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Servidor tera 80% de aumento
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Mesqui,a nha ao Congresso pelo presidente I
tura em decllnio. Maxima Fernando Collor corrige em 80% o
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de selegao de obras paraa Artistas encenaram ontem no Rio o martirio de Tiradpntetmostra, que pela primeira I
vez abre espago para artis- rfl* "| 

m C%g\£\ itas da America Latina. En- I 1I*$)f|PlltP6 Villi QHACtre os 186 expositores, ha **•" vJ.I.l/CO^ «Vv CU.J.t_fo
cinco brasileiros. _ . J——————— Com atividades e cerimonias A caminhada de Tiradentes para J
t„ que comegaram ontem, tem seu a forca foi revivida ontem, nas ruas
lniormatica Ponto culmmante hoje e se esten- 

' 
do Centro do Rio, por 75 atores e

Kit de limpeza — a Verba- n 
a<f- mai?'- no Ri9'.em,Minas figurantes. Hoje, ao meio-dia, no

 tim4aa§arkii7Tja3iriimpeza e45r-asiJiar-0-b4Gentenan£ula mot seo-momentcrmais solene, os sixros— de drives de 51/4 e de 31/2, te de Tiradentes devera ser o das igrejas de todo o estado de
aconteoimento historic? do ano. Minafvl : n ,1,1;,,!.:

i rrtir 
Independencia sera 17h, o presidente Fernando Collor

lembrado como nunca foi antes inaugura o busto de Tiradentes— pelo vulto das comemorapoes No Rio, as 14h, soldados da Poli-
e pelo reconhecimento da tese, cia Militar de Minas e do Rio co-hoje vitoriosa, de que ele e de megam a refazer a cavalo, por 23iato o grande heroi popular da dias, a mesma rota que os soldados
memoria coletiva nacional. "Ele 

da Coroa fizeram ha 200 anos, le-

g|jj^ vando~os despojos dblnartirrATn—
dos Fuzileiros Na-

' de Bombeiros, da
e da Policia Civil

erto na Pra?a Tira-
lieroi foi enforcado.

Balões com as cores de 110 países marcaram a festa de inaugumção^E!^^^^^^)

Carlos Mesquita
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TEMPO

No Rio e em
Niterói, céu
encoberto a
nublado. Pos-
sibilidade de

. SSSSSSm chuvas espar-
sas. Tempera-

tura em declínio. Máxima e
mínima de ontem: 31,2° em
Bangu e 19,9° no Alto da Boa
Vista. Mar agitado com vi-
sibilidade moderada. Fotos
do satélite, mapa e tempo
no mundo, página 10.

Sena
Apostador do Estado do Rio
(São Gonçalo) acertou sozi-
nho as dezenas 05,06, 08, 23,
27 e 43, sorteadas no con-
curso 214. Vai receber Cr$
2.187.879.736, maior prêmio
individual da história "das
loterias no pais. A sena pos-
terior saiu para três acerta-
dores, de Minas Gerais
(dois) e do Rio Grande do
Sul, premiados com Cr$
140.638.326, cada. Ninguém
acertou a sena anterior. A
quina paga Cr$ 2.068.873; a
quadra, Cr$ 25.621.

? Circüla com esta edição
a revista Programa Brasília,
publicação especial com
reportagens sobre o dia-a-
dia da capital federal. A
revista marca os festejos
do 32° aniversário de fun-
dação de Brasília.

? Jan Hoet
(foto), diretor
da Documen-
ta de Kassel,
mais impor-
tante exposi-

m

g| 
ção de arte de

MMm vanguarda do
mundo, conta em entrevis-
ta exclusiva ao JORNAL DO
BRASIL como foi o processo
de seleção de obras para a
mostra, que pela primeira
vez abre espaço para artis-
tas da América Latina. En-
tre os 186 expositores, há
cinco brasileiros.

Informática

Kit de limpeza — A Verba-
timJâRça-kilriJarânTmpeza
de drives de 5 1/4 e de 3 1/2,
respectivamente por Cr$ 25
mil e Cr$ 27 mil.
Desktop vídeo — Cada vez
mais, produtoras de VT uti-
lizam o sistema, que sofis-
tica as filmagens graças
aos recursos de computa-
ção gráfica.
Processador — A Word-
Perfect do Brasil importa
o WordLetterrversãõTim-
plificada do processador
WordPerfect. (Negócios e
Finanças, página 7)

Afeganistão
O governo do Afeganistão
deu permissão para o presi-
dente Najibullah, destituído
e detido quinta-feira, sair do
país. A guerrilha muçulma-
na, que resistiu a governos
pró-soviéticos durante 14
anos. já conquistou todas as
cidades importantes e está às
portas de Cabul. (Página 7)

Cotações
Dólar comercial: Cr$ 2.239,80
(compra), Cr$ 2.239,90 (ven-
da). Dólar paralelo: Cr$ 2.200
(compra), Cr$ 2.230 (venda).
Dólar turismo: CrS 2.160
(compra), CrS 2.220 (venda).
Salário mínimo de abril: Cr$
96.037,33. TR (Taxa Referen-
ciai de Juros): 21,08%. TRD
(Taxa Referencial Diária):
0,989704%. Tablita do dia
21.04: 1,9428. Cadernetas de
poupança com aniversário
hoje: 22,4620%. Fator de
atualização de Depósito Es-
pecial Remunerado acumu-
lado de 15.08 a 21.04:
5,82333137%. Ufir diária: CrS
1.301,60. Unif para IPTU resi-
dencial: Cr$ 30.878,46. Unif
para IPTU comercial e terri-
tonai, ISS e Alvará: Cr$
34.899,87. Taxa de expediente:
CrS 6.979.97. Uferj: CrS 52.091.
Ufinit: CrS 45.936. UT de
abril: CrS 530. UPF: Cr$
14.220.30.

Servidor terá 80% de aumento

Artistas encenaram ontem no Rio o martírio de Tiradentes

Tiradentes, 200 anos

Com atividades e cerimônias
que começaram ontem, têm seu
ponto culminante hoje e se esten-
dem até maio, no Rio, em Minas

-e-Br-asíJiar-o--bÍGentenán£)L_da
te de Tiradentes deverá ser o
acontecimento histórico do ano.
O mártir da Independência será
lembrado como nunca foi antes
— pelo vulto das comemorações
e pelo reconhecimento da tese,
hoje vitoriosa, de que ele é de
fato o grande herói popular da
memória coletiva nacional. "Ele

A caminhada de Tiradentes para
a forca foi revivida ontem, nas ruas
do Centro do Rio, por 75 atores e
figurantes. Hoje, ao meio-dia, no

das igrejas de todo o estado de
Minas vão repicar. Em Brasília, às
17h, o presidente Fernando Collor
inaugura o busto de Tiradentes.
No Rio, às 14h, soldados da Poli-
cia Militar de Minas e do Rio co-
meçam a refazer a cavalo, por 23
dias, a mesma rota que os soldados
da Coroa fizeram há, 200 anos, le-. "• ^ ua ^uiua nzeram na, zuu anos, le-a tendia aosiinh tares porteKido vandõ~õs despoios db máftir."ÀsnlfprciO Q/A r\n\ir\ ^*- k AH «  ...alferes, ao povo por ter baixa

patente e às elites pelo fato de
defender idéias liberais", ensi-
na a pesquisadora mineira Efigê-
nia Lage, uma das maiores auto-
ridades em Inconfidência Mineira.

2lh, as bandas dos Fuzileiros Na-
vais, do Corpo de Bombeiros, da
Policia Militar e da Polícia Civil
darão um concerto na Praça Tira-
dentes, onde o herói foi enforcado.
(Págs. 4 e 5, cadernos B e Cidade)

Projeto de lei a ser enviado ama-
nhã ao Congresso pelo presidente
Fernando Collor corrige em 80% o
salário dos 700 mil funcionários civis
e militares da administração direta. O
aumento incide sobre os vencimentos
de março e será concedido em três
parcelas: 30% em abril, 25% em
maio e 25% em junho. Não haverá
acumulação: o reajuste terá sempre
por base o que foi pago em março.

O percentual do aumento relativo
a abril só deverá constar da folha de
pagamento de maio, pois provável-
mente não haverá tempo de aprova-
ção do projeto pelo Congresso antes
do fim do mês. O reajuste foi anun-

ciado ontem pelo ministro da Econo-
mia, Marcílio Marques Moreira, de-
pois de reunião de quase duas horas
com o presidente Collor, o ministro-
chefe da Secretaria de Governo, Jorge
Bornhausen, os ministros da Justiça,
Çélio Borja, do Trabalho, João Mel-
lão, e dá Previdência, Reinhold Ste-
phanes, e o secretário de Política
Econômica, Roberto Macedo.

Foram submetidas à apreciação do
presidente várias propostas, 

"dentro
das limitações de uma economia em
crise", disse o ministro da Economia."O 

presidente optou pelo melhor rea-
juste que se pôde dar", concluiu Mar-
cílio. (Página 3 e Informe JB, pág. 6)

Reajuste do mínimo

inclui aposentados
\ A.'. J 1 t tA partir de maio, o salário mínimo e

todos os vencimentos equivalentes a
três mínimos, incluindo os que são pa-
gos aos aposentados e pensionistas da
Previdência, poderão ter reajustes qua-
drimestrais com base no Fator de
Atualização Salarial (FAS), novo inde-
xador que acompanha a inflação e que
o governo pretende adotar para faixas
salariais mais baixas. Os salários acima
de três mínimos continuariam sujeitos
à livre negociação.

A alteração na política salarial está
no projeto de lei que o presidente Col-
lor irá enviar hoje ao Congresso, fixan-
do o mínimo em Cr$ 230 mil a partir de
Io de maio. Segundo o ministro da
Economia, Marcílio Marques Moreira,

Carros da Ford

e da Volkswagen

aumentam 20,8%

A Autolatina se antecipou às demais
montadoras e reajustou ontem os pre-
ços de todos os modelos Volkswagen e
Ford em 20,8%. Os novos valores co-
meçam a vigorar a partir de amanhã,
em todo o país. Com o aumento, o
carro mais barato fabricado pela em-
presa, o Gol CL, passou de Cr$
19.517.000 para Cr$ 23.368.536, e

_o mais caiQT-Q—F-&rtH¥ersitTnés~, de'
CrS 72.348.000 para Cr$ 87.396.384.

? Apesar do feriadão, as concessionárias
venderam quase todo o estoque de veícu-
los no último fim de semana. Houve uma
corrida de consumidores às lojas e algu-
mas chegaram a vender 80 carros apenas
no sábado. (Negócios e Finanças, pág. 2)

Reformas fazem

gasolina subir

400% na Rússia
O preço da gasolina subiu 400% em

Moscou, dentro do programa de refor-
mas radicais para criar uma economia
de mercado na Rússia. O preço se
aproximou dos custos reais de explora-
ção e refino, como exige o Fundo Mo-
netário Internacional, mas as filas não
desapareceram. As regiões agrícolas
têm preferência para receber o combus-
tível, escasso nas cidades. Para encher
um tanque de 40 litros, gasta-se agora o
salário semanal médio de um operário.

O presidente Boris Yeltsin mudará
alguns ministros e deverá renunciar
dentro de três meses ao cargo de pri-
meiro-ministro, que acumula com a
Presidência. Hoje, o vice-presidente
do Congresso, Vladimir Shumeiko, de-
verá ser indicado por Yeltsin como no-
vo vice-primeiro-ministro, para ajudar
no programa de privatização. (Página 7)

que ontem anunciou a medida, o novo
valor do salário mínimo foi uma deci-
são pessoal do presidente Collor. "To-
das as decisões são de caráter político",
disse o ministro. "Os técnicos apenas
apresentam alternativas. Não existe sa-
lário mínimo técnico. Este é um salário
político."

Todos os governadores foram con-
sultados sobre o novo valor e muitos
foram contrários a ele. "Mas o governo
achou que menos de Cr$ 230 mil não
dava", disse Marcílio. O projeto de lei
foi aprovado ontem à tarde por Collor
em audiência com Marcílio e os minis-
tros da Previdência Social, Reinhold
Stephanes, e do Trabalho e Adminis-
tração, João Mellão Neto. (Página 3)

TCU investiga

licitação 
ganha

por Paulo Otávio

O Tribunal de Contas da União
(TCU) acatou denúncia do Sindicato
Nacional dos Funcionários do Banco
Central (Sinal) e investiga supostas irre-
gularidades na licitação para venda de
um terreno do BC, com 64km2 em Brasí-
lia. O comprador foi a Construtora Pau-
lo Otávio, do deputado Paulo Otávio

P6rejra(ERN-DF)rq-u£-p;fgoa'CrS^tX9^
bilhões.

Segundo o sindicato, manobra de última
hora permitiu que o parlamentar fosse o
único concorrente da licitação, que previa a
venda com 30% de entrada e mais dez
prestações. Conforme a denúncia, embora
o cheque da construtora tenha sido emitido
no último dia 7, até ontem não estava
compensado. (Negócios e Finanças, pág. 3)

-ss™... ¦ Sevilha — Reuter
mmmm 

-

BALMAR VDE — Botafogovrda sala quarto arms banhcoz deps gar esc prédio novoUSS 53 mil (T. outros) 511 -5311/521-7297 CRECI J-3685.
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FARMÁCIA DO LE-
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Grande variedade. En-
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fique preços. Av. Prado
Júnior, 237/A T. 275-
3847 Barra. Av. Alvora-
da, 250 T. 433-2313.

PATEK DE PULSO E
BOLSO — Jóias anti-
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Atlântica. Av. Atlânti-
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Doisas da PoMtica Collor 

quer poupar 
segundo escalao

^Yisoes 

de pesadelo ^ _Bi lASiLlA —^0 coordenador po- Brasllla 
Gl,bertoA|V0S

SHoSS sTi'tss- S/SSS ¦

ne< rderiiodifirH! ram'se as rea?°es do radi" forma administrativa e o presidente _,

: absoiutamenteinadiak Camargo, defensor da privatizasao
Os milhoes de votos j . . nntrn enfri ra, Bornhausen iniciou a visita a todo Depois da primeira audiencia malha rodoviaria, sobre a delegaijao rio de Assuntos Estrategicos, Eliezer

que, em duas eleigoes, con- ucnVl?UO!)> Por ouiro>5,010 o Ministers, que pretende transfer- com o presidente Fernando Collor, o dos serves da Uniao para os esta- Batista, para definir a polltica de
feriram inquestionavel legi- a traiQao de UtlS poucos que mar em rotina das segundas-feiras. ministro dos Transportes e das Co- dos e a construgao da segunda pontc privatiza?ao do governo no que sc
timidade ao meu mandato sucu.mb!ram as tentagoes, deSotlolitS 

ZSdctfoTao muni.c^6es-AffonsoCamargo, 
disse Hgando Brasil ao Paraguai. "Essa refcre a rodovias e telecomunica-Hp nrpQiHpntp Ha Rpn.',Kl,Vn ensejando a Violenta cam- SS!LPTe% 1ue e inte'ramente a favor do pro- °bra seria feita pela miciativa pnva- goes. 0 presidente quer harmonizar

panha de denuncias de es- tro com Mb Jatene que n^semana ^ma de desestatiza^o. Na semana da", informou; "Sou favoravel L pojes e corta?as dive^ d

candalos, 
de inspiragao S»'- "TT7c 

«
to, sustentei ao longo de »mo, ao dedarar que os 

™gos^ das rodovias echegou a ser aponta- . Camargo disse ,»e o presidente apos a'coTciuL^Xma minis"
dupla campanha, com a Anelpi na™ a rn'rmpra sua pasta nao seriam utilizados para do 

como um dos alvos da recomen- mformou que e da Vale do Rio Doce terial mas a reuniao nao aconteceu
maisimpecavelcoerencia - P P a coopera- compositespollticas. dagao que Collor fez aos m.nistros a coordenagao da constru5ao,da

A legi timidade nor- ?a0' pr0pus 0 entendimen- Com jeito, Bornhausen desfez Para que tenham os programas de Norte-sul e que os dois concordaram ^XbdeAssuntos EstitSS'o?
Into nSen^l to naciona1.' clamei Pela mal-estaf. "0 senhor e o ministro governo sobre suas mesas. »bre a aval.a5ao com a Secretaria SlpU^ 

SIS Stregua. A atitude do presi- maisapoiadodestegoverno.0senhor "Esiou numa onda convergente p',f0S.P pCntlC0S niao como coordenador do oroieto' 
Z f™lt„P,e d„et; <*»<" f0i interpretada CO- "nsegSin re,er,er ,odo o problem, eom o governo" desjacon Canrlrgo, ^ ?SS RTOSfiT, S, E|S, IgualmenteI do seu mofraqueza da eoiera com tna simples entrevista. =m enlre,,sta no Palfao do Planalu, . as pcrspeclivasde inveslimenios ex-
programs e das rdeias que refotmando Como podemos fazer essa sua-fort, para^ntaro seeretan, naoional Li,o» de manSten^o dfmaM r?

»nhae nofScio Mi?ist™0' 
Convoquei as Connor Mag7u 

™omCse°n za». 
que assume depois de amanha, d °»!r7ss»f^»e »?'disc*

campanha Jaten^garami, 
que nao tfnhanS -^*£0--. 

^t^Xcer 
o que, priva-

A oposicao e as reacoes § contra indicar pohttcos, mas que colo- .... tizavel, Camargo vai se reunir por de rodovias federals pelo DNER.
de toda a ordem nao visa- governo, renovei OS ape- caria acima do prestlgio politico Na audiencia de ontem, Camargo ordem do presidente Collor com Alem da normalizagao dos repasses
vnm 'inptmc an ri ^ a P^ifica^ao, bati as criterio de qualidade profissional. Sem e Collor conversaram sobre a im- ministro da Economia, Marcilio da arrecada?ao com o imposto sobrd

penas a pessoa ao portas do Congresso ape- discordancia, Bornhausen fez apenas portancia da participagao da inicia- Marques Moreira, com o presidente importagao de petroleo, Camargo vaipresidente mas, fundamen- ]ando 
para a aprovacao de um pedido: 

"Sempre 
que possivel, va- tivaprivada na construgao da ferro- da Comissao de Desestatizacao, pedir a Marcilio que vincule 80% da

talmente, o programa vol- niedidas urgentes conden mos preencher esses cargos com pes- via Norte-Sul e na recuperajao da Eduardo Modiano, e com o secreta- receita como imposto aoDNER.
tado para os mais humil- sadas no Projetao'e no Pla- soas competes que estejam em par-
des, os desassistidos, os pes no piurianuni tldos afinados com o governo. #' 
deS^)moscolocadosdiante ReUia 

a D3Z 611^6 DedeSSlStaS

crescerrte dVprovocaedes $?**** "Fidahuin"de bem 
c„n„ibuiu para o Hm da

1 Fou"empregar todos OS SO^Q^^QtoientO de 
um part.do contrano ao governor beligerancia 

pedessista, descon-mm Lc„,i nc mnic , P0Pular e mtransigente na senhor me ajudara a viabilizar esse —HmtHM-aGmma ,:F tente 
com as escolhas presiden-

eorosos e chocnntes mri defesadosseusprivUegiose no™c" bancada de Malllf 
~~W~ ciais, "sem ouvir o partido". "Os

t,uiubub e uiouinies, para dos seus interesses eleitorei- No cncontro de ontem com o se- "ammes-mudaiani,, agora. 0 que
ficar com o povo, resgatan- rnc Prartnrifli« ^rt»vaHn« nn cretario de Desenvolvimento Regio- n.oiT.i . r.™ i nao admitiamos erao aliHhameiF
do a divida de seculos de S* 

n0 nal, 
Angeio Caimon de Si, Bor- R RAS1LIA-0 Inter do PDS 

J |<4H (o cego, mas 0 governo esla nos
ininstira corporativismo. nhiusen mresentou nedidos de TT "a Camara, deputado Jose N- procurando", raciocina. .

Assumimos transitoria- mesma incompreen- par'lamentares e governadores para Lu'S 
Ml"u 

h' 8arf.ntiu °"rtera Pratini, na definigao do lider
ffi uaiiMiuiici . narali<;a n InHiriario pariamtnidres e tovernauores para que sua bancada esta "pacifica- uF'HIH do 

PD<? «ra "n elo Hp lionran Hnmenle poderes de exceeao 
|d0 na |e„ta buTOra- connmratao 

nos cargos dos presr- da". 0 cpisodio dc indica«ao do 
ggB WKMcompelldos pelas circuns- " ?enDtesda 

Embratur- RonaWo Mon- minis ro Pratin. de Moraes para o 
gM f gliBB zan, que mantinha afinamento

tancias, para honrar OS ?iat.que reta™a e ne2a te Rosa, e da Supenntendencia para nunisterio das Minas e Energia com a bancada com mais antcce-
^ornnFomlsso^u^Tustili-" J'-^^^^^LdO-lias^ranr o_DgsenygWimento da Amazonia causou connitos internos no parti- MWM dencia do que seu colega de minis- '

P'im nnscn manLn tradigoes de decisoes con- (Sudam), Alcyr Boris de Souza Mei- do, adnnte alidcr, A.bancada pre- Pratini: como um fidalgo terio, ja agendou um encontro dos
V^nfnV nrnrP^r Hp. nitantes. ra. Com Affonso Camargo, Bor- fena outro nome, como confessou .. deputados pedessistas para quar-

, , i . Ajustapropostadaiso- nhausen discutiu a escolha do novo pubheamente o presidente do par- buindoainiciatiyadonovominis- ta-feira. No entusiasmo pos-refor-sembaragados de restngoes .J 
, 
»» secretario 

de Transportes e o maior ldr0\l0c,e^0\e™ad0tr.Pfu'° Ma" tr0 areconc.hagaoda bancada. ma ministerial, Maia chegou a ga-
artlficiosas da lei e das de- p , ^ entrosamento entre a Secretaria de , (Pratini) esta tendo um Alem de Pratini, o novo secre- rantir qUe agora, Marchezan e
longas constitucionais, aos PodereS naoLconse8u'u ul" Governo e o Min t6rio dos Trans- comportamen 

o mu.to fidalgo tano de Comun.ca?oes, o ex-de- Maluf "fizeram as pazes". "Esta-

aiustes necessarios oaraTe- traRass?r a. barreira da r.e" S^CoLnS ^3 ^ 
I 
^ Ma"% atn* putado Nckon Marchezan' lam" mos ^liLsao".

var adiante o trabalho ini- s^stencia do.s d«

ciado em 15 de margo de Congresso do Judicano =====^^

l9%6 
meu governo tem A™ . . 

B"Z°la tr0C0 a MarCel,°

L,ma Hnntrinn p nm nmm Isso aBora vai acabar. 1 ? g°vernador da Bahia, Antonio 0 governador Leonel Brizola dis- rente do candidato a prefeito do Rio:uiiid uouinna e um progra- . Carlos Magalhaes, respondeu ontem se que sentiu "as 
pancadas" que "Nao gostei da interven?ao de Mar-

ma muito claros, que nos _n -J,™ f;n<1i jft mA i ~ a nota divulgada no fim de semana prefeito Marcello Alencar vem distri- cello Alcncar, assumindo demais
devem guiar em todos OS Prazo Iinai ao meu SI pelo vice-governador e secretario de buindocontracleeafirmouquefilia- uma candidatura. Marcello tem to-
instantes mandato. Vamos realizar *Diariasdeapt°si-4pessoas Policia Civil do Rio, Nilo Batista, ?ocs cm massa no PDT "represen- das as credenciais para ser meu subs-

Para a aceleracan inHic- as reformas prometidas pa- . ™ us$ sobre sua 0P0si?5° a absor?ao da tam uma pratica condenavel, um tituto e nao entendo porque ele esta
npneivoi ~ • r,i desmntar n temnn Hps- quality 

inn on « st us$ 123, divida do Metro, rccomendando que golpismo, como nos tempos de Cha- preocupado agora com o meu suces-pensavel da execugao inte- 
Vninnc applprnr president'"*chatwalL) 

PBSSus$109, Nil° n5o,se vulgarize, defendendo gas Freitas." Brizola acreditana uni- sor. Nem sei se ele desejou que eu
gral dos nossos compro- Peru|V'lcli0' vamos aceierar theroosevelt ussho, Leonel Brizola. "0 senhor tem quali- dade do PDT para uma escolha coe- adoecesse ou morresse."
missos, 0 Executivo a Pnvatlzagao para que st.moritzonthepark uss 117, dades melhores que ele. Contrarie o
investe-se da fungao legis- Estado se dedique as suas howarcTjohnson*1" ussisi' governador e jrabalhe", afirmou An- Randall tenta se explicar
lativa e intervem no Judi- responsabilidades especifi- S;;g. KgZ 

SlvWoo'dftho da' o radiaiisla RandalUuliano, acu- pcirado o Hino Nacio.al, duramc
ciano, com a moderagao cas nas^ areas aa sauae, aa 

constru?ao do Metro "foi o que se sado por Caejano Veloso de respon- show na boate Sucata, no Rio, em
recomendavel, apenas em educagao, do saneamento. 'Diariasdeapi°sia4possoas classifica de 

"favor 
politico com o di- Silvcl Por seu ex'l'°em Londres, afir- 1968. Na epoca, Juliano comentou o

ocasioes absolutamente es- Vamos reduzir as desigual- Marseilles PRAIA 
uss 3S nheiro do pais." ACM lembrou ainda ep.sodio no programa Guerraeguer-

senciais dades sociais. Vamos reto- sagamore uss 41! que a transferencia da divida tinha nL fn. intL .Hn',1!! ra' -cor , No meu depoi-
Vi , j 1 i • ^ j t_ dilido nor Att n j• cm que 101 intimado a depor no mento, eu nao poderia desmentir oManteremos desobs- mar a modermzagao da bu- SEVILLE uss 55! s'do vetada pelo Congresso e disse Exercito "comegava a ter no?ao de que tinha dito antes na televisao",

truidos todos OS canais de rocracia, enxugando holydayinoceanside uss 68, queomontante US2> 2,5 bilnoes — 
que nao deveria ter feito acjuilo". Ju- justificou-se. Caetano fez a acusa?ao

comunicagao direta com administragao com a extin- dupontpi»™ centro poderia ser utilizado para diminuir liano se referia a acusagao de que ao radialista, na ter?a-feira passada,
povo ate a realizagao de gao e a fusao de orgaos everglades uss 69i 3 po reza 0 orcleste- Caetano e Gilberto Gil teriam desres- no programa de Jo.
objetivos definidos e que inuteis e a demissao de ser- doubletree icocoNurcnovEi uss 82,

ora reafirmo. vidores ociosos. LXT- . . r, DiSriasdeaprs.de 1 a4 possoas ^ .<•
Nao ha direito adquiri- Para esta tarefa, nao te- 0AYS |NN ^a. mall uss 37, KftpMSllMilllKl

do contra 0 povo. nho duvida, Deus conti- days in lakeside uss 40! I r^Kirx/A
0 nosso povo exige re- nuara a nos ajudar continental royale uss 45, V/vLLL. INlV/-\L/v^J

sultados rapidos e, sobretu- (0 texto do discurso e pura "0^™ pax, us! so! I^pr 
"Tn^iT III

do, resultados concretos. ficcao. Oualoucr scmclhan- rodeway inn wet'n wild uss 58, .¦ '**-• y Aijjjgjjn--*sU
Pmkrvro mnjfnc MIC LAKE FRONT INN USS 60, »tmbora muitos insis- ga com pessoas, pronuncia- doubletreel.buenav.sta uss az! ¦ PARA OS QUE AMAM 0 MELHOR DO SKI^i^P^V B IB IM «itam em nao reconhece-lo, mentos ou situacoes nassa- howard johnson disney ussios, H . PirT B9V flB wB flillllllius UU suua^uts pdSSd TRAVELODGE DISNEY VILLAGE USS 107 H • 2d Pistas de SKI IW^O SK3m WS3f JBBtmeu governo tem seguido das, presentes ou futuras ¦ i.v,iaS ho,.ie„as .siao sU|o,ias a' If . saidas Garantidas«wiil'i/ln n cpii nmidln do . , dlspombihdade de quartos e sao v^lidas quando H OdlUdi UdldllUUdb X/ Hexecutaoo o seu projuo ae tera sido mera coincidence. SK e no miramo 3 l"6s| no"as no Holel g • Bloqueios Especiais (Aereos e Terrestres) 1

maneira coerente e conti- Ou a evidencia de que as Ipassaoehs AteEAs em prokoqAoI H • Pacotes de 9 Dias a 6? feiras) JliDiuTCBUiiTinvHi Inuada. palavras as mesmas pala- consuiieseuageniede»iagen»ou H 
* Venha ja solicitar seu Programa 8

0 povo e testemunha, yras, scrvem para tudo). SSSggSw,.^ 
5 8 0 - 5 5 2 2

FHO: 222-7140/232-4173/231-0919 11 ___ A A B
Villas-Boas Correa I O LanCNle TEL.! L 1 ^"0110 HBHZ: (031) 221S9S4 e (031) 223-8986
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Collor 
quer poupar 

segundo escalão
Di.MnlItn Oilknrlrt A lunr*

Coisas da Política

Brasília — Gilberto AlvosBRASÍLIA — O coordenador po-
lítico do governo, ministro Jorge
Bornhausen, iniciou ontem um esfor-
ço para que os novos ministros alte-
rem o mínimo possível o segundo
escalão do governo. Depois de visitar
os ministros da Justiça, Célio Borja,
dos Transportes e Comunicações, Af-
fonso Camargo, e da Economia,
Marcílio Marques Moreira, além dos
secretários de Desenvolvimento Re-
gional, Ângelo Calmon de Sá, e das
Comunicações, Nelson Marchezan,
Bornhausen saiu com a impressão de

?ue 
a equipe do presidente Fernando

lollor só está pensando em substituir
auxiliares do segundo escalão que
não mostrarem eficiência.

No caso de necessidade de substi-
tuições, Bornhausen está recomen-
dando a todos que seja obedecida a
composição política feita pelo gover-
no dentro do Congresso Nacional.
Na semana passada, Bornhausen re-
cebeu do presidente Fernando Collor
a missão de evitar que os atuais ocu-
pantes do segundo escalão fossem
substituídos em massa. As principais
preocupações do presidente eram de
que uma substituição global pudesse
sinalizar para um loteamento do go-
verno pelos partidos que o apoiam no
Congresso. No início do mandato de
Collor, a máquina burocrática levou
quase seis meses paralisada pela re-
forma administrativa e o presidente
temia que isso voltasse a ocorrer.

Cargos — Na última quinta-fei-
ra, Bornhausen iniciou a visita a todo
o Ministério, que pretende transfor-
mar em rotina das segundas-feiras.
Antes da reunião ministerial, o coor-
denador político do Palácio foi ao
Ministério da Saúde para um encon-
tro com Adib Jatene, que na semana
anterior havia provocado insatisfa-
ção das bancadas que apoiam o go-
verno, ao declarar que os cargos de
sua pasta não seriam utilizados para
composições políticas.

Com jeito, Bornhausen desfez o
mal-estar. "0 senhor é o ministro
mais apoiado deste governo. O senhor
conseguiu reverter todo o problema
da cólera com uma simples entrevista.
Como podemos fazer essa sua -força
política transformar-se em votos no
Congresso?", indagou Bornhausen.
Jatene garantiu que não tinha nada
contra indicar políticos, mas que colo-
caria acima do prestígio político o
critério de qualidade profissional. Sem
discordância, Bornhausen fez apenas
um pedido: 

"Sempre 
que possível, va-

mos preencher esses cargos com pes-
soas competentes que estejam em par-
tidos afinados com o governo." 0
ministro da Saúde concordou, mas
obteve um compromisso de Bornhau-
sen: "Quando a solução para meu
problema for um profissional que seja
de um partido contrário ao governo, o
senhor me ajudará a viabilizar esse
nome."

No encontro de ontem com o se-
cretário de Desenvolvimento Regio-
nal, Ângelo Calmon de Sá, Bor-
nhausen apresentou pedidos de
parlamentares e governadores para
confirmação nos cargos dos presi-
dentes da Embratur, Ronaldo Mon-
te Rosa, e da Superintendência para
o Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam), Alcyr Boris de Souza MeT
ra. Com Affonso Camargo, Bor-
nhausen discutiu a escolha do novo
secretário de Transportes e o maior
entrosamento entre a Secretaria de
Governo e o Ministério dos Trans-
portes e Comunicações.

BRASÍLIA-O 
líder do PDS

na Câmara, deputado José
Luís Maia (PI), garantiu ontem
que sua bancada está "pacifica-
da". O episódio de indicação do
ministro Pratini de Moraes para o
ministério das Minas e Energia
causou conflitos internos no parti--do, admite o-líder. A. bancada pre-
feria outro nome, como confessou
publicamente o presidente do par-
tido, o ex-governador Paulo Ma-
luf. "Ele 

(Pratini) está tendo um
comportamento muito fidalgo
com a bancada", disse Maia, atri-

Pratini: como um

buindo à iniciativa do novo minis-
tro a reconciliação da bancada.

Além de Pratini, o novo secre-
tário de Comunicações, o ex-de-
putado Nelson Marchezan, tam-

ACM responde
O governador da Bahia, Antônio

Carlos Magalhães, respondeu ontem
à nota divulgada no fim de semana
pelo vice-governador e secretário de
Polícia Civil do Rio, Nilo Batista,
sobre sua oposição à absorção da
dívida do Metrô, recomendando que
Nilo não se vulgarize, defendendo
Leonel Brizola. "0 senhor tem quali-
dades melhores que ele. Contrarie o
governador e trabalhe", afirmou An-
tônio Carlos, insistindo que o fato de
a União ter absorvido o débito da
construção do Metrô "foi o que se
classifica de favor político com o di-
nheiro do país." ACM lembrou ainda
que a transferência da dívida tinha
sido vetada pelo Congresso e disse
que o montante — USS 2,5 bilhões —
"poderia ser utilizado para diminuir
a pobreza do Nordeste."

Brizola dá troco a Marcello
O governador Leonel Brizola dis- rente do candidato a prefeito do Rio:

se que sentiu "as 
pancadas" que "Não gostei da intervenção de Mar-

prefeito Marcello Alencar vem distri- cello Alencar, assumindo demais
buindo contra ele e afirmou que filia- uma candidatura. Marcello tem to-
ções cm massa no PDT "represen- das as credenciais para ser meu subs-
tam uma prática condenável, um tituto e não entendo porque ele está
golpismo, como nos tempos de Cha- preocupado agora com o meu suces-
gas Freitas." Brizola acredita na uni- sor. Nem sei se ele desejou que eu
dade do PDT para uma escolha coe- adoecesse ou morresse."

Randall tenta se explicar
O radialista Randall Juliano, acu- peitado o Hino Nacional, durante

sado por Caetano Veloso de respon- show na boate Sucata, no Rio, em
sávcl por seu exílio em Londres, afir- 1968. Na época, Juliano comentou o
mou ontem, no programa Jô Soares episódio no programa Guerra é guer-onze e meia, do SBT, que na época ra, da TV Record. "No meu depoi-
em que foi intimado a depor no 2o mento, eu não poderia desmentir o
Exército "começava a ter noção de que tinha dito antes na televisão",
que não deveria ter feito aquilo". Ju- justificou-se. Caetano fez a acusação
liano se referia à acusação de que ao radialista, na terça-feira passada,Caetano e Gilberto Gil teriam desres- no programa de Jô.

WEWYOITK* I
Diárias de apt°s 1-4 pessoasFRIENDSHIP INN USS 95,

QUALITY INN ON 47™ ST. USS 123,Diárias de apt°s 1 a 2 pessoasPRESIDENT (ex CHATWALL) USS 109,
THE ROOSEVELT USS 110,
ST. MORITZ ON THE PARK USS 117,
OMNI PARK CENTRAL USS 124,
HOWARD JOHNSON USS 151,
MARRIOTTS EAST SIDE USS 158,
HILTON TOWERS USS 187,

* Diárias de apt°s 1 a 4 pessoasPRAIAMARSEILLES USS 38,
SAGAMORE USS 41,
DILIDO USS 46,
SEVILLE USS 55,
HOLYDAY IN OCEANSIDE USS 68,

CENTRODUPONT PLAZA USS 60,
EVERGLADES USS 69,
DOUBLETREE (COCONUT GROVE) USS 82,

DISNEY* Diárias de apt°s de 1 a 4 pessoasDAYS INN FLA. MALL USS 37,
SAVE INN USS 39,DAYS IN LAKESIDE USS 40,CONTINENTAL ROYALE USS 45,INTL. GATEWAY INN USS 45,DAYS LODGE MALL (6 PAX) USS 50,RODEWAY INN WET'N WILD USS 58,MIC LAKE FRONT INN USS 60,DOUBLETREE L. BUENA VISTA USS 82,HOWARD JOHNSON DISNEY USS 105,TRAVELODGE DISNEY VILLAGE USS 107,* As tarifas hoteleiras estáo sujeitas adisponibilidade de quartos e sâo válidas quando àreserva e de no mínimo 3 (tròs) noites no Hotelescolhido.

PASSAGENS AÉREAS EM PROUOÇAO
Consulte seu agente de viagens ou

HrVALLE 
NEVADO^

PARA OS QUE AMAM 0 MELHOR DO SKI^Iia? -J jt25 Pistas de SKI
Saídas Garantidas
Bloqueios Especiais (Aéreos e Terrestres)
Pacotes de 9 Dias (5? a 6? feiras)
Venha já solicitai- seu Programa .

P.Aérea: a paitii de: US$ 689.
P.Tenesüe:apaitirde: US$ 927. (apt.duplo p/ pessoa)
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comodidade.—

Stephanes, Mellao e Marcilio obtiveram aprova<;ao para a nova politico salarial, mas Collar Jixou valor do mi'nimo ENTREGAMOS TAMBEM NA REG I AO DOS LAGOS *

Govemo 
jixa 

minimo em Cr$ 230 mil _aa^ PHILIPS ^ |BRASILIA — 0 presidente Fer- Salario Minimo (IRSM) no quadri- calculo ainda vai ser definida pelo te", afirmou Stephanes. "Mas nao "jSS"**^*88w^^m ^
tiando Collor envia amanha ao mestre. 0 valor acumulado do Ministerio da Economia, sera cal- admitimos a hipotese de trabalhar §1 m xv em cores phhib« «••Congresso um projeto de lei que IRSM sera multiplieado pelo coefi- culado pelo 1BGE, a partir da va- com deficit". Ele assegurou que '. - B mod cl-1331
altera a politica salarial, fixa ciente que resultar da divisao do riagao mensal do custo de vida para aumento vai ser suportavel, de Wm , - m controie remoio. vhf/uhf. indica?ao
salario minimo em Cr$ 230 mil, indice de inflagao do ultimo mes do as familias com renda ate dois sala- acordo com projegoes feitas pela . . 8 atVS^i" MiaSopwramavei
partir de maio, e modifica o sistema quadrimestre pela media geometri- rios minimos. 0 projeto mantem area economica. |H M Supressor de ruidos
de reajuste dos beneficios da Previ- ca da inflagao no quadrimestre. "Is- sistematica de antecipagoes salariais 0 projeto reafirma o fundamen- araStadeiano
dencia Social. A proposta foi apro- so poderia ter sido feito atraves de a cada dois meses para a faixa sala- to da live negociagao salarial e de- Quantidade' io
vada ontem pelo.presidente, em au- formulas extremamente complica- rial ate tres minimos. Mas, a partir termina que as condi?oes de traba- JiAmaaa
diencia no final da tarde com os "as' mas decidimos pela formula de maio, essas antecipagoes terao lh°, inclusive os aumentos reais, 375. 1
ministros Marcilio Marques Morei- mais simples possivel", disse Ro- um novo calculo: serao fixadas pelo ganhos de produtividade do traba- ,T
ra, da Economia, Reinhold Stepha- bert(? Macedo- 0 calculo vale para Ministerio da Economia, em per- lho e P1S0S salariais, serao fixados = mim
nes, da Previdencia, e Joao Melao, rendimentos de ate tres salarios mi- centual nunca inferior a media geo- em contrato. 0 presidente Collor
do Trabalho, alem do secretario de nimos. Acima deste valor prevalece metrica das variagoes mensais do aprovou o que os ministros apon-
Politica Economica, Roberto Ma- a livre negociagao. IRSM aferidas nos dois meses ime- tam como as duas grandes novida- , tBBk
cedo. 0 ministro Marcilio Marques diatamente anteriores a sua conces- des da politica salarial a ser posta Sq SAMSUNG iggMj

0 projeto estabelece que, a par- STdSaS^0 ^A 
Previdencia t b' d- 

^KJSdocomo 
texto doproje- MM

vencimentos equivalentes a tres mi- soal e politica do presidente Collor. com a nova lei salarial. Um dos IRSM seja inferior a°l^/o durante ^^81
nimos (Cr$ 690 mil) terao reajustes Todas as decisoes sao de carater artigos estabelece que a partir de dois meses consecutivos, o govemo SSHh!
quadrimestrais, com base na aplica- politico. Os tecnicos apenas apre- setembro proximo os beneficios de fica autorizado a acabar com os |^9
gao do Fator de Atualizagao Sala- sentam alternativas. Nao existe sa- prestagao continuada da Previden- reajustes quadrimestrais e instituir Wmm
rial (FAS). 0 FAS sera determina- lario minimo tecnico. Este e um Cia lal passarao a ter reajuste semestralidade dos reajustes. 0 cal- toca-discos laser samsung cd 35 rdo por um calculo complicado que salario politico" afirmou 0 Pala- quadrimestral pela aplicagao do culo do FAS teria que ser adequado Comroieiemoiocomi2iunp6es. RepeiigsoAuiomsiicade
devera acompanhar a tendencia da cio do Planalto consultou'todos os ^SH^in^nfintrnS" ? IT, Perio,dicidaf,° Pr°jet0 es"
inflagao no periodo: 0 fator de cor- govemadores e muitos foram con- [ li ct l, u ^uC J1 que todos OS anos OS ^limentagaa Saida para Fones de Ouvido. Sislema de Laser Triplo... fcovciuduuna c muuub ioram ton nhold Stephanes disse que vai ser trabalhadores tenham seus ganhos Avisia445900. , . ^ ^ ^_regao do minimo sera tanto maior trarios ao valor de Cr$ 230 mil. "0 

grancte 0 impacto sobre a folha da de produtividade incorporados aos Garam.a Brastempde 1 ar>o. 3x aAA 900. = 569.700,. quanto maior for a inflagao no qua- govemo achou que menos que isso Previdencia Social, que abrange 12 salarios. Se a variagao real do sala- Quantidade; 10 "Vva
I drimestre, e vice-versa. nao dava", explicou Marcilio. milhoes de segurados. Com 0 au- rio minimo 110 ano for inferior ———_

Para determinagao do FAS "Mas parece ser um indice compati- mento do valor do minimo, a folha variagao real do PIB per capita, 0
¦ 1 'ii ¦ , . . , • vai passar de CrS 1,7 trilhao para minimo vai incorporar, no mes de _ 1base de calculo sera a variagao acu- vel com as finangas estaduais CrS 4 trilhoes. "Estamos trabalhan- maio subsequente, 0 aumento cor- POLYVOXmuiaaa ao indice de Keajuste do O IRSM. cuja metodologia de do muito para que 0 caixa agiien- respondente a este percentual. I l?|y

Tendencia da inflagao determina 
ganho SK7ZL

Is-- Hi—iflB——c0 uongrcsso vincuLi os gciiinos ou cxtrddosscildrios. sccundo dhsso p HiviHir n infiapnn /in 10/ j,. • n - Quantidade. 10 1 i i 3
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Ligue e economize

na maior comodidade.

SEGUNDA A SEXTA

DAS 08:00 AS 20:00 HORAS
VOCE RECEBE O PRODUTO E PAGA

CONTRA ENTREGA.

Stephanes, Mellão e Marcílio obtiveram aprovação para a nova política salarial, mas Coílor fixou valor do mínimo

Governo 
fixa 

mínimo em Cr$ 230 mil
PHILIPS ^

BRASÍLIA — O presidente Fer-
nando Collor envia amanhã ao
Congresso um projeto de lei que
altera a política salarial, fixa o
salário mínimo em Cr$ 230 mil, a
partir de maio, e modifica o sistema
de reajuste dos benefícios da Previ-
dência Social. A proposta foi apro-
vada ontem pelo. presidente, em au-
diêneia no final da tarde com os
ministros Marcílio Marques Morei-
ra, da Economia, Reinhold Stepha-
nes, da Previdência, e João Melão,
dó Trabalho, além do secretário de
Política Econômica, Roberto Ma-
cedo.

O projeto estabelece que, a par-
tir de maio, o salário mínimo e os
vencimentos equivalentes a três mi-
nimos (Cr$ 690 mil) terão reajustes
quadrimestrais, com base na aplica-
ção do Fator de Atualização Sala-
rial (FAS). O FAS será determina-
do por um cálculo complicado que
deverá acompanhar a tendência da
inflação no período: o fator de cor-
reçào do mínimo será tanto maior
quanto maior for a inflação no qua-
drimestre, e vice-versa.

Para determinação do FAS, a
base de cálculo será a variação acu-
mulada do índice de Reajuste do
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O reajuste de 80% superou as
expectativas. As primeiras infor-
magoes davam conta de que o au-
mento seria de no máximo 50%,
parcelados em 20% c 20% ou em
25% e 25%. "Eram vários estudos,
mas o presidente optou por esse",
explicou Marcílio. Segundo ele, o
reajuste foi o melhor que se pôde
dar, de acordo com as possibilida-
des de caixa do Tesouro. "Foi den-
tro das limitações que todos co-
nhecemos de uma economia em
crise, mas que está crescendo",
justificou o ministro ao anunciar o
novo valor do salário mínimo.

Ao ser perguntado sobre os es-
tudos para a concessão da isono-
mia salarial no funcionalismo pú-blico, o ministro João Mellão disse
que o trabalho está "em fase de
coleta de informações." O secretá-
rio nacional de Economia, Rober-
to Macedo, não soube precisar o
impacto desse aumento dos fun-
cionários sobre o orçamento da
União. "A folha de março é de CrS
2,2 trilhões", limitou-se a dizer.
Assim, o impacto será em torno de
CrS 4 trilhões.

brasí LlA — O presidente Fer-
nando Collor vai enviar também
amanhã ao Congresso Nacional
projeto de lei que corrige em 80%
o salário dos 700 mil funcionários
públicos civis e militares da admi-
nistração direta, e dos servidores
aposentados. O aumento, sobre o
salário de março, vai ser dado cm
três parcelas, sendo 30% em abril,
25% em maio e 25% em junho. Os
aumentos não são cumulativos,
tendo sempre como base os venci-
mentos de março. A primeira parte
do reajuste sai ainda na folha de
abril, ou em folha suplementar a
ser paga em maio, já que o aumen-
to depende de aprovação do Legis-
lativo.

O anúncio foi feito ontem, no
Palácio do Planalto, pelo ministro
da Economia, Marcílio Marques
Moreira, depois de reunião de qua-
se duas horas com o presidente
Collor, a equipe econômica e os
ministros da Secretaria de Gover-
no, Jorge Bornhausen, da Justiça,
Célio Borja, do Trabalho, João
Mellão, e da Previdência, Rei-
nhold Stephanes, e do secretário

Quantidade:

Nao tem comparação.
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Roberto Macedo: folha deve chegar a CrS 4 trilhões

nacional de Política Econômica,
Roberto Macedo. "Esperamos 

que
o Congresso aprove o reajuste até
o dia Io de maio", declarou Mel-

lão. "E com toda certeza dará res-
posta ao projeto de lei por se tratar
de matéria de urgência urgentíssi-
ma." ORIENTAÇOES AO CONSUMIDOR
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por 75 atorese figuran-
tes, nas ruas do Centro
do Rio. No ano do bi-
centenário da morte do inconfidente, o even-
to contou com mais 30 atores e encenação
mais requintada. Damas antigas; fndiós, pa-
dres e soldados do Brasil-Império acompa-
nharam o alferes acorrentado pelas ruas do
Centro, até a Praça Tiradentes, onde foi si-
mulada a execução. Das sacadas dos so-
brados — enfeitadas com bandeiras — figu-
rantes com roupas de época gritavam:"Liberdade".

Organizada pela Sociedade de Amigos da
Rua da Carioca, a Caminhada histórica de
Tiradentes foi acompanhada por cerca de 500
pessoas. Pela primeira vez, a homenagem
contou com a presença de um descendente de
sétima geração de Tiradentes, o pesquisador
de música Luís Fernando Vieira. Ele lamen-
tou que a Inconfidência Mineira não tenha se
concretizado no país, "que sofre a influência
do colonialismo americano".

A encenação começou nas escadarias da
Assembléia Legislativa — na época, uma pri-são, onde o alferes passou os últimos três
anos de sua vida— ao som do Hino da
Independência, tocado nos sinos da Igreja de
São José. A troupe de Tiradentes seguiu pelaRua da Assembléia, cruzou a Avenida Rio
Branco e alcançou a Rua da Carioca. A

Banda da Sarca participou da caminhada,
tocando um samtía-enredo da Império Serra-
no, grayado por Elis Regina, que fala sobre a
Inconfidência Mineira.

Encenando o que aconteceu há 200 anos,
um dos atores leu a sentença de morte da
sacada do mesmo sobrado onde aconteceu o
fato, hoje ocupado pela pastelaria Vitória II.
Ao som de tambores, Tiradentes foi levado,
depois, à Igreja de Nossa Senhora da Lampa-
dosa, onde recebeu a última bênção, e, em
seguida, à Praça Tiradentes, onde foi simula-
da a execução.

Por iniciativa própria, Maria Teresa Viei-
ra, proprietária de uma oficina de arte na
Rua da Carioca, vestiu 15 pessoas de preto e
pendurou na fachada da oficina uma faixa
com a frase "Desculpe, Tiradentes". O presi-
dente da Sarca, Roberto Couri, disse que a
Secretaria de Cultura do estado contribuiu
com Cr$ 2 milhões dos Cr$ 12 milhões gastos
no evento.

Também ontem, cinco mil litros de água e
20 litros de sabão foram usados para lavar a
estátua de Tiradentes, em frente à Assembléia
Legislativa, no Centro — curiosamente, a
estátua existente na Praça Tiradentes é de
Dom Pedro I. Segundo a diretora da Escola
Municipal Tiradentes, Lúcia Aurora Santos,
o ato é promovido há 17 anos pela escola e
pela Polícia Militar — Tiradentes é patrono
das PMs de todo o país. Duas crianças subi-
ram em uma plataforma móvel cedida pelo
Quartel Central do Corpo de Bombeiros para
dar início à faxina.

Carlos Mesquita

Setenta e cinco atores e figurantes participaram do espetáculo no Centro do Rio
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> painel de Portmari sobre Tiradentes será projetado no Centro do Rio, enquanto um narrador explica a história, cada parte receberá uma iluminação especial

I Rio concerto
Por todo o Rio de Janeiro se vêem out-

doors com o painel de Cândido Portinari
sobre Tiradentes, datado de 1949 e hoje ex-
posto no Memorial da América Latina, em
São Paulo. A idéia foi do senador Darcy
Ribeiro, como forma de relembrar o bicente-
nário da morte do mártir mineiro. Hoje, às
21h, o governo do estado promove um con-
certo, na Praça Tiradentes (onde o alferes foi
enforcado). As bandas do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, Corpo de Bombeiros, das poli-
cias Militar e Civil do Rio de Janeiro tocarão
a Marseillaise, o hino dos Estados Unidos e o
Hino Nacional.

O presidente Fernando Collor e o gover-
nador de Minas Gerais, Hélio Garcia, foram
convidados, mas não estão previstos discur-
sos de políticos: apenas a projeção em um
telão do painel de Portinari. "Depois, somen-
te partes do painel serão iluminadas enquan-
to a um narrador conta a história de Tira-
dentes", explicou Darcy Ribeiro. As crianças

da escola de samba mirim Mangueira do
Amanhã e o Coral Rio também participarão.

Amanhã,^às 9h, no Museu Nacional de
Belas Artes, começa o seminário Sagração da
Liberdade. A abèrtura ficará a cargo do se-
cretário nacional de Cultura, Sérgio Roua-
net. Às 10h30, será a vez de o senador Darcy
Ribeiro falar sobre Tiradentes e a Inconfi-
dência Mineira. No dia 23, intelectuais lati-
no-americanos farão palestras sobre os már-
tires de seus países: às lOh, Guilliermo Gucci
fala sobre San Martin, herói dos argentinos;
âs 15h, é a vez de Roberto Fernandez Reta-
mar fazer a palestra José Marti: do anticolo-
nialismo ao antiimperialismo-, e, às 20h, Alber-
to Gonzalez fala de Bolívar, o Libertador. No
dia 24, às lOh, Luiz Lumbreras fala de Tupac
Amaru, herói dos peruanos; às 15h, Gerard
Pierre Charles fala sobre Toussaint L'Ouver-
ture, herói dos haitianos; e, às 20h, Napoleon
Baccino Ponce de Leon faz palestra sobre
Artigas — ainda se ouve o meu nome?

Sinos de Minas tocam ao meio-dia
BELO HORIZONTE — As comemora-

çõjes do bicentenário da morte do alferes
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradcn-
tes, mártir da Inconfidência Mineira, te-
râo, boje, seu momento mais solene ao
meio-dia, quando os sinos das igrejas de
todo o estado vão repicar, em sua bome-
nagem, atendendo à convocação da Con-
ferência Nacional dos Bispos do Brasil, a
partir da cidade de S9o João Del Rei.

O horário escolhido é simbólico pois
não há consenso entre os historiadores
sobre o momento do enforcamento de Tira-
dentes. Cinco minutos antes soará o sino da
Capela do Padre Faria, que, segundo a
lenda, foi o único a se manifestar na época
em favor do mártir. Haverá entrega ao
Museu de Arte Sacra de São João Del Rei
do acervo da Capela da Fazenda do Pom-
bal, no hoje município de Ritápolis. onde
Tiradentes nasceu.

Pela manhã, na cidade vizinha de Tira-
dentes, Dom Luciano Mendes de Almei-
da, presidente da CNBB, reza missa de
Requiém e Ressureição na Matriz de San-
to Antônio, com a presença, entre outras
autoridades, do vice-presidente Itamar
Franco e do governador Hélio Garcia. No
mesmo local, a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos lançará o selo come-
morativo do bicentenário.

À tarde, o governador Hélio Garcia

transfere simbolicamente a capital de Mi-
nas Gerais para Ouro Preto, cenário da
conspiração, e faz a entrega da Medalha
da Inconfidência, solenidade que terá co-
mo orador oficial o ministro Marcilio Mar-
ques Moreira, representando o presidente
Fernando Collor. O cerimoniai do Palácio
da Liberdade confirmou a presença dos
seguintes governadores: Luiz Antônio
Fleury, Edison Lobão, Joaquim Francisco,
Ronaldo Cunha Lima, Albuino Azeredo,
Freitas Neto, Roberto Requião, Edmundo
Pinto eOswaldo Plana.

Conforme a tradição, a entrega da me-
dalha é feita ém palanque armado nas
escadarias do Museu da Inconfidência. A
Pira da Liberdade será acesa no mono-
mento a Tiradentes, no centro da praça,com o Fogo Simbólico procedente da Fa-
zenda do Pombal, de onde saiu na manhã

No finai da tarde, haverá chamada dos
Inconfidentes, seguida do toque de sliên-
cio, pelos clarins do Regimento de Cava-
laria de Minas, postados no antigo Paiá-
do dos Governadores, Às 18 h, um show
de fogos de artificio encerra a solenidade
oficial.

À noite, haverá um espetáculo de som
e luz, sob a direção do dramaturgo minei-
ro Jota Dângelo, em frente á Igreja de São
Francisco de Assis, cm Ouro Preto.

Brasília promoverá a festa no Panteão
BRASÍLIA — As solenidades em Brasília

para comemoração do bicentenário da morte
de Tiradentes ficarão limitadas ao Panteão
da Pátria Tancredo Neves. Às 17h, o presi-dente Fernando Collor inaugura o busto de
Tiradentes (com a imagem tradicional, de
barba e com a corda no pescoço) ao lado do
monumento na Esplanada dos Ministérios.
Em seguida, as autoridades seguem para ointerior do panteão, onde inauguram a ins-crição do nome de Tiradentes no livro (deaço escovado) em homenagem aos heróis da

pátria. O primeiro nome, e por enquanto
único, é o de Tiradentes.

Em seguida, Collor recebe das mãos de
um atleta o fogo simbólico e acende a pira do
panteão. Também está previsto o lançamento
da medalha e do selo comemorativo do bi-
centenário. Já estão confirmados, além de
Collor, o vice-presidente Itamar Franco, res-
ponsável pela organização do evento, o go-
vernador Joaquim Roriz c a vice. Márcia
Kubitschek, do Distrito Federal.

Rota sinistra dos restos será refeita

Destacamento da polícia
vai repetir a cavalo
trajeto até Ouro Preto

BELO 
HORIZONTE - Soldados da

Polícia Militar de Minas Gerais e do
Rio vão percorrer a cavalo durante 23
dias, a partir de hoje,.a mesma.rata feita ,
há 200 anos pela tropa portuguesa que
levou os despojos de Tiradentes, para exi-
bi-los nos locais onde ele fez sua pregação.
O trajeto será feito pela antiga Estrada
Real, num percurso de cerca de 450 quilô-metros. O destacamento das duas PMs,
vestido com uniformes da época, conduzi-
rá a mais antiga mala postal do país, com
exemplares do selo comemorativo do bi-
centenário da morte de Tiradentes queserão carimbados nas principais paradas.
A velha Estrada Real hojn é iitili?^

em poucos trechos como estrada vicinal
para fazendas e pequenas localidades. O
chefe do Estado-Maior da PM mineira,
coronel Cléber do Carmo Barsante, e
outros oficiais viajaram por este caminho,
para programar a jornada comemorativa.

Os soldados — 10 da PM carioca
e dois da PM de Minas — iniciarão
a marcha no Rio, saindo às 14h da
Praça Tiradentes, com uma parada em
frente à Assembleía Legislativa, onde, ao
lado da estátua do mártir, a tropa recebe-
rá a Bandeira Nacional e as bandeiras de
Minas e do Rio. A próxima parada será o
Museu Histórico Nacional, às 15h30,
quando o selo do bicentenário será carim-
bado. Depois os soldados seguem para o
pier da Praça Quinze, onde dois PMs em-
barcam, ás 16h30, em um navio da Mari-
nha. O restante da tropa seguirá por terra
até o antigo Porto de Estrela (hoje Praia
de Mauá, em Magé) para o encontro com
os soldados que seguiram por mar.

De Porto de Estrela os soldados reini-
ciam o trajeto por terra até Cebolas, dis-
trito do município de Paraíba do Sul,
onde o primeiro despojo de Tiradentes foi
fixado. O alferes costumava se hospedar,
quando transitava ou trabalhava na re-
gião, numa fazenda da qual não mais
existem vestígios. Mas um pequeno museu
construído no local relembra a passagem
de Tiradentes e conta uma história de
amor ainda não confirmada por historia-
dores.

Paixão — Naquela fazenda, Tira-
dentes teria conhecido Ana Mariana Bar-
bosa e com ela vivido uma paixão. Mas
justamente ali soldados da Tropa Paga,
que conduziam os depojos do inconfiden-
te, fixaram um de seus braços. Àna Ma-
riana teria retirado o braço do poste e
enterrado na capela da fazenda. Quando
estava para morrer pediu que seu corpo
fosse sepultado junto ao resto de Tiraden-
tes.

A primeira parada em Minas, já no dia
27, será na ponte do Rio Paraibuna, na
cidade de mesmo nome, onde haverá a '
troca da guarda. Em frente á ruína da

Anaela Duaue

Jornada dos Despojos de Tiradentes

Col. D.Bosco
(19° pernoite)

Morro do Gabriel
(18° pernoite)v

. Ouro Branco
(i7° pernoite) T

Conselheiro
Lafayette"W

(17° pernoite) \
Alto das /|

Bandeirinhas ÃJ
Quarto inferior ^Esquerdo 1

Ressaquinha
(13° pernoite) Barbacena

Quarto Superior uireito
pernoite)

Minas Gerais

Faz. Cipó
(9o perrioite)

Tres Rios
(5o pernoite)
Inconfidência
Quarto Superior Esquerdo
(3o pernoite)

Meio da Serra
(1o pernoite)

Porto Estrela

Rio de Janeiro

casa onde nasceu Duque de Caxias, a
tropa será substituída por dez soldados
mineiros e dois cariocas. A tropa passaráem um trecho da estrada, no município
Simão Pereira, da qual o próprio alferes
foi o construtor e também comandante
de policiamento na região.

Em Barbacena, na Praça do Rosário,
pela segunda vez o selo comemorativo
será carimbado. Antigo Arraial Igreja
Nova, lá ficou o poste onde foi espetado o
quarto superior direito de Tiradentes. No
dia 30, os soldados estarão no Alto das
Bandeirinhas, em Conselheiro Lafayete,
onde foi exposto o quarto inferior esquer-
do. A PM conseguiu localizar a fazenda
onde existia a estalagem usada pela escol-
ta para salgar os despojos.

Varginha do Lourenço, próximo de
Ouro Branco, local escolhido para exibir

o outro quarto do alferes, é a parada
seguinte. No dia 10 de maio, os soldados
estarão em Cachoeira do Campo e partici-
pam, em frente ao Colégio Salesiano
Dom Bosco, antigo Quartel dos Dragões,
da solenidade que marcará a adoção pelaPM mineira da resolução da Organização
das Nações Unidas (ONU) parados encar-,
regados da segurança e das leis nos paises.Ao lado do atual colégio ficava o Palácio-
dos Governadores.

A jornada terminará no dia 13 em
Ouro Preto. Os 12 soldados se encontra-
rão com outros policiais militares, tam-
bém vestidos com uniformes da época,
levando as bandeiras de todos os estados.
Conta a história que a cabeça do alferes,
colocada no alto de um poste na praça
principal da antiga Vila Rica, desapareceu
misteriosamente.

i
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0 heroi 
que 

a memoria nacional consagrou
" OuroPreto, MG — Waldemar Sabino C J

Flaminio Fantini

; .ao presidente Fernando Collor: nao Hk A 
polemica 

da barba cerrada
e politicamente correto usar aquele HHHRvli >-* » » , , ,

, quadro do imperador D. Pedro I, Com base em dOCUmetltOS ar8f'a a,no,va imagem do heroi, vestida com uniforme
pendurado na parede de um dos ga- rSVSSPjCl iMfe- hl\tnrinn<; PM mmrira murlci 

™lhtaJ da epoca. Ele foi obrigado a fazer duas altera-
binetes do Palacio do Planalto, co- fff^XPfYHfl SlOnCOS, 

rlVlnlineird HlUUcl goes importantes por ordem dos historiadores: teve
mo cenario para fotografos e cine- ^ lUl&geill uG TirdOGIltCS £ue 

a.umentar 0 tamanho do tricornio (chapeu de tres'grafistas. Embora tenha ""  bicos) e dos cabelos, que ficarao curtos nas laterais,
proclamadoaIndependenciadoBrasilelibertadoopais -*-» ELOHORIZONTE — Noanodobicentemrin 

ma^comPri^osatras,amarradosporumafita.
d° jugo de Portugal. JJ de sua morte o alfere, Tnaml9 no™ Tiradentes tern a tez clara, cabelos come-

D. Pedro I nao deixou lastro de heroi na mem6ria Xaviw iSSS mS? ^nd0 a gnsalho, o olhar firme e um nariz menos
popular brasileira , ensina a pesquisadora Maria Efigenia ^^^H S 

° '^?LrL 
n ' adV,nco- E tudo baseado na descrigao dos historiado-LagedeResende,professora titular deHistoria do Brasil esta de cara nova, sem a barba espessa que marca as res", garante 0 artista.

da Universidade Federal de Minas Gerais e uma das pmturas elestatuas feitas para reverenciar sua memo- "Foi tudo imaginagao, igual para 0 rosto demaiores autoridades em Inconfidencia Mineira. Ela acha na. O alto comando da Policia Militar de Minas Cristo", admite 0 coronel Silveira Mas 0 velho
que, em materia de memoria coletiva, um Getulio Vargas !fera!s 7 instlt"i?ao cuja histona remonta a tropa de oficial tem argumentos para reclamar de outrascaina melhor. E 0 ideal talvez fosse Joaquim Jose da Silva Tiradentes e que 0 tem

; Xavier, 0 Tiradentes, cujo bicentenario do enforcamento Bj comopatrono- enco-

A memoria oficial so desenvolveu 0 mito a partir da acordo com os Autos
Republica, quando nao conseguiu fazer do marechal Deo- uevassa, na cela de Tiradentes no Rio foram representagoes de Tiradentes. "Representaram 

Ti-doro daFonseca 0 heroi nacional. "Mito nao se constroi do encontradas duas navalhas e um espelho, provas de radentes muito velho. Ele foi enforcado com menos•nada, nao secriaum heroi sem raizes na memoria coletiva, que ele se barbeava. de 50 anos", afirma
essas raizes Tiradentes tinha", explica Efigenia Lage. Para W% , 

"Para 
1ue ele teria uma navalha na cela? Para tirar No livro Tiradentes, Oiliam Jose observl oneela, pode-se impor por algum tempo, pela forga e pela W: caIos. nap era. Isso comprova que ele fazia a barba, ate "no 

processo da Coniuracao minucioso em exre^nmanipulate), a figura de algum mito nacional, sem contudo ' {X % I' porque deixar crescer juntava piolhos", argumenta 0 sob tantos aspectos, 0 que se'registrou a resneitn Hndefimtivo, como mostram os recentes episodios do Leste ^orond da reserva e membro da comisao, Geraldo fisico de Tiradentes era deficiente e torcidn nehEuropeu com a derrubada, por exemplo, das estatuas dos Tito da Silveira, de 75 anos, que ha 50 anos se dedica a paixao de incriminar 0 alferes" Dintando nmniniderescomumstas ouo banimento do binomimo foice-mar- estudar a historia da PM mineira e, em 1955, langouo oficial feio e espantado 
' pintdnd°-° como

. °a ?S simbolos oficiais. primeiro livro sobre a institute, chamado A Policia A partir da falta de reeistros valeu a im,™.,™A formagao de um heroi nacional remete a um antigo f Militar de Minas. do artista e »32n? u 
imaginagao

chefe", resume enfatico 0 mineiro Francisco Iglesias aual rartenceu Tirade^^ SviSSSi ^3 
°P^ m3lS c°nl!ecido' c.om lonSa barba, traduz uma preo-

reconhecido como 0 maior especialista em historiografia Tiradentes. 0 coronel afirma ainda cupagao de aproximar a fisionomia a de Cristo. "E e
brasileira (historia da historia). "Sem Tiradentes nao condenadStes^da 

Ca 6 a 
J?rovaveI ^"e ?ssa semelhanga ocorra por conta do

teria havido nada, nem se conseguiria congregar e levar - wnaenaaos 
antes aaexecugao. desejo que havia em dar carater messianico ao sacrifi-

• 1 iPMr.6^68011^'^acredita Iglesias, que foi professor da ?oes Sinfromni vai moldando em cio do lider da Conjuragao Mineira", avalia.

mar que 
"foi dos niais importantes para apossibilidadede HHm jjrexecugao do movimento". Ela destaca quatro fatores que i 4<i' ' ^SnM' .aycomprovamessaanalise. Em primeirolugar, todaadocu- }% - • V V * Hi mr'

. mentagao estudada deixa bem claro que ele era um alicia- V BHEJh'dor .para 0 movimento. Em seguida, 0 fato de ter ganho 5^ \ CjjapmSj/ HBS
de Alvares Maciel uma rara edigao das leis constituicio- b, Hinais americanas evidencia que tinha expressao. ^ W ? ^n' §BM

Alem disso, Tiradentes foi 0 autor da proposta — nao ... ** |H-I
lJ£^a_—de_cjtec.utar.jO-V4scMde-de^arbTOenarirque 11 Jrevela, segundo a pesquisadora, consciencia politica, em- historia oficial so desenvolveu EB

bora se possa discordar da ideia. "Tiradentes 
queria 0 m^° de Tiradentes depois da HH'tornar vazio 0 lugar do poder, inviabilizar 0 retorno do proclamagao da Repiiblica, quando IB'"s^Te^a'um 

ato^oHdco^^pr^is^ 
historicas. nao se conseguiu transformar ¦¦

Martiriofoi exemplar ¦¦
• ayect0 Sue Pode ter contribuido para a mitolo- Conjuragao, e na praga central de Ouro Preto. Se 0 terror I^W Migia de: Tiradentes e 0 fato de ele ter vivido uma situagao conseguiu aplacar 0 movimento por muito tempo entre- mBb Wautento de crime e castigo, expressao usada por Efigenia tanto fomentou 0 surgimento de um martir, certamente hBFLage. De acordo com os costumes e legislagao da epoca, hoje 0 maior heroi da Historia do Brasil. 

' 
MBM!0 crime politico era considerado a mais alta traigao de um De acordo com Efigenia Lage, 0 processo irreversivel W>

Pr«iMn PhSWA t61 / 
Cia 

mP 
"0 castigo exemplar da luta anticolonizadora (que tem em Tiradentes 0 simbo- ^ ¦¦¦ HAiM fBB ¦ ftl Blfc — ill 1era ligao bebida no texto de Maquiavel (0 pnncipe), cujo lo mais forte na Historia do Brasil) remete a rcflexao do m JPB W 9H |kAB|b2|Prm?pa! era aconselhar 0 soberano sobre as processo das conquistas democratieas: "Para alcanca-Ias w'l W Iagoes adequadasamanutengao do poder. a contestagao da ordem estabelecida tem deixado nas bS| __Esta era a receita: quando se tratava da submissao dos esteiras da historia martires que, atraves dos tempos, ¦ ..povos, 0 soberano devia praticar todas as crueldades entre 0 real e 0 imaginario, tornam-se na memoria coleti- m. mnecessarias ao mesmo tempo, de um so golpe e de uma so va, simbolos de uma nova ordem social, mais justa e mais ^^H ICWw BB

vez, evitando ter que repeti-las todos os dias e portanto se igual." IV
desgastando. "0 esquartejamento e a distribuigao das Dai- portanto, a atualidade do tema da Inconfidencia _ |PI
partes do seu corpo pelos caminhos de Minas espalham 0 0 de Tiradentes. Curiosamente, 0 bicentenario do seu Hfll'i'taterror e calam os povos", explica a pesquisadora. enforcamento esta tendo muito mais ibope que 0 bicente- ||#| IWiJhH B

Os despojos foram expostos em locais onde Tiradentes n;lr'° da conspi5^gao, feito ha tres anos, por aproximagao Baw® H W
fazia sua pregagao contra 0 regime da epoca ao lonco da 

C°m.a 
p°'U(?^ Francesa^de 1789.0 que mais uma vez . , ,

estrada Rio-Minas, por onde circulavam 
'as 

ideias da memSia oTcluRn 
"° P°PU'ar „ tud°' P^benS a todo 0 estado do Rio de Janeiro.

  
^orQue 

aqiii nao se quebram tantos orelhoes. A populagao sabe que
Casotti (Rio), Roselena Nicolau, Mauri-

~~ 
0 orelhao tem que estar sempre em forma para ser cada vez mais util.

Gonpalves (Brasilia) 
e Francisco Infelizmente, tem uns e outros que ainda quebram. |

 Assinatura Jornal do Brasil
Eles podem achar que o orelhao nao serve para nada.

rroblema deles. Mas, e claro, que voce pensa diferente. E nao quer

^ficar 

na mao por causa de alguns irresponsaveis. Afinal, voce sabe
Rio de Janeiro preservar o que e seu. So assim todo mundo vai se entender muito melhor.

Classificados
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O herói 
que 

a memória nacional consagrou
______ Ouro Preto, MG — Waldemar Sablno C J

Flamínio Fantini

BELO 
HORIZONTE — No ano do bicentenário

de sua morte, o alferes Joaquim José da Silva
Xavier, o Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira,
está de cara nova: sem a barba espessa que marca as
pinturas e estátuas feitas para reverenciar sua memó-
ria. O alto comando da Polícia Militar de Minas
Gerais — instituição cuja história remonta à tropa de
Tiradentes e que o tem ^como patrono—enco-
mendou um busto ao s
artista José Sinfronini ^HHK a
de Freitas Castro para
ser colocado perto do
quartel- general, na |H^HH|^1^I
Praça da Liberdade. E
vai mandar alterar até I jHHHHHH
os distintivos da tropa
que mostram o alferes I
com barba.

Navalhas e espe- 3
lho — A novidade é |resultado de um traba- »
lho de pesquisa, que | :^^n||^^Hi
juntou oficiais e histo- -i
riadores./ A conclusão > ^jOlliH
a que chegaram é que, \ '•,
na qualidade de alferes \ ^da tropa paga —cargo \ \
que corresponde ao de X
2o tenente na atual hie- -
rarquia —, ele não * yijmj*
portava barba. De ; %
acordo com os Autos
da Devassa, na cela de Tiradentes no Rio foram
encontradas duas navalhas e um espelho, provas de
que ele se barbeava."Para 

que ele teria uma navalha na cela? Para tirar
calos, não era. Isso comprova que ele fazia a barba, até
porque deixar crescer juntava piolhos", argumenta o
coronel da reserva e membro da comisão, Geraldo
Tito da Silveira, de 75 anos, que há 50 anos se dedica a
estudar a história da PM mineira e, em 1955, lançou o
primeiro livro sobre a instituição, chamado A Polícia
Militar de Minas.

O coronel conseguiu também que o ano de funda-
ção da PM fosse alterado de 1831 para 1775, alegando
que a polícia funciona sem interrupção desde a tropa à
qual pertenceu Tiradentes. O coronel afirma ainda
que, na época, era norma raspar cabelo e barba dos
condenados antes da execução.

Duas alterações — Sinfronini vai moldando em

O busto de Tiradentes sem barba
contrasta com a imagem tradicional

representações de Tiradentes. "Representaram 
Ti-radentes muito velho. Ele foi enforcado com menos

de 50 anos", afirma.
No livro Tiradentes, Oiliam José observa queno processo da Conjuração, minucioso em excesso

sob tantos aspectos, o que se registrou a respeito dotísico de Tiradentes era deficiente e torcido pela
paixão de incriminar o alferes", pintando-o como
oficial feio e espantado.

A partir da falta de registros, valeu a imaginação
do artista e apareceram Tiradentes barbados, sem
barba, cabelos partidos longos ou curtos e até louro de
olhos azuis. Oiliam José considera que o Tiradentes
mais conhecido, com longa barba, traduz uma preo-cupação de aproximar a fisionomia à de Cristo. "E é
provável que essa semelhança ocorra por conta do
desejo que havia em dar caráter messiânico ao sacrifi-
cio do líder da Conjuração Mineira", avalia.

A história oficial só desenvolveu
o mito de Tiradentes depois da

proclamação da República, quandonão se conseguiu transformar o
marechal Deodoro em herói nacional

Antes de tudo, parabéns a todo o estado do Rio de Janeiro.
Porque 

jtqui 
não se quebram tantos orelhões. A população sabe que

o orelhão tem que estar sempre em forma para ser cada vez mais útil.
Infelizmente, tem uns e outros que ainda quebram.

Eles podem achar que o orelhão não serve para nada.
Problema deles. Mas, é claro, que você pensa diferente. E não quer
ficar na mão por causa de alguns irresponsáveis. Afinal, você sabe
preservar o que é seu. Só assim todo mundo vai se entender muito melhor.

Colaboraram: Cláudia Boèchat e BrunoCasotti (Rio), Roselena Nicolau, Maurl-cio Lara (Belo Horizonte) e FranciscoGonçalves (Brasília)

Rio de Janeiro

Empresa do
Slsiema Telebrás

O
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Informe JB

n governo dobrou de repente de 40% para 80% a
W proposta de aumento do funcionalismo público por
causa da insatisfação dos militares.

Embora escalonado—30% em maio, 25% em junho
e 25% em julho—, o reajuste chega perto dos 100% que
os militares estavam reivindicando.

