORNAL DA GLOBO ( "omcntarios de
Paulo F rancis
LOJ ^ DO [TERROR Seriado
CORUJÃO I Filme Tugindo d<> Inferno
CORUJÃO S Filme . í reunião do papai
sabe-tudo
O PODEROSO BF.NSON Seriado

: da emivsora 529-2X57

6 / TV Manchete

PROGRAM AÇÃO EDI CATIVA
BR gSlfj A Jornalístico
( OMET\ VLEGRIA

SUPERCAN

ESPN UHF 48

16h45 SESSÃO AVENTURA
Cop e Bicrossers

Seriados: Space

6h
6h30
7h30

8h30
9h30
I0h30
Ilh
1 lh30
I2h
12h30
I3h

13h30
14h
14h30

15h
17h
I7h30
I8h
20h
21 h
21h30
22h
22h30
23 h
23h30
Ih30
2h
4h
4h30
5h
5h30

7h
7h30
8h
8h30
9h
lOh
Ilh
12h
I3h
I3h30
I4h30
I5h30

CAMPEONATO DE TIRO
CAMPEONATO DE ESQUI N'A NEVE
AUTOMOBILISMO NHRA DRAG RA-
CING
AUTOMOBILISMO OFE ROAD
STHII. TIMBER
CALIFÓRNIA KARTING
RESUMO HÍPICO
ESPORTES ACADÊMICOS DA AMÉRICA
SNOWMOBILE
POR DENTRO DA TURNÊ PGA
ENTRE EM FORMA COM DENISE AUS-
TIN
TREINAMENTO BÁSICO
CORPOS EM MOVIMENTO
MODELAGEM FtSICA COM COR^
EVERSON
CAMPEONATO DE GINÁSTICA
MUSCULAÇÃO
POR DENTRO DA TURNÊ PGA
GOLFE VINTAGE INVITATIONAL
FUTEBOL INGLÊS
SOCCER WORLD
SUBARU SKI WORLD
SURFE
NBA TODAY
SEMANA ILUSTRADA DE MOTORES
TOP RANK BOXING
OS ANOS MÁGICOS NOS ESPORTES
BASQUETE UNIVERSITÁRIO
ESQUI NA NEVE
AITOMOB1LISMO GLORY DAYS
UP CLOSE
TOP WINTER SURF

RAISHF4

TELEGIORNALE
HAN HASS
O HOMEM E A NATUREZA
MÃOS OBRAS ARTES
CARO ZECCHINO
CONCERTO MÜSICA CLÁSSICA
POP INTERNAZIONALE
MEZZOGIORNO
MÚSICA ITALIANA
CINEMA
CARO ZECCHINO
POP INTERNAZIONALE

Infantil Apresenta-

AL

16h3 SHOWGHIBLI
!7h3<> CONCERTO MUSICA CLÁSSICA
18h POP INTERNAZIONALE
I9h CHECK-UP
20h CLUBE 92
21 hI í] TEMI DEL CÁLCIO
2lh3C TELEGIORNALE
22h RAI IN CONCERT
23h SHOW GHIBLI
Oh FRF.E DOG
Ih CINEMA
2h VELA D ORO
4h30 IL NÜOVO CANTAGIRO
6h30 POP INTERNAZIONALE

CNN SHF 5

5h HEADLINES INTERNATIONAL
5h30 HEADLINES NEWSROOM
6h HEADLINES INTERNATIONAL
8h30 BUSINESS MORNING
9h HEADLINES INTERNATIONAL
9h30 BUSINESS DAY
lOh HEADLINES INTERNATIONAL
10h30 HEADLINES INTERNATIONAL
Ilh I.ARRV KING REPLAY
12h CNN WORLD DAY
13h HEADLINES INTERNATIONAL
I4h CROSSFIRE — Debate econômico
I4h30 HEADLINES INTERNATIONAL
15h CNN NEWS WORLD
15h30 HEADLINES INTERNATIONAL
16h WORLD BUSINESS TONIGHT
16h30 HEADLINES INTERNATIONAL
1 Sh | CNN WORLD DAY
18h30 1 HEADLINES INTERNATIONAL
I9h j WORLD BUSINESS TONIGHT UPDATE
I9h30 CNN SHOWBIZ TODAV
20h CNN WORLD DAV TODAY
21h MONEYLINE - Economia e negócios
21h30 CROSSFIRE Debate econômico
22 PREMINEWS — Noticiário
23h L.ARRY KING
Oh HEADLINES INTERNATIONAL
lh SHOWBIZ
Ih30 HEADLINES INTERNATIONAL
3h30 MONEYLINE
4h HEADLINES INTERNATIONAL

(O Suf>ercanal funciona por assinaturas, nas
ondas UHF e SHF. Contatos pelo telefone
205-5-612)

PROGRAMA 36 22 3 a 2K 3



HOJE NA TV

I2h:<

I2M5

13h20

17h20
I8h55

19 ti 10
19h30

20h30
20h35

21h30

22h30

23h30
Oh I 5

cão dè Cinthyá c Patnck Dc 15 cm 15 min .
flashc* tio MANCHETE ECONOMIA ín-
forma li vo econômico
\I WC1IKTE ES POR FIV V— 1° TF.MPO -
Noticiário esportivo
JORN \L DA M VNCHETE — EDIÇÃO DA
TARDE Noticiário
CLUBE DA CRIANÇA Infantil Aprcsen-
tacão dc -\ngclica
SESSÃO SUPER-H E RÓIS Desenhos
MANCHETE ESPORTIVA 2o TF.MPO

Noticiário Esportivo
RIO EM M VNCHETE Noticiário local
CORPO SANTO Reprise da novela dc
José Louzciro
fcRID DEMARCADA Boletim da F-1
JORNAL DA MANCHETE — I" EDIÇÃO

Noticiário
\ HISTÓRIA DE VNA RAIO E /\. TRO-
VÃO Novela dc Rita Bu//ar ,e Marcos
Caruso. Com Almir Sattcr. Giusenpe Orista-
mo. Tamara Taxman c Nelson Xavier
DOCl MF.NTO ESPECIAL Jornalístico.
Apresentação de Roberto Maya Hoje. o tira-
nui dos índios suicidas d<i reserva ilc Dourados,
eaiuàs. lerenas e guaranis
NOITE E Dl V Noticiário com entrevistas
VERSÃO ORIGINAI. Filme t corda dó
carajáo

Telefone da emissora: 285-0033

<agl

6H05
6h25
6h 30
7h55
8h

9h

lOh

I0h30

11 h 15
I2h
i:h^o
13h 30
14h30
15h
15h40
I6h20
|7h

I8h50
19h 20

19h30

20h 30

21h30

23h30
I h 30

2h

3h

Telefone da emissora 542-2 I 32

9 / TV Corcovado

*W' 

% 
!T

s\li

Jeannic é um gênio, às I5h, há Bandeirantes

7 / TV Bandeirantes

MISTÉRIOS DA FÉ Religioso
CA DA DIA Religioso
A HOR A DA GRAÇA Religioso
BOA VONTADE Religioso
TV BAIX ADA Jornalístico sobre a Baixada
Fluminense
Dl \ A DIA Variedades Apresentação de
Tavinho Ceshi
COZINHA MARAVILHOSA DA OFÉLIA

Culinária com Ofélia Anunciato
OS IMIGRANTES Reprise da novela de
Benedito Ru> Barbosa
DESENCONTROS Seriado
\CONTECE Noticiário
ESPORTE DOTAL Noticiário esportivo
FLASH
V1DEOMIX Clipes musicais
JEANNIE E l M GpNIO Senado
A FEITICEIRA Senado
ELIPPER Seriado
CANAL LIVRE Debates Apresentação de
(iilsc C arnpos
JORN AL DO RIO Noticiário local
¦VGROJORNAI. Informativo sobre o cam-

JORNAL BANDEIRANTES Noticiário
nacional c internacional
O HOMKM QLE VEIO DO CEt Sena-
do
FESTIVAL DE CINEMA Filme: Rmbosj
cada fatal
SEXTA NBA BASQUETE
JORNAL DA NOITE Jornalismo comen-
tado. Apresentação de Alexandre Machado
FLVSH Filtres istas Apresentação de

Amaurj Jr
BOA VONTADE Religioso

7h30

8h
8hl5
8h30
9h
9h30

lOh
1 Oh 30

lh

II h 30

12h
1 th 30

I6h
Sh

19h

19h 15

22h

23h
3 h 1 5

lh

2h

O RIO È NOSSO Jornalístico e entrevis-
tas. Apresentação de Douglas Prado
POSSO CRER NO AMANHÃ Religioso
RENASCER Religioso
VINDE A CRISTO Religioso
IGREJA DA GRAÇA Religioso
CENTRO I)E CONVENÇÕES EVANGEI.I-
CAS Religioso
FERIAS no ACAMPAMENTO Seriado
FM TEMPO Agenda cultural. Apresenta-
Cão de Roberto Milost
BEM FORTE Programa sobre saúde
Apresentação de Maura Nogueira
VIBRAÇÃO Esportes. Apresentação dc
Cláudia Tenório
TUTT1 DAN1 Clipes de maior sucesso
NON STOP - Programa de meia hora ininter-
riipta com vídeos
CAS Total Clipes de heavy metal
DISK MTV Parada de sucessos com os 10
clipes mais pedidos
MTV NO AR Noticias sobre arte. espeta-
culos. comportamento e cultura
BEAT MTV
gravar
TOP 10 EUR
Europa
MTV NO AR
CLÁSSICOS MTV
todos os tempos
L VDO B - Lançamento de clipes de vanguar-
da
VOICE OVER Os clipes mais pedidos da
programação

Clipes sem intervalo, para

Os 10 melhores clipes na

Os melhores clipes de

Telefone da emissora 5S0-15 36

7h 1 5 AÇEnIa do INVESTIDOR Informativo
c entrevistas sobre o mercado linance.ro

7h30

lOh
12h30
13h
13h30

15h
I6h
17h
1 "h.^O
I Sh
!9h
19h25

19h 30
20h

21 h

21 h 30
21h40
23h

Oh

Oh 15
0h30

Carla Camurati, Nei Latòrraca e Fúlvio Ste-
fanini
\I.Õ DOÇl R V — Seriado com Virgínia No-

vícki e César Filho
I J BRASIL — 2" EDIÇÃO Noticiário
\ PRAÇA ÈNOSSA Himorisliço
JÔ SOARES, ON/.E E ME1 \ Entrevistas
com Jô Soares. Hoje: a piloto </<• f-2 Suzane.
Carvalho, o publicitário Luís (.iulehi c a cantora
Sora Se i
TJ INTERN \CION \L Noticiário interna-
cional
TJ BRASIL Resumo do noticiário
I V SHOPPING Entrevistas. Apresentação
de Irene Ravache

Telefone da emissora 580-031 3

13 / TV Rio

6h45
7h
8h

8h30
9h
lOh

lh
II h55
I2h
I 3h
13h30

17h

I7h30

I Sh
I9h
20h
21 h
21 h
22h30
23h
23h30
0h30

Edu-

INSTANTE BRASILEIRO Musical
REENCONTRO Religioso
qualificação proeission vl
cativo
INSTANTE BR \SILEIRO
TÜNEL DO TEMPO Seriado
CI.l P TV Música jovem ao ivo
PERDIDOS NO ESPAÇO Seriado
INSTANTE BR VSILEIRO
C'LIP'S Os melhores da casa
REPÓRTER rio Noticiário
RIO l RGENTE Entrevistas, debates e va-
riedades
REPÓRTER SF.M MEDO Noticiário po-
licial
REPÓRTER RIO — 2" EDIÇÃO
rio
(I.IP I V
COLUMBQ Seriado
TÚNEL DO TEMPO Seriado
Kl NG FL Seriado
INSTANTE BR VSILEIRO
INSTANTE BRASILEIRO
REPÓRTER RIO Noticiário
OS MELHORES CLIPES
N V CORDA BAMBA Seriado

Noticia-

11 /TV S

SESSÃO DESENHO Infantil Apresenta-
ção de Vovó Mafalda
MARIANE Infantil
CHAPOLIN — Seriado
CHAVES Seriado infantil
SHOW MARAVILHA Infantil Apresen-
tação de Maia
A JUSTIÇA DF. DEI S Reprise da novela
A VINGANÇA Reprise da novela
ALÔ DOÇl RA Reprise
T & T — A FORÇA DA LEI Senado
COMBATE NO VIETNÃ Seriado
TJ RIO Noticiário local
ECONOMIA POPULAR — PERGl.'NTE
\0 TAMER Informativo econômico
TJ BRASIL Noticiário
BRASILEIRAS E BRASILEIROS Novela
de Waltcr Avancini Com Edson CelularL

Telefone da emissora: 293-001 2

10/25 TV BÚZIOS

(Às sextas, sábados e domingos, a coluna Televisão
apresenta a programação da 7' Búziov Os programas
so podem ser captados na Armação de Búzios, Cabo
Frio, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostrasi

8h30 TVF. Retransmissão da programação do
Rio

I0H55 REGIÃO DOS LAGOS AO VIVO Entre-
\ istas

12h pTV E
lSh50 REGIÃO DOS LAGOS AO VIVO Entre-

\ ist.as
;oh ECOLOGl ANDO Jornalismo ecológico
21 h 30 T\'E
22h GLOBO ECOLOGl \ Jornalismo ccolog -

CO
22h30 AUTOMOBILE Programa sobre automo-

veis
23h3() \I BR AÇÃO Show. esporte e ação
Oh ECLIPSE Musical
lh HI-FI Musical
2h METRÓPOLIS Clipes esportivos e musi-

cias
2h30 TV E

Telefone da emissora: (0246) 23-1502
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\ \ FUGINDO DO INFERNO

\ 7^ ^ -. >} a Jjr ThBL • 
"?. 

i TV Globo ~ lh
\ ^¦5m3Kr-' (The great escape) de John Sturgcs
Vss^^*"^ L \ Com Steve McQuccn. James Gar-
______ 1% 2J ncr. Richard Auenborough. James
«i^  mft'Coburn c Charles Bronson EUA.

OS ET« CARETAS 'JMRH
TV Globo — I4h50 Dura^ao 168 min.

(Morons from outer space) de Mike Drama de guerra Em 1945, pri-
riff sioneiros de um campo de con-
nm> ccntrapao alcmao planejam e cxccu-

lam uma grande fuga. Longa
detalhada superprodupao baseada

~~r£te numa historia real. Elenco estelar
iter- roteiro bem cuidado. filmado com
idos »<V>, jeitao de documentario. mantcm o
una- intercsse. Curiosamentc, foi este Hi¬
de- me que inspirou o scriado comico
:nda Guerra, sombra e iigua fresco. pro-

Fugindo do inferno, no duzido enire 1965 c ~i * *

SEXTA FEIRA 13, A REUNlAO DO PAPAI
6- PARTS — JASON VIVE SABS TUDO

TV Globo — 22h 15 TV Globo — 3h50
(Friday the 13th, Part VI — Jason (The Father Knows Best reunion) de
lives) de Tom McLoughlin. Com Marc Daniels. Com Robert Young.
Thorn Matthews. Jennifer Cooke. Jane Wyatt. Elinor Donahue, Billy
David Hagcn e Renee Jones. EUA. Gray e Larry Chapin. EUA (TV)
1986. 1977.
Duracao 87 min. : Dura^ao 78 min.
Terror. O indestrutivel Jason Vor- : Comedia dramatica Casal prcstcs a
hees mata adolescenies no L.ago j comemorar seus 35 anos de uniao
Cristal. £ o mesmo roteiro de scm- tenia reunir os filhos para comemo-
pre mas alguraas boas piadas de j rar a data Nostalgica reuniao dos
humor negro — que sc pcrdcram na personagens da scrie Papai sabe tu-
dublagem. como vimos na outra do. produ/ida cntrc 1954 c 62. t
exibi<;ao — tornam este aqui o rac- ibem lento mas nao chega a scr ruim.
Ihor filme desta interminavel scrie ;0 problcma c que todos crcscemos

fcitos para o cinema sobre o tema. de horror. Nao que isto signifique desde o tempo cm que a scrie passa-
Uma longa e sangrcnta rotina. * alguma coisa. va na TV *

(Humoresque)
gulcsco. Com John Gar- ^

Obscuro

que ^

se
sinuante mecenas. Quan-
do exige sou
amor, o musico, ainda «•
apaixonado pcla namora-
da de infancia, percebe \
que carreira chegou
um dramatico impasse.  

'v |

P&B. ? ?. Joan Crawford e a ricafa de Acordes do coragao

Um par de

dramas

premiados

Rogério Durst

Fim de semana cm clima carnava-
lesco. Não. a programação não está
uma folia. Temos, isto sim. três dias
animados pelo bloco de um filme só.
O já prometido e não exibido iugosla-
vo Quando papai saiu em viagem de
negócios desfila amanhã. Antes e de-

pois rola apenas tolerável rotina. Ho-

je, por exemplo, tem reprise de Açor-
des do coração (1946). dramalhão de
jean Negulesco. São 125 minutos de
tormento de ricos, o conflito român-
tico entre um pianista famoso (John
Garfleld) e uma milionária exigente
(Joan Crawford). O estilo elegante e
exagerado de Negulesco, romeno que
foi para Hollywood fazer fitas ro-
mãnticas. garante lágrimas sofridas,
risadas involuntárias e muita música
clássica.

Sábado, como ja vimos, passa
Quando papai ... que em 1985 deu ao
iugoslavo Emir Kusturica a Palma de
Ouro em Cannes. Cometendo a ousa-
dia de colocar na tela o stalinismo da
Iugoslávia dos anos 50 visto pelos
olhos de um guri cujo pai foi em
cana, o cineasta cria um filme ao
mesmo tempo político e bem-humo-
rado. E também realista e lírico, fac-
tual e imaginativo. O resultado, ape-.
sar de baseado numa época, lugar e
situação política bem marcadas, é
unuersal e atemporal.

No domingo o bloco já passou.
Restam para cremar as tristezas al-

guns bons momentos de Laços de
ternura (1983). de James L. Brooks.
Apesar da experiência como roteiris-
ta. Brooks estreou na direção com
este filme tremendamente mal amar-
rado. Mas como provou cm seu filme
seguinte. Nos bastidores da noticia
(1987). o diretor é assim mesmo cheio
de boas idéias que não se casam entre
si. O que não impediu Laços de levar

para casa cinco importantes Oscar. O
único merecido foi para.Jack Nichol-
son. que garante os citados bons mo-
mentos do filme.

PROGRAMA 38
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Acordes do

coração
TV Manchete —Oh 15

(Humoresque) de Jean Ne-
gulesco. Com John Gar-
field. Joan Craw ford.
Ruth Nelson. J. Carrol
Naish e Joan Chandler.
EUA. 1946.
Duração 125 min.
Drama. Obscuro violinista
encontra bela milionária
que dá incentivo a sua car-
reira. Ele consegue fama e
fortuna e aos poucos vai
se envolvendo com sua in-
sinuante mecenas. Quan-
doa ricaça exige seu
amor. o músico, ainda
apaixonado pela namora-
da de infância, percebe
que sua carreira chegou a
um dramático impasse.
P&B. ? ?.