A intenção do governo foi a de acalmar os ânimos nos
quartéis e esvaziar o protesto que mulheres e filhos de
oficiais, instigados pelo deputado-capitão Jair Bolsonaro,
iriam fazer no próximo dia 27.

O aumento não resolve, porém, a questão mais grave,
que é a disparidade salarial entre os Três Poderes e dentro
dò próprio Executivo.

Um deputado federal, por exemplo, que hoje ganha
Cr$ 12 milhões, passará á receber em julho mais de 21
milhões.

Um general com 40 anos de serviço recebe hoje Cr$
3,3 milhões e chegará perto de Cr$ 6 milhões em julho.

Dado o aumento de emergência, este é um problema
para ser resolvido com diálogo e calma entre os Três
Poderes.

Na democracia, os generais precisam de deputados e
juizes para mudar essa situação.

?
E tão santa e pura e inocente a democracia que oferece
agora uma oportunidade para Bolsonaro ser mais depu-
tado do que capitão ou aventureiro.

Parâmetros
Se os militares foram o

parâmetro para o aumento do
funcionalismo, a idéia fixa do
salário mínimo de US$. 100 ba-
lizou a outra decisão de ontem
do governo.
Na mosca

João Mellão cravou o va-
lor do novo salário mínimo
— Cr$ 230 mil — com 11
dias de antecedência e apenas
algumas horas após ter sido
anunciado como novo minis-
tro do Trabalho.

A equipe econômica
chiou, na ocasião. O Palácio
enquadrou Mellão.

Agora, ele pode rir à toa.
Escondidinho.
De cátedra

Lá vai o professor Ro-
berto Macedo de novo com
suas transparências para o
Congresso.

Secretário de Política Eco-
nômica, está escalado para de-
bate sobre o novo salário mini-
mo amanhã, na Comissão do
Trabalho, na Câmara.

Estado-maior
Os líderes dos partidos que

apoiam o governo têm encon-
tro marcado para as lOh de
amanhã com o ministro Bor-
nhausen para acertar os pon-
teiros do primeiro grande teste
após a reforma do governo: a
votação do salário mínimo e
do aumento do funcionalismo.
Faca afiada

Do deputado Bocayuva
Cunha, um dos que postulam
a vaga de candidato a prefei-
to do Rio pelo PDT:

Nessa briga entre Bri-
-zola-
dos dois vai morrer.

Pausa. Suspense.
Ou o boi ou a ovelha,

porque isso vai acabar em
churrasco — completa, rindo,
Bocayuva.
Junta médica

Petrópolis está mesmo
doente.

Entre os que disputam as
suas 21 cadeiras de vereador
há 22 médicos, segundo con-
t| do psicanalista João Car-
los Moura, ele também can-
didato pelo PST.
Arapongas

O gabinete do ministro do
Exército responde com uma
nota de 23 dias atrás o receio
de que o Centro de Informa-
çÕes do Exécito (CIE) estaria

fazendo investigações na vida
civil, à moda do famigerado
SNI:"O CIE é um órgão de
informações cuja missão é
manter o ministro do Exérci-
to informado sobre os assun-
tos de interesse da Força. As
informações que produz des-
tinam-se, exclusivamente, ao
Exército, carecendo, pois, de
fundamento as notícias (...) de
que tenha realizado qualquer
tipo de investigação envolven-
do pessoas ou órgãos alheios à
Instituição."

Quem, afinal, xeretou a
vida de Tuma e investigou o
Esquema PP na Petrobrás?
Trunfo

O ex-presidente João Fi-
gueiredo ofereceu-se para de-
por como testemunha de de-
fesa do general Newton Cruz,
no processo em que ele é acu-
sado de ser um dos autores
do assassinato do jornalista
Alexandre von Baumgarten.

Newton Cruz chega ama-
nhã ao Rio e fica na cidade até
21 de maio, quando enfrentará
júri popular. Quer concentrar-
se para o julgamento com o seu
advogado Clóvis Sahione.
Carta marcada

Há uma estranha concor-
rência na prefeitura de Forta-
leza para a compra de 3 mil
banheiros modulados destina-
dos a favelados.

Só uma firma preencheuos requisitos do edital. E jo-
gou preços lá em cima.

E compra de Cr$ 800 mi-
lhões.
Mexida geral

O governo não se limita-¦ -e-presideirte-do-
Instituto de Resseguros do
Brasil.

Mudará o próprio IRB.
Susto

O ex-chanceler alemão
Helmut Schmidt e a mulher,
dona Loki, chegaram para
uma visita ao governador An-
tônio Carlos Magalhães e fo-
ram entrando alvoroçados pelo
Palácio de Ondina.

Procuravam desesperada-
mente por um banheiro. Hei-
mut Schmidt foi bater direto
na cozinha.

Os que o acompanhavam
se interrogavam, preocupados.
Teria sido o acarajé? A moque-
ca? O dendê?

Daqui a pouco, o casal
volta aliviado, sorridente."No 

problem."

LANCE-LIVRE

O 21 de Abril cm Ouro Preto tornou-
se um termômetro da popularidade dos
políticos. Muitos estudantes vão à Praça
Tiradentcs só para botar a boca no
trombone. Enfrentam as feras hoje. entre
outros. Fleury, Marcilio c, obviamente,
Hclio Garcia.

Os sete anos da morte de Tancredo
Neves serão lembrados hoje com uma
visita ao túmulo, às 12hl5, e uma missa
a ser celebrada às 19h em São João Del
Rey pelo primaz do Brasil, Dom Lucas
Moreira Neves, primo distante de Tan-
credo.
® Bornhausen, Fiuzâo e Marco Maciel
afinaram a viola ontem. Foi em almoço
na casa de Maciel.
o Alguns ministros tanto fuçaram quedescobriram que a Cartilha do Bom Re-
lacionamcnUf com o Legislativo, apre-
sentada pelo ministro Bornhausen, foi cs-
frita a quatro mãos. Com o presidenteCollor.
e A regionalização do salário minimo
terá algumas dificuldades na Câmara
dos Deputados. O PT é a maior barrei-
ra.

A delegacia da Sunab. no Rio. tam-

bém não entregou a declaração de rendi-
mentos para o Imposto de Renda aos
seus funcionários. E a delegada regional,
Anete Viana Baltazar, é fiscal da Receita
Federal.

A Secretaria dc Ações Estratégicas do
Espirito Santo desenvolve um programa
para implantar na máquina pública téc-
nicas dc gerenciamento da iniciativa pri-vada.

O Chase Manhattan do Brasil apre-
senta hoje ao gerente de Nova Iorque o
resultado do Individual Bank, iniciado
em abril de 1991: USS 1 bilhão de recur-
sos dc terceiros administrados pelo servi-
ço.

A Associação Brasileira dc Imprensa
renova um terço de seu conselho admi-
nistrativo em votação sexta-feira.

0 presidente do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, Vicente Tapajós,
e o deputado estadual José Valente (PT)falam hoje, às 13h, no Encontro com a
Imprensa, na Rádio JORNAL DO BRA-
SIL, sobre Tiradentes e os 200 anos
da trajetória de um mártir.

Esse pais não se emenda: enforca a
véspera do feriado de Tiradentes.

M ar ceio Pontes* com sucursais

Vazamento de notícia mostra

ameaça dp lixo nuclear inglês

Franklin Martins
Correspondente

LONDRES — Os planos para a
construção de uma giganteca lixeira
nuclear subterrânea em Sellafield, no
norte da Inglaterra, sofreram um for-
te abalo com a divulgação pela im-
prensa londrina de um estudo feito
pela própria empresa encarregada do j
projeto, a Nirex, que mostra que a ;
direção e a rapidez do movimento das j
águas sob a terra na área são muito ;
diferentes do que supunha a compa- j
nhia.

A Nirex, uma empresa estatal
criada para cuidar do problema dos j
dejetos radioativos, acreditava que as!
águas subterrâneas eventualmente
contaminadas fluiriam lentamente
para baixo, depositando-se sob as
formações rochosas da plataforma
submarina do Mar da Irlanda. Mas
as investigações conduzidas pela em-

presa, que acabaram vazando para a
imprensa, concluíram que as agitas
subterrâneas tendem a subir quase
verticalmente, podendo atingir len-
çóis frcáticos utilizados para o abas-
tecimento da população da região.

Nos planos iniciais da Nirex se-
riam construídas 25 cavernas a 800
metros de profundidade para arma-
zenar dejetos de baixa e média ra-
di.oatividade (roupas de proteção
contaminadas e filtros de água e equi-
pamentos de usinas atômicas). O
acesso a esses depósitos seria feito
através de trens sem maquinistas, que
transportariam contêineres lacrados,
com o lixo nuclear. O custo estimado
para todo o projeto, cujo tamanho
seria equivalente ao do túnel subma-
rino sob o Canal da Mancha, que
ligará a França à Inglaterra, era de
USS 2 bilhões. As primeras cavernas,
de acordo com o cronograma de tra-
balho da empresa, deveriam entrar

em operação no ano 2005 e o comple-
xo estaria terminado cinqüenta anos
depois. Em Sellafield, já estão em
funcionamento usinas atômicas.

Sc os resultados dos quatro pri-
meiros poços perfurados na área fo-
rem confirmados por investigações
posteriores, a Nirex poderá ser obri-
gada a abandonar o projeto da lixeira
nuclear em Sellafield, buscando uma
área alternativa, que poderia ser
Dounreay, em Caithness. Nesse caso,
há estimativas de que os custos totais
do projeto poderiam alcançar o do-
bro da previsão inicial.

O presidente do comitê consultivo
formado pelo governo para assesso-
rá-lo em assuntos de dejetos radioati-
vos, professor John Knill, disse que
os primeiros resultados em Sellafield
mostravam que o local não pode ser
usado para a construção da lixeira
nuclear.

Espaço não mudou tomates

Crianças cultivaram
sementes retiradas de
satélite experimental

fm ASHINGTON - Com a
*V ajuda de 3,3 milhões de

crianças de todo o mundo, a agên-
cia espacial americana Nasa acaba
de concluir sua pesquisa com se-
mentes de tomate que foram ao
espaço. O experimento mostrou
que as sementes podem sobreviver jàs longas viagens espaciais e não 

'

sofreram qualquer mudança com
as radiações e a ausência de gravi-
dade. Uma decepção para as
crianças que queriam tomates mu-
tantes assassinos.

Chamado de SEEDS, iniciais
em inglês de Experiência de Expo-
sição ao Espaço Desenvolvida pa-
ra os Estudantes, o projeto utili-
zou 12,5 milhões de sementes de
tomate colocadas a bordo do saté-

Üte LDEF. Colüüãdü~ênrofbita

pelo ônibus Challengerem 1984, o
LDEF deveria ter ficado dois anos
no espaço. Mas o acidente que
destruiu a Challenger em 198*6 dei-
xou o satélite abandonado por seis
anos.

Em janeiro de 1990 o satélite
foi finalmente recuperado pela na-
ve Colúmbia. Todo perfurado pe-
lo impacto de micrometeoritos, o
LDEF foi levado para o Centro
Espacial Kennedy e os sacos com
sementes de tomate retirados. Se-
paradas em pequenas porções, as
sementes foram enviadas para mi-
lhões de estudantes em escolas dos
Estados Unidos, Europa e até do
Brasil. Junto com os tomates es-
paciais, os estudantes recebiam
um saquinho com sementes que
não foram ao espaço, para com-
paração.

Depois de plantar as sementes
e observar o crescimento dos to'-
mateiros, os estudantes enviaram
relatórios para a agência espacial
americana. Só oito mil relatórios-

foram considerados aproveitáveis.
Eles mostram que as sementes que
estiveram no espaço germinam li-
geiramente mais rápido do que as
terrestres. Mas os tomateiros co-
muns alcançaram um desenvolvi-
mento igual aos tomateiros do es-
paço depois dc um mês de
crescimento.

Testes de cultura de tecido, aci-
dez e crescimento das raízes mos-
traram que não há diferença entre
os tomateiros comuns e os criados
a partir das sementes que ficaram-
seis anos em órbita. Um dos to-
mateiros espaciais ganhou um
prêmio na Feira Agrícola do Ore-
gon. Mas a maioria não resistiu às
geadas e ao ataque dos ratos e
toupeiras. Um menino do Ontario
enviou uma carta melancólica pa-
ra a agência espacial: "Minha se-
mente terrestre não germinou. A
semente do espaço brotou, mas o
tomateiro caiu da minha mesa e
TiTorrcTr"

Biólogos avaliam

dano causado por

óleo na Bahia
SALVADOR — Um grupo de bió-

logos do Centro de Recursos Am-
bientais (CRA) esteve ontem em Ma-
dre de Deus (a 50 quilômetros de
Salvador) para avaliar o impacto do
vazamento de 48 mil litros de óleo de
uma fábrica de asfalto da Petrobrás
na cadeia biológica e alimentar da
região. O acidente aconteceu na ma-
drugada da última sexta-feira, duran-
te uma operação de transferência en-
tre tanques de armazenamento da
empresa, poluiu seis quilômetros de
praia e matou milhares de peixes e
animais marinhos.

Segundo o diretor do CRA, Dur-
vai Olivieri, o prejuízo á fauna e flora
da Baia de Todos os Santos foi consi-
derável. Os três quilômetros de man-
guezais atingidos pelo óleo foram
brutalmente danificados e a recupe-
ração será lenta e difícil. Segundo ele,
de cada hectare perdido de mangue-
zal o prejuízo é em média de US$ 40
mil/ano de produção biológica. O
consumo de mariscos das áreas atin-
gidas também será suspenso por no
mínimo 90 dias, período para a des-
contaminação do local.

Com a suspensão da pesca, afirma
o prefeito de Madre de Deus, Paulo
Queiroz, pelo menos 40% dos mora-
dores serão atingidos. "O 

pior é que
este acidente ocorre justamente quan-
do a prefeitura está investindo pesado
na implantação de projetos turísticos
e tudo pode ir por água abaixo",
disse Queiroz, lembrando que a Pe-
trobrás tem uma grande dívida social
com o município de Madre de Deus.

Nos últimos três dias, 200 homens
da Petrobrás trabalham para a limpe-
za da área e para remover o óleo que
se espalhou rapidamente pelo mar.
Segundo o superintendente de produ-
ção da Refinaria Landulpho Alves,
Paulo de Tarso de Oliveira, 80% das
praias atingidas pelo acidente já fo-
ram liberadas para o banho e a Pe-
trobrás.

Gás amônia atinge

seis em São Paulo
SÃO PAULO — Um vazamento

de cerca de 10 toneladas de gás amô-
nia na garagem da empresa Usiquí-
rnica do Brasil, na Zona Leste da
capital, deixou seis pessoas intoxica-
das na manhã de ontem. O acidente
começou por causa de um defeito nas
válvulas de descarga de um caminhão
que levava 23 toneladas do produto
para a empresa. Trinta bombeiros,
que não possuíam equipamento sufi-
ciente para o trabalho, levaram mais
de uma hora para controlar o vaza-
mento..Apesar de ter.sido chamada
várias vezes pelo corpo de bombeiros,
a Companhia Estadual de Tecnologia
Ambiental (Cetesb), órgão responsa-
vel pelo atendimento em casos de
acidentes ambientais, não apareceu.

Q vazamento começou quando a
amônia estava sendo transferida do
caminhão, que vinha de Campinas,
no interior de São Paulo, para o de-
pósito da Usiquímica. Uma das vál-
vulas de descarga emperrou e o gás
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Espanha abre Expo-92 com

festa 
e 

protestos 
indígenas

SEVILHA, Espanha — Depois de
16 anos de planejamento e bilhões de
dólares gastos em sua construção e
medidas de segurança, a Exposição
Universal de Sevilha foi inaugurada
ontem pelo rei Juan Carlos, com toda
a pompa que "a maior exposição da
história" merecia, mas sem escapar
da polêmica causada pela comemora-
ção do quinto centenário de descobri-
mento da América, o principal tema
da mostra. Enquanto em seu discurso
Juan Carlos associava a Expo 92 à"idéia de tolerância, de respeito à
pluralidade", a poucas centenas de
metros, um grupo de índios america-
nos se manifestava contra o "espetá-
culo universal" enquanto "milhões de
pessoas sofrem de fome".

Integrado, entre outros, por repre-
sentantes das nações Quéchua do Pe-
ru e Kuna do Panamá, o grupo ten-
tou entregar uma carta ao rei, mas foi
impedido pelo enorme dispositivo de
segurança que cercou a inauguração.
Na carta, além de questionar a Expo
92, os representantes indígenas criti-
cavam as celebrações do quinto cen-

Combustível 
fica

cinco vezes mais

caro em Moscou
mosgou — A gasolina, que jáhavia aumentado em 200% desde a

liberação geral de preços em 2 de
janeiro, ficou cinco vezes mais cara
ontem na capital russa: o litro passou
de 1,20 para seis rublos — seis centa-
vos de dólar pelo câmbio oficial. Para !
encher um tanque de 40 litros, gasta-
se agora o salário semanal médio de
um operário.

Como as regiões agrícolas têm
preferência, o combustível continua
escasso na capital, aumentando a irri-
tação dos moscovitas que formaram
longas filas para pagar 400% mais
caro: "Está ficando impossível dirigir
neste país", protestava o engenheiro
Konstantin Milyukov. "Terei de ga-
nhar mais dinheiro ou voltar a andar
de trolebus", conformava-se o conta-
dor Anatoly Palkin.

O maior temor dos russos, desa-
costumados à inflação, é que a esta-
bilidade esteja longe: "Sabíamos 

queeste aumento viria, mas não já. O
pior é que não será o último", recla-
mava o motorista de táxi Grigory
Dimitriev. Ele espera que a gasolina e
as tarifas subam ainda mais.

_ Este primeiro passo rumo à libera-
ção total dos preços dos combustí-
veis, até ficarem de acordo com os

-custos de-exploração e refino-do- pe—tróleo, como exige o Fundo Monetá-
rio Internacional, estava previsto pa-ra 10 de abril. Temendo a
hiperinflação e sob pressão das in-
dústrias e do Congresso dos Depu-
tados do Povo, o governo russo adia-
ra o aumento.

Reforma — Depois de vencer na
semana passada a pressão dos depu-
tados ex-comunistas, o presidenteBoris Yeltsin reacelerou seu progra-ma radical de transição para a ernnn-

tenáríô, por "comemorar crimes e ge-
nocídios".

Poucas horas antes da cerimônia
de abertura o centro de Sevilha foi
palco de violentos enfrentamentos
entre a polícia e um grupo de jovens
que protestava contra a celebração
do quinto centenário. Duas espanho-
Ias, de 18 e 19 anos, foram baleadas e
12 policiais ficaram feridos, um deles
com fratura no crânio. Segundo a
versão policial, 35 pessoas foram de-
tidas depois que os manifestantes, ar-
mados com paus e barras de ferro, os
fizeram cair numa,espécie de embos-
cada nas estreitas ruas do centro da
cidade.

Mas de acordo com a organização
Assembléia contra o 92, formada por
pacifistas e ecologistas, a manifesta-
ção ocorrida na noite de domingo foi
espontânea e nenhum dos jovens es-
tava armado. Entre os presos estão
espanhóis, alemães, austríacos, sue-
cos e turcos. Um jornalista alemão
disse à agência de notícias Reuter queos policiais atiraram primeiro paracima e depois em direção às cerca de
cem pessoas que protestavam. Segun-

do um policial citado pela agência
espanhola Efe, os manifestantes pare-ciam estar bem organizados e alguns
deles utilizavam walkie-talkies.

A polêmica não conseguiu tirar o
brilho da festa, que teve desfile da
guarda real, salva de canhões e balões
com cores dos 110 países participan-tes e 5 mil pombas soltos no ar. No
discurso inaugural, proferido na sede
da exposição, a ilha da Cartuja, o rei
Juan Carlos disse que a feira preten-dia transmitir a seus visitantes "a
idéia da diversidade e riqueza das
culturas criadas pelo homem", e tam-
bém "de tolerância, de respeito à plu-ralidade, da solidariedade internacio-
nal". Com ele estavam o
primeiro-ministro Felipe González e
o responsável pela Expo 92, Emílio
Casinello.

ps organizadores da Exposição
Universal de Sevilha esperam receber
18 milhões de visitantes até o dia 12
de outubro, data de seu encerramen-
to, quando se comemoram os 500
anos de descobrimento da América
por Cristóvão Colombo.

Lljna — AFP,

caderno

O rei Juan Carlos (E) e o primeiro-ministro Felipe González inauguraram, a Expo 92

Najibullah tem 
permissão

para 
deixar o Afeganistão

Peru recebe OEA

com dois 
'governos

LIMA — A missão da Organiza
ção dos Estados Americanos (OEA)
que começa hoje as gestões para pro-
mover o restabelecimento da ordem
constitucional no Peru vai se defron-
tar com uma situação peculiar: a exis-
tênúia de dois presidentes com posi-
ções inconciliáveis. Um, Alberto
Fujimori, aboliu a Constituição no"dia"5"de~abTil7convertendcFse"enrpre-
sidente de fato, com apoio das Forças
Armadas e da maioria da opinião
pública. O outro é o vice-presidente
Máximo San Román, que chegou no
sábado ao país e deve jurar hoje co-
mo presidente constitucional diante
do Parlamento dissolvido por Fuji-
mori.

mia de mercado. O Congresso queriaindexar os salários dos funcionários
públicos, as aposentadorias e as ca-
dernetas de poupança. A indústria
exige crédito mais fácil para as dívi-
das entre empresas, que passaram de
43 para 600 bilhões de rublos desde
janeiro. Isto elevaria o décifit públicoa 23% do produto nacional bruto.

A Rússia, onde os preços subiram
300% em janeiro e 40% em fevereiro,
está à beira da hiperinflação. Se o
medo da recessão — a produção está
caindo cerca de 15% ao ano — levas-
se o governo a optar pela hiperinfla-
ção, tentando reativar a economia,
provavelmente teria as duas coisas. O
sistema financeiro seria destruído, in-
viabilizando a ajuda ocidental de
US$ 18 bilhões e a criação do fundo
de estabilização do rublo, de US$ 6
bilhões. Todo o sacrifício feito até
agora teria sido inútil.

Ministério — Para fortalecer
seu governo nesta nova fase da refor-
ma, Yeltsin prometeu aos deputados
mudar alguns ministros e renunciar
em três meses ao cargo de primeiro-ministro, que acumula com o de pre-sidente da Rússia, abrindo mão dos
poderes especiais para legislar por de-
creto pelos quais lutou com o Con-
gresso na semana passada. Talvez in-
dique hoje um novo
primeiro-vice-primeiro-ministro, que
pode ser Vladimir Shumeiko, vice-
presidente do Congresso e presidenteda comissão parlamentar da reforma
econômica.

Yeltsin revelou que alguns minis-
tros podem ser substituídos por in-
dustriais experientes em produção e
administração que ajudem na privati-zação. A televisão russa apontou Ar-
kadi Volski. presidente da Associa-
ção da Indústria e ex-comissário da
indústria no Partido Comunista da
União Soviética, como um nome em
ascensão. Também está bem cotado
Mikhail Bocharov, pioneiro da ativi-
dãtíe privada na pereslroika.

Quatro meses após o fim da
URSS, o Congresso da Rússia aprò-
vou ontem a criação da Comunidade
de Estados Independentes.

Numa entrevista publicada ontem
no diário argentino El Clarín, San
Román afirmou que mantém uma"flurda comuriicaçãtrl Toiirüderer
militares, "de igual nível dos coman-
dantes" que apoiaram o golpe de Fu-
jimori. Segundo declarou, esses che-
fes militares lhe teriam dito que sua
presença em Lima era imprescindível
para o reconhecimento de sua autori-
dade e a tomada de medidas para sair
da crise.

O vice-presidente chamou Fuji-
mori de usurpador, dizendo que não
poderia convocar nada, "porque não
há lugar para ele numa solução cons-
titucional". Fujimori anunciou para
hoje a divulgação de um plano dc
reformas e um calendário para reali-
zá-las, advertindo que não haverá um
retorno à situação anterior a 5 de—abrH:

A missão da OEA é integrada peloseu secretário-geral, o brasileiro João
Baena Soares, que chegou ontem à
noite a Lima, e pelo chanceler uru-
guaio Héctor Gros Espiell, cuja che-
gada era prevista para hoje de man-
nhã. Soares e Gros conversarão com
Fujimori e com dirigentes da oposi-
ção, incluídos dois ex-presidentes,
Belaúnde Terry e Alan Garcia. Gar-
cia está na clandestinidade desde a^noite-do golpe, -quando militares in—
vadiram sua casa para prendê-lo."Sabemos como localizá-lo para en-
trevistar-nos com ele", declarou on-
tem o chanceler uruguaio.

Os dois representantes da OEA
vão dedicar atenção especial à situa-
ção de respeito às liberdades e aos
direitos humanos no Peru.

CABUL — O regime provisório do
Afeganistão, chefiado pelo presidente
Abdul Rahim Hatif, concordou em
permitir que o deposto presidente
Najibullah, último símbolo dos 10
anos de ocupação militar soviética
(1979-1989), saia do país, enquanto a
guerrilha muçulmana continuava
avançando em todo o território, con-
quistando as principais cidades.

Najibullah, destituído quinta-feira
por seu próprio governo, sob pressão
dos rebeldes, estava refugiado na re-
presentaçâo da ONU em Cabul, e
segundo fontes diplomáticas deveria
viajar até o final do dia, provável-
mente com destino a Nova Déli, onde
sua mulher e suas três filhas o espe-
ram, hospedadas num hotel no bairro
diplomático. Um porta-voz do gover-
no indiano confirmou que as autori-
dades estavam preparadas para rece-
ber Najibullah mas disse que não
sabia quando o líder afegão chegaria.

A decisão de deixar o presidente
sair do Afeganistão foi tomada num

clima de grande tensão na capital,
única cidade importante do país ain-
da em poder da junta de governo,
após uma série de vitórias dos rebel-
des mujahedins (guerrilheiros muçul-
manos) na semana passada. Um após
outro, os grandes centros urbanos es-
tão passando para o lado dos rebel-
des, graças a alianças entre a guerri-
lha e as forças do governo, que
preferem não lutar.

A estratégica Jalalabad, entre Ca-
bul e a fronteira com o Paquistão,
caiu em poder dos mujahedins no
domingo. Cabul, que o principal chefe
guerrilheiro, Ahmed Masud, coman-
dante do grupo moderado Jamiat-i-Is-
lami, prometeu respeitar para evitar
um banho de sangue, está assediada ao
sul pelas forças de Gubuldin Hekmat-
yar, do movimento radical Hezb-i-Is-
lami. As forças de Masud estão posi-cionadas ao norte. Ontem Hekmatyar
lançou um ultimato ao governo em
Cabul para que se renda incondicio-
nalmente até o dia 26.

Peshawar. Paquislâo — AFP

Máximo San Román

O índio 
que

venceu como

empresário

Um 
pouco por seus próprios es-

forços, mas sobretudo por cau-
sa do golpe de Estado dado por seu
antigo aliado, Alberto Fujimori, o
primeiro-vice-presidente do Peru,
Máximo San Román, se transformou
na esperança dos democratas perua-nos. Tão novato na política quanto
Fujimori, filho e neto de camponeses
que só falam o quéchua, San Román
completou 46 anos em 14 de abril, um
dia depois de apresentar-se ante a
Organização dos Estados America-
nos, em Washington, para informar
que "Fujimori traiu seu juramento
democrático e converteu-se no dita-
dor do Peru".

Orgulhoso de suas origens indige-
nas, San Román completou o curso
primário numa escola pública e o
secundário no colégio religioso San
José de la Salle, em Cusco, a antiga
capital do império inca. Estudou me-
ciinica na Universidade Nacional de
Engenharia Técnica, em Lima.

San Román conta que trabalhava
para a empresa espanhola Explosivos
Rio Tinto quando um dia viu na TV

-um anuncio com uma oferta de crédi-
tos para o trabalhador. Pediu 35 mil
dólares e lhe deram, três anos depois. 7
mil, com os quais abriu uma oficina
que dividia com outros trabalhadores.

"Ali, inconscientemente, começa-
mos a desenvolver a idéia da solida-
riedade, do apoio recíproco, que são
os princípios ayni e minka, dois con-
ceitos herdados da tradição incaica."
Com técnicas próprias, transformou
motores obsoletos em máquinas pa-nificadoras e o mercado local se tor-
nou pequeno. Por isso fundou o quechama de "minha 

pequena multina-
cional", que exportou equipamentos
aos países do Grupo Andino, Estados
Unidos e a extinta URSS. Foi eleito
presidente da Associação de Peque-
nos e Médios Empresários, passandoa ser considerado o protótipo do no-
vo empresário, que abriu caminho
com seu próprio esforço e inverte o
que ganha em mais empresas, ao invés
de tranferir os lucros para o exterior.
Em 1990, se converteu em um dos
pilares do imprevisto êxito eleitoral do
movimento Câmbio 90, de Fujimori.

San Román, casado com Irene
Guerra e pai de cinco filhos, fez in-
tensa campanha a favor de Fujimori,
usando seu domínio do idioma qué-chua, falado por 70% dos peruanos.Nas eleições de abril de 1990, foi
eleito senador com a mais alta vota-
ção em seu partido.

Como vice-presidente, se tornou o
principal apoio de Fujimori no Con-
gresso, como presidente do Senado,
110 primeiro ano do governo. Nesse
cargo, notou "a 

pouca disposição do
presidente para o diálogo". San Ro-
mán ocupou interinamente a chefia
de Estado, nas ocasiões em que Fuji-
mori viajou ao exterior, mas nunca
exerceu o poder real. que o presidente
deixava sempre a encargo de seus
assessores e parentes.

Boicote à Líbia
A Síria tentou furar o embargo

aéreo contra a Líbia, em vigor desde
o dia 15, mas acabou demonstrando
que o regime de Muammar Kadhafi
está mesmo isolado. Um vôo da Sy-
rian Arab Airlines que deveria sair às
12h30 de Damasco com destino a
Trípoli teve de ser cancelado, porqueos países cujo espaço aéreo seria utili-
zado negaram autorização. O presi-dente sírio, Hafez Assad, com receio
de que o boicote contra a Líbia se
volte contra seu próprio regime, está
visitando os países do Golfo Pérsico
em busca de apoio para Kadhafi.

Paz no Camboja
As quatro facções que participa-

ram da guerra civil do Camboja, en-
tre elas o Khmer Vermelho — acusa-
da de ter matado cerca de 1 milhão de
pessoas — assinaram um acordo pelo
qual se comprometem a respeitar os
direitos humanos. As quatro facções
aceitaram em.outubro, após 12 anos
de luta, um tratado de paz mediado
pelas Nações Unidas. O secretário-
geral da ONU, Boutros Ghali, que
está no Camboja, pediu à comunida-
de internacional uma ajuda de US$
600 milhões para resolver problemas
urgentes do país.

Soljenitzyn quase foi envenenado
O escritor russo Alexander Solje- 1978, o dissidente búlgaro Georgy

Markov. Soljenitzyn, que vive nos
EUA, acha que finalmente descobriu
o motivo para a doença que lhe dei-
xou bolhas por todo o corpo depois
de sair de uma loja de departamentos
em Rostov, no sul da Rússia.

t »ivmuiuvi UV.HJC-*
mtzyn quase morreu envenenado há
21 anos. O autor do atentado foi o
espião russo Boris Ivanov, que usou
o mesmo veneno, aplicado com a
ponta de um guarda-chuva, usado
para assassinar em Londres, em

Ilhas Curiías
O Japão está disposto a aceitar a

devolução de duas ilhas do arquipéla-
go das Curilas, em troca da assinatu-
ra de um tratado de paz entre os dois
países, desde que Moscou confirme a
soberania de Tóquio sobre as quatroilhas que formam o arquipélago, de-
clarou domingo o primeiro-ministro
japonês Kiichi Miyazawa. As Curi-
Ias, no leste de Hokkaido, a ilha mais
setentrional do arquipélago japonês,
foram anexadas pela antiga URSS 110
final da Segunda Guerra Mundial.

Universidade
Cedendo a pressões internacionais

para que suavize as restrições contra os
palestinos, Israel decidiu reabrir a úni-
ca universidade ainda fechada devido
ao levante árabe (iiuifada), que dura
quatro anos. Israel fechou a Universi-
dade Bir Zeit, na Cisjordânia ocupada,
em janeiro de 1988. O ministro da
Defesa israelense, Moshe Arens, vai
reabrir a instituição por etapas, a par-
tir do dia 29, a começar pelas Faculda-
des de Ciências e Engenharia.

O chanceler afegão, Abdul Wakil,
que manteve encontros com Masud,
declarou no domingo que o líder do
Jamiat prometeu não atacar a capital
enquanto durassem as negociações.
Wakil admitiu que a coalizão de ge-
nerais e dirigentes do partido gover-nista que afastou Najibullah estaria
disposta a entregar o poder a um
conselho de mujahedins, sem qual-
quer representante do partido Watan
(Pátria, ex-comunista). "A única con-
dição seria a suspensão dos combates
e uma anistia geral", disse um porta-
voz do Ministério do Exterior.

Wakil também falou com Masud
sobre o plano de paz da ONU, que
prevê um conselho de transição inte-
grado por personalidades política-
mente neutras. Mas o comandante
guerrilheiro respondeu que não tem
nenhum interesse no plano de paz.

Segundo fontes paquistanesas, to-
das as facções guerrilheiras se ineli-
nam a rejeitar o plano de paz e for-
mar um governo mujahedin. Mas há
profundas diferenças entre os mode-
rados do Jamiat, liderados por Ma-
sud, os radicais integristas do Hezb-i-lslami;iiderados 

por Hakmatyar, e
os xiitas pró-iranianos do Hezb-i-
Wahdat.

Segundo observadores, Masud
aparentemente se prepara para go-
vernar o país. Conhecendo a tendên-
cia afegã para o acerto de contas, ele
lançou apelos de pacificação pedindo
que sejam evitadas as vinganças e
represálias contra os integrantes do
antigo governo de Cabul.

Um coiminicãaõ^mrigadü-em—
Paris pelo movimento Jamiat diz que
Masud convidou os integrantes do
conselho dos comandos — que repre-
senta todas as etnias afegãs — a par-
ticiparem dc uma reunião para nego-
ciar a formação de um novo governo.

EUA executam

preso hoje na

câmara de gás
SAN FRANCISCO — Robert Al-

ton Harris será a primeira pessoa a
ser executada no estado da Califórnia
desde 1967. A execução está marcada
para o primeiro minuto da madruga-
da de hoje na prisão de San Quentin,
próximo a San Francisco. Harris, de
39 anos, foi condenado à morte pelo
assassinato de dois adolescentes em
1979.0 recurso impetrado ontem pe-
la defesa foi recusado pela Corte Fe-
deral de Apelação.

A execução fora suspensa proviso-
riamente no sábado pela juíza federal
Marilyn Hall Patel, sob a alegação de
que havia dúvidas sobre o uso da
câmara de gás. Mas domingo à noite,
por dois votos contra um, juizes da
Nona Corte Distrital reverteram a
ordem da juíza. Antes, a União das
Liberdades Civis Americanas (UL-
CA) anunciara que entraria ontem
com novo recurso junto à Suprema-
Corte, em Washington, alegando quea câmara de gás — que a Califórnia
adotou nos anos 30 em substituição
ao enforcamento — representava
uma punição cruel e rara, e violava a
Constituição americana.

No final da semana, Harris foi
conduzido a uma cela isolada do res-
to dos presos, e ganhou um conjunto
novo de calça e camisa de jeans, com
que será conduzido à câmara de gás e
amarrado numa das duas cadeiras,
onde cerca de 200 condenados já
morreram até agora.

t
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Espanha abre Expo-92 com

festa 
e 

protestos 
indígenas

Combustível fica

cinco vezes mais

Máximo San Román

O índio 
que

venceu como

empresário

Um 
pouco por seus próprios cs-

forgos, mas sobretudo por cau-
sa do golpe de Estado dado por seu
antigo aliado, Alberto Fujimori, o
primeiro-vice-presidentc do Peru,
Máximo San Román. se transformou
na esperança dos democratas perua-
nos. Tão novato na política quanto
Fujimori, filho e neto de camponeses
que só falam o quéchua, San Román
completou 46 anos em 14 de abril, um
dia depois de apresentar-se ante a
Organização dos Estados America-
nos, cm Washington, para informar
que "Fujimori traiu seu juramento
democrático e converteu-se no dita-
dor do Peru".

Orgulhoso de suas origens indige-
nas, San Román completou o curso
primário numa escola pública e o
secundário no colégio religioso San
José de la Sallc, em Cusco, a antiga
capital do império inca. Estudou me-
cánica na Universidade Nacional de
Engenharia Técnica, em Lima.

San Román conta que trabalhava
para a empresa espanhola Explosivos
Rio Tinto quando um dia viu na TV
um anúncio com uma oferta de crédi-
tos para o trabalhador. Pediu 35 mil
dólares e lhe deram, trés anos depois, 7
mil, com os quais abriu uma oficina
que dividia com outros trabalhadores.

"Ali, inconscientemente, começa-
mos a desenvolver a idéia da solida-
riedade, do apoio reciproco, que são
os princípios uyni c minha, dois con-
ccitos herdados da tradição incaica."
Com técnicas próprias, transformou
motores obsoletos em máquinas pa-
nificadoras e o mercado local se tor-
nou pequeno. Por isso fundou o que
chama de "minha 

pequena multina-
cional", que exportou equipamentos
aos países do Grupo Andino, Estados
Unidos e a extinta URSS. Foi eleito
presidente da Associação de Peque-
nos e Médios Empresários, passando
a ser considerado o protótipo do no-
vo empresário, que abriu caminho
com seu próprio esforço e inverte o
que ganha em mais empresas, ao invés
de tranferir os lucros para o exterior.
Em 1990, se converteu em um dos
pilares do imprevisto êxito eleitoral do
movimento Câmbio 90, de Fujimori.

San Román, casado com Irene
Guerra e pai de cinco filhos, fez in-
tensa campanha a favor de Fujimori,
usando seu domínio do idioma qué-chua, falado por 70% dos peruanos.
Nas eleições de abril de 1990, foi
eleito senador com a mais alta vota-
ção em seu partido.

Como vice-presidente, se tornou o
principal apoio de Fujimori no Con-
gresso. como presidente do Senado,
no primeiro ano do governo. Nesse
cargo, notou "a 

pouca disposição do
presidente para o diálogo". San Ro-
mán ocupou interinamente a chefia
de Estado, nas ocasiões em que Fuji-
mori viajou ao exterior, mas nunca
exerceu o poder real, que o presidente
deixava sempre a encargo de seus
assessores e parentes.

Boicote à Líbia
A Síria tentou furar o embargo

aéreo contra a Líbia, em vigor desde
o dia 15, mas acabou demonstrando
que o regime de Muammar Kadhafi
está mesmo isolado. Um vôo da Sy-
rian Arab Airlines que deveria sair às
I2h30 de Damasco com destino a
Trípoli teve de ser cancelado, porque
os países cujo espaço aéreo seria utili-
zado negaram autorização. O presi-
dente sírio, Hafez Assad, com receio
de que o boicote contra a Líbia se
volte contra seu próprio regime, está
visitando os países do Golfo Pérsico
em busca de apoio para Kadhafi.

Ilhas Curilas
O Japão está disposto a aceitar a

devolução de duas ilhas do arquipéla-
go das Curilas, em troca da assinatu-
ra de um tratado de paz entre os dois
países, desde que Moscou confirme a
soberania de Tóquio sobre as quatroilhas que formam o arquipélago, de-
çlarou domingo o primeiro-ministro
japonês Kiichi Miyazawa. As Curi-
Ias, no leste de Hokkaido, a ilha mais
setentrional do arquipélago japonês,
foram anexadas pela antiga URSS no
final da Segunda Guerra Mundial.

Paz no Camboja
As quatro facções que participa-

ram da guerra civil do Camboja, cn-
tre elas o Khmer Vermelho — acusa-
da de ter matado cerca de 1 milhão de
pessoas — assinaram um acordo pelo
qual se comprometem a respeitar os
direitos humanos. As quatro facções
aceitaram em outubro, após 12 anos
de luta, um tratado de paz mediado
pelas Nações Unidas. O secretário-
geral da ONU, Boutros Ghali, que
está no Camboja, pediu à comunida-
de internacional uma ajuda de USS
600 milhões para resolver problemas
urgentes do país.

Universidade
Cedendo a pressões internacionais

para que suavize as restrições contra os
palestinos, Israel decidiu reabrir a úni-
ca universidade ainda fechada devido
ao levante árabe (intifada), que dura
quatro anos. Israel fechou a Universi-
dade Bir Zeit, na Cisjordània ocupada,
em janeiro de 1988. O ministro da
Defesa israelense, Moshe Arcns, vai
reabrir a instituição por etapas, a par-
tir do dia 29, a começar pelas Faculda-
des de Ciências e Engenharia.

Suspensa outra

vez execução na

Califórnia
SAN FRANCISCO — A execução

de Richard Alton Harris, primeira
prevista na Califórnia cm 25 anos, foi
suspensa temporariamente por um
tribunal federal de apelação dos Esta-
dos Unidos, quando faltavam menos
de seis horas para que ele entrasse na
câmara de gás. A execução estava
marcada para o primeiro minuto da
madrugada de hoje na prisão de San
Quentin, próximo a San Francisco.
Harris, de 39 anos, foi condenado à
morte pelo assassinato de dois ado-
lescentesem 1979.

O tribunal acatou recurso impe-
trado pela União das Liberdades Ci-
vis Americanas (ULCA), segundo a
qual a câmara de gás — que a Cali-
fórnia adotou nos anos 30 em substi-
tuição ao enforcamento - representa
uma punição cruel e rara e viola a
Constituição americana. Além disso,
um dos 28 juizes da corte federal
solicitou exame de requerimento da
defesa que alega que um dos assassi-
natos imputados a Harris pode ser na
realidade obra de seu irmão.

A execução fora suspensa proviso-
riamente no sábado pela juíza federal
Marilyn Hall Patel, sob a alegação de
que havia dúvidas sobre o uso da
câmara de gás. Mas domingo â noite,
por dois votos contra um, juizes da
Nona Corte Distrital reverteram a
ordem da juíza.

Soljenitzyn quase foi envenenado
O escritor russo Alexander Solje- 1978, o dissidente búlgaro Georgy

nitzyn quase morreu envenenado há Markov. Soljenitzyn, que vive nos
21 anos. O autor do atentado foi EUA, acha que finalmente descobriu
espião russo Boris Ivanov, que usou o motivo para a doença que lhe dei-
o mesmo veneno, aplicado com xou bolhas por todo o corpo depois
ponta de um guarda-chuva, usado de sair de uma loja de departamentos
para assassinar em Londres, em em Rostov, no sul da Rússia.

SEVILHA, Espanha — Depois de
16 anos de planejamento e bilhões de
dólares gastos em sua construção e
medidas de segurança, a Exposição
Universal de Sevilha foi inaugurada
ontem pelo rei Juan Carlos, com toda
a pompa que 

"a maior exposição da
história" merecia, mas sem escapar
da polêmica causada pela comemora-
ção do quinto centenário de descobri-
mento da América, o principal tema
da mostra. Enquanto em seu discurso
Juan Carlos associava a Expo 92 à"idéia de tolerância, de respeito à
pluralidade", a poucas centenas de
metros, um grupo de índios america-
nos se manifestava contra o "espeta-
culo universal" enquanto "milhões de
pessoas sofrem de fome".

Integrado, entre outros, por repre-
sentantes das nações Quéchua do Pe-
ru e Kuna do Panamá, o grupo ten-
tou entregar uma carta ao rei, mas foi
impedido pelo enorme dispositivo de
segurança que cercou a inauguração.
Na carta, além de questionar a Expo
92, os representantes indígenas criti-
cavam as celebrações do quinto cen-

tenário, por 
"comemorar crimes e gc-

nocídios".' Poucas horas antes da cerimônia
de abertura o centro de Sevilha foi
palco de violentos enfrentamentos
entre a polícia e um grupo de jovens
que protestava contra a celebração
do quinto centenário. E)uas espanho-
Ias, de 18 e 19 anos, foram baleadas e
12 policiais ficaram feridos, um deles
com fratura no crânio. Segundo a
versão policial, 35 pessoas foram de-
tidas depois que os manifestantes, ar-
mados com paus e barras de ferro, os
fizeram cair numa espécie de embos-
cada nas estreitas ruas do centro da
cidade.

Mas de acordo com a organização
Assembléia contra o 92, formada por
pacifistas e ecologistás, a manifesta-
ção ocorrida na noite de domingo foi
espontânea e nenhum dos jovens es-
tava armado. Entre os presos estão
espanhóis, alemães,' austríacos, sue-
cos e turcos. Um jornalista alemão
disse à agência de notícias Reuter que
os policiais atiraram primeiro para
cima e depois em direção às cerca de
cem pessoas que protestavam. Segun-

do um policial citado pela agência
espanhola Efe, os manifestantes pare-
ciam estar bem organizados e alguns
deles utilizavam ivalkie-talkies.

A polêmica não conseguiu tirar o
brilho da festa, que teve desfile da
guarda real, salva de canhões e balões
com cores dos 110 países participan-
tes e 5 mil pombas soltos no ar. No
discurso inaugural, proferido na sede
da exposição, a ilha da Cartuja, o rei
Juan Carlos disse que a feira preten-
dia transmitir a seus visitantes "a
idéia da diversidade e riqueza das
culturas criadas pelo homem", e tam-
bém "de tolerância, de respeito à plu-
ralidade, da solidariedade internacio-
nal". Com ele estavam o
primeiro-ministro Felipe González e
o responsável pela Expo 92, Emilio
Casinello.

Os organizadores da Exposição
Universal de Sevilha esperam receber
18 milhões de visitantes até o dia 12
de outubro, data de seu encerramen-
to, quando se comemoram os 500
anos de descobrimento da América
por Cristóvão Colombo.

caro em Moscou
MOSCOU — A gasolina, que já

havia aumentado em 200% desde a
liberação geral de preços em 2 de
janeiro, ficou cinco vezes mais cara
ontem na capital russa: o litro passou
de 1,20 para seis rublos — seis centa-
vos de dólar pelo câmbio oficial. Para
encher um tanque de 40 litros, gasta-
se agora o salário semanal médio de
um operário.

Como as regiões agrícolas têm
preferência, o combustível continua
escasso na capital, aumentando a irri-
{ação dos moscovitas que formaram
longas filas para pagar 400% mais
caro: "Está ficando impossível dirigir
neste país", protestava o engenheiro
Konstantin Milyukov. "Terei de ga-
nhar mais dinheiro ou voltar a andar
de trolebus", conformava-se o conta-
dor Anatoly Palkin.

O maior temor dos russos, desa-
costumados à inflação, é que a esta-
bilidade esteja longe:""Sabíamos que
este aumento viria, mas não já. O
pior é que não será o último", recla-
mava o motorista de táxi Grigory
Dimitriev. Ele espera que a gasolina e
as tarifas subam ainda mais.

Este primeiro passo rumo à libera-
ção total dos preços dos combustí-
veis, até ficarem de acordo com os
custos de exploração e refino do pe-
tróleo, como exige o Fundo Monetá-
rio Internacional, estava previsto pa-
ra Io de abril. Temendo a
hiperinflação e sob pressão das in-
dústrias e do Congresso dos Depu-

-tados-do-PovQ^fl-gQvernr) russo arlin-
ra o aumento.

Reforma — Depois de vencer na
semana passada a pressão dos depu-
tados ex-comunistas, o presidente
Boris Yeltsin reacelerou seu progra-
ma radical dc transição para a econo-
mia de mercado. O Congresso queria
indexar os salários dos funcionários
públicos, as aposentadorias e as ca-
dernetas de poupança. A indústria
exige crédito mais fácil para as dívi-

das entre empresas, que passaram de
43 para 600 bilhões de rublos desde
janeiro. Isto elevaria o décifit público
a 23% do produto nacional bruto.

A Rússia, onde os preços subiram
300% em janeiro e 40% em fevereiro,
está à beira da hiperinflação. Se o
medo da recessão — a produção está
caindo cerca de 15% ao ano — levas-
se o governo a optar pela hiperinfia-
ção, tentando reativar a economia,
provavelmente teria as duas coisas. O
sistema financeiro seria destruído, in-
viabilizando a ajuda ocidental de
USS 18 bilhões e a criação do fundo
de.estabilização do rublo, de USS 6
bilhões. Todo o sacrifício feito até
agora teria sido inútil.

Ministério — Para fortalecer
seu governo nesta nova fase da refor-
ma, Yeltsin prometeu aos deputados
mudar alguns ministros e renunciar
em três meses ao cargo de primeiro-
ministro, que acumula com o de pre-
sidente da Rússia, abrindo mão dos
poderes especiais para legislar por dc-
creto pelos quais lutou com o Con-
gresso na semana passada. Talvez in-
dique hoje um novo
primeiro-vice-primeiro-ministro, que
pode ser Vjadimir Shumeiko, vice-
presidente do Congresso e presidente
da comissão parlamentar da reforma
econômica.

Yeltsin revelou que alguns minisf
iros podem ser substituídos por in-
dustriais experientes cm produção e
administração que ajudem na privati-
zação. A televisão russa apontou Ar-
kadi Volski, presidente da Associa-
ção dà indústria e ex-comissário da
indústria no Partido Comunista da
União Soviética, como um nome em
ascensão. Também está bem cotado
Mikhail Bocharov, pioneiro da ativi-
dade privada na pergstroika.

Quatro meses após o fim da
URSS, o Congresso da Rússia apro-
vou ontem a criação da Comunidade
dc Estados Independentes.

para 
deixar o Afeganistão

CABUL — O regime provisório do
Afeganistão, chefiado pelo presidente
Abdul Rahim Hatif, concordou em
permitir que o deposto presidente
Najibullah, último símbolo dos 10
anos de ocupação militar soviética
(1979-1989), saia do país, enquanto a
guerrilha muçulmana continuava
avançando em todo o território, con-
quistando as principais cidades.

Najibullah, destituído quinta-feira
por seu próprio governo, sob pressão
dos rebeldes, estava refugiado na re-
presentação da ONU em Cabul, e
segundo fontes diplomáticas deveria
viajar até o final do dia, provável-
mente com destino a Nova Déli, onde
sua mulher e suas três filhas o espe-
ram, hospedadas num hotel no bairro
diplomático. Um porta-voz do gover-
no indiano confirmou que as autori-
dades estavam preparadas para reee-
ber Najibullah mas disse que não
sabia quando o líder afegão chegaria.

A decisão de deixar o presidente
sair do Afeganistão foi tomada num

clima de grande tensão na capital,
única cidade importante do país ain-
da em poder da junta de governo,
após uma série de vitórias dos rcbel-
des mujahedins (guerrilheiros muçul-
manos) na semana passada. Um após
outro, os grandes centros urbanos cs-
tão passando para o lado dos rebel-
des, graças a alianças entre a guerri-
lha e as forças do governo, que
preferem não lutar.

A estratégica Jalalabad, entre Ca-
bul e a fronteira com o Paquistão,
caiu em poder dos mujahedins no
domingo. Cabul, que o principal chefe
guerrilheiro, Ahmed Masud, coman-
dante do grupo moderado Jamiat-i-Is-
lami, prometeu respeitar para evitar
um banho de sangue, está assediada ao
sul pelas forças de Gubuldin Hekmat-
yar, do movimento radical Hezb-i-Is-
lami. As forças de Masud estão posi-
cionadas ao norte. Ontem Hekmatyar
lançou um ultimato ao governo em
Cabul para que se renda incondicio-
nalmente até o dia 26.

O chanceler afegão, Abdul Wakil,
que manteve encontros com Masud,
declarou no domingo que o líder do
Jamiat prometeu não atacar a capital
enquanto durassem as negociações.
Wakil admitiu que a coalizão dc ge-
ncrais e dirigentes do partido gover-
nista que afastou Najibullah estaria
disposta a entregar o poder a um
conselho de mujahedins; sem qual-
quer representante do partido Watan
(Pátria, ex-comunista). "A única con-
dição seria a suspensão dos combates
c uma anistia geral", disse um porta-
voz do Ministério do Exterior.

Wakil também falou com Masud
sobre o plano de paz da ONU, que
prevê um conselho de transição inte-
grado por personalidades política-
mente neutras. Mas o comandante
guerrilheiro respondeu que não tem
nenhum interesse no plano de paz.

Segundo fontes paquistanesas, to-
das as facções guerrilheiras se ineli-
nam a rejeitar o plano de paz e for-
mar um governo mujahedin. Mas há
profundas diferenças entre os mode-
rados do Jamiat, liderados por Ma-
sud, os radicais integristas do Hezb-i-
íslami, liderados por Hakmatyar, c
os xiitas pró-iranianos do Hezb-i-
Wahdat.

Segundo observadores, Masud
aparentemente se prepara para go-
vernar o pais. Conhecendo a lendèn-
cia afegã para o acerto de contas, ele
lançou apelos de pacificação pedindo
que sejam evitadas as vinganças c
represálias contra os integrantes do
antigo governo de Cabul.

Um comunicado divulgado em
Paris pelo movimento Jamiat diz que
Masud convidou os integrantes do
conselho dos comandos — que repre-
senta todas as etnias afegãs — a par-
ticiparem de uma reunião para nego-
ciar a formação de um novo governo.

Peru recebe OEA

com dois 
'governos

LIMA — A missão da Organiza-
ção dos Estados Americanos (OEA)
que começa hoje as gestões para pro-
mover o restabelecimento da ordem
constitucional no Peru vai se defron-
tar com uma situação peculiar: a exis-
tência de dois presidentes com posi-
ções inconciliáveis. Um, Alberto
Fujimori, aboliu a Constituição no
dia 5 de abril, convertendo-se em pre-
sidente de fato, com apoio das Forças
Armadas e da maioria da opinião
pública. O outro é o vice-presidente
Máximo San Román, que chegou no
sábado ao país e deve jurar hoje co-

do Parlamento dissolvido por Fuji-
mori.

Numa entrevista publicada ontem
no diário argentino El Clarin, San
Román afirmou que mantém uma"fluida comunicação" com líderes
militares, "de igual nível dos coman-
dantes" que apoiaram o golpe de Fu-
jimori. Segundo declarou, esses che-
fes militares lhe teriam dito que sua
presença em Lima era imprescindível~pai;t u íCUC
dade e a tomada dc medidas para sair
da crise.

O vice-presidente chamou Fuji-
mori de usurpador, dizendo que não
poderia convocar nada, "porque não
há lugar para ele numa solução cons-
titucional . Fujimori anunciou para
hoje a divulgação de um plano de
reformas e um calendário para reali-
zá-las, advertindo que não haverá um
retorno à situação anterior a 5 de
abril.

A missão da OEA é integrada pelo
seu secretário-geral, o brasileiro João
Baena Soares, que chegou ontem à
noite a Lima, e pelo chanceler uru-
guaio Héctor Gros Espiell, cuja che-

-pada era prevista para hoie de man-
nhã. Soares e Gros conversarão com
Fujimori e com dirigentes da oposi-
ção, incluídos dois ex-presidentes,
Belaúncle Terry e Alan Garcia. Gar-
cia está na clandestinidade desde a
noite do golpe, quando militares in-
vadiram sua casa para prendê-lo."Sabemos como localizá-lo para en-
trevistar-nos com ele", declarou on-
tem o chanceler uruguaio.

Os dois representantes da OEA
ciaLá-situa^
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Desmoralização
A imprensa tem um papel consa-

grado no fortalecimento da democra-
cia. Não queremos aqui um episódio
semelhante ao que acaba de acontecer
no Peru. Faço um apelo a esse jornal
para que interpele os dirigentes da As-
sembléia Legislativa sobre a impru-"dência de seus atos diante do ideal
democrático do povo brasileiro.

Em nome do combate à corrupção
e à venalidade parlamentar, implanta-
ram a ditadura no Peru. Em nome da
moralidade do poder público, acabou
a experiência democrática naquele
país.

Com o peso da compra de 70 San-
tanas do mais alto luxo, com a vergo-
nha dos gastos astronômicos que fa-
zem agora na Assembléia paracomemorar o bicentenário da morte
do mártir da Independência, achinca-
lha-se também o papel social de.figu-
ras ilustres, oferecendo-lhes a Medalha
de Tiradentes, a mesma que será dada
ao bispo Macedo, em igual cerimônia.
(...) .

E necessário que esses parlamenta-res sejam interpelados com veemência
sobre o preço que a sociedade brasilei-
ra pode pagar, a qualquer momento,
pela irresponsabilidade administrativa
dessa Casa. José Domingues dos San-
tos — Rio de Janeiro.
Tiradentes

O ministro da Educação precisa
parar de propagar pela TV que Tira-
dentes foi líder da Inconfidência Mi-
neira. Trata-se de uma rematada toli-
ce. O mártir da Inconfidência Mineira,
um alferes do período colonial brasi-
leiro, jamais liderou os médicos, poe-tas, desembargadores e militares do
movimento. Qualquer estudante apli-
cado do 2o grau deste país sabe perfei-tamente que Tiradentes foi um homem,

-de confiaftça-<i&-BrrjpSe~ftlves Maciel
e que executava missões de correio do
movimento para comunicar certas in-
formações. Inventar agora, no final do
Século 20, que Tiradentes liderou o
ilustre Thomas Gonzaga, o poetaCláudio Manoel da Costa, um oficial
da patente do coronel Francisco de
Paula Andrade e outros notáveis da
época, é falsear a história e abusar da
paciência de quem ainda estuda neste
pais. Paulo Scrgio Paraíso Cavalcanti— Rio de Janeiro.
Defensor in P/iKLLoa

Na qualidade de advogado, venho
parabenizar o Dr. Evaristo de Morais
Filho, pela posição assumida com res-
peito à Defensoria Pública, no artigo
publicado pelo JORNAL DO BRA-
SIL em 5/4. É claro que diante da
expressa previsão constitucional não
se pode confundir a clientela dos ad-
vogados com a que diariamente pro-cura a Defensoria Pública. Aquela é
composta por pessoas que ainda pos-suem recursos para pagar os honorá-
rios de advogado e a outra é composta
por pessoas miseráveis, que lutam porseus direitos, procurando os Delenso-
res Públicos para a postulação dos
seus interesses junto à injusta socieda-
de.

Não resta dúvida de que em nosso
pais, a clientela da Defensoria Pública
é em maior número, devido a histórica
crise econômica, que vem crescendo
com o passar dos anos, massacrando
uma grande parte da população, nela
compreendida a classe média. Destar-
te, faz-se necessário que o Estado apa-
relhe a Defensoria Pública, através da
nomeação de candidatos aprovados
em concurso público já realizado,
abertura de outros concursos para
preenchimento de vagas, além do for-
necimento de material de trabalho e
designação de estagiários remunera-
dos, tal como ocorre nas carreiras
afins.

Não se deve ainda olvidar da ne-
cessidade de se garantir uma remune-
ração digna àqueles profissionais, de
forma a não desestabilizar a relação
triangular que deve existir entre a acu-
sação, a defesa e o órgão julgador.Como aceitar a igualdade entre a acu-
sação e a defesa, se os promotores de
Justiça possuem condições de trabalho
e remuneração superiores se compara-
dos aos Defensores Públicos?

Vamos esperar que o governo do
estado do Rio de Janeiro socorra a
instituição, suprindo-lhes as suas ne-
cessidades. de forma a não impedir o
livre acesso dos miseráveis ao Poder
Judiciário, através da respeitada classe
dos Defensores Públicos, que não re-
cebem honorários advocaticios nas
inúmeras causas em que atuam, justifi-cando, assim, remuneração e condi-
ções de trabalho compatíveis com a
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À Sombra do Enforcado

Europa em Transição
A s recentes eleições nos principais paises euro

peus sacudiram o stablishment políticoVelho Continente. O recuo dos socialistas ...
França, o ressurgimento de agremiações de extre
ma-direita na Alemanha, o aparecimento do movi-
mento separatista na Itália sugerem um processode saturação com as velhas idéias e os personagenstradicionais da cena política.
_Qs elei tares-deram-um-basía-a-governos que

retiravam sua razão de ser de um inimigo externo
que desapareceu. Disseram chega a métodos e
alianças que se justificavam na promessa de uma
prosperidade ininterrupta, mas que esbarraram na
recessão e no desemprego crescente. Deram aos
partidos dominantes o recado de que esperam
soluções criativas para novos problemas.

„ De 1989 para cá muita coisa mudou. As distin-
çoes entre centro, esquerda e direita perderam niti-
dez. O mundo dividido e estável da guerra fria
t rans fo rmou-se nura mundo-impre-visível-e-multipcF"
larizado. As pessoas percebem que estão entrando
em uma nova era, mas ainda não discernem suas
características — não sabem mais o que esperar do
Estado, sentem-se incapazes de enfrentar problemas
do mundo pós-guerra fria, tais como a globalização
dos mercados, a internacionalização das empresas, a
proteção da ecosfera e a explosão das redes de
comunicação. Daí a confusão.

Há quem receie que o desconcerto político, o
vazio ideológico e o descrédito do ritual democrá-
tico exprimem uma notável decepção diante da
descoberta do caráter artificial dos poderes tradi-
cionais. O desmoronamento da URSS, a incapaci-
dade dos Estados Unidos em transformar seu po-
derio,militar em dividendos políticos, a falta de
propósito dos jovens japoneses, a ausência de um
projeto na França etc. traduzem incertezas em
escala planetária. E o desaparecimento de tábuas
de salvação ideológicas e políticas deixa a cidada-
nia órfã de certezas.

Existem várias formas de se reagir a essas
incertezas:

Apesar das evidências históricas, os sectários e
extremistas se agarram às crenças de ontem. Mes-
mo anacrônicas, essas certezas funcionam como
um consolo psicológico e um bálsamo religioso na
busca de salvação pessoal. A falsa consciência
política torna-se o biombo protetor da fidelidade a
princípios rígidos e inamovíveis. O integrismo islã-
mico, o nacionalismo catalão, o ressurgimento dos
racismos, o recalcitrante comunismo cubano são
avatares da mesma militância no equívoco. Regio-
nalismos, particularismosl teorizações conspirató-
rias, xenofobia e racismo são "recaídas" simplifi-
cadoras do mundo que se anuncia.

Para os niètzsçhianos fin-de-sièclM a morte
das certezas ideológicas provocou um vazio meta-
físico, que exige o retorno a algum lipo de trans-
cendência moral. Tentados pelo niilismo. impoten-
tes diante da degradação populista e comercial da
democracia, os jovens conservadores decretam o
fim da História e resumem tudo a uma busca
pessoal de salvação espiritual e mística. Na versão
Aúsc/í, entre Jung e a neiv age californiana.

Os cínicos militam no ecletismo pós-moderno,
degustando o vazio moral como uma liberação,
tanto da idolatria dos grandes sistemas de idéias
quanto das utopias políticas assassinas. Este grupo
floresceu nos anos 80, oscilando entre o poli-
teísmo político e o agnosticismo ideológico. O
resultado foi o escamoteamento da vida pública
em beneficio da orgia do narriskmn, r. nilt" li'1(ji>n-""do corpo, do esnobismo da saúde, do "intimismo à
sombra do poder". Os céticos se encolheram na
indiferença e na impotência, recusando-se sistema-
ticamente a cooperar com um mundo tido como
inescrupuloso e interesseiro. Votam romantica-
mente em branco.

Esta tipologia aproximativa arrola as princi-
pais modalidades do protesto moderno europeu.
Fenômeno curioso num continente cheio de pers-
pectivas, às vésperas de consumar, ainda que de
maneira aproximada, a integração de mprrarW
nacionais em um único megamercado de mais de
300 milhões de pessoas, capaz de alçar as corpora-
ções européias à economia de escala e à competiti-
vidade das firmas americanas e japonesas. É que o
objetivo, agora, não é apenas econômico, mas
político: um processo capaz de alterar o equilíbrio
mundial, mas que também perturba o ânimo e o
slalu quo político europeu.

As reformas em curso na Europa Oriental, a
evolução do Banco Europeu de Desenvolvimento,
a crise iugoslava foram etapas bem-sucedidas na
direção de um continente que demonstra ter uma
só vontade e falar com uma só voz. No entanto, a
cúpula européia de Maastricht, de dezembro últi-
mo, não conseguiu definir com precisão o grau de
integração da nova Europa.

Tenderá ela ao modelo ultra-unillcado, pro-
posto pelos burocratas da Comunidade em Bruxe-
ias? Ou ao modelo mais frouxo, proposto pela
ex-premiê britânica Margaret Thatcher? É o que
pergunta o professor Robert Gilpin, da Universi-
dade de Princeton. Em sua opinião, o novo forma-
to deve se situar a meio caminho de ambos, aquém
do modelo de Bruxelas, mas além do modelo
inglês.

E certo que a consolidação de um gigantesco
mercado interno europeu implica a transferência
de responsabilidades a um Banco Central e a um
Parlamento europeus, assim como à burocracia
baseada em Bruxelas. Mas nenhum país europeu
resolveu, até o momento, abrir mão dos atributos
tradicionais da soberania: forças armadas indepen-
dentes, direito de cunhar moeda, direito de cobrar
impostos.

O tamanho da comunidade é outro problema.
Em que medida os 12 se tornarão, em breve,
14, ou 16? Em que medida a ampliação enfraquece
o núcleo original, suas indústrias automobilística e
eletrônica, sua agricultura? Avançamos em direção
da Fortaleza Europa, ou da Europa aberta para o
mundo? Essas e outras dúvidas, combinadas com o
nioorf acima mencionado e com o surgimento de
forças políticas heterodoxas, dão a medida da
complexidade e da extrema fluidez da evolução
econômica e política do continente europeu.

JORNAL DO BRASIL
Fundado em 1801

A s comemorações dos 200 anos de morte do
•í*. Tiradentes ensejam a oportunidade de se co-
locar o homem e o mito dentro de dimensões
apropriadas. Como se dá sempre que se fala em
Tiradentes, há, nos pontos extremos de uma velha
discussão, os que glorificam somente a lenda; e
outros que estão propensos a negá-la, juntamente
com o protagonista.

A imagem do Tiradentes, depois de entroniza-
da pelo movimento republicano como a de proto-
mártir da nação brasileira, tem sido objeto de
incansáveis especulações e polêmicas, que acabam
por ofuscar a face de homem e distanciá-lo do seu
verdadeiro papel na História.

A Tiradentes, o herói sem rosto, tentaram
apor várias máscaras. Os patronos da República
— positivistas que preferiam imagens de homens
às de santos nos seus altares — não esconderam a
inclinação de representar Tiradentes como o Cristo
da Colônia brasileira. Como Cristo, Tiradentes foi
traído por um dos seus apóstolos e, como Ele,
padeceu sob o poder não de um preposto de César,
mas de uma rainha que acaba louca.

Mais recentemente ameaçou-se Tiradentes
com predicados que o aproximariam de um guerri-
lheiro do Sendero Luminoso. Também havia coin-
cidências capazes de sustentar tal absurdo. Num
país onde são as elites que decidem tudo — como
de fato decidiram, no caso da Independência — a

, figura de um humilde alferes que tenta mudar o
mundo ganha um encanto raro.

Tiradentes não pode deixar de ser visto como
um revolucionário, como o foram os jacobinos
seus contemporâneos, mas a ideologização do mo-
vimento de que foi mártir, conforme os padrões da
moda, valeria, no máximo, como licença poética.

No quadro do Brasil colonial o que havia era
o sentimento nascente da nacionalidade em con-
fronto com as leis arbitrárias dos reis de Portugal,
que não davam espaço para nada. A Inconfidência
lançou uma semente de cidadania num país atola-
do no lodaçal do atraso. Se essa semente não
floresceu da maneira que os inconfidentes deseja-
vam, isto não lhes cassa o mérito — é problema
para os que vieram depois.

No momento em que as tendências de se
falsificar Tiradentes acham-se mais arrefecidas co-
mo também menos viáveis, é mais fácil procurar
um ponto de equilíbrio que dê apoio a tudo o que
se dirá este ano sobre o alferes. O importante é
sublinhar o sentido do episódio — e dele emergirá

a importância do homem, tenha ele subido glabro
ou de barba ao cadafalso.

Os Autos de Devassa apontam para uma posi-
ção de relevo do alferes no contexto da conjura-
ção. Não é o caso de relembrar a data de um brutal
esquartejamento. Mas o dia em que o Brasil ama-
nheceu lavado em sangue mas com algum atributo,
embora incipiente, de Nação.

De todos os movimentos de libertação ocorri-
dos nos séculos 17 e 18 contra a dominação portu-
guesa, levada a ferro e fogo desde o Descobrimen-
to, foi o da Inconfidência Mineira que deixou
registros mais legíveis, a ponto de se transformar
para os pósteros numa trama com começo, meio e
fim. Esta é a história: um grupo de conspiradores
que, talvez um tanto ou quanto ingenuamente,
pretendia reverter com infinita coragem e idealis-
mo o aparentemente inexorável curso da opressão.

Este fato, sem dúvida alguma, merece ser co-
memorado, a despeito de todo o desencanto que a
manipulação da História brasileira por alguns pas-
sou a inspirar às gerações mais jovens. A luta
contra a tirania — que é a primeira lição do
enforcado — é sempre uma bela empreitada.

Como mostram os feitos recentes que desman-
telam e remodelam a antiga União Soviética e os
países do Leste Europeu, a ânsia pela liberdade no
mundo permanece tão onipresente quanto a som-
bra de Tiradentes sobre a nossa História. No
Brasil, as seqüelas da recente experiência autoritá-
ria não podem dar espaço a dúvidas sobre que
caminho seguir senão o da democracia.

Este valor é perene e não comporta mistifica-
ção: a Inconfidência foi o mais veemente grito, no
Brasil, contra os desmandos do dominador — e
por isso ecoa até hoje. Todas a revoluções que se
realizaram no mundo, se acabaram expropriadas
por um partido político ou por um ditador, acon-
teceram tão-somente porque os homens não são
capazes de se conformar com o jugo dos tiranos.

Alguns homens diferem dos outros porque —
como Tiradentes — acham que vale a pena clamar
contra as injustiças. A cidadania pela qual Tira-
dentes lutou, à qual grande parcela da sociedade
continua a não ter acesso, é também uma bandeira
atual. São paralelos que podem ser enfatizados
sem risco de equivoco por ocasião do bicentenário
de Tiradentes. O alferes pagou um preço muito
alto por se rebelar. É um exemplo valioso demais
para ser ignorado ou distorcido.

Apesar da municipalização da
Saúde ter dado certo em várias cida-
des, como Petrópolis, a situação dos
repasses de verbas federais está em
franca agonia. Não existem verbas de
investimento para manutenção e apri-
moramento das unidades e serviços
repassados aos municípios. As cidades
onde a prefeitura vem cobrindo as des-
pesas com recursos próprios ainda so-
brevivem. Em Petrópolis aplica-se
quatro vezes o valor encaminhado pe-lo governo federal. Não sabemos até
quando vamos agüentar. Esperamos
que o ministro Jatene consiga fazer
uma cirurgia no descaso da equipe
econômica com a Saúde e consiga tirar
as finanças de seu ministério da UTI
em que se encontra no momento.
Mareio Vieira Munis, secretário de
Saúde de Petrópolis e vice-presidente do
Conselho de Secretários Municipais —
Petrópolis (RJ).

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

relevante função pública que exercem.
Isto é o mínimo que se pode reivindi-
car para a eficiente prestação dos ser-
viços públicos e engrandecimento da
Justiça. Luiz Paulino da Silva Carvalho— Rio de Janeiro.

?
Sou um trabalhador pobre e hu-

milde, e por mais de uma vez já neces-
sitei dos serviços da Defensoria Públi-
ca, como centena de milhares de
pessoas iguais a mim. Fiquei estarreci-
do e preocupado com a reportagem
publicada no JORNAL DO BRASIL
de 5/4, sobre a situação dos Defenso-
res Públicos. Chamou-me a atenção o
elogio da ONU no Congresso Interna-
cional de Viena, em 1989, em que uma
das resoluções dava sugestões de que a
Defensoria Pública do Estado do Rio
de Janeiro servisse de padrão para a
criação de Defensorias Públicas em
outros países.

A Defensoria Pública é um serviço
público exemplar do Estado do Rio deJaneiro. (...) Quem se responsabilizará
em defender as pessoas pobres e caren-
tes que não podem pagar um advoga-
do? E se a Defensoria Pública terminar
ou passar a funcionar mal?

Como já necessitei por duas vezes
da Defensoria Pública, não estou livre
de no futuro vir a acioná-la outra vez.
(...) Eluiziô Niihes Viana — Rio de
Janeiro.

?
Sou uma pessoa do povo, simples

mãe de família, com seis filhos e uma
trabalhadora que luta para sobreviver.
Por tudo isso, fiquei muito triste com a
notícia da situação precária em que se
encontra a Defensoria Pública do Es-
tado do Rio de Janeiro, que sempre
achei que precisava ser mais respeita-
da.

Não é possível que uma das pou-cas coisas boas que o pohreaam-ar^tpr-psís-p©ssaTl®lêr^rêstigiada por um
governo que se diz amigo dos pobres, e
em quem o pobre acreditou e votou,
exatamente por ter a esperança de me-
lhoria de vida.

Somente na Defensoria Pública
encontrei apoio e ajuda, quando preci-sei de orientação para a minha família
e a necessária assistência jurídica, com
boa vontade e humanidade e certa-
mente muita técnica, pois ouvi o juiz e
todos elogiarem o trabalho do Dr.
Defensor. Venci e vi que tinha tido o
melhor. Onde, neste Brasil de vida tão
difícil, o pobre tem alguma coisa que é
o melhor? (...)

Quando é que a Justiça vai ser
igual para todo brasileiro, se o pobrenão tiver o Defensor Público do seu
lado? Quando é que o pais vai apren-
der a conservar aquilo que já tem de
bom? (...) Judith Maria Cardoso Fer-
reira — Nova Iguaçu (RJ).
Uso das palavras

Quando se lê, quer-se ser informa-
do e, ao mesmo tempo, saborear a arte
de escrever por quem não tem medo de
usar o Português com todas as suas
palavras. (...)

vor. Hoje não. Mesmo que o favor
tenha sido um ato silencioso, o garo-tão que o recebe diz apenas: "fulô!". O
que é isso?

Longe de mim criticar as novida-
des, afinal falamos uma língua viva,
caracterizada exatamente por sua evo-
lução. (...) Mas vamos usar palavras
que querem dizer, pelo menos, o queaconteceu na ação. Não precisamosnem ser tão sutis quanto o foi mestre
Cândido Mendes, ao denunciar tanta
corrupção no Ano III da era do Prín-
cipe, através de comparações e metá-
foras. Sua leitura me fez chegar ao
orgasmo literário, mas depois, com a
cabeça mais tranqüila, consegui desço-
brir uma proposta com a qual não
concordo: a de que "Marlene Scliu-
bert, senhora de Brasília, continue
com seu exercício liberal da profis-sao".

Explico: com a regulamentação,
com o surgimento de novos colegas,"com a oficialização diante da com-
placência nacional , as propinas e as
comissões clássicas não baixarão. Pelo
contrário, tenderão a desaparecer de
vez, enquanto o lobismo (...) será real-
mente oficializado, e seu preço, subin-
do à estratosfera, alijará definitiva-
mente a classe média do processo do
Primeiro Mundo no nosso Pindorama— "tão cultivado pelo presidente mo-
dernizador". (...) Carlos Eduardo Do-
labella — Rio de Janeiro.
Protestar adianta

Ao ter a idéia de escrever esta
carta, o tópico principal seria argu-
mentar contra o absurdo que é o servi-
ço militar obrigatório, mas há tantos
outros absurdos nesta terra que, com o
passar do tempo, passei a observar
como nós, brasileiros, agimos ao depa-
rarmo-nos com problemas nacionais
de difícil solução. Simplesmente passa-mos adiante, esquecemos, pensando
que de nada adiantaria tentarmos mu-
dar a situação. Não é por aí. Um
obstáculo no caminho não pode ser
ignorado. Ou passa-se por cima dele
ou dá-se a volta.

Talvez acostumado a não poderreclamar — devido à ditadura militar,
que tantos anos e vidas desperdiçou —
o povo deste nosso país aprendeu a
aceitar passivamente tudo o que está
errado, mesmo tendo certeza de querealmente está errado,-&fl-ertnfarmtg'-mtTque nos foi imposto com ameaças,
seqüestros, torturas, terrorismo.

Hoje a situação é diferente, ao
menos em teoria. Diz-se, e com apoio
legal, que o que há por estas bandas é
denominado democracia. Se é verdade
ou não, isto é um outro assunto. Mas
ao menos reclamar adiante, penso eu.
Caso contrário, não enviaria esta car-
ta. Portanto, convoco todos a protes-tarem, como eu, contra o que está
errado. O presidente — ou seja lá
quem for no regime governamental —
precisa de nossa ajuda. Quanto mais
gente melhor.

Só que não basta escrever. Temos
que agir, seja com campanhas, abaixo-
assinados ou denúncias. Sem violên-
cia. Isto é apenas um incentivo àqueles
que estão insatisfeitos e desejam corri-
gir todos os erros que virem. P.S.: não
sou político nem parente de algum,
nem advogado, muito menos profes-sor de português. Sou apenas um ado-
Iescente que deseja entrar no mundo
adulto logo e da melhor maneira pos-sivel. Isso passa. Tudo que é ruim
também passa. Que bom, né? Evandro
Figueiredo Quinaud — Rio de Janeiro.
Saúde doente

Que saudades dos meus professo-res de Português (...) ao ler o artigo
denúncia do mestre Cândido Mendes.
(...) Saudades porque, ao lè-lo, trans-
portei-me para as minhas salas de au-
Ia. onde aprendi, lendo, através de
outros grandes mestres como Maclia-
do, Eça, etc., palavras que ainda eram
conhecidas do hoje chamado "grande
público".

Obrigado era dito depois de algum
favor prestado e significava o que a
palavra queria dizer: que o favorecido
tornava-se "obrigado" a alguma for-
ma de pagamento ao prestador do fa-
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A Inconfidência

de Cecília

Regina Abreu*

Estacionamos 
o carro na porta da

casa do Cosme Velho. É uma
casa simples, despojada, cercada de
árvores e plantas. "Aqui as cigarras
cantam, os pássaros cantam, Cecília
canta", avisa Maria Fernanda. A ca-
sa se anuncia como uma viagem no
tempo. É o Rio de Janeiro da década
de 50. Um Rio de Janeiro de casas
personalizadas e jardins bem-cuida-
dos. A tranqüilidade do Cosme Ve-
lho, a delicadeza das formas e dos
azulejos decorados. A sensibilidade à
flor da casa de Cecília, presente no
lugar que ela escolheu para mórar e
criar. O Cosme Velho que um dia
abrigou o velho Machado a abrigar
aquela mulher tão rara.

Entramos. Há quatro anos, a atriz
Maria Fernanda vem nos privando
de sua presença esfuziante nos palcos
para catalogar, arquivar, conservar o
legado de Cecília Meirelles — sua
mãe, poeta de todos nós. O resultado
é esplêndido. Nos arquivos, já se po-
de visualizar os assuntos: Educação,
Folclore, Literatura Infantil, Poesia
Chinesa, Poesia Japonesa, Poesia
Russa, Cultura Luso-Brasileira, Pes-

..quisas Históricas para o Romanceiro
¦da Inconfidência, Pesquisas Literá-"rias, Poemas e Contos Inéditos... En-
fim, um manancial de riqueza e ex-

.pressão incalculáveis.
Mas o grande trabalho de Cecília

;-foi O Romanceiro da Inconfidência.
Trabalho de peso onde a escritora e
folclorista revelou-se ainda historiado-
ra. E hoje, é com emoção que observo

.o arsenal de fichas e manuscritos pro-
duzidos nesta pesquisa de tão grande
fôlego. Nas pesquisas preliminares, ba-
sé para a redação do livro, a autora se
dava ao requinte de descrever dia a dia
em agendas anuais toda a intensa mo-
vimentação que originou a Inconfidên-
cia Mineira. 1786, 1787, 1788, 1789,

„J790,1791, 1792... Que trabalho insa-
no para uma única pesquisadora!*" E com sua letrinha miúda, busca-'va recompor o dia-a-dia dos inconfi-

.'.'dentes naqueles tempos em que o
Brasil era uma colônia de Portugal

.governada por D. Maria 1, a Rainna
Demente... "A Europa a ferver em''guerras./ Portugal todo de luto:/ tris-
te Rainha o governa!/ Ouro! Ouro!

,Pedem mais ouro! (...) Que a sede de
ouro é sem cura,/ e, por ela subjuga-
dos,/ os homens matam-se e mor-
rem,/ ficam mortos, mas não fartos."

As idéias de independência a ron-
dar aquelas Minas Gerais, aquelas
¦"Minas enganosas,/ com sangue so-
bre a espada, a cruz e o louro". "Pa-

UTclüciS/ oscilcllll nu ar uc
surpresas" c os inconfidentes já sa-

• bem que "Uns 
poucos de america-

nos,/ por umas praias desertas,/ já

A

Josué Montello *

usente do Rio, quando aqui foi
aberta a exposição multimídia-

Saudades do Brasil: a era JK, sei que
não chego tarde para lhe dar meu
aplauso, já que o otimismo do grande
presidente, á revelia dos muitos dissa-
bores que lhe pontilharam a biografia,
corresponde a uma lição perene de con-
fiança em nosso país.

Ao longo dos três volumes do meu
diário — o Diário da Manhã, o Diário
da Tarde e o Diário do Entardecer —
tive o cuidado de guardar, á luz de
minha ótica pessoal, algumas das ver-
dades momentâneas que, se não servi-
rem à História, talvez sirvam de subsí-
dio à definitiva biografia do grande
presidente. Seu colaborador e seu ami-
go, desvaneço-me de ter tido, desde ce-
do, a consciência de sua grandeza, e daí
ludo quanto tenho escrito sobre ele,
notadamente na fase de sua provação.

Em 16 de julho de 1959, na confc-
rência que proferi na Academia Brasi-
leira sobre A oratória atual do Brasil,
tive a oportunidade de ressaltar, a pro-
pósito de nossa oratória política de en-
tão, a contribuição de Kubitschek:"Onde o segredo dessa oratória? Não
está na mímica ou na gesticulação tea-
trai. Tampouco na riqueza de tons da
voz. E então — onde o seu mistério?
Nesta circunstância: o presidente Jusce-
lino, com o seu otimismo criador, é um
estupendo professor de entusiasmo. Vi-
sionário político, ele planta árvores pa-
ra o futuro c nos faz ver, logo a seguir, a
floresta que terminou de plantar."

A 3 de outubro de 1975, Adolpho
Bloch reuniu em sua mesa de almoço,
na casa de Teresópolis, cinco pessoas: o
presidente Kubitschek e D. Sara, eu e
minha mulher, e o próprio Adolpho.
Havia, para esse encontro, uma razão
comemorativa: fazia exatamente vinte
anos que Juscelino havia sido eleito pre-
sidente da República.

Guardei, ipsis verbis, o que o presi-
dente então nos disse, evocativamente:"Valeu a pena ter lutado para chegar à
Presidência. Façam o que quiserem co-"ftíigo, não conseguem tirar de minha
vida o que fiz. Sei que Deus me protege,
á revelia dos ódios que desencadeei.
Mais tarde, o juízo de mim será outro.

, Dois dias depois do pleito, considerei-

libertaram seu povo/ da prepotente
Inglaterra!" E então? "LIBERDA-
DE, AINDA QUE TARDE,/ ouve-
se ao redor da mesa./ E a bandeira já
está viva,/ e sobe, na noite imensa."

E lá vai Cecília apresentando-nos
o animoso Tiradentes, que já faz 200
anos que deixou suas "Isabéis, Doro-
téias, Eliodoras,/ ao longo desses va-
les, desses rios/ (...) em vastos fura-
cões de desvariòs."

E lá vai Cecília, profética, a anun-
ciar: "A teia que tece/ talvez em cem
anos/ não se desenrede! (...)'Lá vai
para sempre/ o animoso Alferes! (...)
Venham, venham, matem:/ ganhará
quem perde."

A autora do Romanceiro da Incon-
fidência foi uma de nossas intelectuais
mais consistentes. Seu trabalho abriu
caminhos, inaugurou linhas e fios. Pio-
neira na literatura infantil, pioneira no
romance histórico, pioneira em sua
condição feminina num tempo em que
a atividade intelectual era primordial-
mente consagrada aos homens.

E agora a memória de Cecília,
precioso legado de todo o povo brasi-
leiro, encontra-se preservada numa
bucólica casa do Cosme Velho. Cerca
de 10 mil volumes, em romances,
poemas, livros que ela gostava de ler.
Cerca de 10 mil-volumes a preencher
de vida a ausência de Cecília. Conser-
vados sem nenhum apoio oficial, ape-
nas pela tenacidade de suas filhas.

Ao relembrar Tiradentes, ao relem-
brar a inconfidente Cecília Meirelles,
ouso sonhar com mais uma Inconfi-
dência. Talvez não mais mineira, talvez
nem mesmo mais brasileira. Eu prefe-
ria sonhar com uma inconfidência ja-
ponesa. Pois dizem que, no Japão, tra-
dição e modernidade são dois termos
que muito bem se conjugam. Dizem
ainda que naquelas distantes paragens
haveria um Serviço de Patrimônio His-
tórico que, à semelhança do nosso,
vem procurando preservar e "tombar"
emblemas nacionais.

Só que os contemplados com a
preservação e o tombamento não são
apenas casas, mas também pessoas. E
a razão desta atitude é muito simples.
Fazem isto para que importantes le-
gados não corram o risco do esqueci-
mento, pulverizados em leilões ou em
guardados privados. Ou ainda para
que memórias de passagens especiais
por esta vida sirvam de aprendizado
para gerações que se renovam.

Quem sabe o exemplo de Cecília
possa semear a reflexão. Quem sabe
ainda o governo brasileiro, inspirado
no modelo japonês, promova junta-
mente com a Unesco o tombamento
deste patrimônio da humanidade que é

PÀLAVRAS,

PALAVRAS,

PALAVRAS

"As hard as BraziF\ Duro como o Brasil.
Vocês sabiam que existia essa expressão em
inglês? Nem eu. Encontrei no Eric Partrid-
ge, meu lexicógrafo cult (ou vocês acham
que cult é só Casablanca?). Naturalmente a
expressão não se refere a qualquer dureza
da alma brasileira, mas à do nosso famoso
pau.

***
Bode expiatório. Designação de uma pes-

soa sobre quem recaem todas as culpas.
Uma vez estabelecido como bode passa a
viver a síndrome de "Um cão danado, to-
dos a ele".

A explicação está no Levítico: no Dia da
Reconciliação o sacerdote lançava a sorte
sobre dois bodes, um "para Jeováoutro"para AzazeF. O bode de Jeová era sacrifí-

cado e seu sangue borrifado sobre os fiéis,
como mercê. Sobre o outro bode o sacerdo-
te, lançava todos os pecados do povo. Logo
uma pessoa especialmente escolhida levava
o bode pro deserto e o soltava ali. Por isso
mesmo em algumas línguas, como o inglês,
ele é chamado de Bode escapatório(*);

O que poucos sabem é que existe também
a expressão "Bode exultório", pessoa acima
do bem e do mal, de quem se perdoa tudo e
a quem se permite qualquer coisa. Como
por exemplo... ah, deixa pra lá.

(*) Palavra puxa palavra; escapar, sair do perigo,
vem mesmo de "deixar a capa" (quando a pessoa
era agarrada pelo inimigo). A cadeia etimológica,
até chegar ao português, é extremamente comple-
xa mas comprovada.

Tecnologia hoje

i Meirelles.

'Pesquisadora do Instituto Brasileiro do Palri-
mônio Cultural (IBPC)

Fernando Celso
Uchoa Cavalcanti *

Recentemente, 
presidentes de clubes,

institutos e sociedades de engenha-
ria de todo o país estiveram reunidos na
sedfe do Clube de Engenharia, no Rio de
Janeiro. Nesta ocasião, foi aprovado um
documento que traduz as preocupaçõesdestas entidades com o panorama da
tecnologia no Brasil, hoje. Do texto, sa-
lientamos as seguintes questões:Um dos pilares do desenvolvimento
econômico-social é a tecnologia, que
propicia condições de melhorar a quali-dade e a produtividade, dando condi-
ções de competitividade a uma nação.

O quadro de recessão econômica,
que persiste há 12 anos no país, já
provocou enormes danos à engenharia
e à tecnologia nacionais. É extrema-
mente preocupante, para o nosso futu-
ro, o desmantelamento de equipes téc-
nicas que foram capazes de construir,
ao longo do tempo, todo o patrimôniotecnologico que nos faz respeitados co-
mo um país industrial, do qual todos
nos orgulhamos. A estimativa é de que,hoje, mais de um terço (150.000) dos
profissionais de engenharia estejam sem
atjvidades na profissão. Muitos deles jámigraram para outras atividades eco-
nômicas, das quais não mais retornarão
quando bem-sucedidos. Isto representa

um enorme desperdício de recursos gas-
tos com o esforço para formar e treinar
profissionais, inclusive em escolas pú-
blicas e em cursos no exterior.

É lamentável a falta de atenção de
nossos dirigentes para a questão do de-
senvolvimento científico e tecnológico,
que faz parte da ordem do dia das discus-
sôes prioritárias de todos os países do
Primeiro Mundo. Sem território conside-
rável, sem petróleo, sem energia, sem ma-
térias-primas e sem insumos, o Japão
conseguiu atingir um nível de desenvolvi-
mento que impressiona a todos e está
apontando ao mundo a importância, ca-
da vez maior, de se controlar o conheci-
mento, de se dominar o saber-fazer.

Neste momento, nem os setores de
tecnologia de ponta se encontram pre-servados. Centros de pesquisa paralisam
atividades e perdem profissionais, deses-
timulados pela impossibilidade de de-
senvolver seus conhecimentos. O quadro
se repete nas indústrias ou empresas quelidam com engenharia.

A estabilização econômica não podeocorrer mediante brutal recessão, que sa-
crifica a sociedade e sucateia nosso par-

E necessária a urgente aplicação de
recursos em áreas prioritárias, tais como
educação, saneamento básico, habitação,
manutenção e modernização adequada
da infra-estrutura existente do país, além
do estabelecimento de uma política séria
de fixação do homem no carnpo.

E de fundamental importância a ela-
boração de uma reforma tributária,
que simplifique os procedimentos fis-
cais, diminuindo a sua carga para esti-
mular a produção. É necessário, tam-
bém, que o sistema financeiro seja
orientado para o estímulo ao setor pro-dutivo ao invés da especulação.

O estabelecimento de um clima de
confiança, indispensável para a retomada
do desenvolvimento, requer a formula-
ção de um projeto para o país, elaborado
com a participação da sociedade, a rene-
gociação soberana dá dívida externa, o
respeito aos valores éticos e morais e uma
reforma profunda do Estado brasileiro,
inclusive do sistema judiciário.

Este documento foi enviado às nos-
sas autoridades federais, estaduais e
municipais. A intenção é alertar a to-

O lado

fraco

da corda

Mauro Santayana *

Ká 
um conhecido poema, dc autor

anônimo espanhol do século XVI,
sobre Cristo em seus últimos momentos na
Cruz. O poema diz simplesmente que não é
por ser filho dc Deus, não c por ser podero-
so, que o poeta o ama, mas por ser alguém,
naquele instante, tão despojado dc poder,
tão indefeso e tão débil, que chega a inda-
gar do Pai por que está abandonado.

Podemos ter, com Tiradentes, quase o
mesmo sentimento, sem o perigo de cair
em heresias. Ele deve ter sofrido menos
com a repressão, do que com a traição c
com o amoleeimento dc caráter dc seus
companheiros de conspiração. Todos eles,
ou quase todos eles, tentaram esgucirar-sc
no labirinto dos depoimentos da Devassa,
a fim dc escapar da justiça rcinol. Ele,
depois de seu dever natural dc negar, não
só os seus atos particulares, mas toda a
conspiração, e de saber que todos os dc-
poimentos construíam a sua responsabili-
dade, assumiu plenamente o movimento.

Quem examina os Autos da Devassa
verifica que os acusados (salvo alguns, co-
mo José Alvares Maciel) c as autoridades
encaminhavam todo o processo para um
grande culpado, e esse grande culpado era o
menos qualificado socialmente entre todos
eles. A frase que se atribui a Tiradentes, dc
que a corda sempre arrebenta pelo lado
mais fraco, mostra que ele entendera a se-
gunda conspiração dentro da Inconfidên-
cia: a de depositarem sobre os seus ombros
toda a culpa — e, com isso, toda a glória.

Não era para menos. Vende-se a mãe. mas
não se vende a classe, dizia um político minei-
ro que, aliás, morreu também em um 21 dc
abril, e quando se vende a classe, è porque jà se
vendeu a mãe há muito tempo. O Alfcrcs teve
que suportar, sozinho, toda a carga contra a
classe que representava e à qual os inconfi-
dentes ofereciam, além de certa liberdade, o
direito de usar galões, cetins e seda, conforme

. os depoimentos de Domingos Abreu Vieira c
outros conjurados.

Um a um, os grandes c pequenos cons-
piradores tentavam construir a teoria de
que o movimento não passava dc conversas
sem conseqüência prática, enquanto os in-
quisidores se agarravam a denúncias mais
fortes, como as que falavam em pólvora,armas e homens. É interessante notar que,apesar de o Ouvidor Manitti, em seu resu-
mo inicial da Devassa, colocar Gonzaga
entre os primeiros conjurados, ou confedc-
rados segundo a linguagem do processo,houve a tentativa de uma revisão histórica
para o considerar inocente. Aliás, quasetodos eles mantiveram a alegação de ino-
ccncia até o final da vida.

E interessante perceber que, depois dc
Tiradentes, tenha sido o Padre Rolim o
mais envolvido. O sacerdote, pai dc três ou
quatro filhos, segundo constava, era ho-
mem de cultura e de ação e emprestava seus
livros ao Alferes. Tentou fugir, homiziar-sc
no interior das Minas, talvez pensando cir
guardar-se para ocasião melhor. A fidclici.'
de de seus escravos e a solidariedade de u
velho indigente e quase cego, dono da intr
gante alcunha de Conversa, que lhe levav..
comida quando se escondia cm pleno mato.dos sobre a gravidade da situação e a

ciue industrial. No comhate à infln^m^- necessidade de-se rcvcrtcrrcom Tirgctr=—mostram4»m&4d(^4naiuinl«HwéHm&4y
cia, este quadro, para evitar o compro- povo. Tratava-se de um sacerdote culto
metimento do nosso patrimônio tecno-
lógico e do futuro do Brasil.

imprescindível que a produção esteja á
frente da demanda, o que deve ser conse-
guido através de investimentos e aumen-
to da produtividade nacional, visando à
retomada do desenvolvimento.

Uma lição de esperança
me derrotado. As urnas só acusavam
votos para Juarez e Ademar de Barros.
A primeira urna apurada — na cidade
de Americana — n5n
único voto. De repente, os votos em
meu favor começaram a aparecer. E
foram aumentando, aumentando, até
que minha casa se foi enchendo, o tele-
fone não parava, as rádios e as televi-
sões me atiravam para a frente nos
painéis de apuração, e eu senti que, de
fato, estava vencedor."

Sabe-se que o bom político é o pro-
feta natural de seu próprio triunfo.
Quando se atira à luta, por mais renhi-
da que seja, tem de visualizar, lá adian-
te, a sua vitória. Para isso, tem de fazer
tudo para alcançá-la. Se a profecia fa-
lha, deixou de ser bom político.

Guardei no meu arquivo, a propósi-
to da candidatura de Juscelino â Presi-
dência da República, a carta que, para
Lima, no Peru, onde eu então residia,
me escreveu o meu saudoso amigo João

Sensível â ponderação. Sempre buscan-
do a solução mais humana.

Por ocasião de sua candidatura á Pre-
iào se refizera por

completo do trauma do suicídio de Var-
gas. Era preciso restituir-lhe a confiança
em si mesmo. Para isso Kubitschek esta-
va especialmente preparado. Primeiro,
com a vitória do homem afirmativo que
soubera superar as restrições de sua pró-
pria humildade; segundo, com sua alma
de visionário, sabendo ter a imaginação
adequada à viabilidade do Brasil como
grande nação.

Muitas e muitas vezes fui testemu-
nha de um fato altamente expressivo,
ainda ao tempo de seu governo. No
automóvel, a caminho de uma solenida- *
de em que deveria falar, Kubitschek
corria os olhos pelo discurso que um de
seus colaboradores havia preparado, e
ele aprovara. Na solenidade, ao falar,
punha os óculos, começava a ler. Falta-
va-ihe, no correr da leitura, a gesticula-

proclamar que, na presidência da Repú-
blica, não faltei a um só dos compro-
missos que assumi como candidato.

' Presidente do Clube de Engenharia

acusações que o revoltavam. Animou-se.
Chegou a dizer-me, como médico:
—. Estoua me vacinar-com-o-meu

Neves da Fontoura, e na qual me dizia, — ção correspondente, que reforça o texto
oralizado. De repente, o orador tirava
os óculos, deixava sobre a mesa o texto
escrito, e improvisava o resto da ora-
ção, afirmativo, otimista, veemente, e
era nesse momento que as suas mãos
também falavam, acompanhando o oti-
mismo natural do texto improvisado.

Entre as várias lições políticas que
dele guardei, cito aqui uma, ao acaso, e
que ilustra bem o seu modo de ser. No
correr de uma greve, que eclodira em
São Paulo, permanecia o impasse, com
os grevistas a se baterem por 25% de
aumento salarial, enquanto o governo
do Estado se havia fixado em 20%.
Discutia-se o problema no gabinete de
Kubitschek. E ele, que então se manti-
vera calado, prontamente interveio:

Eu, como governador, já teria
cedido. Acho que a paz social vale mais
do que 5%.

Homem de luta, sabia conciliar.
Mais uma vez me disse, no correr de
uma de nossas longas conversas:

Em política, não se deve perder.
Mas também cumpre lembrar que há
derrotas que são vitórias, desde que se
saiba perder na hora própria.

Graças a seu otimismo, superou
agravos, venceu dificuldades, manteve a
ordem, transmitiu a esperança, para ao
fim poder afirmar, por escrito, na men-
sagem que transmitiu aos seus colabo-
radores: "Sinto-me satisfeito em poder

com a data de 14 de dezembro de 1954:"O que está na ordem do dia é a política
para a sucessão presidencial. O Kubits-
chek ficou indócil na fita e saiu corren-
do na frente. Não sei se isso será uma
vantagem ou um prejuízo. Eu estou
contra a candidatura dele; não contra
ele. Acompanho o meu pessoal do Rio
Grande do Sul. O marechal Floriano
gabava-se de ser cometa de batalhão. É
o que me está tocando na política brasi-
leira: acompanho a música do Rio
Grande. E ainda desta vez acho que o
êxito está daquelas bandas."

João Neves havia acertado em cheio
quando de lá trouxera, com o apoio de
Vargas, a candidatura de Dutra à Presi-
dência. Falharia quanto á candidatura
de Kubitschek. Este, ao longo dc sua
pregação política, suplantara agravos e
dissensões empunhando galhardamente
a sua bandeira da esperança. Só tinha
um propósito: construir, realizar. Daí o
seu Plano de Metas, acenando para o
país com cinqüenta anos em cinco, sem
ódios nem perseguições.

Guardo comigo a folha de papel em
que, a propósito dc uma proposta de
nomeação, na pasta da Fazenda, me fez
esta pergunta por escrito, antes de assi-
fiá-la: "Não. dá barulho?"

Só aceitava de boa sombra o litígio,
quando estava em causa o seu progra-
ma de governo. Otimista. Generoso.

"Mercê de Deus, em muitos setores reali-
zei além do que prometi, fazendo o
Brasil avançar, pelo menos, cinqüenta
anos de progresso em cinco anos de
governo. Pude, ainda, através da Ope-
ração Pan-Americana, despertar espe-
ranças e energias nos povos americanos
para o objetivo comum de combate ao
subdesenvolvimento. E todo esse esfor-
ço culminou no cumprimento da meta
democrática, quando o nosso país apre-
sentou ao mundo um admirável espetá-
culo de educação política, que me per-
mile encerrar o mandato num clima de
paz, de ordem, de prosperidade e de
respeito a todas as prerrogativas consti-
tucionais."

Com toda a sua experiência e o seu
descortino político, Kubitschek cometeu
uni erro grave, quando permitiu que,
nessa hora de fim de mandato, o lanças-
sem a nova candidatura à presidência, na
campanha prematura do JK-65.

Lembro-me bem de que, indo com
ele ao apartamento de Portinari, no
Leme, aonde fomos para uma nova po-
se de seu retrato (hoje no Museu da
República, por minha iniciativa), dei-
lhe minha opinião sobre a campanha,
achando que ela uniria contra a sua
pessoa inimigos e amigos, estes últimos
também aspirantes ao mesmo posto.

Estaria aí, no meu entender, o ponto
de partida de sua provação. Para sus-
tar-lhe a nova caminhada triunfal, unir-
se-iam desafetos e correligionários (com
as exceções da praxe). No entanto, mes-
mo tendo opinião contrária, nunca dei-
xei de acompanhá-lo nessa hora, dan-
do-lhe sempre, nas ocasiões adequadas,
a desvalia de minha colaboração.

Grande parte da correspondência
epistolar do presidente Kubitschek comi-
go, ao longo de seu exílio, se prende à
redação de suas Memórias. Era preciso
que ele tivesse, longe do Brasil, uma
ocupação absorvente, que lhe neutrali-
zasse o tédio do desterro. Nada me pare-
ceu melhor, para isso, do que levá-lo a
imitar os atores que, longe do palco,
repassam de memória os seus velhos pa-
pcis. Limitei-me, por isso, durante bom
tempo, a incentivá-lo a pôr no papel da
escrita as lembranças de suas lutas e de
seus triunfos. para suplantar assim as

propno sangue.
Já de volta ao Brasil, depois de o ter

deixado em Paris, dele recebi este apelo
confiante: "Se você pudesse me mandar
o esquema de outros capítulos, gostaria
muito."

E adiante, na mesma carta, empol-
gado com seu trabalho, contava-me, de
alma aberta: "O Bloch insiste muito
para que meu livro começasse no exílio
e se desdobrasse depois pelos caminhos
de minha vida. Até hoje ainda estou
fazendo biografia ao vivo. Ela se torna
mais interessante para os outros quan-
do começa a ser tecida com sofrimento.
E o que acontece comigo, agora. Neste
segundo exílio trouxe amargura demais
ao meu espírito. Faz, hoje, uma semana
que deixei o Brasil, e os sete dias consti-
tuem verdadeiros passos numa via sacra
que não esperaria mais palmilhar. Já
temos material para começar o livro
num exílio e terminá-lo noutro, com um
oceano de permeio."

Ao longo dessas memórias, tive o
cuidado de eliminar-lhe as amarguras.
Menos com uma ou outra emenda do
que com os meus conselhos. Mesmo de-
pois que Caio de Freitas foi o seu princi-
pai colaborador, notadamente nas pes-
quisas essenciais para a exatidão da obra,
continuei a dar ao grande e querido ami-
go a parcela de minha assistência, de
antemão sabendo que ele, pela fluência
da escrita, pela elegância da expressão e
pela espontaneidade com que elaborava
o texto límpido, podia dar ás suas evoca-
ções o relevo e o acabamento da obra de
arte, sem prejuízo do rigor como depoi-
mento e testemunho.

No prefácio ao primeiro volume de
suas memórias, ele próprio reconhece-
ria, no tom do homem apazigado: "Ti-
rei-o do meu mundo de lembranças,
não apenas levado pela nostalgia do
tempo transcorrido, mas também ani-
mado pelo propósito superior de queele possa constituir uma lição de espe-
rança para os que vieram da humildade,
como eu vim."

Foi essa lição de esperança e otimis-
mo que a exposição do Museu de Arte
Moderna nos fez ver com seus textos c
os seus painéis.

* Escritor, membro da Academia Brasileira de
Letras, ex-embaixador do Brasil junto à Unes-

dc costumes bem liberais, como, dc resto,
era comum naqueles tempos.

De qualquer forma, contra Tiradentes
se reuniam todos os depoimentos c todas as
provas. Embora só houvesse a intenção dc
expulsarem o Visconde de Barbacena da
Capitania, uma vez vitorioso o movimento,
insistiu-se em que Tiradentes iria cortar-lhe
a cabeça em pleno jantar, a fim dc levá-la
ao centro de Vila Rica, onde seria despejada
no solo, como símbolo do fim da opressão
portuguesa. Com isso pretendiam mostrá-lo-como-homem cruelrsem piedade para com
os vencidos, sanguinário.

Para a Coroa foi conveniente a sua
presença entre os conjurados. Não havia
muitos remorsos em mandar enforcar e cs-
quartejar um homem despojado de títulos
de saber e de nobreza. Não estudara na
Europa, não tinha grau cm leis ou em outra
disciplina universitária, nem era oficial su-
perior das tropas de Sua Majestade. Seus
bens eram escassos, e muito escassos quan-do comparados aos dos outros inconfidên-
tes, como se vê nos documentos oficiais.

Ao mandar que o enforcassem e o es-
quartejassem, a Coroa manifestava a sua
severidade admoestadora, mas não se sentia
constrangida. Em seu entender, expiava-se,
em pequeno e miserável traidor, o crime
que se pretendia, e se impunha o medo a
todos os mazombos pobres da Capitania.
Não fossem na conversa dos intelectuais c
ricos, porque estes se safavam, enquanto os
pobres eram retalhados como bichos. Para
os pobres não faltariam a corda e o sabre.

A Inconfidência e a repressão que se
seguiram encerraram o grandioso períododa Capitania. As atividades mincradoras,
que já vinham em declínio, esmoreceram de
vez. Iniciou-se uma diáspora, rumo ao des-
conhecido Oeste, dcspovoando-sc as cida-
des dc ouro e os seus esplêndidos arraiais.
Só com a Independência surgiriam as pri-meiras empresas mincradoras inglesas, fa-
vorecidas pelo Imperador, como a Saint
John dcl Rei, c outras, que se instalaram
aqui e ali, continuando a velha rapina. No-
vos veios foram descobertos, fazendo a for-
tuna dc muitos estrangeiros e alguns brasi-
leiros, como ocorreu ao Barão de Cocais.

Mas a grande conseqüência, entre 1790 e
1810, foi o povoamento dos sertões além de
São Francisco por mineiros que abandona-
vam os veios para instalar fazendas de cria-
ção de gado. dos sertões do Araxá à fértil
mesopotámia entre os rios Paraná e Para-
guai. Muitos deles atravessaram a fronteira,
como o famoso Guia Lopes, que deu cami-
nhos ao exército nacional na primeira inva-
são do território inimigo, cm 1867, e leve
que se retirar penosamente de Laguna. Tau-
nay, cm seu livro clássico, pinta-o como
herói. Mas não é o único mineiro que ele
encontra naquelas paragens ocidentais. Em
Inocência, seu romance clássico, localiza mi-
neiros em Santana do Paranaíba.

A Inconfidência não foi, como que-riam Antonio Torres e outros, um movi-
mento menor. Até mesmo em sua derrota
conseguiu prestar um serviço ao Brasil,
empurrando o sentimento de pátria, quesc havia reunido em Vila Rica, ao longin-
quo Oeste, e. com ele, a afirmação nacio-
nal sobre aqueles confins.

' Jornalista
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<^J Nubiado •' um Oscar por seu desempenho varias comarcas de Minas, deputado
| rr Ch 

" v*(' 
; 

*Wf' como a protagonista de A hon- estadual e diretor do antigo Banco
I 5-nr? ocaiionaia *'• j| v ' - >*1 ra do poderoso Prizzi, para vi- Hipotecario. Fez parte do Ministerio
| _  : 

• 
7 ver a cantora lirica Maria Cal- Publico de Minas durante quase 50

I com" ° las, numa produ^ao assinada anos; ^ra casado com Nadyr Nasci-
I IJM chuvaa >' C 

' < , / Norte pelo diretor Franco Zeffirelli. mento Modesto Guimaraes e tevecm-
I mmmmmmmmmmmmm— 
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2.470 barracas de^camelos das Os acessos dessas ruas foram bio- Revoltados, os camelos apedrejaram lojas e policials

R^reio^"^ f^ia  Sat6lito Goes -18h No^CenlrLo^ste eem algumas ^easda
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Rio Branco nub/chuvas 32 21
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Satélite Goaa-ISh a frente fria que aparece no sul do pais
Na orla marítima, tempo ch09a a° Sudeste hole. deixando o tempo nnhlnrin rnm nhuvnr
instável com chuvas os* esparsas rifn Sau ^aulo e no Rio rio .lanflirn"parsasrCéu quase enco-
borto. Ventos sopram —
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Imprópria

Recife — Natanael Guedes
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Revoltados, os camelôs apedrejaram lojas e policiais

Uma 
frente fria recém-chegada ao Sudeste muda as condições de

tempo no estado, deixando o céu nublado com possibilidade de
chuvas esparsas. A temperatura deve cair, variando entre 14 e 25 graus
nas serras e de 18 a 28 graus nas baixadas. Nas serras, os nevoeiros e
as chuvas fracas prejudicam a visibilidade, o que exige mais atenção dos
motoristas na volta do feriadão. Os ventos sopram de quadrante sul,
podendo ocorrer rajadas ocasionais. A frente fria que passou rapidamen-
te pelo sul do pais deve demorar alguns dias no Sudeste, mantendo o
tempo chuvoso nas próximas 48 horas.
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Crescente10 a 16/4 '¦
?< Cheia *

17 a 23/4
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ESTRADAS
Rio - Juiz de Fora (BR 040)Máo dupla nos Kms 49 e 56.Estreitamento de pista no Km47. sentido Rio-Juiz de Fora.Obras nos Kms 75,1, 85.3 e91,8, >ia faixa da direita, sentido
Juiz de Fora-Rio.
Rio-Santos(BR 101)
Desvio para variante pavimen-tada no Km 526.
Rio - Campos (BR 101)
Obras de recapeamento e re-
composição do acostamento do
Km 88 ao Km 101,6. em ambos
os sentidos.

Bogotá nublado 19 09
Bruxelas nublado 13 W
Buenos Aires nublado 20 16
Chicago chuvas 21 16
Johanesburgo claro 26 11
Lisboa claro 26 17
Londres nublado 17 11
Los Angeles claro 31 17
Madri claro 28 08
Fonte: Agências Internacionais

Novalorque nublado 18 07
Paris nublado 18 10
Roma claro 22 07
Santiago nublado 19 08
Sao Francisco claro 23 12
Sydney nublado 23 16
Toquio claro 20 11
Toronto nublado 13 05
Washington nublado 25 15

AEROPORTOS. -
Santos Dumont (RJ) Nublado. Chuvas e trovoadas

ALOYSIO FARIA DE CARVALHO

tO 

Conselho de Administração da Petróleo

Brasileiro S.A. — Petrobrás convida para a

Missa de 7o Dia que será celebrada dia

22/04, quarta-feira, às 11 horas, na Capela do

Santíssimo, na Catedral do Rio de Janeiro, à

Avenida República do Paraguai.

JÂCK FONTENELLE
A família agradece o carinho de todos cs amigos e
comunica que a Missa de 7o Dia será realizada ama-
nhã, 22/04/92, quarta-feira às 09:00hs no Mosteiro
de São Bento, à Rua Dom Gerardo, Praça Mauá.

ENA PEREIRA TORREÃO

DA COSTA
(MISSA DA RESSURREIÇÃO)

tSeus 

filhos: Elmer, Mauro, José de Ribamar, Laise, Olavo. Eduar-
do, Enaldo, Mareio Kleber, genro, noras, netos e bisnetos, agrade-
cem as manifestações de pesar por ocasião do falecimento de sua
mãe, sogra, avó e bisavó e convidam para a Missa em intenção de

sua alma a realizar-se às 18:00h do dia 22 de abril quarta-feira, na
Catedral de São Sebastião — Nova Catedral (Capela do Santíssimo),
Av. Chile, 24J5 — Centro — RJ.

ENA PEREIRA TORREÃO DA COSTA
(MISSA PA RESSURREIÇÃO)

Í 

Marcelo Gráfica, convida para a missa em intenção da alma da
genitora de seu diretor José Ribamar, que será celebrada 110 dia 22,
quarta-feira às 18:00 h. na Catedral de São Sebastião — NovaCatedral (Capela do Santíssimo), Av. Chile 245 — Centro — RJ.

PROFESSOR

FERNANDO TARALLO
JL DESOLADOS, SEUS AMI-

f GOS CONVIDAM PARA A1 MISSA A SER CELEBRADA
DIA 22, QUARTA-FEIRA, ÀS
9:00 HS NA CAPELA DA PUC.

Avisos Religiosos
e Funebres

585-4550/585-4306Do 2 ' <i 6'1 das 09 00 horos as 18 00 hor.is585-4350/585-4582De 2' a 6' das 18 00 horas As 20 00 horas585-4350/585-4582Siibados. Dommgos e FeriaciosDas 9 00 horas 6s 19 00 hot asApos os horarios acima. tratar direNnrentena Av Brasil, bOO sala b18 ¦
JORNAL DO BRASIL

¦nun —tmtm

LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA CASAL
JL YEMEN OLIVEIRA CASAL e PAULO LUIZ CASAL agradecem

è 
~ as manifestações de pesar recebidas quando do falecimento

I do seu querido filho FELIPE e convidam para a missa de 7o dia
I a realizar-se 4u-feira dia 22/04 às 19:30 Hs. na igreja de

NOSSA SENHORA DO LORETO — JACAREPAGUÁ

AMÉRICA DO SUL

ONDAS

CAPITAIS

Callaa Huston
Escolhida: a atriz An-
jelica Huston, premiada com
um Oscar por seu desempenho
como a protagonista de A hon-
ra do poderoso Prizzi, para vi-
ver a cantora lírica Maria Cal-
Ias, numa produção assinada
pelo diretor Franco Zeffirelli.
Na opinião do diretor — ainda
não sabe se a produção vai sair
mesmo —, Anjelica, filha do
diretor John Huston e a Mortí-
cia do filme A família Adams, é
perfeita para o papel.

10 ? Io caderno ? terça-feira, 21/4/92

Berlim nublado 16 02 Moscou nublado 09- 04

Presidente Dutra (DR 116) Galeão (RJ) Nublado Chuvas e trovoadasRoçada na lateral da pista nos r " ú"" /õn.Kms 166.232 e 251 Recupera- Sttíaffl M%.^««S9!5Sí!55;
çào de viaduto no Km 224, des- Congonhas (SP)_ Nublado. Chuvas e trovoadascida da Serra das Araras. v.racopos (SP) Nublado Chuvas e IroJoaciasObras de contenção no Km 227.Meia pista no Km 304, em Re- ÇonlinsjBH) P a f / n u b [a d o. V i s i b i J j d a d e b o a
sende (RJ-SP). Desvio no Km Brasília Claro Trovoadas à tarde311. em Penedo (RJ-SP).  Manaus Par/nub Possíveis chuvasSerra Tcreaòpoli* (DR 116) PaínZ Posièis iliÜvãZRecuperaçao da pista nos Kms79. 94. 98.7. 99.5 e 100 Desvio Claro. Visibilidade boa.
oara variante no Km 99,7. Salvador Par/nub. Possíveis chuvas
Magé - ManiHia (BR 493) ÇunJíba Par/nub. Névoa úmida pela manhã.

Porto Alegre  Paifjnjè Névoa úmida gela mannà
Fonte: DNERl DER Fonte: Tasa

TEMPO

Sáo Conrado Própria

Ipanema Própria
Copacabana Própria
Leme Própria

Icarai Imprópria
Piratininga Própria

Itacoatiara Própria
Maricá Própria

Jaconé Própria
Araruama Imprópria
Cabo Frio Própria
Arraial do Cabo Própria
Búzios Própria
Rio das Ostras Própria
Fonte: Fundação Estadual do MeioAmbiente
(Boletim de 16104192)

Cidade Condições max min
Amsterdz claro 09 02
Atenas nublado 17 10
Barcelona claro 25 06

Cidade Condições máx min
Mexico nublado 25 13
Miami nublado 29 24
Montevidéu claro 20 15

JORNAL DO BRASIL

REGISTRO

Leblon Tempo máx min
Porto Velho nub/chuvas 31 23
Rio Branco nub/chuvas 32 21
Manaus nub/chuvas 31 25
Boa Vista par/nublado 32 20
Belém nub/chuvas 33 24
Macapá nub/chuvas 33 24
Palmas par/nublado 34 24
São Luiz par/nublado 33 24
Teresina par/nublado 33 23
Fortaleza par/nublado 31 23
Natal par/nublado 31 23
João Pessoa par/nublado 30 24
Maceió par/nublado 30 21
Fonte: DNMET-MARA

Tempo má» min
Recife par/nublado 31 22
Aracaju nub/chuvas 30 22
Salvador nub/chuvas 32 25
Cuiabá nub/chuvas 33 24
Campo Grande nub/chuvas 26 18
Goiânia par/nublado 30 17
Brasilia par/nublado 28 18
Belo Horizonte nub/chuvas 29 18
Vitória nub/chuvas 31 22

Curitiba nub/chuvas 23 13
Florianópolis par/nublado 27 19
Porto Alegre par/nublado 26 17

nascente 06h0Bmln

Mangaratiba Pr6pria
Grumari Propria
Recreio Propria
Barra Pr6pria

Satélite Goes - 18h No Centro-Oeste e em algumas áreas daAmazônia e do Nordeste ainda podem ocorrer chuvas isoladasdevido ao aumento de nebulosidade.

Homenageado: o
arcebispo emérito de Olinda e
Recife, D. Hélder Câmara (fo-
to), 83 anos, ontem, ao comple-
tar 40 anos de bispado, com uma
missa de ação de graças que rcu-
niu, à noite, dezenas de sacerdo-
tes e bispos pernambucanos nu-
ma cerimônia simples, mas
emocionada, na Matriz do Espi-
nheiro, em Recife. Considerado
um dos expoentes da ala pro-
gressista da Igreja Católica, ele
condenou o pessimismo instalado
no país e convocou toda a socie-
dade brasileira a se unir numa
campanha nacional para erradi-
cação da miséria até o ano
2000." Cuidado com o pessimis-
mo! O pessimismo é uma praga.
O pessimismo não constrói na-
da", pregou D. Hélder em todas
as mensagens que distribuiu.

Anuncia-
da: a operação
para implante de
ponte dc safena a
que o deputado
Álvaro Valle/PL-
RJ (foto), interna-
do há uma semana
no Instituto do
Coração do Hos-
pitai das Clínicas,
em São Paulo, se-
rá submetido.
Apesar de ter saí-
do da Unidade de
Tratamento Inten-
sivo, Valle será
operado, nos próximos dias, pelo mi-
nistro da Saúde, Adib Jatene. O
deputado está num quarto particular
na companhia de um afilhado, cha-
mado Claus, e recebeu anteontem a
visita do deputado Delfim Netto
(PDS-SP). Na cirurgia, Valle recebe-
rá duas pontes de safena. O exame de
cineangiocoronariografia revelou a
obstrução de duas artérias. "Apesar
de tudo, a cuca está esplêndida", diz
Valle, què ocupa seu tempo lendo
livros sobre liberalismo.

poente 10h12min

Morreram: Antonio Carlos
Paes d'Assumpção, 63 anos, de com-
plicações cardíacas, no Queen Mary
Hospital, em Hong Kong. Presidente
da Assembléia Legislativa de Macau
há 16 anos, Assumpção estava inter-
nado desde o dia 30 de março, quan-
do foi levado para Hong Kong de
helicóptero, com fibrose pulmonar.
Casado e com uma filha, Assumpção
vinha sofrendo problemas de saúde
desde o ano passado, quando se sub-
meteu a uma longa operação.
Williams H. Cowles, 60 anos, de ata-
que cardíaco, num hospital em Spo-
kane, no estado americano de Was-
hington. Jornalista e empresário, há
22 anos dirigia os periódicos Spokes-
man Review e Spokane Chromcle, que
herdou de seu avô, W.H. Cowles. Foi
diretor também da Associação Ame-
ricana de Diretores de Diários e da
Associated Press.
Frederick Cable Oeshsner, 89 anos, de
causa não divulgada, em Orlando, na
Florida, onde morava desde 1990.
Jornalista americano, conseguiu en-
trevistar Adolf Hitler e, durante 35
anos, assessorou o presidente Dwight
Eisenhower. Advogado de formação,
começou como repórter em Nova Or-
leans, onde nasceu. Morou na Ale-
manha entre 1929 e 1942 e foi chefe
da United Press em Berlim.

Camelôs 
param 

centro

de Recife com 
protesto

RECIFE — Vidros de ônibus que-
brados, vitrines apedrejadas, portas
de lojas derrubadas, trânsito engarra-
fado, um corre-corre para todos os
lados e sete pessoas detidas; foi assim
o tumulto no Centro de Recife, on-
tem, primeiro dia útil após a retirada
de 2.470 barracas de camelôs das
principais ruas pela Prefeitura, na
noite de sábado.

O dia amanheceu com as ruas li-
vres das barracas, mas os comercian-
tes foram obrigados a fechar as por-
tas, quando os camelôs, revoltados,
iniciaram um arrastão, apedrejando
ônibus, derrubando o tapume da Rua
da Palma, quebrando vitrines e chu-
tando as portas das lojas.

Os camelôs entraram cm choque
com soldados da Polícia Militar e da
Guarda Municipal, que, por duas ve-
zes, sacaram armas e dispararam ti-
ros. Os ambulantes responderam com
pedradas.

O clima no Centro já amanheceu
tenso. Os camelôs chegaram indigna-
dos e ameaçando o confronto. "A
gente está disposto a derramar san-
gue para lutar pelo nosso trabalho",
gritava Antônio Augusto do Nasci-
mento, 46 anos, que teve sua barraca
da Duque de Caxias retirada.

poente 17h34min

nascente 21h10mln

Fonte: Observatório
Nacional

do em São Luís (MA), veio para o
Rio há nove anos. Era casado com
Maria Rosa Araújo Rodrigues e teve
dois filhos. O sepultamento foi no
Cemitério de São João Batista.
Cancelada: este fim de se-
mana, uma exposição de 15 aquarelas
que retratam a família real britânica
completamente sem roupa. Três dias
depois de aberta ao público, a exposi-
ção — batizada de Gente Normal pelo
Chelsea Arts Club — teve suas portas
fechadas depois de ter sido duramen-
te criticada pelo público e pela im-
prensa. Os preços dos quadros, de
autoria do pintor Don Grant, oscila-
vam entre US$ 560 e US$ 1.140.
Chegou: da Itália, o cirurgião
plástico Alberto Lott Caldeira, con-
sultor do Instituto Brasileiro de Of-
talmologia, para organizar o 9o en-
contro dos ex-alunos do professor
Ivo Pitangui, que acontece nos dias
23 e 24 próximos, no Hotel Rio Pala-
ce. Tesoureiro da Associação dos Ex-
alunos de Pitangui, Caldeira assumiu
há poucas semanas a chefia do Nú-
cleo de Cirurgia Plástica da Casa di
Cura Villa Aphrica, em Como, Itália.
Eleito: o novo presidente da As-
sociação Brasileira de Antropologia, o
professor Sílvio Coelho dos Santos, du-
rante encontro anual realizado em Be-
lo Horizonte. O professor Silvio foi o
primeiro especialista brasileiro a estu-
dar o impacto que a construção de
grandes hidrelétricas nas comunidades
indígenas causou ao meio ambiente.

Enquanto isso, as portas das 227
lojas espalhadas nas ruas de onde os
camelôs tiveram suas barracas retira-
das por guardas municipais — Fio-
res, Nova Palma, Imperatriz, Estreita
do Rosário, Duque de Caxias e Frei
Caneca — mantiveram-se fechadas.
Os acessos dessas ruas foram blo-
queados com grades e tapumes para
que nelas sejam feitas obras de sanea-
mento e drenagem pela prefeitura.

A primeira confusão aconteceu
em frente ao Ginásio de Esportes Ge-
raldo Magalhãesx(Geraldão), na Im-
biribeira, a cinco quilômetros do
Centro. A prefeitura havia convoca-
do os camelôs para uma reunião, às
9h, que na verdade significava apenas
um recadastramento. Revoltados, os
camelôs jogaram pedras num ônibus
da Companhia de Transportes Urba-
nos, da Prefeitura, que estava estacio-
nado no local. Um soldado da Guar-
da Municipal, de nome Laércio,
disparou um tiro, que não atingiu
ninguém.

Descontrolados, mais de mil am-
bulantes saíram do Geraldão e se di-
rigiram ao Centro, juntando-se a
mais outros companheiros.

Maurice Buckmastcr, 90 anos, de
causa não divulgada, num hotel em
Forest Row, no Sul da Inglaterra.
Coronel britânico, foi chefe da seção
francesa do serviço secreto britânico,
entre 1941 e 1945. Na época Buck-
master era considerado um superes-
pião, responsável por 400 agentes en-
viados à França, então sob ocupação
alemã. Condecorado com a Legião de
Honra francesa e com a Ordem do
Império Britânico, mais tarde foi acu-
sado de negligência que permitiu a
infiltração de alemães em sua rede dc
espiões, fato que custou a vida de
muitos agentes britânicos.
Castelar Modesto Guimarães, 80 anos,
de infarto agudo do miocárdio, em sua
casa, em Belo Horizonte. Procurador
de Justiça, foi promotor público em
várias comarcas de Minas, deputado
estadual e diretor do antigo Banco
Hipotecário. Fez parte do Ministério
Público de Minas durante quase 50
anos. Era casado com Nadyr Nasci-
mento Modesto Guimarães e teve cin-
co filhos, entre eles o atual procura-
dor-geral de Justiça de Minas, Castelar
Modesto Guimarães Filho. O sepulta-
mento será às 9h de hoje, no Cemitério
Parque da Colina, em Belo Horizonte.
Sauí Bogéa Rodrigues Neto, 42 anos,
de infarto agudo do miocárdio, em
sua casa, em Copacabana. Médico
psiquiatra, era vice-diretor do Núcleo
de Estudos e Pesquisas em Atenção
ao Usuário de Drogas (Nepad) da
Uerj, do qual foi o fundador. Nasci-

Lembrado: o cantor de
rock Freddie Mercury — vocalista
do grupo Queen que morreu de
Aids em novembro passado, aos 45
anos — com um show que levou
mais de 72 mil fãs ao estádio de
Wembley, em Londres. Em home-
nagem a Mercury, estrelas como
Elton John, David Bowie, George
Michael, o grupo GunsYRoses e

os ex-membros do Queen se uni-
ram, numa apresentação levada via
satélite a mais de 70 países — que
chegou a um público estimado em
um bilhão de pessòas. Antes mesmo
do início do show, a renda, que
reverterá para as vítimas da Aids,
já tinha chegado a US$ 1,7 milhão.
Na foto, o fã que se sobressai tenta
homenagear Mercury com o visual.
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JORNAL DO BRASIL Esportes/Turfe

Holandes morre em acidente na FormivB

I THRUXTON, Inglaterra — 0 piloto ho- Os estilha?os dos dois carros atingiram o i i
landes Marcel Albers, dc 25 anos, morreu publico, fcrindo tres pessoas. Albers foi hmt
ontem num acidente durante a terceira eta- atendido na pista, mas ja levado morto para 
pa do Campeonato Ingles de Formula 3, o hospital. Como costuma acontecer em. I
disputadaemThruxton.TresesgcctadQr.es,-.-acidentes-dcssasproposes,osorgahlzado-

11 inclusive Hima^riaTi^sairam feridos. tentando se eximir de qualquer respon-
co'rrida foi interrompida na sabilidade, evitaram dar informagoes. Os
flU.ando o brasilciro Gil de Ferran estava na pilotos so souberam da morte do colega ao
iidoranga e Pedro Paulo Oiniz em terceiro deixarem o autodromo. 

'
•lugar. Os organizadores decidir^o hoje se Ribeiro, que fora.companheiro de equi- BOSTON"pfOVa 

sera cancelada ou se os pontos vale- pe de Albers na F Opel, ha dois anos, ficou ¦F ® 1 P°'a tcrceii
rao pela metade. chocado. "Isso mostra o quanto nos, pilo- vcz — a s

!!D acidente com Albers aconteceu na tos, somos frageis, mesmo depois dos pro- gunda cons
curva apos a reta dos boxes, onde os For- gressos feitos pelos carros em materia de ¦Bpr*"*" cu'tiva—
¦mula 3 atingem 250 km/h. Ele brigava pela seguranga". Andre lembrou do acidente que queninan'setima 

posicao com o companheiro de equi- sofreu em Silverstone, ha duas semanas, Ibrahim Hu
pe;-Elton Julian, quando as rodas dos car- quando bateu violentamente no muro da sein venceu
ros'se tocaram. O Rait RT 36 de Albers, curva Copse e nada sofreu. "Na ocasiao, Maratona <
Ique'vinha por fora, decolou a uma altura de elogiei a resistencia do chassi, feito em fibra Boston 0

12 metros e capotou varias vezes. 0 san- decarbono. Agora,aconteceumacoisades- tem e|ctoantonio (arco de metal que protege sas". 0 piloto, no entanto, nao acha que a otcmpo dc 2h08ml5s axabega do piloto) quebrou-se logo nojiri- Raitpossaserresponsabilizadapelaquebra 
_i|ii' melhormarcadahistoria<

motivar a abertura de um processo judicial do angulo e da velocidade em que o carro ?ugu6rJo"qui^

(£) CO/JO/OH

_ 0 holandes MarccI Albers era o princi- para 19 pontos. 0 ingles Kelvin Burt e o ft flHr
pal adversario dos brasileiros Gil dc Ferran belga Mike van Hool dividirao o terceiro .' ^JoKBrnk

.e Osvaldo Negri na briga pelo titulo da lugar, com 9 pontos, seguidos por Negri g£temporada. Pelo segundo ano correndo na (7,5 pontos), Philippe Adams (4) e Pedro M^^^EBKgm
equipe Alan Docking, havia vencido a eta- Paulo Diniz (2). Na preliminar em Thrux-
pa de abertura, em Donnington. Ontem, ton, o brasilciro Thomas Erdos chegou em W:s<
iargou na primeira fila, ao lado de Ferran, segundo lugar na F Renault. ;vt
apos liderar as primeiras voltas, rodou sozi- % ^
.nho. na pista. Na tcntativa de recupcrar ^ - "v' 

. . gpSHf ^ jOf
-fora campeaodeF Ford 1.600 em seu pais, ^®Slllt8<l0 

(13 fMTOVd 
p 

*"* 
^ ^cm 1989. Em 1990, chegou cm sexto no i-Glide Ferrari (Bra) K ¦$¦ . $ ^r 

~
Europeu dc F Opel, com uma vitoria, cm 2° Mike Van Hool (Hoi) m , ¦H||HF> ' ' \
Zofdcr. 3" Pedro Paulo Dlnlz (Bra) 8 ' iiiliiii iiliKi *' ¦^SHSc ' m

Naclassincacao do campeonato.'Albers * * 
pmiippe Adams' (fng)8'8^ | ^ 

^

Caso' os pontos da prova dc ontem sejam 6 
Warren Hughes (ln9)

computados, Ferran ampliara a lideranga 0 Lakers de Divac (E) garantiu um lugar entre os 16 melhores da NBA ¦¦

Senndemburcfrrmtde-e^scondido^ 1VT> \ Jpfjnp „„ 
nitflVaSJsAo PAULO — Sem alarde, Ayrton oficial. Deixou de responder aos comenta- —

jS ,te«ia,q z te^TdMtbl 
Los A"8e,es

a «Wnwh: Mivn Hn nnvn Mnl nrpn pm uennis. u airetor aa McLaren estaria rsUocifi^^ 112 a 108- bem a quatro segundos,
Imola Os testes deveriam ter come?ado 'nsatisfeit°co™ a forma como Senna aban- claSSlfjcOU OS Com a vitoria do Lakers,
scmana passada em Silverstone, mas a equi- donou 0 GP Brasil< aPos tant0 lnsistir em SeUS CIOIS times pela primeira vez na historia
pc nao o teria convoc-ado porque o carro cstrear o carro novo. Dennis tambem nao cidade de Los Angeles tera
com a nova suspensao nao ficou pronto. teria gostado da ausencia do piloto nos "I^T OVA IOROUE — A vi- duas equipes iia lase decis^

contra todas as adver-

%

Hoje

Porlland, EUA — Reuler

Albers (E) capotou ao disputar posição com Juíian

1* Gll de Ferrar! (Bra)
2o Mike Van Hool (Hol)
3* Pedro Paulo Dlnla (Bra)
«• Osvaldo Negri Jr.(Bra)
5° Philippe Adams (Ing)
6o Warren Hughes (Ing)

O Lakers de Divac (E) garantiu um lugar entre os 16 melhores da NBA

SeruuTêftô

SÂO PAULO — Sem alarde, Ayrton
Scnna embarcou domingo, em seu avião,
para a Itália, onde a partir de amanhã testa
a suspensão ativa do novo McLaren em
ímola. Os testes deveriam ter começado
semana passada em Silverstone, mas a cqui-
pc não o teria convocado porque o carro
com a nova suspensão não ficou pronto.

Senna só falou através de uma nota

oficial. Deixou de responder aos comentá-
rios de estremecimento nas relações com
Ron Dennis. O diretor da McLaren estaria
insatisfeito com a forma como Senna aban-
donou o GP Brasil, após tanto insistir em
estrear o carro novo. Dennis também não
teria gostado da ausência do piloto nos
testes na Inglaterra.

na Gávea

1* páreo às 14 herea—1,000(QMMA)Crt1.700400,00 - TWEXATA/OUPUWXATAPRÊMIO BARINEZ1078Jusl On Time, M. Cardoso  55 1New-Money. E. S. Rodrigues  55 2Landtald. C. G. Netto  55 3A Marsalis, E. R. Ferreira  55 45 Lescapatório. J. Ricardo  55 5» páreo *• 14h30m ¦ 1.500 (OIUMA) Cr»1.450.000,00 - TR1EXATA/DUPÍA-CXATAPAtMK) RAINHA EVA1970 (Handfeap)Herr Otto, C. G. Netto  56 1Rifage. J. Ricardo  57 2Jumping Hill. J.Aurélio  54 3Salandra. C. Lavor  - 53 4Kid Tour, E. D. Rocha  53 53* páreo it 15 hora*-1.300 (AREIA) Cr$1.050.000,00 ^ TRIEXATA/DUPLA-EXATAPáreo doCWméno - Categoria »J" <OSS.00tX000,00) PRQIIO LANO FORCE 187»-1 Miramon, G. F. Silva  m 12 Cut The Music, R Rodrigues  58 2' "3 Jean Claude, J. Aurélio  55 3Harvest Time, J. Ricardo  55 4Meu Chapa. R. Antonio  58 54*páreoá»15M0m * 1.600 (AREIA) Cr»900400,00 > TRI EXATA/DUPLA—EXATAPáraodoCWmina = CitogoHa»L"(OÍ2.500.000,00) = PRÊMIO VAINA 1980(INlCIO DO CONCURSO DE SETE PONTOS)Archipenko, C.A Martins  58 1Clod Ber. J.Ricardo  58 2Mister Chirrup. E S Rodrigues..  56 3Mukaboy. M.Cardoso  58 4Ano Lw. G Souza  56 5In Hurry, E.R Ferreira  58 6.7 Olinto Bird. J.M.Silva  58 7S*páreòáa1Shon> « 1^00(GRAMA)Cf»900.000,00 - TRIEXATA/DU PLA—£XATAPRÊMIO SERRADILH01800Saitoí Prince, J.Pinto  y 1tooping. J Ricardo  58 2Nastuti, M.Cardoso  M 3Mabble, J. James  50 4Tfiestino. J.Leme  si 5Ask And Getrt J.C Castillo  54 6UnterwakJ, C Lavor  54 7#• páreo á»1«30m = 1.300 (ORAMA)CrtKXXOOO^X) = TRIEXATA/DUP1A-EXATAPRÊMIO TRANTA 1981Uncle Yuka. G. Guimarães  54 1Emobonal. R. Ferreira  58 2Kelper. J. Ricardo  58 3

First Conection, AL. Sampaio......'  58 4Que Gatão, C. Lavor  58 5Arthur Roi, RR. Souza  58 6Rambo Rose. CA. Martins  58 7Accessible, G. Souza  58 8Belle Mister, ES. Rodrigues  58 910 Miss Naipi, L.S. Santos  56 107* páreo às 17 horas - 1.000 (GRAMA) Cri4050.000,00 - TRIEXATA/DUPLA-EXATACLÁSSICO T1RADENTES (LR.)11taquera, J.Ricardo  57 6Mocita Missionera. J M silva  57 3Meadowlands, MA. Santos  57 10Indian Home, J. Aurélio  59 10r3va-Celeste. R. Vieira  59 96IM Lovely. P. Cardoso  55 4Pinta Rosa. E S. Gomes  57 5Caumartin, G. Guimarães  55 89Blende.NàoCorre...  55 710 Kutait, J. Pinto  55 28* Páreo às 17h30m-1.200(AREIA/VARIANTE, Cri 1.350.000,00 -
TRIEXATA/DUPU-EXATA PRÊMIO ZAIBO1081Blende, C.Lavor  54 1Lord Baltimore, J.F.Reis  56 2Elet. J Pinto  56 3Sly Sing, A S Madureira  Si 4Leyrubvi. G Guimarães  56 5Miss lanitza. J.Leme  50 6

Crazy Carolina. J.M.Silva  54 7JibDopor. J.Ricardo  56 8Tacobelli. A.C.Fecha  56 9
9-Pár»oàs 18 hs= 1.300(AREIA/VARIANTE) Cri 1050^)00,00 =TRIEXATA/DUPUÍXATA PRÊMIOCANALETTE1982Montessori. E R Ferretra  57 1Urubu Cantou. V Xavier  57 2Janmarcel. E D Rocha  57 3Festugatto J Pinto  57 4Fori. J Ricardo  57 5Vile Zuzcchmi. C Lavor  57 6Tijo. E S Rodrigues  57 7DicK Power. U S Ferreira  57 8Bronco Biily. G Guimarães  57 9

10-Páreo áalOhSOm = 1.200(AREIA/VARIANTE Cr» 1.050.000,00 «TRIEXATA/DUPU-EXATA PRÊMIO NEVER BEBAD1082Ptckwick. W A Alves  57 1Elo Unha. Nào corre  53 2Duran Duran. E R Ferreira  57 3Gumiíero. R Ferreira  57 4Don Billi. G Souza  57 5Bob Dick, C Paz  57 6Clarhsburg. L A Alves  57 7Longevo. E S Rodrigues  57 8' 9 Shaipen. J Ricardo  57 9

Indicações

1° Páreo Landfald ¦ Just On Time H Lescapatório
2» Páreo Salandra ¦ Rifage ¦ Jumping Hill
3» Páreo Harvest Time ¦ Miramon ¦ Meu Chapa
4° Páreo Clod Ber ¦ In Hurry ¦ Olinto Bird
5° Páreo Nastuti ¦ Ask And Getit ¦ Looping
6° Páreo Kelper ¦ Que Gatão ¦ Rambo Rose
7° Páreo Itaquera ¦ Mocita Missionera ¦ Meadowlands
8o Páreo Jib Door ¦ Crazy Carolina ¦ Sly Sing
9» Páreo Fori ¦ Ville Zuzcchini ¦ Festugatto

10° Páreo Sharpen ¦ Longevo ¦ Clacksbourg
Acumulada 1°3(Landfald), 4°2(Clod Ber) e 9°5(Fori)

NBA define as oitavas

Los Angeles
classificou os
seus dois times

Nova 
iorque-a vi-

tória do Los Angeles
Lakers sobre o Los Angeles
Clippers, por 109 a 108, na
prorrogação (100 a 100 no
tempo normal), e sua conse-
qüente classificação para o
play-off das oitavas-de-final
foram as surpresas na rodada
de encerramento da primeira
fase da Liga Nacional de bas-
quete profissional norte-ame-
ricano (NBA). Entre os 16
classificados, também está o
Miami Heat, que passa pela
primeira vez à etapa elimina-
tória, em que as equipes, duas
a duas, fazem cinco jogos —
a série pode terminar antes,
desde que um dos times ehe-
gue a três vitórias. Apesar de
ter perdido para o Boston
Celtics por 109 a 93, o Miami
Heat foi beneficiado pela der-
rota do Atlanta Hawks para

o Cleveland Cavaliers, por
112 a 108.

Com a vitória do Lakers,
pela primeira vez na história
a cidade de Los Angeles terá
duas equipes na fase decisi-
va da NBA. "É nosso dever
lutar contra todas as adver-
sidades, e no final consegui-
mos triunfar quando nin-
guém dava nada por nós",
comentou o ala Green. Mes-
mo desfalcado de três titula-
res, o Lakers fez uma parti-
da de muita garra,
conseguindo arrancar o em-
pate no tempo normal quan-
do faltavam apenas quatro
segundos, em arremessos li-
vres do pivô Elden Camp-
bell. Na prorrogação, uma
cesta de três pontos do ar-

"mãdõrSçdak-T-hrêatt,-^™.-.

bém a quatro segundos do
fim, virou o placar para 109
a 108. Mas o cestinha do
time foi Bryan Scott, com 27
pontos — o do jogo foi
Danny Manning, do Clip-
pers, com 34.

Outros resultados: Chicago
Bulls 103 x 85 Detroit Pistons;
Minnesota Timberwolves 130
x 107 Charlotte Hornets;
Houston Rockets 97 x 100
Phoenix Suns; San Antonio
Spurs 90 x 101 Utah Jazz;
Denver Nuggets 92 x 104 Dal-
Ias Mavericks; Golden State
Warriors 108 x 106 Seattle Su-
personies. Os play-offs come-
çam no dia 23 deste mês e
se encerram em 3 de maio.

PROXIMOS JOGOS
Conferência do Leite
Chicago Bulls x Miami Heat
Boston Celtics x Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers x New Jersey Nets
New York Knicks x Detroit Pistons
Conferência do Oeste
Portland Trall Blazers x LA Lakers
Utah Jazz x LA Clippers
Golden State Warriors x Seattle Supersonics
Phoenix Suns x San Antonio Spurs

íj:

Indisciplina pode tirar Ruth da seleção
ívô Ruth pode ser cor-

de basquete por indisciplina. A
decisão cabe ao presidente da
Confederação Brasileira, Rena-
to Brito Cunha, que retorna hoje

da Europa e vai ouvir a técnica
Maria Helena Cardoso. O mo-
tivo é o atraso da jogadora na
reapresentaçào do grupo que
treina desde terça-feira passada
oo Guarujá. Com problemas

pessoais, Ruth só apareceu na
quinta — e pediu para ficar em
casa para se recuperar de uma
contusão (contratura no múscu-
Io reto-abdominal) sofrida na
recente excursão pela Espanha.

JORNAL DO BRASIL

Krieger e

Emílio vão

à Olimpíada
BELO HORIZONTE — Os ar-

queiros Vitor Krieger (RS) e Re-
nato Emílio (RJ) serão os repre-
sentantes do Brasil nas provas de
arco e flecha em Barcelona. Os
dois confirmaram o favoritismo e
conquistaram o direito de ir aos
Jogos Olímpicos durante a IV e V
etapas das eliminatórias para defi-
nição da equipe olímpica.

Vitor Krieger somou 1.258 e
1.244 pontos nas eliminatórias,
contra 1.250 e 1.242, de Renato
Emílio. O terceiro colocado entre
os homens, foi Romeu Comerlato
(RS), com 1.178 e 1.184 pontos.

0 presidente da Confederação
Brasileira de Tiro com Arco, Wla-
dimir Bráulio Júnior, explicou que
Vitor e Renato estão em nível
muito superior aos demais arquei-
ros que disputaram as eliminató-
rias. Renato Emílio, 37 anos. jádisputou as Olimpíadas de Mos-
cou, Los Angeles e Seul. Sua me-
lhor classificação foi o 24° lugar,
em Moscou. Renato Emílio foi 13
vezes campeão brasileiro e con-
quistou duas medalhas de bronze
em jogos Pan-Americanos.

A expectativa de um bom re-
sultado em Barcelona aumentou
com a mudança da forma de com-
petição. Depois das provas elimi-
natórias, os 32 arqueiros que per-
manecerem vão disputar em
confronto direto, um a um, de
forma a ficarem depois 16, 8, 4 e,
finalmente, dois para a decisão."O sistema novo pode benefi-
ciar", avaliou Wladimir.

Esportes/Turfe terça-feira, 21/4/92 ? Io caderno ?

A

morre

] 
"thruxton, 

Inglaterra — O piloto ho- Os estilhaços dos dois carros atingiram o
lan.clês Mareei Albers, de 25 anos, morreu público, ferindo três pessoas. Albers foi
ontem num acidente durante a terceira eta- atendido na pista, mas já levado morto para
pa do Campeonato Inglês de Fórmula 3, o hospital. Como costuma acontecer em.,
.disputada em Thruxton.Três espectadores,...acidentesiiessas propoTções,õs~orgahlzado-

Jflclusive Hima^riaTi^ saíram feridos. A res, tentando se eximir de qualquer respon-^ !J " sabilidade, evitaram dar informações. Os
pilotos só souberam da morte do colega ao
deixarem o.autódromo.

'corrida foi interrompida na oitava volta,
qu.ando o brasileiro Gil de Ferran estava na'liderança e Pedro Paulo Diniz em terceiro
lugar. Os organizadores decidirão hoje se a
pWVa será cancelada ou se os pontos vale-
rão pela metade.

:0 acidente com Albers aconteceu na
curva após a reta dos boxes, onde os Fór-
mula 3 atingem 250 km/h. Ele brigava pela
sétima posição com o companheiro de equi-
pe;-Elton Julian, quando as rodas dos car-
ros"se tocaram.,O Ralt RT 36 de Albers,
iquê vinha por fora, decolou a uma altura de
.12 metros e capotou várias vezes. O san-
toantônio (arco de metal que protege a
cabeça do piloto) quebrou-se logo nò pri-
meiro impacto com o chão, o que poderá
motivar a abertura de um processo judicial
contra a fábrica.

Ribeiro, que fora .companheiro de equi-
pe de Albers na F Opel, há dois anos, ficou
chocado. "Isso mostra o quanto nós, pilo-
tos, somos frágeis, mesmo depois dos pro-
gressos feitos pelos carros em matéria de
segurança". André lembrou do acidente que
sofreu em Silverstone, há duas semanas,
quando bateu violentamente no muro da
curva Copse e nada sofreu. "Na ocasião,
elogiei a resistência do chassi, feito em fibra
de carbono. Agora, acontece uma coisa des-
sas". 0 piloto, no entanto, não acha que a
Ralt possa ser responsabilizada pela quebra
do santoantônio no acidente. "Dependendo
do ângulo e da velocidade em que o carro
bate, o santoantônio quebra mesmo".

Divulgação

em acidente na Fórmula 3

Hussein é o

vencedor

em Boston

Barcelona 92

BANERJ

BOSTON
Pela terceira
vez — a se-
gunda conse-
cutiva — o
queninano
Ibrahim Hus-
sein venceu a
Maratona de
Boston. On-
tem ele fez
otempo de 2h08ml5s, a segunda
melhor marca da história da corri-
da. O segundo colocado foi o por-
tuguês Joaquim Pinheiro, com
2hl0m39s, seguido pelo mexicano
Andres Espinosa, com 2hl0m44s.
Os brasileiros Joseildo Rocha e
José Santana, de Alagoas, foram
quinto e sétimo colocados, respcc-
tivamente, com 2h 11 m53 c
2hl2m25, ambos obtendo o índice
exigido para correr a prova cm
Barcelona.

Hussein não teve dificuldades
para chegar à sua terceira vitória
nas ruas de Boston. Correu sozi-
nho nos oito quilômetros finais,
chegando 2 minutos c 25 segundos
a frente de Joaquim. No ano pas-
sado ele chegou apenas 16 segui)-
dos à frente do segundo colocado.
No feminino, a vencedora foi Olga
Markova, da CEI, com 2h23m43s,
seguida da japonesa Yoshiko
Ymamoto, com 2h26m26s. Foi a
primeira vez que uma russa ven-
ccu a prova.

Sete maratonistas brasileiros já
conseguiram o índice (2hl4in) na
maratona, mas apenas os três me-
lhores vão fazer parte da equipe.
Com a vaga garantida devido a
marca anterior de 2hl2m54s, Jo-
seildo ficou em situação ainda
mais segura porque correu em
Boston em 2hllm53s. Santana,
que já havia garantido o índice,
mas estava fora por ter marca in-
ferior a de Joseildo, Osmiro de
Souza e Diamantino dos Santos,
voltou a integrar a equipe olímpi-
ca. Ele marcou 2hl2m25s, supe-
rando Osmiro, que tinha o tempo
de 2hl2m54s. Os tempos serão
considerados até dia 30 de junho e
até lá muita coisa pode mudar.

Na Maratona de Turin, a vitó-
ria ficou com Alessio Faustini,
que completou os 42,195 quilôme-
tros em 2hllm03s.

Albers brigava com os brasileiros
O holandês Mareei Albers era o princi-

pai adversário dos brasileiros Gil de Ferran
,ç Osvaldo Negri na briga pelo título da
temporada. Pelo segundo ano correndo na
equipe Alan Docking, havia vencido a eta-
pa de abertura, em Donnington. Ontem,
largou na primeira fila, ao lado de Ferran, e
ápos liderar as primeiras voltas, rodou sozi-
,Uho. na pista. Na tentativa de recuperar
posições, acabou perdendo a vida. Albers
fora campeão de F Ford 1.600 em seu país,
em 1989. Em 1990, chegou em sexto no
Europeu de F Opel, com uma vitória, em
Zòfder.

Na classificação do campeonato, Albers
ocupava a segunda posição, com 10 pontos.
Caso os pontos da prova de ontem sejam
computados, Ferran ampliará a liderança

para 19 pontos. O inglês Kelvin Burt e o
belga Mike van Hool dividirão o terceiro
lugar, com 9 pontos, seguidos por Negri
(7,5 pontos), Philippe Adams (4) e Pedro
Paulo Diniz (2). Na preliminar em Thrux-
ton, o brasileiro Thomas Erdos chegou em
segundo lugar na F Renault.

BANERJ

NOSSO B»NCO
NOSSO MERDE

m

i

1* Gil de Ferran (Bra)
2° Mike Van Hool (Hoi)
3* Pedro Paulo Dlnlz (Bra)
«• Osvaldo Negri Jr.(Bra)
5° Philippe Adams (Ing)
6° Warren Hughes (Ing)
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Gil atribui Dias a boa fase do ataque

A for$a c a velocidade do ataque Gil diz que o time so estava rapido §'/¦'% § I gjj§ % 111111 sao as principals armas dc Gil para o pela direita. "Por esse setor, temos S ' J / \ ||'Botafogo veneer o Santos, domingo, Renato e Vivinho. Qualquer um deles I v>j \ J.
cm Caio Martins, e garantir a classifi- tcm boa arrancada. Com facilidade I (\ - W\ \Jeagao entre os oito para a proxima ehegam a linha de fundo para traba- f 4*5 7 , -| 
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etapa do Campeonato Brasileiro. lhar com Valdeir ou Chicao. 0 mes- |ftfK * ./}.

0, contra o Goias, como reflexo da los AjbertoDias custava um pouco a
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personalidade, ele teve alguns proble- com a bola com tanta facilidade." A boa fase de Carlos Alberto Dias facilita a ligtiqao em velocidade domeio campo com o ataque do Botafogo

;-w

A força e a velocidade do ataque
são as principais armas de Gil para o
Botafogo vencer o Santos, domingo,
em Caio Martins, e garantir a classifi-
cação entre os oito para a próxima
etapa do Campeonato Brasileiro.