FUGINDO DO INFERNO
TV Globo Ih

(The great escape) dc John Sturgcs
Com Stevc McQuccn. James Gar-
ncr. Richard Attcnborough. James
Coburn c Charles Bronson EUA.
1963.
Duração 168 min.
Drama dc guerra. Em 1945, pri-
sioneiros dc um campo de con-
ccntração alemão planejam e cxccu-
tam uma grande fuga. Longa c
detalhada superprodução baseada
numa história real. Elenco estelar c
roteiro bem cuidado, filmado com
jeitão dc documentário, mantém o
interesse. Curiosamente, foi este fil-
me que inspirou o seriado cômico
Guerra, sombra <• água fresca, pro-
duzido entre 1965 c 71. # *

SEXTA FEIRA 13,
O- PARTI — JASON VIVK

TV Globo — 22h 15
(Friday the I3th, Part VI — Jason
lives) de Tom McLoughlin Com
Thom Mallhews. Jcnnifcr Cookc.
David Hagcn e Rencc Joncs. EUA.
I986.
Duração 87 min.
Terror. O indestrutível Jason Vor-
hees mata adolescentes no Lago
Cristal. È o mesmo roteiro dc sem-
pre mas algumas boas piadas dc
humor negro — que se perderam na
dublagem. como vimos na outra
exibição — tornam este aqui o me-
lhor filme desta interminável série
de horror. Não que isto signifique
alguma coisa *

A RKUNIÀO DO PAPAI
SABITUDO

TV Globo — 3h50
(The Fathcr Knows Best reunion) de
Marc Daniels. Com Robcrt Young.
Jane Wyatt. Elinor Donahuc. Billv
Gray c Larry Chapin. EUA (TV)

| 1977.
I Duração 78 min.

: Comédia dramática. Casal prestes a
| comemorar seus 35 anos dc união

tenta reunir os filhos para comcmo-
j rar a data. Nostálgica reunião dos
personagens da série Papai sabe tu-

jdo, produzida entre 1954 c 62. É
ibem lento mas não chega a ser ruim.
;0 problema é que todos crescemos
desde o tempo cm que a série passa-
\a na TV. *

Joan Crawford é a ricaça de Acordes do coração

OS rra CARETAS
TV Globo — I4h50

(Morons from outer space) de Mike
Hodges Com Mel Smilh, Griff
Rhys Joncs, Joanne Pcarce. Jimmy
Nau c Paul Brown. Inglaterra.
1985.
Duração 87 min.
Comédia. Alienígenas imbecis ater-
rissam em Londres c são explorados
por empresário espertalhão. Já ima-
ginou um inglês fazendo humor dc-
bilóidc? Pois veja este aqui, aprenda
como c c se arrependa. •

EMBOSCADA FATAL
TV Bandeirantes — 2lh30

(A rumor of war) de Richard T.
HcfiVon. Com Brad Davis. Kcith
Carradine. Micháel 0'K.ccfc. Stevc
Forres e Brian Dcnnchy. EUA
(TV). I980.
Duração 145 min.
Guerra. Americano se alista como
fuzileiro na Guerra do Vietnã c pre-
sencia os horrores do campo dc ba-
talha. Primeiro telefilme americano
sobre o Vietnã baseado nas expe-
ricncias reais dc Philip Caputo. É
quase uma compilação dos filmes
feitos para o cinema sobre o tema.
Uma longa e sangrenta rotina. *

Fugindo do inferno, no 4



(The long summer of Geo"rge Adams)
fg^SSsF '"S dc Stuart Margolin. Com James

\ fl Garner. Joan Hackett. Alex Harvey ^^
jbbe Anjanette Comer. EUA (TV).

O DESTEMIDO SENHOR ¦ £iU^^£al2^I^^IH
DA OU ERR Dura^ao

TV |lobo 22h25 Drama. Nos anos 50. ferroviarto LdCOS de temiira
(Heartbreak ridge) dc Clint East- If- cspccializado cm locomotivas a va- TVflshn ">lhl5
wood Com Clint Eastwood. Mars- W 1® , V por tenia sobreviver ao advento das ' ~"
ha Mason. Everett McGill, Moses ¦mm > ' 

y •«•«#?¦ |H maquinas diesel. Teledrama no qual (Terms of endearment) tie Ja-
Gunn e Bo Svenson. EUA. 1986. W "; 

y v-^py VH James Garner empresta seu estito mes L. Brooks. Com Shirley
I)ura;ao 130 min. 1, I' - leso e abestado de interpretar a uma MacLaine Jack Nicholson.
Drama Sargento duriio tenia rcatar / : - |Crda e nostalgica historinha so- U . W;' - Tpff H-iniHs ecom a esposa enquanto cspcra >cr | . *"brc o interior amcricano. E ate Dcbra g '
enviado para combater em Grana- ^L-^«b59F^ 

' 
que funciona. Talvez porque as- John LithgOW. EL A, 19o3.

da. Mistura dc a<ao. comcdia dra- tr0 c CqUipe de produgao sejam Dura^ao 132 min.
matica c romance. Assistive! En- os mesmos do saudoso scriado Ar- Drama Viuva inicia romance

Como eliminar seu chefe »*»«*»«*» com „ vmnho. Um asttonauta
aposentado e ensandecido.

 Mas acaba envolvida pclos

Aguia na cabeqa haverA outro amanha como eliminar seu chefe problcmas da fllha. vitima da

TV M inchctc 22h30 TV Manchetc - 0h30 TVGIobo-3HI5 infidelidade do mar.do e de

De Paulo Thiaso. Com Nuno Leal (Will there be really a tomorrow?) dc (Nine to five) de Colin Higgins. uma lraglLa 0<-ngj u-rrmnd

Mala Christiane Torlom. Hugo Fielder Cook. Com Susan Blakcly. Com Jane Fonda Lily Tomhn ? ?

Carvana. Jece Valadao. Zc/e Motta tec Grant. John Heard e Melan.e Dolly Parton Dabney Ccjjcman 

e Xuxa 1 opes Bras,I. 1985 Mayron. EUA (TV). 1983 Henry Jones. ELA. 1980

Dura^ao I OK min. l)uraVao 98 min. Dura.ao 110 min.
v |„,1 Rinwrafia A vida e carrcira da atriz Comcdia. Tres secretartas cxplora-

Policial. Bicheiro garuinuoso dcfla- .lllJ'm.llOL,ril-ica Prances Farmer. das por seu chefe armam um piano S
gra autcntica guerra no su muiu^> 

Tc|efi,'mc q^| ,rata dfrmcsmortcma para sumir com ele. Comcdia dc

que'no's deu V.ncsiuccivel Botalha que seu cogjemporaneo cinemato- pcruas que funciona

1<l>78) Thiago lrata grafico Franc, c^t4To
o rico mundo do bicho com a cenicmen^ Emc 

gu. plano. cai numa rotina de repar- /TflPVEM
inexpressividade habitual Mas al- o s 

 ^ n5rt rhe. ticao nublica. Duas metades tao /
guem ha de qucrcr ver a scminua 

ib ,L adequa- difcrentes quanto as anatomias de LatOS de lernura «a"I
Christ,anc Torlon. como uma vede- ga a scr um sun Do||v 

Parlon c Li|y Tomlin. Jll
te sensual. do para esttio. »

~ 
HOTEL DELUXO

-— TV Manchetc — 18h
^ JTHM(Hotel) dc Richard Quinc. Com Rod Taylor.

' 
j. Catherine Spaak, Karl Maiden. Melvyn

QuandO papai iS Douglas e MerleOberon. EUA. 1967.
JpJ Dura^ao 124 m;n.

33||| 0|X1 viagem , Hr Drama. Eficenie adaptacao para a tela de
» . 1 ik% um romancc dc Arthur Hailev Ou seja. nao

dc negOCIOS podena bom. *

(Otac fluzbenom 
FORQA

Moreno de Bartoli, Miki 
Glenn Close. Keith Carradme". Alfonso

Manojlovic. Mirjana Ka- • Arau. Trinidade Silva e Ray Oriel. EUA

vie \ ujisic e \.\A Has. lu 
|H|SR» /> Drama. Casal amcricano encontra ilumina-

goslavia. 1985. »y gao numa aldeia mexicana. Telefilme :en
Dlira^ao 144 min. com duas coisas raras na T\ : inteligencia e
Drama. Na 

Jugoslavia.

forcadoS por criticar 6 re- (Police Academy) dc Hiigh Wilson. Com

gime comunista. Para steve.GuUen^r^vG.W.^BaU|y^peorft

lhos que o pai *\ ComMia.

longa xiagcm dc ncg 
^ inedito drama iugosl&o I O destac/uc do sabado uma longa c chata senc de comedia paste-

lao. •
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ATENÇAO

LONQO VERÃO
TV Manchete — 2h30

(The long summer of George Adams)
de Stuart Margolin. Com James
Garner. Joan Hackett. Ale.x Harvey
e Anjanette Comer. EUA (TV).
1981.
Duração 98 min.
Drama. Nos anos 50. ferroviário
especializado em locomotivas a va-
por tenta sobreviver ao advento das
máquinas diesel. Tcledrama no qual
James Garner empresta seu estilo
leso e abestado de interpretar a uma
lerda e nostálgica historinha so-
bre o interior americano. E ate
que funciona. Talvez porque as-
tro e equipe dc produção sejam
os mesmos do saudoso seriado Ar-
quivo confidencial. *

O DESTEMIDO SEHHOR
DA OUERRA

TV Globo 22h25
(lleartbreak ridge) dc Clint East-
wood. Com Clint Eastwood. Mars-
ha Mason. Everett McCjiII. Moscs
Gunn e Bo Svenson. El. A. 1986.
Duração 130 min.
Drama Sargento durão tenta reatar
com a esposa enquanto espera M.-r
enviado para combater em Grana-
da. Mistura dc ação, comedia dra-
mática c romance. Assistivcl En-
quanto se espera os filmes sobre a
invasão do Kwait. *

Laços de ternura
TV Globo — 23h 15

(Terms of endearment) dc Ja-
mes L. Brooks. Com Shirley
MacLaine. Jack Nicholson.
Debra Winger, Jeff Daniels e
John Lithgqw. EUA. 1983.
Duração 132 min.
Drama. Viúva inicia romance
com o vizinho, um astronauta
aposentado e ensandecido.
Mas acaba envolvida pelos
problemas da (ilha. vítima da
infidelidade do marido e de
uma trágica doença terminal.
? ?

Como eliminar seu chefe

COMO ELIMINAR SEU CHEFE
TV Globo — 3h 15

(Nine to five) de Colin Higgins.
Com Jane Fonda. Lilv Tomlin.
Dolly Parton. Dabncy Coleman c
Henry Jones. EUA. 1980
Duração 110 min.
Comedia. Três secretárias explora-
das por seu chefe armam um plano
para sumir com ele. Comédia dc
peruas que funciona bem enquanto
o sumiço do chctc e fantasia desvai-
rada. Mas. uma vez concretizado o
plano, cai numa rotina de repar-
tição pública. Duas metades tão
diferentes quanto as anatomias de
Dolly Parton e Lily Tomlin. *

Aouia na cabeça

TV Manchete 22h30
Dc Paulo Thiago. Com Nuno Leal
Maia, Christiane Torloni. Hugo
Carvana, Jece Valadfio. Ze/è Motta
c Xuxa Lopes Brasil. 1985
Duração 108 min.
Policial Bicheiro ganancioso delia-
gra autêntica guerra no submundo
carioca. Mais um filme do cineasta
tjuc nos deu o ineM^uccivcl Hiiiullui
dos Muararapes (I97S). Thiago trata
o rico mundo do bicho com a
inexpressividade habitual Mas al-
guem há dc querer ^er a seminua
Christiane Torloni como uma vede-
te sensual •

Laços de ternura na Globo

HOTEL DE LUXO
TV Manchete — I8h

(Hotel) de Richard Quine. Com Rod Taylor.
Catherinc Spaak, Karl Malden. Melvyn
Douglas e Merle Oberon EUA, 1967.
Duração 124 min.
Drama. Eficenie adaptação para a tela dc
um romance dc Arthur Hailey. Ou seja. nào
poderia ser bom. *

Quando papai
saiu em viagem

de negócios
TV Globo — 0h50

(Otac na sluzbenom putu)
de Emir Kusturica. C om
Moreno de Bartoli, Nliki
Manojlovic, Mirjana Ka-
ranovic. Mira Hurlan, Pa-
vle Vujisic e Eva Ras. lu-

goslávia. 1985.
Duração 144 min.
Drama. Na Iugoslávia, em
1950. funcionário público
é condenado a trabalhos
forçados por criticar o re-

g i m e comunista. Para
manter a tranqüilidade no
lar. sua mulher diz aos li-
lhos que o pai saiu numa
longa viagem de negócios.
? ? ?

FORCA mística
TV Bandeirantes — 20h

(Stones from Ibarra) de Jack Gold Com
Glcnn Close, Keith Carradine. Alfonso
Arau. Trinidade Silva e Ray Oriel. EUA
(TV)- 1988.
Duração 100 min.
Drama. Casal americano encontra ilumina-
ção numa aldeia mexicana. Tclefilme :en
com duas coisas raras na T\ : inteligência e
Glenn Close. *

LOUCADBMIA DE POLÍCIA
TV S — 22h

(Police Academy) dc Hugh Wilson. Com
Steve Guttenberg, G.W. Bailey. George
Gayncs, Kim Cattrall e Bubba Smith. EUA,
1984.
Duração 95 min.
Comédia. Recrutas desastrados criam o caos
na academia de policia. Primeiro filme de
uma longa e chata série de comédia paste-
lão. •O inédito drama iugoslavo c o destaque do sábado
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JORNAL DO BRASIL

AM 940 KHz ESTEREO

SEXTA
Jornal do Brasil informa Às 7h30, I2h30. ISh30e
23h30. sáh . dum c fcriâídos. as Xh 30. 12h30. ISh30 c
23H30
Repórter -)B Informativo as horas certas
JB noticias Informativo as meias horas
I" página Das 7h as 9h30
Panorama econômico As Sh30
Lotação esgotada -\s 23h50. Show. com o vibrafo-
msta I itmel Hampton na Europa cm ll»54

SÁBADO
Melhor do Brasil As 1 ! h Destaques de hoje

Chico Buarque, Simone. Gal Gosta e Toquinho
Panorama do disco As |9h Destaque para os novos
discos dc João Gilberto c Mansa Monte Produção e
apresentação de João Máximo.
\rte-Final Jazz Brasil As 22h Destaque de hoje
Ricardo Silveira, João Donato, Hermelo Paschoal e
Nivaldo Ornelas.

otação esgotada As 23h50. Red, hot (í blue. a
música de Cole Porter com vários intérpretes jovens

DOMINGO
Especial JB Aslih Especial com o cantor Moreira
da Silva.
Balanço do rock As I9h Destaque para Lightininif
Hopkins, o blucsman que influenciou vários roqueiros,
entre eles Ringo Star. que também se destaca em sua
primeira apresentação ao vivo nos Beatles cm 1962.
Vrte-Final Jazz \s 22h. Destaque p.ira Kenn>
Dorham. Ralph Peterson. Tomas Franck e Michel
l.egrand

otação esgotada Às 23h50 Os gr a tides sucessos de
II Jolson cm gravações de 1945 a I9-4.S

FM ESTÉREO 99,7MHz

SEXTA.
Noticiário Dc hor.i em hora
1" C lasse As 6h
Destaque econômico \s 9h3Q
Informe JB -\s 1 I h50. I 7h50 e 24h
Clássicos em FM \s 20h Reprodução digital

í*/)( i D.IVs. iherturii da Opera O Rapto do
serralho, dc Mozart (ASMF. Marnncr - AAD - 5:40).
Sonata n" I. <¦»: />¦< maior np. I. de Brahms (Zimerman

AAD - 29:35); Damos ( imeertantes. dc Strawinsky
(Craft AAD - IX 10); Jubilatc Deo omnis terra -
Moteio o seis vozes,, dc Cristóbal de Mo ralés (Pro

( antiorie Antiqua. Londres - AAD - 6 25): Sonata n" 5
• Primavera, cm Fã maior, para violino c piano, op 24.
dc Bccthovcn (Menuhin, Kcmpfl - ADD - 25:40); Une
barque uo !'()< ean. Jc Ravcl (OS Montreal, Dutoit -
D D D - 7:49). tdàgio. de Albtnoni (M algo ire - AAD -
S:22): Sinfonia Londres n". 104 em Ri maior, dc Haydn
(Fil Berlim. Karajan - DDD - 28:59): Seis Epígrafes
antigos Para invocar Pa/i, deus do vento dc verão. Para
uma tumba seril nnmi Poro uma noite propii ia. I'ara a
Dançarina dos i rótah>\. Para a egípcia: e Para agrade-
eer a chuva da manhã, dc Dcbuss\ (Duo Ki-ntarsks -
ADD - 14 40); Bachianas Brasileiras n" 5 Ana Canti-
lena e Dança Martelo . dc Villa-l i>bos (Victoria dc
los Angeles. ORF. Villa-Lobos ADD - 10 42). Suite
tio bailei / Papoula Vermelha, dc Glicre (OT Bolshoí.
Faycr - AAD 46 19); Concerto a cinco em Fã maior,
op 1-4. dc Benedetto Marcello (Solisli di Milano -
AAD 8:15)

SÁBADO
C lávsicos em FM As 20h Destaque dc hoje The
Rakè i Progress I carreira de uni libertino Opera
em t\es atos. dc Strawinsk)

DOMINGO
C lávs.icos cm f*M \n 2Uh. C hor<) para violoncelo c
orquestra, dc C amargo Guarnicri

RÁDIO CIDADE — 102,9 MHz

DOMINGO
Votas tendências \s I7h Destaque para uma sc-
qüèhcia com quatro super gaitar hands Pale Samts
Spider, lhe Perjeet disaster e \'ed's aiomu dustbin:
lançamentos dc tres covcrs Butholc Surfcr\. Cartcr c
Dihosàur Jr . três grupos eletrônicos' Rigód20 Snam;
Terrorisis , SA-42. e. no ultimo bloco, //;<• dream
qcademy. Enigma e Cheh Mame c-te último com a
música Rah eddami, faixa do primeiro disco dc R \l
(música árabe moderna) produzido nos Estados l ni-
dos
Lisa Stanfield in>ade a Cidade As lHh Destaque ao
vivo para. seus mais rcccntcs succssos como Aliaround
lhe no ride This is right time.

FM 105 — 10S, 1 MHz

DOMINGO
Elymar Santos na FM 105 \- 17h O cantor relem-
bra o ano dc I9S5. quando alugou o f anccáo, fala da
sua participação no musical Evita c tonta como loi sua
infância, seus amores e sucessos.
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...3 a/tit ; wm
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Sônia D'Almeida

Alcéfí I 'alettçà na renovação musica! da JB

Anna Muggiati

um painel com o que* há dc mais expressi-
vo, além dc lançar gravações exclusivas,
testando no\as composições. Assim, o ou-
\intc pode conhecer cm primeira mão al-

gumas gravações realizadas nos estúdios
da rádio, como O nome da cidade, música
de Caetano Vcloso interpretada por
Adriana Calcanhoto. c O gato comeu, dc
Sérgio Ricardo.

Na receita desta programação, stan-
dards internacionais misturam-se a novi-
dades como a worhlmusic de Paul Simon e
Olodum. o blues dc Rommy F.arl and The
Broadcastcrs, e ate pitadas timidas do
rcggac de Peter Tosh e Jiminy Cltff. Mas o
ouvinte tradicional que não se assuste: a
mola Tncstra da JB AM continua sendo o
bom-gosto. Aiceu Valença em sua Loa a
Lisboa e a parceria de Caetano e Johnny
Alf em Olhos negros, por exemplo, estarão
no ar para não deixar dúvidas.

A JB-AM está

de cara nova

O ouvinte vai antenar sinais diferentes
a partir deste fim de semana: a balança da
Rádio JB-AM 940 KHz está com novos

pesos e medidas. É a renovação da pro-
gramação musical, que aos poucos vai
modificando o seu perfil, entrando em
sintonia com todas as tendências da músi-
ca brasileira. Com esta mudança, a orien-
taçãp musical da rádio passa a ter 60% dc
teor nacional. A idéia e levar aos ouvintes
vários estilos e cobrir a produção musical
do pais em diversas épocas. Vão ao ar os
anos 30 e 50. a bossa nova, o instrumen-
tal. Cartola e Cazuza. A JB-AM vai traçar
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A dupla da Ferrari: Alesi e Prost, o piloto que já ganhou o GP Brasil seis vezes

HOJE
Documento especial As 22h30. o documentário
da Manchete visita a resersa dc Dourados, no Maio
Grosso do Sul. onde uma superpopulação dc 7 mil
indios sobrevive cm apenas 3.500 hectares. A idéia e
denunciar o drama dos cauiás. terenas c guaranis, ijuc
descaracterizados pela cultura branca passam por
crise existencial c acabam sc suicidando Muitos deles
se enforcam, outros tomam \cnenos agrícolas ou
bebem cachaça.