O técnico justifica a goleada de 6 a
0, contra o Goiás, como reflexo da
boa fase de Dias. "Ele está rápido na
Saída do meio-campo para o ataque,
facilitando as jogadas de Valdeir e
Chicão no meio da área."

Antes de comentar a vitória de
domingo, Gil lembra a derrota e de 2'a 1 contra o Vasco, na rodada ante-
rior. "Naquele 

jogo o ataque errou
muito nas conclusões. Tivemos mui-
tas chances, mas o time só queria
chutar de dentro da área. Às vezes,
mesmo livre, o atacante dava mais
um toque ou passe para o compa-
nheiro. Agora em Niterói foi diferen-
te. Alertei o ataque para chutar mais.
Deu certo. Depois de 13 rodadas con-
seguimos fazer o primeiro gol de fora
da área", explica o treinador.

Para justificar a subida do ataque,

Gil diz que o time só estava rápido 5
pela direita. "Por esse setor, temos S
Renato e Vivinho. Qualquer um deles S
tem boa arrancada. Com facilidade I
chegam à linha de fundo para traba- |lhar com Valdeir ou Chicão. O mes- 8
mo não acontecia pela esquerda. Car- 2
los Alberto Dias custava um pouco a 1
sair do meio-campo para o ataque. ^
Seu estilo é mais técnico, de toque de
bola. Agora Dias está no ponto. Fi-
cou mais veloz e tem o apoio do
Válber, que também avança. Tudo
isso fez o time crescer no ataque." j

Como Valdeir vem se destacando
a cada jogo, Gil acha que isso facilita
o ataque. Contra o Santos, o time
continuará jogando para frente, bus-
cando gols. O técnico queria jogar í
domingo, no Maracanã, mas a tabéla jmarca jogo do Flamengo e a CBF j
não pode mudar o local. A partida
esteve para ser no sábado, mas como ]Bragantino e Vasco será transmitido
pela televisão para o Rio, os dirigen-
tes do Botafogo decidiram jogar mes-
mo no domingo, em Caio Martins.

A boa fase de Carlos Alberto Dias facilita a ligüção em velocidade domeio campo com o ataque do Botafogo

Dias a boa fase do ataque
T- -HitWXflíC XvUR: W . »(. VÜX:. 

Gil atribui a

Um jogador hábil e talentoso
¦¦ Carlos Alberto Dias está de bola

cheia. Os treinadores exaltam seu fu-
tebol. Após uma boa apresentação na
seleção brasileira, contra a Finlândia,
em Cuiabá, Carlos Alberto Parreira
considerou o seu trabalho importante
para a virada da equipe. O técnico
comentou que Dias, tocando a bola
pela direita, ajudou a abrir a defesa
para o Brasil chegar a vitória.

O mesmo acontece no Botafogo.
O técnico Gil reconhece a importân-
cia do jogador em seu esquema táti-
co. Habilidade e talento fazem de
Carlos Alberto Dias uma das atra-
ções do time. Sendo um atleta de
personalidade, ele teve alguns proble-

mas no seu começo no Botafogo.
Não'se deu muito bem com Renato.
Só que isso passou. Hoje considera o
ambiente excelente.

Seu grande amigo no clube é Vai-
deir. Os dois se entendem dentro e
fora do campo. "Jogar com ele é
fácil. Valdeir é veloz, mas acima de
tudo inteligente. Quando domino a
bola, já sei para que lado ele vai
disparar", comenta Dias.

Para Gil, o que está colaborando
ainda mais para o sucesso de Dias é
que ele passou a dar mais combate na
marcação e velocidade no toque de
bola. "Poucos 

jogadores trabalham
com a bola com tanta facilidade."

Fotos de Alcyr Cavalcanti

O futebol criativo de Júlio César (E) cria expectativa de mais goís para Gaúcho

0 time que Cadinhos tem na cabeça

| Rogério no lugar de Júnior Gotardo, Rogério e Piá; Uide-
Baiano — suspenso pelo ter- mar, Marquinhos, Júnior, Júlio

César, Zinho e Gaúcho. Assim,ceiro cartão amarelo; Júlio (SI
no meio-campo; e a volta de Gaú-
cho. Além destas, o Flamengo pa-
ra o jogo contra o Sport, domingo,
poderá ter outras modificações. A
escalaçào que o técnico Carlinhos
tem na cabeça será testada no cole-
tivo de amanhã: Gilmar, Charles,

diz Carlinhos, a defesa fica mais
protegida com Uidemar e Mar-
quinhos — dois cabeças-de-área
autênticos; Júnior e Zinho ga-
nham liberdade e Júlio César se
aproxima de Gaúcho.

Nova dupla à vista

Flamengo lança
Júlio César ao
lado de Gaúcho

empate com o Fluminense jáV/ faz parte do passado. Não se
fala mais nisso. O Flamengo, desde
ontem, está concentrado no jogocontra o Sport, domingo, no Mara-
canã, e com a perspectiva de lançar
uma nova dupla que os mais òtimis-
tas já prevêem qite será a sensação
do Campeonato Brasileiro: Júlio
César-Gaúcho.

Júlio César agradou tanto no
Fla-Flu que, além de confirmado
pelo técnico Carlinhos como titular,
ganhou um admirador incondicio-
nal: Gaúcho. "Ele é muito bom.
Corajoso, criativo, sabe chegar na
área", disse Gaúcho, que ontem,
dia de folga, foi primeiro a chegar à
Gávea para treinar e já não tem a

menor dúvida de que voltará ao
time domingo.

"Vai ser bom. Vai ser muito
bom jogar com o Júlio. O adversá-
rio vai ficar preocupado comigo e
ele terá espaço para fazer gols",
prevê o atacante, que também não
tem a menor dúvida de que o Fia-
mengo se classificará para a próxi-ma fase do Campeonato Brasileiro."O time está crescendo na hora cer-
ta e vai chegar na segunda fase
tinindo."

Gaúcho garante que já está bom
da distensão muscular no músculo
posterior da coxa esquerda. De
qualquer maneira, fará mais duas
aplicações de acupuntura — ama-
nhã e sexta-feira —, além dos trei-
namentos normais a partir de hoje.
Ele disse que o fato de não estar
cem por cento fisicamente não atra-
palhará a sua volta ao time.

Neiv Zealand (D) vence primeira^^^^^M

comogao cerebral com

Gustavo Sellmcit I

Borg volta e perde de novo
O sueco Bjorn Borg falhou em mais uma tenta-

tiva de passar da primeira rodada do Aberto de
Montecarlo. Foi eliminado pelo sul-africano Way-
ne Ferreira, cabeça-de-chave número 15, por 7/6 e
6/2. Ano passado, Borg, voltando às quadras após
sete anos, também perdera na rodada inicial, parao espanhol Sergi Bruguera.

Ruggeri ferido
O capitão da seleção argentina,

o zagueiro Oscar Ruggeri, sofreu
comoção cerebral com perda dos
sentidos ao receber uma pedradaatirada por um torcedor no final da
partida de domingo em que seu time,
o Velez Sasfield, empatou com o
Estudiantes, em 1 a 1. A lesão não é
grave, segundo constataram os mé-
dicos, que preferiram, por precau-
çào, mantê-lo em observação. Oscar Ruggeri

O estouro de Palhares
O brasileiro Niko Pa-

lhares não teve sorte na
terceira etapa do Cam-
peonato Italiano de Fór-
mula 3, disputada ontem,
no circuito de Bari. Lar-
gou na pole-position e li-
derou a prova ate falta-
rem dez voltas para o
final, quando foi obrigado
a abandonar devido ao cs-
touro do motor Mugen do

seu Dallara. A vitória fi-
cou com o italiano Massi-
mo Angelelli, que agora,
lidera o campeonato, com
18 pontos. Niko ocupa a
terceira' posição, com no-
ve pontos, atrás do italia-
no Roberto Colciago,
com 12. A próxima prova
da temporada é em Valle-
lunga, dia 3 de maio.

regata

Courier dispara
Com a vitória no Aberto de Hong

Kong no domingo, o americano Jim
Courier ampliou a vantagem sobre o
sueco Stefan Edberg na" briga pelo
primeiro lugar do ranking da Asso-
ciaçào de Tenistas Profissionais
(ATP). Courier tem agora 3.655 pon-tos, 414 a mais que o rival. Entre os
brasileiros, Jaime Oncins e 79°, Luiz
Mattar, 87°, Fernando Roese, 131°. e
Cássio Motta, 219".

O ranking da ATP
1° Jim Courier (EUA) 3.655 pontos2° Stefan Edberg (Sue) 3 241
3o Boris Becker (Ale) 2.7574o Pete Sampras (EUA) 2.6335o Michael Stich (Ale) 2.4706° Michael Chang (EUA) 2.1257o Guy Forget (França) 1.8748o Goran Ivanisevic (Cro)... 1,8589° Petr Korda (Tch) 1.66010° Ivan Lendl (Tch) 1551

EUA mantêm Io
TEGUCIGALPA - Os Estados

Unidos ampliaram sua vantagem
na liderança do Pré-Olímpico da
Concacaf ao vencerem Honduras,
por 4 a 3, na cidade hondurenha
de Pedro Sula — os norte-ameri-
canos têm seis pontos ganhos em
três vitórias, com os vice-líderes
canadenses somando dois em dois
empates. Os Estados Unidos fo-
ram dominados na maior parte do
jogo, mas se valeram do maior
preparo físico de seus jogadores
para virarem o placar. Hoje, Mé-
xico e Canadá se enfrentam na
capitai mexicana.

Copa — Pela fase preliminar
das eliminatórias da Concacaf para
a Copa do Mundo de 94, nos Esta-
dos Unidos, Trinidad Tobago der-
rotou Barbados, por 2 a 1.0 jogo
foi em Bridgetown, Barbados.

A seletiva da America's Cup
O veleiro America 3, sob o comando de Bill Koch,

derrotou o St ar ei- Siripes, de Dennis Conner, na
primeira regata da final do torneio de defensores da
America s Cup. Na primeira prova da série decisiva
de desafiantes, o neozelandês New Zealand, de Rod
Davis, venceu o italiano II Moro di Venezia, de Paul
Cayard.

O Star <5 Stripes largou escapado — antes do tiro
de partida — e, por isso, teve de voltar à linha e
repetir a saida. perdendo 31 segundos nesta manobra.
O America 3 completou a regata em 2h43m25,2m9Í á
frente de seu adversário.

Vagas definidas
Foram definidas on-

tem, em Três Coroas, Rio
Grande do Sul, os classifi-
cados para as Olimpíadas
na canoagem de slalom.
No caiaque, as vagas fica-
ram com o campeão Mar-
lon Grings, 15 anos, e o
vice Gustavo Selbach, 17
anos. A única vaga de ca-
noa coube a Leonardo Sei-
bach. 20 anos.

Bernardes

acredita na

classificação
Para o técnico do Fluminense, Ar- . \

thur Bernardes, nem tudo está perdi-
do e ainda há esperança de classifica- ;
ção de seu time à próxima fase do .
Brasileiro. Mas para isso, Bernardes':
terá de recorrer ainda mais a uma de. ,
suas principais virtudes, que é a de
conseguir manter os jogadores uni- i
dos, mesmo nos piores momentos. . •
E precisará ainda de muita habilidade '
para contornar possíveis conseqüên- '
cias das queixas dos jogadores de de- ¦
fesa, que se sentem condenados a um ":,r;
esforço muito fora do normal porcausa do comportamento de alguns - q
atacantes.

Há entre os jogadores de defesa : '
quem ache que o ataque precisa pren-
der mais a bola e, quando não fór
possível, Jbrigar~por-ela -lá -na-frente---"O 

que não pode é a bola chegar na ^
frente, a gente avançar e ela voltar.
Esse vaivém mata a gente", reclama ¦
um jogador de defesa, pedindo que
seu nome não fosse citado para evitar
constrangimento.

Segundo esse mesmo jogador a1'
sorte é que o time está com um pre- ,
paro físico muito bom e os zagueiros'
agüentando a sobrecarga. Essa obser- '. '
vação, contudo, já havia sido feita' ' '
pela comissão técnica e dirigentes.
No Fla-Flu de domingo, por exeni-
pio, Renato e principalmente Bobô
foram acusados de pouca participa-
ção na briga pela bola.

- f

Vasco escala ,

time titular

em Brasília
BRASÍLIA — Líder do Campeo-

nato Brasileiro, o Vasco se apresenta
com as suas principais estrelas em
Brasília, hoje, às llh, num amistoso
contra a seleção local em homenagem
aos 32 anos da cidade. É o segundo
jogo de uma excursão que contrariou
o técnico Nelsinho — no primeiro,
domingo, o time venceu a Desportiva
Ferroviária, em Vitória, por 2 a 0 —,
que teme ter problemas quando vol-
tar a jogar pelo Brasileiro, sábado à
tarde, contra o Bragantino.

A seleção brasiliense está pronta
para o jogo de hoje. O técnico da
equipe, Remo, aposta no desgaste do
time carioca para surpreender e só
tem uma dúvida no meio campo para
escalar a equipe, que conta com o
reforço de jogadores consagrados co- -
mo Nunes e Josimar, recém-chegados I
a Brasília.

Antes do amistoso, a torcida orga- ¦
nizada Candango, do Vasco, prestará
uma homenagem a Roberto Dinami-
te, que deverá jogar pelo menos uni:
tempo com a camisa do Vasco.

Seleção de Brasília: Marco Antô-
nio, Chaguinha, Jânio, Zinha e Chi-
quinho; Marco (Paulo Lira), Josimar, }Ezio e Artur: Nunes e Serginho. VM
co: Régis, Luís Carlos Winck, Jorge
Luís, Sidnei e Eduardo: Luisinho,
Flávio, Edmundo e Bismarck; Sorato
e Bebeto.
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A forga e a velocidade do ataquc Gil diz que o time so cstava rapido Pauio Nicoioiia-08/05/91
sao as principals armas de Gil para pela direita. "Por esse setor, temos - < / %
Botafogo veneer o Santos, domingo, Renato e Vivinho. Qualquer um deles > - jHIcm Caio Martins, e garantir a classifi- tern boa arrancada. Com facilidade .J ?i-
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0, contra o Goias, como reflexo da los Alberto Dias custava um pouco a JR g
boa fase de Dias. "Ele esta rapido na sa'r do meio-campo para o ataque. w * \ f jf? gg>

c:iirl;i Hn niiMn-mmpn p;ira o ntaque. Seu estilo e mais tecnico, de toque de 
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te. Alertei o ataque para chutar mais. esteve Para ser no sabado, mas como ^0
Deucerto. Depoisde 13 rodadascon- Bragantino e Vasco sera transmitido 1 *
seguimos fazer o primeiro gol de fora pela televisao para o Rio, os dirigen- \ IflHv if -«i
da area", explica o treinador. tcs do Botafogo decidiram jogar mes- ||lyf J \ M W ' VHB aMBp1' jMWBfPara justillcar a subida do ataque, mo no domingo, em Caio Martins.

Carlos Alberto Dias esta dc bola mas no seu comego no Botafogo. w||0& 'jBsHfe

cheia. Os trcinadores exaltam seu fu- Nao se deu muito bem com Renato. - jAk aL |U t |^ • 'Jiff
tebol. Apos unia boa aprcsentaijao na So que isso passou. Hoje considers o I# \ JK AKfifc JHph®* vr
selegao brasileira, contra a Finlandia, ambiente excelente. jr' || . ^HUjB jHHHH ^em Cuiaba, Carlos Alberto Parreira Seu grande amigo no clube e Val- ' ' jgf *»
considcrou o seu trabalho importante deir. Os dois se entendem dentro e ' - *• M[ . . $¦
para a virada dii equipe. 0 tecnico fora do campo. "Jogar com ele e t 
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pela direita,^ ajudou a abrir a defesa tudo inteligente. Quando domino a 
^

0 mesmo acontece no Botafogo. disparar", comenta Dias. ¦' Jr N- y W§
0 tecnico Gil reconhece a importan- Para Gil, o que esta colaborando if / 1 ' ^1|§
cia do jogador cm seu esquema tati- ainda mais para o sucesso de Dias e ¦ 

jr flj Bf <• §;co. Habilidade e talento fazem de que ele passou a dar mais combate na W- J? l '' %
Carlos Alberto Dias uma das atra- marca?ao e velocidade no toque de * I
?oes do time. Sendo um atleta de bola. "Poucos 

jogadores trabalham \0 -Jr / '- ^ MHHPVHR>k ;
A boa fase de Carlos Alberto Dias facilita a ligagao em velocidade do meio campo com o ataque do Botafogo

.. quem ache que o ataque precisa prcn-dia de folga. foi primeiro a chegar cem por cento fisicamente nao atra- « .A dcr mais a'bola ei'qiiando nao'l'or
Gavea para trcinar e ja nao tern palhara a sua volta ao time. jjg|^ possivel, brigar por cla la na frente.

O^lime cjiie Cailinlios tem na cabe^a 

Esse 

v liyem mulct^a gente", reclama

^tH^idrf^LA2 ,E MBm sortc^uc 0 «me cstaTom tm°pre-
cho. Alem destas, o Flamengo pa- Droteeida com TJidemar p Mar paro fisico muito bom e os zaguciros
ra o jogo contra o Sport, domingo, .. f, ¦ ! . aguentando a sobrccarga. Essa obser-
podera ter outras modifica?3es. <'UI™ ! dois cabc^as-de-area ^3 , lJ~¥-2—¦¦ ¦"' VTiyao, contuflo, ja 
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sido fcita

escalaciodue o tecnico Carlinhos sutenticos; Junior c Zinho ga- • ' '':—?r~. pela comissao tecnica e dirigentes.
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tivo de amanha: GilmarTCharles, aproximadeCaucho. nr.it • • . ,'*•,„. • ; , W&u .-fH?! plo, Renato c principalmente Bobo(J jutebol criativo de Julio Cesar (E) aumenta expectativa.de mais gols para Gauclio foram acusados dc pouca participa-—-  ?ao na briga pela bola.

New Zealand (E) vence primeira regata

ram com o campeiio MarSfj

Giistuvo Selbach

Fotos de Alcyr Cavalcanti

Gil atribui a Dias a boa fase do ataque

A força e a velocidade do ataque
são as principais armas de Gil para o
Botafogo vencer o Santos, domingo,
em Caio Martins, e garantir a classifí-
cação entre os oito para a próxima
etapa do Campeonato Brasileiro.

O técnico justifica a goleada de 6 a
0, contra o Goiás, como reflexo da
boa fase de Dias. "Ele está rápido na

. saída do meirt-i
facilitando as jogadas de Valdeir e
Cliicão no meio da área."

Antes de comentar a vitória de
domingo, Gil lembra a derrota e de 2
a 1 contra o Vasco, na rodada ante-
rior. "Naquele 

jogo o ataque errou
muito nas conclusões. Tivemos mui-
tas chances, mas o time só queria
chutar de dentro da área. Às vezes,
mesmo livre, o atacante dava mais
um toque ou passe para o compa-
nheiro. Agora em Niterói foi diferen-
te. Alertei o ataque para chutar mais.
Deu certo. Depois de 13 rodadas con-
seguimos fazer o primeiro gol de fora
da área", explica o treinador.

Para justificar a subida do ataque,

Gil diz que o time só estava rápido
pela direita. "Por esse setor, temos
Renato e Vivinho. Qualquer um deles
tem boa arrancada. Com facilidade
chegam à linha de fundo para traba-
lhar com Valdeir ou Chicão. O mes-
mo não acontecia pela esquerda. Car-
los Alberto Dias custava um pouco a
sair do meio-campo para o ataque.
Seu estilo é mais técnico, de toque de
bõia. Agora UlãTKitánnrpoirtor-Fi*
cou mais veloz e tem o apoio do
Válber, que também avança. Tudo
isso fez o time crescer no ataque."

Como Valdeir vem se destacando
a cada jogo, Gil acha que isso facilita
o ataque. Contra o Santos, o time
continuará jogando para frente, bus-
cando gols. O técnico queria jogar
domingo, no Maracanã, mas a tabela
marca jogo do Flamengo e a CBF
não pode mudar o local. A partida
esteve para ser rio sábado, mas como
Bragantino e Vasco será transmitido
pela televisão para o Rio, os dirigen-
tes do Botafogo decidiram jogar mes-
mo no domingo, em Caio Martins.

Paulo Nicolella — 08/05/91

Um jogador hábil e talentoso

Carlos Alberto Dias está de bola
cheia. Os treinadores exaltam seu fu-
tebol. Após uma boa apresentação na
seleção brasileira, contra a Finlândia,
em Cuiabá, Carlos Alberto Parreira
considerou o seu trabalho importante
para a virada da equipe. O técnico
comentou que Dias, tocando a bola
pela direita, ajudou a abrir a defesa
para o Brasil chegar a vitória.

O mesmo acontece no Botafogo.
O técnico Gil reconhece a importân-
cia do jogador em seu esquema táti-
co. Habilidade e talento fazem de
Carlos Alberto Dias uma das atra-
ções do time. Sendo um atleta de
personalidade, ele teve alguns proble-

mas no seu começo no Botafogo.
Não se deu muito bem com Renato.
Só que isso passou. Hoje considera o
ambiente excelente.

Seu grande amigo no clube é Vai-
deir. Os dois se entendem dentro e
fora do campo. "Jogar com ele é
fácil. Valdeir é veloz, mas acima de
tudo inteligente. Quando domino a
bola, já sei para que lado ele vai
disparar", comenta Dias.

Para Gil, o que está colaborando
ainda mais para o sucesso de Dias é
que ele passou a dar mais combate na
marcação e velocidade no toque de
bola. "Poucos 

jogadores trabalham
com a bola com tanta facilidade." A boa fase de Carlos Alberto Dias facilita a ligação em velocidade do meio campo com o ataque do Botafogo

Vitória do Santos
A vitória sobre o Náutico, em

Recife, por 2 a 0, deixou o Santos
na quinta colocação do Campeo-
nato Brasileiro, com 17 pontos ga-
nlios. Os dois gols, aos 24m e 45m
do segundo tempo, foram do cen-
troavante Paulinho, que ainda
perdeu um pênalti, defendido pelo
goleiro Mauri — Cafezinho botou
a mão na bola debaixo da trave
e foi expulso pelo lance. O lateral
santista Marcelo Veiga recebeu o
terceiro cartão amarelo e não po-
derá jogar contra o Botafogo, no
domingo. No outro jogo da 14a
rodada, Atlético-PR e Sport em-
pataram em 1 a 1, em Curitiba. Os
gols foram de Renaldo (Atlético-
PR) e Frankiin (Sport).

Classificação
PG GP GC V

1° Vasco 21 28 11 9
2° Botafogo 20 32 16 9
3° Bragantino 19 13 10 8
4" Internacional 18 18 13 7
5° Santos 17 18 12 6
6° Corinthians 16 16 16 6
7° Flamengo 15 21 19 5
8° Guarani 14 to 16 6

Cruzeiro 14 14 5
Fluminense 14 18 15 5
Sao Paulo 14 15 12 5
Sport 14 12 11 3

13° Atletico-PR 12 13 25 4
14° Goias 11 16 24 3

Palmeiras 11 16 16 4
16° Porluguesa 10 15 21 3

Bahia 10 15 20 3
Atletico-MG 10 12 18 3

19° Paysandu 13 24 4
Nautico 13 21 2

Borg volta e perde de novo
O sueco Bjorn Borg falhou em mais unia tenta-

tiva de passar da primeira rodada do Aberto de
Montecarlo. Foi eliminado pelo sul-africano Way-
ne Ferreira, cabeça-de-chave número 15, por 7/6 e
6/2. Ano passado, Borg. voltando às quadras após
sete anos, também perdera na rodada inicial, parao espanhol Sergi Bruguera.

Courier dispara
Com a vitória no Aberto de Hong

Kong no domingo, o americano Jim
Courier ampliou a vantagem sobre o
sueco Stefan Edberg na briga pelo
primeiro lugar do ranking da Asso-
ciação de Tenistas Profissionais
(ATP). Courier tem agora 3.655 pon-
tos, 414 a mais que o rival. Entre os
brasileiros, Jaime Oncins é 79°, Luiz
Mattar. 87°, Fernando Roesc, 131°. e
Cássio Motta, 219".

O ranking da ATP
1° Jim Courier (EUA)  3.655 pontos2= Stelan Edberg (Sue) 3.241
3o Boris Becker (Ale) 2.7574° Pele Sampras (EUA) 2 633
5° Mlchaêl Stich (Ale) 2.4706= Michaol Chang (EUA). 2.125
7- Guy Forget (França) 1.874
8° Goran Ivanisevic (Cro)... 1.858
9' Petr Korda (Tch) 1 660

10' Ivan Lendl (Tch) 1.551

Ruggeri ferido
O capitão da seleção argentina,

o zagueiro Oscar Ruggeri, sofreu
comoção cerebral cora perda dos
sentidos ao receber uma pedrada
atirada por um torcedor no final da
partida de domingo em que seu rime,
o Velez Sasfield, empatou com o
Estudiantes, em 1 a 1. A lesão não é
grave, segundo constataram os mé-
dkos, que preferiram, por precau-
ção, mantê-lo era observação.

A seletiva da America's Cup
O veleiro America J, sob o comando de Bill Koch.

derrotou o S/ar cê Stripes, de Dennis Conner. na
primeira regata da final do torneio de defensores da
America's Cup. Na primeira prova da série decisiva
de desafiantes, o neozelandês New ZealantI, de Rod
Davis, venceu o italiano II Muro di Vénezia, de Paul
Cayard.

O Star efi StripM largou escapado — antes do tiro
de partida — e. por isso. teve de voltar à linha e
repetir a saída, perdendo 31 segundos nesta manobra.
O America 3 completou a regata em 2h43m25,2m9s I
frente de seu adversário.

Vasco escala

time titular

em Brasília
BRASÍLIA — Lidcr do Campeo-

nato Brasileiro, o Vasco se apresenta
com as suas principais estrelas em
Brasília; hoje, às llh, num amistoso
contra a seleção local tm-homenagem
aos 32 anos da cidade. É o segundo
jogo de uma excursão que contrariou
o técnico Nelsinho — no primeiro,
domingo, o time venceu a Desportiva
Ferroviária, em Vitória, por 2 a 0 —,
que teme ter problemas quando vol-
tar a jogar pelo Brasileiro, sábado à
tarde, contra o Bragantino.

A seleção brasiliense está pronta
para o jogo de hoje. O técnico da
equipe, Remo. aposta no desgaste do
time carioca para surpreender e só
tem uma dúvida no meio campo para
escalar a equipe, que conta com o
reforço de jogadores consagrados co-
mo Nunes e Josimar. recém-chegados
a Brasília.

Antes do amistoso, a torcida orga-
nizada Candango, do Vasco, prestará
uma homenagem a Roberto Dinami-
te, que deverá jogar pelo menos um
tempo com a camisa do Vasco.

Seleção de Brasília: Marco Antô-
nio. Chaguinha, Jânio. Zinha c Chi-
quinho; Marco (Paulo Lira). Josimar.
Ezio e Artur; Nunes e Serginho. 1 'as-
co: Régis. Luís Carlos Winck, Jorge
Luis, Sidnei e Eduardo: Luisinho.
Flávio. Edmundo c Bismarckj fora to
e Bebeto.

Bernardes

acredita na

O estouro de Palliares
O brasileiro Niko Pa-

lliares não teve sorte na
terceira etapa do Cam-
peonato Italiano de Fór-
mula 3, disputada ontem,
no circuito de Bari. Lar-
gou na pole-position e li-
derou a prova até falta-
rem dez voltas para o
final, quando foi obrigado
a abandonar devido ao es-
touro do motor Mugen do

seu Dallara. A vitória fi-
cou com o italiano Massi-
mo Angelelli, que agora,
lidera o campeonato, com
18 pontos. Niko ocupa a
terceira posição, com no-
ve pontos, atrás do italia-
no Roberto Colciago,
com 12. A próxima prova
da temporada é em Valle-
lunga, dia 3 de maio.

Há entre os jogadores de defesa
quem ache que o ataque precisa pren-
der'mais"a'bola e""quando"não for
possível, brigar por ela lá na frente."O 

que não pode é a bola chegar na
frente, a gente avançar e ela voltar.
Esse vaivém mata a gente", reclama
um jogador de defesa, pedindo que
seu nome não fosse citado para evitar
constrangimento.

Segundo esse mesmo jogador a
sorte é que o time está com um pre-
paro físico muito bom e os zagueiros
agüentando a sobrecarga. Essa obser-
TRtçífoTcõntitclo, ja havia sido feita
pela comissão técnica e dirigentes.
No Fla-Flu de domingo, por exem-
pio, Renato e principalmente Bobó
foram acusados de pouca participa-
ção na briga pela bola.

Nova dupla à vista

classificação
Para o técnico do Fluminense, Ar-

thur Bernardes, nem tudo está perdi-
do e ainda há esperança de classifica-
ção de seu time à próxima fase do"
Brasileiro. Mas para isso, Bernardes
terá de recorrer ainda mais a uma de
suas principais virtudes, que é a de
conseguir manter os jogadores uni-
dos, mesmo nos piores momentos.
E precisará ainda de muita habilidade
para contornar possíveis conseqüên-
cias das queixas dos jogadores de de-
lesa, que se sentem condenados a um
esforço muito fora do normal po.
causa do comportamento de alguns
atacantes.

Vagas definidas
Foram definidas on-

tem. em Três Coroas, Rio
Grande do Sul. os classifí-
cados para as Olimpíadas
na canoagem de slalom.
No caiaque, as vagas fica-

menor dúvida de que voltará ao
time domingo.

"Vai ser bom. Vai ser muito
bom jogar com o Júlio. O adversá-
rio vai ficar preocupado comigo e
ele terá espaço para fazer gols",
prevê o atacante, que também não
tem a menor dúvida de que o Fia-
mengo se classificará para a próxi-
ma fase do Campeonato Brasileiro."O time está crescendo na hora cer-
ta e vai chegar na segunda fase
tinindo."

Gaúcho garante que já está bom
da distensão muscular no músculo
posterior da coxa esquerda. De
qualquer maneira, fará mais duas
aplicações de acupuntura — ama-
nhã e sexta-feira —, além dos trei-
namentos normais a partir de hoje.
Ele disse que o fato de não estar
cem por cento fisicamente não atra-
palhará a sua volta ao time.

anos. e o
vice Gustavo Selbach, 17
anos. A única vaga de ca-
noa coube a Leonardo Sei-
bachl 20 anos.

Flamengo lança
Júlio César ao
lado de Gaúcho

empate com o Fluminense já\J faz parte do passado. Não se
fala mais nisso. O Flamengo, desde
ontem, está concentrado no jogo
contra o Sport, domingo, no Mara-
cana, e com a perspectiva de lançar
uma nova dupla que os mais otimis-
tas já prevêem que será a sensação
do Campeonato Brasileiro: Júlio
César-Gaúcho.

Júlio César agradou tanto no
Fla-Flu que, além de confirmado
pelo técnico Carlinhos como titular,
ganhou iim admirador incondicio-
nal: Gaúcho. "Ele é muito bom.
Corajoso, criativo, sabe chegar na
área", disse Gaúcho, que ontem,
dia de folga, foi primeiro a chegar à
Gávea para treinar e já não tem a
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V»°T  21,62 'ata de ^0//o> Como no pregao nacional sao 0 mercado se comportou de forma bastante com Telebras. "Mas, de qualquer forma, tranm nm npLLnAcunpuiado no ano.... 90,63 fechadas apenas negocios a vista, o vencimento madura.", desabafou o diretor da area de bolsa volume financeiro do Rio ficou 10% acima das dias foram nennriaH™ a nmPS PhPC|S i iVo/' Em12meses  574'59 de opgoes nao interferiu no comportamento do da Corretora City, Paulo Antonio Fontenelli. nossas expectativas", assinalou. ao anS cl Z nvpr H, Tw*! ?! !5?
FIPE/IPC .% S?SiSt<fd?"efiV0U D0S 8'987 P°nt0S'COm Ele^acredito que, passado o vencimento Em Sao Paulo, o superintende geral da umganhonoperiodode23,'l3%!Osmercidos

incremento 
de 3,6 A. opgoes, as bolsas devem operar com os indices Bovespa, Gilberto Biojoni, considerou o recor- de ouro e dolar operaram com tranaiiilid-ide

Wt-Sfc  AJ°\ ™ vencimento tranquilo, apesar de em baixa por mais dois dias, devido a venda de das negociagoes fator secundario. A seu ver, O comercial foi negociado a CrS 2.239 80 oara44/o dos 559.635 contratos em abertos da serie para a realizagao de lucros, mas logo recupe- o mais importante e que a Bovespa superou a compra e a Cr$ 2.239,90 para a venda O
Arum,,'i'arin/ann  PK„ V' 

®" exercicio de Cr$ 237) de Vale rando o folego para entrar em um novo pro- marca de US$ 100 milhoes diarios de negocios, paralelo fechou a CrS 2.220 para a compra e a
Em 12 meses 

1° °Ce 
a31"6"1 

3 des™bert0' no in!c!° ces5° de valonzagao assumindo a lideranga entre as bolsas latino-a- CrS 2.230 para a venda. O ouro foi cotado ameses 563,81 das operagoes. Ou seja, caso houvesse exercicio O presidente da Bolsa do Rio nao pensa mericanas, CrS 24.150.
DIEESE/ICV %
Dezembro  23,64
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Fo"rw,F Pr"Prio mercado. "Os corrctores se conscien- Reis anunciou aue 10 acoes serao negociadas apenas no viva-voz P^Light^ON, 
Faranapamtma PN, Banespa

Saiario Mlnimo

¦ ragamemo quinzenai eliberagao de cruzados enchem agencias em dia 
'enforcado'

, l j' Residenclal se declarou contraria a cobranga de taxas sobre No Unibanco da Rua do Ouvidor houve sqqucs de cruzados novos
, iSN (Teto) 

_FevJ MarJ
'' Semestral 3,2241 3,4331

Quadrimestral 2,8684 2,2943
(dejul/89 a 20/09/90)
Comercial igp I IGPMI

Mar. I Abril I
Anual 7,1160 6,8851
Semestral 3,6932 3,6524

Rio de Janeiro

oTablita
-2Qn Congelado em 1,9428Fontei Banco Central.

21,08
0,989704

13,014119
14,132624

9,64057873

I. , J.RD
M?r.mês até 20.04,J,''Vár.mês até 22.04"í!i -ifidice acum até 22.04

21!
Dólar
1 Paralelo

1 Comercial

Inflação

IGPM/FGV

FIPE/IPC
Janeiro.
Fevereiro
Março'
Acumulado/ano,
Em 12 meses
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Frangoise imbroisl — 8/1/az

elevar negócios

AH 
Bolsa de Valores do Rio (BVRJ) quer

¦I aumentar em até 50% o seu volume
diário de negócios, a partir do próximo mês,
Para isto, a instituição ?ai passar a negociar
as 10 ayfiw de maior liquidez apenas no
pregão de viva-voz, amuttiou ontem o presi-
dente da BVRJ, Carios Reis. As mudanças
decorrem dos entraves que o sistema eletrôni-
co utilizado pelá Bolsa do Rio, o Teiepregâo,
está impondo às n^ociaçôes. "Nâo estamos
com agilidade suficiente para fechar grandes
lotes de operações. Com isso, os corretores
são obrigados a direcionar as transações
que poderiam ser fedtadas na Bolsa do Rio,
para o mercado paulista", admitiu Reis.

Fonte: BM&F próprio mercado, "Os corretores se conscien- Reis anunciou aue iò ações serão negociadas apenas no viva-voz

Salário Mínimo

(em pontos)

Aluguel
Fator de Correção
Residencial
ISN (Teto) p

No Unibanco da Rua do Ouvidor houve saques de cruzados novos

Aluguel
Fator de Correção
Residencial
ISN (Teto) F_,

Ainda há tempo de você aproveitar as nossas 
"PROMOÇÕES 

DE ABRIL".
Alugue um carro com quilometragem livre para rodar à vontade.

O preço final mais conveniente a você.
ESCORT, UNO e GOL - 91 ou 92.Temos motoristas para levar e buscar o carro em sua casa.

Aceitamos todos os cartões de crédito.Jf gf^SSE Aceitamos 
todos os cartões de crédito. REINT /\ CAR fÈp* 

i§È ÊÊ ÊÈF^

UtiUC 5&h1335-580-6425-226-7363-%l6-4078-325°54!55 tMJUGUt

Vencimento no mercado de opções faz volume de negócios atingir Cr$ 1,15 trilhão

Banco Central

vende em títulos

Cr$ 4,8 trilhões

As bolsas de valores voltaram a registrar
novos recordes de negócios ontem, devido ao
vencimento no mercado de opções. As opera-
çòes totalizaram Cr$ 1,15 trilhão (ou USS
516,65 milhões). "Foi um movimento espeta-
cular", afirmou, sorridente, o presidente da
Bolsa de Valores do Rio (BVRJ), Carlos Reis.
Não é para menos. Ontem foi um dia espremi-
do entre um fim de semana prolongado e o
feriado do Dia de Tiradentes, e na quarta-feira
da semana passada, último pregão antes da
Semana Santa, as bolsas já tinham quebrado
todos os recordes do ano.

Na Bolsa de São Paulo, o volume de Cr$
768,23 bilhões (USS 342,96 milhões) foi o
maior da história da instituição. Já o movi-
mento de CrS 276,7 bilhões (USS 126,71 mi-
lhões), da Bolsa do Rio, ficou, neste ano,
abaixo apenas do total de negócios do venci-
mento de opções de fevereiro último. No pre-
gão nacional, as operações somaram Cr$ 112,3
bilhões (USS 50,15 milhões), o maior montante
registrado desde a implantação do sistema, em
setembro do ano passado.

Como é tradição em dias de vencimento de
opções, muitos investidores que exerceram as
suas séries preferiram realizar lucros vendendo
ações no mercado à vista. O resultado disso foi
que os índices de lucratividade, que chegaram
a cravar valorização de até 2,5% na abertura
das negociações, encerraram o pregão pratica-mente estáveis. O IBV (termômetro da BVRJ)
ficou nos 8.483 pontos, com pequena desvalo-
rização de 0,5%. Em São Paulo, o índice Bo-
vespa fechou nos 23.828 pontos, com ligeira
lata de 0,6%. Como no pregão nacional são
fechadas apenas negócios a vista, o vencimento
de opções não interferiu no comportamento do
índice Senn, que ficou nos 8.987 pontos, com
incremento de 3,6%.

Foi um vencimento tranqüilo, apesar de
44% dos 559.635 contratos em abertos da série
Kibon (preço de exercício de CrS 237) de Vale
do Rio Doce estarem a descoberto, no início
das operações. Ou seja, caso houvesse exercício

iSSPSi; -; ...

Volume de negócios/SP
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Fonte: Bovespa

em todos os contratos dessa série, os vendidos
teriam de comprar no mercado à vista 246,635
milhões de ações de Vale. Muitos, então, prefe-
riram recomprar as opções, zerar posições e,
com isso, diminuir os possíveis prejuízos. E
como. o preço à vista de Vale não passou de
CrS 245 até o meio-dia, quando se encerra o
prazo para o exercício de opções, apenas
218.225 contratos (ou 218,2 milhões de ações)
foram exercidos. Só o vencimento de opções
movimentou CrS 151,5 bilhões na Bolsa do
Rio, e CrS 525 bilhões na Bovespa, onde todas
as séries de Telebrás foram exercidas."Felizmente não houve maiores problemas.
O mercado se comportou de forma bastante
madura.", desabafou o diretor da área de bolsa
da Corretora City, Paulo Antonio Fontenelli.
Ele acredita que, passado o vencimento dq
opções, as bolsas devem operar com os índices
em baixa, por mais dois dias, devido â venda
para a realização de lucros, mas logo recupe-
rando o fôlego para entrar em um novo pro-cesso de valorização.

O presidente da Bolsa do Rio não pensa

Oscilação do IBV

índice

10/4 13/4 14/4 15/4 20/4
Fonte: BVRJ

diferente. "O mercado está firme e há uma
nitida tendência de queda das taxas de juros, o
que beneficiará muito os investimentos em boi-
sa. É que com os juros reais em baixa, os
investidores preferem correr os riscos ofereci-
dos pelo mercado acionários, com o intuito de
aumentar os seus ganhos. E esse movimento já
está claro no mercado", afirmou Carlos Reis.
Ele admitiu, no entanto, que o movimento de
ontem da Bolsa do Rio ficou distante do regis-
trado na Bovespa, que foi beneficiada pelo fato
de os preços das ações de Telebrás terem subi-
do mais que os de Vale. É no mercado paulista
que se concentra o maior volume de opções
com Telebrás. "Mas, de qualquer forma, o
volume financeiro do Rio ficou 10% acima das
nossas expectativas", assinalou.

Em São Paulo, o superintende geral da
Bovespa, Gilberto Biojoni, considerou o recor-
de das negociações fator secundário. A seu ver,
o mais importante é que a Bovespa superou a
marca de USS 100 milhões diários de negócios,
assumindo a liderança entre as bolsas latino-a-
mericanas.

O Banco Central vendeu ontem CrS 4,8
trilhões em BBCs, suficientes para rolar os
títulos em mercado que vencem quinta-feira.
As taxas pagas pelos papéis apontam para uma
queda expressiva nos juros praticados pelo BC
para o o próximo mês. Foram negociados 1,7
bilhão de papéis de 28 dias, do total de 2,5
bilhões oferecidos, a 31,54%, uma queda de
dois pontos percentuais em relação ao leilão
passado; 225 milhões de BBCs de 35 dias. dos 3
bilhões oferecidos, a uma taxa de 31,275%; 3,5
bilhões de papéis de 42 dias, a 31,05%, sendo
feita colocação integral dos títulos, e 1.028
bilhão de papéis de 49 dias. Os 500 milhões de
papéis de 56 dias não foram negociados.

O comportamento do Banco Central indica
um afrouxamento na política monetária, ape-
sar de o mercado financeiro estar ainda com
excesso de dinheiro devido à entrada de recur-
sos externos nas bolsas de valores.

Como os bancos não estão fazendo emprés-
timo por falta de tomador, estes recursos ficam
circulando na economia, obrigando o BC a
colocar uma grande quantidade de títulos pararetirá-los de circulação.

As taxas do CDB fizeram um movimento
contrário aos papéis do Banco Central, e regis-
traram um pequeno aumento. Os papéis de 30
dias foram negociados a uma taxa de 1.115%
ao ano, com um over de 31,38%, e garantindoum ganho no período de 23,13%. Os mercados
de ouro e dólar operaram com tranqüilidade.
O comercial foi negociado a CrS 2.239,80 paraa compra e a CrS 2.239,90 para a venda. O
paralelo fechou a CrS 2.220 para a compra e a
CrS 2.230 para a venda. O ouro foi cotado a
CrS 24.150.

JORNAL DO BRASIL
Não pode ser vendido separadamente

Dezembro 23,64
Janeiro 29,38
Fevereiro 21,86
Acumulado/ano 57,66
Em 12 meses 537,13

INDICADORES
BTN  Cr$ 1.223,0241*'• UPC Cr$ 15.368,43

(2o trimestre)
UPF Cr$ 14.220,30• Ufir 01.04 CrS 1.153,96! Ufir diária Cr$ 1.301,60" Taxa Anbid 877.14

¦ Janeiro Cr$ 96.037,33
Fevereiro Cr$ 96.037,33

¦ Março Cr$ 96.037,33''"'Abril Cr$ 96.037,33

Caderneta
Fevereiro dia 01.02... 26,1074%
Março dia 01.03  26,2381%
Abril dia 01.04  24,8914%
Dia 21.04  22,4620%

Semestral 3,2241 3,4331
Quadrimestral 2,8684 2,2943
(de jul/89 a 20/09/90)
Comercial igp I IGPM I

Mar. I Abril |
Anual 7,1160 6,8851
Semestral 3.6932 3,6524
Quadrimestral 2,3335 2,3709
Trimestral 1.9105 1,9178
Bimestral 1,5062 1,5521

o p 2.197,25
14.04 15.04 20.04

Fonte: Banco Central e Andima

IBA/CNBV  14.386.057• ¦: l-SENN  8.987 pontos¦ v 'atualizado pela TR acumulada
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8.245
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FGTS
Outubro 18,1512%
Novembro 23,2112%
Dezembro  30,2390%
Janeiro 27,5161%
Fevereiro  24,8146%
Março  24,3984%
Abril  28,1340%

Novo recorde nas bolsas

Janeiro
fevereiro
Março
Acumulado no ano....

. Em 12 meses
INPC/18GE&UÍ
Janeiro' Fevereiro

5;^ Márço
Acuiipuladonoano....
Em 12 meses

Movimento nos bancos surpreende
~ 

Pagamento quinzenal e liberação de cruzados enchem agências em dia 
'enforcado'

ls bancos tiveram um Hia Hp hactnntp mn.Os bancos tiveram um dia de bastante mo-
vimento ontem, apesar do enforcamento provo-cado pelo feriado de hoje. Nas agências do
Centro,. formaram-se-filas- relativamente lon-
gas, principalmente no horário do almoço. O
gerente do Banco Nacional da Avenida Rio
Branco, Ivan Soares, admitiu que o número de
clientes surpreendeu. Às 12h30, havia cerca de
40 pessoas na fila única da agência.
, A poucos metros dali, no Bradesco, o apo-
sentado Gabriel Rausis beneficiou-se do fato
de ter mais de 65 anos para efetuar um depósi-
to sem ter que enfrentar a fila. Ciente da
proposta da Febraban (Federação Brasileira
dos Bancos) de criar uma taxa sobre o paga-
mento de contas em agências bancárias, co-
mentou: "É uma injustiça. O tempo que o
dinheiro desses pagamentos fica nos bancos é
suficiente para eles obterem um bom ganho
financeiro", afirmou.

A secretária Célia Araújo, que pretendia
fazer um depósito para cobrir cheques emitidos
durante os feriados, precisou de paciência para
esperar na fila mais de 20 minutos. Ela também
se declarou contrária à cobrança de taxas sobre

o pagamento de Contas. "Como é possível a
gente ter que pagar para poder pagar?", excla-
mou. Outra medida em estudos que a deixou
perplexa foi a da alteração do horário de fun-
cionamento das agências, que passariam a
abrir das 12h às 17h. "Se no horário atual já c
essa fila toda, imagine como ficaria. É uma
idéia péssima", disse.

Cruzados — No Unibanco da Rua do
Ouvidor, o assistente de gerência Roberto Li-
vio lembrou dois fatores que ajudam a explicar
o movimento de ontem nos bancos: o paga-
mento por quinzena, adotado por algumas
empresas, e a liberação de cruzados novos, na
última quarta-feira. Desempregado há três
anos^William Silva foi um dos que comparece-
ram à agência para sacar o dinheiro desblo-
queado. 

"Não sei ainda a quanto tenho direito,
mas vou retirar tudo", disse.

Também os bancos 24 horas tiveram gran-
de movimento, justamente em função das filas
dentro das agências. Carlos Alberto de Olivei-
ra foi um dos clientes que, recorreram ao caixa
eletrônico do Nacional. "É 

para passar o feria-
do de amanhã."

1



Autolatina reajusta 
prego 

em 20,8%

Gol CL passa custar Cr$ 23.368.536 e Ford Versailles, Cr$87.396.384 Bancos amencanos

SAO PAULO - No final datarde mcnte um refcrcncial para as outras n 
^ .fV ~^ 1 ^ f ~^ 7 ~ ^ ^ o ^de ontem, em meioao fenado dc montadoras! acabou sendo maior do A. novn« nrornc SOT I CTTl 1II LCl V Cll Col )Pascoa, a Autolatina dcu uma noticia que o espcrado pclo mercado. Nas VS ilOVOS pfeCOS JVlIvlll 

* VllyUV/
aumcnto rcvendedoras, a expcctativa era em ~——————— WASHINGTON — Mais de urn ma dos juros oferecidos pelos titu--de-U,8/o, valido para todos os mo- torno de uma eorregao dc 18%, no Modelo I Precoantiaol Preco nnunl ter?o dos muiores bancos america- los do Tesouro. A proposta do

idelos da linha, que inclui as marcas maximo. moaeio _j rreco anxigo] rreconovo| nos 
c socicdades de poupan?a deve- FD1C foi feita a sombra do FD1C

sVolkswagen e l-ord. u^om essg aumcnto apfftoiatjna rao ter os sens depositos de fundos Improvement Act (Lei de Melhbria"reunc'as 
2 SJdoStem-mll vai Puxar Para cima os' rcajustes das Go1 CL 16 9asolina Cr$ 19.517.000 Cr$ 23.368.536 mutuos sob supervisao federal do FDIC), de 1991, preparada pan!

u ?mi/ I jaaoras e tem-mais outras montadoras" nreve um rovrn quando uma nova regulamentagao impedir que bancos cm dificuldades" 
!_ I riSKnundiPo dcdor da Volksw«gen. Dizia-se tam- Parati CL alcool CrS 22.360.000 Cr$ 27.010.088 cn'rar cm viSor 

f 
1 #ho dcs,c a"°- paguemaltas taxas de juros a fim de

. * P™/Cira a Jnunciar beni oue a holdinn nnfWii Antnr nolo informaram fontcs do govemo. Um atratr clienfes.
-pregos 

°estavam Lsendo°ro°dadas0on- ta,ica' 
utilizada muitas vczes pela Ge- Santana GLSi gas. Cr$ 66.200.000 Cr$ 79.969.600 numero nao determmado de flliais Tais mstitul|6cs nao raro trazem

SmeSrc^Edal noml Motors, dc dividir a'alta em '*§ SB! 3CS SrSSK'
jbrica para serem distribuidas aos re- duasetapas. SSque equivale a umaV fuffiJs pJlo. vendtdores amanha. Isso nao ocorrcu. A montadora tcrvenciio branca c quc csta scndo cln n*in Hicnnn Hi* fnminc i»m nivni
l.-' A Partir de quarta-feira, o modelo preferiu aumentar de vcz seus pre?os. Apollo G.L gas Cr$ 28.600.000 Cr$ 34.548.800 proposta pc|0 Fcdcrai Deposit ^ b j , da as .- mais barato da Autolatina, o Gol Apesar disso, ainda resta a decisao surarice Corporation (FDIC) a ins- bras A nnvi nmihmmHrfe
..CL, que custava Cr$ 19.517.000, pas- das outras montadoras, que prova- Escort XR3 gas Cr$ 43.000.000 Cr$ 51.944.000 tituigao reguladora do mercado. bclece que os brokmde demits sosa a ser vendido por CrS 23.368.536, velmcnte divulgarao seus novos pre- O FDIC planeja tambem limitar cstarao livres da supervisao federal
pquanto o mais care),o Ford Ver- 90s amanha mesmo, de aumentar Verona gas Cr$ 26.000.000 CrS 31.858.000 as taxas dos fundos mutuos. eha- sc scguircm rigidos padrocs^de con-'saillcs que valia CrS 72.348.000 uma vez so, ou dividir 0 reajuste para 

mados dc brokercuk deposits e quc duta c sc sc capitalizarem. DezcnaScustara CrS 87.396.384. chocar menos 0 consumidor, que no Versailles GLS gas Cr$ 72.348.000 Cr$ 87.396.000 reunem aplicagoes de difcrentcs dc bancos ameHcanos tern falido
, , "J"®1 r0 aumciJ* ultimo fim de semana compareceu em clientes mini minimo de USS em decorrencia de maus cmprestiito dc J),K /o ua Autolatina, normal- massa as concessionarias. 100.000, a nao mais quc 0,5% aci- mos ao setor habitacional.

Consumidores correm as concessionarias Hvillldai 
transfereAs rcvendedoras de automoycis de 0 ultimo sabado nao ha mais melhor negocio comprando agora do bro e dezembro do ano passado acu- J

- ¦ cstao trabalhando cm alta velocida- nenhum tipo de Gol, Parati ou Vo- que sc tivesse desembolsado 0 dinhei- mularam uma gordura de 25% sobre P' 1 * "1 ^ T T A
de para atender a corrida dos con- yagc a venda. "Os ultimos 15 Gols ro no final do ano passado. Ganha- seus pre9os, em dolar, rcduziram pre- T Q T'Q I J l\ I

,-sumidorcs as lojas. Cerca dc 80% CLs e GTls foram vendidos no plan- ram os consumidores, enquanto as 90s, mas mantiveram a margem de lU'l/lIVU' Jl 
^X.L%A> X—i x A. 

I..das concessionarias montaram esque- tao de sabado. Ja tem gente na montadoras tambem estao satisfeitas, lucro. Em janeiro, fevereiro e mar90, K . u ... . 1
mas especiais de plantao desdc saba- fila de espera para adquirir 0 car- pois a redu9ao de pre90s se deu sem a corre9ao do dolar ficou cerca de NOVA IORQLE A Hyundai, ainda e a maior do nnindo. Nao so

. do e os rcsultados, segundo elas, es- ro", diz 0 vendedor Jose Hiroshio. que a margem de lucro da industria 5% abaixo da inflagao. conglomerado sul-coreano, vai a maior como a mais criativa. No'm> sendo melhores do que O mesmo ocorre na Cibramar, ou- tivessesofrido sacrificios. Com 0 corte de 22% no prego SSSSKJk J5S 
C-lS° 

¥ ?yu"dai' seus produtos
..espcrado. Vendemos tudo. Nao te- tra revendedora Volkswagen, onde No caso do Gol CL, por exem- dos automoveis pelo acordo ondc o Vale de Silici^ nn'l tcm sldo introdu?ldS? no mercado
r!mos mais Gol GTS, Parati e San- os ultimos J1 Gols foram vendidos plo, atualmcnte 0 prego em dolar govemo, industria dc autopegas, dc estao localizadas algumas' das com mmta lentidao e;acab^i fica^
•tana Quantum diz Aldo Parcto, ontem. "Nao ha mais Gol nem Pa- esta 39% abaixo do praticado em metalurgicos e rcvendedoras abri- maiores empresas do setor em todo do ultrapassados quando chcgam as
.dirctor da Davox, uma das nwiorcs rati. Ate mesmo os modelos mais 18 de dezembro de 1991. Quem com- ram mao de seus lucros, os carros 0 mundo secundo informoii n Th<> maos dos consumidores.
autorizadas Volkswagen do pais. No caros dessas linhas foram vendidos", prou naquele dia pagou USS estao, hoje, mais baratos em dolar. ^ York Times O iorml hmhpm Com a transfcrcncia, a Hyundaisabado foram vendidos quase 80 car- diz 0 gerente Jose Corte, que aguarda 12.218,03 (CrS 11.702.800). No pre- As redugoes variam de 15%, no caso anunciou que a Hvundai ¦ co fica mais proxima de industries como,ros e ontcm sairam da loja 55 veicu- uma nova encomenda para esta se- 90 atual (sem 0 aumento), 0 mesmo do Monza SL (que custava, em de- tratar Edward Thomas antieo cxe- a Apple, cujos mctodos administrati-,los. A expcctativa em torno de au- mana. carro esta valendo USS 8.733.092 zembro,USS 19.391,060 e ate ontem cutivo da IBM, b™a chefia° suas vos e criatividade de seus tccnicos• men os nos pregos, que sairam Sem sacrifteio Com a frea- (CrS 19.370.000). Isso aconteceu de- estava sendo vendido por USS atividades nos Estados Unidos tem pcrmitido eriormcs ganhos deOntem, cmpurrou 0 consumidor com da das montadoras, que desde mar- vido ao acordo fechado entre go- 16.780,624; a 47%, no caso da Para- O motivo para isto c um so- a compctitividade frcntc a gigantes co-'dinhcirono bolso as concessionarias. 90 congehram seus pregos, 0 consu- verno e montadoras, no dia 26 de ti CL (que de USS 16.036,551, em industria de computadorcs america- mo a IBM, quc domina 0 mercado.

a araiga eiculos, a maior re- midor que fizer uma conta rapida, margo. dezembro, caiu para USS na, apesar dc todos os avangos con- A transfcrcncia nao devcra levar avendedora Volkswagen do pais, des- cm dolar, chega a conclusao que fez As montadoras, que em novem- 10.853,882). seguidos pclas empresas oricntai?, demissoes de cmpregados.

Sobras da Pascoa Supermercados tem iamcAPOMs
LojclS vendem OVO bras na loja^e de ovos de tama- 1 -4 Bolsas

_ e chocolate pela boSns^SSSacS^ DOlll Qlcl ClC VCIluES F«ch.m.nto| Varia^o 
| 

Record® del Recordede
metade doprejO „_m Se.das,agrandencidadila »Su»-  

'

. ArnSnaTflmSm elf n2 meio a pleno fenadao-, ate que 0 da-feira foi 0 langamento da Senda- TdquioT iquidagao de ovos e chocola- ™can^mban esta promo- movimento de vendas nos supermer- Sorte, uma raspadinha exclusiva quc :2,90% 23.801,18 17.175,53J-l tcs, mesmo dcpois da Pascoa. venao, ate amanna, uma hquida- cados cariocas surpreendeu. Pnnci- alem de oossibilitar ao con«imidor Novalorque
Essa foi a estrategia adotada on- M 

JSdos ^lUmo sT aaqu-elcsfIonde 
fora™ ?nufn: ganhar pequenas mercadorias, ou MX* WW* 3,353,76 3,172,41tcm por lojas cspecializadas e pregos praucauos no uiumo sa- ciadas promogao de pregos. Nao foi rUrnntns miP n^iinm rvs t: m;i Londres

grandes redes do varcjo, em parcc- huto,. wabdizada em fungao de um dia ruim porque ao mesmo tempo no ito da comnra tambem o credon- rM.P.t?.ria com as industrias, para tcntar neg°c>agoes fechadas ontem mes- em que muitos consumidores sairam c:a' sc devidnmt-ntp nrwnrhiHq foAXSO) 
* 

174923 +5 44Dts 1 764 80 1 578 73vender 'He o nrovimo sahaHn mo com os fabricantes. No levan- em viasem outros cheearam" co- 
— devidamente preenchida - a * (dax:30) MES, h*31L.. -

SKIS- EsSsrS 
ss 5C"''U. 'm,w 

1

SsESecSZJeX i5#{ ? 

Riachuelo, 
c'cntro^imHuida cm pro- 

cliente tcm dircito a uma carJ.
colate foram, cstc ano, as opgocs • a oc,a 0 Coelho, pela pn- grama especial de promoc.:o que ter- arcos Fcrrcira Alyes, funciona- =1 s ^
mais nrocuradas nclos consumi- PPa vcz ll0uve sobra de ovos mi"a amanha, cstcve basiantc con- no publico, ganhou dois potes dc UUfO (OS»/or.pa-trov) IVlOeClaStcota^/dWw)
dores No9 balS m&Us S chocolates 

"Ccrca de|% de todo corrida ontem, notadamente no final iogurte Pauli Croc, apos fazer com- n 4 .1 .
cio?5?rS H3 

" 
, 

"m 
^,S6" da 

tarde. Alguns dos produtos que pras no valor total de CrS 111 mil, na J!^ ^ 
a^

10% mais nuigru do que a do ano n°S d,a rcdt de ?°!§0# Wlls,°n !Tais atraii;am 0 consumidor: batata Sendas Bairro de Fatima, Centro.
passac|0 

Rosalcm, que ainda fechava 0 ba- lisa a CrS 440 0 quilo, salsicha Anglo Raspou tres cartelas, foi contempla- Nova '°«iue ' 
,-1 • lango das vendas. Sem cxpcriencia tipo Viena, 180 gramas, a CrS 1 060 e do com uma, mas saiu satisfeito. (Handyand 

"<*>«">**«>»****¦ pessego em calda Pa» "Alem dc coniorrer a prcmio, mai«: f=L JJS 2" J-B
' ¦! nir efeitn 'VnmnS ^ no vai esperar ate o fim desta 450 gramas, por CrS 2.180. A promo- 

' res farei uma media com a sogra. Vou ond,es 337,00 .?$!?.!
' 

j I n' 
' 

IV, . ' , r. / semana para entrar em contato gao so vale para nove lojas da empre- dizer que os comprei especialmente s..!^!*' P.4 !?.£ .....I.'.?.?®?L ' p '' 
A „'' . | 

com os fornccedores. "Tradicio- sa, mas Veiga afirmou quc, ontem, o para ela", brincou. 337.25 339,00 Libra; 1,7505 1,7640
alcuns n-iri sortenrentro pimk nalmentc- ainta ha venda de ovos desempenho das 40 lojas da rede no 

' 
Josias de Castro, gerente dc mar- ; HongKongS 337,05 339,75 -

alunos c nan comer dur intc nos dias ap°s a P;iscoa"' explicou Grande Rio superou todas as expec- keting da empresa, ponderou quc 0  
"Ddiaircanadenm'1,1792 1,1864

nn'nimo forridn" rnnt'ivn mi Rosalem. Mas, se ate o dia 1° tativas. Obseryou, porem, que a dia de ontem nao seria um bom para- m'de F|0rim i 8720 1,8428
STnr^oPlV^Sam 

estoquc 
restante nao for vendido, qumta-feira da semana passada "foi metro para medir o alcance da pro- Cor'easue'ca nd 6025

J«o ci cuhva oe aVS 
elc vai tentar ™gociar com as f| o d.a em que a empresa registrou o mogao, que tambem oferece descon- ^ f 

S 
?

bricas uma Srande promogao. Por ^ wlu^ fisiC0 dc V2nda cm to" tos "peciais em 30 itens. Mas H "£f S 
f

olef! dc ovos Ontcm mesmo cn1uant0> para animar as vendas, doestcano . afirmou que as vendas se mantiveram JllfOS .. "•*•••: •'•••••• <
E M,iim SL o nrn ja baixou alguns pregos. Entre Sorte - Nos supermercados estaveis. Emi».ao Fecha. Um.no .5.™?^?.loja llliciou mrsmuima dos pro- eles. 0 do ovinhn Rherinp mlf> (90dia») manto atria Pesoargentino n.d. n.d.c^steva^C^S 

8.900 ~~~

horai'realiza^ <08'/b*r,il) !
se uisse satislcito com o volume de minutos. vendemos 130 caixas do Ontem Anttrioi (maio)^aran,a n.d. 13715
mnito com o prcgo da concorren- CrS 4.700, mas baixou para CrS | "igSorque"''! "20,24 20,10 —
cia." Enquanto boa parte das so- 2.900 na promogao relampago." f t ^ 

 
^^"'tmSvo"difa«,ospof

Mnrin dc I U trie*' r-irlfh Fo«o: e«; eo»t«o de 6leo cfu tipo libra peso (UPI, Neve torque; ? /or/ado;— ¦  Ul L*UI(JC?>. LilllLUl UCU UI11 pucoic QC DlSCOllO intormodiAno para entrega em maio fechamento de auarta-feira
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Os novos preços
WASHINGTON — Mais dc 11111

terço dos maiores bancos america-
nos c sociedades dc poupança deve-
rào ter os seus depósitos de fundos
mútuos sob supervisão federal
quando uma nova regulamentação
entrar em vigor em junho deste ano,
informaram fontes do governo. Um
número não determinado de filiais
americanas de bancos japoneses
também poderão ser afetadas pela
legislação, que eqüivale a uma in-
tervenção branca e que está sendo
proposta pelo Federal Deposit In-
surance Corporation (FD1C), a ins-
tituição reguladora do mercado.

O FD1C planeja também limitar
as taxas dos fundos mútuos, cha-
mados de hrokemde deposhs e que
reúnem aplicações de diferentes
clientes num mínimo de USS
100.000, a não mais que 0,5% aci-

ma dos juros oferecidos pelos titu-
los do Tesouro. A proposta do
FD1C foi feita à sombra do FD1C
lmprovcment Act (Lei de Melhoria
do FDIC), de 1991, preparada para
impedir que bancos cm dificuldades
paguem altas taxas de juros a fim de
atrair clientes.

Tais instituições não raro trazem
prejuízo para o Tesouro, porque os
depósitos até USS 100.000 estão se-
gurados pelo FDIC, mas a institui-
ção não dispõe de fundos em nível
suficiente para cobrir todas as que-'
bras. A nova regulamentação esta-,
belecc que os hivkertide 'deposiis só
estarão livres da supervisão federal
se seguirem rígidos padrões de con-
duta e se se capitalizarem. Dezenas
de bancos americanos têm falido
em decorrência dc maus emprésti-
mos ao setor habitacional.

Preço novo

ainda c a maior do mundo. Não só
a maior como a mais criativa. No
caso da Hyundai, seus produtos
têm sido introduzidos no mercado
com muita lentidão c acabam ficaij-
do ultrapassados quando chegam as
mãos dos consumidores.

Com a transferência, a Hyundai
fica mais próxima de indústrias como
a Apple, cujos métodos administrati-
vos c criatividade de seus técnicos
têm permitido enormes ganhos de
competitividade frente a gigantes co-
mo a IBM, que domina o mercado.
A transferência não deverá levar a
demissões de empregados.

NOVA IORQUE — A Hyundai,
conglomerado sul-coreano, vai
transferir suas operações de fabrica-
ção de computadores pessoais para
o Vale de Silício, na Califórnia, 011-
dc estão localizadas algumas das
maiores empresas do setor em todo
o mundo, segundo informou o The
New York Times. O jornal também
anunciou que a Hyundai vai con-
tratar Edward Thomas, antigo cxc-
cutivo da IBM, para chefiar suas
atividades nos Estados Unidos.

O motivo para isto.é um só: a
indústria de computadores america-
na, apesar dc todos os avanços con-
seguidos pelas empresas orientai,s,

Marco Antonlo Cavalcanti

Nissan produz menos
A Toyota Motor Corp. e a

Nissan Motor Corp. anunciaram
ontem em Tóquio que a sua pro-
dução de carros caiu e as exporta-
çòes permaneceram estáveis no
ano fiscal que terminou em 31 de
março. A Toyota produziu 4,05
milhões de veículos, ou menos
4,1%, teve queda nas exportações
de 0,1%, com 1,70 milhão de car-
ros, e baixa nas vendas dòmésti-
cas de.5,5%,.para 2,3.4 milhões. Já
a Nissan fabricou 2,32 milhões de
veículos, menos 2,3% em relação
ao ano anterior, e viu suas expor-
tações crescerem 0,5%, para 964
mil unidades. As vendas domésti-
cas caíram 4,4%.

Fusão no Japão
Duas empresas químicas

pertencentes ao grupo japonês
Mitsui estudam sua fusão, para
fazer frente à reestruturação do
setor. Mitsui Toatsu e Mitsui
Petrochemical já admitiram a
negociação, que visa enfrentar a
crise inidada em 1991 com a

químicos utilizados na fabrica-
ção de automóveis e eletrodo-
mestiços. Se a fusão ocorrer, a
nova empresa será pouco maior
que a Mitsubishi Kasei, atuai-
mente a mais forte indústria
quimica do Japão.

<¦> WSWWHWBXTOÍTOWÍ ÍSflSS Xví.í íiífC
Ovos grandes podem ser comprados mais barato Alves: dois potes de iogurtes recebidos na promoção

INDICADORES

Lojas vendem ovo
e chorolãtepêla
metade do preço

bras na loja é de ovos de tama--nhormédio e grande, as caixas de
bombons (CrS 3.500) acabaram
uma semana antes da Páscoa.

Pela metade — A Lojas
Americanas também está promo-
vendo, até amanhã, uma liquida-
ção com desconto de 50% sobre
os preços praticados no último sá-
bado, viabilizada em função de
negociações fechadas ontem mes-
mo com os fabricantes. No levan-
tamento inicial, a rede calcula so-
bra dc 10% dos estoques totais —
a expectativa era de encalhe de
15%.

Na Toca do Coelho, pela pri-
meira vez houve sobra de ovos e
chocolates. "Cerca de 6% de todo
o estoque", calculou um dos só-
cios da rede de nove lojas, Wilson
Rosalem, que ainda fechava o ba-
lanço das vendas. Sem experiência
em lidar com encalhes, o empresá-
rio vai esperar até o fim desta
semana para entrar cm contato
com os fornecedores. "Tradicio-
nalmente, ainda há venda de ovos
nos dias após a Páscoa", explicou
Rosalem. Mas, se até o dia Io o
estoque restante não for vendido,
ele vai tentar negociar com as fá-
bricas uma grande promoção. Por
enquanto, para animar as vendas,
já baixou alguns preços. Entre
eles. o do ovinho Bhering, quecustava CrS 8.900 e agora está porCrS 10.000 (duas unidades). No
caso de ovos danificados. Rosa-
lem lembrou que a devolução ás
fábricas é automática.

Supermercado — No Free-
way, o gerente geral, Cleber Cami-
ni, calculou que restaram 220 cai-
xas de ovos, enquanto, no ano
passado, a sobra foi irrisória. "Em
compensação, nesta Páscoa, ven-
demos 40% a mais em bombons."
O encalhe só não foi maior cm
função das promoções de última
hora, realizadas 110 sábado. "Em 15
minutos, vendemos 130 caixas do
ovo Nciígebauer, que estava por
CrS 4.700, mas baixou para CrS
2.900 na promoção relâmpago."

Bolsas
Recorde de

baixa 92
Recorde de

alta 92Fechamento Variação
Para uma segunda-feira útil — em

meio a pleno feriadão -f até que o
movimento de vendas nos supermer-
cados cariocas surpreendeu. Princi-
palmente naqueles onde foram anun-
ciadas promoção de preços. "Não foi
um dia ruim porque ao mesmo tempo
em que muitos consumidores sairam
em viagem outros chegaram", co-
mentou Nelson Veiga, assessor de di-
retoria da rede Paes Mendonça.

A loja Paes Mendonça, da Rua
Riachuelo, Centro, incluída em pro-
grama especial de promoção que ter-
mina amanhã, esteve bastante con-
corrida ontem, notadamente no final
da tarde. Alguns dos produtos que
mais atraíram o consumidor: batata
lisa a CrS 440 o quilo, salsicha Anglo
tipo Viena, 180 gramas, a CrS 1.060 e
pêssego em calda Paes Mendonça,
450 gramas, por CrS 2.180. A promo-
ção só vale para nove lojas da empre-
sa, mas Veiga afirmou que, ontem, o
desempenho das 40 lojas da rede no
Grande Rio superou todas as expec-
tativas. Observou, porém, que a
quinta-feira da semana passada "foi
o dia em que a empresa registrou o
maior volume físico dc venda em to-
do este ano".

Sorte — Nos supermercados

Sendas, a grande novidade da segun-
da-feira foi o lançamento da Senda-
Sorte, uma raspadinha exclusiva que
além de possibilitar ao consumidor
ganhar pequenas mercadorias, ou
descontos que oscilam até CrS 25 mil
no ato da compra, também o creden-
cia — se devidamente preenchida - a
concorrer, em 23 de maio, a automó-
veis, motocicletas e eletrodomésticos.
Para cada CrS 30 mil em compras o
cliente tem direito a uma carteia.

Marcos Ferreira Alves, funcioná-
no público, ganhou dois potes de
iogurte Pauli Croc, após fazer com-
pras no valor total de CrS 111 mil, na
Sendas Bairro de Fátima, Centro.
Raspou três cartelas, foi contempla-
do com uma, mas saiu satisfeito."Além de concorrer a prêmios maio-
res farei uma média com a sogra. Vou
dizer que os comprei especialmente
para ela", brincou.

Josias de Castro, gerente dc mar-
keting da empresa, ponderou que o
dia de ontem não seria um bom parâ-metro para medir o alcance da pro-moção, que também oferece descon-
tos especiais em 30 itens. Mas
afirmou que as vendas se mantiveram
estáveis.

Tóquio
(Nikkei)
Nova Iorque
(Doyy Jones)
Londres *
ÍÜ.TS.E).
Frankfurt *
(pAX-30)
Hong Kong*
(HangSeng)

T iquidação de ovos e chocola-
JLi tes, mesmo depois da Páscoa.
Essa foi a estratégia adotada on-
tem por lojas especializadas e
grandes redes do varejo, em parce-
ria com as indústrias, para tentar
vender, até o próximo sábado, os
estoques que encalharam nas pra-
teleiras — principalmente ovos
maiores e mais caros, uma vez que
os bombons e coelhinhos de cho-
colate foram, este ano, as opções
mais procuradas pelos consumi-
dores. No balanço inicial, os cál-
culos apontam para uma Páscoa
10% mais magra do que a do ano
passado.

O curioso é que os novos des-
contos, de até 50%, já começaram
a surtir efeito. "Comprei só o es-
sencial para a Páscoa. E todos,
ovos pequenos. Agora, vou levar
alguns para sortear entre meus
alunos e para comer durante o
próximo feriado", contava, ani-
mado, o professor Marcos Barros,
enquanto circulava pela Lobras,
do Rio Sul, com uma cestinha re-
pleta de ovos. Ontem mesmo, a
loja iniciou uma queima dos pro-
dutos da marca Lacta, com boa
resposta por parte dos clientes. O
ovo de 850 gramas, por exemplo,
custava, no sábado, CrS 29.500,
mas ontem era vendido a CrS
15.700. Há um mês, era encontra-
do a CrS 34.000."Queremos vender tudo ate o
próximo sábado", previa o geren-
te João Luís Rosa Neto, explican-
do que a redução dos preços já
estava prevista na negociação com
a Lacta. Já as sobras das marcas
Visconti e Neugebauer, segundo
ele, serão devolvidas. Rosa Neto
se disse sàtisleito com o volume de
vendas. "Isso 

porque brigamos
muito com o preço da concorrèn-
cia." Enquanto boa parte das so-

Fontes: AFP, EFE; • feriado, fechamento dc auarta-foira

Ouro MoedaS(cotaçèo/d6l.r)
Ontem Anterior

(U$*/<mça-troy)
Ontem Anterior

Nova Iorque
(Handyand
Harman)

iene
Marco

Londres Franco
Franco sufco

Zurique Libra' 1,7505 1,7640

Dólar canadense 1,1792 1,1864
Hong Kong * 337,05 339,75

Fonto: UPI;' feriado, fechamento doquarta-feira Florim
Coroa sueca
Escudo
PesetaJuros
Cruzeiro n.d.
Peso argentino n.d.
Peso uruguaio n.d.

Emissão
(90 dias)

Fecha,
mento

Um ano
atrás

3,63% n.d.
3,67% 5,95%' 
3'®7T°irr""'d"

315/16% n.d!'

Tesouro
Fonte: AP Dow Jones (Nova Iorque)' uma libra compra USS 1,7505:' UPI (Nova loraue)C. Paper

Eurodólar
Coriimodities

{libras por t) Ontem f Anterior
41/8% . n.d.