Memória Ás 22h. o musical da TVE homenageia
o campositor João do Vale O autor de clássicos da
MPB como Pisa rui fulô; Canto da ema c Piha na
pimenta ganhou repercussão nacional quando, em M,
ao lado dc Zc kctty c Nara l.cão. fc/ o sho» Opinião
Sua composição C arcara marcou os anos 60.

A liberdade de escolher O programa da T \ L.
estreia as 23h30 c tem dc/ episódios. Sua pauta sc
baseia no pensamento dc Milton Friedman, econo-
mista dc renome internacional c ganhador do Prêmio
Nobel Nesta semana o destaque vaí para a t força
do mercado, mostrando Hong-Kong, considerado
pelo autor "o mercado mais livre do mundo

Esporte - Âs 23h30, a Bandeirantes transmite ao
\i\o o jogo dc basquete profissional norte-americano
entre as equipes dc Dctroit Pistons c Philadclphia.

SÁBADO
National Geographic Às 21 h30. o programa tia
Bandeirantes rc\c
Hermudas Registr
nha Mais um sl
nhos. e \ lagens ao

Cinemania A

,a os mistérios do / riánguto chis
,t curiosas cspccics dc fauna man-
iow aquático estrelado por golii-
Haiti e Alpes
partir das 13h30. na Slanchctc,

destaca o clipe Dttdlev Sioqre c C her. Na seqücncia
dos favoritos. cen;.s de Ironweed c Alien o resgate O
lançamento cm vídeo mostra f renesi, do mestre Ai-
fred Hitchcock. bistldorcs dc O estranho vampiro e
do desenho Dark Akira. Para fechar, uma matéria
especial com Maçaulay Culkin, o garoto do filme
Esqueceram de mini

Sucesso Às 2Óh30, na Bandeirantes. João Dona
Jr entrevista Mike T\son. o ex-campeão mundial dos
^esos-pesados.

Globo ciência A partir das 7h30. o programa da
Globo mostra como a eletrônica e a informática
contribuem com as indústrias automobilísticas para o
lançamento de automóveis seguros, econômicos c
fáceis dc dirigir

Hollywood rock in concert Na Bandeirantes,
as 22h30: Cliff Richards, lilly Jocl. Tanita Tikaram.
Brvan Adams. Bcc Gces, Lisa Stansficld c Smead
0'Connor
Sábado aberto As 22h. na TVE. mostra a atriz
Natália Timbcrg falando sobre sua sida profissional e
a peça Yunt laço dourado

Cine MTV Às lSh. o programa da MTV apresenta
uma entrevista com Robcrt dc Niro c Robin Wil-
hams No \fqking o/f, o filme Três solteirões e uma
pequena dama

DOMINGO
Esporte — A partir das l.3h. a Globo transmite o
Grande Prêmio do Br.iMl dc Fórmula 1 Direto dc
São Paulo, autódromo dc lntcrlagos, a prova tem a
participação dos pilotos brasileiros Ayrtón Senna.
Nelson Piquct. Maurício Gugclmin c Roberto More-
110 e do francês Alam Prost. que já venceu este GP
seis vezes Às llh, a Bandeirantes transmite o jogo
entre Interc Milan. válido pelo Campeonato Italiano
dc Futebol. Às 15h, na mesma emissora, tem o jogo
de vôlei masculino entre os limes da Pirellí e Frango
Sul Às 1 ?h, a Bandeirantes transmite o jogo de
basquete masculino, que decide o Campeonato da
Liga Nacional.

Especial Almir Sater No musical da Manchete,
às Ph20, o galã da novela .1 história de Ana Raio e
/e Trovão mostra seu lalento como violeiro e compo-
sitor O programa foi gravado durante o Projeto SP,
onde Almir apresenta as canções do L.p Hasta bonito,
de S9.

Cara a cara — Às 22h. na Bandeirantes. Mariha
Gabricla entrevista o psicanalista Flavio Gikovate,
que na segunda-feira estreará no programa ( anal
livre
Check in Às 21 h30, na MTV. tem como convida-
do Ed Motta

Globo ecologia — A partir das 7h40, na Globo,
comprova a eficácia e a viabilidade econômica do uso
do biogás, ou gás natural

22 3 i 2S 3 1441

O crítico Wilson Cunha, no programa Cine-
mania, da Manchete, afirmou que apenas os
últimos 20 minutos do Poderoso Çhejao 3 se
salvavam. Qual não foi nossa surpresa ao ler no
Júri B desta revista que o sr Cunha dera a
cotação de bom (duas estrelinhas) para o filme
do sr. Coppola. Ninguém aqui está a fim de
exigir das pessoas coerência plena em seus pro-
nunciamentos. mas não custa nada de vez cm
quando a gente colocar um freio em nossos
desvarios. Antônio Sol ter, Copacabana, Rio.

A

A Bandeirantes continua decepcionando:
depois da mutilação de Daunbailó, somos enga-
nados pelo horário de apresentação de Estra-
nhos no paraíso. Só consegui assistir a uma
pequena parte do filme, o que me deixou pro-
fundamente chateado. Mereço respeito. Aliás,
merecemos. A Bandeirantes merece boicote.
Adilson Pereira, Rocha Miranda. Rio.

?

F. com grande prazer que abro a revista
Programa na seção Rádio e me depuro com
estações que nunca havia escutado antes e nem
sabia que existiam. Depois de experimentar
quase todas da FM. hoje divulgo as minhas
estações favoritas (três), saindo daqueles rocks
e músicas massacrantes o dia todo. Parabéns,
Programa, por mais esta opção de programa
em casa! Rivana Gusmão, Jacarepaguá. Rio.

?
(...) Aproveito para parabenizar a Rádio JB

AM pela programação de bom nível (ótima
escolha do grupo Rumo para propagandear os
classificados) e em especial á charmosa revista
Programa que nos distrai tremendamente. 100
anos de JB: parabéns! continue assim, tão jo-
vem... Joana Garcia. Humaità, Rto.

(...) Considero necessário que os anúncios
dc shows da Programa tenham a expressão
"por pessoa , pois no caso do show apresenta-
do pelo Canecão. informa a revista que o preço
das mesas e de CrS 6.000 a mesa centra! e C rS
4.500 a mesa lateral. Em verdade as mesas só
são vendidas completas, com quatro lugares
cada. e cobrando esse preço por pessoa a mesa
central vai a CrS 24 mil e a lateral a C rS 1S mil.
(...) Marcelo Bavmal Botafogo. Rio.

Ivan Lu na
Programa sorteia
brindes entre os leito-
res que escrevem para
a seção Correio. O lei-
tor Marcelo Bayma
foi contemplado esta
semana com dois con-
vites para a peça Love
letters. com Carlos
Zara e Eva Wilma (fo-
to), no Teatro dos
Quatro. Favor comu-
nicar-se com Oneir Pi-
nho. na redação (585-
4610). As cartas de-
vem ser enviadas com
assinatura, nome
completo, endereço e
telefone para JOR-
NAL DO BRASIL,
revista Programa, seção Correio, Av. Brasil,
500, 6o andar. São Cristóvão, CEP 20949.
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ipara ANUNCIAR LIGUE 585-4160

anigEga
AMAURV torreão -
Compro-" vdo prata, mô-
vois quadros, custais, ta-
petes persas, etc 227
3905
BRECMO VIP Visconde
Pira já 11:1 S/711 Tel 267
1963 ou 521 4261 Semana
de 13 19 h. Sáb 10'13 n
CASA JÚLiO Venda de
Tapetes Ortentais e Arraio
•os Restauração e lava-
ijem Av Pasteur 451 casa
2 r 295-7830
COMPRO CARTAZES ORI-
GiNAiS Americanos de
cmema dos anos 30. 40 e
50 em bom estado Qual-
quer quantidade Pago em
dólar Ligar p. 255-1320 ou
259-5764 Haroldo ou

AULA DE FRANCÊS Prof-1
de alto nível Graduada na
Sorbonne Paris Mana Cris

na 287-2456
AULA INDIVIDUAL DE Ml-
CROCOMPUTADOR
Cursos sob medida
MS DOS Lotus 123.
Wordstar. dBASE IH Pius.
MS-Word. Cobol Vendo
Hardware e sistemas In-
formações 237-0884 Prof
Luiz Antônio
AULA PARTICULAR Alfa-
betizaçào Ia a 4a série, dift-
cuidados em aprendiza-
gem. acompanhamento Z
Norte Ana, 208-9095
AULA
GRAU
mâtica
nise

MACHADO ANTIGUIDA
DES Compra e vende mô-
veis. pratas. quadros, obj
antigos Francisco Sá 51
LÒja 17 T 521 -0030

AULA PARTICULAR To-
das as matérias até 8a sé

e Acompanhamento es
colar Tr 399-0069 0043

VENDO QUADROS - A
fresco e óleo sobre teia
p^tores nacionais Tel
iODD 032; 213-1510 Ane
te Pode deixar recado

AULAS

PARTICULARES

ACOMPANHO ENSINO
SEU FILHO - Oualque- ma-
to"<i E pesquisas 247
5739 Prfa Ana

AULA PARTICULAR DE
PIANO E TECLADO Clãs
S'CO ou popular a\ domicílio
ou em minha residência
Ilha Tel 208-9252 ou 571
4683 Elame Cotia
AULAS DE i' A 4-' SÉRIE
Atendimento individual
Professora especializada e
experiente 571-2703

ACOMPANHAMENTO ES
COLAR Pedagoga acom
panha seus f>:^os de 3-' e
4a ser.e do 1 grau 205
2491 Lma
ACOMPANHAM'" NTO PE-
DAGôGiCO - Adeus roeu
peraçâo e provas finais
Oriento estudos de seus'¦ihos Tr c. João Paulo
350-4956
ACOMPANHAMENTO ES
COiAR Do CA á 4a Séno
do 1 Grau Português p
estrangeiros Gil. 208-5066
ACOMPANHAMENTO ES
COLAR Do C.A a 8~* séne
e Português o estrangei
ros Prof3 Sônia 232-6306
ACOMPANHAMENTO ES-
COLAR 'odasas matérias
do 1 ' grau Aulas mdivi
duais 1 000.00 254-3521
A DOMICILIO Aulas i
partir de 1 mil. do CA a 4
série Pfr8 Catarina 257
0388 ou 236-0803
ALEMÃO INGLÊS - Portu
guês p estrang Trad
Versão Intérprete - Aulas
partic 322-4574 Cristina
APRENDA VIOLÃO NA
HORA DO ALMOÇO - Téc
n»ca. ritmo, teoria e harmo-
ma Clássico ou Popular
Infs 533-1356
AULA DE BATERIA -
iniciantes Aula prática
teórica, método moderno
Te! 245-0709 Leonardo
AULA DE CANTO EM NI
TEROl Popular e erudito
resultados rápidos. Tel
719-3744 à noite

AULAS PARTICULARES
De Matemática p o 1C
grau. individuais Infs Tel
234-6186 Patrícia
AULAS PARTICULARES -
Ou pequenos grupos Fran-
cês e Inglês Prof* de Fran
cês CJ formação na França
o curso completo da Alian
ça Francesa Prof de In
glês formada pela UEFU. c.
pOs-graduaçâo na UFF
SEI. tels 285-4964 266
7674

PARTICULAR 1
Português e Mate
Tel: 259-4902 De

AULAS DE PIANO E TE
CLADO Harmonia e edu
caçào auditiva. Clássico e
Popular Prol Maria no Ley
ros 254-9916
AULAS DE ALEMAO — In
divid ou grupo Qualquer
nível Tel. 512-3848 Hei-
muth
AULAS DE INGLÊS Con
versaçáo. método rápido
Preparo p viagens Portu
guês p estrangeiro, con
versaçáo 256-3152
AULAS DE MUSICA Pia
no. canto e vioiáo Adultos
e crianças Popular e erudi
to Tel 521-5762
AULAS DE ALEMÃO ¦ Ma
nhã noite Tr 267-3741 ou
24 7-8935 lá noite), c Anja

AULAS — Embalagens de
papel, couro, cerâmica e
pintura em tecido Infs
Prfa Ethel 265-8528.245
9321

GERMÂNICO ¦ Leciona ale
máo individual grupo ba-
soado ; em sistema reco
nhecidb Tel 2450936
GUITARRA Rock. Blues.
Jass. MPB. Teoria, harmo-!
ma e improvisação Forma-j
do petó G I.T (Guitar Institu-j
te Of Technology) Ricardo;
Mendes 205-2402 Preço;
por aujla CrS 1500,00
GUITARRA VIOLÃO Au-
Ias individuais ou em du-
pias Douglas Peres. tel
256-0747 

'

AULAS ¦ Inglês Português
l:e2<! graus, convors. via
gem, port p estrangeiro
Silvia 267 1097

HIDROGINÂSTICA E NA-
TAÇÃO Ginástica e Alon-
gamento Aulas indiv./ gru-
po Programas porsonaliz
Prof'1 fespectaiiz 286-1646
INGLÊS
p profrSSK:
div /grlupc

AULAS Mat Fis e Quím .
exper em recup e acomp
p 1r. T: Graus e Vestib
265-1945. Prof Willian
BAIXO E VIOLÃO - Em La
ranjcras Prof formado no
Musician Institute T 245
9952 225-1724 Vinícius
BAIXO ELÉTRICO - Técm-
ca, ;mprov»saçáo. harmo-
ma Musico profissional
GUILHERME MAIA. 275-

142
BAIXO E VIOLÃO Técn:
ca. improvisação, harmo
nia Musico profissional
Eduardo Dias 229-4508
CANTO - O Prof KALEBA
VILLELA. 7 anos expenôn
cia em canto popular e eru
dito Tel 511-2019
contabilidade p em
PRESÃRIOS E EXECUTI
vos de alto nível - v,
sáo geral fundamental em
poucas reumôos indivi
duais objetivas Auditor de
alto nível Osmar 287
6802. a no^te
CURSO LIVRE De Dese-
nho e Pintura, prática e teCh
rica Tel 717-9468. Agnete)

AULAS DE INGLÊS Pro-
fessora americana Tr 222
9178

ULAS DE DESENHOS -
Individuais p-' iniciantes
Curso em 4 ou em 8 me-
ses Tel 294-2756 Rosina
AULAS DE INGLÊS Prf
André Profissiencia P Uni-
vers tíe Cambndge nota A
511-5349/274-3018

CURSO PERSONALIZADO
DE INGLÊS Atende aos
seus objetivos na Língua
Inglesa Indiv ou peo gru
pos Elizabeth 537-2086
ESPANHOL - Prof'1 nativa
10 anos de experiência In
dividual. grupo ou empre
sas Tel. 295-8856
FÍSICA E MATEMÁTICA
Acompanhamento e recu
peraçáo qualquer nível
Cálculo Eng° Militar do
IME Tel. 248-8890. Ro-
berto

AULAS DE PINTURA ¦ De-
senho e Historia da Arte
também cJ aulas práticas
em exposições 239-6160
AULAS DE VIOLÃO — Ini
ciantes. Cr$ 1 500.00 aula
Tr 246-0720 LUÍS CLAU
DIO (amanhá ou noite)
AULAS PARTICULARES
Inglês c iniciantes, via-
gens. Io e 2C graus Vera
287-6863
AULAS PARTICULARES
Acompanhamento do alu
no da 1a a
Sul)
4685

Prof3
4J série (Zona
Heloísa 287

FRANCÊS - Aulas indrvi
duais ou em grupo, áudio-
visual, tradução, prepara
çáo o mestrado Centro
Tijuca Te! 238-0833
FRANCÊS — Vários níveis
Suprindo obietivos diver
sos Adultos ou crianças
Tel 256-3581
FRANCÊS EM GRUPO
Profa parisiense nata C
ne!ánd'a Preço 5 mi! 240-
7037
FRANCÊS Aulas partícula
res. qualquer nível ou ooje
tivo Prof*1 formada SOR
BONNE Ahx 259 2087

onversaçâq
íxecut in-j
nível prof!

AMEFj 255-3038
INGLÍS - Aulas partícula
res Ãcompanhamenio de
alunofe de 1o o 2° graus:
Sucesso garantido1 Prof2
Andreia. 246-1643
INGLÊS - Estudante c. d'
plomi dos EUA Individual
ou grjupos Tel 247-0771
Zona; Sul.
INGLÊS ACOMPANHA
MEN|TO ESCOLAR - Todos
os nijveis. 2 mil hora Prof
Érikaj Tel 288-0575 ou
571 -0930

INGLÊS - Aulas ind:v c.
Prof
Adul
çôes

Emp Multinacionais
os e crianças Tradu-

Ligia 286 7509
INGLÊS - Francôs-' Italiano
Alemão e Espanhol Falo'
Leia! Converse1 em 24 h
Percb inibiçáo. bloqueio e
exorbite conversaçáo Aula
nas Presidências o nas em
presas, em todos os bair
ros cio Rio Tels 287-4681
287-|3646 247 9716 325
OOU

estr<
exp
do

INGLÊS-PORTUGUÊS P:
ngeiro Profa longa
extenor Método rápi
ernanda 225-8385

INGllÊS SEM MISTÉRIO
Aulas md ptodos

veis Prepara pA/iagens,
exames, emprego 266
7047
INGl ÊS P' CRIANÇAS - Co
rnece cedo e certo Aulas
mdiv a partir de 6 anos
Mat importado, local
comlp Seu filho se sentirá
em ! ondres T 285-6284
ITAL ANO. INGLÊS — Es
panfol. Francôs. Alemão
Português Aulas part Hor
a comb INEP. 255-0999

LÍNGUA PORTUGUESA
Acompanhamento. Gramá
tica. (Literatura. Interpreta
çâo tf Cnaçáo de Textos
257-1 239 '226-8604 Kátia

MICROCOMPUTADORES
DOS. progr e aplicati-

vos diversos. Prof Infor-
mática UERJ 248 8890.
Roberto

MATItMÃTICA — Aula
particulares de 5a a 8'1 série
o 2C brau Z Sul Ricardo
tel 5» 2 2567
MICRpCOMPUT ADORES

LotuS. Dbasic, Word Star
MS-DOS. etc Aulas em ca
sa (rmpha ou sua) ou escr
tório prof c oxperiencia
em treinamento 239-7610

MICRO COMPUTADOR
executivos. DBase Lo-

tus. na sua casa ou escrito-
no T 293-5023. Tieko

INSTITUTO DE
LANE A SoluçS
gente para seus pr
capilares Centro
Peçanha. 155 Gr
Tel 262-7815 Z

S Copacabana
Gr 701 — Tel : 3

MICROCOMPUTADORES
Operação e programação

Aulas na sua casa ou oscri-
tOrio 264-7875 Leonardo

MAGLAU'S CAB
ROS Cortes
manicure. ca':sta
çáo. limpeza de
das Marrecas 36
lândia Tel 220-5

PIANO CLÁSSICO Profa
Islandesa, formada em
Boston, dá aula de piano
particular Infs 294-4810

MAQUIAGEM E
atendimento a
Profissional de
espec noivas. 2

PIANO CLÃSSICO Aulas
p' crianças e adultos, »n-
cluindo teoria e musicaliza
çáo 255-0500 a noite

MAQUILAGEM
VA Contorno tj
correção sobrj
275-2888' 51 1-2

PORTUGUÊS P ESTRAN-
GE1ROS Io e 2o graus
Prof'1 especializada e gra
duada pela Universidade dá
aulas mdiv ou pequenos
grupos Ipanema 267
9872 CrS 2 mil p hora

PROFESSORA PRIMÁRIA
• Dou aulas particulares de
1' a 4-' séne Adriana, 399
7381
PROFESSORA PARTICU
LAR Dá aulas p crianças
até Ia série primária Tol
273-3570 Elizabeth
PROF3 PRIMÁRIA - Dou
aulas particulares mdivi
duais no Grajau de 1 * a 4
Sério Infs 238-0286 Léa