Fontes: UPI e AP Dow Jones

Açúcar (maio)'
Cacau (maio)
Trigo (maio)
Suco de laranja
(maio) "

Petróleo
(ÜS«/borril)

Ontem Anttrloi

Fonte: EFE (Londres);' em dólares portonelada: " em centavos de dólar porlibra poso (UPI. Nova Iorque; * feriado,fechamento de quarta-feira
Fonte: EFE; cotação do óleo cru tipointermodiàrio para entrega em maioum pacote de biscoito
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Autolatina reajusta 
prego em 20,8% "

¦ Gol CL passa a custar CrS 23.368.536 e Ford Versailles, Cr$87.396.384 Bancos americanos
SAO PAULO — No final da tardc mcnte um rcferencial para as outras . .  r» • ,

dc ontem cm meio ao feriado de monladoras, acabou scndo maior do Acs COTT*PTY1 1T11 Pf 1/"Pfl PQAI ascoa, a Autolatina deu uma noticia que o cspcrado pclo mcrcadn. Nns wS HOVOS prGCOS tJv/xJLC'lXA 111 LC/X VCIlyClU
miarga aos consuniidores: aumcnto revenHpHnnic n pvnnnt.it;,,., „„ —— 3
de 20,8%, valido para todos os mo- torno de uma correcao'de I0/ n/i . . , _ . ¦ _ t WASHINGTON - Mais de urn ma dos juros oferecidos pelos titu-'
delos da linha, que inclui as marcas mnximn — tie i«/u, no Modelo [ Preco antigo] Preco novo| teredos maiores bancos america- los do Tesouro. A proposta doj
VolkswageneFord. ,""0, nosesocicdadesdcpoupangadcve- T;1J>1C foi feira a sonrbra-do FDIC

Mais uma vcz, a holding — aue • ^om esse aumento, a Autolatina rao ter os seus depositos dc fundos Improvement Act (Lei dc Melhoria
reuneasduasmontadoras e tem mais vai puxar para cima os reajustes das ; Gol CL 1.6 gasolina Cr$ 19.517.000 Cr$ 23.368.536 mutuos sob supcrvisao federal do FDIC), de I99I, prcparada para
de 50% do mercado nacional de vei- ®u'ras m°ntadoras", preve um reven- ; qiiando uma nova regulamentagao impedir que bancos cm dificuldades'
culos — e a primeira a anunciar dedor da Volkswagen. Dizia-se tam- Parati CL alcool Cr$ 22.360.000 Cr$ 27.010.088 cntrarem vigor em junhodesteano, paguemaltastaxasdejurosafimdc,
aumento. As tabelas, como os novos P1?1 ^ue ^ holding poderia optar pela - lnlormaram tontes do govcrno. Um atrair clicntes.
pregos, estavam sendo rodadas on- tatica, utilizada muitas vezcs pcla Ge- Santana GLSi gas. Cr$ 66.200.000 Cr$ 79.969.600 nutnero nao determinado de filiais Tais instituiQoes nao raro trazeni
tem mesmo nos computadores da fa- nera' Motors, de dividir a alta cm ; americanas de bancos japonescs prejuizo para o Tesouro, porque os-
brica para serem distribuidas aos re- duas etapas. Voyage G.L gas Cr$ 25.375.000 Cr$ 30.653.000 51 Podcrao s?r afetadas pcla depositos ate USS 100.000 estao se-
vendedores amanha. Isso nao ocorreu. A montadora ; legislagao, que equivale a uma in- gurados pelo FDIC, mas a institui-;

A partir de quarta-feira, o modelo preferiu aumentar de vez seus pre?os. Apollo G.L gas Cr$ 28.600.000 Cr$ 34.548.800 tervengao branca c que csta scndo giio nao dispoe de fundos cm nive(
mais barato da Autolatina, o Gol Apesar disso, ainda resta a dccisiio proposta pelo hedcral Deposit In- sullciente para cobrir todas as que-
CL, que custava Cr$ 19.517.000, pas- das outras montadoras, que prova- Escort XR3 gas Cr$ 43.000.000 Cr$ 51.944.000 f T* bras. A nova regulamentagao esta-
sa a ser vendido por Cr$ 23.368.536, velmente divulgarao seus novos pre- n mir i |£ca|?'. belcce que os hrokenule deposits so
enquanto o mais caro, o Ford Ver- 90s amanha mesmo, de aumentar 11 Verona gas Cr$ 26.000.000 Cr$ 31.858 000 .K Sle-f™ i"" cstarao. 'ivres da supervisao federal
sailles — que valia CrS 72.348.000 uma vez so, ou dividir o reajuste para Hi ? f1UtU0S' cha* se segu.rcm rigidos padrocs de con-
custara CrS 87.396.384. chocar menos o consumidor, que no " Versailles GLS gas Cr$ 72.348.000 Cr$ 87.396.000 rennet ¦Jxt'ZzJl 'ZmlLl,TC 

1ut![e sc sc caP'l.alizarcm- Dezenas
, 

A^ento maior - O aumen- ultimo fim de semana compareceu em U d.Ss 
Sum minimdc ¥ncos. amer!ca,10s fajido.

10 dc 20,8/, da Autolatina, normal- massa a, conc^ionarias. 100,000, aEi,!°qu°0?S%p W**

Consorcio tem norma rigida Consumidor corre as revendas Hvuriflai 
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comegou a regulamcntar a abertura sorcios que solicitarem registro no estao trabalhandoem alta velocidadc CLeGTIforam vendidosnoplantao Cr 1 * T T Ade novos grupos de consorcios, que BC terao que iniciar suas atividades para atender a corrida dos consumi- desabado. Eja tem gentena ilia", diz T Q I^T"! fx) O TO H I /\deverao ser liberados a partir de 15 ate o fim deste ano e seus proprieta- dores as lojas. Cerca de 80% das o vendedor JoseHiroshio. -LCI* L/A IvU' L/CI/JLCv A—J V_/ L JL
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remcomatrasonaentregaclebensha 2.163, divulgada ontem pelo BC, SKmosCGo^CTrSradl qfS° ^umidor 

fez melhor negocio ?5o dc computaSoil?pessolfs para ?S° scus Produtos
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Sobras da Pascoa Supermercados tem INDICADORES 
;

 Lojas vendem OVO bras na lojl e de ovos de tama- 1 1 • -t b-i-Tchocomm—vendas —-

metade do prefo Para 
T Tt*"6,i-'" 

1 —^

T iquidagao de ovos e chocola- Americanas tambem esta promo- movimento"^ vendus* nos suncrmcr° 
da"^eira foi 0 )an9?"jento dti Senda- T6qijio 

Li tcs, mesmo depois da Pascoa. vendo, ate amanha. uma liquida- cados cSr ' rasupadinha cxclusiva 1UC H®.,36 £90% .23,801.18 17,175,53.... :
Essa foi a estrategia adotada on- ?ao com descpnto dc 50% sobrc palment naquelSSmfa de p0SSlb,htar 30 ™nsSlldor £ I) 3 336 31 3019 pts 3 353 ,6 317,4, !
tera por lojas especializadas °s Prafcados no ultimo sa- gadas prom2cao de pto !!nS fbi f"ha peqUenas, "Fionas, ou Mm .;
grandes redes do varejo, em parce- blllzada em fungao dc um dia ruim porque ao mesmo tempo nn d°i rnmnrT ff Ol).. ?M,6 :l.6pts 2.640,0 2.382,7 *
ria com as industrias, para tcntar ne8°ciafoesJechadas ontem mes- em que muitos consumidores sairam •. ' 

f ,T tambcm 0creden- Frankfurt* 
vender, ate 0 proximo sabado, os ",0 com os fabricantes. No levan- em viagem outros chegaram", co- Cia sc dcvidamentc preenchida - a .(OAX:30J .!-74?,23 +5.44 pts 1.764,80 1.678,73
estoques que encalharam nas pra- 'a,yen,° 

"''C'''1, a rede calcula so- mcntou Nelson Veiga, assessor de di- concorrcr, cm 23 de maio a automo- Hong Kong-
teleiras - principalmentc ovos bra de 10% dos estTcs IoU,,s rctoria da rede Paes Mendonca. nC,S' m°!oc'cl'ta'c clctrodomesticos. .l«55ft!.5»Sl 4,906,11 +102,58 P,s 6.071,19 4.301,78 ;
maiores e mais caros, uma vez que a 

cxpectativa era dc cncalhc de A loja Paes Mendonga, da Rua ,ara 
08 

^ mi' cm comPras 0 •
os bombons e coelhinhos de cho- ^ , .. Riachuelo, Centra, incluida cm nro- tlientc tem direito a uma cartela. F°"f,gyAFP'EFE- • Marfp,lochamemodeqpr(a.-ieira
eolate foram, cste ano. as opgocs . 8 

^oc,a Coelho, pela pri- grama especial dc promogao que ter- . Marcos Fcrreira Alves, funciona-  I" 1
mais procuradas pelos consumi- llleira v« 'louve sobra dc ovos inina amanha, csteve bastante con- rio publico, ganhou dois potes dc QriifO (U3a/o.^a-t,-oy) ^SoecfaSSlc^Mpto/ddiBr)
dores. No balango inicial, os eal- chocolates. Cerca de 6% de todo corrida ontem, notadamcme no final 'ogurte Pauli Croc, apos fazcr com-
culos apontam para uma Pascoa 0 " calculou urn dos so- da tarde. Alguns dos produtos que pras no valor total de CrS 111 mil, na 0n,em Anterior 0n,em Anterior)
10% mais mgm do que a do ano Sos , 

r de Pove'°Jas. Wilson mais atrairam 0 consumidor: batata Scndas Bairro de Fatima, Centro.  
passado. Kosalcra, que ainda fechava 0 ba- lisa a CrS 440 0 quilo, salsicha Anglo Raspou tres cartelas, foi contempla- Nova lorque  

O curioso e que os novos des- lan^odas vcndas-Sem experiencia tipo Viena, 180 gramas, a CrS 1.060 e do com uma, mas saiu satisfeito. (Handyand J.?"® .1BH |
contos, de ate 50% yi comecaram c-m -r com cncaIIJes'0 emPresa- pessego em calda Paes Mendonga, "Alem de concorrcr a premios maio- ••"§$$. H®!?? Maroo 1.663? 1.6370
a surtir efcito. "Comprci so 0 cs- 00 Vai esPerar at® 0 fim desta 450 gramas, por CrS 2.180. A promo- res farei uma media com a sogra. Vou ..!&™!ZS?..!, BlS. .?.?.?.•.??. Franco 5,6205 5,5410
sencial para a Pascoa. E todos seniana Para entrar em contato gao so valc para nove lojas da empre- dizer que os comprci especialmcnte n.d. n.d. Franco suico 1,5365 1,5085
ovos pequenos. Agora, vou levar eo!n os lo™*edores. "Tradicio- sa, mas Veiga afirmou que, ontem, 0 para ela", brincou. 1 iff.W®.!,  aS7*25* Icmlod 

"ilibra"* U505 i',764o'

alguns para sortear entre mcus na "Ilmhc, anida ha venda de ovos desempenho das 40 lojas da rede no Josias de Castro, gcrcnlc de mar- Hong Kong' 337,05 339,75 Lira 
1.249 1.232

alunos c para comer durante p0S ,as 
aP®s 8 Pascoa'» explicou 9^" R'° suPerou (°das as expec- keting da empresa, ponderou que 0  

 
T6iar^denM''Tirai' 'i'im I

proximo feriado", contava, ani- Rosa'em' Mas. se ate 0 dia 1° tativas. Observou, porem, que a dia de ontem nao seria um bom para- Fonte: UPI;' feriado, technmonto de I 1 
8720 i' mm' j

mado, 0 professor Marcos Barros f0que restante nao for vcndido- lV?tai,ra da seraana Passada "foi metro para medir 0 alcance da pro- "T"  ¦'
enquanto circulava pela Lobras' u ¦ va'tentar ne8°ciar com as fa" ° • em,quc 8 ?mp.rcsa ^strou 0 mogao. que tambem ofcrece descon- — was. ¦

do Rio Sul, com uma cestinha re- bncas uma 8raa^ promogao. Por volumc fisico de venda em to- tos especiais em 30 itens. Mas a","™ 
" 

I
pleta de ovos. Ontem mesmo, enquanto, para ammar as vendas, do cste ano . afirmou que as vendas se mantiveram **UrOS .Peseta n.d. 104.60 )
loja iniciou uma queimi dos pro- ^ 

a'.xou alguns pregos. Entre or e os supermercados estaveis. Emissao Focha. Umano !?.•.§ !?,4.
dittos com boa cu^tora C^8^00^ 

^"erm8», ^ 

^ ^ 

^ 

^

vend^'-i 
110^ m0dc minutos- vendemos 130 caixas do Ontem Anterior I fuco de laranja

muito c 
porque br'iam.os ovo Neugcbauer. que estava por 1 Wjgm|jk ! ..tei" 1.37,15
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INTERNACIONAL

Bancos americanos

sofrem intervençãoOs novos preços
WASHINGTON - Mais de 11111

terço dos maiores bancos america-
nos c sociedades de poupança deve-
rào ter os seus depósitos dc fundos
mútuos sob supervisão federal
quando uma nova regulamentação
entrar em vigor em junho deste ano,
informaram fontes do governo. Um
número não determinado de filiais
americanas de bancos japoneses
também poderão ser afetadas pelalegislação, que eqüivale a uma in-
tervenção branca e que está sendo
proposta pelo Federal Dcposit I11-
surançe Corporation (FDIC), a ins-
tituição reguladora do mercado.

O FDIC planeja também limitar
as taxas dos fundos mútuos, chá-
mados dc brolçeraçle tleposits c quereúnem aplicações de diferentes
clientes num mínimo dc US$
100.000, a não mais que 0,5% aci-

ma dos juros oferecidos pelos títu-
los do Tesouro. A proposta do<
FDIC foi leíta à soirrbra- vk) FDIC
Improvcment Act (Lei de Melhoria
do FDIC), de 1991, preparada pari
impedir que bancos cm dificuldades'
paguem altas taxas de juros a fim de
atrair clientes.

Tais instituições não raro trazem
prejuízo para o Tesouro, porque os
depósitos até USS 100.000 estão se-
gurados pelo FDIC, mas a institui-
ção não dispõe de fundos em nível,
suficiente para cobrir todas as que-bras. A nova regulamentação esta-
beleee que os brukenule deposite só
estarão livres da supervisão federal
se seguirem rígidos padrões de con-
duta e se se capitalizarem. Dezenas
de bancos americanos têm falido
cm decorrência dc maus emprésti-
mos ao setor habitacional.

Gol CL 1.6 gasolina Cr$ 19.517.000

NOVA IORQUE - A Hyundai,
conglomerado sui-coreano, vai
transferir suas operações de fabrica-
ção de computadores pessoais parao Vale de Silício, 11a Califórnia, 011-
de estão localizadas algumas das
maiores empresas do setor cm todo
o mundo, segundo informou o The
New York Times. O jornal também
anunciou que a Hyundai vai con-
tratar Edward Thomas, antigo exe-
cutivo da IBM, para chefiar suas
atividades nos Estados Unidos.

O motivo para isto é um só: a
indústria dc computadores america-
na, apesar de todos os avanços con-
seguidos pelas empresas orientais,

ainda é a maior do mundo. Não só
a maior como a mais criativa. No
caso da Hyundai, seus produtos
têm sido introduzidos 110 mercado
com muita lentidão e acabam fican-
do ultrapassados quando chegam ás
mãos dos consumidores.

¦Com a transferência, a Hyundai
fica mais próxima dc indústrias como
a Apple, cujos métodos administrati-
vos c criatividade de seus técnicos
tèm permitido enormes ganhos de
competitividade frente a gigantes co-
1110 a IBM, que domina o mercado.
A transferência não deverá levar a
demissões de empregados.

Marco Antonio Cavalcanti

imsan produz menos
A Toyota Motor Corp. e a

Nissan Motor Corp. anunciaram
ontem em Tóquio que a sua pro-
duçào de carros caiu e as exporta-

¦ções permaneceram estáveis no
ano fiscal que terminou em 31 de
março. A Toyota produziu 4,05
milhões de veículos, ou menos
4,1%, teve queda nas exportações
de 0,1 %, com 1,70 milhão de car-
ros, e baixa nas vendas domésti-
cas de 5,5%, para 2,34 milhões. Já
a Nissan fabricou 2,32 milhões de
veículos, menos 2,3% em relação
ao ano anterior, e viu suas expor-
Tã^ès-xTesnTOti--0T5^^
mil unidades. As vendas domésti-
cas caíram 4,4%.

Fusão no Japão
Duas empresas químicas

pertencentes ao grupo japonês
Mitsui estudam sua fusão, para
fazer frente à reestruturação do
setor. Mitsui Toatsu e Mitsui
Petroehemical já admitiram a
negociação, que visa enfrentar a
crise iniciada em 1991 com a

químicos utilizados na fabrica-
ção de automóveis e eletrodo-
mestiços. Se a fusão ocorrer, a
nova empresa será pouco maior
que a Mitsubishi Kasei, atual-
mente a mais forte indústria
quíõdcidõlãpãõl -—

Ovos grandes podem ser comprados mais barato Alves: dois potes de iogurtes recebidos na promoção

INDICADORES

Lojas vendem ovo
e chocõIãJè~pêlã
metade do preço

bras na loja é de ovos de tama-
nhos médio e grande, as caixas de
bombõnT[Crr3:5üO)^ã1)mw
uma semana antes da Páscoa.

Pela metade — A Lojas
Americanas também está promo-vendo, até amanhã, uma liquida-
ção com desconto de 50% sobre
os preços praticados 110 último sá-
bado, viabilizada em função de
negociações fechadas ontem mes-
mo com os fabricantes. No levan-
tamento inicial, a rede calcula so-
bra de 10% dos estoques totais —
a expectativa era de encalhe de

Bolsas
Recorde de

baixa 92
Recorde de

alta 92
Fechamanto Variação

Para uma segunda-feira útil — cm
meio a pleno feriadão —, até que o
movimento de vendas nos supermer-
cados cariocas surpreendeu. Princi-
palmente naqueles onde foram anun-
ciadas promoção de preços. "Não foi
um dia ruim porque ao mesmo tempo
em que muitos consumidores sairam
em viagem outros chegaram", co-
mentou Nelson Veiga, assessor de di-
retoria da rede Paes Mendonça.

A loja Paes Mendonça, da Rua
Riachuelo, Centro, incluída em pro-
grania especial dc promoção que ter-
mina amanhã, esteve bastante con-
corrida ontem, notadamente no final
da tarde. Alguns dos produtos quemais atraíram o consumidor: batata
lisa a Cr$ 440 o quilo, salsicha Anglo
tipo Viena, 180 gramas, a CrS 1.060 e
pêssego em calda Paes Mendonça,
450 gramas, por CrS 2.180. A promo-
ção só vale para nove lojas da empre-
sa, mas Veiga afirmou que, ontem, o
desempenho das 40 lojas da rede no
Grande Rio superou todas as expeli
tativas. Observou, porém, que a
quinta-feira da semana passada "foi
o dia cm que a empresa registrou o
maior volume tísico de venda em to-
do este ano".

Sorte — Nos supermercados

Sendas, a grande novidade da seguia
da-feira foi o lançamento da Senda-
Sorte, uma raspadinha exclusiva que
além de possibilitar ao consumidor
ganhar pequenas mercadorias, ou
descontos que oscilam até CrS 25 mil
110 ato da compra, também o credcn-
cia — se devidamente preenchida - a
concorrer, em 23 de maio, a automó-
veis, motocicletas e eletrodomésticos.
Para cada CrS 30 mil em compras o
cliente tem direito a uma carteia.

Marcos Ferreira Alves, funcioná-
rio público, ganhou dois potes dc
iogurte Pauli Croc, após fazer com-
pras no valor total de CrS 111 mil, na
Sendas Bairro de Fátima, Centro.
Raspou três cartelas, foi contempla-
do com uma, mas saiu satisfeito."Além de concorrer a prêmios maio-
res farei uma média com a sogra. Vou
dizer que os comprei especialmente
para ela", brincou.

Josias de Castro, gerente de mar-
keting da empresa, ponderou que o
dia de ontem não seria um bom parâ-metro para medir o alcance da pro-moção, que também oferece descon-
tos especiais em 30 itens. Mas
afirmou que as vendas se mantiveram
estáveis.

Tóquio
(Nikkej)
Nova Iorque
(Dow Jones)
Londres *
(FTSE)
Frankfurt'
(DAX-30)
Hong Kong '
(Hang Seng)

Fontes: AFP, EFE; • feriado, fechamento de Quarta-feira
Na Toca do Coelho, pela pri-meira vez houve sobra de ovos e

chocolates. "Cerca de 6% de todo
o estoque", calculou um dos só-
cios da rede de nove lojas, Wilson
Rosalcm, que ainda fechava o ba-
lanço das vendas. Sem experiência
cm lidar com encalhes, o empresa-
rio vai esperar até o fim desta
semana para entrar em contato
com os fornecedores. "Tradicio-
nalmente, ainda há venda de ovos
nos dias após a Páscoa", explicou
Rosalcm. Mas, se até o dia Io o
estoque restante não for vendido,
ele vai tentar negociar com as fá-
bricas uma grande promoção. Por
enquanto, para animar as vendas,
ja baixou alguns preços. Entre
eles, o do ovinlio Bhering, quecustava CrS 8.900 e agora está porCrS 10.000 (duas unidades). No
caso de ovos danificados, Rosa-
lem lembrou que a devolução às
fábricas é automática.

Supermercado — No Free-
way. o gerente geral, Cleber Cami-
ni. calculou que restaram 220 cai-
xas de ovos, enquanto, no ano
passado, a sobra foi irrisória. "Em
compensação, nesta Páscoa, ven-
demos 40% a mais em bombons."
O encalhe só não foi maior em
função das promoções de última
hora. realizadas no sábado. "Em 15
minutos, vendemos 130 caixas do
ovo Neugebauer. que estava por
CrS 4.700, mas baixou para CrS
2.900 na promoção relâmpago."

(USâ/oiiça-tfoy) lotação/dólar)
Ontem Anterior Ontem Anterior

Nova Iorque
(Handyand
Harman)
Londres 1
Paris"

Marco
Franco
Franco suico

Zurique *
Hong Kong

Dólar canadense 1,1792 1,1864Fonte: UPl; * feriado, fechamento dequarta-feira Florim
Coroa sueca
Escudo

Juros Peseta n.d,
Cruzeiro n.d,
Peso argentino n.d,

Emissão
(90 dias)

Facha,
monto

Um ano
atrás

Peso uruguaio
Tesouro 3,63%

3,67%
3,87%

315/16%
41/8%

Fonte: AP Dow Jonos (Nova forque)' uma libra compra USS 1,7505;' UPl fNova Iorque)C. Paper
Eurodólnr
Libor Commodities

(iibras per t) Ontem | AnteriorFontes: UPl e AP Dow Jones

Açúcar (maio)' 211,00 211,20
Cacau (maio) 693,00 611,00

Petróleo
(USt/barril)

Ontem Antarioi

Fonte: EFE (Londres):' cm dólares portonelada; •• em centavos do dólar porlibra poso (UPl. Nova Iorque. * feriado,fechamento de auarta-feira
¦s: carteia deu um pacote ãe biscoito Fonte EFE: cotação do óleo cru tipointermediário para entrega em maio
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Informe Econômico

Investidores 
estrangeiros já começam a receber cópias de

um trabalho insuspeito que o Lloyds Bank, o terceiro
maior banco inglês, acaba de publicar sobre a economia
brasileira. Entre outros fatores que apresenta a favor do
investimento no país, a análise do Lloyds destaca:

O clima favorável que se criou a partir do acordo com o
FMI, a irreversível abertura da economia, o sucesso do
processo de privatização, a necessidade de atrair a pou-
pança estrangeira.

O cenário político está muito mais estável, com o
Congresso Nacional desempenhando um papel importan-
te no processo de tomada de decisões estratégicas. Como
resultado disso, as estruturas democráticas têm-se conso-
lidado, deixando poucas possibilidades para que futuros
governos adotem medidas econômicas provisórias.

A possibilidade de obter retorno substancial, baseada
no grande potencial de crescimento do país, no recuo do
nível das taxas de juros internacionais e no fato de os
papéis brasileiros estarem substancialmente subvaloriza-
dos no mercado externo.

A análise lembra que o investimento estrangeiro no
Brasil é concentrado no setor industrial (70%), com
predomínio da Comunidade Econômica Européia, segui-
da dos Estados Unidos e Japão. Para quem pergunta 

"por

que o Brasil?", o trabalho do Lloyds lembra ainda que o
país tem a oitava economia do mundo capitalista (o
critério é do Produto Interno Bruto) e é um dos maiores
produtores agrícolas do mundo. Numa comparação do
Produto Interno Bruto, o Brasil, com US$ 313 bilhões,
aparece à frente de Espanha (US$ 288 bilhões), Coréia do
Sul (US$ 171 bilhões), México (US$ 126 bilhões), Formo-
sa (US$ 119 bilhões), Argentina (US$ 74 bilhões), Portu-
gal (US$ 34 bilhões) e Chile (US$ 19 bilhões).

Encontro didático
Diretores financeiros de

empresas do setor produtivo
estarão depois de amanhã no
BNDES, para uma reunião-
seminário com executivos do
banco. A iniciativa é do Insti-
tuto Brasileiro de Executivos
Financeiros e o objetivo é
mostrar aos homens que cui-
dam do dinheiro das empre-
sas como funciona a única
agência de investimentos de
longo prazo no Brasil, quais
as linhas de crédito disponí-
veis, as prioridades de atua-
ção do banco, exigências,
condições financeiras, os
meandros a se percorrer para
obter crédito.
Duplo comando

E provável que os 700
mil bancários de todo o país
entrem nas negociações sala-
riais deste ano (a data-base é
Io de setembro) obedecendo a
dois comandos nacionais. A
Força Sindical resolveu in-
vestir pesado no reduto da
CUT e está organizando o

Diminui emprego na indústria

¦ Pesquisa do IBGE detecta retração de 4,1% nos 2 primeiros meses do ano

seu Secretariado Nacional
dos Bancários.
Disfarce

Para escapar do precon-
ceito dos portugueses contra
os brasileiros, o baiano Hum-
berto Santos, dono de uma
importadora de equipamen-
tos para máquinas de escre-
ver em Portugal, decidiu tirar
a palavra 

''Brasil" do nome
de sua empresa. Em vez de
Karfilm do Brasil, a empresa
passou a chamar Karfilm Ca-
racteres. Não adiantou. O
preconceito em relação aos
brasileiros tem crescido tanto
naquele país qüe Santos re-
solveu mudar a sede da em-
presa para a Espanha. "Perdi
clientes por ser brasileiro",
diz ele.
Balanço

O programa de apoio às
micro, pequenas e médias
empresas, instituído pelo Ba-
nespa em setembro do ano
passado, através do Fórum
Paulista de Desenvolvimento,
já firmou 732 contratos, no
valor de Cr$ 1,7 bilhão. Seu
objetivo é facilitar a aquisi-
ção de equipamentos, ferra-
mentas e melhoria de insta-
lações por parte de profissio-
nais de nível técnico e univer-
sitário. Os financiamentos já
concedidos se referem a cré-
dito pessoal para pessoas físi-
cas (294 contratos), capital de
giro para pagamento de 13°
salário (168), crédito rotativo
(112), crédito pessoal para
pessoa jurídica (63), financia-
mentos a recém-diplomados
(4T),a~qüisiçãode máquinas
(32), financiamento para téc-
nicos (21) e aquisição de fer-
ramentas.
Cara a cara

A Câmara Americana de
Comércio encontrou um jeito

para reunir os dois preten-
dentes à presidência da Fiesp
numa única ocasião. No dia S
de maiorapresenta Carlos
Eduardo Moreira Ferreira e
Emerson Kapaz a seus asso-
ciados. Não será um debate.
Primeiro fala um, depois fala
o outro. Quem é "um" e
quem é "outro" ainda não.se
sabe.

1001 utilidades
Fernando Sampaio Fer-

reira Filho, um dos herdeiros
que deixou a Bombril, hoje
controlada pelo grupo italia-
no Cragnotti & Partners, está
entrando num novo ramo de
negócios: inaugura em maio,
em São Paulo, a primeira Al-
phaGraphs, gráfica no estilo
fast food, muito comum nos
Estados Unidos. É a estréia
da franquia americana no
Brasil e, de certa forma, repe-
te o conceito das 1001 utili-
dades do Bombril, fazendo
de tudo um pouco com rapi-
dez e tecnologia avançada.
Duas outras AlpHãGfãpte já—
estão em obras em São Pau-
lo.

Alta renda
A coleção de inverno da

Hugo Boss vai chegar às lojas
com preços bem galgados.
Uma camisa não sairá por
menos de Cr$ 100 mil, 10%
do valor de um terno de in-
verno.

Comemoração
A diretoria da Bolsa de

Valores de São Paulo (Boves-
pa) organizou um almoço es-
pecial para comemorar o re-
corde absoluto do volume de
negociações de ações regis-
trado ontem, que superou os
Cr$ 700 bilhões. Foi regado a
champagne francês.

Será?
Soou mal a declaração

do ministro Marcílio Mar-
ques Moreira de que o gover-
no poderá até vir a decretar
um novo empréstimo com-
pulsório, na tentativa de au-
mentar a arrecadação do te-
souro. Sinal dos tempos,
porém, é que pouca gente no
mercado se apavorou. Se a
declaração tivesse sido feita
nos tempos da ex-ministra
Zélia, sem dúvida haveria
uma correria em direção ao
ouro e ao dólar. "Desta vez,
o pessoal resolveu esperar
por sinais mais esclarecedores
do Ministério da Economia",
comentou um experiente pro-
fissional do mercado finan-
ceiro.

Otimismo
Já há quem fale em infla-

ção medida pelo IGP da Fun-
dação Getúlio Vargas entre
18.5% e 19% para maio.

Célia Chaim, interina, com sucursais

O número de pessoas ocupadas na
atividade industrial caiu 1,6% de ia-
neiro para fevereiro, nos oito estados
pesquisados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
No primeiro bimestre do ano, a que-
da chega a 4,1%, na comparação
com os já deprimidos janeiro e feve-
reiro de 1991.0 único dado relativa-
mente animador vem do acumulado
de 12 meses, em que a queda registra-
da (-8,3%) é inferior à do mesmo
indicador em janeiro (-9,3%) e em
dezembro (-10,2%, o pior resultado
em 20 anos). O Departamento de In-
dústria (Depind) da Diretoria de Pes-
quisas do IBGE adverte que ninguém
deve se animar muito com essa de-
pressão menos acentuada, pois boa
parte da evolução da taxa resulta dos
efeitos sobre a base de comparação
do Plano Collor II.

Os resultados acumulados de 12
meses, embora menos influenciados
pelos efeitos estatísticos da base de
comparação) deprimida, não ficam
imunes a esse processo, tendo passa-
do de uma queda de 13,3% em de-
zembro de 1991 para uma retração
mais modesta, de 4,8% em fevereiro
de 1992, no caso da massa real de
salários, e de uma baixa de 3,3% para
uma alta de 4%, no caso do salário
contratual médio real, para os mes-
mos períodos.

O aumento significativo da produ-
ção industrial em fevereiro (6,6%), se
não reverteu a redução dos empregos,
foi capaz de afetar positivamente os
salários, de acordo com os dados do
IBGE. Os salários contratuais cresce-
ram 18,3%, descontada a inflação,
no primeiro bimestre de 1992 e

16,5%, também em termos reais, na
comparação de fevereiro de 1992 com
fevereiro de 1991. Em janeiro, o re-
sultado da comparação com igual
mês do ano passado apontara uma
alta de 19,6%, superior à de feverei-
ro. No acumulado de 12 meses, con-
tudo, o resultado de fevereiro (-4,8%)
é menos pior do que o de janeiro
(-8,8%).

Salários — Com influência da
redução do número de trabalhadores
que dividem o bolo das remunera-
ções, o salário médio real cresceu
23,4% no acumulado do primeiro bi-
mestre; 21,4% na comparação de fe-
vereiro de 1992 com fevereiro do ano
passado; e 4% no acumulado de 12
meses, contra 0,7% no período de um
ano encerrado em janeiro. O salário
médio real resulta da divisão da maS-

sa salarial pelo número de ocupados,
daí a influência positiva sobre a taxa
do aumento das demissões.

O Rio de Janeiro foi a região pes-
quisada em que o salário médio da
indústria teve o melhor resultado; na
comparação fevereiro/janeiro: estabi-¦ lidade, ou 0% de variação. Nas de-
mais regiões ou estados, as quedas
variaram de 0,1% em Minas Gerais a
9,1% no Nordeste, passando pela Re-
gião Sul (-5,3%), pior do que a média
nacional (-3,1%). O desempenho rela-
tivamente positivo se repete no nível
de emprego, com o Rio em segundo
lugar (-1,1%) entre as áreas de menor
redução, superado apenas pela Rç-
gião Sul (-1,2%). São Paulo (-2%) e
Minas Gerais (-1,8%) reduziram o
emprego mais do que a média nacio-
nal, igualada pelo Nordeste (-1,6%).

Disquete do IR sai na 
quinta

¦ Receita distribuirá 12 mil exemplares no Rio de Janeiro e no Espírito Santo

As agências
da Receita Fe-
deral do Rio de
Janeiro e do
Espírito Santo
estarão distri-
buindo, a par-
tir da próxima
quinta-feira, os disquetes com o pro-
grama padrão do formulário do Im-
posto de Renda que permitirão aos
contribuintes fazer sua declaração de
rendimentos em microcomputador.
Para tanto, o micro tem que ter 640
Kb de memória e 1 MB de área dis-
ponível no disco rígido. O contri-
buinte deve usar ura sistema opera-
cional DOS 3.3. ou mais recente.

Para apanhar o programa, os interes-
sados precisam levar à Receita um
disquete virgem de 5 1/4 polegadas,
de dupla densidade e dupla face. O
contribuinte receberá o disquete com
o programa e um folhetim de como
operá-lo. A Receita vai distribuir um
total de 12 mil disquetes na T Região
Fiscal, que compreende os estados do
Rio de Janeiro e do Espírito Santo.

Com o programa, o contribuinte
poderá fazer sua declaração de rendi-

, mentos, automaticamente, com mais
rapidez e sem erros. O sistema só
serve para quem for entregar a decla-
ração em disquete, pessoa física ou
jurídica. Ele não vale para ajudar ao

preenchimento do formulário em pa-
pel, que tem outros campos de da-
dos.
No Rio, a partir de quinta-feira, os
disquetes estarão disponíveis nas se-
guintes agências da Receita Federal;
Bangu — Rua 12 de Fevereiro, 409;
Campo Grande — Rua Campo
Grande, 856/201; Catete — Rua das
Laranjeiras, 28; Centro — Avenida
Presidente Antonio Carlos, 375, tér-
reo; Copacabana/Ipanema — Rua
Barão da Torre, 296; Madureira —
Praça Armando Cruz, 66; Méier —1 Rua Dias da Cruz, 421; Ramos —
Rua Monsenhor Alves da Rocha,
138; e Tijuca — Rua Pereira Nunes,
419.

I—I A Caixa Econômica Federal (CEF)— informou ontem que a maioria dos
extratos referentes ao movimento e rendi-
mento da caderneta de poupança, fundão,
CDB e conta-corrente de seus 16 milhões
de correntistas e poupadores, indispensá-
veis para serem relacionados na declara-
ção do IR, já foram postados dia 9. Ape-
nas 48 mil extratos tiveram sua remessa
atrasada, mas a CEF garante que esse lote
já foi enviado e diz que o não recebimento
pode ter ocorrido em função do feriado da
Semana Santa ou da mudança de endereço
do cliente. Ainda ontem, o JORNAL DO
BRASIL recebeu inúmeros telefonemas de
leitores reclamando que ainda não haviam
recebido os extratos.

Variação patrimonial 
vai exigir atenção

José Ramos

BRASÍLIA — Os contribuintes de-
vem tomar alguns cuidados na hora
de preencher sua declaração do Im-
posto de Renda para não pagar mais
imposto do que devem. O conselho é
dado pelos sócios da SBS -Consulto-
ria Empresarial Ltda., sigla que reúne
os sobrenomes de Romeu Salaro, Pau-,
lo Baltazar e Eivany da Silva, ex-técni-
cos da Receita Federal que no ano
passado elaboraram a atual legislação
tributária e que este ano pediram apo-
sentadoria e partiram para a iniciativa
privada. Salaro observa que a simplifi-
cação da declaração reduziu as mar-
gens para manobras legais que permi-
tam à pessoa física pagar menos
imposto, ao contrário do que ocorre-tom-a^en
do a lei é complicada, e termina deir
xando brechas", explica. Mesmo as-
sim, alguns cuidados precisam ser
tomados, como nos exemplos a seguir:
¦ Patrimônio

Na declaração deste ano, a Recei-
ta exige que os contribuintes regis-
trem os seus bens (imóveis, automó-
veis, telefone, etc.) pelos valores de
mercado existentes em dezembro de
1991. Os especialistas aconselham os
contribuintes a tomar cuidado para
não subestimar seu patrimônio, pois

a maioria dos bens está com seus
valores aviltados por causa da reces-
são. Determinados imóveis estão sen-
do vendidos por menos da metade do
seu preço. O mesmo ocorre com imó-
veis desvalorizados em funções de
obras públicas, como os apartamen-
tos vizinhos à Linha Vermelha, no
Rio. Neste caso, na pior das hipóte-
ses, o contribuinte deverá registrar o
valor de aquisição corrigido, jamais
valor inferior a este.

Se o contribuinte declarar um va-
lor baixo — quem, por exemplo, ape- N
nas atualizar o valor de compra —,
no momento em que vender seu bem
por um preço valorizado pagará um
IR maior. E que em 1993 o contri-
buinte terá que declarar novamente o
valor do bem, corrigido pela inflação
do período — o índice de atualizaçãonreximos-raeses-o—
bem for vendido por um preço supe-
rior ao valor que estiver sendo decla-
rado agora, atualizado, significa que
o contribuinte terá obtido um ganho
acima da inflação com a operação.
Esta diferença, denominada ganho de
capital, será tributada em 25% na
declaração do próximo ano, o que
significa que o Leão ficará com um
quarto do lucro.

O secretário de Fazenda, Luis Fer-
nando Wellisch, já anunciou esta se-
mana que não pretende utilizar as de-
clarações de bens como instrumento de

caça às bruxas, e que só haverá convi-
tes para explicações quando houver
abusos nos valores declarados.
¦ Imposto patrimonial

Alguns contribuintes temem que a
declaração de um valor elevado venha
a penalizá-los no futuro, se for aprova-
do o imposto sobre o patrimônio, em
tramitação no Congresso Nacional. Os
especialistas acham que este temor é
infundado, pois se ele vier a ser apro-
vado, o que é difícil, será direcionado
para as grandes fortunas.
1 Declaração do casal

Outra sugestão dada pelos espe-
cialistas é que o casal sempre faça as
declarações separadas, quando os
dois tiverem fonte'de renda. Se a
declaração for feita em conjunto, o
outro cônjuge entrará como depen-
dente, dando direito apenas a uma
dedução de Cri 101.000, enquaf
soma da suas renda poderá até jogar
a base tributária para uma alíquota
maior. No caso em que marido e
mulher receberam no ano passado Cr$
2,5 milhões cada, por exemplo, ambos
serão tributados com alíquota de 10%,
se apresentarem declaração em separa-
do. Se ela for conjunta, a alíquota será
de 25%. Ao declarar em separado, o
casal pode dividir entre si os depen-
dentes, devendo ficar com mais depen-
dentes aquele que tiver a renda mais
elevada, a fim de tentar sair da alíquo-

ta mais alta. Também podem ser divi-
didas despesas médicas.

Aluguéis
Se o casal for proprietário de algum

imóvel alugado, o aluguel recebido pó-
derá ser dividido entre os dois, evitan-
do a elevação da renda tributária de
cada um. Entretanto, se um dos cônju-
ges tiver renda muito inferior à do
outro, aconselha-se colocar em seu no-
me a receita dos aluguéis.

Deduções
Os contribuintes devem ficar aten-

tos também aos abatimentos permiti-
dos por lei, como o valor das contri-
buições pagas à Previdência Social. As
despesas médicas também podem ser
abatidas sem limite, inclusive os paga-
mentos às empresas de seguro saúde,
como Golden Cross, Unimed, etc.

rofissionais liberais

Irregularidades atingem BC

¦ Banco faz licitação que beneficia Construtora Paulo Octávio

O Tribunal de Contas da União
(TCU) acatou denúncia do Sindicato
Nacional dos Funcionários do Banco
Central (Sinal) de irregularidades na
licitação para venda de um terreno na
Área Octogonal Sul, setor 3, em Bra-
sília. De acordo com a denúncia, que
agora está sob investigação do TCU,
o terreno, de 64 quilômetros quadra-
dos, foi vendido pelo BC ao empresá-
rio e deputado Paulo Octávio Pereira
(PRN/DF), único candidato à com-
pra do imóvel através de concorrên-
cia pública, aberta no dia 26 de mar-
ço, porque o BC mudou, na última
hora, o local da entrega dos docu-
mentos para a participação do leilão.
De acordo com o Sinal, Paulo Octá-
vio foi o único participante a tomar
conhecimento da mudança do local.

A denúncia do sindicato é reforça-
da pelo recurso impetrado pela em-
presa Saenco contra a licitação. No
recurso, a empresa alega não ter con-
seguido participar da licitação por
desconhecer o local de entrega da
documentação. Além disso, o sindi-
cato aponta outras ilegalidades, co-
mo o fato de o funcionário da Cons-
trutora Paulo Octávio ter dado
entrada na documentação às 16h,
quando o horário havia se encerrado
às 15h, e também a forma de venda
do terreno. De acordo com sugestões
das corretoras de Brasília, o terreno,
por sua dimensão, deveria ter sido
vendido em lotes, o que aumentaria a
arrecadação do BC.

Condições — Como isso não

' V'fM ' &&¦¦¦ '<¦¦ ' "Jiiisii? '

Paulo Octávio

ocorreu, o imóvel foi vendido á
Construtora Paulo Octávio por CrS
13,9 bilhões, sendo o pagamento efe-
tuado da seguinte forma: 30% de en-
trada, ou seja, CrS 4,1 bilhões, mais
dez prestações. O sindicato assegura,
no entanto, que o cheque da entrada,
foi emitido no dia 7 de abril mas até
ontem não havia sido compensado,
gerando perdas financeiras para o
BC. Outro ponto que levantou supei-
tas junto ao sindicato foi o fato de a
construtora Paulo Octávio ter feito o
pagamento da parcela à vista no dia 7
de abril como garantia da compra,
um dia após a Saenco ter entrado
com o recurso.

O imóvel é destinado à construção
de até nove blocos com 12 pavimen-
tos, com possibilidade construtiva de
540 apartamentos, com área privati-
va de 160 m2 cada, além de quadra
polivalente, play-ground, vias de
acesso, estacionamentos, passeios. A
história do imóvel, no entanto, é con-
trovertida desde sua aquisição pelo
BC. É que o terreno foi comprado a
preço privilegiado da Terracap (em-
presa administradora dos imóveis do
governo do Distrito Federal) para
atender às- necessidades de moradia
dos funcionários do Banco Central.
A Caixa de Previdência do BC (Cen-
trus) havia proposto à direção do
banco a permuta do terreno na Octo-
gonal Sul/3 por apartamentos loca-
dos ao banco, em Brasília. A direto-
ria chegou a concordar com a
permuta através do Voto 149, do ano
passado, mas depois alterou sua deci-
são e decidiu abrir concorrência pú-
blica.

Além da ilegalidade arguída pelo
sindicato na venda do terreno, o
TCU analisa também denúncias do
Sinal de o Banco Central estar trans-
ferindo recursos ao Tesouro, o que é
vedado pela Constituição; de estar
admitindo pessoal sem concurso ou
concorrência; de contratar advoga-
dos para defender ex-diretores acusa-
dos de prática de atos lesivos ao pa-
trimônio da União, e extensão a
diretores, não-funcionários, de em-
préstimos concedidos aos servidores

Os profissionais liberais (médicos,
dentistas, advogados, jornalistas e de-
mais profissionais com exercício pro-
fissional regulamentado) poderão, a
partir deste ano, deduzir de sua renda
as despesas pagas no ano passado
com o exercício da profissão. Exige-
se apenas que as despesas estejam
registradas no livro-caixa. Quem não
efetuou o registro ainda pode fazê-lo,
desde que tenha guardada a docu-

-mentacâo que, comprove os gastos.
Só não pode ser deduzida a de-
preciação dos equipamentos.
»¦ v Y;-: :i $ .

Governo estuda

o uso do gás

nos transportes

BRASÍLIA — Influenciado pelas
propostas de dois novos auxiliares, o
ministro Pratini de Moraes, das Mi-
nas e Energia, e o secretário Eliezer
Batista, de Assuntos Estratégicos, o
presidente Fernando Collor autori-
zou ontem o início de estudos para
mudarr a matriz energética brasileira,
ampliando o uso de gás natural como
combustível e diminuindo a poluição
ambiental. O gás natural deve saltar
nos próximos anos de 2% para 10%
do consumo total de energia."O 

presidente me deu sinal verde
para deflagrar esta redefinição no
perfil energético nacional", definiu
Pratini, ao sair de uma audiência com
Collor, lembrando que um grupo de
trabalho estuda o uso de gás em ôni-
bus e táxis, que atualmente utilizam
óleo diesel, e também em usinas, que
funcionam a carvão.

Pratini disse que pretender redis-
cutir com técnicos da empresa os cri-
térios de definição dos preços dos
combustíveis. Pratini quer que a em-
presa deixe de fixar os preços por
uma estimativa de custos, definida
em tabela, para seguir o mercado.

"O fato da Petrobrás administrar
um monopólio da União faz com
que a empresa interfira em excesso
em todos os assuntos. O governo
defende que as regras de mercado
regulem os preços, mas é inviável
fazer isso agora", encerrou.

I
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Ofertas
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Praça Quantidade
% Valor

Volume Total
Bahia—Serflipe-Alagoas

,-iíExtremo Sul
?íMlnas-E8p.Santo-Brasllla
£ Paraná
."Pernambuco-Paralba
o| Regional
' Rio de Janeiro"'Santos
"uSão Paulo

Total
Observação dos dados acima estão apresentados computando compras e vendas para permitir a
Identificação da origem das ordens
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Pontos Osc(%) Dia Há Há
anterior um mês um ano

82.876.534 119 578.802.201,96 0,26
7.537.955.758 1.392 10.855.088.157,85 4,83

487.469.814 291 930.866.234,87 0,41
172.625.600 48 746.829.409,20 0,33
19.123.600 63 983.012.422,00 0,44

24.483.161.622 7.712 210.093.332.136,08 93,51
1.020.000 14.990.000,00 0,01

22.540.000 42 480.519.650,00 0,21
32.806.772.928 9.670 224.683.440.211,96 100,00
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Qtoi- ¦
Médio
Fechamento
Máximo
Mínimo

 9.067
8.987+3,65
 9.214
 8.935

8.670 6.607

il-
i. Mercado à vista - Maiores altas Mercado a vista - maiores baixas

úJt\ j
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Tltulo Tipo PBS OMma Osc. Tftulo Tipo DBS Clltima Osc.
,'Muller PN 90,00 +46,35 J.B.Duarto PN 2,20 -1^,43
;6rion PN G 600,00 +26,45 Ferro Ligas Nov. PN G 3,61 -9,75

B Nordeste ON 5,00 +24,69 B.Economico PN 55,00 -5,17Cibran- PN 9,00 +20,40 'Ipiranga Pet. PN 26,00 -5,15
Artex PN 2,98 +17,46 'Samltri ON . 3.350,00 -4,29
Paraibuna PN 7,30 +17,36 'Telesp PN 550,00 -4,09C.Brasilia PN 500,00 +16,28 Mesbla PN 4.000,00 -3,62Banerj PN 115,00 +13,58 Perdlgao PN 730,00 -3,53
Tlbras AN 450,00 +12,50 Const.Beler BN 6,00 -3,23Banese PN 700,00 +12,45 'White Martins ON EG 69,00 -2,98

Titulos Qtd. Fech. MAx. Min. Mfcd. Osc. Compra Venda I.L N°
Ano Nog.

ttapPN - 170.00
ItaubancoONE- ... 715,00
llaubanco PN E- 20.000 720,00 720,00 720,00 720,00 EST 520,56 1
llautec PN • • 7,00 7,50 •
J.H.Santos PN • 1,50 ...
Joao Fortes ON ... 570,00

KlbonONE- ... 3500,00
LabraON-G-; • • 40,00
LabraPN-G- ....... 40,00
Light ON 14.994.600 278,51 295.00 270,00 284,10 0,96 278,51 279,99 418.04 317
LlmasaPN ... 7J0
Unhas Clrculo PN • 109,00 , *
Lol.AmorlcanasON 10.000 2270,00 2270,00 2270,00 2270,00 2350,00 609,91 1
LoJ.Amerlcanas PN 8.300 1900,00 1900,00 1900,00 1900.00 1900 00 735,07 2
LuxmaPN.. 200.000 4,20 4,20 4,20 4,20 EST 381,81 1
MangulnhosON • - 250,00
MangulnhosPN ... 200,00
MannosmannON 20.986.800 3,70 4,00 3,70 3.73 1,63 3,70 3,90 M8.52 25
MannesmannPN........ 8.662.500 2,30 2,40 2,30 2,36 5,36 2,15 2,39 605,12 6
Marvin PN • 1,40 1,70
Mandes Jr AN ' - 50,00 60,00
Mendos Jr BN 25.000 70,00 70.00 65,00 67,01 0,92 65,00 72,00 555,17 3
Mesbla PN 100 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 3,62- 1286,17 ' 1
Metal LovoPN ... 1650,00
MichelettoPN ...... 1,10
MineracaoAmapPN.... 1.000.000 4,60 4,60 4,60 4,60 9,26 4,30 4,55 18233 1
Molnho Recife ON....... ... 3800,00
MolnhoSantistON - • 5000,00 5500,00
Montreal PN-G* ... g,oo

I Nacional ON -E-.... 100 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ( 546,08 1
NacionalPN-E...... 213.000 410,00 410,00 400,00 402,72 420,00 ' 677,15 11
NakataPN-G-............ ...... 130,00
Orion PN-G-..i........... 800 600,00 600,00 500,00 543.75 26,45 370,00 600,00 1208,33 4
Panatlantlca PN ... 12,60
PanvelPN-G-..; - 5.80 ...
Papol Slmao PN 268.000 75,00 75,00 75,00 75,00 6,96 71,00 77,00 ' 454,54 3
Paraibuna PN 100.000 7,30 7,30 7,30 7,30 17,36 7,40 776,59 1
Paranapanema PN 64.845.500 39,11 41.00 36,00 38,58 12,41 39.11 39,50 513,03 226
Paulista F.LuzON 27.000 43,00 43,00 42,00 42.85 2.30- 40,00 46,00 237,26 3
PeixoPN ....... 230,00Perdigao Agro PN 69.000 2,83 2,83 2,83 2.83 2,65 - 422,38 1
Perdigao Allm.PN ...... 2,65
PetrobrasON 6.600 6700,00 6800,00 6500,00 6654,55 1,69- 6700,00 7300,00 276,52 5
Petrobras PN 15.100 12950.00 13500,00 12900,00 13311,28 0,66- 2900,00 3150,00 271,65 26
Prometal PN 3.000.000 ' 1,00 1,00 1.00 1,00 0,72 0,90 434.78 2

ComercioFinançasMlnoracaoPetroleo....Química E Petr
Serviços....Sid.E Metal

12.2886.7175.7379.8082.520

Mercado de Opções"
Operações

5.203 6.118 5.096 3.887 4.141 4.056
7.161 6.983 7.141 9.211 9.799 9.799

12.468 12.409 12.288 16.121 16.533 16 200
7.040 8.927 6.743 15.840 17.115 15.8695.875 5.819 5.737 0.273 0.427 9 280
9.999 0.909 0.808 7.859 8.145 8.079
2.565 2.567 2.565 4.025 4.564 4.544

iiflfea 1 

CM. Titulo. Preço d« Prtmlo
Tipo DBS SMa Exerc. Oumt Últ Mb. Min. MM. % Valor N°da

Valor Total Neg
CMIG Cemig
CMIG Cemig
ELET Elotrobras
ELET Elelrobras
ELET Eletrobras
ELET Elelrobras
LAIT Light
LAIT LlghtLAIT Light
VALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio Doce
VALE Vale Rio Doce
VALE Vale Rio Doce
VALE Vale Rio Doce

PN
PNBN
BN
BN
BN
ON
ON
ON
PN
PN
PN
PN
PN

CDB 140,00 150.000 75,00 75,00 75,00 75,00 11.250000.00CFE 240.00 315.000 60.00 60.00 00.00 60.00 18.900000.00CDC 400,00 840 195,00 200,00 190,00 197.38 165000.000,00CFA 400.00 560 334,50 350,00 320,00 334,35 187.240.000,00CFI 750,00 18.706 150,00 155,00 130,00 145.202.716 163 300.00CFM 950.00 10620 61,00 61.00 42.00 56.05 595 260.000.00CFE 325,00 1,000 77.00 77.00 77.00 77.00 77.000.000.00CFF 350,00 1.315 65,00 80,M 65:00 72.81 95.750.000,00CFH 400,00 900 40,00 55,00 40,00 45,83 41.253 000.00COK 237.08 174.660 0.10 6.00 0,10 2,09 365.579.000.00CFI 260,00 45.560 70.00 76,00 67.00 70.58 3 2t6 025.000.00E- CFK 320,00 262.640 35,00 41.00 33,00 36,239.516.063.000,00E- CFM 380,00 164,950 14,50 20.00 14,00 10,602.738.748.500.00E- CFN 410,00 40.970 9.00 13,00 8,50 9,99 409.605.000,00

0,0560,094
0,821
0,928

13,456
2,949
0,3810,474
0,204
1.81115,932

47.142
13.567
2.029

1
24
4

168
8
214
9•341

100
708611
87

Quantidades efetivas em 15104192

I Racimec PN
Recrusul PN -EE.. 50.00

14.00

^ Mercado à vista—ações mais
^ negociadas por quantidade..«Titulo Tipo PB^^^Quantjdade

(') - Empresas pertencentes a carteira do índice SENN.

Mercado à vista - Ações mais

Cemig
3;liUslnilnas Equal.J.B,Duarte,|fBanerj
•';í?Vale Rio Doce
üc CemigUcar Carbon
....MuilerParParanapanema22*Tnepar

PNPNPNPNPNONONPNPNPN

12.924.011.2001.231.972.000500.000.600472.817.400273.140.600260.700.000103.024.60081.180.60064.845.50057.500.000

Tftulo Tipo DBS Volume
Vale Rio Doce PN E 65.073.901.082.00Eletrobras BN E 21.554.703.682.00B.Brasll PN 4.612.996,510.00Light ON 4.260.052.788.00Telebras PN 2.947.633.773.00Cemig PN 2.807.526.844.03Paranapanema PN 2.501.676.105.00Telesp PN 1.567.088.370.00Usiminas Equal. PN 1.114.719.461.80Banespa PN 811.359.653.00

SpfórcadoàvÍ8ta[3 lote|"
Títulos Qtd. Fech. Máx. OfertasOsc. Compra Vonda% I.L N°Ano Ncg.

Preços por mil açôos
¦ B.ProgressoPN..
; BanorjON

50.000.000

4.000.000
302.700

, - Bane3oPN
Caetano Branco PN..
Cemig ON
Cemig PN

«K Clímax BN»CzarinaPN
Fabrica Bangu PN....

çju; Fortibras PN
J.B.Duarte ON
J.B.Duarte PN  500.000.600
Muller PN  81.180.600
Multitel ON—
Multitol PN
Perdigão PN•íbl: Penico PN.

OÓ : PettenaliPN
glsi PronorAN.....
^ m Ucar Carbon ON  103.024.600'.j' Usiminas Equal.PN  1231.972.000}'' Usiminas EquatON' r Usiminas Integr PN

Preços por ação
¦ Abe Xtal AN

AcesitaONAcesitaPN
AcosVilIares PN -G-....
Adubos Trevo PN.•>>./ Agralo PNAgrocores PN E-E
Albarua ON
Alpargatas ONAmadeo Rossl PN
Antarctlca Pi BN
Aracruz AN
Aracruz BN
Aracruz ON ..
Artex PN
Arthur Lango PN

11.000.000 110.00 110.00 103,00 109,32 5.26 110,00 303.43 4
13.500.000 100,00 100.00 84.00 84.67 1.55- 100,00 1209.57 3

472.817.400 115.00 118.00 99,00 111.76 13.58 113,00 115,00 1098.91 34
£000,000 700.00 . 700,00 650.00 675.00 12.45 650.00 450,00 25.00 •

260.700,000 169.00 170,00 155.01 163.07 6,63 157.00 169.00 524,84 21
2924,011.200 224,99 225,00 211.00 217.23 2.73 222,00 224,99 514.15 4612.000.000 175,00 175.00 175,00 175.00 0,96 175.00 639,61 1

2.20 2,60

3,00
2,20

90.00
3.00
2.4590.00

3.00
2.1745,00

3.00
2.3456,20

16.43-
46,35

730,00 730,00 730,00 730,00 3.53-
79.00 *79,00 66,00 66,03 1.07

159.50 170.00 158.00 166,23 1.63-
890,00 920.00 876,00 904,63 0,97-

1.000 115.00 115,00 115,00 115,00
5.000 950,00 1030.00 950,00 998.0012.000 415,00 ' 415,00 415.00 415.00

40,00
351.00

2.17
60.00400.00

680,00
350.00
80.00

121.00
161.00
890.00

2000,00950.00

7.20
57.00

3.00
80.00

500,00340,00
750.00

140,00
167.00

1000.00900,00

428.57
508,69
513.24

350.32
365,35

1030.00 1064.53
518,75

1.200 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

RefriparPN 7.367.600 1.70 1.70 1.60 1.68 0.60 1,70 430,76 6RhoemPN 2.000 98,00 88.00 98,00 98,00 5,04 100,00 361.49 1
Rlograndonso PN 1.200 80,00 80.00 80,00 80.00 0.98 80,00 282.66 1Ripasa PN ...... 1155,00
Sadia Concordi PN 657.200 31.50 32.50 31.50 31.85 9,08 31,50 32.00 443.77 4
SadiaOesteCN...  ....... 6.10
SamitriON 1.600 3350,00 3350,00 3350,00 3350.00 429- 3400.00 275.72 2
Samitri PN 500 2300.00 2300,00 2300.00 2300.00 2300.00 2500.00 257.47 1
SaoBrazPN ...... 260.00
SergonON - - - • - 2,55
SergonPN 900.000 2.70 2.70 2.60 2.66 2.31 248,59 6
Sharp PN 1.000.000 3.15 3.15 3.15 3.15 7.51 3,06 3.30 533.89 1
Sid.Pains PN - - • 16,00
Sifco PN • - - • 30,00
Sondotecnlca AN 700.000 2.90 2.90 2.90 2.90 7.41 230 935.48 6
Sondotecnica BN ....... 2.80
SouzaCruzON 2.100 21000.00 21500,00 21000.00 21476.19 5,39 15CX),00 375,66 2
Springer ON 2.410.000 37,11 37.11 36,90 37,11 37,12 100,00 1
SupergasbrasPN-G-.... 34.649.500 2,40 2.45 2.30 2.41 1.69 2.40 2.45 635.88 40
SuzanoPN 14.900 13400,00 13400.00 13400,00 13400.00 1.30 297.77 1
Taurus PN.... 41.950.000 1.50 1,50 1.25 1,30 0.78 1.60 1.80 434.78 13
Tecnosolo PN ...... 3,50
Toka Tccolagem PN.... 200.000 3,60 3.80 3.80 3,80 0.78- 550.72 1
TeknoPN ....... 900,00
TolebahiaON • - - - 20.00 35,00
Telebras ON 3.313.200 64,21 67.00 63,01 64.17 0.16- 64.21 65,90 389,21 55
Telebras PN 36.312.800 81.00 82.39 79,00 81.17 2,53 60.50 81.00 393.55 246
Telebras PN-R 12.523.700 40,00 41,99 39.00 40,61 40.00 41.40 • 77Telerj ON 1.295.900 78,00 80,00 70.00 74,20 11.48 75.00 78.00 218.17 22Teler) PN 44.700 101.00 113,99 100.00 108.07 1.67 101.00 113.99 209,23 11
Tele3pON ...... 280.00 380.00
Telesp PN 2.735300 • 550.00 601,00 550,00 572.91 4,09- 555,00 382,14 45
TibrasAN 100.000 450.00 450.00 450,00 450,00 12.50 562.50 1
TibrasBN 100 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 310.97 1
TrafoPN - . - • 2.50 -
Tromblni PN ...... 3,60
TupyPN ' - - • 13.00
UnibancoAN 5.000 600.00 600,00 600,00 600.00 EST 6&0.00 958.77  1
UnibancoON ...... 420,00
Unlpar AN -G- 10.100 31.20 31,20 31.20 31.20 2,50- 31.20 562.16 1
UniparBN-G- 6.104.600 33.01 33,95 32.00 33,26 0,45 33.01 33,50 592.86 53
UniparON-G- ' - • - - 28,00 30,00
VacchlPN-G- 382.000 0.60 0,80 0,80 0,80 3,90 0.80 347.82 3Vale Rio Doce ON E-... 5.000 200.00 200.00 200.00 200,00 4.41 191.00 200.00 393.40 1

Vale Rio Doce PNE-... 273.140.600 234,00 245,00 233,00 238,24 0.47 235.00 236,00 365.19 1043VarigON • - - • - 650.00 750.00
VarigPN ..... 250.00 283.00
Vigor PN ...... 60.00
Vitejack BN -G- 400.000 0.58 0.58 0,58 0,58 7.41 0.58 0.70 181.25 1
White Martins ON EG-.. 3.797.700 69.00 72.50 63,00 70.76 2.96- 65,00 69,00 365,64 48
Zanini AN...... 200 9.00 9.00 9.00 9.00 9,50 692.30 1
ZiviPN-G- - .... 80.00

Emprosas om situapao especialCitro-Pectina PN 300 3.16 3.16 3.16 3.16 5,33 • 316.00 1Guararapes ON - . . . . 930,00
Ouimisinos AN ....... 130,00• Verolme PN 1.000.000 3.20 3.20 3,20 3.20 2.90 - 304.76 1

C.Brasilia ON ...... 231.00
C.Brasilia PN 1.100 500.00 500.00 500.00 500,00 16,28 500.00 - 166,66 1

Total 6403.358.100 4334

Mercadof>lsta:Q';Yra$do. v?Vv;v ;'

(A) (B)lnvsr D/A) Encemnwnto Aunwrtoi Exorc. VariataoC6d Tftuhx Tipo SM« Total! NoDIa Compra Vtnd* Docum. Compra Vanda dodis ofativa
BB B.Brasll PN CDJ 0.00 0 12.000 12.000-BB B.Brasll PN COL 0,00 0 1.400 1.400-BB B.Brasll PN CFH 10.700 0,00 10.700 10.700 10.700CMIG Camlg PN CFE 60.000 0.00 50.000 50000 50.000ElET Elalrobras BN CDA 1.530 0.00 1.530 30 0 1.500 1.160 1.100-ELET Elalrobras BN CDC 1.640 340 20.73 1.410 1.640 230 680 1.750-ELET Elalrobras BN CDF 10,925 3.650 33,40 4.790 11.015 6.385 160 3 920 4,900-ELET Elalrobras BN CDG 150 0,00 150 150 0 80 230-ELET Elalrobras BN CDH 2.840 540 19,01 760 1.720 1.180 220 0ELET Elalrobras BN CDM 100 0,00 100 100 240 240-ELET Elalrobras 8N CFA 2.310 0.00 2.310 2.310 2.310ELET Elalrobras BN CFF 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000ELET Elalrobras BN CFI 16.490 6.460 39.17 6.880 8.550 9.410 7.740 7.320ELET Elalrobras BN CFM 50 0.00 50 50 50LAIT Light ON COA 12.580 2.760 21,93 6.750 12.570 5.830 10 400 4380-LAIT Light ON CDG 180 0.00 180 180 0 180-LAIT Llghl ON CDM 0,00 0 80 80-LAIT Llghl ON CFF 6.410 910 14,19 920 980 5 490 5.430 5.420LAIT Llghl ON CFH 3.060 300 9,80 300 3.060 2.760 0VALE Vala Rio Doce PN CDE 1.200 0.00 1.200 1.200 510 510-VALE Vale Rio Doce PN CDQ 38.380 1.560 4,11 10.430 27.950 27.050 9 530 1.050 370-VALE Vale RIO Doce PN CDI 1.000 0,00 1.000 0 1 000 ' 0VALE Vale RIO Doce PNCDJ 0.00 0 50 50-VALE Vale RIo Doce PN CDK358.210 141.470' 39.49 275.255 300.740 1.500 82.955 57.470 77.815-VALE Vale RIO Doce PN CDM 72.080 7.450 10,33 62.750 70.950 9.330 1.130 54.170-VALE Vale RIo Doce PN CDO 14.210 4.100 28,85 12.010 14.160 2.200 50 MO-VALE Vale RIo Doce PN CDR 100 0,00 100 100 0 1C0-VALE Vale RIO Doce PN CFI 13.590 850 6,25 880 6.540 12.710 7.050 7.020VALE Vale RIO Doce PN CFK 176.130 56.100 31,85 68.050 89.510 104.880 83.420 7C470VALE Vale Rio Doce PN CFM 104.290 53.290 51.09 74.270 64.270 29.460 39.460 18/«VALE Vale Rio Doce PN CFN 23.100 3.700 16,01 3.700 4.500 19.400 18.600 18,600Total 922.255 283.500 532.115 619.915 1.500 384.630296.830 21.570 25.145
Posições em 1 SI 04192
Cód Títulos Preço do duant. em Aberto N° de posições PréviaTipo DBSSérie Exercício Totais Cobertas Titular Lançador á Vista
BB B.Brasil PN -- CDF 153,11 530 530 231 68BB B.Brasll PN - CDJ 200.00 16.000 16.000 231.68BB B.Brasil PN CDL 220,00 600 600 231 68BB B.Brasil PN CFH 300,00 13.100 13.100 231 68BB B.Brasil PN CFJ 340,00 100 100 231 68BESP Banespa ' PN - CFB 20.00 200 200 1990CMIG Cemig PN CDB 140,00 150.000 150.000 211 46CMIG Cemig PN CDF 200,00 552.100 550.000 211 46CMIG Camlg PN CFE 240.00 150.000 150.000 21146ELET Elalrobras BN -E CDA 300,00 15.065 1 0.016 59 53 579 73ELET Elelrobras BN -E CDC 400,00 18.700 13.690 77 60 579 73ELET Elelrobras BN -E CDF 500.00 27.175 23.585 73 34 579 73ELET Elalrobras BN -E CDG 550,00 370 270 579 73ELET Elelrobras BN -E CDH 600,00 11.950 9.200 21 16 579 73ELET Elelrobras BN -E CDM 250,00 6.910 3.520 20 23 579 73ELET Elalrobras BN -E CFA 400.00 6.220 4.260 11 14 579 73ELET Elelrobras BN -E CFC 500.00 200 200 579 73ELET Elelrobras BN -E CFF 600.00 1.000 1.000 579 73ELET Elelrobras BN -E CFI 750,00 22.400 17.247 133 64 579 73ELET Elelrobras BN -E CFM 950,00 50 579 73LAIT Llghl ON CDA 250,00 22.430 21.680 84 44 281 40LAIT Light ON CDG 375,00 25.880 25.260 72 31 281 40LAIT Light ON CDM 200,00 1.780 1.780 11 11 26 M0LAIT Light ON CFF 350,00 6.680 3.788 29 21 281 40LAIT Light ON CFH 400.00 5.000 5,000 28140PETR Pelrobras PN CDI 15.000,00 25 25 1i 1339321VALE Vala RIo Doce PN E- CDC 132.08 1.200 1.200 1, 237 12VALE Vale Rio Doce PN E- CDE 147,08 48.990 48.670 71 2I1 237 12VALE Valo RIO Doce PN E- COG 177.08 273.660 223.260 218 265 237 12VALE Vale Rio Doce PN E- CDI 207,08 29.860 25.600 24 237 12VALE Vale RIo Doce PN E- CDJ 222,08 100 237 12VALE Vale Rio Doce PN E- CDK 237,08 559.635 313.490 591 422 237 12VALE Vole RIo Doce PN E-CDM 267,08 267.900 103.217 400 219 23?'l2VALE Vale RIo Doce PN E~ CDO 297,08 205.470 30.070 319 83 237 12VALE Vale Rio Doce PN E~ CDR 327,08 47.140 4.093 74 25 237 12VALE Vale Rio Doce PN E~ CDT 357,08 100 237 12VALE Vale RIo Doce PN E- CFI 260,00 116.150 75.580 231 95 237 12VALE Vale Rio Doce PN E- CFK 320.00 251.150 203.061 322 260 23712VALE Vale Rio Doce PN E~ CFM 380,00 136.590 - 45.054 258 169 237 12VALE Vale Rio Doce PN E- CFN 410,00 19.900 3.935 22 19 237J2
Totals por venclmentoAt>r 2.283.550 1.575.756 2.124 1.348J"" 728.740 522.525 1.024 657Tolal 3.012 290 2.098.281 3.148 2.005
Exercicios

rAH T„ , Pretode Votumo % Valor N.doc°d Tltuloa Tipo DBS sirio Enerclclo Qtde (CRS) Total Nog
U Titulos Tipo DBS Quantidade Preço % valorMédio Valor (Cr$) Total N. doNeg

12.000 3600,00 3600.00 3600,00 3600.00 - 257.14- 6000.9912.000 8100.00 8100,00 8090,00 8091.25 0.44- 7900.00 8200.00 288.97- 8200,001.377.000 2.98 2.98 2.95 2,96 17.48 5^0—**522;ST
Azoveoo PN..

C .o ¦ B.Amazônia ON
B.America Sol PN -GE..
B.Brasil ON
B Brasil PN
B.Brasil Nov.ON-R
B.Brasil Nov.PN -R
BEconomlcoPN.........
B.Merc.Brasll PN
B.NordosteON
BamerlndusON
Bamerindus Adm ON ...
BamerlndusSegON....
Bamortndus Seg PN.....
Banes paONBanespa PN
Banestado PN
Barbara PNRarrwttn PM

'.S-
U 1

o.;
t,v

0,55
40,00

1.96 26,00 29,30 433.33
1.10- 7.20 7,50 308,61
6,34 220,00 222,00 397.30
5.31 253.00 256,00 404,74• 210,00 220,00243.00 249.99

5.17- 53,00 61,00 619,22110,00 300,00 227.13

3.150.000
Belgo Mineira ON
Belgo Mineira PN
BelpratoPN
Bemge ON
Bomge PN
Bic.Calol BN
Bradcsco ON E-
BradoscoPNE-
BradescoInv.PNE-
BfahmaON
Brahma PN
BrasllltON
Brasinca PN
Brasmotor PN
Brumadinho PN-G-

. Buettner PN -G-
¦ Caciquo Calo PN

1.410.000
48.200

568.400
28.000

2.000
302.400

168000
3.562.0002 000.500

70.00
18,00
21.40

700,00
490,00

0.85
1.50

128,00
135,00190,00
660.00
475,00

190,00

68,0017,51
20.10

70,00
18,00
21.40
4,50
2.00 2,00

700,00 640,00490.00
0.65
1.50

135,00
135.00
190.00
660.00
475.00

190.00
1,00

190,00

490,00
0,85
1.40

125.00
130.01
190,00
660,00460,00

187,00
0,75

190,00

1.43
132.51
133.12
190,00
660.00
462,62

186.76
0,92

190.00
2,09

10,84

125.00
133.00
500,00455,00

3000,00
66,00

181.100.80

18,80 427.57 2
21.40 410.79 145
4.35 1092.73 13
3.10 333.33 1

750,00 409,91 6408.33 2
1,00 404.76 2
1,50 565.21 3

12,00
128,00 480.19 4

435,17 15
566.60 2600,00 192.13 2

475.00 213.59 12

190,00
0,90 294,93

209.09100,00
Caeml Mineraca PN -E ...... 310,00CalfatPN .... 1,35 1,65CamacarlPN ...... gjo® r Casa Anglo PN .... 3900.00Cat-Leopoldina AN -G-.. 120.100 46,00 46,00 46,00 46,00 EST 46,20 52,00 437.26Cat Leopoldina ON -G-.. ..... 4900
Cer|ON.....' 4.370000 13.50 14.00 13.00 13.30 3.58 12.90 13.49 142,70i<- CevalPN 3.405.000 21.50 22.00 21,50 21.55 4,87 21.00 21.50 582.43> . Ceval Nov.PN 236 600 20,00 20,00 20,00 20,00 • 20.00 07.56Cibran PN 48300 9.00 9.00 9.00 9.00 20,48 9,00 9,50 796,46CofapPN ..... 26,00
Coldex Fngor PN . • - - . 3.20Confab PN - - . 500,00«V.v Const.Beter BN 300.000 6.00 6,00 6,00 6,00 3.23- 6.00 304,56

n.,_ CopasPN .... 57 00
^ CopenoAN 25.000 1300,00 1300,00 13CO.OO 1300,00 0.47 1311,00 760,72v Correa Ribelro PN .... o,90 1,18" Coslgua PN 19.400 54,00 54,00 54,00 54.00 - 55.00 60.00 333,45, • ¦ Df>b Ind.Com.PN ..... 20,00

DocasON 3.165000 78,00 79,00 77,90 78,00 11,43 70,00 79,00 268,96DocasPN 154000 35,00 35,00 31,00 31.70 5.67 31.00 35,00 263,28Dona Isabel ON ------- 0,55 -
Dova PN ....... 0.34
Duralex PN 300.000 87.00 87.00 87.00 87.00 4.47 86,00 90,00 483.79
Eborte PN -G- ...... 20.50Elelrobras AN-E 22500 500.00 555,00 500.00 548,89 - 450.01 716.28¦,* Eletrobras BN-E 36.547 200 581.00 600.01 565,00 569,78 1.73 580.0 581,00 405.98
EmbraorPN .... gl.OO
EnxutaPN - - - - 4,00
Ericsson PN 4.000.000 44.00 44.00 44.00 44.00 2,48- 46,00 449.53
F.Guimaraes PN ...... 47.00

i)r Fcrro Ligas PN .G- 7.244 000 ' 4.50 4,60 4.50 4,53 1,57 4.50 4,74 414,45
Forro Llgas No PN-G-.. 500000 3,61 3,61 3,61 3 61 9,75- 3.40 3,90Fertlsul PN 100000 2.70 2.70 2.70 2.70 8,00 2.70 551.02FtnorCI .... 400

vT. Fras-LeAN 60000 15,00 15.00 15,00 15,00 - 17.00 500,00
Glasslite PN .... 0.88
Gurgel Motores PN. . ..... 13 50
Imbituba PN - - • . 80u .00IneparPN 57.500000 0.80 0.82 0,76 0.80 8,11 0.75 0,80 1311.47

,>s:" lochpePN - - - - 311.00 340,00
... Ipiranga Dis.PN 79600 25.00 25.00 25,00 25.00 • 25.00 515.46Ipiranga Pet ON 15100 18.12 18.12 18,12 18,12 10 62 18.01 523,54'• -Ipiranga Pet PN 48100 26.00 26.32 26,00 26.16 5.15- 26.00 27.49 £61.13Ipiranga Ref.ON ..... 34 qoIpiranga Ret PN ..... 34 00

Proçoa por mil açõesCemigCemig
_ MiiiJftr-rr.-rr.T.-rnrr...Ucar Carbon Usiminas EqualPreços por AçãoAcos VillaresAgrale Albarus B.America Sul B BrasilB.BrasilBamerindusBamerindus Seg....Banespa Banespa Banrisul Banrisul Belgo Mineira Bradesco Bradesco Bradesco InvBuettner .CamacnrLchapeco .CosiguaCruzeiro SulDocas Hering Cia Ipiranga PetIpiranga PetLightLoj.Americanas.,Mannesmann ....Paranapanema ..Perdigão Agro ...Petrobras SamitriSid Intormatica...SpringerTelebrasTelebrasTelebras .'.TelerjTelerjTelespUniparUniparVale Rio DoceWhite Martins ...<Total

-80,00 -105.1225,0082,74451,00
186.001,501.750,003,50107.58132,8555,0055,0010,0010.251.501,50245.0065.0075,6211? Qn
190,003.502,0028,1647.00105.55175,009,0013,00141,75950.001,6820.921,503.250.001.675.001,3525.0034,4142,1820,0063,8464,63400,0015,7517,00120,0033,88

558.00103,5049.000.00322,0021.516.0022.320,0013.035.007.480,00960,00902,00126,0054,001.470,0017.485,0055.133,00-35T?30T€
17.860.00210.0094,004.224,20517,009.500,0012.250,00180,001.040,006.520,5085.500,00160.003.285,70121.509.750.0050.250.0072,90500,00433:183,65435.945,403.180,0011.683,008.209,0023.600,002.551,501.173.001.920,0013.078,001.362.894,65

0,0410.0083.5950,0241.5791.6380.9560,5490,0700,0660,0090,0040,1081,2834,045~~ZõZõ~~
1,3100,0150,0070,3100,0380,6970,8990,0130,0760,4786,2730.0120,2410,0090,7153,6870.0050,03731,78431,9870,2330,8570,6021,7320,1870,0860,1410,960

BB B.Brasil
BB B.Brasil
BB B.Brasil __•-GMiQ* Cemig"'ELET Eletrobras
ELET Eletrobras'
ELET Eletrobras
ELET Elotrobras
ELET Eletrobras
ELET Eletrobras
LAIT Light
LAIT LightVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DocoVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceVALE Vale Rio DoceTotal

PN
PN

- - ~PN-
PN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
ON
ON
PN
PN
PN
PN
PN
PN

CDF
CDJVDL"
CDF

153,11 630 81.148.300,00
JOOJffl . ..16,000- - 3:200:000.000.00"

CDA
CDC
CDF
CDG
CDH
CDM
CDA
CDM
CDC
CDECDG
CDI
CDJ

CDK

220,00
200.00 552.100
300.00 15.065
400,00 17.860
500,00
550.00
600,00 1.800
250.00 6.910
250,00 22.430
200.00 1.780
132.08 1.200
147,08 48.990

QÍ5 3— -
2.11

177,0
207,08 29.860222,08 100237,

132.000,000,00
110.420.000,004.519.500.000,00

7.144.000,000,0027.175 13.587.500.000,00370 203.500.000,00
1.080.000,000,001.727.500.000.00
5.607.500.000.00

356.000.000,00
158.496.000,00

7.205.449.200.00273.660 48.459.712.800,00i.183.408.800,00
22.208.000,00218.225 51.736.783.000,001.234.655 151.515.126.100.00

0,07
2,98
4.71
8,96
0.13
0,71
1.14
3,70
0.23
0.10
4.75

31,98
4,08
0,01

34.14

5
34

5976
74
4

11
3

72
225

10
1

255
914

Mercado a Termo
Dota Valor Data Valor
Valor diário dos contratos a vencer22/04/92 20.766.840,00 07/05/92 40.225.549,00

24/04/9227/04/9230/04/9206/05/92

1.364.000.005.034.400.001.531.250.0029.300.350,00

11/05/92 11.660.400.0013/05/92 36.446.000,0014/05/92 367.707.350,0015/05/92 70,344.415,00

Fundos de Investimentos
Fundos Renda Fixa

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Resumo das Operações
Mercados
A Vista

Ações
Recibos
Ex. Opções.