ÊCNICA VOCAL ¦ Violão,
flauta, sax. teoria musical,
jazz e MPB Adultos o
crianças Infs 295-0901
VIOLÃO Aprenda a tocar
vocô mesmo qualquer can-
çâo Aula paiicuiar Te
225-8385 Prof Ricardo
"O PRAZER DO TEXTO'
FRANCÊS - Aulas partícula
res Provas Mestrado,
doutorado, vestibular Gra
mática. conversaçáo. 'eitu
ra. tradução e versáo a par
tir de textos Prof'' Araima
tel 237-0655

CORTES-FORMAS E MO
VIMENTOS Em seus ca
belos A domicilio Marga
reth Louise. Tel 552-2506
DEPILAÇÀO. LIMPEZA DE
PELE. MAQUILAGEM
Especialista em beleza íe
mmina à domicilio Tel
270-2469 Vera Lúcia
DEPILAÇÀO DEFINITIVA
POR ELETROLISE - Agu
mas individuais o pinça ele
trônica T 275-2169
DEPILAÇAO - C coras
dolores de clgas marinhas
quente, fria ou mel e banho
de iua T. 247-5034 Eny
ESTÉTICA P SENHORAS
Limp de pe'e. tratamento
de rosto e corpo, ct banda
gens e estrias 237-9865

ABELO
o intel»-
biomas

Av Nilo
224

Sul Av
807 —
9003

3 8(
|>9-S
ELEIREI-
Xiornos

depiia
Rua

B. One-
330

cole

ABELO -
domicilio
televisão.
12-4654
DEFINIT1-
ios olhos.
|ancolhas953

MAQUILAGEM
VA Sobrancem
etc Estética ge
deoxp T 278 1

DEFINITI-
as. olhos,
ai 5 anos
51 Wilma

MEGA HAIR - Alongamen
to de cabelo n; tural. bem
cheio e bonito Vendo ca-
belo 556-3371
OS CARECAS
DESCULPEM -
anuncio à o
tem cabelo Tra
conserve o qu
m aumentando
qualidade1 Rui
205-2300
lempo1
PERUCAS D
NATUFIAL ¦ C
reforma de p<
ças. apliques e
tália (021) 275
03U 224 6635
SILVANA ES
clusrvo p-' senh
za do pelo
mento Bandap
no - Placa
Egipoana Me
rapêutica Trat
cabelo Av
1100 802

QUE ME
Mais este

iuem ainda
O comigo e

o amda to
volume e

ien Cnston
áo porca

CABELO
onfocçâo e
ruças, tran-
chinôs Na-

2684 Vilma I

TICA Ex
oras Limpe-
Rejuvenesci

em For-
Depiiaçâo

ssagem To
amento para
Copacabana
247-5909

UMA MÁO FAGA A OU-
TRA - Na Louise Boutique e
Cabeleireiro você paga
uma máo e leva a outra
Grátis Ê isso mesmo 50%
desc na manicure Nôo
oorca esta oportunidade
Av N S Copacabana.
542 303 Tel 255 9041
Para anunciar nesta seção
ligue para 585 4160 ou
dirija se a uma das Agèn
cias de Classificados do
JORNAL 00 BRASIL

BRINDES

PROMOCIONAIS
VENDO GUARDA-SÓIS
Praia e piscina, bonôs. mo-
chitas, personaliz Atacado
o varejo (021) 719-8258

ESTÉTICA Massagem es-
tética e terapeutica a domi-
cilio Tol 248-1902 Beth
Para anunciar nesta seção
ligue para 585 4160 ou
dirija»se a uma das Agèn
cias de Classificados do
JORNAL DO BRASIL

ÁGUA PURA Ê SAÚDE -
Purificador de Água Euro-
pa Promoção 2 pagamon-
tos. Ligue Já Teis 257-
0381 e 235-6897
apartamentos abafa
DOS Solução de areja-
mento s ar cond ou vent>
lador Projeto e execução
Consulte-nos 205-1184
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1w CLASSIFICADOS

PARA ANUNCIAR LIGUE 585-4160

CASA JÚLIO Conservo
çáo de tapetes orientais e
arraiolos Confecção e re-
formas do conm3s Av
Pasteur 451 cJ 2 T 295-
7830
CERA Pi PISOS Lajotáo.
pedras e madeiras. dispen-
sa enceradeira e envelhe-
ce Brilho fácil Galão 5 L
CrS 4 mú Entrega se a do-
micílio Te). 521 7868
HIDRO ELÉTRICA BARÃO
DA TORRE Venda e con-
sorto do boillers aquece-
dores. KDT c- bomba d'á-
gua e também fogões
máq lavar, ge'ade>ra. free
zer. ar refrigerado e eletro-
doméstico em gera; R Ba-
râo da Torre. 79 Lj C Tel
521 2261
JULMAR REFRIGERAÇÃO
LTDA - Conserto, ^stala-
çáo o manutenção de ar
cond Conserto de geladei
ra e ''oeior Eletricidade
Troca de fiação e aumento
do carga Facilita se paga
mentos Tei 230-1204, Ju-
lio. Orçamento 5. compro-
misso
LAVAGEM A SECO - De
carpetes, tapetes, estofa
dos e autos Tapo Gard
278 1 <597 278-0096
OBRAS E REFORMAS
Ladriíhetro. marcenana. as-
souino, telhado, borntjèiro.
eletricista g pintura Sr Jo-
só Willian 232-9126.
com
PERSIANAS VERTICAIS
HORIZONTAIS Conserta-
mos e reformamos. Te!
204 2514 FAX 253 721
PROJETO OBRAS E RE
FORMAS - Executo qo ti
po serviço em sua obra ôt
refs 772 '492. Adecrem
PROMOÇÃO SINTEKO E
Poliuretano Orç s com-
promisso Knust 542
6696 287 -6015 541 -4694

CRECHE MATERNAL PIN
GUINHO - Funcionamento
de 7 às 19 h , eaupe esoe-
ciabzada natação no local e
hotelzmho Rua Carvalho
Aívim 653. Tijuca Tel 268-
0229
CRECHE ESCOLA UERIRI -

empo parcial integrai
Berçário ao CA onde a
criança aprende bancando
Botafogo 266 7348 1991
CURIOSA IDADE - Creche
prô-escoia Sistema peda
gôgico de oficinas, amplo
espaço, equipe especializa-
da. alimentação balancea-
da R Prof* Esteiita Lins.
123 Laranjeiras 245-7222

ARTE NO QUINTAL - Cen
tro de recreação látenM
Uma tnfánoa 3 moda anti
ga pimpolhos de aprox
1.5 a 5 anos. período »nxe
gral (7 30- 18 30) ou oarcia
(manhâ/tarde). alimenta
çáo rigorosamente natura
Tijuca R Canos do Laet.
49 Tej 268-6292
CANTINHO DO SOL - Cre
che e materna! Desconto
50% matricijia março o
bebês atô 18 meses R
infante de Sagres. 110 Rio
Comprido 293-3997 (prôx
Faculdade Estácio de Sál

CHALEZINHO Creche e
Maternal Bom para você
melhor para seu filho Bor
çáno Matemal De 7 às 19
h Rua Professor Gabizo
45 Tijuca Te! 228-3293
CIRANDA CIRANDINHA
Do berçário ao C A Nata
çáo. e física teatro 274
3846 Rua Major Rubens
Vaz 537. Gávea
CON VIVÊNCIA Creche
materna! atend de 3 m ò 4
anos Natação, música, ar
tes Av Júlio Furtado 205
Grajau Tei 238-4037

22 3 a 28 3 1991

ESCOLA PARAÍSO INFAN-
TIl Maternal Jardim CA
e 1" grau. Ganhe 50% de
desconto na matrícula c
este anúncio R Gal Barbo-
sa Lima. 45 Copacabana
i Prôx a Pça Cardeal Arco-
verde) T, 237 9892
florescendo - crecne e
maternal Visa a ntegraçào
do desenvolvimento sócio-
emocional e intelectual da
cnança Dos 3 meses aos 4
anos Hor de funoon 7n
ás 19h Rua Pres Carlos de
Campos. 272 Laranjeiras
T 225-0160
MARQUES COLÉGIO E
CURSO • Do materna! ao
CA onde a criança aprende
brmcando Da V3 a 4a sôrte
cJ admissão ao Colégio
Militar. Pedro II. Aplicação
V Penha R Tejupá 158
próx Lgo Bicão 350-0755
PASSO A PASSO Creche
o Escola Do Berçáro ao
CA Das 7 às 19 h Equipo
especializada atuando tem-
po integral CA turma de 10
aíunos no máximo Música,
natação, psicomotncidade
Aceit crianças o dia ou
semana R Gal Barbosa Li-
ma 35 Copacabana. 255
8736
RECREAÇÃO INFANTIL
Com as Tias Cacá o Vivi
Cmema. teatros, parques,
etc T 287-4080

BEBÊS E CRIANÇAS - Co-
mída congelada Rigorosa
técnica de congelamento
Valor nutritivo total do ali-
mento 225-4011 Kátia e
537-3502 Nympha
COMIDA SOB MEDIDA
Congelados balanceados p
dietas o gosto de saúde
Tel 351 3859 286-5227
COMIDA CONGELADA
Pacote semanal 3 mi
Tempero caseiro Entr do-
micílio. Sobe cardápio 392-
7938
CRISTINA LUIZA - Conge-
íamos a domicílio. Somos
formadas e levamos cardâ-
p.o 236-7411256-2052

REINO INFANTIL - 3 me
ses a 6 anos 7 ás 19 h
Música, natação. psicomo
tricidade Colônia de 'érias
2 a 8 anos ED Ia à 4a série
Acompanhamento de ativi
dades escolares Manhã ou
tarde R Sáo Clemente
214 T: 286-4807

CULINÁRIA

ENCOMENDAS
AAB PIZZAS Massa case
ra. semi pronta pronta
cong. saborosa Entr do
mie Pço especial 278
2671
A COMIDA É CASEIRA
Congelo comida p o mês
inteiro Vou na sua residên-
cia 264-3109

PIZZAS CONGELADAS —
sabores, preço promo-

çáo Entrega em casa Cha
me Pizza 245-9994 261
2459
PREMIATA A delicia con-
gelada, sohote cardápio
Tel 255-7669 e 256-6539
Entrega a domicílio
QUENTINHAS - Oferece-
nos o firmas e pari. em
gera» Deliciosa comida ca-
seira Preços de PF Entr
domicílio, mm 10 unid
Rest. Tijuca CJ curnculum
de outras firmas 278-
3297

DISQUE FEIRA • Qualidade
c/ comodidade Planeje seu
orçamento, nossos môdu
tos reaiustam apenas men
saimente Ligue e compro-
ve 201-8424

REFEIÇÕES QUENTINHAS
- Domingo a domingo En-
comendas, festas e 3uífet

226-1922 226-5699

DISQUE FRUTOS DO
MAR - Peixe, camarão, car-
ne de siri etc Entregamos
a domicilio, nclusrve nos
fenados Fone 275-2613
DIVINO PALADAR COM
DA CONGELADA Ouali-
daoe nos aumentos, no
preparo e no sabor Cardá-
pio variado, natural, pratos'¦"os. especial comida baia

<a 226-0989 551-8825
DOS VERDES MARES DO
CEARA - Lagosta, cama
râo, carne de caranguejo e
patmha de caranguejo Tu-
do fresco, limpo e congela-
do Entregas a dom,o!>o
Zona Sul. Centro e Tijuca"ei 287-7902
ENCOMENDAS De b.s
coitos amanteigados fe
tos em cAsa doces ou sai
gados. Te' 226-4734
Jorge
feira EM CASA - Produ
tos s agrotôxicos Latic
^sos Entrega a domic 268
0767 h com.- 254-6009
FORNO MICROONDAS
Assistência técnica Ate
demos a todas as marcas
.nacionais ou «moortadas
592-1009 e 593-4498
FREEZER RÁPIDO - A!
mentos congelados, c sa
tx>r caseiro Entregas a do
mtcHio T 222-^643

MASSAS CONGELADAS
— Super saborosas. Ent'e
gamos em casa Ligue 450
1715 MILLA ALIMENTOS
SUPERGELADOS
OVOS DE PÁSCOA - Bom
Dons finos Embalagens
espec.ais p presente Só
t-abaiho c Chocolate Nes-
tlé puro Faço a entrega
Encomendas pelo 227
8723

ALTO ASTRAL - Oferece p
Páscoa lindas cestas a 2
mil além das tradicionais
Ligue 238-2732. vocô vai
ter uma surpresa
ARTE DE COMER Conge-
lados Solicite cardápio Pa-
cote semanal Promoções
54 1 6216.

PIZZAS CONGELADAS
Uma delicia. Entregamos
em casa L*gue 450-1715
MILLA ALIMENTOS SU
PE RGE LADOS
PIZZAS CONGELADAS
6 sabores, preço promo-
çáo Entrega em casa Cha
me P-zza 2459994.261
2459

ARTETERAPIA — Aborda-
gem psicanaiitica ~eona.
prática 2 aulas semanais
Para profissionais o estu-
dantes da área de Saúde
Mental Inf. e Entrevistas
256 3142 (rnanhâ). 257-
5444 (tarde) Angela 3. Car-
azedo — CRP 1250

ARTETERAPIA ¦ Arte e Re-
flexàc, formação o profis-
stonais e estudantes da
Área Humana T 322-5662.
Betty Freitas- CRP-4225
AULA DE FRANCÊS - Prof
c/ Curso compl ALIANÇA
FRANCESA (Diploma de
Nancvl Dá aulas partícula-
res em s/ res;d Botafogo
D Heloísa 246-6328

SABOR CASEIRO - Conge
ados em Que a aua! é
compatível cJ a quant Sai
gados e doces 265-1945

SALGADOS - TORTAS —
Doces e salgados, cremes
páes. assados, lasanha, sa-
!adas. soufiés 255-3038
SALGADOS A DOMICILIO

Salgados congelados,
massa p pizza, páo de ba
tata Aceitamos encomen-
das p festas 275-6638
SALGADOS - Doces ou to
tas P qualquer comemo
ração, sáo feitos c cora-
çáo Mômca 260-8980
TEMPERO DA VOVO - Co-
mída congelada, saigad'
nhos. doces e tortas R
Vencesiau 372 249-0414

ABC - Curso de Culinária
Doces carameiados. fonda
dos. tortas, saigadnhos
mousses. maçã do amor,
fio de ovos. -oâes, congela

er-to e outros T 577
0378
AVIAÇÃO ULTRALEVE
Voe pela Barra Seia p>'oto
em apenas 8 h Curso Ul
tra-Pilot rel 51 1-3525
325-7762 e 325-0574

ABC DO LAR - Almoço
Páscoa, congelamento
culinária e m ondas C
apostilas e provas de ai
mentos AS MARIAS. 287
6587
ABRA A POSSIBILIDADE
DE COM3iNAR — Laze
com psicanálise Será reali
zado de 12a 14 de Abri!, no
Hotel Fazenda Serraverde.
i Encontro de Psicanálise
Reflexão e Lazer, co tema"Contribuições da Ps>canâ
hse sobre o azo- inf
267-6095 274-2864 268
9328
ACEITE O CONVITE - Aula
grátis demonstração placa
que doura alimentos em
microondas Tei 287-6587

AGENTE DE VIAGENS
Novas turmas em março
MARC APOIO tei 263
9950 253-3649
ALEMÃO - 10 sem, 3a e 5
de 9 as 10 30h In 26 03
INEP - Trav Angrense.
4°.Copa T 255-5588

CULTURA E REUGiOSI-
DADE NEGRA História,
estr social org religiosa,
mitos, magia e prática bra-
siíeira Tel 552-8372
CURSO DE TAROT - Inic
8 4 Mitologia, simoo oç .3
eiementos psicológicos.
Os sonhos 287-6965
_URSO DE CERÂMICA E
ESCULTURA - na Barra da

- i]uca Infs: Av Aida Ga*" -
do. 589 101 T 226-0956
CURSO BUOUTERIA - Pe-
ças de montagens excluS'-
vas Atacado de pérolas
Av Olegáno Maciel 518
Cob '05 T 3990859

BAIXO E VIOLÃO — Teo-
na. harmonia e técnica dos
nstrumentos Copacabana

Tel 257-6050

CURSO AUX RADIAüSTA
E REPÓRTER - Crianças e
adultos Rua Carolma Ma-
chado 284. atrás 9 3

BIODANçA - CRIATIVIDA-
0E — Início do curso.
26 3 91 às terças das
19 30 ás 22hs com efeito
nas tensões. d'ficuidades
de comunicação e cresci-
mento humano PROF
THAIS DE AZAMBUJA Inf
266-5166

CURSO DE VIOLÃO =0
PULAR - Todos os níveis
Prático e teórico Aula n-
d iv 293-1972 Prof- Ro-
berto
CURSO DE PRATICA
ORAL - Aprenda Inglês. Es-
panhol. Alemão. Francês
Japonês, Italiano e Russo
MULTI LÍNGUA 294-3895

BlOENERGlA Teoria e
prática ao ar livre Peque-
nas turmas A meta é o
auto-conhecimento 234
4912

CURSO DE CONGELA-
MENTO - Faci»te se- dia a
d>a e prevma-se do desa-
bastecimento congelando
sua orópria corrvca ~e\
393-0768. Ilha

CANTO POPULAR - Micro-
fone Curso de Canto No-
vas turmas Aula inaugurai
entrada franca Dias 2 e 4
de abri. mannà e n^ite Tel
245-6741, 288-1569

CURSO BUOUTERIA - By
Simone Zonatto Todas as
técnicas Certif Material e
apostila grátis Só 2 500
Venda peças de monta-
gem 452-1043 Va^dueire

CARTONAGEM Você
juer fazer lindas caixinhas
de tecidos ? Ligue 551
6577 Fale cJ Cristina
CERÂMICA - Curso básico
de modelagem e esmalta
çáo vitrificada Cláudia Eu-
gênia 267-5819

COMÉRCIO EXTERIOR
(Imp e Exo ) 10 sábs de
14 as 17 h Inicio 23 03
INEP - Copa T 255-5588

COMISSÁRIOS DE BOR
DO — Curso preparatório•igíês. espanhol, alemão-ancés. japonês, taliano
psicot dinâmica de grupo

performance total, en
trevista sem compromis
so 294-3498 — 259-3447
Ipa Vise Pira;â 595 214
Barra 325-2352 Rosa
Shopping Ultimas vagas
100% aprovação Profs
estrangeiros The best
curso
COMPUTAÇÃO GRÁFICA
Város programas práticos
2 a 8 semanas ca da Link
Informática 521-6180
CONSCIENTIZAÇÃO DE SI
MESMO - Curso de cresc
mento pessoa! 25 3 So-
ma. tel 542-6785
CULINÁRIA — Aulas Con
geiamento Microondas.
Trivial. Tortas. C Dietética
etc 236-4911
CULINÁRIA FRANCESA
P iniciantes inscrições
abertas Turmas rnanhâ
tarde, no Centro 231-1340

CURSO DE JOALHERIA
BÁSICA - Duração 6 meses
ou mténsrvo em 1 mês
237-1046 Rodngo Mello
CURSO DE 3UÜ"c" AS
finas - -V. j única Mate-
na! e apostilas 2S4-6724
248-7650 T ;uca
CURSO DE BARALHO
Aprenda a jogar e :e- o:uturo em uma única aula
nf 372-8867

CURSO PARA GESTAN-
ES — Preparação cara o

parto, amamentação, pr -
meros cuidados Trabalho
;ofDorai com a máe e be-
De. visando prevenção de
neurose Consultas idivi-
dual e em grupo S.ene
Coppoia, Terapeuta reichia-
na (CRP 05/10825) Atendi-
-nentOS no consultório e Ou
em casa Início em março,

e! 254-7524 e 521-2786
CURSO RÁPIDO - De Caie
>,ha e sutiã, máquina do-
mêstica e industrial 452