Opções 
De Compra.

Geral

DenominaçãoAzul Flx EmpresarialAzul Flx (RJ)Banerj Flx (RJ)Bemge Empresarial (MG)Bemge RF (MG)Boston Corp I (SP)Boston D.l (SP)Boston Invest (SP)Boston Personal (SP)Boston Poup. (SP)Economico Fundo P.Jur.(SP)....Economlco (SP)Itaú Money Emp. (SP)Ilaú Money Market (SP)Primus (RJ)Safra Corporate (SP)Saíra Open D.l. (SP)Safra Personal (SP)Saíra Prlvate OI (SP)

VI. da Cota Rental). Aoum.OBS Cr» No Mfls No Ano9,596755 10,63 128,729,662502 10.76 130,561.013.747100 10,99 133,161.962.995583 27,17 132,8519.702,324575 27.56 136,40257.679,150000 11,91 133.516.402,661000 12,13 133,56273,709300 • 11.97 132,192.703,576000 12,12 133,29150,065600 11,73 130,869,646504 11,17 136,3031.775682 11.15 137,32895.588058 10,53 131,57189,777594 10,52 132,52116.260.014310 12.06 131,72730,566135 12,20 133,754,949844 12,16 133,96187.175370 12,07 132,443.401909 12.08 133.31

Quantidade Valor (Crê)
17.638.041.464 263.856.846.206,98
16.390.049.005 111.640.316.907,98

13.337.459 701.403.198,00
1.234.655.000 151.515.126.100,00
1.188.221.000 20.186.156.800,00
1.188.221.000 20.186.156.800,00

18.826.262.464 284.043.003.005,98

Fundos de Aplicação Financeira

46.782.146.38570.707.973.4212.229.556.50326.768.084.86812.177.005.567158.362.910.16669.584.811.316131.386.267.23434.379.526.4815.875.013 80825.628.816.61319.879.12872.537.737.042272.839.515.1864.875.621

64.544.990.59238.455.298.560

DenominaçãoBaner| Fal. (RJ)Bemge Aplicacao (MG)Boston Cash (SP)Chase S. Savings (RJ)Economico (RJ)Fator F.A.F. (RJ)Safra Over (SP)

OBS2222222

VI. da CotaCr*1.460,504800270,589205994,648900123,3018261.117,357692382.396.906878124,535547

No MSs9.7123.7110.499.639.58
10.72

Rontab. Acum. P«tr. Liquido*" No Ano crS113,25 252.612.547.046112.97 243.336.064.713112,50 121.629.812.096111.35 239.773.569.148112,81 287.413.227.002115.59 1.660.693.881

Evolução dos índices

113,44 262.086.178.545
Fundos de Investimento ? Capital Estrangeiro

índices Pontos Osc %
Dia

anterior
Há

um mês
Há

um ano

DenominaçãoConesul (RJ)Fator Fice (RJ)Multiplic (SP)
Geral(ibv) 8.483 -0,5 8.530 5.988 320
Governamental 11.816 -1,3 11.976 8.833 319
Privado 4.770 1,0 4.721 2.977 284
Geral(ipbv) 8.213 3,0 7.969 4.966 354
Governamental 47.543 1,4 46.846 31.552 781
Privad0 4.905 3,5 4.737 2.917 309

VI. da CotaOBS Cri2 1 03.018.836,5662882 48.044.505,885029
2 4.822 938.878900

Cllt.distr.em

Fundos de Incentivos/DL 1.376
Denominação
Finam
Finor
Fiset PescaFiset ReflorestamentoFiset Turismo

Valor da CotaObs N°deCotos Cr$91.927.450577 2.38
45 638 070747 12.225.238 503,961300 6.2187.472.794,480900 29.41

5.401.519.113700 58.28
indicadores do Pregão Fundos PAIT Valor da Cota Rentab.Ultlmos

S atores
GoraiGovernamentalPrivadoBens De Consumo..

Mln Mix MM OH Mln M4» Cllt
8 468 8.548 8.532 8.483 7.922 8.214 8 21311.816 11.997 11,931 11 816 46.139 47.817 47 5434.707 4.771 4.761 4.770 4.719 4 905 4 90512.399 12.717 12.635 12.673 1.195 1.255 1 236

Donominacao
BVRJ-Elite (RJ)

Obs Cr$
23,284369

Trinta Dias

Patr. LíquidoCrS86168 045.4696013.615.660964,587.775

Patr. Llq.
CrS219645.991.203

557.87.1.238650
32.542.000

2 572.923 000
314 826000

Patrimonio Liq.
CrS1.358.528.601

Todas as informacoes constantes dessa rolacao sao de responsabilidade exclusiva dos administradores dosfundos.
01)Poslcao em 13/04/92 02)Poslcao om 14/04/92 03)Posicao em 15/04/92

BANERJ CONTA VERDE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF

Aqui o seu dinheiro cresce a curto prazo
NOSSO E14NCONOSSO >JEBDE



Jornal do brasil
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Adiado leilão da
Enasa para 28/05

A Comissão Diretora do Programa Nacio->i na! de Desestatização deciciu adiar, de 30 de!»abril para o dia 28 de maio próximo, a realiza-' íào do leilão especial de ações da Enasa, para' melhorar avaliar os impactos dos fatos recentes,
i O® principais fatos quo fundamentaram a
t decisSo da ComlssSo Direjoria foram os pedidos.de penhora de embarcações, por determinação'judicial, em face de atraso de pagamento de^•dívidas da empresa; o valor das demandas judi-' ciais trabalhistas ajuizadasque aumentou su6s-tanciàlmente, quando comparado com aqueledeterminado na avaliação inicial; e o agrava-

. mento da situação econômica da companhia,
^devido á continuidade da paralisação de suas
ivprincipais atividades, incluídas aquelas ligadas--ás de manutenção das embarcações.

Suspensos os negócios
com Mineração Part.

¦¦ Foram suspensos ontem os negócios com asações da Mineração Part. (CMP) porque a em-
presa convocou AGO/E para o dia 30 de abril, a

J ser realizada às 15h, na sede social, tendo comoprincipal deliberação o cancelamento do registro
; de companhia de capital aberto junto à Comis-
v sào de Valores Mobiliários.
» Fundirossi não poderá

ser negociada em bolsa
)•> As bolsas de valores decidiram suspender asnegociações com os valores mobiliários da Fun-" dirossi (FDSS), após a mesma informar que as

assembléias do próximo dia 30 vão aprovar,
, entre outros itens, o cancelamento do registro de
v.companhia aberta.

Alterada forma de
* negociação de ações
j ¦ As ações das empresas abaixo relacionadas
pfissam a ser negociadas da seguinte forma a
partir do pregão de quarta-feira:Agroceres (SAG) — último dia para negociardireitos de subscrição
Aliperti (APTI) — as ações deixam de ser nego-ciadas com distinção de dividendos do exercício

: dá 1991, ficando cancelado o código APTPFejrro-Ligas (FLI) — às ações deixam de sernegociadas com distinção de dividendos doexèrcício de 1991, ficando cancelado o códigoFUN
Fras-Le (FRAL) — as ações deixam de sernegociadas com distinção de dividendos doexercicio de 1992, ficando cancelados os códigosFRANcFRAP

Desde 20/04/92, estão em vigor as seguintesalterações:
Bradesco (BR A D) — ações escriturais ex/divi-dendo especial (Cr$ 0,50 por ação)
Bradesco Investimento (BRDI) — açõos escritu-rais ex/dividendo especial (Cr$ 0,50 por ação)Caemi Mineração (CAEM) — ações nominati-vas cx/subscrição (25%, ao preço de CrS 340 por. ação); negociar direitos de subscrição até 12/05/92

. Hletrobrás (ELET) — negociar direitos de subs-.crição 08/05/92

i
Blue chips só serão

negociadas a viva-voz
Para consolidar o pregão nacional e darmaior oportunidade de realização de negócios àscorretoras participantes do SENN, a Bolsa doRio decidiu autorizar as corretoras de outras

praças a colocar operador no pregão da BVRJ
para executar diretamente suas ordens. Tambémfoi decidido que as ações de maior liquidez

somente deverão ser negociadas, pelas correto-ras do Rio de Janeiro, através de apregoaçio aviva-voz ou por registro de ofertas no própriopregão. As demais .corretoras e os telecorrespon-dentes continuarão a operar via terminal.As ações objeto dessa mudança, que ocorre-
. rá no dia 4 de maio, sâo: Vale do Rio Doce PN,Petrobrás PN,'Hletrobrás BN, Light ON, Tele-brás PN, Whlte Martins ON, Banco do BrasilPN, Usimina8 PN, Banespa PN e Paranapane-maPN.

Corretora Caravello
vende títulos da Docas

A Caravello S/A CVC realizará, ás I3h deamanhã, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,¦ leilão de venda de 18.008.830 ações ordinárias
nominativas da Docas (DOCA), ao preço deCr$ 75. A quantidade de ações ofertada repre-senta 4,02% do capital ordinário e 2,58% docapital total da empresa.

Corretoras registram novos
operadores para o pregãoA Bolsa do Rio recebeu pedido de registrode operador das sociedades corretoras abaixo. O

pedido pode ser impugnado por qualquer corre-tora, por escrito e fundamentadamente, até adata limite indicada.
Operador de pregão sênior:•Ideraldo Fraga Nery (Fonte S/A CCV, até23/04/92)•Gilson da Conceição Rosa (Cambial S/ACCTV, até 24/04/92)•Fernando Augusto Barroso Soares e MiguelPereira Neto (Atlântica CTVM Lida., até 05/05/92)
Operador de pregão júnior:"Cláudio Octávio de Moura (Vega S/A Correto-res de Valores, até 05/05/92)•Carlos Alberto da Silva (Mil CCV S/Á, até06/05/92)

Taxas de aplicação das
margens ae garantiaSão as seguintes as cinco últimas taxas deremuneração das margens de garantia deposita-das na Câmara de Liquidação e Custódia S/A:dia 20 —14,73; dia 15 —6,05 %; dia 14.—29,73%; dia 13 —30,58 % e dia 10—10,14%..

Exerek^py^dir*itos j
Grupo Bradesco dá
dividendo especial

O Bradesco (BRAD/BRAP) e o Bradesco
Investimento (BRDI), em reunião no último dia15, decidiram pagar dividendo especial de CrS0,50 por ação aos acionistas inscritos naqueladata, a titulo de antecipação do dividendo mini-mo obrigatório e independente dos dividendoscreditados mensalmente.

O dividendo será pago acrescido da variaçãoda UFIR de 15 de abril a 15 de junho de 1992,data em que serão creditados em conta correnteou colocados á disposição no Bradesco. As •
ações subscritas no aumento do capital aprova-do pela AGE de 15/01/92 e homologado em02/04/92 farão jus ao dividendo de forma pro-porcional ao valor realizado. Os acionitas queainda não integralizaram devem fazê-lo até 15/06/92.
Norma:
Ações escriturais: desde 20/04/92 ex/dividendoespecial.
Observação: 1- A codificação da negociação nomercado à vista é BRADONA-; BRADPNA--BRAPONE-; BRAPPNE-; BRD10NA-; BR-DIPNE--,
2- As ações do Bradesco continuam a ser nego-
Ç^jjas 

com distinção do primeiro semestre de

Assembléia realizada com norma
Karsten distribui

dividendo corrigido
Os acionistas da Karsten (CTK) estiveremreunidos em AGO/E no dia 15 de abril, quando

aprovuram as contas sociais de 1991; a distribui-
ção de dividendos já corrigidos, no valor de CrS
3,20 por ação uos acionistas sujeitos a impostos
e de Cr$ 3,41047811804 para aqueles imunes ou
isentos que comprovaram essa situação até 31/
01/92; e o aumento do capital para CrS 30
bilhões, pela incorporação de reservas.
Norma:
Ações nominativas: desde 20/04/92 ex/divlden-
do.
Observação: a codificação da negociação no
mercado á vista é CTK-ONE-- e CTK-PNE--,

Eletrobrás aprovou
subscrição de ações

Durante a AGE de 14 de abril, a Eletrobrás
(ELET) autorizou o aumento do capital social
de CrS 1.571.779.454.829,83 para CrS
1.651.460.746.043,71, mediante a emissão de
79.383.960 ações ordinárias e 14.913.426 prefe-renciais classe B, ao preço unitário de CrS 845.
Essas ações terão direito a dividendo integral de
1992. O percentual de subscrição é de
0,2875899546%. Os acionistas têm até o dia 15
de maio próximo para exercer o direito de prefe-rência, na Avenida Presidente Vargas, 642, 6o
andar.

A assembléia também aprovou a alteração
do artigo 38 do estatuto social, com a criação do
parágrafo 2°, o qual estabelece que os dividen-
dos serão corrigidos monetariamente.
Norma:
De 20/04/92 a 08/05/92 fica autorizada a nego-
ciação dos direitos de subscrição.
Observação: 1- A partir de 18/05/92, poderãoser negociados recibos de subscrição através dos
códigos ELETON-R e ELETBN-R.
2- A codificação da negociação no mercado á
vista é ELETON-D e ELETBN-D.' 

SM

Lojas Hering eleva o
capital com subscrição

A Lojas Hering (LHE) marcou AGO/E paraas 17h da próxima terça-feira, na sede social, afim de examinar as contas sociais de 1991; desti-nar o resultado; aprovar o aumento do capitalsocial para CrS 8.268 milhões, através da incor-
poração da correção monetária do capital reali-zado, sem emissão de ações; e deliberar sobrenova elevação do capital, mediante a subscrição
particular de 1.351.952.748 ações ordinárias e2.477.610.477 preferenciais, ao preço unitário deCrS 0,80, para pagamento à vista.Norma:
Ações nominativas: a partir de 29/04/92 ex/subs-crição.
Observação: a codificação da negociação nomercado á vista é LHE-ON-E e LHE-PN-E.

Pevê Participações
propõe novo capital

Os acionistas da Pevê Participações (PVL)vão estar reunidos em assembléias gerais no dia29 de abril, às 16h30, quando deverão aprovar adestinação do lucro do exercício de 1991; acorreção da expressão monetária do capital rea-lizado, passando este para CrS43.099.201.254,54, sem modificação do númerode ações; e a elevação do capital social para CrS45.298.932.054,54, através de subscrição parti-cular, à razão de 11 ações novas para cada
grupo de 100 possuídas na data da assembléia,ao preço unitário de CrS 48.
Norma:
Ações escriturais: a partir de 30/04/92 ex/subs-crição.
Observação: a codificação da negociação nomercado à vista é PVL-ON-E.

Acionistas da Bardella '
vão receber dividendo

Na segunda-feira próxima, a Bardella
(BDLL) realiza síias AGO/E às 15h, na sede
social, para aprovar o resultado do exercício
social de 1991, com a distribuição de dividendos
de CrS 1.691,75 por ação, e o aumento do
capitai social para CrS 37.475.200 mil, a ser
realizado através do aproveitamento de reser-
vas, sem emissão de ações.Norma:Ações escriturais: a partir de 28/04/92 ex/divi-dendo.

Ml"TH

Observação: a codificação da negociação nomercado à vista é BDLLONE- e BDLLPNE-.
Metisa propõe Cr$ 0,03
para ações preferenciaisA Metisa (MTIS) reunirá seus acionistas emAGO/E, ás I4h do próximo dia 27, na sedesocial, com o objetivo de deliberar sobre o resul-tado de 1991; a distribuição de dividendos deCrS 0,03 por ação preferencial; a elevação docapital para CrS 7.571.992 mil, com a utilizaçãoda correção monetária e sem emissão de ações: ealterações no estatuto sociul.

Norma:
Ações preferenciais escriturais: a partir de 28/04/92 ex/dividendo.
Observação: a codificação da negociação nomercado à vista é MTISPNE-.
Assembléias a realizar

BCN Barclays ratifica
dividendos distribuídos

O BCN Barclays (IBN) reúne os acionistas
em AGO/E no dia 23 de abril, às lOh, na sede
social, para ratificar o pagamento dos dividen-
dos de 1991; a correção do capital social paraCrS 69.187.619 mil, sem emissão de ações; e
reforma do estatuto social.

capital a Cr$ 50,6 bi
A Cambuei (CAMB), Orion (ORI), e Indús-

Irias Romi (ROMI) realizam assembléias no dia
24 de abril, em suas sedes "sociais, tendo como
objetivo principal apreciar a correção da expres-
são monetária do capital social, passando o
capital da última para CrS 50.680.283.040,12.

Vigor vai reduzir
seu capital social

No próximo dia 29, a Nova América (NO-VA), Vigor (VGOR) e DFV Vasconcellos
(DFV) estarão deliberando, durante suas assem-bléias gerais, sobre as contas dos administrado-res referentes ao exercício de 1991, a eleição deconselheiros e a correção do capital social.O capital da Nova América passará a ser deCrS 76.651.636.649,04, o da Vigor, de CrS66.306.286.112 e o da última, de CrS9.402.599.899. Após a correção, o capital daVigor será reduzido para CrS 57.726.935.771,devido ao saldo devedor da correção monetáriacomplementar.

Cresal e Inbrac acabam
com ações ao portadorA Cresal (CRSL), Inbrac (IBRC), Tam

Transportes Aéreos Regionais (TAM), Manasa
(MNS) e Ecisa (ECSA) marcaram assembléias
para o dia 30 de abril de 1992, a serem realizadas
nas respectivas sedes sociais. As principais pro-
postas a serem submetidas aos acionistas são aaprovação das demonstrações financeiras de1991 c a correção da expressão monetária do
capital.

A Cresal e a Inbrac também propõem aextinção das ações ao portador, a Tam vai eleger
conselheiros e a Manasa e a Ecisa pretendemfixar a remuneração dos administradores.

Multitêxtil e Cica
capitalizam correção

O conselho de administração da Multitêxtil
(MTTX), Antárctica MG (ANTM),' Belprato
(BLPT), Cica (CICA), Sid Microeletrônica (SD-MI) e Sharp (SHAR) convocam seus acionistas
a se reunirem em assembléias gerais no próximodia 30, nas respectivas sedes sociais.

O principal assunto a ser tratado por todasas empresas é o aumento do capital social pelacorreção de sua expressão monetária, passandoo da Multitêxtil a ser de CrS 20.478.627.332,93,
o da Antárctica MG, de CrS 12.241.240.018,30,
da Belprato, de CrS 11.668 milhões, o da SidMicroeletrônica será elevado para Cr$ 54.038milhões e o da Sharp, para CrS 248.073 milhões,todos sem emissão de novas ações. A Cica vaicapitalizar o valor de CrS 57.060.372.779,15,referente ao saldo da conta de correção monetá-ria.

Dohler, Cevai e Luxma
destinam lucro líquido

Os acionistas da Dohler (DOH), Casa An-
glo (CANG), Luxma (LUSC) e Cevai (CVAL)reúnem-se em assembléia geral no dia 30 de abrilde 1992, respectivamente, ás I4h, I5h, I4h30 e
I7h, para aprovarem, entre outros assuntos, adestinação do lucro liquido do exercício encerra-doem 31/12/91.

As companhias também vão aprovar outros
itens, sendo que a Dohler corrige o capital paraCr$ 51.526.644.909,49, a Cevai homologa con-versões de debèntures em ações e a Luxma
promove a conversão das ações ao portador.

Petropar e Antarctica PB
aprovam contas de 1991

Durante as assembléias que a Antarctica PB
(ANPB), Mineração Amapá (CMA) e Petropar
(PTPA) realizam no dia 30 deste mês, respccti-vãmente, às 14h, 14h30 e 15h, serão aprovadasas demonstrações financeiras do exercido passa-do e a correção da expressão monetária do
capital, passando o capital da Antarctica PB
para CrS 45.446.851.447,14 e o da Petropar
(PTPA) sendo elevado em CrS 50.624.580 mil. AMineração Amapá vai deliberar sobre a oferta
pública para aquisição das ações da CMP-Com-
panhia de Mineração e Participações.

VaspeCredipIanvão
apreciar contas de 91

Os acionistas da Melhoramentos SP (MSP),Vasp (VASP), Crediplan (BSER) e Superagro
(SPG) estarão reunidos cm assembléias no dia30 de abril, ás 8h, lOh, 14h e 15h, respectiva-
mente, para deliberar sobre o resultado do exer-
cicio de 1991; a capitalização da correção mone-tária; e a eleição de conselheiros.

Cia. Hering e Saraiva
querem elevar o capital

No próximo dia 30, a Cia. Hering (HRNG)e a Saraiva (SLE) estarão realizando AGO/E, às15h e 16h, nas sedes sociais, a fim de apreciar asdemonstrações financeiras do ano passado e o
aumento do capital da primeira para CrS
124.508.472.724,79 e da segunda para CrS
11.432.590 mil, pela incorporação de reservas,
sem emissão de novas ações.

Light quer propor a
absorção do prejuízoPara deliberar sobre as contas sociais de

1991, a eleição de conselheiros e a elevação do
tapital através da incorporação de reservas, a
Petróleo SP (SPP), Light (LAIT) e a QGN
(QGN) realizarão assembléias no dia 29 de abril,
com inicio ás lOh, I5h e 16h, nas respectivas
sedes sociais.

Após as incorporações, o capital da Petróleo
SP passará a ser de CrS 16,8 bilhões, o da Light,
de CrS 852.373.938 mil, e o da QGN, de CrS
10.173.981.957. A Light deverá propor, ainda,'a
absorção do prejuizo do exercício.

Bombril e Orniex
elegem conselheiros

Na próxima terça-feira, a Bombril (BOBR),Orniex (ORNI) e o Banco Noroeste (BNES)reúnem seus acionistas, nas respectivas sedessociais, para apreciar as demonstrações financei-ras de 1991, a distribuição de dividendos e aeleição de conselheiros.
As empresas também vão aprovar a majora-ção do capital social, através da utilização dereservas, sem emissão de ações, fazendo com queo capital da Bombril passe para CrS 80.595.662mil, o da Orniex para CrS 15.575.148 mil e o doBanco Noroeste para CrS 96 bilhões.

Marcopolo quer cancelar
debèntures em tesouraria

A Fertibrás (FTBR), Benzenex (BZN), Sa-dia Oeste (SOES), Perdigão Alimentos (PDAL),Banco do Progresso (BPR) e a Marcopolo (PO-LO) marcaram assembléias para a próxima se-

gunda-feira, às 9h, 9h30, I0h30, 14h, I5li e
I6h30, respectivamente.

As empresas vão deliberar sobre o resultado
do exercício social de 1991, bem como sua des|i-
nação; alterações no estatuto social c o aumento
do capital mediante a incorporação de reservai.

Os acionistas da Marcopolo deverão apro-
var, ainda, o cancelamento de 39.677 debèntures
conversíveis em ações, mantidas em tesouraria, e
a modificação da denominação social de Murco:
polo S/A Carrocerias c ônibus para Marcopolo
S/A.

Frigobrás e Sadia Concórdia
ratificam dividendos em AGO

A Frigobrás (FGRO) e a Sadia Concórdia
(SADI) realizam assembléia geral ordinária, ás
I4h do próximo dia 30, na sede social, com a
finalidade de aprovar as demonstrações finan-
ceiras do exercício passado; ratificar,a distribui-
ção de dividendos complementarei; e o aumento
do capital para CrS 80 bilhões (Frigobrás) e
para CrS 165 bilhões (Sadia Concórdia), sem
emissão de ações e pela capitalização de parte da
correção da expressão monetária.

Artex e Olvebra elevam o,
capital sem emitir ações

Os acionistas da Artex (ARTX) e da Olve-
bra (OLV) vão estar reunidos no próxlmo"dia30, às 14h30 e I5h, respectivamente, a fim de
examinar as contas sociais de 1991 e a capitali-
zação da correção monetária, sem modificação
do número de ações.

Cimento Cauê e Copas
capitalizam a reserva

Com o objetivo de examinar as contas rela-
tivas ao exercido social de 1991 e capitalizar a
reserva resultante da correção monetária do.cu-
pitai social, a Cimento Cauê (CAUE), Copas
(COPA) e a Fábrica Carlos Renaux (FRNX)estarão realizando assembléias gerais no dia 30
de abril, às 15h, nas respectivas sedes sociais.

Unipar aumenta capital
e distribui bonificação

No dia 30 de abril próximo, respectivamente
às llh e 15h, o Banco Francês e Brasileiro
(BFB) e Unipar (UNIP) realizarão AGO/E, afim de apreciar as demonstrações financeiras doano passado; destinar o lucro liquido; e elevar ocapital social mediante a capitalização de reser-vas.

O Banco Francês Brasileiro esclarece quenão haverá proposta de distribuição de dividen-dos, mas apenas ratificação do dividendo inter-mediário já pago. O aumento do capital daUnipar para CrS 146.370.597.120 será efetivado
com a utilização de parte da correção da expres-são monetária, mediante a emissão de açõesbonificadas da mesma espécie e classe, na pro-porção de 1000% sobre as ações existentes em31/12/91, considerando-se as conversões deações preferenciais A em B ocorridas até 15/04/92.

Scopus e Varga Freios
alteram estatuto social

No próximo dia 30, serão realizadas as as-sembléias gerais da Scopus (SCP), Varga Freios
(VGAR), Paulista Força e Luz (PFL) e da Rcn-ner Herrmann (RHE), com início ás 9h, I5h,16h e 17h30, respectivamente.

Os principais assuntos a serem discutidos
pelos acionistas serão o resultado do exercíciode 1991; a correção da expressão monetária docapital e sua incorporação ao mesmo; a eleiçãode conselheiros e alterações no estatuto social.

Panvel e Coemp vão
destinar resultados

A Panvel (PAN) e a Coemp (CESA) decidi-ram realizar assembléias gerais ás 9h e I7h do
próximo dia 30, nas respectivas sedes sociais,com a finalidade de apreciar as demonstraçõesfinanceiras do exercício de 1991; deliberar sobrea destinação do resultado; eleger os integrantesdo conselho de administração; e capitalizar acorreção monetária do capital.
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Concordatárias
Direitos e Recibos
Fundos DL 1376 e Cert.Privat- Exercício de opções de compra..

. Mercado a lermoOpções de Compra
Fracionário
Total Geral

. índice Bovespa Médioíndice Bovespa Fechamento—Iridicó Guvtíspa Máximo
índice Bovespa Mínimo..

Qtde
(mil)

29.180.830
328

19.521
707

16.578.171
145.621

3.779.596
14

49.704.789
23.854

23.828.-

Vol.em
Cr» (mil)

218.693.233
2.112

1.593.195
1.968

524.961.449
1.111.785

21.862.973
3.710

768.230.428

i-«%)-

Brumadinho PN
¦ CMAMinerPN 

Cacique PN 
Caemi Metal PN ES ....
Caetano Bran PN 
CamacariPN 
CasaAngloPN
Comlg PN 
CespPN 
Cevai PN INT
ChapecoPN 
Chapeco Alim PN INT ..
Cia Hering PN

Das 53 ações do Bovespa, 24 subiram,
estáveis e uma não foi negociada.

24.172
23.519

18 cairam, 10 permaneceram

Oscilações do Mercado
0»c. Fech.

<%) (CrS milafdes)Malores AliasMullerpn 87.P 62.00Potroparpn 7;-. 400.00Vllojack pnb 5«!,1 o.70Forja Taurus pn 30,4 1,50No.rd Brasil pn 29,7 6,50Malorea BalmBlcCalolpnb 30,3 8,01Wetzel Met pn 19,1 0,80Camafaripn 11.0 10.60Frigobarpn 9,0 18,20TelB. Campopn ft 290.19

Oscilações do Bovespa
0«c. Fech.

(X) (Cri milaçõc»)Maiores AltasBelgo Mineira onMannesmann onParaibuna pnRipasapn
Belgo Mlnoira pnMaiores BaixasTelesp pnFNV pnRelriparpn
Luxma pnPetrobrás pn

17.1
14.7
13,6
13.6
12.5
7.5
6.6
5.34.7

750,00
3.90
8,301.250.00

540.00
550.01

2.801.60
4.004.4 12.800.00

Mercado è vista
Qtd. Abt. Min. Mèd. Mftx. Foch. Osc.%

Acesita PN 1.000 580.00 980.00 860,00 980.00 980,00 + 0.5
Acos Vill PN INT 1207.300 419,90 400.00 416,91 421,01 415,00 <.0
Adutws TrovoPN 91300 5,00 500 8.16 5.20 5.20 -3.7
Agrale PN 800 7.20 7.20 7,20 7,20 7.20 + 24,1
Agrocoros PN 236 600 65,00 65,00 65,01 70.00 70.00 + 6,2
AlbarusON 2.200 3.900,00 3 900.00 3.951,55 4.000.00 4.000,00 +5,2
Allrod PN' 100 000 9,CO 9.00 9,00 9,00 9,00 /
Alpargatas ON 12.900 301,(10 300,00 331,29 332.00 332,00 + 7.0
Alpargatas PN 17.100 240,00 239,00 239,01 240,00 239,00 -1,4
Amadoo Rossi PN 5.300.000 0,80 0,80 0,80 0,65 0.85+13,3
Amazonia ON 13 500 24,81 24,81 26.43 27,00 27,00+12,5
America Sul PN 8034.000 7.10 7.10 7.25 7.40 7,30 + 2,0
Antarc Piaul PNA 700 2,299,99 2.299.99 2 299.99 2.299,99 2.299,99 -4.1
Antard Noil) PN INT 1.400 890.00 890,00 890.00 890.00 890,00 »
Aquatec PN 350.000 9.00 9,00 9,00 9£0 9,00 + 12,5
Aracruz PNB 191.500 8.160.00 8.100,X 6.144.60 8.200,00 8.200,00 +1.2
ArtexPN 31.830000 2.91 2,90 2,99 2,99 2,90 -3.0
AvIpalON 2,140.000 24,50 24,50 24.97 25,50 25.50 + 40
Bamerind Br ON 43 600 85.00 65,00 65,94 68,00 6800 +5,4BanaspaON 2 103 500 17,50 17,50 1 7.51 17.70 17.60+0.5
BaneapaPN 75895600 21.20 20.00 20.50 21,20 21.00 «
Bannsul PN 4682 000 3.01 3,00 3,00 3.01 3.00 -
Bolgo Mlnolr ON 25.400 630.00 630.00 708.74 750.00 750.00+17.1
Belgo Mineir PN 1.039 100 485,00 485.00 501.19 540.00 540.M + 12.5B«scPNA 19400 7.50 7,50 7,50 7.50 7.50 + 0.6721500 8.00 7.50 8,24 6.90 8,90-18,6
B« Caloi PN0 1000 000 9.00 8,01 8-26 9.00 101-30,3
Biobras ON 1 000 5700 57.00 57.00 57.00 67.00 + 3,6Biobras PNA 10CO 16.00 16.00 16.00 16,00 16.00 /10 650.000 33.00 3300 33,95 34.00 34.00 +3.0Bradesco ON ED 39 500 128.00 110.00 127.29 131,00 130.00 IBradcscoPNED 7,374,100 135.00 132.00 1 35.02 137.00 137,00 /BradoscolnvONED 15.600 19000 190.00 190.C&- 13C;CO—1GO.OO I

I BradoscolnvPNED 396100 150.00 19000 190,00 190.00 190.00 I, Brahma ON 300 630.00 660.00 660.00 680,00 680.M +3.0» Brahma PN 776 300 470 00 460,00 468 26 470,00 460.01 -1,03,35,1 265900 206.01 20% 00 203.45 220.00 211.01 +2,9B,as,|PN 31,224 700 242.00 238 99 245.73 260,00 253,00 + 4,5BrasincaPN 20 000 65.01 65.31 65.01 65.01 65,01*27 4"BrasmoUrPN 1165.300 183,93 1S3.10 187.33 150,00 165.01 15

Clm Itau PN
Climax PNB*
CofapPN
Coldex PN
Confab PN
Copene PNA
Corbetta PN 
CosiguaPN
Credito Nac PN
Cremor ON
CxarlnaPN'
DF Vasconc PN
Doe Imbituba ON
Duratex PN
Eberle PN
EcilPN 
Edlsa PN
Eletrobrás PNB 191
Eluma PN
EmbraerPNINT 
Ericsson ON 
Ericsson PN
Est Parana PN 191 
EternitON 
F Quimaraes PN
FNVPN
FerbasaPN 
Ferro Ligas PN INT
Ferro Ligas PN
FertibrasPN' 
Forja Taurus PN 
Frangosul PN
Fras-le PNA
Frigobrás PN
Granoleo PN
Grazziotin PN
Gurgel Motor ON
Gurgel Motor PN
lap PN
Iguaçu Cafe PNA 
Ind Villares PN
Inepar PN
Investec PN
lochpePN
Ipiranga Dis PN
Ipiranga PetPN
Ipiranga Rei PN
Itaubanco ON
itaubancoPN
Itaunenao PN 
Itausa PN
ItautecPN 
JBDuarteON*

João Fortes ON
Karsten PN ED
Kepter Weber PN
KlatanPN 
Lacta PN 
Lam Nacional PN 
teco PN
Light ON
Limasa PN
Lix Da Cunha PN ED
LumsPN*
Luxma PN 

31.100.000 0,86 0,85 0.88 0,90 090+12.5
80,000 4,01 4,01 4,11 4,20 420+27,2
8.200 310.00 310,00 310.00 310,00 310,00 -

1.010.500 320.00 300.00 308.66 330,00 330.00 I
8.100.000 5.50 5,50 5,50 5,50 5,50+10,0

840,000 11,50 10,50 11.00 11,50 10,50 -11,0
100 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 +7.2

19.077.607.500 215.00 210.00 218,43 225,00 222,00 + 4,2
111.500 970.00 970,00 97022 975,00 970,00 +15

139.492.800 21,50 20,98 21,71 22,50 21,50 + 2,4
4.000.000 4.20 4,10 4,23 4,30 4,10 -5,7

150.000 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 -
43 500 50Q 00 48000 4M.44 .110111 MOIll JII
70.000 660,00 660.00 660.00 660.00 660,00 -

7.000.000 160,00 155,00 161,43 170.00 170,00 <1,2
6.150.000 26.00 2-1.50 - 25.82 7 26,50 26,50 -

5.000 3,00 3,00 3,00 3.00 3,00
18.200 505,00 505,00 526.43 557,00 657,00+10,2

267.900 1.300,00 1.300,00 1.323,47 1.325,00 1.325,00 +1,5
130.000.000 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 -2,5

123.300 60.50 55,00 55.73 60,50 55,00 -6,7
5.975.000 18.00 18,00 18,07 18,60 18,00 + 0,5

2.400 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00+16,6
200.000000 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 -6.1

5.500 20,00 20,00 20,00 20.00 20,00
1-000 800,00 800.00 800,00 800,00 800,00 /

6.416.200 86,00 87,00 87,59 88,01 86,00 + 2,3
2.100.000 20,50 20,50 21,02 22.00 21,00 4,5

10.000 9,00 9,00 9,00 9.00 9,00 »
10.000 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 +3,2

31.369.100 600,00 570,00 589.72 600,00 590,00 »
11.400 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 -
88000 95,00 50,00 93.16 97,00 90,00 -8.1

4.100 000 46,00 46,00 46,07 60,00 50,00 +8,6
7.840.000 44.00 43,00 43,62 45,00 43.00 -2,2
1.170 000 1,20 1,20 1,20 1,20 120 •

10.000 700.00 700.00 700.00 700,00 700,00 + 4.4
100.000 47.00 47,00 47.00 47,00 47,00 -2.0

45.748.600 3,26 2.65 2,74 3.28 2,80 -6,6
100 26.00 26,00 26.00 26,00 26,00 +8.3

6.82860) 4,60 4,60 4.70 4,90 4,80 + 6,6
21.000.000 3.80 3,70 3,75 360 3,75 -3,0

540.000 410,00 410.00 410.00 410,00 410.00 +1,7
40.151.200 1,10 1,10 1,27 1,60 1,50+30,4

18 900 29.00 29,00 29,00 29,00 29,00 -3,3
304 300 15,70 15.70 15,70 15,70 15,70 + 0,6

9.743 000 19.01 16,20 19.11 19,90 18,20 -9.0
1.000 30,00 30.00 30,00 30,00 30,00 -3,2

60.000 160,00 160.00 160.00 160.00 160,00 +6,6
35.000 22.00 22,00 22,00 22.00 22,00 +4,7
2.000 15.00 15,00 15,00 15,00 15.00 -32

100 000 18.00 18.00 18 00 18,00 18,00 -1,6
1.462.100 1,50 1,50 1.50 1,50 1,50 -62
300.000 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 +5.057.036 300 0,78 0,78 0.79 0,60 0,78

3.000 7,95 7,95 7.95 7.95 7,95 -1,6
625.000 310.00 310,00 310.00 310,00 310,00, -
900(0 21,01 21,01 2323 25,00 25.00+13,6
35.000 29.00 29,00 29,00 29,00 29,00 -1.3

1.289.300 32,00 32.00 32.99 33,00 33,00 -5.7
3000 730,00 730,00 730,00 730,00 730.00 ¦»

502 600 730.00 720.00 725.70 730,00 730,00 -
5.000 000 58.00 58,00 58 00 58,00 58,00 + 16.0

594200 1 721.00 1.650,00 1.664,42 1 750.00 1 650,00 -2.9
606 000 6,00 7.60 7,80 8,00 7.60 4,8

815.000 000 3,15 3.15 3 15 3.15 3,15 + 5,01.800 600.00 600,00 600.00 600.00 600,00 I
5780.000 95,00 95 00 95,00 95.CO 95,00 /118000 11.00 11.00 11,00 11,00 1100 *

12.300 3 5CO.OO 3.500.00 3.540,65 3550,00 3 560,00 +1,4
152 000 1.200.00 1 200,00 1 200,00 1.200.00 1 200,00 -7.6
69400 8.0) 8,00 8,00 8.00 8.00 +1.2

300 45,00 45.00 45.00 45.00 45,00 +22
3.971.500 262.00 270.00 284,32 295.00 277,00 4,4

96 700 7,40 7,40 7 40 7.40 7,40 -1.3
50000 28.00 28,00 28,00 28.00 28.00 +1,8
65 300 8000 80,00 60,00 8000 80.00 I
56500 4.00 400 4,0) 400 400 47

¦ Magnosita PNA 1,000.000 10,50 10,50 10,50 10.50 10,50 -2,7
Manasa PN 6.406.000 6.10 6,00 6,06 6,10 6,00 + 3.4Mangels Indl PN 30.000 50,00 50,00 52,67 58.00 56,00 +5,4Mannesmann ON 8.815.600 3,70 3,70 3,66 3,50 3,50 + 14,7Mannesmann PN 1.800.000 2,30 2.30 2,30 2,30 2,30 +9,5
Marcopolo ON 300 17,000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17,000,00 +62Marcopolo PN 100 18.000,00 18.000,00 18.000,00 11000,00 ia.000.00 «MarisolpN 5000 160,00 160,00 180,00 160.00 160,00 + 6,6MaxlonPN 173.700 230,00 220,00 225,39 240,00 240,00 4,0M8lhorSP°N 1-000.000 5,10 5.10 5,10 5,10 MO + 103Melhor SpPN 1.000.000 5,10 5,10 6.10 5,10 5,10 IMercS Paulo PN INT .... 320,000 75,0) 75,00 76,09 78,S) 78Í0 +4.6MêsõiãON 4.700 4.000,00 4000,00 4000.00 .4000,93 4.CC0.00 »MosblaPN^™,,,,, ia.100-«10;0)"4.410,00 4.410,00 4.410.00 4.410,00 + 0,2: | Mel Barbara PN 5.000.000 4» 4.25 4 2 4,25 4,25 -07Mel Duquo PN 1.500.000 21,00 21.00 21,00 21,00 21,00 -Mel Gerdau PN 220.000 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 4,0Melai Leve PN 229.500 1.600Í0 1.600,00 1.73825 1600,00 1.750,01 + 12.1Meli,aPN 220-000 220 2,20 2,20 220 v 220+29,4Mlnupar PN 2.000000 4,00 4,00 400 4,00 4,00 -Moinho FlumON 1,900 4.400.00 4.40000 4.4004» 4.400,00 4.400,00 +3ÍMoinho SanION 800 5.000,00 5000,00 5.000,00 5.000.00 5.000,00 -Moinho SantPN 188.800 3.000,00 3.000.00 3.000,00 1000,00 1000,00 «W°nlr(,alpN 2000 9,90 9» 9,90 9,90 9,90 +42MullerPN" 103.000.000 50,00 . 50,00 53,94 62,00 62.01+87,8

Nacional PN EB 7.600 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 -63
NakalaPN 8.400 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 + 6,2Nord Brasil ON 700,000 6,10 6,10 6,58 6,77 6,77 7Nord Brasil PN 10,000 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 + 29,7NoroosleON 100 256,00 256,00 256,00 2S6.00 256,00 +0,3Noroeste PN 80,000 242,00 240,00 24639 250.00 250.00 +1,6
Odobrecht PN 5.000 420.00 420,00 420,00 420,00 420.00 /0lmaPN 30.000 6,80 6,80 6» 660 6,80 + 4.60lv<!l*aPN 8.650.000 329 . 3,15 _ 325 - 329 3.25 *3.1
OxitenoPN ,...v..r..r.T7..r 1.000.000 15,30 15,20 15,25 15,30 1520 -
Papel Simao PN INT .... 1.884.900 75.50 75,50 75,86 77,00 77,00 +UPara Demlnas PN 15.000 8,00 800 8,00 8,00 8,00 +1,2Paraibuna PN 1.921.000 7,00 7,00 7,67 8,30 8,30+116
Paranapanema PN 303.277.600 40.00 36,50 38,82 40,80 40,00 + 8,1Paul p Luz ON 8.160.500 45,00 42» 4367 46.00 44.00 *
Per Columbla PN 3.000 2,15 2,15 2.15 2.15 2,15 -
Perdigão PN - 25 KM.OOO 735,00 719,99 731,00 735,00 719,99 -U
Perdigão AgrPN 10.103.000 3,40 3,40 3,60 3,60 3,60 +5,8Petrobrás ON 11.000 6.900.C0 6.700,00 6.712,73 6.90M0 6.700,00 42Petrobrás PN 782.600 13.400,00 12800.00 13.261.86 13.500,00 12.800,00 4.4Petropar PN 1.000 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00+77,7
Pettenati PN 346.904.300 75,00 75,00 79,69 85,00 60.00 + 95piro1" O" 150.000 80.00 8000 80,00 80,00 80,00 -
PírelliPN 1.001.700 81,00 81,00 81.00 81,00 81.00 -12
Pirelli Pneu PN 7.600 60,00 60.00 60,00 60,00 60,1» -
Polipropilon PN 15.000 11,10 11,10 11,10 11,10 11.10 + 7.7Progresso PN 160000.000 105,00 105.00 109,19 115,00 115.00+12,7
Prometal PN 8.000000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -

Racimec PN 50.000 4200 42,00 42.00 42,00 42,00 -23
RoalON 33.600 1.001,00 1901.00 1.014,74 1.02000 1.001.00 «
RealPN 70500 442,00 441,01 441,06 442,00 44101+0.2
Real Cia InvON 1,000 420,00 420.00 420,00 420,0) 420,00 •
Real Cia Inv PN 1.000 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 »
Real Cons PNF 500 46I.O) 461.00 461,00 461,00 461,00 -0,0
Real De InvON 800 1.250.00 1.250,00 1.250,00 1.250.00 1.250,00 »
Real Do Inv PN 600 765.00 765.00 78600 785.00 785,00 -
Real Pari PNA 1200 535.00 535,00 535,00 535,00 535,00 -2.7
Real Part PNB 200 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00 + 45Re'"M'PN 21.550.000 1,70 1,60 1,69 160 1,60 -53
Rtín Hermann PN 3.300 20.000,00 19500.00 19609.09 20.000.00 19500,00 +1,5RipasaPN 1 116.100 1.200.00 1.200,00 1 204.66 1.250,00 1.250,00+13.6
RodoviariaPN 5000000 6,10 6,10 6,43 6.50 6.50+12.0
Sadia ConcorON 321 100 42,00 42,00 42.00 42,00 42,00 O.OSadta Concor PN 21890.000 32.00 30£0 31,10 32,00 31,50 -1,5
Sadia Oeste PNA 42.200 330 3.30 3JO 330 330 -
SalgemaPNB 100.000 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 + 15.2SamitrlON 41000 3.600.00 3600.00 3600.00 3.60000 3KO.0Ú +2,8
SamiUiPN 4 600 2 300.00 2300.00 2300.00 2 300.00 2.300.00 -0.4
SWW/ON 4/00 1.00 1.00 100 1,00 1.00 /Schlosser PN 616 400 0.70 0.61 068 0,70 0,61 -1.6
Sha'PPN 6.104 600 3 10 3,05 3.15 3,40 3.16 +3,Q
Sid Inlormat PN 1006400 J>85 ?.6G .2,85 2£5 2,60 -7.4

Sld.Palns PN 46.300 19.00
Sld.Rlogrand PN 3.054.800 82,03
Slmesc PN 200.000 284.60
Souia Cruz ON 22.500 20.600,00
Sudamerls ON EB 35.000 46,00
Supergasbras PN 3600.000 2.30
Suzano PN 50.100 11700,00
Tecnosolo PN 500.000 4,00
Teka PN 3,629.600 3,76
TelB Campo ON 191 ...» 6.200 290,00
TelB Campo PN 191 46000 301,05
Telebras ON 191 .. fífínjOõ 68,00 "
Tolebras PN INT  1611.334200 eToT
Telerj ON 191 47.500 65,00
Teler| PN 191 21,100 106,05
Telosp ON 191 159.500 381,00
Telesp PN 191 5.624.200 561,00
Telesp PNP91 26.400 530.00
TI br as PNA 10.000 450,00
Trato PN 800.000 2,50
TromWni PN 8.810.000 3,95
Trufana PN 200 4,20
TWPN 846200 18.00
Ucar Carbon ON 112J18500 155,00
UnibancoON 93.800 49000
Unlbanco PNA 221.000 600,00
Unibanco PNB 145.400 543,90
Unipar PNB 1.340.000 34,00
Uslmlnas PN *P91  5.504.359.500 910,00
Vale R Doce ONI91 30.000 210,00
Valo ROocsPN 191 52.475.800 243,00
Varga Freios PN 22.600 79,01

V»njPN-..i..i.™..;v.,™ 1600 279,00
Vibasa ON :. 200 800,00
Vidr Smarina ON 10.100 10500,00
Vigor PN 1.000 56,00
Vilojack PNB 3 152 500 0.50
Wetzel Met PN 30.000 0,80
Whit Martins ON ED 1.143200 73,00
Zlvj PN 17500 74,00

Concordatárias
Aliperti PN INT 500 210,00
Cal Brasília PN 46.500 440,00
Engosa PNA 110000 620
Guararapos ON 1.000 930.00

BMadeirltPN 120.000 2,38
VerolmoPNl91 50.000 3,00
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46,00
250
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305,00
301,05

19,00+12.0
82,03 + 2,5

284,50 + 3,4
21.000,00 + 0,6

45,00 -2.1
2,50 +2,0

13.700,00 + 0,0
4,00 -1,7
3A5 -2,7

305,00 + 5,1
290.19 -8.8

64,86 68,00 84,01 -5,8
79,80
65.00

108,05
370,00
550,00
530,00
450,00

2,50
3,90
4,20

15,50
155,00
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543,00
32,50

889.99
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235,00
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279,00
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10.000,00
58,00
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030

7050
74,00

210X0
440,00

5,30
830,00

2,38
3,00

81,00
72,02

11353
382,65
563,13
530,00
450,00

250
3,95
4,20

15,78
16452
492,33
596,64
549,75
32,83

903,96
210,00
238,54
79.0L_
279,00
800,00

10.024,75
58,00

0,62
050

73,08
75,10

8250
73,00

115,00
385.00
590,00
530,00
450,00

2,50
4,00
4,20

18.00
165,00
496,00
600,00
570,00
34,00

920,00
210,00
244,00

- 79,01-
279,00
800,00

10.500,00
58,00
0,70
0,80

74,00
81,00

8050
73.00+11,8

115,00 -
382.00 -2.0
550.01 -75
530,00 -35
450,00 +8,4

250 -
3,95 +U
4,20 /

15,50 -3,1
165,00 -
49500 +3,1
565,00 -7.5
560,00 -1,7
3250 -4,3

890,00 -2,1
210,00 +2,4
235,00 -15
7901+0,0-

27900 -
800,00 /

10.000,00 -
58,00 + 3,5

0,70 + 52,1
080 -19,1

7050 -3.4
81.00 +1.1

222.00 230,00 230.00+17,9
<40.00 440,00 440,00+100

5.35 620 530 -7.0
930.00 930,00 930,00 + 9,4

2.60 2,80 260+273
100 3,00 3,00 -

1

100.000 311,81 311,81 311,61 311,61 311,81 0,0
140.000.000 26067 260.07 266.47 269,00 26900 00

5.000.000 46,05 46,05 46.05 46.05 46,06 0,0
31.000 16.341,74 16.228,00 16.338,01 18.341.74 16.226,00 0,0
40.000 4 384,80 438460 4384,80 4,364,80 4.364» 0,0

«0000 29327 289,36 291,51 29127 28939 0,0

Brasil PN 
Camig PN 
Paranapanema PN
Petrobrás PN
SamitrlON 
Valo R Doce PN 191
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Brasmotor tem 
prejuizo SST '

Balango de 1991 fechou comperdas de Cr$ 27,4 bilhoes investiwientos

tem* Consuf Embraco^Sme^ MM* sindicato", 
relata Hugo Miguel Et- marcas do grupo Fenicia, esta inves- B jy ,

Sabnco.r^istmuprejmz0 de Importados — 0 acordo co- de sua linha de produtos derivados de I
CrS 27,402 bnhoes no balanco refe- <« mercial entre Brastemp e Samsung, • tomate e numa maior verticalizagao '%{•;' M/ lli \\rente ao exercicio de 1991.^ E a pn- empresa de produtos eletroeletroni- da produgao. Ela anuncia para este HHpr ' 

$$ sjir >ff jJfSSBjBSMmeira vez desde sua funda^ao, em 25 cos da Coreia do Sul, nao trouxe mes o seu ultimo lan?amento - seu % /«#%,• \:de julho de 1945, que a companhia - 1*9 resulta^os positivos em 199J. Foram Purapolpa em embalagem longa vida p ; U
apresenta resultadonegaUyo. ¦ |/'A iffW importados lornos microondas, tele- com 370 gramas. Este e o terceiro do , *] \ 

* 
M\,U •'0 maior responsavel pelo inedito HgjgjyHj - liH visores, videocassetes, filmadoras, ano, depois do Salsaretti na sua ver- 111 ys ih 1r\V flfc X 8? < *3? .<>':»

prejuizo do grupo Brasmotor foi . i ," conjuntos de som e outros aparelhos, sao peneirada e a base de tomate para * W$ft> \r ,<-«<?. u 
~

^^^mpH^^hoWnf^e11^' mas 
0 prejiiizo foi de US$ 5 milho^s.^ molhos, voltada para o mercado ins- ' / f ^ ^

apresentado prejuizo. Tambem a Sa- reiro passado, para reforgo do capital cia, dc uma linhaP das?emba?agcns --
brtpo, concessionary de veiculos, de giro da Brastemp e investimento Tetra Pack, instalada dentro de sua t-v*
acabou o' ano passado registrando BHw estrategico visando ao potencial de fabrica de Ara?atuba (SP). Outra \fonHp<:•
prejuizo de Cr$ 947 milhoes. HgHik negocios aberto com o Mercosul. unidade industrial da empresa, em Mendes. apostando no retorno do mvestimentos

;P/ra?? re?u|fM?.<? ^stemp, ¦HHHnC 1Mm/Ktttm As demais empresas da Brasmotor Cajamar (SP), tambem foi beneficia- m
I'J43 'unci°nan°s em Etchenique apresentaram lucro. A Consul, por da com parte destes investimentos I^AM^itn^An s| a winnn19^1ye' creditado ao contexto econo- iiA exemplo, lucrou Cr$ 8,3 bilhoes. Mas num equipamento para produzir % ,11111 l/iUlS II r* | IVI II

mico e^inbem a sene de paralisa?oes A Brastemp, por ter seu produ- a Brasmotor tambem sofreu impacto tampas de latas que dispensam o uso
&«»Jlfcbfode*lo 

-Bernardo, tos direcionados aos segmentos supe- negativo com o resultado da Sao do abridor, informa Joao Alberto la- T7mnr^ca na/^innnl "O invputimpnfn HpnnU Hp"I^q resta duvida de que o mercado nores; do mercado, foi a mais afetada. Paulo Alpargatas, onde possui 23% nhez, diretor de Rela?oes Publicas do JUuDresa nacionai u mvesumenio aepois ai
do^stiCo empobreceu", afirma Hu- Parahsagoes da fabrica de Sao Ber- do capital votante e 11% do capital grupo Fenicia. A Etti dispoe em li-
goljpgujlljEtcbenique, presidente do nardo, por problemas sindicais, im- total. 0 prejuizo de Cr$ 40,2 bllhdqs nha, alem de dez produtos voltados
8raP5^8smptPr,-^em mensagem aos pactaram acentuadamente os resulta- registrado pela Alpargatas, no ano para o mercado institucional, cat-
actostas no balango de 1991 divul- dos. Neste contexto, devemos passado, impactou o resultado da chups, vinagres, mostarda, ervilha,
gaao ontem. encontrar solugoes permanentes, evi- Brasmotor em Cr$ 5,2 bilhoes. milho verde e seleta de legumes.

Lucro do Chase sobe 21% Recorde 
da Bauducco

' A Bauducco acredita que neste ano

Resultado contabiliza US$ 141 milhoes no 1° trimestre SbTPascafstu"arctt0 st
SAO PAULO — 0 Chase Manhat- primeiro trimestre sua receita opera-

tan comegou bem o ano. 0 primeiro cional na America Latina cresceu 25%
balango trimestral do banco america- em comparagao a ipal periodo do ano
no apontou um crescimento de 21% passado. "Estamos muito satisfeitosntf'ucro hqmdo consolidado em rela- com 0 desenvolvimento de nossos ne-
gao aos tres pnmeiros meses de 1991: • .. . .. .
osr resultados passaram de US$ 117 80" 10(!0 0 °ntl"ente amenca"
milhoes para US$ 141 milhoes. "Este no 'dlsse Robert MurPhy' vice-presi-
e o sexto trimestre consecutivo de dente e principal executivo do banco
lucros e de crescimento" declarou Para a America Latina.
Thomas G. Labrecque, chairman and As operagoes no Brasil tambem
chief executive officer do Chase. tem sido bem-sucedidas. Segundo Pe-

0 exito nas negociagoes das dividas ter Anderson, presidente do Chase
exfernas dos paises da America Latina Manhattan S/A, com sede em Sao
tambem favoreceu os resultados da Paulo, o banco tem liderado diversas
inStituigao financeira na regiao. Neste 1 emissoes nos mercados internacionais

São Paulo — Luiz Luppi

Mendes: apostando no retorno do investimentos

Etchenique

Brasmotor tem 
prejuízo

¦ Balanço de 1991 fechou com perdas de Cr$ 27,4 bilhões
SÃO PAULO — A Brasmotor, em-

presa holding que controla a Bras-
temp, Cônsul, Embraco, Semer, Múl-
tibrase Sabrico, registrou ..prejuízo de
Cr$ 27,402 bilhões no balanço refe-
rente ao exercício dê 1991; É à pri-
meira vez desde sua fundação, em 25
de julho de 1945, que a companhia
apresenta resultado negativo.

O maior responsável pelo inédito
prejuízo do grupo Brasmotor foi o
desempenho negativo da Brastemp,.
principal empresa da holding, que en-
cerrou 1991 com déficit de Cr$ 40,7
bilhões. A Brastemp nunca havia
apresentado prejuízo. Também a Sa-
bripo, concessionária de veículos,
acabou o' ano passado registrando
prejuízo de Cr$ 947 milhões.

O fraco resultado da Brastemp,
que demitiu 1.743 funcionários em
19^1, ê creditado ao contexto econô-
mico e também à série de paralisações
en| sliaf;fábrica de São Bernardo."I^o resta dúvida de que o mercado
doméstico empobreceu", afirma Hu-
go i^iguiél' E tcbenique, presidente do
grtobjBrasmotor, em mensagem aos
acfnístas no ba|anço de 1991 divul-
gado ontem.

Arquivo —30/08/84

"A Brastemp, por ter seu produ-
tos direcionados aos segmentos supe-
riores do mercado, foi a mais afetada.
Paralisações da fábrica de São Ber-
nardo, por problemas sindicais, im-
pactaram acentuadamente os resulta-
dos. Neste contexto, devemos
encontrar soluções permanentes, evi-

tando-se de vez o confronto empresa-
sindicato", relata Hugo Miguel Et-
chenique.

Importados — O acordo co-
mercial entre Brastemp e Samsung,
empresa de produtos eletroeletrôni-
cos da Coréia do Sul, não trouxe
resultados positivos em 199J. Foram
importados fornos microondas, tele-
visores, videocassetes, filmadoras,
conjuntos de som e outros aparelhos,
mas o prejuízo foi de US$ 5 milhões.

O grupo Brasmotor realizou au-
mento de capital de US$ 56 milhões
através da emissão de ações, em feve-
reiro passado, para reforço do capital
de giro da Brastemp e investimento
estratégico visando ao potencial de
negócios aberto com o Mercosul.

As demais empresas da Brasmotor
apresentaram lucro. A Cônsul, por
exemplo, lucrou Cr$ 8,3 bilhões. Mas
a Brasmotor também sofreu impacto
negativo com o resultado da São
Paulo Alpargatas, onde possui 23%
do capital votante e 11% do capital
total. O prejuízo de Cr$ 40,2 bilhõçs
registrado pela Alpargatas, no ano
passado, impactou o resultado da
Brasmotor em Cr$ 5,2 bilhões.

Etti lança novo

molho e libera

investimentos
SÃO PAULO — A Etti, uma das

. marcas do grupo Fenícia, está invés-
tindo US$ 3,5 milhões na renovação
de sua linha de produtos derivados de
tomate e numa maior verticalização
da produção. Ela anuncia para este
mês o seu último lançamento - seu
Purapolpa em embalagem longa vida
com 370 gramas. Este é o terceiro do
ano, depois do Salsaretti na sua ver-
são peneirada e a base de tomate para
molhos, voltada para o mercado ins-
titucional.

Parte dos investimentos da marca
foi destinado à importação, da Sué-
cia, de uma linha das embalagens
Tetra Pack, instalada dentro de sua
fábrica de Araçatuba (SP). Outra
unidade industrial da empresa, em
Cajamar (SP), também foi beneficia-
da com parte destes investimentos
num equipamento para produzir
tampas de latas que dispensam o uso
do abridor, informa João Alberto Ia-
nhez, diretor de Relações Públicas do
grupo Fenícia. A Etti dispõe em li-
nha, além de dez produtos voltados
para o mercado institucional, cat-
chups, vinagres, mostarda, ervilha,
milho verde e seleta de legumes.
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Recorde da Bauducco
A Bauducco acredita que neste ano

baterá novo recorde na produção da
Colomba Pascal, seu carro-chefe. Se-
gundo levantamento feito a partir da
velocidade de vendas, os brasileiros,
argentinos e paraguaios consumirão
em 1992 um milhão de unidades.

UD tem

mais negócios
Um balanço da Feira de Utilidades

Domésticas (UD), que se encerra hoje,
no Anhembi, em São Paulo, aponta que
o evento teve mais lançamentos e negó-
cios, embora o público estimado em 500
mil pessoas tenha sido menor em relação
ao de 1991 (540 mil). Os 400 expositores
apresentaram mais de mil lançamentos.

Lucro do Chase sobe 21 %

¦ Resultado contabiliza US$ 141 milhões no Io trimestre

JORNAL DO BRASILI

para companhias brasileiras, por in-
termédio das quais tem ampliado sua
presença no mercado de capitais."Estamos otimistas com o processo
de ajuste da economia e o papel dos
bancos internacionais na vocação
brasileira de integração e abertura
aos mercados mundiais."

Elevando sua rede de agências e
escritórios de representação nas
maiores capitais financeiras do conti-
nente, o Chase ampliou a abrangên-
cia de seus serviços de corporate fi-
nance, mercado de capitais, custódia
e trust,

Contratos

Empresa nacional

acreditou e já
obtém resultados

SÃO PAULO — Se no inicio da
década de 80 os famosos contratos
de risco com a Petrobrás para a
prospecção e produção de petró-
leo geraram mais calor do que luz
no cenário dos debates nacionais,
hoje pelo menos uma empresa
brasileira pode se gabar de ter
acreditado — e investido — em
tamanha aventura. A Azevedo &
Travassos — que desde 1984 se
aliou à parceira Mineração Indús-
tria e Construção Paranapanema
nesta empreitada — pela primeira
vez este ano alcançará uma receita
com o petróleo equivalente às des-
pesas que desembolsa no projeto.
Única empresa de capital nacional
no ramo, já em 1993 deverá conta-
bilizar um rápido retorno do que
investiu ao longo destes últimos
dez anos.

SÃO PAULO — O Chase Manhat-
tan começou bem o ano. O primeiro
balanço trimestral do banco america-
no* apontou um crescimento de 21%
ntflucro líquido consolidado em rela-
çãô aos três primeiros meses de 1991:
os,resultados passaram de US$ 117
milhões para US$ 141 milhões. "Este
é o sexto trimestre consecutivo de
lucros e de crescimento" declarou
Thomas G. Labrecque, chairman and
chief executive officer do Chase.

O êxito nas negociações das dívidas
externas dos países da América Latina
taínbém favoreceu os resultados da
inátituição financeira na região. Neste,

primeiro trimestre sua receita opera-
cional na América Latina cresceu 25%
em comparação a ipal período do ano
passado. "Estamos muito satisfeitos
com o desenvolvimento de nossos ne-
gócios em todo o continente america-
no", disse Robert Murphy, vice-presi-
dente e principal executivo do banco
para a América Latina.

As operações no Brasil também
têm sido bem-sucedidas. Segundo Pe-
ter Anderson, presidente do Chase
Manhattan S/A, com sede em São
Paulo, o banco tem liderado diversas
emissões nos mercados internacionais

de risco
"O investimento depois de

1993 voltará em no máximo cinco .
anos. Depois disso virá o lucro",
comenta Bernardino Pimental
Mendes, diretor presidente do.>
grupo Azevedo & Travassos. A
empresa, após pesquisar dez áreas
no estado ao Rio Grande do Nor-"'
te, de 7 quilômetros quadrados
cada uma, descobriu petróleo em
quatro delas. Em três consegue
uma modesta produção de 350
barris por dia. Ainda assim, valem
a pena: um poço se torna econo- •
micamente viável a partir de uma
produção diária de dez barris, diz
Mendes.

Mas é com o campo de Ponta ;
do Mel que, a partir de junho, o ;
grupo pretende rever tudo o que
investiu nos últimos dez anos. Se-
rão entre 1.300 a 1.500 barris diá-
rios, fora uma receita paralela cor-
respondente a 40% do total
obtido com o petróleo, na produ-
ção de gás. A partir de 1993, o
petróleo financiará diversos ou-
tros projetos do grupo.
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....CtaWo 64.614 57 5.825 82.522.465 i¦ Pi 78987 J03 10.630 4M.874.890  48.04 |v .Bcl.OOKlO 359 2  3  51.306 0.01
T«w <12 020 1.822 62.84*0 876.i io.i49 100.00 ' i

Ouro/disponível

603 24.180.00 23.920,00

Ouro/Mercado de Opções sobre disponível
V.kw*>«Hitr.tor250« CrtatftMxnonmtroittr

Vc<° | Enwc | Contf [ Nu [ : *b«rt {| Min | Mà« j Utt |i
-vísr-l

r MlOI 25.000.00  303  6  3100.00 3.100.00 .. 3.100.00 3.100.00
,.Ma03 &?.&!$ 296 J.?Ó° 1o!oÓ iÕS
,.Ma04 ^.000,00 1 543 'fS-M 5o!Óo tÕÕÕ
..Ma05 28 000.00 4 995 59 ^.00 KjiS
,.Ma09 268  ilÕOD iioido 9o!ÓÕ
|ga26 25 000.00  303  Ío!oÕ 10 00
..Ma29 .?MPP;9.9. 535 '9 1.200.00 1.200.00 1.240.00 1 240.00 :

.....1.;24? 15  90,00 79.00 100.00 80.00 iMa30 28.000.0
| «

Mercado Futuro/Índice
pia •

V»k>f do oontrrto! Ot 5,00 p/oçrto*

1. 
-- - #*« j.. -v s m< m <•. xm. - m& m,-v >•¦ o \

gj Contr I W»«6ch)«| Atwrt | Mlnimo [ Mt.imo [ Ultimo |
: f.jun2 ii.385 %2 36.900 !
I,j;«zz:.. ..Z!L! 

!Z

Mercado Futuro/Algodão
Vafar Oo contratot 600 «rratm

:?'¦ nd nd

Cotaç*»«woera»tro»p«r»iTolu¦ ' . -

 ' —: ¦ ¦¦ ¦¦¦. . ....... . :..
Mercado Futuro/Café ajustado
Valor 4o conto 100 mcm d* tOfcg llq, Catam (M/por bmi d* «0k« Bq,

1.293
920

191.......... 59.00
65.00 ,,,58.00,64,00" ,,59.00,,65.00

58,50_
64.00 "

Mercado Futuro/Câmbio
VtiMdocontrtttcUMüma Cataç»MMiiofvialn>ipôr<I«lv
" Mai2 880 2 421.00 2 421.00 2 422.00  2.421.00

Jun2 44 2.900.00 2.893.50 2.900.00 2.893.00

Mercado Futuro/Dl - Depósito Interfinanceiro de 1 dia
Valor do contrato) Crf 100,00 p/ponto P.U.

Mai2 2 675 a"" 91 670 91 660
Colíçta Ml pontoi é• P.U.

91 740 91.730

Depósito Interfinanceiro de 30 dias

Mercado Futuro/Boi Gordo
Valor do Contrato*. 530 anrobw IknjUüw.

Ajo2 307 3"
Cotada» am pootoa por arroba

23,30 23.40 23,30

MHlNBUIfUiaolNSSlC *
I ' * '¦ í 1 . • <¦
Com potência; Março — Pa»am»nto até 01/04, sem correçfio; até 07/04converter em quantidadade Ufir do dia 01/04 • multiplicá-la pela Ufirdo dia do pagamento; após 07/04 acrescentar multa e juros.
Autônomos, Empresários e Facultativos

Claiw Filiação/Tempo
(anos)

BaM(Cri) I Alíquotas % I. ApagarCri Mewide
Peimaoincia

Attl 96.037,33 10 9.603,72 12
Mais de 1 ate 184.652,55 ' 10 18.465,26 12
Mais da 2 at6 276.978,83 10 27.697^8 '12
Maisde3at64 369.305,10 20 73.861,02 12
Mais de 4 ate 461.631,38 20 92.326,28 24
Mais de 6 at6 553.957,66 20 110.791,53 36
Mais de 9 ate 12 646.283,93 20 129.256,79 36
Maisde12at617 738.610,21 20 147.722,04 60
Mais de 17 at6 22 830.936,48 20 166.187,30 60

10 Mais de 22 anos 923.262,76 20 184.652,55 —

Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos

Salario de Contribuicao (Crt) | Allquotas (%) j

ati 276.978,83 
'$

' de 276.978,84 atd 461.631,38
de 461.631,39 at6 923.262,76 10

Obs: Percentuais incidentes de forma não cumulativa,
e Contribuição do empregador doméstico: 12% do salário pago, respeitandoo teto acima.
e As contribuições da empresa, inclusive a rural, não estão sujeitas a limitede Incidência.

imposto de Renda
Base de cálculo (Cr$) Parcela adeduzir em Cr$

Alíquota
%

IR na Fonte (Abril)

Até 1.153.960,00 isento
De 1.153.960,01 a 2.250.222,00 1.153.960
Acima de 2.250.222,01 1.532.465

15
25

Deduções
a) CrS 46.159 (abril) por dependente, b) CrS 1.153.960 (abril) para aposentados

T'P°S P-3ra r?.serva.r6munerada a partir do mês que completarPensão alimentícia paga devido a acordo ou sentençajudicial.d) Contribuições para Previdencia Social.

Fonte: Secretaria de Receita Federal

Impostos, taxas e indices
NovembroJ Dezembro | Janeiro | Fevereiro| Mar$o [ Abril 1

Un|f 1°;262,73 12.593,51 15.649,07 19.552,69 24.200,65 30.878,46
W«i 15;866,00 20.709,00 26.595,00 33.371,00 41.917,00 52.091,00
¦W"it 14.706,00 1 9.116,00 25.806,00 29.862,00 37.338,00 45.936,00
UPF  5.653,45 7.260,13 9.110,01 11.443,13 14.220,30

TauOvn' Rentlt Ront;
. (%».nt.) Oia.(%) I"; Som.(%)

OptraçòM entre
Intt. Financtirsi Bon».

Me«(%)
Proj:

Mes(%)

In at^i^òea Fina noeiraa
LBÇ/LFT/BBC
«PM (CDB)
DI-OVEB
LFTE

®r5!:!.L $?•.!*). .Ç??:.®.
H9Q 1.16 1,16 14J6 24,66

3345 1,11 1,11 14,87 24,11
33,17 1,11  1.11  

"l4« """ 
24.05 5

35,19 1,17 wT TWO™ SNUbT"

MERCADO FUTURO
DE Dl

lIKf on — Ta*® ,P.u.em Over Rent. Rent. Proj.Cr* (%«.m.)| Dia.(%) Som.(%) Mes(%)| Mes(%) ,

DI0VERFUT.
BM&F Maio/92
BM&F Junho/92

91.730
7SM0

32,55
30^0

1,03
1.03

23,84
22,21

A panir de 17/10/91, a Circular nc 2063 do Banco Central, permite arealização de operações compassadas com pessoas físicas e jurídicasnão financeiras apenas com títulos públicos e prazo mínimo de 30 dias

Pre^oCrt Var. Var. Var. Pro).Indicator |M» Dli|»» SwiW)1 -Me>|%) Mes|%)
T.R.D. .. 0,9897M 0^9 13,01 21,08T.R.D. 22/04 .. 0,989704 1,99 14,13 21,08UFIR Abril/9201/04 1.153,96 1,01 3,15 1,01 21,01UFIB DUria 1.288,60 1,01 Ml 12,79 21,00lUFIRDHria 22/04 1.301,60

I US9 COMERCIAL15/04
Compra 2.217,85
Venda 2.217,95 1J»  3,04 11,57

I US*COMERCIAL'
Compra 2.240,16
Verato 2^240,28 1,01 1,01 12,69

I US4TURisM015/04 
Compra 2.192,73

...Vends. ..1193,91  0,96 3,00 10,80
lUMPARAlEL6," :•
Compia 2.200^)0

...Vends...;  ^1230,00 0/15 0,45 11,50 •• '
I US* BH&F ¦ COMERCIAL

Melo/92 2.421 flO .. .. .. 21,77
Junho/92  ......?-.??3,50.. •• .. 19,52

lOUROSPOT 
SINO • Fee.' 24.180,00 1,00 1,00 9,81BM&F-FK. 24.180,00 1,00 1,00 9,81
BBFsfac. 24.180W 1,00 1,00 941

IBV-RJ" 8.483 -0,55 -0,55 32.26
IBOyESPA  U.828 0,65 0,65 35,73

(') Dados obtidos através de amostra da ANDIMA

Fonte: mm; Banco CM BW BBF. BVRJ. B0VSSPA

Cambio Turismo

Compra Vends
(Cr») (Crt)

Escudo 14,00 16,00
DAIar 2.160,00 2.220,00
Franco SulfO 1.395,00 1.460,00
Franco Frances 380,00 400,00 I
lono 16,00 17,00
Libra 3.755,00 3.915,00
Lira 1,60 1,80 "
Marco Alemao 1.295,00 1.350,00

.. Pessta 20,00  22^00 ;

Fonte• Banco do BrasillANECC

Ouro
(Cít-ilngote por grMnaa)

Compra Venda

Banco do
Brasil

 "U <
Goldmino S3

!J»O0)  id
Ourlnvest
(250g) nd nd *
Safra v*"!'

;....(1«Wfl) 24.100,00 24.200,00 ¦
Bouno
Simonsen
(WOfl) -f1 24.150,00 24.200,00

Fundidoras fornecedoras e custodiantes credon-ciados na Bolsa Mercantil e de Futuros

y/' u",'/j?

LZ(

A in. o JORNAL DEAMANHA AlE AGORA. SIN

a instantAneo"
IJti&lAfAIFiliil PARA RECEBER A NOTlCIA EM TEMPO REAL NO SEU TERMINAL, LIGUE:

(021) 585-4606 CMA <021> 224-8797, MQMENTO (021) 220-2452, BOLSA DO RIO (021) 271-1926 (021) 585-4^06
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Na 
tentativa de conscguir o up-grade da versao 1.2 do ..