400 390-1536 Angélica
CURSOS 3E1.EZA - Unis-
sex Cabe: bartd , trat pe-
e trança, oeoi' est lac
corpor 390-4390 359-
5922
CURSOS GUIA DE TURIS
MO - ^ara cadastramento
r.a Embratur MARC
APOIO 263-9950 253-
3649
Para anunciar nesta seção
ligue para 585-4160 ou
dirija se a uma das Agèn
cias de Classificados do
JORNAL DO BRASIL
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T PARA ANUNCIAR LIGUE 585-4160

CURSO WIZARD — Nâo
comece nenhum Curso de
Idiomas. antes de conbe-
cer esse método revolucio-
nário desenvolvido nos
U S A Demonstrativa grâ-
t s - Uruguaiana n° 10 sia
2011 T 222 1970 — Ataut-
'o de Paiva n 135 sla 11 11
T 511-4336
CURSO De Massagem
Reichiana p profissionais
da área de saúde Inf 541-
1230. IRA ESTEVES
DEPTO PESSOAL • 8 sábs
de 11 às 14 h Início 23 03
INEP Trav Anqrense, 14/
4 Copa T 255-0999
DOBRADURAS NA-EDU-
CAÇÃO - Inicio 05 04 D
estudantes e profissionais
envolvidos c/ Educação
e/ou bibhoteca Método lu-
dico/ criativo 225-5648
ENGUSH FOR EXECUTl-
.'ES - Business english for
specific Durposes Convc-
satton, Reading. Writing,
etc individual or small
groups classes in you' offi-

e or mine Te1 285-6284
ESPAÇO CIÊNCIA VIVA ¦ E
Beia Logo abrem Cursos
de Computador c Logo p
estudantes de i ° Grau No-
vas turmas em Abril Inf
,"04-0599 Inscnçôes Av
Heitor Beltrão s/n3 esa de
Rua Pareto • Ti|UC0. a uma
qdra da P S Pena

GRUPO DE GESTANTES -
Em torno do significado
único de Ser Máe Traba-
iharemos as alegrias, emo-
çôes sensações corporais
medos e dúvidas num en-
íoaue teraoeunco Lebion
Í239-5245: e Barra {399-
5288) Coord Cláudia Lou-
reiro e Yolanoa Freire
IBRAPSI VENHA CONHE
CER Atend clín curso de
formação soooanálise no-
vos cursos mov expres-
sáo <oga nova era pmt ar
te-reflexáo o adolesc V<sc
Silva 61 Tel: 286-
9898 9644
I CHING — Curso Básico
Oráculo - Interpretação
Abril 5 aulas Grupo ou
particular T 551-4971 (Fia-
mengo)
IMPOSTAÇÀO DA VOZ
INIBIÇÁO ORATÓRIA —
Problemas da 'ala gaguei-
ra voz fma. rouca, nasal,
troca de letras 541 2599

ESPANHOL 2a e 4" de
18:30 às 20 h Iníc. 01/04
INEP Travessa Angrense.
14 4 - Copa 255-0999
ESPERANTO Faie espe-ranto e tenna amigos no
mundo mteiro' Curso o
correspondência C P
62615. CEP 22257. RJ
EXECUTIVOS E AGORA?

- Onde investir> Vocô o
melhor investimento In
giés o executivos — con-
versaçáo — vídeo — profs
amer e mgl. the best —
oackground o curso de idio-
mas 294-3498 259-3447
ipa Barra 325-2352
FOTOGRAFIA 10 sema-
nas. 3'1 e 5:í de 20 00 as
21 30 h Inicio 02 04
INEP Copa Teí 255-0999
FRANCESA DA CURSO —
Intensivo para iniciante e
auia pai. de conversação
Ótimo nível PERLINE 295-
3439
FRANCÊS - 2a e -i* de
18 30 ás 20 00 h Inicio
01'04 iNE P - Travessa An-
grense 14 4° and Copa
T e: 255-5588
FREÜD; HOMEM E OBRA

Um curso p/ quem nâo
sabe mas quer saber sobre
a Psicanálise e seu criador
Imcio em Abril 259-7177

INGLÊS - 10 sábados de 09
ás 12 h Início 23 03 INEp -
Rua Dom Manoe: 14 2"
andar Centro 252-7107
INGLÊS - FRANCÊS - ALE-
MÃO ITALIANO - ESPA-
NHOL JAPONÊS —
Profs Nativos do idioma —
Individual — Grupos Inten-
sivo — conversação ipa
294-349S—259-3447 Vise
Pirajâ 595 214 — Barra
325 2352 — 325-8256 —
Rosa Shopping Assista
uma aula sem compromis-
so e comprove" THE
BEST-BACKGROUND Idio-
mas the best wav to learn'
r ali ANO 10 sábados de
8 00 às 11 00 ou 15 00 ás
18 00 b Início 23 03. INEP

Travessa Angrense. 14 4°
and. Copa Tel 255-5588
MATEMÁTICA E FÍSICA
1: e 2° grau Ate 4 alunos
Tei 235-5141

GRATiS — Ensmo uso pia-
ca para dourar alimentos
em microondas Tei 236-
4911
GTO INFORMÁTICA
Cursos Introdução â Infor-
mática. MS DOS. Words-
tar, Lotus 1 2.3. dBase III
pius (interativo e programa
dol Basic e Cobo' o PC
Av das Améncas. 3 333.
saia 405 Barra da Tijuca
Tel 325-9611

MEMORIZAÇÃO Aprenda
técnica p ampliar capaoda-
de de memorizar e apren-
der Tel 541-9733
NÚCLEO DE PINTURA
Desenvolva seu talento
Aulas de pmtura e dese
nho Rubem. 248-4818. Ti
juca
OFICINA DE TEXTOS
Criação, montagem e re-
montagem de textos com
base em métodos moder-
nos de estimuiaçáo da cria-
tividade Dissertações re-
latônos. cartas, poesias
Grupos para crianças, adul-
tos e alunos do 2° grau
Corina. 254-6396
OS 22 MISTÉRIOS MAIO
RES DO TAROT - Curso p
iniciantes Práticas de to
gos. desenvolvimento e
aprofundamento. Infs c
Vera Ache 245-6427
PORTUGUÊS REDAÇÃO
10 sábados de 9 00 ás
12 00 h Início 23 03
INEP - Dom Manuel. 14/ 2o
Centro. T 252-7107
PROGRAMAÇÃO NEURO
LINGÜÍSTICA - Curso con-
tato e harmonia p profis
sionais de saúde Dias 5 e
6 de Abril Rarishis Centro
Psicológico, tel 357-1510

ROTEIRO TV Broadcas
ng e circuito fechado Tur-

mas de 5 alunos no roáxi-
mo Sabcya, 227-2004

STUDiO V - Baüet. Jazz
Curso mtegrado c ginásti-
ca rítmica, sapateado. dan-
ça espannola. d'et dance,
master dance, dança de sa
lâo Rua Pmto ^igue^edo
64 3o Tijuca 252-9608

SECRETÁRIA - 10sáb de9
às13h Inicio 23 03 INEP
Dom Manue . 14 2C Cen-
tro T: 252-7107

AUMENTE; O SEU ESPA-
ÇO ÚTIL - Porta sanfonada
PVC rígido ;Nâo r.e trata da
antiga1 Noção de preço'
Iam 0.70 x;2.10 Fica prôx
do salário .mínimo em 2
veies Tel 1204-2514

S0 PARA ADOLESCEN
TES Curso de teatro c
acompanhamento terapèu-
tico Tc 246-1994

TEATRO C NOBEL ME-
DEIROS - Luiz Carlos Ca-
vaicanti e outros Aos sába-
dos das 14 às 18 h UNI
Catete 243 Tel 225-4672

NINTENDO GAMES — Te
mos vár.os jogos Venda "
aluguel Assistência tecni
ca. transcodificaçâo e aces-
sóf(os Av N'1 Sr3 Copaca
bana. 978 SJj 207 T 521
7396

BANHO DE PRATA - Cro-
mado ou dourado Rua Br
do Bom Retiro. 1 199 Tel
201 9548 261 5558
COLCHA M AT ELASSÊ
CRS 30 MIL Em 2 vezes.
Enxoval de bebê em mate
lassè Tel 594-7336
CORTINAS Persianas ver-
ticais. horizontais micro, ro-
los paméis, metaiassô. col-
chas. palhinha Ostrowor
R Marquôs Abrantes. 1 78-
D Tr 551-8248/ 551-6598

TEATRO E MOVIMENTO -
P jovens e adolescentes e
oficina oe movimento p
crianças danças acrocacia
e consciência coroora: Lo-
cal ESPAÇO CORINGA,
nfs 537-1932

DECORAÇÃO - Assessona
completa ou parcia' c; mào
de obra opcional, projetos
rosidonciais, comerciais,
reformas e marcenaria
Arq Roselane. tel 385
3003 ou 260-4694

teatro - C Fernando
Resto Sábados de 8 as 11
ou 17 às 20 h Imcio 23 03
INEP Trav Angrense.
14 4° and Copa T 255-
0999

EMBURRACHAMENTO —
Impermeabilização de teci
dos Lavagem do estofa
dos e tapetes Tel 294-
1845 e 294 1249 Das 10
às 22 horas

TEATR0 infantil ¦> De
14 00 às 17 00 h Inicio
06 04 De 5 à 11 anos
INEP Trav Angrensé 14
4C and Cooa Tei 255-
0999
WIZARD - Curso de >dio-
mas. Inglês Francês Itaiia-
no Alemão e Espanhol Fa-
le1 Leia1 Converse1 em 24
n aula Marque aula de-
monstrativa grátis Av; Co-
pa. 1133 Ijã 110 térreo
287 3646 e Barra Av das
Américas 3333. sl 215
325-0010 247-9716 ¦
vOGA P GESTANTE E
SHANTALA - iMassagem
oriental p bebês). prof3 Fa-
dmha. 1 2 anos experiência
Partos conscientes, acom-
panha o parto Cursos
Shantaia c pais e profissão-
nais Inst. Aurora de Yoga
Praia Flamengo 66 s 914
916-8 T 205-1570
ÊTES-VOUS BRANCHt -
Então venha aprender a fa-
lar Francôs no FOVER |Au-
Ias individuais e em gru-
pos Todos os níveis Cr-an-
ças e adultos Direito
JEAN DU^UIS Tel 227
9000 !

AC ARQUITETOS - Coniíül-
tas de decoração no locíjl a
partir de CrS 6 mil Ligüe
253-7258 I
A PLANAI TO DOS VIMES
- Fâbnca móveis de Vtnjie.
Rattan. Junco. piscina e jbr-
dim. reforma seu môye!
usado. Rio F'etrôpoiis. 45^0
(no Posto Texaco) TelB:
771 9634 e 772-3755 !

ESTOFADOR - Reformas
do estofados em geral Or
çamento s' compromisso
201-1990 Laerte
LACA VERNIZ. EPOX - E
poliuretano Trabalhamos
c. reformas Orç s com
promisso Tel 280 2820
LAOUEAÇÃO De cor a
sua vida. trabalhamos qq
móvel Orç. s compromis
so Casa P»erre. 296-1862
PANOS PINTADOS C es
lamparias de motivos tropi
cais colondos Pronta En
trega Fone 577-7242
PROJ E MOVEIS PERSO
NALIZADOS - Consultas s
compromisso T. 289
8478 Arq Alexandre ou
Antonio
PROJETOS COMERCIAIS
Residenc-ais. decoraçào de
mtenoros Consulta sem
compromisso Tel 246
9874 Rodrigo Castro
PROJETOS E OBRAS - Re
sidenciais e comerciais
Contato. Curnculum e Fo-
tos Hugo (021) 245-6982
TOC FINAL DECORAÇÕES
- Confecciona e reforma
persianas verticais, corti
nas japonesas, todo tipo de
cortinas, colchas, sofás
Instala-se trilhos, sec de
roupas Papei parede im
port o nacionais Ligue
325-5338
VULCATEX Papei pare
de. Tabacow. Sisal, Capa
Chos. Coco, pintura o piso
pastilhado 265-9436 245
2123

ARQUITETURA Projtr-
tos. planejamentos, refcjr-
mas e decorações Cristina
Ribeiro Patrícia Bohoíli-
r Arquitetas Tels 32í-
5408 235-2487

CONSERTO TV SOM VI
DEO - Visita grátis Garan
tia 60 dias Eletrônica Séc
lo XXI Tel 234-1030

NINTENDO GAMES E St-
GA GENESIS -- Tomos vá
nos togos Venda e aluguel
Assistência técnica, trans-
codificação e acessórios
Av N 'Sr1 Copacabana. 978
S/lj 207 T 521-7396
OSCILOSCÚPlOS Manu-
tenção corretiva SISTEST
Assist Téc Autoní Tek
[ronix Rio 259-5755

BAIXINHO - Curta r.ua fes-
ta o brinquedos eletro-
mecânicos Seus amigui
nhos irào adorar 290-3984
BARTHARO BUFFET - Ga
',mto o sucesso do r.u.i
festa Cuidamos de tudo p
você Tel 228-2946
BOLAS COPOS E PRATOS
Com nome. foto o data do

aniversário de sou filho,
gravado na peça. nâo ê
adesivo (02 D 290-3925
Fátima

TRANSFORME SEUS FIL
MES - S 8. 16. 35 mm em
v<deo. fuás PAL-G. SE
CAM. NTSC Orçamento
grátis, serviço eletrônico
Tratar Tels 233-9432 253
*366

BOLOS ARTÍSTlCOS Fa
t.ados. doces em geral, p
ruiitos de cht-jcoiate pinta-
dos. salgados bufe:
compl e aluauel de cesta
d brinde 261-5874 581-
51 74

MICRO AULAS - Part
consultoria Editores. plan>
lhas. etc M didático. June
220 5878' 571-5767

ABAÇÁ ALUGA Mesas o
ladeiras, material branco e
novo Temos tma e cerveja
Tels 225-0964 265^5148
ABRACADABRA MÃGICA

Faça uma festa de arrom
3a. cí mágico EL KARIN. p
;rianças e adultos, em ani
^ersános congressos, em
nresas Reg Prof 14767
RJ T 268 5616
ALUGASE PULA-PULA
Pf festas infantis, lindos
ormatos Dino. Bolâo. Ca

sa Esoacmi e Janjâo Dra
jáo Ótimo preço Infs
JUMP DIVERSÕES 275
7107
ALUGUEL DE SALÃO - Pt
lestas infantis no Jardim
Botânico. Equipe do pro
fessoras faz decoração
animação e brmdes Buffet
completo. Discoteca
magem Tel 226-2652
AMPLIAÇÕES E RISCOS
Painéis prontos, doces, sai
gados e fotógrafo Festas
em geral Lembrancmhas
em gesso Mariy 571 ~i5164
AMMAÇÁO Ê COM O PA
LHAÇO PALITO Tempo

Incl sonoVização e br -¦
des 281-5172 (Patricia)
ANIMO FESTAS INFANTIS

Temos brirxjos. palhaço e
Mmhocáo Ótimo preço
261-4329 372-0192

BOMBONS £ DOCES Fi
NOS Feitos om Minas
Encomendas CJ Silvia 293-
2979. hor com 255 2761
BUFFET CHABLIS - Casa
mentos. bodas e amversá
rios Apoio garçons e so
guranças Aceita-se enco-
mondas kit salgisdos do
ces. tortas, bolos o souve-
mrs. Teí 345-6537
BUFFET CONSTANT - Co
quetôis. jantares. casa
mentos. aniversários, cof
fee break. churrascos Gar
çons p festas Com de fos-
as em Copacabana T 253

5887
BUFFET SHANGRi LÁ
Com casa p festa Tomos
salqados especiais a quilo
Tels 281-4416 581 7456
BUFFET - Sakjados. doces
boios. festa infantil, casa
monto. 15 anos Orç s
compromisso 295-8700
BUFFET RONALD - Promo-
çáo especial de salgados
Orç si compromisso Falar
c Noei 253-9907
BUFFET PERSONALIZA-
DO Salgados doces, bo
ios. bebidas garçons do
coração, tudo tudo para ca
samento. festas infantis e
15 anos Orç s compro-
misso Atendimento Cias
se a infs 247-3444

AO VIVO TECLADOS Or
questrais. repertórios p
Eventos Recepção, txv
das. aniv. ca~»am. etc 393-
7821
ARTE MÁGICA Festas in
fantis. decorações c cnati-
vidade Teis 204-0105 e
246-5711
ART VÍDEO Filmagens
em VHS. Efeitos especiais
sonorização Abertura
computadorizada animada
em 3 dimensões de acordo
cJ o tema da festa Paulo R
Acioli Aguilar Tels 263-
6734 o noite 267-0416
A TURMA DA ALEGRIA
Vai animar a sua festa!!)
Com o palhaço Potoieco-
Teco e seus amiguinnos
Sua festa será mesqueo
ve* Tel 225-0405 Bar
roso

BUFFET VANESSA - Orr.i
mentaç5o. serviço P- fcs
tas em geral. Mmagens
Te! 201 9169 Eunice

BUFFET ESPAÇO 22 (No
MAM) Coquetéis o ia01-1
res p casamentos, bodas,
etc Tel 262 3571
CAXlNGUtLÊ Animação
de Festas Venha p esse
mundo encantado Serv
comida decorações mág
co. capoe.ra. teatro, ginca-
nas etc 236 1 631 2698
CHOCHOiART • Bombons
rechoados embalados p
oresentes. encomendas p
festas 242-7580 após 19 h

CINEMA EM FESTA De-
senhos Disney e filmes du-
D ados ' imagens e vídeo
J R RIBEIRO 285-2782
DECORAÇÃO FESTAS IN-
FANTIS — Fino acabamen-
to qualquer tema íubuns
demonstrativos ga'.)nti
mos o sucesso de sua fos-
ta Tel 248-7610 Una
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CLASSIFICADOS

PARA ANUNCIAR LIGUE 585-4160

DIA DE FESTA - Tema Iné-
dito A Pequena Serem de
Wallt Disney Temos ou-
tros tomas Tel 491-0087,
Marisa
DISCOTECA Som. luzes,
animação, bolinhas sabão,
fumaça efeitos especiais
8 anos experiência. 268-
5115

PALHAÇO PIPOQUINHA
Alegra e educa a garotada
c- recreação dirigida, teatro
de fantoches musicahza-
ção, dramatização e artes
plásticas 252 2808

DRAGON VÍDEO - Filma-
gem em VHS Abertura
computadorizada efeitos
especiais, sonorização Tel-
ma 221 7875 comercial
ENCOMENDAS DE BO-
LOS Doces o salgados
Vera luc»a. Tel 264-7875
ERIKA E RAFAEL Postas
completas, peças avulsas e
toalhas Venda e aluguei.
Peças em gesso p todas
as ocasiões 255-8201 Ana
FILMAGENS Para qual
quer evento com efeitos
especia«s e preços acessí-
veis Tel 286-8132
FILMAGEM J A Vídeo em
VHS e S VHS. efeitos es
pec . legenda, criatividade
experiência, cópia grátis
258 7984 José Alberto

FILMAGEM VÍDEO-FESTA
— Infantil 15 anos casam
batizado e qualquer evento
fita editada c íogenda
2580-4678
FILMAGENS EM VHS
Eventos em geral, partos e
cirurgias Edição c/cfeitos
especiais ANDRÉ 246
5165
FOTOGRAFIAS Casa
mentos. aniversários, etc
Faço book a preço bom
convidativo Facilito paga
mento Newton 266-6143
GAZ STUDiO - Ensaios,
gravações som profissio
nat p festas, shows. ani
maçâo infantil 295-6145
GM PRODUÇÕES - Filma
gem de eventos em VHS
S VHS Studio prof compu
tadonzado 521-2278
GRAÇA & CIA BUFFET
Casamentos, bodas ani-
versârios. kit saigados
Equ;oo de apoio garçons o
seguranças 345-6537
GRUPO BALA Festas m-
fantis. decoração completa
o diversos tipos de anima
çâo Infs 247-2670. Ana e
28/ 3926. Cláudia
JULIITS BUFFET Buffet
completo p 100 pessoas
apenas CrS 1 15 m i. cJ todo
matena: 290-8211. Juiius
LEMBRANÇAS EM - Ges
so. cerâmica e organdi Bo
ias e brindes c. retrato ou
tema Tr 363-2578
NERV - Videofilmagens. ca-
samentos. aniversários,
festas infantis, bodas, for
maturas. shows. desfiles
Efeitos especiais, câmera
digital Edição Tel «021
452-2095

OS CLOWNS SUPER ANI
MAÇÁO - Esquetes de ©r
co feitos por prof'SSiona!5
(palhaços malabaristas
acrobatasi Alto nível Tra
tar c Ricardo Tel 541
8291 225 8933

22 3 a 28 3 1991

PERSONALIZAÇÃO E AR
SANATO - Brindes, pre-

sentes e artigos P festa
Promoção de Páscoa, bom-
bons personalizados, T
238-0874 Solange
PRODUÇÕES J & O - Foto-
grafias e filmagens, cópia
grátis Jaime 258-2968 ou
Osvaldo 238-0536
rpa shows — ryiègi-
cos. palhaços, baníjinha. bi-
chmhos Tudo isso de gra
ça! Infs 423-3046

SOM E ANIMAÇÃO ¦ Dis
coteca c iluminação e efei-
tos Animação C fanto-
ches. palhaços e etc Con-
sulte-nos. preços incríveis
2324526 2324 597
Heber
SOM LUZ E FUMAÇA P
festas infantis. 15 anos.
frete, animação, pontua!'-
dade Orç sicomoromisso
222-1447 242-2075 Carlos

SOM PLUS - Equipe profis
siona! faz sua festa Som.
Juz iluminação, fumaça,
frete Tei 392-1029.' 325-
3224
som vídeo & efeitos
Realizamos seu projeto
Som p festas, iluminação
d discoteca Serviço pro-
fiss>onal Ligue ia' Te?s
230-0200 ou 230-1435

SOM & LUZ Eou'D profis
sional Iluminação comple-
ta. efetos e animação p
festas e eventos Preço
único p quem exije quali-
üade Ligue c antecedôn-
cia 275-0410 Marco Aurélio
noite

STUDIO 3 Som pro''SSÍo-
nat com efeito de luz para
qualquer festa. Infs Tel
236-5827 EdinhO.

A Ia EDITORA BRASILEI-
RA DE LIVROS DE PANO -
Admite representantes'
vendedores C experiência
na a roa pedagógica infantil.
Para todo Brasil Tei (021)
235-J660, Sr Humberto

S & R SOM - Faça sua festa
conosco Equipe de som
com iluminação e discote-
cáno Tel 345-6537
VIBRASOM Especializada
em sonorização do festas
Animação e efeitos espe-
cais 10 anos de expenên-
cia T 246-1661 ou 227
5256 (secret eletrônica)

8ARSA BRiT ÀNNICA
MlRADOR Edição atual
Facíl pagto Contatos 232-
8619 Sr Carlos Eduardo

VÍDEO SOM - Equipe pro-
fissional faz sua festa c
som. iluminação e filma-
gem em VHS 571-9467
Saulo

LIVRARIA PORTELA - (SE
BO). Troco, compro e ven-
do Estrada do Portela 51.
Madureira T 390-4386

VOVÔ DILÚ ANIMAÇÃO
Como num conto de fadas
Teatrinho. palhaços e os
mais queridos persona-
gens infantis. Te! 236-
2833

? LIVROS E

REVISTAS
AUTOR - Transforme o seu
sonho em livro Traga seus
originais e venha conversar
conosco R Sf' Luzia, 405
4: andar, gr 28. 14 às 18 h

LIVRARIA ESPIRITA - Alan
Kardec. Chico Xavier 1 300
títulos espiritas Av Brás
de Pma 104 sala 204. Pe-
nha. 230-5813
LIVRARIA MARTINS FON
TES EDITORA - Ciências
Humanas e Soe. Literatura.
Quadrinhos. Ensino idio
mas. Imp e Nacionais Rua
Alfândega 91-C 221-2823

APROVEITE  Compact
Disc (CD), importado, mu-
sica clássica. CrS 3.500.00
Tel
267-5284
BEETHOVEN PIANOS —
Vendeicompra cauda, aoto
arms fac pag Riachuelo.
390 Centro 222 2791 732
5209
CASA CLARIM SOM - Pro-
moção da semana Violão
Di Giorgio 18 Estudante À
vista 16 mil ou entrada 8
mil -f 2 X 5 600 Av Go-
mes Freire 176-A Tels
232-9717 e 221 6825

NOVO SEBO - Compramos
e vendemos livros usados
Rua Alcântara Machado 36
Sloia 202 T 541-2527
QUADRINHOS - Nacionais
e Importados Miniaturas
RPG Cpra/ vda Livraria Ve-
lho Livreiro Rua da Assem-
bléia. 85 T 222-1385

AUMENTE SUA RENDA
Revendendo roupas de De-
sign exclusivo, moda jo-
vem Marque hora. 225
7559

CASA CLARIM SOM - Pro-
moção da semana Saxofo-
ne alto Weril ó estoio. A
vista 90 mil ou entr 45 mil
^2 X 31 500 Av Gomes
Freire 176-A Tels 232-
9717 e 221-6825
CASA CLARIM SOM - Pro-
moção semana Guitarra
ou Baixo Giannini Sonic A
vista 32 mil ou entrada 16
mil - 2 X 11 200 Av Go-
mes Freire 176-A 232-
9717 e 221-6825

BUOUTERIAS FINAS -
Em madeira, cerãm.ca, 06-
rolas, cristais. Vendo varejo
e atacado Tel 226-2162
BIJOU & PEÇAS * * de
montagem *" * Grande
Atacadáo * * Peças exciusi-
vas únicas "* BOYÊ "*
Sta Clara 98 207 • 235-
4643 * COPA 
8LASERS DE LINHO
Modelos exclusivos, preço
fábrica 11 650.00 Ac Car-
tào Crédito Av Rio Branco
133 403 T 221-9730.
BOOK P MODELOS - Fo-
ografia profissional c. ma

quiiadora e produçáo Equi
pe feminina Inf 552-6200
:ONSERTOS DE ROUPAS
Trocas de fechos, bambas

a muitas outras coisas Rua
Dias da Cruz. 499 - Méier
Tel 594 7698 Aceitamos
cartões de crédito
GANHE DINHEIRO - Ven
dendo roupas finas e moda
lovem. s empate de capi-
tal Tel p 252-3484 apôs
10 h e marque uma entre
vista
M A RODOMONTE ALL
GUEL DE ROUPAS LTD
— Trajes masculinos p to-
das as ocasiões sociais
Av Rio Branco. 133 grupo
404 Centro R J Te'- 232-
3401

CASA CLARIM SOM - °ro-
moção semana Bateria
Gope c 2 Tontons e caixa
metal À vista 50 mil ou
entr 25 mil e 2 X 17 500
Av Gomes Freire 176-A
232-9717. 221-6825
CLÁSSICOS EM VÍDEO -
Operas, ballets e sinfonias
As grandes produções dos
maiores teatros do mundo
O melhor da TV dos EUA

-fi. stéreo perfeito. S
VHS Te! 266-6876
DISCOS E CDs RAROS - E
Imoortados Toca do Vinil
Compra, venda e troca
Rua Corrêa Dutra 59 loja 1
Tei 285-7178. Flamengo
DISCOS E CD S (ROCK) -
Village Compro vendo.tro-
co R Francisco Otaviano
67 Loja 13. T 521-6144
HIT'S DISCOS - Discos em
geral Trocamos Discos
Usados por Novos, Uruguai
218 L| B. Tel 288-3030

IGUARIAS DA FAZENDA
— Frutos do mar e queijos

finos. Diretamente p- sua
casa Truta, camarão Malâ-
sia. coelho, rã. iogurte e
leite de cabra Defumados
de qualidade e queijos da
Quedaria Escola de Fribur-
go. Talvegue leva em sua
casa Tel 284-8282

CURSO CAMARÃO MA-
LÃS IA fsh — Na Fazenda
St» Helena como criar c
orodutivdade Projeto in-
vestimento fmariciamèn
to. Demonstrações oráti-
cas Despesca povoamen
to e biometria Incluindo
almoço com camarão Tel
284-8282

LEITE DE CABRA - Puro.
pasteurizado, embalagem
500 ml Entregamos domi-
cilio Te! 285-7864

PRONTA ENTREGA Java-
nesa. langene. Iinho. ma-
iha. cotton Exc. preço Av
13 de Maio, 33 s loja 318
T 533-3467
VENDEDORAS - Moda inti-
ma Atacado, varejo, con
signaçâo Excel qualidade
227-2254. 253-7345

MONTCAMP - Loja espe-
ciaiizada em campmg e
montanhismo - Ipanema -
R Teixeira de Meio. 21 -
Sobreloja Tel 287-1143

CÃES & GATOS, ANGRA
DOS REIS - Consultas, va
emas. cirurgias Canil p.
hospedagem Tosas R M3
Luiza de Olive^a. 27 íTexa-
co) T (0243) 65-0297

PASTOR BELGA GROE-
NENDAEL — Filhotes de
pais campeões tatuados
vacinados e vermifugados
446-5790 Paula

FRUTOS DO MAR ¦ Fres-
quíssimos da Região dos
Lagos Aceitamos enco-
mendas. entregas a domi
ei no Alexandre (biólogo)
225-4022
HUMUS E ESTERCO - Vdo
pequena e grandes quanti-
dades PI partícula' floras.
332-3902. Sulacap

VENDO MATRIZES DE CA-
BRAS ¦ Toggenburg o re-
gístro e de variados graus
de sangue 332-3902. Luís

ASTROLOGIA KÃRMICA -
Os astros revelam seu des-

no dividas, dádivas, con-
dicionamentos do passado,
fatalidades, ódios, obses-
sôes. sexualidade, doen-
ças. transformações, cons-
ciência, harmonia e felici-
dade Satya - Praia do Fia-
mengo 66 914 T 205-
1570
ASTROLOGIA - Mapa as-
trai. análise por compu-
tador, 5 tipos à sua esco-
lha. tradicional, karmico.
oerfil profissional, previsão
de tendências e sinastria
(p/ casal) Tel. 205-5786.
Mensageiros das Estrelas
ASTROLOGIA - O conheci-
mento de sua personaMda-
de e potencialidade Tel
357-1510. Jacarepaguá
ASTROS E MAGIAS - Loia
esoeoaiizada em livros e
produtos esotencos. aten-
dimentos de tarot. m as
trai. numerologia runas.
cromoterapia. cnstaioman
cia Cursos e palestras
Agora em novo endereço
Vise. de Pirajá. 595 Loia
108 Tel 512-3365 ou 227
8688

NEI NAIF TARO E CRIS-
AIS - Consultas e cursos

Receba um banho de ener-
gia Tel 284-4894

CURSOS DE TARO E AU
TO DEFESA PSÍQUICA - C
utilização cristais Prof3 Ro-
sa Maria. Realização Grupo
Shim. 273-6468

LIVRARIA MÍSTICA - Eso-
terismo. Esoiritismo. Pa-
rapsicologia. Naturismo R
Siqueira Campos. 143 so-
bre'oja 101 Hor De 2a f. a
6J f. de 11h às 20h Sáb de
9h ôs 15h T 235-6608

NUMEROLOGIA - Faça
seu mapa numerológico
Entrego fita gravada c m-
terpretaçòes Maiores de-
talhes Prfa J Tei 284-
6724
NUMEROLOGIA Auto co-
nhecimento e previsões
Manhã noite e sábados-
Tel. 235-5141 Emídio
O PODER DOS ORÃCU-
LOS - Primeiro vídeo eso-
térico. Uma viagem através
do esoterismo, a magia e o
misténo Estudo das técni-
cas do tarõ. búzios e runas
Infs 433-2880
PORTAL 17 - Astrologia,
baralho cigano, cristais
cromoterapia. mente e ma-
gia. mitologia, nunerolo-
gia. quiromancia. radieste-
sia. tar BABY AHRENDS
226-6420.
PROF. YMAHI - Tarôlogo e
numerólogo Só atende c
hora marcada Preço CrS
1 500.00 Tei 577-1378
REGRESSÃO - E ou invés-
•jgaçáo de vidas passadas
Trilhe os caminnos do pre-
sente através do conheci-
mento do oassado Gr
Esotérico Alma Côsmca
Av das Américas. 3939.
Bloco 2. Loja E Esplanada
da Barra
SALA ESPIRAL ESOTERí
CA VIOLET — Numerolo-
gia. abstração do corpo e a
i.nguagem da alma (CHAC
KRASl Inscrições 275-
8696
TAROT ASTROLOGICO -
Abordagem dos olanos fisi-
co, emocional e espiritual
analisando causas e efe;-
tos Orientação para o futu-
ro Marcar Tei 247-1044

I CHING — Curso Básico
Oráculo - Interpretação •
Abril 5 aulas - Grupo ou
particular T 551-4971 (Fia-
mengo)
I ENCONTRO MAGIA
TEURGICA -- Dia 24 de
março - Teatro IBAM pales-
tras com vivências sobre
magias XAMÀNICA. TlBE--ANA CIGANA. KABALÍS-
TICA, AFRICANA. MEN-
TAL, TÀNTRICA E CELTI-
CA Inscrições locai (hor 9
às 18h! Inf Tei 542-6913
JOGO DE BÚZIOS - Assun-
tos sénos Marcar hora Tel
232-1654 Tauá Mecy

JOGO TARÕ - i Orientação
e previsões futuras Aten-
do diariamente Marcar
512-2567, Mômca

TAROT HOLÍSTICO Clan-
vdència e -erapias holistas
d auto conhecimento e o
ser total CENYRA. 222-
0496 284-0885

A COELHA - C 3aiõeszi-
nhos de Gás, cheia de ovi-
nhos de Chocolate Nestle
Ê i.nda1 Dê p quem você
ama 236-2094 257-7062
BACCIO PRESENTES -
Aqui você encontra todos
os fpos de presentes Per-
fumes nac e importados
brinquedos, bronzeadores.
b»jouterias. me«as. íenços.
bolsas e carteiras, sham-
poos. etc Hâ ma>s de 30
anos no ramo República
do peru. 212 Lj. C. 255-
2965
CAFE SURPRESA - Presen-
teie de forma original aoue-
ia pessoa especiai Ofereça
uma cesta decorada Cl café
da manhá infs 571-6604
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PARA ANUNCIAR LIGUE 585-4160

CESTAS DE PASCOA - En-
tregamos a domicilio, ore-
sente personalizado d
crianças, homens e senho-
ras Também cate da ma-
nhà 551-74-40'' 551-5357 e
552-0938
ÒVOS DE PASCOA Re-
.ceados, coelhos, pirulitos.

Ovo diet Te! 259-9964 An-
drea e 247 7623 Clara
OVOS DE PÁSCOA ARTE-
SANAIS - Em embalagens'inamente decoradas p
presentear pessoas Quer»-
das Temos a novidade
desta páscoa Ovos de
páscoa em chocolate Diet
Exclusividade Tel *322-
1043
PASCOA Mini cestas de
p3scoa. p crianças e aduí-
tos Um presente criativo
Encomendas tel 287-
4723
PERSONALIZAÇÃO - Guar-
d;mapos cartões, lápis,
etc Lilian 267-9405 e Ma-
¦ a Lúcia 521 -1976

PROFISSIONAIS

LIBERAIS
ADVOGADA - Antometa
Dametto atende ações re-
visionais de aluguel e des-
oeio 232-1285 242-9575
ARQU!VO'DOCUMEN~A
CAO Organizo seu arqui-
vo pessoal, de família e ou
ue sua empresa Ligue
237 9478 de 8 âs 18 Horas
ASSESSORIA DE IMPREN-
SA Divulgação, produção
<_• vídeo o grupos artisti-
cos. eventos, empresas-ei 258-1308
BANCO DE DADOS - As-
sessoria Técnica e Levan-
lamentos de Dados Histôri-
cios. Culturais Econômi-
cos e Opinião Pubiica p
empresas ou particulares
Tel 226-9911
CADASTRAMENTO DE
MiCRO-EMPRESAS Leg
de empresas Leg de alva-
ra, leg de imóveis. Certi-
dôes negativas, CRJF
Consultas s compromis-
sos Tel 242 9685 252-
1612 242-4790 LUMMA
BUREAU DE SERVIÇOS
COMUNICAÇÃO VISUAL -
Criamos impressos grâfi-
cos (revista, cartaz, etc).ar-
te-'inal ogotipo, ilustração
e redação Tr Carlos. 225-
7106
CONTADOR SÉRGIO - I.
Renda 'isica e jurídica, le-
gaiizaçáo de Empresa CRC
16 903 1 T 220-1903

CRIAÇÃO E REDAÇÃO -
De Textos Publicitários. As-
sistência de Marketing
Profissional e/ experiência
Tel 237-6000. Fernando
CRIAÇÃO ViSUAL Cria-
mos marcas, iogotipos,
embalagens, anúncios
(02 1 > 255-4154 255-9758

DATILOGRAFIA EM
COMPUTADOR - Porvlrv
glôs Textos teses, mo-
nog , etia m direta, etc
268-6718

DATILOGRAFIA COMPU-
TADORIZADA Textos, te-
ses. etiquetas, mala direta
etc Traduções técnicas. In-
glôs Francês 326-2745
DATILOGRAFIA - Portu-
guès. Inglês IBM elétrica
CrS 200.00 a lauda Iara
Tel 267-8519
DATILOGRAFIA ESPECIA-
LIZADA EM IBM - Trab
urg econf.qq idioma, mel
sab dom larga exp 205-
6290 556-3485 Graça
DATILOGRAFIA - Teses,
monografias, qq trabalho
Transcrições. Serv rápido
de alto nível 284-9663
DERMATOLOGIA - Dr Jo-
sé Carlos Barbosa Vosge
rau CRM 52390683
Doenças de pele cabelos e
unhas Doenças sexual-
mente transmissíveis R
Sta Clara. 50 1201 Copa-
cabana Tel 237-1855
DESENHISTA - Proietos de
Arquitetura. Instalações.
Marcenaria, etc Patrícia
tel 288-5659
DESIGNER GRAFICO - Lo-
gotipos. manual ident v»-
suai c pedido de registro
jto ao I N P I T 552-9696
OOCUMENTALISTA - As-
sessora. organiza, planeja,
implementa centro de do-
cumentação. bliblioteca e
arquivos 226-9975 após
18 h ou Sáb Dom
FONE-RECADOS - Para o
seu conforto, de 2a a 6a
feira P empresas e profts-
sionais liberais T 592-
7628
FOTOGRAFO PROFISSIO-
NAL - Faço Books-72 clicks
o 15 fotos 20 mil em 2
pare Fernando 234-1008
GEÓLOGO CONSULTOR -
Requenmentos de pesauí-
sa. avaliação de prospectos
e estudos ambientais CJ
equipe T 259-7761
INFORMÁTICA GERAL —
Teses relatórios curricu-
luns monografias etiquetas
mala direta etc Marco 719-
0542
INFO — Digitação, cadas-
tro. ml direta, carta padrão,
curncuium. tese. diagrama-
çào (texto) 236-3209 ' 239-
2063
LÚCIA HELENA DESIGN -
Acessórios exclusivos Tel
(021) 225-7559
PRODUÇÃO GRAFICA -
Criamos, produzimos a Pu-
blicidade da sua Empresa
TELAGRAFICA. 294-3230

REVISORA - Livros, disser
taçào e teses Profa Portu-
guôs c. pôs-graduaçâo Lite-
ratura Brasileira Obedece
normas editoração Maria
do Carmo 265-4 176