Corel Draw, o critico dc arte Carlos Roberto Levy pode IB
experimentar algumas das distorgoes da distribui?ao de soft-
ware no pais e as vantagens de ser um usuario registrado junto S^i " tfca fornecedora original do programa. A primeira providencia til
do historiador foi enviar um fax a propria Corel Draw, WvJiyCT
canadense, pedindo migra?ao para versao 2.0 do programa de 1||L Mtjji&jL
pintura, que custa, nos EUA, US$ 100. Recebeu entao, da • -i&tt '$
empresa, uma carta indicando a Intercorp, no Rio, como sua .^Caj|^ Urn'*
rcpresentante no Brasil. Primeira dificuldade: os numeros de >' , fsfJI ^
tclefonc fornecidos pela Corel Draw nao correspondiam aos | ^Hrda Intercorp. Levy chegou ao verdadeiro numero consultando

Na distribuidora, dcpois de passar por tres ou quatro '^ fi'/MjLs^ ; ^
funcionarios. sem sucesso, acabou recebendo a noticia de que ©JMfp'<•'eraobrigadoase registrar, pagandouma taxadenacionaliza- 4If[I
Qao, para receber o up-grade. Argumentou que ja estava ',
registrado junto a empresa'fornecedora, nao incluido portan- 'P
to na categoria de usuario pirata. Por esta razao, recusou-se ' -¦ "':
tambem a pagar qualquer taxa alem do custo do up-grade. -' :at

o deu sinal. '•
novo Corel Draw, que lhe

por uma
por seu custo de tabela. ^M|k, « -

0 pagamento, pelo
! ele' recebeu, diretamente da Holanda, antes mesmo de precisar °
solicita-la, a nova versao 2.01, de graga. Facil, nao? faulo Uongalves recomenda um micro 486 de 33 Mhz com processador aritmetico para usar o desktop video

:i°s^iia/srSs;sss 
Produtoras de YT sanham aliado

jlizada em tecnologia de infor- de estudantes de informatica. A IVUUIVIWJ V4-V ? A 
gUlillUlii 

U11UUU

;ma?ao controlada pela Gene- Atraves do numero (021)
iral Motors, foi escolhida 221-6094, poderao consultar
oficialmente para responder um cadastro de especialistas,
por todo o processamento selecionados de acordo com a
das informa?oes das Olim- necessidade da empresa. O
piadas de Barcelona, em ju- servigo e gratuito.
lho. 0 contrato foi assinado Dicionario
ha quatro anos, mas so agora Totalmente construido so-
vira a publico, para demons- bre ambiente grafico Windows
tragao do sistema. 0 Result 3.0, com recursos de hipertex-
Information System (RIS), to, ja esta pronto o Dicionario
como foi batizado, esta ba- de Termos de Arte, de autoria
seado em uma gigantesca re- do estudioso e editor Luis Fer-
de de teleprocessamento. nando Cruz. Sao cerca de
Funcionarios munidos de co- 1.000 paginas e 3,1 mil verbe-
letores de dados nos locais tes com equivalencia em ingles
das provas irao registrar os e espanhol. Preparado para
resultados no momento de mouse, o dicionario registra,

: Fshs''hlflinmcors'rmem'' f0r fCmkP!?' f tiPnS d'fere!1" Mather Publicidade, Miguel Rio reccr pre?os mais em conta e um unipiuus ^uaj, qiic poae scr aaqui- 1 235 (d6|ar turismo), conforme I
i tnrn-tin Z n SS Hi 

^ de abo,badas- Enquanto Branco, explica que a computagao resultado de alta qualidade. Depen- ndoJUIlto a fotopto. Eduardo Alfcn, diretor da Gra- i
' t Ik'ri . : . s" na0 sai 0 'lvro> 0 dicionario grafica tornou-se um recurso impres- dendo da complexidade do projeto, Efeitos — Sobre esta estrutura phium. O escritorio de Alfcn produ- ItriDuidas para centrals de lm- esta disponivel apenas para cindivel a produgao de video, mas esta imagem pode custar dc US$ 300 basica da imagem vao agir os progra- zju> reccntemcnte, as imagens do !

prensa, agencias de noticias consulta em micro. ainda prccisa ser utilizada modcrada- a USS 500 o scgundo. O diretor da mas bidimensionais para lhes dar cor, anuncio da Coca-Cola sobre a pro- 
'

in'ternacionais, e para as con- Para IR mcntc, principalmente cm funcao de Blitz Design, Felipe de Botton, vem ilumina?ao e efeitos visuais. Nos soft- mogiio Mesadao. "Fora as crian?as, j• federapoes esportivas de cada A Dataplan Informatica scus custos. Segundo ele, um segundo realizando, por cxemplo, alcm de vi- wares de pintura, podc-se sclccionar tudo o mais e computa?ao grafica, ;
pais. Sera a primeira vez na esta langando o Sistema de dc imagem produzida cm alto nivel nhetas comerciais para TV, videos dc qual a textura do objeto — marmore, inclusive a chapinha que demorou tres-J
historia dos jogos Olimpicos Ativo Fixo, para corretjao custa entrc uss ?-000 a uss 3-000- treinamento para o mercado farma- madeira, vidro, borracha etc. —, inci- dias para scr criad/', contou. Para
que as disputas vao contar depreciacao de patrimonio "Normalmente nao se faz um filme ccutico. A empresa e capaz de criar, dcncias dc luz c colorir com uma animagao, a Axion' tambem vende o
com uma infra-estrutura de Com menus oara cadastra- intciro na computagao. De um co- com cspantoso realismo, a animagao palheta com milhares dc tons. A lista Autodesk Animator Pro, que esta cus-
processamento tao global mento de itens ou emissao de mercialdc 

16 segundos, por cxemplo, de uma molecula ou a cadcia de uma dos mais vendidos inclui o Paint, da tando USS 995 (dolar turismo).
taO rapida. relatorios, O sistema permite mmmmmmmmmmmmmmmmmmI
Friburgo a corregao complementar . v T . , , ,pel°IPC de aco-gjg Uso da tecnoloraa exioe ferramentas csneciaiK
de Nova Friburgo (II Infri- com as novas exigcncias do ~ -— . - ——  c> ; ! ; .
burco) vai acontecer cntre os uoverno. Multiusuario. custa D 3ra uma aP'lcaVao desktop Esta quantidade esta tigada difF TV/monitor—^i-Jim-ikj>cr- ma dos USS 8.000. Depob de crltir
dias 14 e 17 de inaio proximo US$ 400 (dolar comercial) * vldeo sio micessirias algumas tamente a capacldade dos discos ri- mitir a edi?5o de imagens, o usuario ranimat8grTnm>Mem«-4^
Promocao do Sebrae/RI roda em aualauer XT coin ferramentas basicas, hstadas aqui gidos com tfs quais o usuirfo vai vai precisar de uma TV/monitor com para o video, O micro e o gravador l?)
SLnZ?ffi^0 XrnSLJil nS pelo consultor Paolo Paulista Gon- trabaOiar, da ordem de 209 MB. entradadireta de audioe vMco,cus- Mm velocidades dllereateS. .
f,!f!Sf . ;'h 

"¦ 
iS -fatves; Eie recont«Bda-^ ^liza^o memoria principal, para processa- tasdo, em m^dia, a partir de USS exiee uma placa coatrolfldora a 

'
ware, software, supiimentos, < c cgoesesuporte de um micro 486, de 33 Mhz, com meato, deve confer ao miBimo 506. Para elevar^a qualidade do pro- Diaqqest, lamWm importada ura 

'
consultorias em 70 eslandes i "suano d«.ve pagar mais co-processador aritmetico para dar MB. Depohi do micro, vera a placa dulo, pode-se optar por um videocas- 0 Brasil pela Graphium —. comdistnbuidos por 17 mil me- Cr$ 80 mil por mes no con- conta dos ggfofa-% videogrtfica. A Targa, mais coahe- :; sete de padrJo iodustrial ou semi-in- »reco de lista, nos EUA, varia«do>i?jros quadrados. A primeira t,a^de mtmutengao. wssWw'* 

geraSao da imagem. cida, vemllda pda TrueVisoa norte- dustrial. Os principals modelos de us$ 1>5001 US$ 3.395, o« U8$ W<Infnburgo levou 25 mil pes- Japonesas . imaeens de video conbecidas amencana, 6 dislnbuida do Brasil encontrados na Brasil sSo o JVC 3000# USS6.800deserabarcadflim Iw»h»fcflk A linha dc impiessoras ja- . „TtoLftto ?Z22 J?» HRS6.700,, parUr * USS 1.000,. £2 f1 
"HI. U1 Tn» .

•; go em apenas tres dias, mar- ponesas Star, montadaTaqui ~ -.^t Qwi^umrCarioca. Custa, nos EUA, o Panasonic AGI960, a partir de . -Vi'
cando a mplantatjao do Polo pela associatao da Orafix !»" *>¦*¦'""*¦"1 • :

: de Informalica da cidade. com o grupo Diana Paolucci, 2" ZSZ'JmtnSTm HW/S°" F A nil njiim mil! Mil-Mfasatj': 
¦

Cpnacnft inclui um niodelo nort'itil pode ocupar de 200 Kb a 1 MB. pelo dobro do prefo, A placa serve ¦ « vamagera oesies equi 
pjaca VGA-TV, da Willow aorte-a-' 

Os p1?uenos e medios nara usuTrios cfe I mtoos aue Cons.derando 
a transmwsSo a 30 para captarar imagens de video e Pamentos ^ proporc.onar recursos ^ricaaa, pode ser importada per :; | _ ...us pequuios e memos para usuarios ae laptops, que quadros por segundo, em uma ima- editi-ias no micro, O monitor deve de edi9lo especiais, com smais pra- cerca de USS 1.000 enouantoi ff'empresanos do Rio tambem pesa so 3,7 quilos. Com rcso- gem de resolu^So midia (600 Kb), ser do tipo.multi^Bch, e k oferecido ticamente sem ruido. A linba profis- Truevision oferece a'Viied-VGA, K !Sodem contar com apoio do lu?ao dc 360 pontos por pole- serSo precisos para um segundo de pela NEC, Princeton e outros fiibri- sionai da Panasonic - AG7750, seu ultimo laacamento, por USSSebrae, RJ para participarem gada, a StarJet S-J48 custa anima?aq 18 MB. castes por cerca de US$1,300. AG7650 e AG7450 — ji casta aci- 2.495, an promocio.da proxima Fenasoft—Feira USS 1.220 (dolar comercial).

intcrnacional de Software, Os outros modelos trazem ' " ^ !
prevista para julho, no tambem a NX 1001 Multi- A/afkntiw {-am ,'M^gi^^aiiBggBg—g1, ttt in f ± 

'*

Anhembi. A entidade ja co- font, a mais simples, com VerDatimteni u|»pm:#v/ WOrdreneCt
ressados, oferecendo custo de (USS 560), a NX 1020 Rain- kitdetimpeza 

'trazversao 

j

pi par de forma isolada. O com 24 aiuilhas, sendo a se- ,S^° PAUL0 — Muitasi vezes, ao A WordPerfect Brasil esta trazen-1
Sebrae comprou area^de 3^0 gunda para impressao a^ cor da^infornia^ do^ao^ncreado n|ci°^alj3 VV'ordLet- :

de 20%. Os demais podern A Montreal Engenhana queteg) dfspositiyo cfe armazenamen- ' sMo'Kxt^SS^liS i
parctlar cm ciUcitro niensuli- u ETCcstuoconcluindoodc- to, mas na ivuuoriu das vczes o dcjcilo > J traduzido para o portugucs contcm '
dadesfixas a partir deste mes. senvolvimento de um super e causado por sujeira acumulada na ainda um dicionario dc sindnimos e :A ultima prestagao tem que software de computagao gra- cabega dc lcitura. ^ 

Jm antonimos.
ser quitada ate 10 dias antes fica para aplica(;ao na indiis- No exterior, e comum que a ma- ink 'x->>x ¦»Sm O WordLctter possui as fungoes:
do inicio da Feira. fria textil. O Infoprint val ser- nutcn?ao scja feita no proprio local ¦ ilm basicas do WordPerfect, exigindo
Estagio vir para estudos de de uso. Apostando que isto venha - ¦<> >, ® apenas 330 Kb de memoria livre, i

A Faculdade Carioca de padronagens de tecidos. cs- daVcrSim cVl^ ^Srelwit''

I 5 8 0^5 l! ?]? dc'l!oOOX^ri^^™«^^ihpressora:™N^
•i I qualidade em softvjarp 

' 
^e IL - polegadas e custa Cr§25 .. Rio. vao distnbuir o WordLctter a—E  mil I CrS 27 mil, respectivamente. O kit hmpil a sujeira acumulada nos drives Intercorp, Allen e Elbru Informatica

DGS-Digital
Brasil pela

Corel Draw

Paulo Nicolella

Circuito Integrado

Na 
tentativa de conseguir o up-grade da versão 1.2 do

Corel Draw, o crítico de arte Carlos Roberto Levy pôde
experimentar algumas das distorções da distribuição de soft-
ware no país e as vantagens de ser um usuário registrado junto
à fornecedora original do programa. A primeira providência
do historiador foi enviar um fax à própria Corel Draw,
canadense, pedindo migração para versão 2.0 do programa de
pintura, que custa, nos EUA, US$ 100. Recebeu então, da
empresa, uma carta indicando a Intercorp, no Rio, como sua
representante no Brasil. Primeira dificuldade: os números de
telefone fornecidos pela Corel Draw não correspondiam aos
da Intercorp. Levy chegou ao verdadeiro número consultando

; o auxílio à lista Telerj (102).
Na distribuidora, depois; de passar por três ou quatro

funcionários, sem sucesso, acabou recebendo a notícia de que'era obrigado a se registrar, pagando uma taxa de nacionaliza-
ção, para receber o up-grade. Argumentou que já estava

•registrado junto à empresa fornecedora, não incluído portan-
to na categoria de usuário pirata. Por esta razão, recusou-se
também a pagar qualquer taxa além do custo do up-grade. A
Intercorp ficou de estudar o caso e nunca mais deu sinal. O

; crítico, insistente, mandou novo fax à Corel Draw, que lhe
. enviou então, por uma linha da Canadian Air Lines (desem-> barcando no Galeão), a versão pedida, por seu custo de tabela.
O pagamento, em cheque, seguiu pelo Correio. Recentemente,' ele recebeu, diretamente da Holanda, antes mesmo de precisar
solicitá-la, a nova versão 2.01, de graça. Fácil, não?

ATE 30.04.92

CORiNGA
A contabilidade WK acessível a todos os
usuários de micros, limitada até 10 mil
lançamentos/ano. :

232.2882 *252.5472 «232.4936
263.0823 Fax 220.0564

QUALIDADE EM SOFTWARE O kit limpa a sujeira acumulada nos drives

Olímpica
¦ A EDS, empresa especia-

¦lizada em tecnologia de infor-
inação controlada pela Gene-
;ral Motors, foi escolhida
oficialmente para responder
por todo o processamento
das informações das Olim-
piadas de Barcelona, em ju-
lho. O contrato foi assinado
há quatro anos, mas só agora
virá a público, para demons-
tração do sistema. O Result
Information System (RIS),
como foi batizado, está ba-
seado em uma gigantesca re-
dc de teleprocessamento.
Funcionários munidos de co-
letores de dados nos locais
das provas irão registrar os
resultados no momento de

; sua divulgação pelos juizes,
v Estas informações caem au-
•; tomaticamente na rede, dis-' tribuídas para centrais de im-' 

prensa, agências de notícias
internacionais, e para as con-

• federações esportivas de cada
país. Será a primeira vez na
história dos jogos Olímpicos
que as disputas vão contar
com uma infra-estrutura de
processamento tão global e
tão rápida.
Friburgo

que Estágio, para empresas
interessadas no recrutamento
de estudantes de informática.
Através do número (021)
221-6094, poderão consultar
um cadastro de especialistas,
selecionados de acordo com a
necessidade da empresa. O
serviço é gratuito.
Dicionário

Totalmente construído so-
bre ambiente gráfico Windows
3.0, com recursos de hipertex-
to, já está pronto o Dicionário
de Termos de Arte, de autoria
do estudioso e editor Luís Fer-
nando Cruz. São cerca de
1.000 páginas e 3,1 mil verbe-
tes com equivalência em inglês
e espanhol. Preparado para
mouse, o dicionário registra,
por exemplo, 44 tipos diferen-
tes de abóbadas. Enquanto
não sai o livro, o dicionário
está disponível apenas para
consulta em micro.
Para IR

A Dataplan Informática
está lançando o Sistema de
Ativo Fixo, para correção e
depreciação de patrimônio.
Com menus para cadastra-
mento de itens ou emissão de
relatórios, o sistema permite
a correção complementar

A-H-Feira-de-Infor-mática mensal pelo IPC. de acordo
de Nova Friburgo (II Infri- com as novas exigências do
burgo) vai acontecer entre os
dias 14 e 17 de maio próximo.
Promoção do Sebrae/RJ, o
evento reúne pessoal dp hnrH-
ware, software, suprimentos,
consultorias em 70 estandes
distribuídos por 1,7 mil me-
tros quadrados. A primeira
Infriburgo levou 25 mil pes---seas-ao-Sesc-de-Nova Fribnr-

governo. Multiusuário, custa
US$ 400 (dólar comercial) e
roda em qualquer XT com
640 Kh. Opcionalmente, para

go em apenas três dias, mar-
¦ cando a implantação do Pólo
: de Informática da cidade.
Fenasoft

Os pequenos e médios
empresários do Rio também
podem contar com apoio do
Sebrae/RJ para participarem
da próxima Fenasoft — Feira
internacional de Software,
prevista para julho, no
Anhembi. A entidade já co-
meçou a acertar com os inte-
ressados, oferecendo custo de
participação de Cr$ 1,8 mi-
lhão, 60% abaixo do investi-
mento necessário para parti-
cipar de forma isolada. O
Sebrae comprou área de 300

metros quadrados, que será
dividido em estandes de 9 M
para os expositores. Paga-
mentos â vista têm desconto
de 20%. Os demais podem
parcelar em quatro mensali-
dades fixas a partir deste mês.
A última prestação tem que
ser quitada até 10 dias antes
do início da Feira.
Estágio

A Faculdade Carioca de
Informática inaugurou o Dis-

receber atualizações e suporte
o usuário deve pagar mais
Cr$ 80 mil por mês no con-
trato de manutenção.
Japonesas

A linha de impressoras ja-
ponesas Star, montadas ãqüT
pela associação da Grafix
com o grupo Diana Paolucci,
inclui um modelo portátil,
para usuários de laptops, que
pesa só 3,7 quilos. Com reso-
luçào de 360 pontos por pole-
gada, a StarJet S-J48 custa
US$ 1.220 (dólar comercial).
Os outros modelos trazem
também a NX 1001 Multi-
font, a mais simples, com 9
agulhas e impressão a preto
(USS 560), a NX 1020 Rain-
bow, sua versão colorida
(USS 630), as NX 2430 e
NX2420 Rainbow, ambas
com 24 agulhas, sendo a se-
gunda para impressão a cor
(respectivamente US$ 954 e
US$ 1.176)| além de impres-
soras a jato de tinta e laser.
Têxtil

A Montreal Engenharia e
a ETC estão concluindo o de-
«envolvimento de um super
software de computação grá-
fica para aplicação na indíts-
fria têxtil. O Inloprint vai ser-
vir para estudos de
padronagens de tecidos, es-
tamparias e mistura de fios.

I crônica Couto

Paulo Gonçalves recomenda um micro 486 de 33 Mhz com processador aritmético para usar o desktop vídeo

Produtoras de YT 
ganham 

aliado

¦ Desktop vídeo oferece novos recursos de criação para enriquecer as imagens

Verônica Couto
Depois do sucesso do desktop pu-

blishing, ou informática aplicada à
editoração eletrônica, está chegando
ao mercado o desktop vídeo. O con-
ccito envolve todo o arsenal da com-
putação gráfica voltado para a pro-
dução de filmes em vídeo c,
eventualmente, cromos, fotolitos e
outros modelos de imagem. O resul-
tado, conhecido de vinhetas de televi-
são ou videoclips, está mudando o
perfil dc programadores visuais ou
produtores de vídeo, cada vez mais
arrojados no tratamento das ima-
cens.

O chefe dc RTVC da Ogilvy &
Mather Publicidade, Miguel Rio
Branco, explica que a computação
gráfica tornou-se um recurso impres-
cindível à produção de vídeo, mas
ainda precisa ser utilizada moderada-
mente, principalmente em função de
seus custos. Segundo ele, um segundo
de imagem produzida em alto nível
custa entre USS 2.000 a USS 3.000.''Normalmente não se faz um filme
inteiro na computação. De um co-
merciaj dc 16 segundos, por exemplo,

pode-se incluir uma média de três a
quatro segundos gerados em compu-
tador", disse.

A maior parte das agencias rccor-
re a birôs ou prestadoras de serviço
para geração dc imagens gráficas.
Produtoras, como a Mapa Filmes ou
a Intervalo, no Rio, fazem até os
trabalhos de finalização. Ou seja, são
capazes de imprimir em filme, cromo
ou fita a imagem produzida nos com-
putadores. Outros escritórios de com-
putação gráfica limitam-se a cria-
ção artística das figuras, deixando a
transcrição para as produtoras.

Pintura — Pequenas empresas,
com profissionais jovens, podem ofe-
reccr preços mais em conta c um
resultado de alta qualidade. Depcn-
dendo da complexidade do projeto,
esta imagem pode custar de USS 300
a USS 500 o segundo. O diretor da
Blitz Design, Felipe de Botton, vem
realizando, por exemplo, além de vi-
nhetas comerciais para TV, vídeos dc
treinamento para o mercado farma-
ceutico. A empresa é capaz de criar,
com espantoso realismo, a animação
de uma molécula ou a cadeia de uma

bactéria, simulando a ação dc anti-
bióticos.

O segredo dos espetáculos da
computação gráfica são softwares de
pintura, com opções para criação de
texturas, luzes e cores, ao lado dos
programas tridimensionais, usados
para modelar. A modelagem — como
nos aramados conhecidos da cabeça
humana — constrói a figura em rclc-
vo, dando-lhe as sombras corretas c
os movimentos dc rotação e transia-
ção. Entre os mais conhecidos para
animações tridimensionais, de mode-
lagem, encontram-se o 3DS Studio,
da AutoDesk (EUA), vendido aqui
pela Axion, ou o Topas, da Crystal
Graphics (EUA), que pode ser adqui-
rido junto à Photoptica.

Efeitos — Sobre esta estrutura
básica da imagem vão agir os progra-
mas bidimensionais para lhes dar cor,
iluminação e efeitos visuais. Nos soft-
wares de pintura, pode-se selecionar
qual a textura do objeto — mármore,
madeira, vidro, borracha etc. —, inci-
dcncias dc luz c colorir com uma
palheta com milhares de tons. A lista
dos mais vendidos inclui o Paint, da

DGS-Digital Arts System, distribuí-
do no Brasil pela Spectrus, de São
Paulo; o Corel Draw, canadense, en-
contrado no Rio junto á Texto e
Imagens; e o Tips, da True Vision
(EUA), representado pela Graphium,
carioca.

Os preços variam conforme a
complexidade de recursos oferecidos
pelos programas. O Topas, por exem-;:
pio, segundo o consultor independei
te Paulo Paulista Gonçalves, sai por
USS 8.000 no mercado norte-ameri-
cano, chegando aqui com adicional
de 30%. O 3DS Studio, no entanto,
está na faixa dos USS 2.500.

O preço do Tips chega a USS
1.235 (dólar turismo), conforme
Eduardo Alfcn, diretor da Gra-
phium. O escritório de Alfcn produ-
ziu, recentemente, as imagens do
anúncio da Coca-Cola sobre a pro-
moção Mesadão. "Fora as crianças,,
tudo o mais é computação gráfica,
inclusive a chapinha que demorou três
dias para ser criada", contou. Para
animação, a Axion" também vende o
Autodesk Animator Pro, que está eus-
tando USS 995 (dólar turismo).

Para 
uma aplicação de desktop

vídeo são necessárias algumas
ferramentas básicas, listadas aqui
pelo consultor Paulo Paulista Gon-
çalves." Ele recotweada a utilização
dc um micro 486, de 33 Mhz, com
co-proeessador aritmético para dar
conta dos miMes de cálculos ne-
cessários à geração da imagem.

As imagens de vídeo conhecidas
da TV são transmitidas em padrão
NTSC a 30 quadros por segundo.
Uma imagem, igual a um segando,
pode ocupar de 200 Kb a t MB.
Considerando a transmissão a 30
quadros por segundo, em uma ima-
gem de resolução média (600 Kb),
serão precisos para um segundo de
animação 18 MB.

Verbatim tem

kit de limpeza

para drives
SÃO PAULO — Muitas vezes, ao

colocar seu disquete no drive para a
dar informações gravadas, o usuário
tem uma desagradável surpresa. O
microcomputador simplesmente não
consegue decifrar o que estava arqui-
vado. O problema pode ser do dis-
quetej o dispositivo de armazenamen-
to, mas na maioria das vezes o defeito
é causado por sujeira acumulada na
cabeça de leitura.

No exterior, é comum que a ma-
nutenção seja feita no próprio local
de uso. Apostando que isto venha a
acontecer aqui também, a subsidiária
da Verbatim colocou no mercado um
kit de limpeza para drives.

Composto por uma jaqueta de
PVC, que c a própria capa que envol-
ve o disquete, trazendo dentro um
feltro não abrasivo, o kit oferece uma
solução de limpeza á base de álcool
isopropílico, que deve ser aplicada,
em um medida de oito a dez gotas,
sobre o feltro, por meio de um orifi-
cio existente na própria jaqueta. Está
disponível nas versões para disquetes
de 51/4 e 3 1/2 polegadas e custa CrS
25 mil e CrS 27 mil.

O kit é encontrado, no Rio, na
Central Data-e- RiosuprirEstárdispg7
nível nas versões pára disquetes de 5
1/4 e 3 1/2 polegadas e custa CrS 25
mil e CrS 27 mil, respectivamente.

Uso da tecnologia exige ferramentas especiais
¦ Esta auanndade esta ugadadíre^

tamente a capacidade dos discos rí-|
Igidos com os quais o usuário vai
[trabalhar, da ordem de 200 MB. A

memória principal, pára processa-
I mento, deve conter ao mínimo 8
I MB. Depois do micro, vem a placa
videográfica. A Targa, mais coahe-

leida, vendida pela TrueVison norte-
I americana, é distribuída no Brasil

pela Àxioa, de São Paulo, e pela
I Graphium. carioca. Custa, nos ÈllAJ

[tmitttr—_A_fim dp npiv
mitir a edição de imagens, o usuário
vai precisar de uma TV/monitor com
entrada direta de áudio e vídeo, eus*
tando, em média, a partir de USS
SOO. Para elevar a qualidade dó pro-
duto, pode-se optar por um videocas-
sete de padrão industrial ou semi-in-
dustrial. Os principais modelos
encontrados no Brasil são o JVC

ma dos USS 8.000. Depois de criariJal

para o vídeo, O micro e o gravador
têm velocidades diferentes, ò qoe
exige uma placa controladora — a
Diaquest, também importada para
o Brasil pela Graphium —, com
preço de lista, nos EUA, variando
de USS 1.500 a USS 3.395, ou USS
3.000 a USS 6.800 desembarcada ao

Por fim, a placa deeodiflcadòra

HRS6.700, a partir de USS 1.000, e
• 0 PiBasonic AG1960, a partir dede USS 1,800 XcooTlÓ bits) a USS oSSrrãftO ! ¦_

^(eom 32 bits), chegando aqui A ^ Vjmt8gem destes 
~ ^s si^is entre o video e o micro.>

pamentos é proporcionar recursos
de edição especiais, com sinais pra-
ticamente sem ruído. A linha profis-
sionai da Panasonic — AG7750,
AG7650 e AG7450 — já costa aci-

pelo dobro do preço. A placa serve
para capturar imagens de video e
editá-las no micro. O monitor deve
ser do tipo multisiBch, e é oferecido
pela NEC, Princeton e outros fabri-
cantes por cerca de USS 1.300.

placa VGA-TV, da Willow norte-a-
mericaaa, pode ser importada por
cerca de USS 1.000, enquanto a
TrueVision oferece a Vídeo-VGA,
seu último lançamento, por USS
2.495, era promoção.

WordPerfect 1

traz versão

simplificada j
A WordPerfect Brasil está trazen-;

do ao mercado nacional o Wordlet-;
ter, versão simplificada do processa- i
dor de texto WordPerfect, best-seller {
mundial. O produto vai custai USS !
149 (dólar turismo), voltado a usuá- í
rios de laptops, iniciantes em proces-1
samento de texto e estudantes. Todo ;
traduzido para o português, contém ]ainda um dicionário de sinônimos e :
antônimos.

O WordLetter possui as funções!
básicas do WordPerfect, exigindo
apenas 330 Kb de memória livre, jcontra 640 Kb no processador origi- •
nal em sua última versão O Word- [Perfect 5.1 custa, sozinho. USS 495 :
(dólar turismo). Ambos oferecem ;
formatação automática, hifcnáção,!
recursos de busca de texto, cabeça-
lhos padronizados, gráficos, tela de
ajuda on-line.

A versão compacta, no entanto,;
não trabalha, por exemplo, com colu-
nas de texto. Embora possa receber
de outros arquivos textos em colunas.
Os menus do WordLetter também
concentram quase todas as funções,
do programa, raramente remetendo a

—subrnenua pura fulíçoes derivadas.
Como no WordPerfect, o processa-
dor de texto resumido apresenta mais
de 1.000 drives de impressora. No
Rio, vão distribuir o WordLetter a
Intercorp, Allen e Hlbru Informática.

Informática
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RELATÓRIO DA ADMINISTRA' 1991

COMPANHIA ABERTA
MINISTÉRIO

DA INFRA-ESTRUTURA Eletrobrás ^

Senhores Acionistas,

A Administração da LIGHT, nos termos da legislação em vigor,-tem a satisfaçãode submeter a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do exercício de 1991e os respectivos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes0 retorno da inflação a níveis elevados acelerou, no inicio de 1991, a adoção peloGoverno Federal de novas medidas de política econômica, cabendo destacar a extinçãodo.BTN, a criaçao da Taxa Referencial de Juros, o congelamento temporário de preços esalários e a correção dos preços públicos, o que implicou, de imediato, o reajuste de 63,5%fornecimento de energia elétrica, conforme Portaria Interministerial 49/91de 31/01/91, que vigiu ate 11/06/91. . •
Apesar de todo o esforço de recuperação tarifária empreendido pelas autoridades

governamentais, a tarifa média verificada na LIGHT apresentou, em 1991, uma queda realde 3% em relação ao ano anterior.
A taxa de remuneração real da LIGHT, neste exercício, atingiu o percentual de 7 31do Investimento Remunerável admitido pelo DNAEE, que não contemplaas correções mo-netarias da Lei 3200/91 e Decreto 332/91.
A Despesa com Energia Comprada, em particular a compra de energia de ITAIPU,foi fator significativo para que a LIGHT não atingisse a taxa mínima legal de 10%Através do Decreto 17/91, foi determinada uma redução de 10% nas despesas decüsteio das empresas estatais para o ano de 1991. Excluindo-se o efeito da decisão doTribunal Superior do Trabalho, de maio/91, relativa ao Acordo Coletivo 90/91 (data-base No-vembro) - que acarretou pagamentos relativos ao exercício anterior - os dispêndios cor-rentes da LIGHT sofreriam uma redução de 16,1% em relação à metaoriginalmenteesta-

belecida.
!í' ' O impacto da decisão final do TST conduziu à imediata reformulação dos Planosde Operação e Investimento da Companhia. Apesar das dificuldades de caixa, a LIGHTrealizou um programade investimentos de cerca de USS 109,5 milhões, cumprindo as me-tàs do Programa de Dispêndios Globais.

A Lei 8200 de 28/06/91, regulamentada pelo Decreto 332 de 04/11/91. instituiu umaCorreção Monetária Complementar ao exercício de 1990, e outra, Especial, retroativa a mar-
ço de 1979. Em conseqüência, o Patrimônio Liquido da empresa ficou multiplicado por1.5 alcançando o valor de USS 4,6 bilhões.

O Resultado Liquido do exercício registra um prejuízo de CrS 155,8'bilhões, decor-rente, fundamentalmente, da depreciação contabilizada em função dacitada Lei 8200, dosi custos de aquisição de energia e da equivalência patrimonial das ações preferenciais daELETROPAULO, adquiridas em função da vendado Subsistema São Paulo, em 1981. Alémdisso, o resultado também foi afetado pelo desequilíbrio entre a evolução da taxa cam-bial (528% a.a.) e o Índice utilizado para atualização das demonstrações financeiras (476%a.a.), com repercussão sobre o volume da divida externa da Companhia, e as indenizaçõestrabalhistas decorrentes do Programa de Desligamento Voluntário.
Em consonância com as diretrizes governamentais de melhoria dos índices de efi-ciência, a Administração prosseguiu com o Programa de Reforma Administrativa e o Pro-

grama de Desligamento Voluntário. Ao final de 1991. a força de trabalho da LIGHT sofreuuma redução de 1.446 empregados, representando um decréscimo de 10,4%.
O limite da força de trabalho da LIGHT, fixado pelo Comitê de Controle das Esta-tais em 12.540 empregados, foi atingido em dezembro. O ano se encerrou com 12.463 em-

pregados, excluídos os afastados sem vencimento e os cedidos a outras entidades, quetotalizararn 208 empregados, além dos menores aprendizes.
No âmbito empresarial, destaca-se queo Conselho de Administração, em 11/09/91.nomeou novo Diretor-Presidente para a Companhia. A preocupação da atual Administra-

Çâo com a modernidade tornou imprescindível, de imediato, uma relação transparente, di-reta e ágil nas relações trabalhistas na Empresa, sendo criada uma Superintendência deRelações Sindicais, responsável pelas negociações permanentes com os representantes
dos trabaínadores. Em 26/11/91, sem movimentos grevistas, a Companhia concluiu Acor-do Complementar com o Sindicato dos U.rbanitários, a partir do Acordo Judicial firmadocom as empresas do Grupo ELETROBRÁS e Comando Nacional dos Eletricitários.De outra parte, tiveram curso as tentativas de uma solução negociada para liqui-dação das dívidas vencidas e outras pendências da ELETROPAULO, ligadas a ativos re-sultantes da venda do Subsistema São Paulo, sem prejuízo do prosseguimento das ações
judiciais de cobrança. Ao final do exercício, as dividas referentes a juros de debênturese às parcelas do preço de venda do Subsistema LIGHT-SP relacionadas à divida externatotalizavam USS 386,9 milhões.

A LIGHT resolveu, no exercício, através de ampla negociação, todas as pendên-cias com a Companhia Siderúrgica Nacional — CSN, estabelecendo Acordo em junho/91,que converteu em financiamento a divida de fornecimento de energia elétrica no períododez/88 a set/90, cujo saldo devedor, em 31/12/91, alcançava CrS 86.3 bilhões, equivalentesa USS 80,7 milhões.
Em relação à divida externa, a LIGHT. no exercício de 1991. honrou seus compro-missos. no valor de cerca de USS 51.6 milhões, em consonância com o acordado entre oGoverno BrasileiroeaComunidade Financeira Internacional, inclusive no que diz respei-to à parcela dos juros vencidos e não pagos nos exercícios de 1989 e 1990. utilizando-seapenas de recursos próprios.
Em função da realização de prejuízos no exercício de 1991. a Administração esta

propondo a não distribuição de dividendos.
Ressalte-se, finalmente, que os Diretores Renato Torres de Mello da Cunha Vas-concellos e Roberto Raig foram substituídos, a pedido, pelos Engenheiros Ricardo Hen-rique Caroli de Freitas e Jorge Orlando Barbosa, respectivamente, a partir de 07/01/92 e21 /02/92.
O^úllSelliüJcAdrnilllMldiÃHPrihtr.innmpnrihnrinsgPiicpmproíiaiHnc oaDOiorecebido do Ministério da Inf ra-Estrutura. da Secretaria Nacional de Energia, da ELETRO-BRAS, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica e das demais áreas doGoverno.

Rio de Janeiro, 27 de março de 1992

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DESTAQUES

Dos fatos importantes, do exercício de 1991, merecem destaque:^-femiealizados-jela Companhia investimentos em projetos do sistema elé-tricô e dos serviços de apoio, que atingiram o montante õê"CrS"4T;o biihões^aosatemes—a USS 109.5 milhões.

| • Prosseguiu o Programa de Recuperação das Usinas do Complexo de Lajes, tendosequencia as etapas de recuperação dos transformadores elevadores, modernização dosreguladores de tensão, melhoria dos sistemas de refrigeração dos geradores e moderni-zaçao dos sistemas de lubrificação dos mancais deescora das máquinas da Usina Vigário.
_ • Deu-se seqüência ao Programa de Substituição de Disjuntores com a conclu-sao daetapa substituição de 112 unidades a sopro magnético por disjuntores a vácuoe a SF6,-classe 15 kV, em diversas subestações distribuidoras.» Acrescida em 216 MVA a capacidade instalada em subestações distribuidoras,incluindo a nova subestação Areia Branca, implicando aumento de 3,9% em relação àexis-tente em 31/12/90.

. * £9,'^',^a a i"íegração ao sistema da subestação São José, em 500/138 kV, cons-truida por FURNAS CENTRAIS ELETRICAS, propiciando um novo ponto de injeção de ener-
gia a rede de 138 kV da LIGHT.

Foram iniciadas as obras civis no túnel Santa Bárbara, de acordo com o projeto
para a instalação do novo sistema de ventilação. Tal empreendimento, que propiciará me-lhoria das condições ambientais no interior do túnel, vem sendo executado pela LIGHTcomo contrapartida à permissão da passagem de cabos de interligação das subestaçõesdos bairros de Catumbi, Botafogo e Laranjeiras.Foram ampliadas onze subestações do sistema distribuidor de 25/13,8 kV e cons-truída uma nova, o que acarretou acréscimo liquido de 17,5 MVA, beneficiando as regiõesde Itaguai, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Zona Oeste e Vale do Paraíba.A rede distribuidora incorporou 34 novos alimentadores primários, sendo 32 aé-reos e 2 subterrâneos. A capacidade de transformação da rede distribuidora foi ampliadaem 130,4 MVA, representando um acréscimo de 3,0% na capacidade instalada.Conversão de tensão de 6 para 13,8 kV em nove subestações da Reqião do Valedo Paraíba.

Modernização do sistema elétrico da Distribuição, com a instalação de 14 cha-ves a oleo em postes no bairro da Tijuca, possibilitando o comando através de controleremoto.
Na continuidade do processo de modernização e racionalizaçãoda rede de aten-dimento ao público, as seguintes ações foram desenvolvidas:Ampliação do Ligue-Light dobrando a capacidade de atendimento por telefo-ne, com o conseqüente fechamento da Agência Tijuca.Realocação da Agência Cachambi para melhores instalações em Pilares.Ampliação da Agência Madureira com o fechamento da Agência GuadalupeFechamento das Agências Vilar dos Teles e Meriti e abertura da nova AgênciaSão João de Meriti com maior capacidade de atendimento.Fechamento da Agência Cava com atendimento passando a ser feito pela Aqên-cia Nova Iguaçu, já informatizada

• * Afnpliada a Rede de Teleprocessamento, passando a atender também às Agên-cias Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Pirai e Três Rios, localizadas na Reqião do Va-le do Paraíba.
Na área de arrecadação, como alternativa de pagamento das contas de energiaeletrica, foram colocadas à disposição dos clientes várias opções:Convênio com o Supermercado Sendas, com 06 (seis) filiais já recebendo con-tas de luz.
Instituição da Caixa Postal 21210, permitindo o pagamento das contas de luzatravés da Empresa de Correios e Telégrafos.Foram firmados convênios com os Bancos do Brasil, Itaú, Nacional e Brades-co, para débito automático em conta-corrente das contas de luz.

™ 'n'ensficada a repressão ao furto de energia, obtendo-se a recuperação de30.637 MWh, equivalentes a urna receita de USS 2,8 milhões.Foram celebrados convênios, no último trimestre do ano, com as Prefeituras deSão João de Meriti e Rio Claro, para modernização dos sistemas de iluminação públicalocais, através de programas de abrangência global, obedecendo aos respectivos planosdiretores municipais. Tais programas prevêem, para o 1? semestre de 1992, a instala-
ção/substituição de 6.050 luminárias em São João de Meriti e 330 em Rio Claro utilizan-do lampadas de vapor de mercúrio com potência entre 126 W e 400 W. Para 1992
programou-se a extensão deste programa para mais cinco Municípios: Nilópolis, MiquelPereira, Vassouras, Rio das Flores e Carmo.Foi iniciado o Programa de Substituição de Centrais Telefônicas Eletromecáni-cas por Centrais Telefônicas do tipo CPA - Comando por Programa Armazenado (CPA's)de ultima geração, e implantação de enlaces óticos.

Ampliadaa rede de teleprocessamento para 429 terminais remotos e 152 termi-nais locais, sendo 35 micros ligados ao computador central.O volume de transações "on-line" dos sistemas de produção ultrapassou a mar-ca de 2.500.000 por mês.
Em 1991, as compras no Pais alcançaram CrS 18,1 bilhões, corrrespondendo, emmoeda constante, a uma queda de aproximadamente 2% se comparada a 1990,'Concor-reram para esta redução as dificuldades na compra de materiais, negociações com for-necedores, reajustes de preços e condições de pagamento.As compras no exterior somaram USS 16,8 milhões, em 1991.Foram cadastrados, em 1991,116 novos fornecedores de material e 138 fornece-dores de serviços, registrando o Cadastro de Fornecedores, ao final do exercício o totalde 1.897 fornecedores de material e 1.088 de serviços.Foram alienados materiais e veículos no valor de Cri 536,4 milhões (USS 1,4 mi-Ihões). A reciclagem de sucata de cobre e chumbo, proveniente de condutores retiradosda rede, resultou naobtenção de 343,61 de vergalhões e lingotes de cobre e 117,71 de lin-

gotes de chumbo, propiciando uma economia de CrS 175 milhões (US$332,6 mil) no pe-riodo de lunho a dezembro. a reiaçao entre unidades consumidoras e empregados evoluiu para üiü, repre-
sentando um acréscimo de 18,4% em relação ao ano anterior e 81,2% em relação a 1980.Prosseguiram, em 1991, as atividades para descarte do óleo isolante "Askarel"
através do envio ao exterior, para incineração, de parte do estoque do PCB e dos equipa-mentos por ele contaminados.

Iniciada a construção da usina de compostagem e reciclagem de lixo na áreado Reservatório de Vigário, a ser operada pela Prefeitura de Piraí.Iniciados estudos técnicos e ambientais para elevação do nível do Reservatóriode Lajes, visando-se obter um volume estratégico de água que garanta o abastecimentoao Sistema Guandu, quando da ocorrência eventual de acidentes ecológicos no Rio Pa-raiba que impeçam o bombeamento de água da Usina Santa Cecília.Foram negociadas, no exercício de 1991,864.188.000 ações na Bolsa do Rio deJaneiro, com cotação niédia do último dia (30/12/91) de CrS 67,96 por ação.— Na-Bolsa de^São-Paulorforam negoeiadas-H5rT76.300 ações, com a cotação mé-dia do último dia (30/12/91) de CrS 68,75 por ação.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de cruzeiros]

ATIVO
1991 1990 PASSIVO

Legislação
societária

e correção
integral

Correção
integral

em moeda de
31.DEZ.91
(ajustado)

1991 1990

Legislação
societária

e correçáo
integral

CIRCULANTE
Numerário disponível . 18.313.515
Aplicações no mercado aberto 4.495.400
Consumidores e revendedores  108.659.373
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.290.196)
Rendas a receber  175.498.460
Empréstimos e financiamentos repassados 
Devedores diversos
Almoxanfado .......
Titulos a receber
Outros créditos 
Despesas pagas antecipadamente

8a3.3l4.50l
7.494.491
2.998.225

172 366.861
10 056.581
1.214.157

11.128.362
25.019.037

165.751.853
(3.424.924)

181.482.760
689.293,183

5.202.339
3.684.512

147 808.801
3.838 305

756.101
1383.121.368 1.230.540.329

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos renegociados
Provisão para créditos de liquidação duvidosa.
Títulos e valores mobiliários
Empréstimos e financiamentos repassados
Titulos a receber.
Outros

86 337.385
(2.590.122)
79.151.596

221.925858
19 703.887

1 029.067

CIRCULANTE
Fornecedores 102.617.959
Folha de pagamento 1.668.574
Encargos de dividas 131.442.818
Tributos e contribuições sociais 60 993515
Dividendos 15 020
Empréstimos e financiamentos 1.370.126.261
Obrigações estimadas 36.865.311
0ulros 18.710.077

1.722.440.535
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e financiamentos 254.216.777
0utros 71.366.533

325.583.310
160.899.637

99.032.045
262.172.227
28.797.733

902 182
405,557 671 390 904,187

PERMANENTE
Investimentos 2.551.181 211 2 641.998 246
l!TOb,il':ad0  . 2.062.673.647 2.079.126495
Dl!9r"°   266 691 050 222 828964

4 880.545.908 4 943 953 705
TOTAL DO ATIVO. 6.669 224 947 6.565 398 221

As notas explicativas são parti

Obrigações especiais

PATRIMÔNIO LIQUIDO
Capital realizado atualizado
Reservas de capital 
Reservas de reavalizacáo
Reservas de lucros ..
Lucros acumulados

Recursos destinados a aumento
de capital

TOTAl DO PASSIVO
1 integrante das demonstrações contábeis

Correção
integral

em moeda de
31.DEZ.91
(ajustado)

53.864.191
645.334

170.188.751
5.9.688.520

7.648.478
1.085.356.869

55.551.224
12.244.477

1.445.187.844

296.034.594
78.964.895

374.999.489
157.786.354

486.482.947 532.785.843

852.373.938
1 399.809.309

734.118.654
666.706.273
305.898.390

4 458906,564

1.394,901

765.837.008
1 996.742.452

804.179.278
713.442.709
305.830 996

4 586.032.443

1.392 091
4 460 301.465 4,587.424 534

6.669.224.947 6 565 398 221

As demonstrações financeiras foram publicadas na íntegra no Jornal do Commercio, Tribuna

Fatos importantes ocorridos em 1991, relativos à "performance" das ações da
LIGHT nas Bolsas de Valores:

A LIGHT foi incluída, a partir de 01/07/91 na composição do IBV, que é repre-
sentada pelas ações das 50 empresas mais negociadas na Bolsa de Valores do Rio de Ja-
neiro.

Em função do acima exposto, a LIGHT está, desde aquela data, com a sua ban-
deira fixada na sala de pregão da BVRJ, junto com as demais empresas que/compõem o
cálculo do Índice.

A partir de 16/09/91, a LIGHT foi incluída no cálculo do índice do Sistema Na-
cional de Negociações com Ações (SENN), composto pelos 50 papéis mais negociados
nas 8 Bolsas de Valores que compõem o sistema.Em 19/12/91 o BNDESPAR realizou a venda, através de leilão no pregão da BVRJ,de um lote de 507.000.000 de ações da LIGHT, cujo sucesso contribuiu muito para oaumento da liquidez do papel que, pela 1vez, passou a ser negociado no "Mercado deOpções", com a 1? série aberta em 20/12/91.

De acordo com dados fornecidos pelo Departamento de Estatística da BVRJ,a LIGHT encerrou o ano de 1991 entre as 20 empresas de maior destaque a saber:
a) Maiores empresas por valor de mercado.
A LIGHT ficou em 15? lugar com USS 670,9 milhões,
b) Empresas mais negociadas no mercado à vista.
A LIGHT ficou no 6? lugar com o volume de Cií 32,9 bilhões.
c) Ações mais rentáveis de 1991.
A LIGHT obteve o 17? lugar, com uma rentabilidade de 2.634.80%.A participação acionáriada Companhia na ELETROPAULO atingiu Cri 2.537.589milhões, representando 47,52% do Capital daquela Empresa em ações preferenciais.O compromisso com a modernidade levou a atual Administração a elaborar e

publicar o Plano Empresarial LIGHT 95 — Rumo à Excelência, estabelecendo o direcio-namento estratégico, os resultados a serem alcançados e as ações e metas setoriais pa-ra o triènio 92/94. As empresas de distribuição de energia elétrica tèm se deparado comuma mudança de paradigma. O antigo modelo está transformando-se rapidamente. A mu-dança é vital e gera oportunidades de diferenciação. É de se esperar um ambiente com-
petitivo, direcionado pela demanda, focalizado no serviço aos clientes, com ênfase na re-dução de custos, melhorias da produtividade e qualidade dos serviços prestadosDentre as ações a serem realizadas em 1992. destacam-se, por setor:Recursos Humanos:

_ Aumentar significativamente a aplicação de recursos de treinamento, dotar as de-
pendências da Empresa de meios apropriados para controle de freqüência e praticar uma
política salarial realista e diferenciada.

Geração:
Recuperar estruturas civis e hidráulicas e equipamentos, substituir equipamen-tos obsoletos e estudar a viabilidade de ampliação da capacidade geradora própriaTransmissão:
São objetivos o aumento de capacidade de linhas de transmissão, aumento de ca-

paridade e a melhoria de qualidade de subestações e da qualidade de proteção e medi-
çào; implantar sistemas de supervisão e controle, e adequar centros de atendimento a su-bestações. Aprimorar a manutenção de equipamentos de transformação e manobra eáreas das usinas.

Distribuição:
Aumentar a capacidade das redes de distribuição; promover a substituição de ma-teriais, esquemas de proteçãoe equipamentos, a reposição de estruturas elétricas e a exe-cução de obras para aprimoramento dos Índices de duração e freqüência das interrupçõesTelemática:
Investimento maciço em recursos de informática e na modernização dos meiosde telecomunicações, além de promover uma necessária mudança e aperfeiçoamento domodelo e cultura organizacionais.

Transportes:
Renovação gradativa da frota, aquisição de equipamentos especiais, reforma deveículos e melhoria das oficinas próprias de manutenção e recuperação do sistema detração.

Edificações e Obras Civis:
Construção e reforma de prédios e instalações necessárias à operação.Oficinas/Laboratórios:
Aquisição de equipamentos e ferramentas para oficinas e laboratório.Atuação Comercial:
Adequaçãoe padronização da rede de agências comerciais fixas, aprimoramento

do serviço de leitura de medidores e de entrega de contas.Suprimentos:
Adequação das instalações de almoxarifados e informatização do gerenciamen-to das atividades do setor.

A LIGHT EM NÚMEROS
Área de concessão  h 003 km2Municípios atendidos Z'Z".Z' 23Unidades consumidoras cadastradas  

2671898
Carga própria de energia  21.964 GWhVendas totais de energia  19157 GWhProdução própria líquida 4141
Energia comprada '17.824 GWhDemanda máxima do ano 3/B7,g MWWftFator de carga anual 719%
Capacidade geradora instalada   776 MWNúmero de empregados (força de trabalho) 12 463Remuneração do investimento  7 31 \Receita operacional líquida

(CrS milhões/legislação societária)  412 371Prejuízo líquido do exercício
(CrS milhões/legislação societária) (155826,

Despesa com compra de energia
(CrS milhões/legislação societária)  232 495Patrimônio liquido
(CrS milhões/legislação societária)  4.460.301

Ativo total (CrS milhões/legislação societária)  6 669 225Capital social atualizado
(CrS milhões/legislação societária)  852.374

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de cruzeiros) __ -
Legislação Correção
societária integral

RECEITA OPERACIONAL
Fornecimento de energia elétrica  488.760.869 924 875 458I.C.M.S. sobre energia elétrica  (75.986.135) (129.036.345)Suprimento de energia elétrica  105 617 112 180Outras receitas  3.370 483 6.360660

416.250,834 802,311 853
Deduções à receita operacional
Quota para Conta de Consumo de Combustível  (3.379.984) (7 438.248)

(3.379 984) (7.438.248)
Receita operacional liquida  412.870,850 794.873 605

DESPESA OPERACIONAL
Pessoal  (96.738 405) (155.102.331)Material  (3.848.873) (11.879.262)Serviço de terceiro  (14.169.601) (25.453.715)Energia elétrica comprada para revenda  (232.495.228) (469 876 979)Depreciação e Amortização  (44,379.350) (93.689 810)Ene. sociais - contrib. não vinc. a fl. pagto  (12 842 912) (22 757 892)Outras despesas  (38.095,406) (65.621,644)

(442.569.775) (844.381.633)
(29.698.925) (49.508 028)

RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS  (90.099 860) (90.099.860)
RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA
Renda de aplicações financeiras  28.533.866 6.119 209Variação monetária e acréscimo moratório-energia vendida... 84.207.870 -Variação monetária e acréscimo moratório-energia comprada.. (40.840.259) -Variações monetárias líquidas  (516.184.160) -Encargos de dividas  (18.625.922) (17.993 080)Outras  46 568.924 10 781.600

(416.339 681) (1.092.271)
Resultado operacional  (536.138.466) (140.700.159)

RECEITA NÃO OPERACIONAL  346.310 1 063.155
DESPESA NÃO OPERACIONAL  (11.459.228) (23.888.298)
Resultado não operacional  (11.112.918) (22 825 143)

ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS "
Correção monetária do balanço  458.695.452 -Variações monetárias vinculadas ao ativo permanente  (74.969.370) -

383.726.082 TZ
Prejuízo liquido antes do imp.de renda  (163.525.302) (163 525 302)

PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA  7 699.615 7.699 615Prejuízo liquido do exercício  (155.825 687) (155.825 687)
Prejuízo por lote de mil ações - CrJ  (15,00) nfõõl

As nolas explicativas são carte integrante das demonstrações contábeis,
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A restauracao do Jardim de Ala

muradasquedaoparaocanaUnsta- portrepadeirascrestosdcfogueiras, • . "v- \£' ^ 
""•¦¦¦ 

. ' r - . •> 
* com o neto Bernardo, de um ano e

lagao de novos buncos e mesinhas, de macumbas e de comida. Ainda % . yy i*"Nf,?"' - ? •;*>.< s< — , • " ••"'• —( f.j.vjf: mej°» um tempo em que o Jardim de
caramanchoes e outros equipamen- possivel ver tudo isto ali. A diferenga d 

" * ' - - "r Ala era o dos principals pontos da
tos, alem da instalagao de novos agora e que esta sujeira tem data 1 IjBnpi1 pKH 1 Bill - - * p ™P|™ IKHP | 

criangada do bairro e local preferido
brinquedos para as criangas. A obra, marcada para acabar. Blocos de concreto comegam a ser retirados aa area por onde passara a ciclovia para 0 P"luen'clue de familias de ou-tros bairros: "Criei meus tres filhos

Esquina e de assaltantes Antigos piers viram salas de mendigos tinha ate charrete e cavalinho para
A 14a Delegacia de Policia (Le- anos, o PM Noel jamais viu o que "Pode entrar. Todas as portas es- flMU&L ! WM 

Fot<^^ns^™isid^ Alguns moradores daquela area
blon) registrou nos ultimos 75 dias 35 acontece no principal ponto dos as- tao sempre abertas. Paloma nao mor- lembram historias antigas do Jardim
assaltos, exatamente no mesmo pon- saltos. 0 policial conta que sua maior de, nao", apressa-se a dizer Joao Car- de Ala, como quando uma preguicajto: a esquina das avenidas Borges de ocupagao e apartar brigas de mendi- los da Silva, que gosta de visitas. Ele, apareceu num dos pes de uba-uba e
Medeiros e Ataulfo de Paiva, entre gos e cagar algum menor vadio que outros tres homens e uma mulher — ^ - - 1fP§|^Hfl|H^H ficou mais de duas semanas sendo a
Jardim de Ala e o Condominio dos comece a furtar na area. A outra que chamam de mae branca — for- atragao principal da praga: 

"Toda a'
Jornalistas. Os moradores do condo- esquina, a perigosa mesmo, fica des- mam um dos quatro grupos que fixa- fv^Tf^Br - vSfc * garotada tentava subir na arvore pa-minio garantem que a incidencia guarnecida, apenas vigiada por even- ram residencia no Jardim de Ala ou -i-. 0J~m b^SHI ra pegar a preguiga. So os funciona-
bem^ maior^coisa de uma duzia de tuais carros de patrulha que passem que moram nas comarcas, que e o sH|Hp^pppr .MJh^L^^^Bj|SJ|| rios do zoo conseguiram", conta o

esquina fica dificil de ser vista por. 0 engenheiro Glaycon Augusto de sob as arvores com sacos de plasticos, ¦BImmII Ira anos, que ha mais dc 50 freqiienta a
entre as arvores frondosas, o ponto Paiva, morador de um dos predios restos de caixote e de compensado e f^f^BPamP area.'^dd/v ' ui 

cante'ro de °bras da vizinhos ao Jardim de Ala, comple- que se estendem aos pequenos piers Pior para os monumentos e as
CBPO e os bloquetes empilhados em tou 47 anos sem nunca ter sido assal- que dao acesso as aguas do canal. estatuas. Duas delas, no meio dos
torno do Jardim de Ala. Mas, violen- tado. Pouco depois do carnaval, sua Sao os maloqueiros, como gostam de canteiros entre as avenidas Ataulfo
$1 

ac?ntece nas madrugadas: sorte mudou: perdeu relogio, carteira ser conhecidos: "Porque aqui, nin- de Paiva e Delfim Moreira, estao comfc, dilicil noite sem bngas, tiros e documentos e ainda teve que en- guem e mendigo. A gente aceita as uma grossa camada de poeira. Uma,
gritos ae socorro. Mas, quando se frentar revolver e faca em dois assal- coisas que dao, mas nos trabalhamos BIBHHHBillHflflBRF'* 

' "wipV1 semelhante a figura da Temperanga

do^con^I 
S° Sp ve^en|ejg0rrcn" tos consecutivos na mesma esquina, e tiramos^mais do que um minimo", noTar®' Perc'eu os dedos dos pes, os

De dia, as principals vitimas sao do a jogar pelada na praia com crer nas referencias que lhe fazem os H- Eyhol, como Protegao, mostra um

mo'adS d 
e^estr;in8ciros 

^ 
Os pessoal da Cruzada^Sao Sebastiao c comerciantes da regiao e moradores cachorro todo depredado, o foci-

Hrimip tifmkl'is!! , 0 ietetive",chcfe do sctor dc Rou" e levado por um caminhao que passa Joao shopping center, garagens subterra-
S? caZfa 1! bos *Furtos da If DP, Renato Fer- ao meio-dia, eles vao vigiar os carros 

neas. A unica intervengao que Jhe
ailrtar^ncnQ nandes conhece vanos destes casos ou vender chicletes no sinal. Chegam ux, . . , . „ , fizeram na ultima decadaJbLaJm---' ¦ , muitos outros: "E a esquina negra do a tirar mais de cinco salarios minimos Nosso maior problema e a Funda- praga. Isto aqui de noite fica cheio.—plan!agikrde~um canteiro do CBPO,-No Condominio dos Jornalistas Leblon", garante ele, que ja andou por mes. Da ate para oferecer o al- Leao XIII. De vcz em quando^a ELgente-dc-todcrifpo , conta Carlos onde deveria ser construida mais uma.
„5JU® ^onjcnsj' ^ cabine da investigando as ocorrencias: "Osres- mogo: "Tem arroz, feijaOiAitgij-e-eaf- ^oinbi payiiU aqui c,,luy,u|^g mun- Alberto Batista de Souza, 16 anos, estagao do Metro — tambem a serno Jardim de Ala ern nada mibe ponsaveis sao rapaze_s da_Caizada, a-—ne^^i^oaoTSrlos, levantando com do,- menos Paloma, que fica para vi- que passou a ultima semana morando removido ate a Rio-92. . .

P'ira maior Parte deles menor de idade, um pedago de lenha a tampa das duas giar. No outro dia, estamos todos de num dos caramanchoes do Jardim de Agora, parece que o projeto saiu
sent,do silvin nanhs' Na"Innra^fi qUC 

8 
f"12 ^ tem de soltar latas sobre uma fogueira improvisada volta". A policia tambem passa: a Ala. Carlos Alberto veio de Sao Pau- mesmo do papel: faltam 60 dias para,

rinm inns „! «, !„ ™i! !E! !pnp P°UC° P°u ' Atua!mente' ^enato com bloquetes. madrugada de domingo passado foi l0 para procurar emnreeo mas na {lue 0 Parclue apresente duas grandes-
ral reformado da vizinhanga obrigou fl^S2 SSKSSl se"! "A gente mora aqui ha quatro U1" ^ dias' 0s policiais quebra" sua Pnmcira noite na praga foi atin- J°vid,ades: 70; metros de ciclovia,
a PM a plantar a cabine - adquirida um dos cabegas da quadrilha que age mcses' Eu,vim la do Cantagalo. As ram vanos carrmhos de carregar pa- gido por uma pedrada e teve seus Cr$ bgando Z^nmdo^oclLtcom o dinheiro de moradores e co- na esquina, so que acha que nao vai C0isas andam muit0 dlficeis Por la' pel e atearam fo8° a apetrechos dos 14 mil e o relogio roubados: "Os ^SSSzSnl 

O ?3£.merciantes de toda a regiao - bem conseguir leva-lo a julgamento: "Sim- com ,toda a confusao de bandido e maloqueiros - segundo moradores mendigos daqui nao andam armados, de AU tnmh^na esquina da Borges de Medeiros plesmente porque nenhuma das viti- PoHcmj Aqui na praga e bem me- do Condominio dos Jornalistas. mas quando bebem, a noite, ficam toda parte e portoes como nas recoin Rua ban Martin mas dos assaltos quis vir a delegacia Ihor", revela. Joao Carlos sabe que Qucm nao vive em erupo serai- agressivos", contou ele, que agora cem-reformadas nraens Pari^ na

ligando a praia à Lagoa inicia obras

nos 45 mil metros quadrados da área
. .  prevista para ser concluída em 150
Andreia Lurry dias, a contar de 21 de janeiro, signi-

fica um investimento de USS 600 mil
(Cr$ 1,3 bilhão).

O Jardim de Alá, durante a déca-
da de 80, mereceu das autoridades
total desprezo. Parecia que naquela
área estavam 45 mil metros quadra-
dos de terra abandonada — uma re-
gião que só era movimentada pelas
eventuais brigas de mendigos, assai-
tos, pelas andanças dos catadores de
papel com seus carrinhos e por vários
pescadores, acostumados a pescar
das pontes e margens do canal que
liga o mar à Lagoa Rodrigo de Frei-
tas. Um cenário — mostrado pelo
cineasta Davi Neves no filme Jardim
de Alá — fascinante pela ambigüida-
de: estátuas em mármore, feitas no
início do século, e lixo. Conjuntos de
palmeiras, uba-ubas, cazuarinas e
mais lixo. Caramanchões enfeitados
por trepadeiras e restos de fogueiras,
de macumbas e de comida. Ainda é
possível ver tudo isto ali. A diferença
agora é que esta sujeira tem data
marcada para acabar.

Desta vez é de verdade: depois de
12 anos sem receber qualquer benefi-
cio e dé muitos anúncios não cumpri-
dos, os 45 mil metros quadrados do
Jardim.de Alá começam a sofrer uma
verdadeira transformação, sob patro-
cinio da prefeitura. Ali está sendo
construída a última das extensas ci-
clovias surgidas na Zona Sul, que
fará a ligação Lagoa—orla. A nova
pista>.que passará pela Avenida Epi-
tácip Pessoa, terá três metros de lar-
gura e 700 metros de comprimento.

Toda a praça será cercada por
grades e o acesso se tornará possível
unicamente por quatro portões, que
serão instalados em frente ás escadas.
O projeto também prevê a restaura-
ção dos canteiros, pavimentação dos
passeios e calçadas, recuperação das
murádàs que dão para o canal, insta-
lação de novos bancos e mesinhas,
caramanchões e outros equipamen-
tos, além da instalação de novos
brinquedos para as crianças. A obra,

Isidoro

João Carlos ocupa um dos piers que ficam ao longo do canal

gio^e^nelroj~^Te^a-f0ira, 21d0 abriI d9 l992  Não pode sor vondido separadamento"
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restauração do Jardim de Alá

1 y . ________ Marcelo Régua

Andreia Curry

Esquina é de assaltantes
A 14a Delegacia de Polícia (Le-

blon) registrou nos últimos 75 dias 35
assaltos, exatamente no mesmo pon-
to: a esquina das avenidas Borges de
Medeiros e Ataulfo de Paiva, entre o
Jardim de Alá e o Condomínio dos
Jornalistas. Os moradores do condo-
mínio garantem que a incidência é
bem maior: coisa de uma dúzia de
assaltos, toda vez que anoitece e a
esquina fica difícil de ser vista por,
entre as árvores frondosas, o ponto
de ônibus, o canteiro de obras da
CBPO e os bloquetes empilhados em
torno do Jardim de Alá. Mas, violên-
cia mesmo acontece nas madrugadas:"É difícil noite sem brigas, tiros e
gritos de socorro. Mas, quando se
chega à janela, só se vê gente corren-
do", conta Irismar Pacheco, 56 anos,
síndica de um dos edifícios do condo-
mínio.

De dia, as principais vítimas são
pessoas de idade e estrangeiros. Os
moradores do condomínio contam
qiie é muito comum por ali derrubar
os velhos no chão durante os botes.

Ana Beatriz já viu senhor de idade
ter as calças abaixadas no meio da
rua pelos pivetes. Viu também o mo-
rador de um prédio em frente ser

je.sfaqueadorao-r€agif-à-abotthtgemr_"Estrangeiros então, são os mais vi-
sados. Eles chegam com mapas da
cidade e passam pela rua querendo
chegar à Lagoa, mas nenhum deles
escapa do bote", revela, acrescentan-
dó que tem percebido que os ladrões
da área estão ficando cada vez mais
audaciosos.

No Condomínio dos Jornalistas
há um consenso: a única cabine da
PM no Jardim de Alá em nada inibe
os assaltos. "Foi a maior briga para a
instalação da cabine", conta o apo-
sentado Sílvio Dantas. Na época, há
cinco anos ou pouco mais, um gene-
ral reformado da vizinhança obrigou
a PM 3 plantar a cabine — adquirida
com o dinheiro de moradores e co-
merciantes de toda a região — bem
na esquina da Borges de Medeiros
com Rua San Martin.

Da cabine onde trabalha há três

anos, o PM Noel jamais viu o que
acontece no principal ponto dos as-
saltos. O policial conta que sua maior
ocupação é apartar brigas de mendi-
gos e caçar algum menor vadio que
comece a furtar na área. A outra
esquina, a perigosa mesmo, fica des-
guarnecida, apenas vigiada por even-
tuais carros de patrulha que passem
no local.

O engenheiro Glaycon Augusto de
Paiva, morador de um dos prédios
vizinhos ao Jardim de Alá, comple-
tou 47 anos sem nunca ter sido assai-
tado. Pouco depois do carnaval, sua
sorte mudou: perdeu relógio, carteira
e documentos e ainda teve que en-
frentar revólver e faca em dois assai-
tos consecutivos na mesma esquina,
por onde já passou incontáveis vezes,
desde criança. Criado naquela área
entre o Leblon e Ipanema, acostuma-
do a jogar pelada na praia com o
pessoal da Cruzada São Sebastião e a
transitar de bermuda por toda parte
em torno do Jardim de Alá, ele se
julgava respeitado pela população lo-
cal — "e mesmo por quem ganha a
vida na base da transgressão".

"Custei a entender que os assai-
tantes atuais são de npia opmrii.a
mais nova e mais feroz", diz o enge-
nheiro. Só depois dos dois assaltos,
ele se deu conta da verdadeira "praça
de guerra" em que aquele trecho do
Jardim de Alá se transformou.

O detetive-chefe do setor de Rou-
bos e Furtos da 14a DP, Renato Fer-
nandes conhece vários destes casos e
muitos outros: "É a esquina negra do
Leblon", garante ele, que já andou
investigando as ocorrências: "Os res-
ponsáveis são rapazes da Cruzada^-
maior parte deles menor de idade,
que a gente prende e tem de soltar
pouco depois". Atualmente, Renato
tem um problema maior: prendeu em
flagrante um assaltante, que julga ser
um dos cabeças da quadrilha que age
na esquina, só que acha que não vai
conseguir levá-lo a julgamento: "Sim-
plesmente porque nenhuma das víti-
mas dos assaltos quis vir à delegacia
reconhecê-lo".

:: n,-: ^; - * -sr; •

Blocos de concreto começam a ser retirados da área por onde passará a ciclovia

Antigos piers viram salas de mendigos
"Pode entrar. Todas as portas es-

tão sempre abertas. Paloma não mor-
de, não", apressa-se a dizer João Car-
los da Silva, que gosta de visitas. Ele,
outros três homens e uma mulher —
que chamam de mãe branca — for-
mam um dos quatro grupos que fixa-
ram residência no Jardim de Alá ou
que moram nas comarcas, que é o
nome que dão a suas casas, armadas
sob as árvores com sacos de plásticos,
restos de caixote e de compensado e
que se estendem aos pequenos piers
que dão acesso às águas do canal.
São os maloqueiros, como gostam de
ser conhecidos: "Porque aqui, nin-
guém é mendigo. A gente aceita as
coisas que dão, mas nós trabalhamos
e tiramos mais do que um mínimo",
diz João Carlos.

Quem o conhece — e a muitos dos
outros moradores da praça—custa a
crer nas referências que lhe fazem os
comerciantes da região e moradores
dos prédios próximos. "Há informa-
ção de que eles se misturam aos pes-
cadores na ponte da Ataulfo de Paiva
e roubam os mais desavisados", disse
o detetive chefe do Setor de Roubos e
Furtos da 14a DP (Leblon).'"Estou de bem com a vida. Nosso
Opala está ali", diz ele, apontando
para um engenho móvel, feito de cai-
xote, ripas e rolimã. Com o Opala, o
grupo percorre o bairro catando pa-
pel. Quando acaba o serviço e o papel
é levado por um caminhão que passa
ao meio-dia, eles vão vigiar os carros
ou vender chicletes no sinal. Chegam
a tirar mais de cinco salários mínimos
por mês. Dá até para oferecer o al-
moço: "Tem arroz, feijãovangi.Lexaf-

Tie^^iz^õãõCãrlos, levantando com
um pedaço de lenha a tampa das duas
latas sobre uma fogueira improvisada
com bloquetes.

"A 
gente mora aqui há quatro

meses. Eu vim lá do Cantagalo. As
coisas andam muito difíceis por lá,
com toda a confusão de bandido e
polícia. Aqui na praça é bem me-
lhor", revela. João Carlos sabe que
vai ter que sair por causa das obras.

"Nosso maior problema é a Funda-
ção Leão XIII. De vez em quando^a_

J^0LbÍ4iats-a-:K]iri^~krviríõdo_'nuni-
do, menos Paloma, que fica para vi-
giar. No outro dia, estamos todos de
volta". A polícia também passa: a
madrugada de domingo passado foi
um desses dias. Os policiais quebra-
ram vários carrinhos de carregar pa-
pel e atearam fogo a apetrechos dos
maloqueiros — segundo moradores
do Condomínio dos Jornalistas.

Quem não vive em grupo geral-
mente tem problemas nas noites da

praça. 
"Isto aqui de noite fica chgio.

_ÍLg£nte-4c--teda1ipõ"rconta Carlos
Alberto Batista de Souza, 16 anos,
que passou a última semana morando
num dos caramanchões do Jardim de
Alá. Carlos Alberto veio de São Pau-
lo para procurar emprego, mas na
sua primeira noite na praça foi atin-
gido por uma pedrada e teve seus Cr$
14 mil e o relógio roubados: "Os
mendigos daqui não andam armados,
mas quando bebem, à noite, ficam
agressivos", contou ele, que agora
não sabe o que fazer.

Mazelas acabam

antes da Rio-92
Como tantas outras mazelas do

Rio, as que dizem respeito á estrutura
física do Jardim de Alá estão com os
dias contados: duram apenas até as
vésperas da Rio-92. Mas são mazelas;
duras de se ver: faltam pedaços em>
todos os bancos da praça; a madeira;
dos caramanchões que delimitam.os:
canteiros — projetados na década de
40 pelo urbanista Lúcio Costa — está:
apodrecida; há folhas secas, lixo e;
excrementos de cães e de gente nos.'
recantos da praça e todos os pés dei
cazuarinas, eucaliptos, palmeirinhas e-
uba-ubas têm as raízes queimadas;
por fogueiras. ;"É um desperdício. Desperdício;
de espaço, de plantas e de beleza.:
Porque o Jardim de Alá já foi um dos-
mais lindos lugares do Rio", lamenta'
Rose Barbosa, 50 anos, única mora-;
dora da região que insiste em períSar-
na praça como lugar de criança to-;
mar sol e brincar. Ontem, ela reviveu,:
com o neto Bernardo, de um ano e
meio, um tempo em que o Jardim de.
Alá era o dos principais pontos da
criançada do bairro e local preferido
para o piquenique de famílias de ou-
tros bairros: "Criei meus três filhos
aqui. Aqui, há mais tempo ainda,
tinha até charrete e cavalinho para
montar".

Alguns moradores daquela área
lembram histórias antigas do Jardim
de Alá, como quando uma preguiça
apareceu num dos pés de uba-uba e
ficou mais de duas semanas sendo a
atração principal da praça: 

"Toda a'
garotada tentava subir na árvore pa-
ra pegar a preguiça. Só os funcioná-
rios do zôo conseguiram", conta o
aposentado Milton de Souza, 62
anos, que há mais de 50 freqüenta a
área.

Pior para os monumentos e as
estátuas. Duas delas, no meio dos
canteiros entre as avenidas Ataulfo
de Paiva e Delfim Moreira, estão com
uma grossa camada de poeira. Uma,
semelhante à figura da Temperança
no Tarô, perdeu os dedos dos pés, ós
dois braços e os adereços e tem um
sorriso marcado por muita sujeira.
Outra, de 1906, intitulada pelo autor,
H. Eyhol, como Proteção, mostra um
cachorro todo depredado, sem o foci-
nho, uma orelha e mais da metade do
rabo.

Na mira da Rio-Urbe desde 21 de
janeiro, os 45.700 metros quadrados
da praça já começam a ter os bloque-,
tes do contorno revirados para dar.
lugar ao piso da ciclovia e às grades.
Há 12 anos o Jardim de Alá vem-
sendo tratado com total desprezo pe-
lo poder público. Desde 1981 o par-,
que vem sendo alvo de projetos mira-
bolantes: praça de esportes, um
shopping center, garagens subterrâ-
neas. A única intervenção que Jhe
fizeram na última década foi aJm--—

-plantação ~de~ um ranteiro do CBPO,
onde deveria ser construída mais uma.
estação do Metrô — também a ser
removido até a Rio-92. •.

Agora, parece que o projeto saiu
mesmo do papel: faltam 60 dias para-
que o parque apresente duas grandes-
novidades: 700 metros de ciclovia,
ligando as de Ipanema/Leblon à da
Lagoa e terminando assim o Comple-
xo Cicloviário da Zona Sul. O Jardim
de Alá também vai ganhar grades por
toda parte e portões, como nas re-
cém-reformadas praças Paris, na
Glória, e do Lido, em Copacabana.
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Vinícius jú perdeu a coma de quantas ligações atendeu

Banhistas recebem telefonemas sem sair da praicassas™»»» Isabela Kassow
Copacabana ganha
no feriado primeiro
telefone comunitário

Malu Fernandes

eceber um telefonema na
•R» praia não é mais um privilégio
restrito aos donos de aparelhos ce-
lulares. Quem não tem telefone em
casa pode considerar que tem um
problema a menos, se for a Copaca-
bana, em frente à Rua Constante
Ramos, onde a Telerj instalou neste
feriado prolongado o primeiro ore-
lhão comunitário (faz c recebe liga-
ções) numa praia.

O estudante Vinícius Barsante,
16 anos. já perdeu a conta de quan-
as-ligacões atendeu no telefone

255-2825 desde domingo, quando o
orelhão entrou em funcionamento.
No início da tarde de ontem, uma
mulher ligou só para saber se estava
sol e se havia gente jogando vôlei. O

programa de instalação de apare-
lhos comunitários é parte da meta
de colocar orelhões para discagem
local e interurbana nas praias da
Zona Sul. Neste final de semana,
foram inaugurados quatro em Ipa-
nema (dois no Arpoador e dois em
lrente á Rua Maria Quitéria), qua-tro em Copacabana (um no Leme,
um na Rua Princesa Isabel, um no
Posto 3 e outro no Posto 4) e quatro
no Flamengo, na altura da Rua
Dois de Dezembro. Somados aos
oito que já estavam em operação na
Barra, no Flamengo, em Copacaba-
na e em Ipanema, o número chega a
20. As cabines são retiradas de lo-
cais de pouco uso e a Telerj promete
remanejar mais 30 em dois meses.