PROGRAMAÇÃO VISUAL -
Proietos gráficos livro, re-
vista, cartaz, mala direta,
logotipo, arte-finalizaçâo
Marcelo. 274-4493
PROGRAMAÇÃO VISUAL -
Identidade visual p/ Empre-
sas ou pessoa física Logo-
tipo. manual, mala direta,
embalagens, cartazes, li-
vros e revistas Criação e
artefinalizaçâo Daisy. 289-
4534
Para anunciar nesta seção
ligue para 585-4160 ou
dirija-se a uma das Agên
cias de Classificados do
JORNAL DO BRASIL

VINHETA COMPU-
TADORIZADA Marca grâ-
fico. designs animados P
VT. Instituc.. evento 205-
9295

PRONTA

ENTREGA
ATENÇÃO BEBÊ - Kit com-
pleto bordado Todas asco-
res Preços especiais p re-
vendedores T 521-3185
CONFECÇÃO MORDITTA -
Amplia quadro de REVEN-
DEDORES SACOLEIROS.
p roupa de dormir em con-
signaçào, c SPC e refers
OK T 577-7448
ENXOVAL P NOIVAS E
BEBÊS Tudo p cama.
mesa e banho das melho-
res fábricas Preços exceo
cionais ALFAIAS. R Vise
Piraiâ 550 312 T 511-
2942
PEÇAS DE MONTAGEM
EM IPANEMA Fechos
cristais contas diversas
Tudo em Bijouteria ôti-
mos preços R Vise de
Pira|3 550 310 T 259-
4594
PENA LUCAS - Pronta en-
trega Folheados e bijoute
na (clássica esportiva e
toillete) Pça Olavo Biiac.
28 sala 908 Mercado das
Flores. Centro - RJ Tel
232-8942
REVENDA CAMISAS DE
MALHA - Cores estampas
variadas Av Gomes Freire
647 sla 1 001 T 232-1976
REVENDA DE BIJOUTE-
RIA - Aumerte sua renda,
revendendo modelos ex-
ciusivos Excel preços
NEW BIJOU. R Vise Piraiâ
550 310 T 259-4594
VENDEDORES ZONA SUL
- Ganhe dinheiro s empre-
gar o seu Roupas em ma-
lha super transadas em
consignação Cristina 239-
8432

ANOTO RECADOS P TE-
LEFONE - 24 horas Discrt-
çâo absoluta Tratar apôs
19 horas Tel 580-9144
AUTO SOCORRO BOTE-
LHO - Carro leve e pesado.
24 h Atendo Grande Rio
Aceitamos Credicar e D>-
ners 580-9079. 580-1965

FARMÁCIA DO LEME - D>a
e noite. Entrega domicilio
Tudo perfumaria 275-
3847 Filial Barra 433-2313

ARTE - Como Caminho do
Auto Conhecimento, dura-
çào 3 meses Novas tur-
mas He'en CRP 05 6887
T 228-9102

CABELEIREIRO DOMICI
LIAR - Unissex, adultos e
crianças Inclusive sâb e
dom Produções Noivas e
15 Anos Preço individual e
pacote Contato 287-7933
CHAVEIRO TRANCAUTO
Oficinas volantes C/ radio-
fonia p' atendimento Rio.
Niterói e Baixada Chama
das 391-0770 391 1360

ACUPUNTUTA Clinica
Geral ; Dra Márcia C Silva.
CRM 51 911 4 ¦ Tel 201-
8449 e 591-2053
ACUPUNTURA — Dr Sér-
gio Rcsenfeld, CRM
17748-3 Obesidade. Ai-
coolismo. Vícios. Alergias,
Reumatismo. Stress.
Doenças da Coluna. Enxa-
queca. Distensões. Trata-
mento ida Dor Rua Volun-
tânos da Pátria 445 sala
1 306. Botafogo 226-7651
266-5998
ANALISE TRANSACIONAL
(AT) - Ano Novo Vida Nova
Quem sou eu ? O Que faço
aqui ? Guem sâo os outros
? Por que fazer terapia |Venha passar um final de
semana agradável. ínstruti-
vo e conhecer como bene-
ficiar-se da filosofia da AT
Infs 267-8970

CHAVEIRO CAMARG
Plantão 24 h Sáb-Oom/fe-
riados R Passagem 146
LI T 542-6696 541-2093

BIODANÇA — Formação
de novos grupos IRA ES-
TEVES. tel 541-1230
CENTRO: DE VOGA MU-
DRA - Hata-Yoga Agora no
Centro da Cidade Relaxe
cuide do seu corpo e men-
te Profas Mana do Cêu e
Leila, 240-1021
CONSCIÊNCIA CORPO-
RAL - Alongamento, respi
ração, relaxamento e mas-
sag Maria Inês 226-4364
DINÂMICA MUSICAL IN-
TERIOR Autoconheci
mento, crescimento tnte-
rior. harmonização pessoal
e interpess.oai através da
Escala de Temperamentos
Dra Esteia 239-4874
EQUIPE DE FONOAUDlO
LOGAS — Pós-graduadas
atendem em Consultório
diversas Patologias Tel
293-4214 Rio Comprido
Dra NANO OLIVEIFIA
CRPa 5259

FISIOTERAPIA E ACUPU-
NTURA - Atendimento do-
miciiiar Te! 238-8043 (re-
cado secret eletrônica1
FISIOTERAPIA - Realizo
atendimento domiciliar Io
avaliação gratuita Tr 571
1396
FONOAUDIOLOGIA & PSI-
COMOTRICIDADE - Voz
fala. gagueira. mibição
aprendizagem hiper ou h»
poatividade. autismo, etc
Dr Sérgio 265-4493
FONOAUDIÔLOGA - Espe-
cializ nos distúrbios da au
diçâo e paralisia cerebral
285-2787 Dra Livramento

FONOAUDIOLOGIA - Dist
da voz. fala e aprendizado
Conv c B Brasil. Dr1 Liana
521-2591 266-2075
FONOAUDIOLOGIA - Tra-
tamonto dos dist da voz.
fala. Imguagem e aprendi-
zagem Est psicomotora
392-8171 Dr? Ehs3bete
FONOAUDIÔLOGA Aten-
de a domicílio. mesmo mè-
todo de consuft 390-3450
Rosimary Abrahâo

FONOAUDIOLOGIA - Tra
tamento dos distúrbios da
voz. fala. linguagem e
aprendizagem Estimula
çâo psicomctora 267
4321

HOMEOPATIA DR JOSÉ
PECEGO - Emagrecimen
to. Clinica geral aiergias
CRM 28585-1 Convênios
BB BC Caarj. Caberj.
CNEN. Eieiros Hospita1.
Petrobrâs e Suiamed. I0M.
SMB Av Ataulfo de Parva.
527 3: andar 239-5245

GESTALT-TERAPIA - Con-
suitas mdiv grupo Crian-
ças. adolesc. e adultos
249-7151 Psicóloga Célia
Santos CRP 514748
GINÁSTICA 3'1 IDADE - Pro-
grama individual exerc pre
ventiva probl coluna e reu-
mâticos Tel 255-8335
HOMEOPATiA DR MAR-
COS DE CASTRO Florais
de Bach e Terapia Bioener-
qêtica Conv AMIL. GA-
SIUS LIFE CARD. PREV

IFE Copa 235-2796 e
235-5667 Tijuco 228^892
e 234-1832

HOMEOPATIA DR JOÃO
BRAGA - CRM 25062 8
Atendimento ilha e Copa
295-2621. Conv AMIL
PARAPSICOLOGIA - Reve-
le os mistérios da sua men
te Relaxamento psicosso-
mâtico Elimine Mágoas
traumas inseguranças
medos etc Regressão de
memória. Consultas (0211
541-4302
PSICANÁLISE — Tijuca en
trevista grátis adulto crian
ça adolescente marcar ho-
ra 249-6822 DRA LEILA
PSICOLOGIA ATENDI-
MENTO INDIV — Adoles-
cente adulto Copacabana
marcar hora 2*0 sâb 10âs
18h 273-1470
PSICOLOGIA E PSlCANÁ
LISE - (Crianças adoles-
centes e adultos) Dra
Cláudia Loureiro 239-5245
(Leblon) e 399-5288 (Ba
ra) Atendimento partícula-
res e convômos (8 Brasil.
IBM, Telen. Embratei.
Light. Caar|. Assinantes JB
e o Globo. CST e outros)
PSICOlOGA — Psicotera
pia mdiv orientação ps»co-
lógica pre e pôs-orúrgica
Atendimento em consulto-
rio e a domicilio Ivanize C
Oliveira CRP 05 8348 T
269-4461 533-3680

PSICOLOGO Atend cs
co terapêutico G es tal*-
terapia 2'* e 6a feira Tel
261 7399 Mé.er CPR
000000
PSICÓLOGAS ELIANE E
CLEiDi - Análise p adotes-
cente e adulto Orientação
pré e pôs cirúrgica T 290-
,985 201-0618

PSICOLOGIA TIJUCA
Adolescentes, adulto 33
idade, disfunçôes sexuais
Preço acessível 264-2325

PSICÓLOGA Manuela D>-
norá. CRP 11115 Atend a
crianças, adolescentes e
adultos R Cardoso de Mo-
raes 594 si 103 Ramos
280-3376 Hora marcada

PSICOTERAPIA INFANTIL
De 0 a 14 anos Diftcu*

dades de aprendizagem,
problemas de relaciona
mentos. medos, mibiçôes
Siene Coppo^ terapeuta
re^chsana (CRP 05-'10825)
Tel 254-7524

PSICOLOGA - E Parapsicô-
toga clinica, especializada
Gestalterapia e rJist da
conduta p. adultos e ado-
lese mentalizaçôtis e rela-
xamentos R Miguel Le-
mos"- Dr" leda Botelho T
239-7659 CRP 01 1 1654

PSICOTERAPIA CORPO-
RAL Roíchiana. adoies-
cente e adulto Mardia 8ar
bosa 254 7524 Tijuca

PSICOTERAPIA E CONS-
CIÊNCIA CORPORAL
Gesta tt, Bioenergêtica. Re
laxamento e Massagem
Tel 249 5365
PSIQUIATRIA PSICOTE
FIAPIA Atendimento es-
pecializado em: Ansiedade
e depressão lnfs Tel 294
3157 710-1663
PSIQUIATRIA clínica e
PSICOTERAPIA Atende
rnos Ansieoade. fobias
obcessâo agitação mso-
ma alcoolismo, drogas,
psicoses o alterações se
xuais Consult 294 3157
tmorqôncfl 266-4545 R
18
REEDUCAÇÃO POSTU
RAu E ginástica corretiva
Ajia aberta Dia 27/03, as
8.45h Mônica A-ce ei
226-6318
RELAXAMENTO. INDU-
ÇÃO HIPNÓTICA E PNL -
Para casos de stress. an
siedade. dores, depressão.
obes»dade Ivone 287 6452
SEPARAÇÃO Encountcr
Group" Grupo de reflexão
e apo«o. em 12 encontros
se ma na «s. p- homens e
mulheres em processo de
separação em seus casa-
mentos relacionamentos
Começo Abri 1/91 lnfs le-
oa 239-7659 o Marlha 225-
6177 apOs âs 20 h

SH1ATSU - Equilíbrio ener-
gético. consciência corpo-
ral Tratamento da dor loco
hzada lnfs 265-9638 de 8
âs 13 h e de 18 âs 22 h

SHIATSU • Distúrbios ene'
góticos, estados de fadiga
stress físico e mental, for
talecimento do sistema
imunolôgico WANDER
BORGES. 222-9933

SHIATSU Reequiiibno
Energético Prevenção de
doenças Psicóloga ANGE
LA Te! 266-0312
TAI-CHI-CHUAN Equili-
brio psico-somatico Arte
da longa vida Tels. 245-
9135 239-2393 nono
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CLASSIFICADOS

PARA ANUNCIAR LIGUE 585-4160

TERAPEUTAS ESPECIALI-
ZADOS - Em programação
neurolinguistica Terapia
rápida eficaz o eficiente
Inís 3571510 Rarishis
TERAPIA Dores coluna,
stress. cansaço Massa-
gem terapêutica Oiana-
mente e dom feriados
2^5-8378
TERAPIA ORIENTAL
Shiatsu relaxamento mus
cular terapeutica a domicí
lio 512-3260 Cláudio
TERAPIA REICHIANA
Fluidez da bioenorgia atra-
vés da integração corpo
monte Marcus Camara
Psicólogo e Mestre em Psi-
cologia Fones 295-8346
ou 267-6338
TERAPIA COM FLORES
DE BACH Atendimento
psicoterápico Sara Botner

CRM 22537 Botafogo
|el 286-5920 246-9795
TERAPIA CORPORAL —
Exercícios bioenergéticos
De grupo e individual IRA
ESTEVES. tel 541-1230
TESTES PSICOLÓGICOS
Curso onde você pode
aprender a aplicar, interpre
tar e realizar Laudos Psico-
lógicos Formação de no
vos grupos Tel 293-1370
c Dra Mana Marinho

VOZ E FALA Educação e
reeducação vocal Técnica
de dicçSo e impostaçâo da
voz Fonoaudtôloga Dr'
Ehana Melo CRP*1 2508
Tei 285-2845

WORKSHOP Xamanismo.
arteierapia. tarot. natureza
pi expansão consciência e
clarividôncia CENYRA.
222-0496 284-0885
YOGA - Meditação. íris2
diagnose. acupuntura,
massagens, fito e espondi-
icterapia sâo as técnicas
oferecidas aos inúmeros
alunos e pacientes do Prof
Helder Carvalho no Institu-
to Aurora de Terapias e
Yoga Praia do Flamengo
66 saias 914 e 916 T 205-
1570

A LAZOSKI & BENINATTO
Traduções todos os idio-

mas. datilografia, fotocô-
pias. encadernação, im-
pressão a laser Aceitamos
cartões de crédito Inf p
tel (021) 556-1388. ou Fax
(021) 285-0076
A WiSE ASSESSORIA
Traduções e Versões Tôc-
nicas e Juramentadas, ma-
nuais de eauipamentos
Buscamos no seu escritô-
no Tel 222 5968 252-
3869

INGLÊS TRADUÇÃO E
VERSÀO Rap.der e efi-
ciência, por computador
278 2969 dia e noite

TRADUÇÕES Inglês.
Francês e Espanhol Tôcni-
co e; especializado CrS 550
a lauda computadorizada
Vera 541-9127
TRA
glôs
dipic
na
CrS

INGLÊS - Tradução, versáo
e transcrição Serviço ràpi
do e de qualidade Tel
284 9663

TRADUÇÕES TÉCNICAS -
60 áreas. 20 idiomas 25
anos expertênca Tel
(031) 464-3056 (FAX)

DUÇÀO/VERSÀO In-
Português Tradutor

imado Escola America-
auda computadorizada
500.00 A domicilio

z Sul e Centro 294-6217
TRADUÇÃO TÉCNICA E
COMUM - Inglês e Fran-
côs. máauma elétrica Rapi-
dez. eficiência, precisão
552-4920 Dona Angela
TRADUÇÃO FRANCÊS -
Técnicas, literárias Com-
prove qualidade nossa re-
daçâo Luci 571 -171 2

ABROLHOS - Único parque
marinho do Brasil Na Se-
mana Santa, a CAAUÁ es-
tará curtindo este paraíso
Saída dia 27 03. retorno dia
31 03 1021) 267-4098
CAMPING PRAIA DO PE
RÔ — Aproveite a Páscoa
pagando diária do Carnaval
acampando próximo à praia
do Perô em Cabo Frio cJ
cantina banh. duchas, se-
gurança etc T 265 1226
DANIELA HOTEL • Penedo
FU Agua de nascente
chás da horta e mel puro
Simplicidade e capricho
(02431 51-1151
DESEJO FORMAR Uma
Equipe de Mergulho com
mergulhadores amadores
jovens ou profissionais pa
ra fins de esporte Ligue |á
264-7592 à noite

GRUPO DOMINGAÇÃO -
Brincando a gente se en-
tende e faz novos amigos
Deixe seus filhos conosco
aos domingos de 8 às 17 h
Equipe especializada em la-
zer. esporte e educação,
oferece atividades p/ crian-
ças e adolescentes Inf tel
264-8227. Prof3 Cecília
HOTEL BELLA BEL - Apt°s
Cl frigobar. ar cond. tv cor.
garagem Restaurante Bel-
Ia Bel. Cozinha Internacio-
nal Pacotes p. Semana
Santa Reservas (0246)
51-3242 Um lindo Hotel p-
o seu prazer Venha conhe-
cer as praia de Saquarema
MIGUEL PEREIRA - POU
SADINHA DO LAGO. Cha-
lé nas montanhas, cachoei-
ras e haras CrS 5 mil ca-
sal T (0244) 84-3663
Tanya 
MONTCAMP Loia da fâ
brica - Casacos p neve,
mochilas cl armação, sacos
de dormir - Campmg e
Montanhismo - Ipanema
R Teixeira de Melo. 21
sobretoia - 287-1143
PASSAGENS AÉREAS - I
tern Orçamento diversos,
esclarecemos dúvidas sl
compromisso Amsteí Via
gens 221-6000 252-3709
PRAIA DE MEAlPE ES
Omar Pousada, em frente
ao mar. suítes cJ frigobar e
café da manhã T (027)
272-1197

VIAJE - Falando Inglês
Francês/ Italiano/ Alemão e
Espanhol em 24 horas Au-
la demonstrativa grátis Av
Copa. 1133/ 110 térro Tel
287-3646 Barra. Av das
Américas, 3333-' 215 Tel
325-0010 247-9716

SAlDAS EM GRUPO - Aoa-
nha e entrega em casa
Peça programação Tels
285-1379 265-6135

AEROBICA E LOCALIZA-
DA - Músicas p aulas Fita
K-7 90 min de musicas
mixadas Qualquer BPM
Novidades e Lançamentos
EUA 399-7862 Fátima
ALUGA-SE P TÊMPORA-
DA - Casa em sitio cJ 2 qts.
var a toda volta, perto de
mata virgem, animais sil-
vestres. barulho de riacho,
lago p pesca, barco, leite
de curral, etc Vida do cam-
po Local ideal p. descanso
T (0242) 42-5982
A TOCK MÁQUINA DE ES-
CRITÔRIO - Conserto de
máq escrever, calcular e
mimiógrafo 756-3130
CHEGA DE LIMPAR — Ob-
jetos de decoração Croma-
gem (mox) R Br do Bom
Retiro. 1 199 Tel 201-
9548'261-5558
DESEJO FORMAR GRU-
PO DE SURF - Ou Morey-
Boggie cJ surfistas amado-
res ou profissionais. Para
fins de esporte Ligue já
264-7592 3 noite.

ENFERMAGEM PARTICU-
LAR - Oferece profissionais
c/ refers. comprovadas em
cart de trabalho - registro
em COREN. experiências
em Clinicas. CTI. baby-
sitter, governantas residen-
ciais e executivas e moto-
ristas Consulte-nos dia e
noite. Tel 257-9764
FONTE DE LUZ FRIA -
Storz Alemà Monitor
Carc Fumbec TC-500 CrS
400 mil cada 264-5602
INSTRUMENTAIS CIRUR-
GICOS - Novos, de todos
os tipos Baixo preço Tra-
tar 264-5602
LUVAS DESCARTÁVEIS -
Esterilizadas, da Johnson &
Johnson Diversos núme-
ros. 264-5602

ÓCULOS QUEBRADOS
Conserto no dia. troco pe-
ças. soidas. etc R das
Marrecas 40 510 T. 240-
5711
ÓCULOS Não sa<a de ca-
sa ? fazê-los Consulte
nossos técnicos pelo Tel.
281 -2965.

Para anunciar nesta seção
ligue para 585-4160 ou
dirija - se a uma das Agên
cias de Classificados do
JORNAL DO BRASIL

SUL AMERICA SAÚDE -
Rede credenciada e livre
escolha. Assistência 24 h
Luis Carlos. Corretor Ofi-
ciai de Seguros. SUSEP n:
20141-3. T 714-6179
TROCAS DE FECHOS -
Bainhas e consertos em
geral. Rua Dias da Cruz.
499 - Méier Tel. 594-7698
Aceitamos cartões de crê-
dito
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LIGUE PARA 585-4160

Ou diriia-se a uma das agências de

Classificados do JORNAL DO BRASIL

JOHNAL DO BRASII.
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O uuc e isso. Picasso?, Be David Hockney
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TODA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA DO MÊS

Coluna do Castello

A astúcia política no JB.

JB
Dir. Gerai. Dr. Américo Mourão • CRM: 5203725-6

Dr. Antônio Farias Neto - CRM: 5231805-9
Dr. João Regalia Jr. - CRM: 5241938-4

CREMERJ LAGOA: 5295437-7
CREMERJ TIJUCA: 5295436-0

rPMVJdit

Pronto Socorro Clínico

LAGOA 286 4142

246 0404

TIJUCA 264 1712

248 4333

PRÓXIMA SEMANA

NESSA 6a 22 MARÇO

CONVERSATION CLUB and

HAPPY HOUR NO AUDING TIJUCA

FROM 6 TO 9 PM

Venha participar de um encontro onde você pode praticar o seu inglês e curtir

agradáveis momentos de laser disc e jazz.

Confirme sua participação pelo tel.: 208-4949

Al inihin IDI0MAS CENTRO - BOTAFOGO - TIJUCA
*+WIIV\J ocursodoscutuvo Centr0 Cultural Auding

apoio cultural COCA-COLA Rua Padre Elias Gorayeb, 40.

EXPOSIÇÃO

Tudo azul com

David Hockney

\ partir He quarta-feira, o Museu Na-
cional de Belas Artes abre suas portas
para esta coisa cada vez mais rara entre
nós: uma excelente exposição vinda do
outro lado do Atlântico. Com as bênçãos
do Conselho Britânico, a mostra The blue

guitar reúne 20 gravuras do artista plasti-
co britânico David Hockney. A série loi O que é isso. Picasso?, de David Hóçkney

inspirada em um poema de Wallacc Ste-

vens que. por sua vez. se inspirou cm um

quadro pintado por Picasso na sua lase

azul: O velho violonista Nas gravuras por-
tanto, sobran referencias literárias e alu-

sões à obra de Picasso. nas suas tases azul

e cubista: um jogo que coloca quadros
dentro de ottros quadros. C oncebida pa-
ra ilustrar q poema de Stcvcns. a serie

ganhou vida própria e é um prato cheio

para quem se interessa por história da arte
e aprecia as cores fortes que o inglês
Hockney adotou desde que se instalou na
Califórnia, erii 1964.

PROGRAMA 48 22 3 a 28 3 1991



MtKow Montomgro —i
Xlonique Aragao

toca no Xlistura Up

1

mIM
*i: :— r\ I'lniTdlcti rVini.»l rt*v<fclnc5o

MlrUn Ftehhw

MM -a
W.

W^mBm-'"^*4 ...

^JLi*
Pepeu Gomes estreia quinta no Rio
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programacao

DIA 26/03 - 3? FEIRA

MARIO KATO

ARTE DA COMIDA JAPONESA

DIA 02/04 - 3? FEIRA

ZUENIR VENTURA
IMPRESSOES DE VIAGEM

DIA 04/04 - 5° FEIRA

ROBERTO FAISSAL

IMAGENS SUBMARINAS

DIA 09/04 - 3? FEIRA

FAUSTO FAWCET

o robO ef£me ro

DIA 11/04 - 5? FEIRA

FASHION MUSIC

O PRIMEIRO SHOW DO ANO

ICHtl

wk£m

I fJ. g"

Soilh

SEGUNDA

QUINTA

QUARTA

APRÓXIMASEMANA

PROGRAMAÇÃO

DIA 26/03 - 3a FEIRA

MÁRIO KATO

ARTE DA COMIDA JAPONESA

DIA 02/04 - 3? FEIRA

ZUENIR VENTURA
IMPRESSÕES DE VIAGEM

DIA 04/04 - 5° FEIRA

ROBERTO FAISSAL

IMAGENS SUBMARINAS

DIA 09/04 - 3? FEIRA

FAUSTO FAWCET

O ROBÔ EFÊME RO

DIA 11/04 - 5? FEIRA

FASHION MUSIC

O PRIMEIRO SHOW DO ANO

OS TEMAS, AS INDAGAÇÕES, AS TENDÊNCIAS.

VENHA TROCAR IDÉIAS NO FASHION MALL.

Todas as palestras serão realizadas às 21 hs.
/

-SOGW-WCAD SUBIA A ALTtErÇÃD.THííO^t PA£A INfOSMAÇõtS í 322-025*
PRODUÇÃO

ARTE
COMPORTAMENTO

JORNALISMO

AGENDA

Jo—mw Fwt«H ,| TV. A Rede Globo
transmite a partir das
22h55 a cerimônia dc

I entrega do Oscar
Show No projeto O
rock bota fogo. as
bandas Brokeii Hcart
e Espiões de Vitrine
tocam ás 21 h30 na
danceteria Luaestrela
Show. O cantor e
compositor Ronaldo
F- ía 1 ho apresenta Um
poeta nas garras do
rock hoje c amanhã.

Claudia Diniz canta às 2!h30. no Teatro
blues no J azznninia Ipanema

Exposição. A pintora
TçresAsmar mostra

seus trabalhos no Espaço C ulturai Petrobrás
(Av Chile. 65. térreo)
Reftgae A Rio Reggae Club começa a partir
das 22h no Rio Jazz Club com sorteio de
cinco ingressos para o show do Aswad no
Impcrator
Show A cantora Fátima Regina e o tccladis-
ta Ricardo Leão se apresentam 2Jh na série
Segundas musicais no Teatro da UFF (R. Miguel
de Fnas. 9. Icarai. Niterói)
Show. A cantora Claudia Diniz encerra o projeto
Bluesmania no Jazzmania. ás 22h30. Até quarta-
feira

Show Na série Três é
demais, Nico Assump-
ção. Marcos Pereira e
Marçalzinho se apre-
sentam á s 12 h 30 e

1 Kh30 no Centro Cul-
tural Banco do Brasil
com ingressos a CrS
500
Cinema O diretor
Noiltph Nunes exibe
trechos de Euclides da
Cunha Fronteiras e
participa deSdebate ás

1 Sh3ü no Centro Cul-
tural Banco do Brasil
no projeto Cineasta do

Nunes é o cineasta mês, com patrocínio
do m és <J o J O R N A L I) O

BRASIL
Show Fernanda Abreu canta as 21h30 na Babi-
lônia .
Teatro Estréia a peça Tudo pelo sexual com
Suzana Mattos e direção de Agnes Fontoura,
ás 21 h. no Teatro do Barrashopping
Sushi O sushiman Mario Kato fala sobre co-
mida japonesa às 21h no São Conrado F ashion
Mall D
Prêmio No Golden Room do C opacabana t a-
lace, as 20h30, acontece a cerimonia de entrega
do III Prêmio Shell para o Teatro. So para
convidados ,
Show O compositor Guinga se apresenta noje c
amanhã ás 22h no Rio Jazz Club com partiu-
pação de Leila Pinheiro e ClaudioNucc.
Li\ros. Oscar Araripe lança coleção de postais,
ás 20h. na Livraria Da/ibao (Vise 1 íraja. . 71)
Música Concerto em homenagem ao composi-
tor Cláudio Santoro na Sala Cecília * eire c
ás 21 h Pepeu Gomes estréia quinta no Rio Jazz Club

Música. O violinista Daniel Guedes, revelação
do concurso Jovens concertistas, toca Bctho-
ven, Villa-Lobos c Dvorak hoje e amanha, ás
12h30, no Centro Cultural Banco do Brasil com
entrada franca
Show. A tecladista e compositora Monique
Aragão estréia quarta ás 22h30 no Mistura Up
Cinema. Com a exibição de A nós a liberdade.
de René Clair. ás 16h30 e 18h30, começa no
Centro Cultural Banco do Brasil o ciclo Revo-
luções francesas
Exposições.A Sociedade Germania realiza cole-
tiva dc artes plásticas na galeria da rua Antenor
Rangel, 210. Gávea
Show. O casal Francis e Olivia Hime começa, as
23h. uma temporada de duas semanas no Peo-
Plc t
Show. Elba Ramalho apresenta-se no Teatro
João Teothõnio. no Centro Cultural Cândido
Mendes, Centro, ás !2h30
Exposição. O Museu Nacional de Belas Artes
abre a mostra The blue quitar com gravuras do
artista britânico David Hockney

Show. Pepeu Gomes estréia às 22h no Rio Jazz
Club com a participação de um convidado
especial a cada noite
Música. O Trio de Música Renascentista apre-
senta-se as 12h30 no Paço Imperial
Show Fátima Regina e Ricardo Leão apresen-
tam-se no projeto Quintas musicais às 20h30 no
Sesc de São João de Menti (Automóvel Clube.
66)
Show. O baixista Nico Assumpção toca de

quinta a sábado, às 23h no Gula Bar
Exposição. Abertura, às 21h, do I" Salão de
Artes Plásticas, também chamado de A expres-
são da nova era. no Hotel Glória
Show. O cantor e violonista Jacob Lopes se
apresenta ás 21h30 no Beco da Pimenta

Xionique Aragão
toca no Mistura Up

Kp



DIA CANAL/H FILMES

seg 25 4 • 14:50 HERÓIS NÃO TÊM IDADE (Cloak & Daggcr) EI A. 1984. cor. 10!'
Dc Richard Franklin Com Hcnry Thomas c Dabncs Colcman.

7 . 21:30

II • 21:40

4 • 02:50

ter 26 4 • 14:50

7 • 21:30

4 • 00:00

qua 27 4 • 14:50

4 • 21:30

II • 21:40

4 • 23:50

qui 28 4 • 14:50

4 • 23:30

4 • 02:00

4 • 04:00

SINOPSE

Aventura. Garoto que vive num mundo (
um cnmc. mas como ninguém acredita
Simpática aventura alienada que poderi
exemplo, ficar só na deliciosa seqüência dc

ARDIL 22 (Catch 22) EUA, 1970. cor. 121" Dc Mikc Nichols. Com
Alan Arkinj Martin Balsam e Richard Bcnjamin

JCXíO BRUTO <Raw d cal) EUA. 19X6, cor. 97' Dc John Irvm Com
Arnoid Schwar/encggcr, Darrcn McGavin c Ed Lautcr

JOGO DE PAIXÕES (The only game in loun) EUA. 1970. cor, II V
Dc Gcorgc Stcvcns Com F.lizabcth Taylor c Warrcn Bcatty. j

HANGAR 18 (Hangar 1S) EUA. 19X0. cor. 93' IX- James L Cjonway.
Com Darrcn McGavin. Robcrt Vaughn çGary Collins

Ic fantasia testemunha
ele investiga sozinho
i ser mais curta. Por
abertura

Guerra. O louco cotidiano de um pelotão americano durante a 2*
Guerra Mundial Adaptação do romance ic Joscph Hcllcr sobre
o lado cômico da insanidade da guerra Mikc Nichols c pesado
demais para lidar com material tão dclicac o.

Violência Ex-agente federal volta á ativa num caso perigoso.
Arnoldão sempre temperou cinema brorojro com certo humor c
elegância Este c um dos raros filmes n|> qual a formula não
funciona Tão ruim que ate o Slaílonc podjeria ter estrelado.

Drama Bailarina decadente se apaixona jpor jogador compulsi-
\o Este dram.ilhão aduífo c o ultimo filtre dc Gcorgc Of brutos
lambtm amam Stcvcns Como se podcn;| esperar dc um filme
ambientado em Las Vegas mas rodado em! Paris, c um equívoco.I "•...' .... . .-4.: i-I
f antasia. Quando a força acrca americana captura um disco
yoador várias agências do governo passam a disputar sua posse
Estranho filme dc ficção cientifica realista que resulta num
contato imediato com a incompetência cinematográfica

O NOMf DA ROSA i I'hc n.irhe of lhe rose) França c Alcmanhaj. 19X6.
cor. 130". Dc Jcan Jacquc Annaud Com Scan Conncr>

Mistério No século 13. monge investiga! um estranho enigma
num monasterio. Adaptação do romance Lie l 'mberto Eco com
toda a pompa c circunstância mas nem Unias as tramas do livro
Um bom espetáculo apesar da história esval/iada.

WATERLOO (Waierloo) Italia c URSS. 1970. cor. 123' IX- Verguei
Bonda rtchuk Com Rod Stciger c Christopher Plummcr

PAR Oi: IMPAR (Pari c disp.in) Itália. 197,X. cor. 90' IX
Corbucci Com Tcrcncc Hill c Bud Spenccr

Dl T I O AO SOL (Duci in thc sun) I I A. 1946 cor. I 30' Dc
Vídor. Com Jcnnilcr Joncs. ioseph Cotten c Gregory Pcck

Épico. A história da batalha que pegou N.jpoleâo com as calças
amadas Monolítica superprodução internacional marcante ape-
nas por sua estranha procedência Mas pcl[,> menos esta não c a
versão original soviética que dura quatro h<?rav

Scirgio Comédia Investigador sc une a um brutambntcs para eliminar a
m.ifia do )ogo dc Mia mi Corbucci c um do
faroeste espaguete com talento Consegue
melhores comédias da fase pós-Tnnity de H

? poucos diretores de
fa/cr desta uma das
II c Spenccr.

King Faroeste Dois irmãos disputam o amor te uma bela mulher
Clássico do faroeste que trouxe novidades tio gênero No lugar
das habituais tramas dc dever e solidariedade, o que move os
personagens c luxuria c violência. Obrigatório

LOUCURAS NA CASA BRANCA (Protocol) EUA. 19X4. co|\ 96'
IX Herbert Ross Com Goldie Hawn e Chris Sarandon |

Comedia Loura imbecil salva a vida do pr
lhar na Casa Branca Veiculo para Goldie
ficia de uma boa piada mulher burra X p
tc ate a exaustão No cinema passou como P

MARCAIX) PM A SARJETA (Someb«xJ% up there likcs me) IF.UA.
195í, PA B. 11 3' Dc Robcrt Wise Com Paul Newman c Píer Angcíi

Drama biográfico A trajetória do lutador
raivoso garoto pobre a astro dos ringues
cincbiográfia que projetou Paul Newman nu
então rcccm-finado James IXan

vidente e V3i traba-
Hawn. que sc bene-
otocolo — ca repc-
ro tocaio.

<ocky Gra/iano, de
fensa c angustiante
rn papel herdado do

FROCANDO AS BOLAS (Trading placcs) El !A. 1983. cor, I 16'i IX
John Landis Com Dan Aykroyd e Eddie Murphs \

Comedia. Dois milionários só de farra resolvem trocar de posi-
çôcs sociais com um executivo c um vagia bundo Engenhosa
comedia de equívocos na qual Dan Aykroy
Murphy bom substituto para o ex-parceiro J

I encontra cm Eddie
>hn Belushi

O DOCUMENTO HOLCROFT (Thc Holcroft covcn.intl Inglaterra.
1985. cor. 112' Dc John Frankcnhcimcr t om Michacl Cainc i

Mistério. Para receber a fortuna que pertenejeu a um antepassado
nazista. arquiteto tem dc encontrar os outriis herdeiros Sólida c
fosca adaptação dc romance dc Robcrt Lucilum Frankcnhcimcr
condu/ a coisa dc forma pesada mas cfica/ |

BI TCH CASSIDY (Butch Cassids and Sumíancc kid) El A. 69. cor.
112' De Gcorgc Roy Hill. Com Paul Newman c Robcrt Rcdford •

f aroeste- A carreira dc dois notórios b
americano. Este ficou famoso por rcunii
misturar violência c comedia c enar bane

indolciros do (Xstc
dois grande astros,

idos simpaticissimos
Envelheceu mas continua um divertido espetáculo.

LABIRINTO DE PAIXÕES (Thc spiral road) EUA, 1962. cor. I4.V
IX Robcrt Mulligan Com Rock Hudson c Burl Iscs

Drama. Em confronto com uma epídcmjia dc lepra cm Java,
medico oportunista acaba sc tornando uití homem de bem Este
dramalhão mistura o que há dc mais ine
com o que há dc mais canastrão cm Hudst

Esta é uma seleção dos filmes programados para a semana.
Confira a programação completa, diariamente, pelo Caderno B.

pressivo cm Mulligan
n Fica engraçado.
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A INFORMÁTICA TEM SEUS FANTASMAS

Quando sua empresa pensa em se iniciar na

informática íica assombrada com as dúvidas

que surgem de imediato 
— Qual o micro? Qual

o disco? Comprar programas prontos? Preciso

usar estabilizador de voltagem? Onde achar

móveis e comprar suprimentos?

A solução é contar com os amigos.

A CIBERTÊCNICA pode dar o apoio que você

precisa, seja empresa ou profissional liberal,

na escolha, compra e manutenção do seu

micro e seus programas.

Não se assombre com a informática.

Ligue para os amigos,

cibertécnica informática ltda — Rua Senador Dantas 1 17 gr 194 1 Tel- (021) 262-8249

• venda • instalação • manutenção • software • desenvolvimento • tremamen o

informática entre amigos
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Curso de inglês

TRADIÇAO DE 24 ANOS

0 curso BORGHINI dispõe de
instalações modernas e adequadas, com
professores especializados em cursos
elementares especialmente dirigidos as
crianças. As aulas são ilustradas com
filmes, peças de teatro e shows infantis.
De forma descontraída, a criança
aprende brincando.

ocn<SituccCL
?

CRIANÇA

BORGHINI LANGUAGE CENTER

Para você, que tem noções de Inglês ou
já estudou o idioma em outros cursos,
o curso BORGHINI oferece, através de
método super eficiente, diversos tipos de
cursos (básico, intermediário e
avançado), de acordo com o seu nível.
Estamos também inaugurando cursos
específicos, de acordo com sua área
profissional (inglês comercial, telefonia,
engenharia, odontologia, direito) e
outros cursos especiais, para você que
deseja se preparar para o vestibular,
Toefl, Michigan, etc...

E3
ADULTO

Rua Siqueira Campos, 43 - grupo 1010

O mundo moderno é dinâmico, atuante e
trata melhor quem fala Inglês. A cada
dia a concorrência torna-se mais
acirrada. O idioma Inglês tem contribuído
muito para a diferenciação das principais
posições nas empresas. Por isso, o
curso BORGHINI oferece a você,
executivo moderno ou homem de
negócios, cursos regulares e intensivos e
também aulas no seu próprio local de
trabalho, no horário que melhor lhe
convier.
Venha conferir!

I * • • • I
I ^nji? I

EXECUTIVO

Telefones; 255-8525 e 255-8186

I * • • • I
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MAS DE LAZER.

No Mesbla, o feriado e prolongado e o seu Irner tambem.

Borrow
Borraca • 4 pessoas J

Sacola ^
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ST MESBLA

MAS DE LAZER

Na Mesbla, o feriado é prolongado e o seu lazer também

Barraca Beta • para
4 pessoasBarraca laxer ¦

para 3 pessoas

Cadeira
Deita-e-Rola
3 posições
2.360,
A vista

lanterna Weekend

Botiiâo térmico de
S litros
3.800,
Avista

lanterna Loier
Acomponha bateriaIsopor de 17 litros

1.700,
Avista

Copo Long Drink
Várias cores
420, a unidade
Avista
Stilarte

Grelha dupla
1.900,

À vista
Grettia simples

Sacola
3.900,
A vista
ALTERNATIVA



Mesbla. Ofertas com precos pra vocci L >

curtir o feriado tranqiiSlo. .;J \ v
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Mesbla

curtir o!

pENAITt Nododtko poro
Mylowd
3.500/«P
Avista Embata 9«m tom

Suniòodts

Raquctcdt
(reKobol
912,
Avilta
ALTERNATIVA

2 pinot-btso
4cofdos poro

UgMcb

9.000.

Kit futebol 4ip*du
Sbatiiai parafuiai, pc
datmentávaii # borbalttas
lradai mortaçtm

6.600,
Avista
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