O vendedor de bebidas Antônio
Carlos Corrêa, que faz ponto em
Írenííao—Hoíd r. -P-ark—í-ítt-
Ipanema, logo montou uma barra-
quinha ao lado do orelhão — âqiie-
la altura, já pichado — para os
filhos venderem fichas de telefone.

"A banca de jornal vende por Cr$
150 cada. A gente cobra Cr$ 300
pela comodidade que dá ao clien-
te", explicou. Susto mesmo vai le-
var o funcionário do depósito de
bebidas, onde o vendedor de cerveja
e refrigerante Sérgio Brito costuma
comprar. "A 

partir de amanhã (ho-
je), só vou fazer o pedido de entrega
a domicílio pelo telefone da praia",
disse o comerciante. "Vai serengra-
gado quando falar de onde estou
ligando e qual o local da entrega",
completou.

O presidente da Telerj, Eduardo
Cunha, adiantou que até o dia 15 de
maio. antes da Rio-92, os turistas e
moradores do Rio vão poder contar
com mais uma mordomia: 350 tele-
fones que funcionam com cartão

—mamélieo. Dois iá estão em teste
nos aeroportos Internacional e San-
tos Dumont. "Vai acabar o roubo
de fichas, que motivava a maioria
das depredações", comemorou.

Novidade funciona
10 anos em favelas e

grandes condomínios

Os 
orelhões comunitários fun- .

_ cionam há 10 anos na asso-
ciações de moradores, favelas e •
grandes condomínios da Zona Oes-
te e da Baixada Fluminense, num
total de 1.500 em todo o estado,-,
com a cúpula branca para diferen-
ciar dos demais. O primeiro foi ins-
talado no Parque Oswaldo Cruz, -
em Manguinhos, mas já na década
de 50 existiam aparelhos pretos que
recebiam ligações para os motoris-.
tas de táxi.

A próxima meta da Telerj é
substituir os aparelhos públicos por
comunitários. Só este ano, 500 tele-
fones foram trocados. A Telerj ga-
rar.tc que não-pesa-no orçair.enter--
O problema é que as centrais telefô-
nicas estão saturadas. Apenas nos
locais onde há novas linhas torna-se
possível a substituição.
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ENTREVISTA/ Darcv Ribeiro

I 
A historia oficial e anti-Tiradentesi, .

¦ A Sagratfo da Liberdade — uma gran- fff ff I '
^ de celebragao nas ruas^do Centra do Rio 

J 
| ^

Com a solenidade Sagrafdo da Li- Por trL da kltia d^soL'nida^eststfo encont'ros de brasiIeiros\om Thomas
berdade, o senhor pretende mostrar senador Darcy Ribeiro, que faz amanha, Jefferson no sul da Franca. Jefferson
importancia de Tiradentes para o Rio no Museu National de Gelas Artes, uma ' mandou urn documento muito extenso
para a Hist6ria do Brasil? palestra sobre Tiradentes: 0 herdi martir ^HI ^HlHi ao governo norte-americano, com mui-Sim. Cabe a nos do Rio relembrar . da libertafao, dentro de um seminario so- oflHPHMiklf |!ji Hr tas informa?oes sobre o Brasil e falando
essa importancia. Dai minha propos- bre os erandes libertadores das Americas. P' -4 -JR >^Hfp favoravelmente k hip6tese do governo 

' I;
ta ao governador Leonel Brizola, de Tantas homenaeens. seeundo Darcv. seBfw^yJy 4m americano ajudar a independencia do
dedicar a Tiradentes essa semana de- justificam. Afinal, Tiradentes e a Inconfi-g, ^ , <h ^^¦g| Brasil.
nominada Sagrafao da Liberdade. dlncia Mineira passam no momento por MK4 ( |V,« Ff* Vlll^Mlll — Mas h& provas do encontro de Tira-
Em primeiro lugar, 200 anos nao sao uma profunda revisao historica, com base %/", ||f, dentes com Thomas Jefferson?
200 dias. E 0 bicentenario da morte nos. 1 ut.os d® Pevass&- 

"Espero 
que esse W/r ^ ,,mMk i jt ! ' 

I W\' IB — Nesse momento, 0 desafio mais forte
i de Tiradentes e razao de sobra para revislomsmo chegue aos hvros escolares , f |U jdRX'.-T' 

| A V ;*» .. a historiografia brasileira e para que ela
que se de atenpao especial a ele nesse a»™a Darcy, para quem a historia oficial * 

jHb.l' \| §$. W EP^nP^^^M tome vergonha e examine esse tema.
momento em que se faz umprofundo VrHR /J B'.i Dada a quantidade de provas acumula-

|

0 professor Rodrigues Lapa, da feria'Xajado rilbo^mantSo encontro r-mcomJJefTet?on'H* umadocumenta-
Universidade de Campinas, e a se- com Thomas Jefferson na Franga e prega- W° Srande sobre isso nos arquivos de
nhora Helena Abrantes levantaram do a criagao de uma republica parlamen- .^r.;' Jefferson. A historiadora Helena Abran-
uma documentagao que prova a pas- tar no Brasil. tes fez 0 levantamento de varios docu-
sagem de Tiradentes por Lisboa e - mentos e publicou um livro sobre isso.
encontro dele com Thomas Jefferson — Por que isso nunca veto i tona? ' 

>
. em Nimes, na Franca. barque de gado. Isso mostra como Ti- natural se chamar de inconfidencia, teia a mais alta estatua eaiiestre rfn wntaHp'®rar 

"3^
E por que tantas homenagens no radentes era um homem com gtande para ele 0 importante foram os dI Brasfl 1 aSe fde D Pedro I S™'JfSf 

'

j R.o deJane.ro? conhecimento e vivencia no Rio dos-duros, os delatores. Foi por cau- Be KKLfJa^resnonSvel' m.e St^ hT^ ¦"I ~ 
^ hisMiria ainda hoje pao faz Justita sa de uma dela5a? que njp I de» a pela condeua^e t3S1 -

; Zae,^rfe7Sfe° is£sxsrn,0es-
; za os militares, 0 clero e a jusUga, a conspiragao e de 1785 a 1792, quan- - Por tras do movimento inconfidente Alencar que destine festaYua ou !S ^nesseSSenfim todos, comemoraram a more do morre Tiradentes. Nos so nos livra- havia a ideia da cria9ao de um Estado? area quenodesera Praca Park IS,daqude que se levantou contra.a rai- mos da familia real portuguesa quase - Sim, e sobre isso ha copiosissima Se?Para 0 mar Sfeenha D. Maria I, a Louca. E aqui para um seculo depois, em 1888. Durante documentacao. Havia um proieto de nartiu Delo mar 

' P„ ' P ro Que essa
0R10 ele teve grandes projetos. todo esse periodo prevaleceu 0 ponto se criar uma republica parlamentar em — Qual a programa?ao do seminario em mas e muito dificil futar Stra^chum-
^ Que projetos foram esses. __ de vista da rainha. A historia foi escri- que cada cidade teria um parlamento. que 0 senhor falara sobre Tiradentes? bo da tradicao historicaO primeiro sena a canahzapao ta pelo trono e mesmo depois prevale- O parlamento central seria provavel- — Serao tres conferencias nn Miwn Omp nnffac miuchVac « i/ctA*'captagao das aguas dos nos Andarai ceu essa postura anti-Tiradentes, anti- mente em Sao Joao del Rey. Por tres Nacional de Belas Artes Ouem vai abrir mete em rdarfn « TiSnfC°"Maracana para dotar 0 Rio de Janeiro libertaria, que formou a maior parte anos 0 desembargador Tomas Anto- 0 ciclo e 0 secretario nacional de Cultn- — HictnrinrW? TmW^'

¦ de mais agua potavel, um projeto tao dos livros que existem por ai escritos nio Gonzaga seria 0 governante. De- ra Sergio Paulo Rouanet Varios orado" TiraHpntp^ fan pm m qUC
P°rtUga1, POr gente PA0iS 

T"realizada! 
elSeS MT- ™falar3° sSbre 05 her^is de sens res- curandeiro. Ora, como se pode'exigk

i o^epusess Lmupsrs°„ssjs sas 
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ffittesgssL*
So de ?azer umntraDi° obswdo berto 

de Sousa e Silva. exercito os cidadaos senam armados var, Toussant L'Ouverture, E estranko dicina so foi criada mui-projeto de tazer um trapi- UfctMa — O senhor concorda com convocados para a defesa da patria no Tupac Amaru, San Martin ns riecadas Hpnnic Timche para tngo no porto do f ?" denomina^o Inconfid&ncia? estilo sui?o. Uma universidade seria Jose Marti e Artigas. 
queoiuk bem dizem aue ele embTRio O tngo sena uma das . o$0 - Isso e outra coisa que criada emOuro Preto. Tudo isso indi- - O senhor podfria adian- alferPK fm SmSSlrrSS"mercadonas, junto com ¦ / precisa ser corrigida. ca um proieto alto. tar aleuns nnntns dP^Ta- MjemjOl ra 

um especialista em mi-
peixe seco, que 0 Brasil ChttftUOf de absurdo a historia do — Sempre se reclamou da coloca?ao lestra? enfofCttdo res^eovernos bcais^obre

! rocana com os Estados Brasil chamar de inconfi- da estatua de D.Pedro I na Pra9a - Pretendo dar enfase ao % 0 £SS Dro^ cioSUnidos. E um terceiro pro- dencia, que significa de- Tiradentes? O senhor tambem vg nisso revisionismo historico. Por CSteja ter minerios ou ouro nao
ft j*9on.stru?ao> 

na 0 movunento Mo, o ato mais belo da uma contradi?ao? exemplo, ha documentos e t estdtua fo era Soeo Nmoodlar0S'a atlf1 mah 
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Pela Cidade

Canada cncolhe e restaurante crcscc tes sexta-feira bem em (rente II
*a^em'jpf"e^td'lA vijZ'nlia"<'a est;areclamando e mstalagao de^res mesas e cadciras BandefranterAdiMe^a'dTda^Ago- ^

achou por bem ocupar 0 espago este tipo de amplia?ao, aV'ua Joan- BRASIL fotografouV^raNfornan^ ® Os bmks funks contjnuam causando " s' 1 ,
que, normalmente, 0 pedestre usa na Angelica e Zona Residencial do-se agressivo quando a'reporta- PolSmica. Dessa vez sao os moradores
para passar. Ao seu lado, 0 Steak 2, 0 que proibe atividades que per- gem pediu para ver 0 processo que de 

Benfiea que pedem pohciamento pa- . M - . XlV «
: House esta, desde a semana passa- turbem seus moradores. Ainda as- acabou mostrando A liberaca'n da ra a as ruas Matupiri e Carlos Cardo-

da, esticarido suas instalagoes, e dei- sim, a obra esta amparada legal- obra seeundo ele llcTS^ S0 Correia' Na pra?a que hga as duas ? Ur u f VermeM amda mo ind'cado f°> conclmdo dia 16. Trata-
xa apenas metade da calgada livrc. mente. A casa existe desde 1965 e nara' sair Se a refonm S ruas acontece 0 baile toda sexta, saba- esta aberta aos motonstas, mas se do acesso a Linha pela Rua Peter
Isto, se a Pick Up JV-9417, de pro- ha seis meses se transformou em para Carneiro certan ente So If d° I, 

d°min?°: A sa,da e 1ue vgm os a?Jlacas,anu™and° opgao de Lund, no Caju. Mas os motoristas so
priedade de Mario Carnciro, dono grill. A Secretaria Municipal de 1,1 para os pedestres ouerSuma pblemas: bngas, tiros e muito mais rodov,a ja existem Situadas ao longo poderao passar ah a partir do dia 30,
do restaurante, nao estiver - como Obras autorizou 0 avanco no oro- L nerdem S SS Z2 

em termos de v,olencia- 9 A W1* BrasiI< es,tao P^ialmen- quando a prime,ra etapa da obra sera
de costume-estacionada em fren- cesso 0/2/320.418/90, que permite a da. Reciama^es para es,a coiuna peio teieione *5 enf°bertas por plasticos, como maugurada. Ate la, so mesmo a placa585-4565, de segunda a sexta-feira. das i3h 6s pista lateral, sentido Centro—Zo- para lembrar que, dessa vez, uma-I 15h- na Norte, altura do Caju. O trecho obra publica teve comego,meioetim.

Conhecida rua de Laran-
^ ¦ ¦Hi jeiras, seu nome 6 uma ho-

menagem prestada a Alice'HH" Klingelhoefer, no seculo
XIX. Alice era mulher de

(AEduardo Klingelhoefer,
1 WivpfiinT^^Bl retor da Cia" Ferro-CarrilI Tunel e
I dono da &
_ Cia., que abriu a Rua Aliceno seu trecho inicial. O"11 IH prolongamento at6 o Tunel

do Rio Comprido foi feito¦¦¦' aprenas pela Cia. Ferro
Carril. Os dois trechos fi-- — *7" caiam pronios em junho

II de 1889'

Rua Alice

JORNAL DO BRASIL

Luiz MorierLuis Carlos David

indicado foi concluído dia 16. Trata-
se do acesso à Linha pela Rua Peter
Lund, no Caju. Mas os motoristas só
poderão passar ali a partir do dia 30,
quando a primeira etapa da obra será
inaugurada. Até lá, só mesmo a placa
para lembrar qúe, dessa vez, uma
obra pública teve começo, meio e fim.

caiam prontos em junhode 1889.
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ENTREVISTA/ Darcy Ribeiro

A história oficial é anti-Tiradentes

Angela Regina Cunha

Com a solenidade {Sagração da Li-
herdade, o senhor pretende mostrar a
importância de Tiradentes para ò Rio e
para a História do Brasil?

Sim. Càbe a nós do Rio relenibrar
essa importância. Daí minha propos-
ta ao governador Leonel Brizola, de
dedicar a Tiradentes essa semana der
nominada Sagração da Liberdade.
Em primeiro lugar, 200 anos nãò são
200 dias. E o bicentenário da morte
de Tiradentes é razão de sobra para
que se dê atenção especial a ele nesse
momento em que se faz úm profundo
revisionismo histórico e' são estuda-
dos novos ângulos de sua vida.

Que ângulos são esses?
O professor Rodrigues Lapa, dai

Universidade de Campinas, e a se-
nhora Helena Abrantes levantaram
uma documentação que prova a pas-
sagem de Tiradentes por Lisboa e o
encontro dele com Thomas Jefferson
em Nimes, na França.

E por que tantas homenagens no
Rio de Janeiro?

Aqui ele viveu, aqui ele conspirou,
aqui ele foi enforcado e esquartejado
numa festa enorme em que a nobre-
za, os militares, o clero e a justiça,
enfim, todos, comemoraram a morte
daquele que se levantou contra a rai-
nha D. Maria I, a Louca. E aqui para
o Rio ele teve grandes projetos.Que projetos foram esses?

O primeiro seria a canalização e
captação das águas dos rios Andaraí e
Maracanã para dotar o Rio de Janeiro
de mais água potável, um projeto tão
detalhado que a rainha, em Portugal,
mandou que o vice-rei aqui
o examinasse e pusesse em
execução. Havia ainda o
projeto de fazer um trapi-
che para trigo no porto do
Rio. O trigo seria uma das
mercadorias, junto com o
peixe seco, que o Brasil
trocaria com os Estados
Unidos. E um terceiro pro-
jeto seria a construção, na
Praia dos Mineiros, a atual
Copacabana, de um porto
para embarque e desem-

¦ A Sagração da Liberdade — uma gran-
de celebração nas ruas do Centro do Rio
de Janeiro — lembra hoje o bicentenário
da execução e esquartejamento de Joa-
quim José da Silva Xavier, o Tiradentes.
Por trás da idéia das solenidades está o
senador Darcy Ribeiro, que faz amanhã,
no Museu Nacional de Belas Artes, uma
palestra sobre Tiradentes: O herói mártir
da libertação, dentro de um seminário so-
bre os grandes libertadores das Américas.
Tantas homenagens, segundo Darcy, se
justificam. Afinal, Tiradentes e a Inconfi-
dência Mineira passam no momento por
uma profunda revisão histórica, com base
nòs Autos da Devassa. "Espero 

que esse
revisionismo chegue aos livros escolares",
afirma Darcy, para quem a história oficial
é "antilibertária, anti-revolucionária e,
portanto, anti-Tiradentes". Darcy destaca
três grandes projetos que Tiradentes teria
pensado para o Rio e se baseia em outros
documentos para afirmar que o alferes
teria viajado a Lisboa, mantido encontro
com Thonias Jefferson na França e prega-
.do a criação de uma república parlamen-tar no Brasil.

É absurdo

a história

Wmfícial

chamar de

inconfidente

o movimento

mais belo

do Brasil

barque de gado. Isso mostra como Ti-
radentes era um homem com grande
conhecimento e vivência no Rio.

A história ainda hoje não faz justiça
a Tiradentes? '

Não e isso é compreensível, porque
a conspiração é de 1785 a 1792, quan-
do morre Tiradentes. Nós só nos livra-
mos da família real portuguesa quase
um século depois, em 1888. Durante
todo esse período prevaleceu o ponto
de vista da rainha. A história foi escri-
ta pelo trono e mesmo depois prevale-
ceu essa postura anti-Tiradentes, anti-
libertária, que formou a maior parte
dos livros que existem por aí escritos
por gente como Capistrano de Abreu e

pelo próprio historiador
da Inconfidência, J. Nor-
berto de Sousa e Silva.

O senhor concorda com a

— Isso é outra coisa que
precisa ser corrigida. É
absurdo a história do
Brasil chamar de inconfi-
dência, que significa de-
lação, o ato mais belo da
nossa história e do qual o
povo brasileiro mais deve
se orgulhar. Para o rei é

natural se chamar de inconfidência,
para ele o importante foram os de-
dos-duros, os delatores. Foi por cau-
sa de uma delação que não se deu a
independência pois o movimento es-
tava muito bem articulado.

Por trás do movimento inconfidente
havia a idéia da criação de um Estado?

Sim, e sobre isso há copiosíssima
documentação. Havia um projeto de
se criar uma república parlamentar em
que cada cidade teria um parlamento.
O parlamento central seria provável-
mente em São João dei Rey. Por três
anos o desembargador Tomás Antô-
nio Gonzaga seria o governante. De-
pois seriam realizadas eleições anuais.
As mulheres com muitos filhos recebe-
riam pensão do estado. Não haveria
exército, os cidadãos seriam armados e
convocados para a defesa da pátria no
estilo suíço. Uma universidade seria
criada em Ouro Preto. Tudo isso indi-
ca um projeto alto.

Sempre se reclamou da colocação
da estátua de D.Pedro I na Praça
Tiradentes? O senhor também vê nisso
uma contradição?

Naturalmente! Não cabe na cabe-
ça de ninguém que na Praça Tiraden-
tes, antiga Praça da Lampadosa, es-

teja a mais alta estátua eqüestre do
Brasil, justamente a de D.Pedro I,
filho de Maria, a Louca, responsável
pela condenação de Tiradentes. É
um absurdo completo pôr isso estou
propondo ao prefeito Marcello
Alencar que destine à estátua outra
área, que pode ser a Praça Paris, de
frente para o mar, já que ele veio e
partiu pelo mar.

Qual a programação do seminário em
que o senhor falará sobre Tiradentes?

Serão três conferências no Museu
Nacional de Belas Artes. Quem vai abrir
o ciclo é o secretário nacional de Cultu-
ra, Sérgio Paulo Rouanet. Vários orado-
res falarão sobre os heróis de seus res-
pectivos países. Haverá
palestras sobre Juarez, Bolí- - .
var, Toussant L'Ouverture, E estranho
Tupac Amam, San Martin, „
José Marti e Artigas. Q^e onüe o

O senhor poderia adian- alferes foitar alguns pontos de sua pa- . ,
lestra? enforcado

Pretendo dar ênfase ao _ # •
revisionismo histórico. Por esteju a
exemplo, há documentos estátua doanotações nos Autos da \
Devassa que mostram Tira- português
dentes como "recém-chega- 

PedfO /

do da Europa". Vou mostrar como se
fez uma profunda investigação sobre os
encontros de brasileiros com Thomas
Jefferson no sul da França. Jefferson
mandou um documento muito extenso
ao governo norte-americano, com mui-
tas informações sobre o Brasil e falando
favoravelmente à hipótese do governo
americano ajudar a independência do
Brasil.

Mas há provas do encontro de Tira-
dentes com Thomas Jefferson?

Nesse momento, o desafio mais forte
á historiografia brasileira é para que ela
tome vergonha e examine esse tema.
Dada a quantidade de provas acumula-
das, não há dúvida de que Tiradentes
esteve na Europa e seja um dos vendeks,
pseudônimo dos brasileiros que estive-
ram com Jefferson. Há uma documenta-
ção grande sobre isso nos arquivos de
Jefferson. A historiadora Helena Abran-
tes fez o levantamento de vários docu-
mentos e publicou um livro sobre isso.

Por que isso nunca veio à tona?
Porque sempre houve grande má

vontade histórica. A história foi toda
deformada e estamos falando de fatos
que aconteceram há 200 anos. E se uma
coisa ocorrida há 20 anos tem muitos-
testemunhos e diferentes versões, o que
houve há 200 anos é muito mais difícil.
Mas, nesse caso, embora não haja uma
prova completa, há uma série de indícios
muito importantes. Espero que essa
conversa de eruditos chegue aos livros
mas é muito difícil lutar contra o chum-
bo da tradição histórica.

Que outras injustiças a história co-
mete em relação a Tiradentes?

Historiadores imbecis dizem que
Tiradentes não era médico, era um
curandeiro. Ora, como se pode exigir
___ que ele fosse médico se a

primeira faculdade de Me-
dicina só foi criada mui-
tas décadas depois. Tam-
bém dizem que ele, embo-
ra um especialista em mi-
neração que dava parece-
res a governos locais sobre
os locais mais propícios a
ter minérios ou ouro, não
era geólogo. Nem podia
pois a primeira escola de
geologia só veio a ser cria-
da por D. Pedro II.

Pela Cidade

¦ A calçada da Rua Joanna Angé-
lica, em Ipanema, está sumindo. E o
que é pior: sob o amparo da lei.
Primeiro foi a Pizzaria Itahy, queachou por bem ocupar o espaço
que, normalmente, o pedestre usa
para passar. Ao seu lado, o Steak
House está, desde a semana passa-da, esticando suas instalações, e dei-
xa apenas metade da calçada livre.
Isto, se a Pick Up JV-9417, de pro-
priedade de Mário Carneiro, dono
do restaurante, não estiver — como
de costume — estacionada em fren-

Calçada encolhe e restaurante cresce
te. A vizinhança está reclamando e
denuncia que, apesar de a Praça
Nossa Senhora da Paz ser classifi-
cada como CB^l, ou seja, admitir
este tipo de ampliação, a Rua Joan-
na Angélica é Zona Residencial
2, o que proíbe atividades que per-
turbem seus moradores. Ainda as-
sim, a obra está amparada legal-
mente. A casa existe desde 1965 e
há seis meses se transformou em
grill. A Secretaria Municipal de
Obras autorizou o avanço no pro-
cesso 0/2/320.418/90, que permite a

instalação de três mesas e cadeiras
sob cobertura, "conforme despacho
superior". Mário Carneiro chegou
a se irritar quando o JORNAL DO
BRASIL fotografou a obra, tornan-
do-se agressivo quando a reporta-
gem pediu para ver o processo, queacabou mostrando. A liberação da
obra, segundo ele, levou dois anos
para sair. Se a reforma está legal
para Carneiro, certamente não é le-
gal para os pedestres, que mais uma
vez perdem na briga por uma calça-
da.

Flupeme vai 'enforcar'

Apesar de hoje ser dia de Tira-
dentes, quem vai para a forca é o
pequeno empresário. Em protesto
que começa às 14h30m em frente à
Câmara dos Vereadores, a Flupeme
(Associação Fluminense de Pequena
e Média Empresa) monta uma forca e
enforca um boneco, que representa o
pequeno empresário. A entidade
quer, com isso, denunciar as altas
taxas de alvará pagas pela categoria e
o descaso dos vereadores com o pro-
-blema. Na Câmara tramita o projeto
de lei 1299/91, que reduz o valor da
taxa para as pequenas empresas.

pequeno empresário
Apesar de o projeto estar na ordem
do dia há 10 meses, não há previsão
para sua votação. Se aprovado, as
taxas de alvará terão o valor reduzido
em até 60%. Segundo a Flupeme,
para se abrir uma pequena empresa
são necesários hoje CrS 2,5 milhões
— mesmo valor pago pela renovação
do alvará. Com isso, muitas empresas
estão inadimplentes ou mantendo-se
na clandestinidade, fazendo com que
percam o governo — com a sonega-
çao dos imposros — eTSüciedade
com menor geração de empregos.

Olimpíada
mm Os portadores de defieiín-

cia mental, de audição, vi-
são e paralisia cerebral estão
convidando para a XI Olim-
piada Fluminense dos Excep-
cioiutis, entre os dias 23 e 26,
no Maracanãzinho e na Uerj.
Organizado pelo Rotary Inter-
nacional, o evento contará com
a participação de 24 atletas da
Fundação Francisco de Paula,
vinculada à Secretaria Munici-
pa! d? npfspnvolvimçnto Social. —

Hubble cruza o céu
Muita gente não sabe, mas 1992

foi declarado Ano Internacional do
Espaço pelas Nações Unidas. Uma
importante missão espacial, o Teles-
cópio Orbital Hubble, já cruzou o céu
carioca no domingo e ontem, mas
poucos perceberam. Por isso, o Pia-
netário da Gávea, atento ao fato, avi-
sa: hoje, às 18h56, o carioca poderáver uma estrela brilhante em movi-
mento, que nada mais é do que a
passagem do Hubble. Como sua tra-

-fetória-é entre nm e dois minutos a
pontualidade é fundamental para não
perder a passagem da estrela.

Ponto a ponto
Moradores e pedestres que usam a

calçada da Rua do Resende, no Cen-
tro da cidade, estão arriscando-se
diariamente. É que na altura do nú-
mero 108 um monte de entulho de
obra impede a passagem das pessoas,
que ficam com duas opções: enfrentar
a rua ou tropeçar no entulho.

Ji-Qs-tssüários dos ônibus da linha 15f
(Estrada de Ferro—Leblon) denun-
ciam que no Sábado de Aleluia os
intervalos entre um ônibus e outro che-
garam a uma hora. Estão faltando
fiscalização e respeito ao usuário.

Duas carcaças de carro estão aban-
donadas há mais de três meses na
Rua Madre Jacinta, na Gávea. Mo-
radores temem que mendigos passem
a usá-las como abrigo, como já vem
acontecendo em outros bairros.

A cancela que fecha ao trânsito a
Estrada das Paineiras nos fins de se-
mana e nos feriados está quebrada
desde a semana passada. Usuários da
área de lazer pedem conserto urgente.

Alô, alô polícia. O pega, que é
proibido e perigoso não só aos seus
praticantes como aos que passam pe-
lo local, acontece livremente nas noi-
tes de sexta-feira bem em frente à
Praia da Macumba, no Recreio dos
Bandeirantes. A dica está dada. Ago-
ra é só as autoridades irem até lá para
conferir.

Os bailes funks continuam causando
polêmica. Dessa vez são os moradores
de Benfica que pedem policiamento pa-
ra a as ruas Matupiri e Carlos Cardo-
so Correia. Na praça que liga as duas
ruas acontece o baile toda sexta, sába-
do e domingo. À saída é que vêm os
problemas: brigas, tiros e muito mais
em termos de violência.
Reclamações para esta coluna pelo lelelone505-4565, de segunda a sexta-feira, das 13h às15h.

I I ? A Linha Vermelha ainda não— está aberta aos motoristas, mas
as placas anunciando essa opção de
rodovia já existem. Situadas ao longo
da Avenida Brasil, estão parcialmen-
te encobertas por plásticos, como a
da pista lateral, sentido Centro—Zo-
na Norte, altura do Caju. O trecho

Conhecida rua de Laran-
jeiras, seu nome é uma ho-
menagem prestada a Alice
Klingelhoefer, no século
XIX. Alice era mulher de
Eduardo Klingelhoefer, di-
retor da Cia. Ferro-Carril
Túnel do Rio Comprido e
dono da Klingelhoerfer &
Cia., que abriu a Rua Alice
no seu trecho inicial. O
prolongamento até o Túnel
do Rio Comprido foi feito
aprenas pela Cia. Ferro
Carril. Os dois trechos fi-
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tado na mamadeira e, desde .pe-
cstar pronto ate a realizagao da Rio- queno, mostrou-sc esperto e muito
92. Mas, pelo visto, a ideia nao saiu Estatuas de marmore estao expostas ao tempo e aos visitantes travesso. Ha um ano Paulinho
do papel. A contengao da encosta, no vemdividindo a jaula com Cassia,

I caminho do casarao, que ja foi sede apodrecendo e aparencia de total referenda para os demais museus do uma chimpanze de 14 anos, que
! de fazenda de cafe, esta sendo feita abandono. A sede, em estilo colo- estado. A ideia era criar na cidade vai lhe ensinar a namorar.
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ncou preso durante
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: mem na entrada e outro no museu XIX, e antes de ser adquirida pela bientais, nucleo de conservagao .a ,?%!?«•' ,tnQua"t0 lsso, os
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; executada pela Ge'otecnica. Foi la instalado em 1948, mas seu acervo seriam contados em 10 salas. 0 go- cando com o Macaco Tiao que,
i que a chuva causou maior estrago e de 16.690 pegas vinha sendo recolhi- vernador Leonel Brizola, que era es- como sempre, deu urn show de
: recuperagao e mais dificil. A area do do desde 1891. Em 1987 a sede foi perado na coletiva, nao apareceu. mau humor e impaciencia. Jogou

¦parque continua bem cuidada, a nao fechada para obras. Sua ausencia sugeriu que o projeto cac!ui em to^° mundo e gritou de
ser pelos balangos quebrados do No final do ano passado, a Fu- estava fadado ao esquecimento, por ciumes quando a festa de Paulinho
.playground. narj convocou uma entrevista coleti- falta dos recursos necessarios, na comegou.

O Museu da Cidade com 780 me- !r ^tara a°u?c'ar ® projeto de seu epoca previstos em cerca de US$5 Porvoltadas llh40, o aniver-
tros quadrados esta com as grades ^iret®r' 

Adnano de Aquino, para milhoes (Cr$ 11,2 bilhoes, aocambio sariante deu o ar de sua graga. Dequaaraoos, esta com as grades transformar o espago em centro de paralelo). maos dadas com o tratador Val-

Piquenique a italiana no Arpoador A legiao dos gatOS e cachorros de rua

Ano passado, uma mulher da area t

v" unplirou 

com^fente^que c^-

f" lsrsrrjst£ •—f 
"•> *

Vu. \f. aposa fartara do domingo dc Pascoa. ticos da cidadc. Primeiro foram ao 'Francisco Sa e Sa Ferreira, na ' 'MMlilfeMl
% p.ara °f d,a de '"Wlf ConstJina trad^ao da regiao central Corcovado e sc encantarara com Avcnida Nossa Senhora dc Copa- * f: ^V\¦ scm sol quente ou mar refollo, a praia da Itilia como ion dia de passcio, visao do a;.ul do ccu c do mar limifan- cabana, sao os gatos que merccem ¦
2,JpSfeit# ^ M VW 25 mais,boni,as coi" do a cidade. Conhecram o Jardim fcfcrencias cspeciais. Ali, uma fi-
mentaL Para 30 Mestra., Pias Filipi- sas que existem no mundo, como se Botanico e n Pan dP AnW ,«t« An lial das Casas da Banha foi dcsati- -

0i^m, qae vieram da toguesia do 6t fosse uma espfciede brinde a criagao. ^ 
vada ha um ano-mas Hcaram mo- :

; Jv< em Sao Paolo, entretanto, aquela Neste ana, a opgio das irmas foi por J® 
P"20P«iueniqucno Arpoador. rando la Negumha e Bicliano, um '

" ponta dc pedras cercada por am cal- um passeio ao Rio: "Queriamos co- « "»«» ««» sohe lima blosa de casal de gatos, que ha muito tro-
gadao cheio de coquciros foi palco de rfiecer a cidade", explicou uma delas. «^fcnwca,dialetaiifctocfattnto caram os ratos pelas guloseimas 1ofe
scu piquenique anaal de Pascocla As 30 mcstras alugaram um fiaibas e c Niunlias frizadas, clas mais pare- oferccidas pelo vigia, Agildo Rai-
uma lrad!?ao italiana, que as irmas chegaramcedo. Ligaram para a guia ciamasfigurasdasmulhcresdaIdadc dios VKin^os^Mlo^camc?^^ "• i.¦V.professas da Ordemde Santa IJkla de torismo free-lancer Agaimar Fer- Midia - um contraste com os surfis- SS "EteTfeS

•1'Filipwa procuram manler. A Pascoc- • I—. —, demais. Ja o ou.ro 6 mais arisco". Ccra donate ,ivem „oaaigocasatiodo ChaliSuico. ——, ^ Haoutros dois pontos na Zona $&?

Os comprovantes de rendimentos 0 governador Leonel Brizola afir- ondc funcionava o Chale Suigo, i\.M

r^ou^^nt^ri^ue 

o <^t£ido^ vai avaliar ^^

I*™ en^lSSffii

que, desde a semana passada, esta qu^'o'valo^^ossUcl par?omimmo "P<^eqifeclesestaoaqui naosc
Processando n material n'o Rio. ve rato ou barata na regiao Negumha mora cm Copacabana e e o xorin Ho^rnmoiA^jg^1

'JORNAL DO BRASIL
Fotos de André Arruda

Marcelo Régua

Paulinho apagou as velas e comeu um pedaço de torta de chocolate sob aplausos de 200 pessoas

Estatuas de mármore estão expostas ao tempo e aos visitantes

e cachorros de ruaPiquenique à italiana no Arpoador
Fotos de Marco Antonio Rezende

$|P|| Para quem mora no Rio, o Ar-
póador era ontem um cenário

? ideal para om dia de pora preguiça:
sol quente ou mar revolto, a praia-prometia apenas um bom descanso

.mental Para 30 Mestras Pias Filipi-
-',,.-;«as. que vieram da Freguesia do ò,

; «ra Slò Paolo, entretanto, aquela
> )" 1 ponta de pedras cercada por rnn cal*

çadão cheio de coqueiros foi palco de
i,f;seu piquenique anual de Pascoela -
A uma tradição italiana, que as irmãs

' - professas da Ordem de Santa Lúcia
-1' ' 'vFilipina 

procuram manter. A Pascoe-
:•>» i.t: .. . .j; i .:¦:. ¦

Ia acontece sempre na seguada-feira,
após a fartnra do domingo de Páscoa.
Consta na tradição da região central
da Itália como un dia de passeio,
feito para se ver as mais bonitas coi-
sas que existem no mundo, como se
fosse uma espécie de brinde à criação.
Neste ano, a opção das irmãs foi por
um passeio ao Rio: "Queríamos co-
abecer a cidade", explicou lana delas.

ticos da cidade. Primeiro foram ao
Corcovado e se encantaram com a
visão do aznl do céu e do mar limitan-
do a cidade. Conheceram o Jardim
Botânico e o Pão de Açúcar, antes de

de turismo free-iancer Agaimar Fer- Média - um contraste com os surfls-
tas e malhadores do Arpoador. 'os vivem no antigo casarão do Chalé Suíço

Neguinha mora em Copacabana e

A falta de tempo e de espaço
podem ser boa desculpa para quenão se tenha em casa um bichinho
de esitimação. Mas para quem
gosta de gatos e cachorros ainda
há uma alternativa. Os animais co-
munitàrios, criados em ruas, pra-
ças e garagens, não têm um dono
específico - mas contam com uma-"tegíâo 

de apreciadores, que lhes
dão comida e cuidam de sua saú-
de. E ai de quem ousar maltratá-
los.

Como aconteceu com Princesa,
Valente, Diana e Bilu, os vira-latas
da Rua Gustavo Sampaio, no Le-
me. Há mais de cinco anos a pe-
quena matilha faz ponto entre o
açougue e a Lavanderia Tio Sam.
Ano passado, uma mulher da área
implicou com Valente, que estra-
nhava seu poodle-toy. "Ela dizia
que Valente ia avançar no cachor-
ro dela. Um dia, a madame cha-
mou a carrocinha para levar os
cachorros. O pessoal da rua quasedepredou a carrocinha", contou o
jornaleiro Marcelo de Souza.

Na quadra formada pelas ruas
'Francisco Sá e Sá Ferreira, na
Avenida Nossa Senhora de Copa-
cabana, são os gatos que merecem
deferências especiais. Ali, uma fi-
liai das Casas da Banha foi desati-
vada há um ano, mas ficaram mo-
rando lá Neguinha e Bichano, um
casal de gatos, que há muito tro-
caram os ratos pelas guloseimas
oferecidas pelo vigia, Agildo Rai-
mundo, pelos porteiros dos pré-
dios vizinhos e pelos camelôs das
redondezas. "Neguinha é mimosa
demais. Já o outro é mais arisco".

Há outros dois pontos na Zona
Sul conhecidos como paraísos de
felinos: o Parque Garota de Ipa-
nema, no Arpoador, e o casarão
onde funcionava o Chalé Suiço,
na Rua Xavier da Silveira, em Co-
pacabana. No Parque, mais de 50
gatinhos já se tornaram uma atra-
ção. A atriz Renata Kendall é uma
das provedoras dos animais. Qua-se todo dia leva ração para os
bichanos - pretos, malhados, ris-
cados e até mestiços de siameses.
A criação de gatos no casarão do
Chalé Suiço começou há dois
anos, com apenas Tieta e Jaú. Ho-
je, o locai abriga mais de 60 gatos.
O principal provedor dos gatos é
Carlos Puga, dono do bar vizinho:"Desde 

que eles estão aqui, não se
vê rato ou barata na região".

JB

Assinatura

Juiz de Fora

Imposto de renda Salário mínimo
Os comprovantes de rendimentos 0 governador Leonel Brizola afir-

dos servidores públicos estaduais, re- mou ontem que o estado vai avaliar a
lativos a 1991, só começam a ser proposta do governo dc um novo
entregues sexta-feira, como informou salário mínimo no valor de Cr$ 230
a Secretaria de Economia e Finanças. mil. "Não seremos nós a trazer o
Aposentados e pensionistas terão que salário mínimo para baixo, mas va-
ir nas agências do Banerj para receber mos ^ar 0 clue podemos. O estado vai

documento. Os funcionários da ati- ^aZÍ"r aJus'Çs avaliando também sua
va o receberão nos locais de trabalho, arrecadação , disse o governador.
De acordo com a secretaria, a demo- Prc^r'u não falar em valores:
ra dos comprovantes se deve ao atra- ifíSf oficial« <§a'°r
SãTni »n>£. h f ' .¦ c-ipulado pelo governo lederal , jus-
K „rfi f ?rr"»"r «s* ° «¦»*»«««* «&.nuos pelos fornecedores do Proder, a 

^asília resposta a consulta sobre
t-, esde a semana passada, esta qU|j o valor possível para o mínimo

processando o material. nó Rio.

terça-feira, 21/4/92 o Cidade o 31

As obras para contenção das encostas que desabaram nas últimas chuvas são executadas lentamente

no Parque da Cidade

Projetos para a área de lazer e o museu não saíram do papel

Um aniversariante especial

í O Parque da Cidade, 872 mil me-
j tros quadrados de área de lazer en-
| crustadá na Floresta da Tijuca, na

-Gávea, continua exibindo as feridas
; provocadas por um temporal em ja-
; neiro. O barranco está há tanto tem-

; po aparente que já se encheu de mato.
: Fechado há cinco anos, o Museu da
í Cidade mantém três estátuas de már-' more branco — uma com o braço

direito e duas com o esquerdo que-
; brados — expostas à ação do tempo e

dos visitantes, do lado de fora do
: casarão.

; No final do ano passado, o diretor
j da Fundação de Artes do Estado do

Rio de Janeiro (Funarj), Ângelo de
Aquino, anunciava um audacioso

; projeto para o museu, que deveria
estar pronto até a realização da Rio-
92. Mas, pelo visto, a idéia não saiu

: do papel. A contenção da encosta, no
I caminho do casarão, que já foi sede
! de fazenda de café, está sendo feita
; pela firma Engedrill em ritmo de tar-

taruga. Mas, segundo o vigilante da
! firma Real — que mantém um ho-
| mem na entrada e outro no museu —
! a obra maior fica fora da área urba-

nizada para visitação e está sendo
; executada pela Geotécnica. Foi lá
í que a chuva causou maior estrago e a
| recuperação é mais difícil. A área do¦parque continua bem cuidada, a não

ser pelos balanços quebrados do
.playground.

demiro Ramos da Silva — que há
29 anos cuida dos primatas da
fundação — ele apareceu tímido,
chegou a esconder a cara no iní-
cio, enquanto a platéia o aplaudia
e cantava parabéns para você.
Paulinho recebeu de presente um
prato de comida todo decorado,
com queijo, alface, abacaxi, laran-
ja, maçã, couve, caqui, cenoura,
milho verde e — não poderia dei-
xar de faltar —bananas.

Às 12h, chegou o bolo — uma
torta de chocolate e menta — com
sete velinhas. O macaco soprou as
velas e comeu um pedaço. A
criançada vibrou. No entanto, na-
da de exageros no chocolate, pois
todo cuidado é pouco, já que vete-
rano Tião ficou diabético. Após o
bolo, Cássia foi solta, mas não
mereceu a atenção de Paulinho. O
macaco queria mesmo era brincar
com o prato de comida.

A menina Marcela Simões, 2
anos, que mora em Presidente
Prudente, São Paulo, levou um
presente para o chimpanzé: uma
cestinha toda enfeitada, com uma
banana. Segundo seu pai, José Ri-
cardo Simões, a garota ficou en-
cantada com Paulinho, que tinha
visto apenas uma vez. "Ela só co-
me ouvindo histórias dele". Mas o
debutante nem sempre dá bons
exemplos. De acordo com os fun-
cionários do Zôo, ele faz parte da
geração rebeldes sem causa, tem o
temperamento inquieto, agitado e

teimoso. No entanto, é uma doçu-
ra quando comparado ao "insu-
portável" Tião.

Segundo o assessor de impren-
sa do Zôo, Magno José Santos de
Souza, Paulinho deve ser o tercei-
ro chimpanzé reprodutor do Bra-
sil. Ultimamente, 110 Zoológico,
os animais da espécie têm deixado
a desejar no campo afetivo. Cássia
que o diga. Com 14 anos, ainda
não encontrou um par. Primeiro,
tentou unir-se ao Tião, mas não
deu em nada (ele até hoje é vir-
gem). Depois, teve um namoro
com Zé (que foi transferido paraSorocaba) e uma flerte com Pipo,
que não copula. "Os chimpanzés
geralmente ficam humanizados c
perdem o extinto da copulação.
Estamos deixando Paulinho com
Cássia para que aprenda a copu-
lar", explica Magno.

Para o tratador Valdemiro,
Paulinho e Cássia vão namorar
logo: "Ele tem demonstrado inte-
resse por ela". A copulação dura
cerca de três minutos e acontece
algumas vezes por dia. "Geral-
mente duas ou três", acrescenta o
tratador. A fêmea, que fica no cio
durante sete dias, é que se oferece
para o macho. "Cássia tem muito
fogo", observa Valdemiro. Apesar
de viverem juntos há um ano, eles
dormem separados. É para evitar
os conflitos conjugais, pois em ca-
so de briga, um pode machucar
seriamente o outro. Formam um
casal moderno.

O Museu da Cidade, com 780 me-
tros quadrados, está com as grades

apodrecendo e aparência de total
abandono. A sede, em estilo colo-
nial, pertenceu a José Antônio Pi-
menta Bueno, o Marquês de São
Vicente, notável jurista do século
XIX, e antes de ser adquirida pela
prefeitura, em 1940, era propriedade
de Guilherme Guinle. O museu foi
instalado em 1948, mas seu acervo
de 16.690 peças vinha sendo recolhi-
do desde 1891. Em 1987 a sede foi
fechada para obras.

No final do ano passado, a Fu-
narj convocou uma entrevista coleti-
va para anunciar o projeto de seu
diretor, Adriano de Aquino, para
transformar o espaço em centro de

Chimpanzé faz 7
anos com direito à
festa, torta e bolas

referência para os demais museus do
estado. A idéia era criar na cidade
um museu do século XXI, com gale-
ria de museus, núcleo de pesquisas
estéticas, centro de referências am-
bientais, núcleo de conservação e
restauro, além de banco de dados.
Os momentos históricos da cidade
seriam contados em 10 salas. O go-
vernador Leonel Brizola, que era es-
perado na coletiva, não apareceu.
Sua ausência sugeriu que o projeto
estava fadado ao esquecimento, por
falta dos recursos necessários, na
época previstos em cerca de US$ 5
milhões (Cr$ 11,2 bilhões, ao câmbio
paralelo).

©Rio 
de Janeiro teve ontem

um aniversariante muito es-
pecial: o chimpanzé Paulinho. O
animal completou 7 anos de idade,
com direito à festa, bolas colori-
das, torta de chocolate, um prato
decorado com frutas e verduras e
muitos aplausos. O início da pu-
berdade do chimpanzé se dá nesta
idade. E Paulinho está sendo trei-
nado para ser o primeiro reprodu-
tor da espécie da Fundação Rio-
Zôo. Ele chegou ao Zoológico
com apenas 7 meses, foi amamen-
tado na mamadeira e, desde .pe-
queno, mostrou-se esperto e muito
travesso. Há um ano Paulinho
vem dividindo a jaula com Cássia,
uma chimpanzé de 14 anos, que
vai lhe ensinar a namorar.

Paulinho ficou preso durante
toda a manhã e só foi solto na
hora da festa. Enquanto isso, os
mais de 200 visitantes do Zoológi-
co esperavam a hora do bolo brin-
cando com o Macaco Tião que,
como sempre, deu um show de
mau humor e impaciência. Jogou
caqui em todo mundo e gritou de
ciúmes quando a festa de Paulinho
começou.

Por volta das 1 lh40, o aniver-
sariante deu o ar de sua graça. De
mãos dadas com o tratador Vai-
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As obras para contengao das encostas que desabaram nas ultimas chuvas sao executadas lentamente wLsl aplausos do 200 pessoas

Caos no Parque da Cidade Um anivere^

¦ Projetos para a area de lazer e o museu nao sairam do papel Chimpanze faz 7

more branco — uma com o brag^ das^tortade chocolate, um prato
direito c duas com o esquerdo que- JlV|P?*' decorado com frutas everduras e
brados — expostas a agao do tempo sBBf |p£*2^ muitos aplausos. 0 initio da pu-
dos visitantes, do lado de fora do 4HP Bj berdade do chimpanze se da nesta
casarao. V idade. E Paulinho esta sendo trei-

No final do ano passado, o diretor ft ...-A \9B nado para ser o primeiro reprodu-
da Fundagao de Artes do Estado do Willi v \F\NS>\ \ V^BB °r da especie da Fundagao Rio-
Rio de Janeiro (Funarj), Angelo de MM* -IB Zoo. Ele chegou ao Zoologico
Aquino, anunciava um audacioso ! ft J^V -M com apenas 7 meses, foi amamen-
projeto para o museu, que deveria la"° na mamadeira e, desde pe-
estar pronto ate a realizagao da Rio- queno, mostrou-se esperto e muito
92. Mas, pelo visto, a ideia nao saiu Estatuas de marmore estao expostas ao tempo e aos visitantes travesso. Ha um ano Paulinho
do papel. A contengao da encosta, no vem dividindo a jaula com Cassia,
caminho do casarao, que ja foi sede apodrecendo e aparencia de total referencia para os demais museus do uma chimpanze de 14 anos, que
de fazenda de cafe, esta sendo feita abandono. A sede, em estilo colo-S estado. A ideia era criar na cidade vai lhe ensinar a namorar.
pela firma Engedrill em ritmo de tar- nial,. .pertenceu- a Jose Antonio Pi- um museu do seculo XXI, com gale- Paulinho ficou nreso durante
taruga. Mas, segundo o vigilante da menta Bueno, o Marques de Sao ria de museus, nucleo de_ pesquisas { . manha e so foi solto na
firma Real — que mantem um ho- Vicente, notavel jurista do seculo esteticas, centro de referencias am- . . f . p t ¦
mem na entrada e outro no museu — XIX, e antes de ser adquirida pela bientais, nucleo de conservagao e . , it 1, j 7nnl'noi
a obra maior fica fora da area urba- prefeitura, em 1940, era propriedade restauro, alem de banco de dados. „ unra Ho h„,° £
nizada para visitagao e esta sendo de Guilherme Guinle. 0 museu foi Os momentos historicos da cidade Sndf^TIi tSK nS"
executada pela Geotecnica. Foi la instalado em 1948, mas seu acervo seriam contados em 10 salas. 0 go- „ „ 

0 macaco u®° qu,e'
que a chuva causou maior estrago e a de 16.690 pegas vinha sendo recolhi- vernador Leonel Brizola, que era es- como, semPre>.(leu H.m ,sll0W de
recuperagao e mais dificil. A aria do do desde 1891. Em 1987 a sede foi perado na coletiva, nao apareceu. mau ,hum°r,e 'mpacienoa. Jogou

parque continua bem cuidada, a nao fechada para obras. Sua ausencia sugeriu que o projeto em todcmundo e gntou de
ser pelos balangos quebrados do No final do ano passado, a Fu- estava fadado ao esquecimento, por ciumes quando a festa de Paulinho

playground. narj convocou uma entrevista coleti- falta dos recursos necessarios, na comegou^^^^^^^^^^
. va para anunciar o projeto de seu epoca previstos em cerca de US$ 5

0 Museu da Cidade, com 780 me- diretor, Adriano de Aquino, para milhoes (Cr$ 11,2 bilhoes, ao cambio
tros quadrados, esta com as graded transformar o espago em centro de paralelo).

Piquenique a italiana no Arpoador ^€gia0^S^40S-^^ch0rX0SiiejQia_____

g I'ara qucm mora no Rio, o Ar- la acontKe sempre na segunda-feira, rodando pelos principals pontos turk- Na quadra foimadapdas ruas '
poador era ontem um ccnario aposafarturadodomingodePascoa. tfcos da cidade. Primeiro foram ao Francisco Sa e Sa Fcrreira, na '

ideal para urn dia de pura pregai^a: Consta na tradi^So da regiao central Corcovado e se encantaram com Avenida Nossa Senhora de Copa-
scmsolquenteoumarrevolto,apraia da Italia como um dia de passeio, visao do azul do ciu e do mar limitan- cabana, sao os gatos que merecem j> ..
prometia apenas um bom descareo felto para se ver as mais bonitas coi- do a cidade. Conheceram o Jardim deferencias especiais. Ali, uma fi- • Jm
mental. Para 30 Mestras PJas FiJipi- sas que existem no mundo, como se Rotanico e o Pao dc Aciicar antes de lial das Casas da Banha foi desati- ^^ ~ *
nas, que vieram da Freguesia do 0, fosse uma especie de brinde J criagao. vad? hfu"? an°',mas 

1cm S2o Paulo, entretanto, aquela Neste ano, a opglo dasirmas foi por • u J? 
rando la Negimlm e Biclwno, um

ponta de pedras ccrcada por J cal- um passeto no Rio: "Qacriamos S- ^ ^ 
T 

Wusa de casal de gatos, que ha muito tro- ;
gadao cheio de coqueiros foi palco de nhecer a cidade", explicouumadelas. ma'ha Branca, chale tambem cimento caram os ratos pclas guloscimas wm.
seu piquenique anual de Pascoela - As 30 mestras aluganun um onibus e e fo<JulBhas «las ma» pa«- ° Jla® J® 

°S'ri8!ft 
„rTuma tradigSo italiana, que as irmas chegaram cedo. Ogaram para a guia ciamasfigurasdasmulheresdaldade 'dios vizinhos e pelos camelos das ,

professas da Ordem de Santa Lucia de turismo frcc-lancer Aguimar Fer- Media - um contraste com os surfts- redondczas. "Neguinha e mimosa
Filipina procuram manter. A Pascoe- nandes e.passaram a manha intcira tas e malbadores do Arpoador. demais. Ja o outro e mais arisco". Cerca de 60gatos vivem no antigo casarao do Chale Suico* 

|||gj| 
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I O principal provedor dos gatos e P
Carlos Puga, dono do bar vizinho:

| 
"Desde 

que eles estao aqui. nao se ., . . - 
^ 

__ivc i'uto Ou uiiiuiu iia a-giio". Ne^umlia muru cm Gopacabana ceo xodo dos camelds e vigias ¦
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As obras para contenção das encostas que desabaram nas últimas chuvas são executadas lentamente Paulinho apagou as velas e comeu um pedaço de torta de chocolate sob aplausos de 200 pessoas

Estatuas de mármore estão expostas ao tempo e aos visitantes

Piqüènique à italiana no Arpôador
Fotos de Marco Aritonio RezendeMarço Antonio Rezende
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g Para quem mora no Rio, o Ar-
poador era ontem um cenário

ideal para um dia de pura preguiça:
sem sol quente ou mar revolto, a praia
prometia apenas ura bom descanso
mental. Para 30 Mestras Pias Filipi-
nas, que vieram da Freguesia do Ó,
cm São Paulo, entretanto, aquela
ponta de pedras cercada por um cal-
çadão cheio de coqueiros foi palco de
seu piquenique anual de Pascoela -
uma tradição italiana, que as irmãs
professas da Ordem de Santa Lúcia
Filipina procuram manter. A Pascoe-

la acontece sempre na segunda-feira,
após a fartura do domingo de Páscoa.
Consta na tradição da região central
da Itália como um dia de passeio,
feito para se veras mais bonitas coi-
sas que existem no mundo, como se
fosse uma espécie de brinde à criação.
Neste ano, a opção das irmãs foi por
um passeio no Rio: "Queríamos co-
nhecer a cidade", explicou uma delas.
As 30 mestras alugaram um ônibus e
chegaram cedo. ligaram para a guia
de turismo frce-lancer Aguimar Fer-
nandes e passaram a manhã inteira

ticos da cidade. Primeiro foram ao
Corcovado c se encantaram com a
visão do azul do céu e do mar iimitan-
do a cidade. Conheceram o Jardim
Botânico c o Pão de Açúcar, antes de
parar para o piquenique no Ar poador.
De bábito cinza sobre uma blusa de
malha branca, chalé também cinzento
e toquinhas frizadas, elas mais pare-
ciam as figuras das mulheres da Idade
Média - um contraste com os surfts-
tas e malbadores do Arpoador.
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A falta de tempo e de espaço
podem ser boa desculpa para que
não se tenha em casa um bichinho
de esitimação. Mas para quem
gosta de gatos e cachorros ainda
há uma alternativa. Os animais co-
munitàrios, criados em ruas, pra-
ças e garagens, não têm um dono
específico - mas contam com uma
legião de apreciadores, que lhes~dão iQiuidare-euidaRT-deJiim sni'i-
de. E ai de quem ousar maltrata-
los.

Como aconteceu com Princesa,
Valente, Diana e Bilu, os vira-latas
da Rua Gustavo Sampaio, no Le-
me. Há mais de cinco anos a pe-
quena matilha faz ponto entre o
açougue e a Lavanderia Tio Sam.
Ano passado, uma mulher da área
implicou com Valente, que estra-
nhava seu poodle-toy. "Ela dizia
que Valente ia avançar no cachor-
ro dela. Um dia, a madame cha-
mou a carrocinha para levar os
cachorros. O pessoal da rua quase
depredou a carrocinha", contou o
jornaleiro Marcelo de Souza.

Na quadra formada pelas ruas
Francisco Sá e Sá Ferreira, na
Avenida Nossa Senhora de Copa-
cabana, são os gatos que merecem
deferências especiais. Ali, uma fi-
liai das Casas da Banha foi desati-
vada há um ano, mas ficaram mo-
rando lá NegÊnha e Bichano, um
casal de gatos, que há muito tro-
caram os ratos pelas guloseimas
oferecidas pelo vigia, Agildo Rai-
mundo, pelos porteiros dos pré-
dios vizinhos c pelos camelôs das
redondezas. "Neguinha é mimosa
demais. Já o outro é mais arisco".

Há outros dois pontos na Zona
Sul conhecidos como paraísos de
felinos: o Parque Garota de Ipa-
nema, no Arpoador, e o casarão
onde funcionava o Chalé Suiço,
na Rua Xavier da Silveira, em Co-
pacabana. No Parque, mais de 50
gatinhos já se tornaram uma atra-
çào. A atriz Renata Kendall é uma
das provedoras dos animais. Qua-
se todo dia leva ração para os
bichanos - pretos, malhados, ris-
cados e até mestiços de siameses.
A criação de gatos no casarão do
Chalé Suiço começou há dois
anos, com apenas Tieta e Jaú. Ho-
je, o local abriga mais de 60 gatos.
O principal provedor dos gatos é
Carlos Puga, dono do bar vizinho:"Desde

Cerca de 60gatos vivem no antigo casarão do Chalé Suíçoi
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Imposto de renda

Os comprovantes de rendimentos
dos servidores públicos estaduais, re-
lati vos a 1991, só começam a ser
entregues sexta-feira, como informou
a Secretaria de Economia e Finanças.
Aposentados e pensionistas terão que
ir nas agencias do Banerj para receber
o documento. Os funcionários da ati-
va o receberão nos locais de trabalho.
De acordo com a secretaria, a demo-
ra dos comprovantes se deve ao atra-
so na entrega de formulários contí-
nuos pelos fornecedores do Proderj
que, desde a semana nassada. está

processando o material.

Salário mínimo

O governador Leonel Brizola afir-
mou ontem que o estado vai avaliar a
proposta do governo de um novo sa-
lário mínimo no valor de Cr$ 230 mil."Não seremos nós a trazer o salário
mínimo para baixo, mas vamos dar o
que podemos. O estado vai fazer ajus-
tes avaliando também sua arrecada-
çào", disse o governador. Ele preferiu
não falar em valores: "Não sabemos
oficialmente o valor estipulado pelo
governo federal", justificou. O estado,
no entanto, enviou a Brasília resposta
à Consulta sohre nnal n v:|lnr pnesi^j
para o mínimo no Rio.

OIT pode ajudar

O presidente do conselho da Or-
ganização Internacional do Traba-
lho, Ivon Shotard, ofereceu ao go-
vernador Leonel Brizola
colaboração na promoção de pro-
gramas de educação do trabalho, du-
rante visita de cortesia, ontem à tar-
de, no Palácio Laranjeiras. Esses
programas serão dirigidos a adoles-
centes que trabalham em áreas e fun-
çòes de risco ou insalubres. "A OIT
se dispõe não só a realizar os progra-
mas orientando na parte técnica, co-

Jin tnmhi-m n lihenir rprnrsns narn n
estado do Rio", afirmou Brizola.

Um aniversariante especialCaos no Parque da Cidade

¦ Projetos para a área de lazer e o museu não saíram do papel demiro Ramos da Silva — que há
29 anos cuida dos primatas da
fundação — ele apareceu tímido,
chegou a esconder a cara no iní-
cio, enquanto a platéia o aplaudia
e cantava parabéns para você.
Paulinho recebeu de presente um
prato de comida todo decorado,
com queijo, alface, abacaxi, laran-
ja, maçã, couve, caqui, cenoura,
milho verde e — não poderia dei-
xar de faltar — bananas.

Às 12h, chegou o bolo — uma
torta de chocolate e menta — com
sete velinhas. O macaco soprou as
velas e comeu um pedaço. A
criançada vibrou. No entanto, na-
da de exageros no chocolate, pois
todo cuidado é pouco, já que vete-
rano Tião ficou diabético. Após o
bolo, Cássia foi solta, mas não
mereceu a atenção de Paulinho. O
macaco queria mesmo era brincar
com o prato de comida.

A menina Marcela Simões, 2
anos, que mora em Presidente
Prudente, São Paulo, levou um
presente para o chimpanzé: uma
cestinha toda enfeitada, com uma
banana. Segundo seu pai, José Ri-
cardo Simões, a garota ficou en-
cantada com Paulinho, que tinha
visto apenas uma vez. "Ela só co-
me ouvindo histórias dele". Mas o
debutante nem sempre dá bons
exemplos. De acordo com os fun-
cionários do Zôo, ele faz parte da
geração rebeldes sem causa, tem o
temperamento inquieto, agitado e

teimoso. No entanto, é uma doçu-
ra quando comparado ao "insu-
portável" Tião.

Segundo o assessor de impren-
sa do Zôo, Magno José Santos de
Souza, Paulinho deve ser o tercei-
ro chimpanzé reprodutor do Bra-
sil. Ultimamente, no Zoológico,
os animais da espécie têm deixado
a desejar no campo afetivo. Cássia
que o diga. Com 14 anos, ainda
não encontrou um par. Primeiro,
tentou unir-se ao Tião, mas não
deu em nada (ele até hoje é vir-
gem). Depois, teve um namoro
com Zé (que foi transferido para
Sorocaba) e uma flerte com Pipo,
que não copula. "Os chimpanzés
geralmente ficam humanizados c
perdem o extinto da copulação.
Estamos deixando Paulinho com
Cássia para que aprenda a copu-
lar", explica Magno.

Para o tratador Valdemiro,
Paulinho e Cássia vão namorar
logo: "Ele tem demonstrado inte-
resse por ela". A copulação dura
cerca de três minutos e acontece
algumas vezes por dia. "Geral-
mente duas ou três", acrescenta o
tratador. A fêmea, que fica no cio
durante sete dias, é que se oferece
para o macho. "Cássia tem muito
fogo", observa Valdemiro. Apesar
de viverem juntos há um ano, eles
dormem separados. É para evitar
os conflitos conjugais, pois em ca-
so de briga, um pode machucar
seriamente o outro. Formam um
casal moderno.

apodrecendo e aparência de total
abandono. A sede, em estilo colo-'
nial, _pertenGeu- a Jõsê Àntônio Pi-
menta Bueno, o Marquês de São
Vicente, notável jurista do século
XIX, e antes de ser adquirida pela
prefeitura, em 1940, era propriedade
de Guilherme Guinle. O museu foi
instalado em 1948, mas seú acervo
de 16.690 peças vinha sendo recolhi-
do desde 1891. Em 1987 a sede foi
fechada para obras.

No final do ano passado, a Fu-
narj convocou uma entrevista coleti-
va para anunciar o projeto de seu
diretor, Adriano de Aquino, para
transformar o espaço em centro de

referência para os demais museus do
estado. A idéia era criar na cidade
um museu do século XXI, com gale-
ria de museus, núcleo de pesquisas
estéticas, centro de referências am-
bientais, núcleo de conservação e
restauro, além de banco de dados.
Os momentos históricos da cidade
seriam contados em 10 salas. O go-
vernador Leonel Brizola, que era es-
perado na coletiva, não apareceu.
Sua ausência sugeriu que o projeto
estava fadado ao esquecimento, por
falta dos recursos necessários, na
época previstos em cerca de US$ 5
milhões (Cr$ 11,2 bilhões, ao câmbio
paralelo).

Chimpanzé faz 7
anos com direito a
festa, torta e bolas

O Parque da Cidade, 872 mil me-
tros quadrados de área de lazer en-
crustada na Floresta da Tijuca, na
Gávea, continua exibindo as feridas
provocadas por um temporal em ja-
neiro. O barranco está há tanto tem-
po aparente que já se encheu de mato.
Fechado há cinco anos, o Museu da
Cidade mantém três estátuas de már-
more branco — uma com o braço
direito e duas com o esquerdo que-
brados — expostas à ação do tempo e
dos visitantes, do lado de fora do
casarão.

No final do ano passado, o diretor
da Fundação de Artes do Estado do
Rio de Janeiro (Funarj), Ângelo de
Aquino, anunciava um audacioso
projeto para o museu, que deveria
estar pronto até a realização da Rio-
92. Mas, pelo visto, a idéia não saiu
do papel. A contenção da encosta, no
caminho do casarão, que já foi sede
de fazenda de café, está sendo feita
pela firma Engedrill em ritmo de tar-
taruga. Mas, segundo o vigilante clã
firma Real — que mantém um ho-
mem na entrada e outro no museu —
a obra maior fica fora da área urba-
nizada para visitação e está sendo
executada pela Geotécnica. Foi lá
que a chuva causou maior estrago e a
recuperação é mais difícil. A área do
parque continua bem cuidada, a não
ser pelos balanços quebrados do
playground.

O 
Rio de Janeiro teve ontem
um aniversariante muito es-

pecial: o chimpanzé Paulinho. O
animal completou 7 anos de idade,
com direito à festa, bolas colori-
das, torta de chocolate, um prato
decorado com frutas e verduras e
muitos aplausos. O início da pu-
berdade do chimpanzé se dá nesta
idade. E Paulinho está sendo trei-
nado para ser o primeiro reprodu-
tor da espécie da Fundação Rio-
Zôo. Ele chegou ao Zoológico
com apenas 7 meses, foi amamen-
tado na mamadeira e, desde pe-
queno, mostrou-se esperto e muito
travesso. Há um ano Paulinho
vem dividindo a jaula com Cássia,
uma chimpanzé de 14 anos, que
vai lhe ensinar a namorar.

Paulinho ficou preso durante
toda a manhã e só foi solto na
hora da festa. Enquanto isso, os
mais de 200 visitantes do Zoológi-
co esperavam a hora do bolo brin-
cando com o Macaco Tião que,
como sempre, deu um show de
mau humor e impaciência. Jogou
caqui em todo mundo e gritou de
ciúmes quando a festa de Paulinho
começou.

Por volta das 1 lh40, o aniver-
sariante deu o ar de sua graça. De
mãos dadas com o tratador Vai-

O Museu da Cidade, com 780 me-
tros quadrados, está com as gradéfc

m
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Antonio Rezende

A construção abandonada no Morro Nova Cintra tem espaço para lazer e turismo

Adriana Caldas
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O empréstimo de CrS 180 mil levou mais de mil servidores à sede do Iperj

Mercado São José das Artes, em Laranjeiras, comemora seu aniversário com festa
Não é à-toa que o Mercado São José das

Artes, em Laranjeiras, é conhecido como esquina
ilo mundo. Desde que foi inaugurado, em 21 de
abril de 90, ele tem recebido artistas, intelectuais,
turistas e muita gente do povo, que costumam
comparar seu pátio cercado de lojinhas com pra-
ças importantes de outras cidades do Brasil e até
mesmo do exterior. Hoje, a esquina mais cultural
do bairro, no encontro das ruas Gago Coutinho
com Laranjeiras, vai comemorar os dois anos de
existência do mercado em grande estilo.

A programação, com entrada franca, não tem
hora para terminar e vai incluir apresentações da
escola de samba mirim Mangueira do Amanhã,
grupos folclóricos, peças de teatro e vídeos, além
de recreação e artes plásticas para as crianças. O
presidente da Associação de Amigos do Mercado
São José (Amja), Bebeto Bahia, que teve apoio da
Riotur nas comemorações, afirmou que a festa
começará às lOh. "Todos estão convidados. O
mercado é uma grande vitória da sociedade civil,
que aliada ao poder público conseguiu resgatar e
conservar um patrimônio importante da cidade",
disse ele.

A luta pela criação do Mercado São José das
Artes — construído no fim da década de 40, junto
com mais outros dez mercados, para abastecer a
cidade de frutas e legumes no pós-guerra — foi
iniciada em 1983, quando ele foi desativado. O
prédio, que pertencia, ao antigo lapas, ia ser de-
molido para a construção de um espigão. Foi
então que a comunidade de Laranjeiras iniciou
uma grande campanha pela preservação do espa-
ço, que incluiu mutirões de limpeza e manifesta-
ções artísticas. "Em 87, o mercado passou a ser
usado como depósito de carros do lapas. Até que,
felizmente, em março de 88 o prefeito Saturnino
Braga tombou o prédio", conta Bebeto.

O destino do mercado foi decidido três meses
depois de seu tombamento, num seminário na
Universidade Santa Úrsula. "A comunidade do
bairro optou então pela transformação do espaço
num centro múltiplo de cultura, resgatando tam-
bém sua função de mercadinho", acrescentou o
presidente da Amja. Mais de um ano depois, em
dezembro de 89, foi assinado um termo de cessão
de uso do local por 10 anos, entre o governo
federal e o governo do estado, através da Secreta-
ria estadual de Cultura, que por sua vez transferiu
para a Amja a administração do local. "A asso-
ciação ficou responsável pela restauração do mer-
cado e sua transformação em centro cultural",
acrescenta Bebeto.

. Em abril de 90, depois de uma campanha com
comerciantes e moradores de Laranjeiras, o Mer-
cado São José das Artes foi inaugurado, com o
lançamento de um vídeo documentário e da TV
Comunitária, canal 90, e a apresentação do espe-
táculo Estórias (le Borboletas, que ficou seis meses
em cartaz. A programação cultural do espaço
funciona hoje das terças-feiras aos domingos.
Atualmente, estão em cartaz as peças infantis
Mercado da História, às terças e quintas, e A véu-
turas do Palhaço Pam Pam, às quartas e sextas,
além do espetáculo Palhaços no Planalto, aos
sábados e domingos.

O comércio do Mercado São José, que funcio-
na de terça a domingo das 9h às 18h30, inclui a
loja Ervas Aromáticas, de produtos naturais; o
Armarinho das Artes, artesanato; Coisas da Fa-
zenda, de queijos, geléias e laticínios; Chocólatras
Anônimos, chocolates; a Creperie Max e a Socie-
dade Morena, restaurante de comidas típicas que
abre diariamente, à exceção das segundas-feiras,-ntté--2hr-TnafflbémJuncionam no local a Jacaues
Congelados, a Flora São José e uma peixana.
Todos os sábados é realizada uma feira de artesa-
nato no mercado, e aos domingos, uma de anti-
guidades,

A feira de antigüidades já se tornou marca registrada do mercado aos domingos

Educação ambiental é próxima meta

O projeto mais importante da Associação
de Amigos do Mercado São José das Artes,
criada em outubro de 86, para este ano, é a
transformação do edifício abandonado no
Morro Nova Cintra — antigo Clube do Par-
que Guinle — numa grande escola de educa-
ção ambiental, com espaço para cultura, turis-
mo e lazer. O prédio fica na reserva de 720 mil
metros quadrados de Mata Atlântica, trans-
formada na Área de Proteção Ambiental
(APA) São José em outubro do ano passado.

A criação da APA, projeto do vereador
Alfredo Sirkis, foi mais uma vitória da Amja."A comunidade lutou pela criação da APA,
que abrange encostas do Catete, Santa Teresa,
Flamengo, Cosme Velho e Laranjeiras, além
dos morros São Judas Tadeu e Nova Cintra",

explica o presidente da Amja, Bebeto Bahia. O
próximo passo da Associação de Amigos do
Mercado São José das Artes, mantida através
do percentual da bilheteria dos espetáculos, do
condomínio e aluguel das lojas, além das doa-
ções de amigos, é conseguir a cessão do edifi-
cio junto ao governo estadual.

Segundo Bebeto, já existe um grupo de
empresas interessadas em patrocinar a escola
de educação ambiental, entre elas o Banco
Nacional. "Contamos com o apoio de quase
300 amigos do Mercado, que têm seus investi-
mentos culturais rateados entre a Associação e
os comerciantes. Agora nossa luta está voltada
para o prédio abandonado, que poderá ser
mais um centro de cultura em Laranjeiras,
mas voltado à prática da ecologia", acrescen-
tou Bahia.

Cartas

Cursos

Música
O Conservatório Brasileiro de

Música, na Avenida Graça Aranha
57, 12° andar, Centro, receberá a
cravista portuguesa Cremilde Rosa-
cfo_Fernandes; que dará.curso, so.bre
Música Barroca Portuguesa, nos
dias 24 (das lSh às 20h) e 25 (das 9h
às 12h). Preço: CrS 20 mil. Informa-
ções: tels. 240-6131 e 240-5431.
Florais

. Começa dia 24, das 20h às 22h,
curso- de Florais de Bach, com a
psicóloga Soyani de Carvalho e a
astróloga Dilene da Silva, na Rua
Marquês de Abrantes 27, sala 1001,
no Flamengo. Preço: Cr$ 15 mil de" mânÍcã0-&^FS4^miLde^mensnlida-
de. Informações: tels. 709-3125 e
627-4276.
Samba

O David's Dance, na Rua Fran-
cisco Sá 36, loja A, em Copacaba-
na, inicia dia 26 curso de Samba no
Pé, com Vilner David. As aulas se-
rão às terças e quintas-feiras, das
21 h às 22h, durante um mês. Preço:
taxa única de CrS 85 mil. Informa-
ções: tel. 267-4644.
Pós-Modernismo

O Centro de Produção da Uerj,
na Rua São Francisco Xavier 524,
oferece curso de Pós-Modernismo e
Fiolosofia Hoje, dirigido a profis-
sionais de nível superior. Com aulas
às segundas e quartas-feiras, das
16h às 18h, o curso será realizado
de 27 de abril a 27 de maio. As
inscrições terminam dia 24. Preço:
CrS 30 mil. Informações: tel. 284-
8322, ramais 2417 e 2507.
Quadrinhos

O caricaturista Jorge Guidacci e
a artista plástica Déborah Trindade
estarão no Centro Cultural Cândi-
do Mendes de Ipanema, de 23 de
abril a 23 de maio, dirigindo o
workshup de Criação c Técnica de
Personagens de Histórias em Qua-
drinhos. Preço: CrS 80 mil. Infor-
níações: tel. 267-7141, ramais 109 e
128.
Reciclagem

Terá início dia 24, no Espaço
Cultural Senador Correia, em La-
ranjeiras, curso sobre Papel Reci-
ciado, destinado a adolescentes de
II a 16 anos, com Analú e João
Modé, que vão ensinar técnicas de
aproveitamento de diversos tipos de
papel. Preço: CrS 20 mil de matri-
cuia e CrS 50 mil de mensalidade.
Informações: tel. 285-2948.
Esoterismo

O Centro Cultural e Esotérico
Portal 17. no Jardim Botânico, dá
inicio a novos cursos de Tarò, As-
troloaia. Quironiancia. Numerolo-

gia, Cristais, Florais de Bach, Ru-
nas, Cromoterapia, Mitologia,
Baralho Cigano e Magia Cigana,
com aulas á tarde e à noite. Coor-
denação de Baby Ahrends. Preço de

..xada.çurso: CrS 45.200,00. Infor-
mações: tel 226-6420. 

"

Tapetes
Começa dia 24, no Lactário Pró-

Infância, em Botafogo, curso de seis
aulas sobre Tapetes (persas, cauea-
sianos, turcos, chineses e outros),
com Tina Bianchini Giorgi. Com
aulas às segundas e sextas-feiras,
das 14h30 às 16h30, a renda com o
curso reverterá em beneficio do lac-
tário. Preço: CrS 45 mil. Informa-
cões: tels. 226-2299 e 551-0076.
Jorge de Lima

A professora Vera Lúcia dos
Reis fará palestra sobre O Poeta
Jorge de Lima - Entre a Raiz c a
Flor. dia 23, às 20h, na Biblioteca
Popular de Botafogo. Gratuito. In-
formações pelo tel. 551-2449.
Croquis

A partir do dia 21, a professora
Giselda Costa Ribeiro estará dando
curso de Técnica de Croquis, no
Centro Cultural Cândido Mendes,
em Ipanema. As aulas, ás qaurtas e
quintas-feiras, das lOh às 12h, vão
até o dia 11 de maio. Preço: CrS 80
mil. Informações: tel. 267-7141. ra-
mais 109 e 111.
Autodefesa

Maria lnes Casimiro e Jorge Pax
vão ministrar Treinamento de Au-
todefesa Psíquica, no Centro de Es-
tudos da Energia-Matéria, em Co-
pacabana. As aulas serão nos dias
24. a partir das 18h30. e 25, das lOh
às 12h e das 14h ás I9h. Preço: CrS
30 mil, com apostilas. Informações:
tel. 542-9967.
Comerciais

Criando e Produzindo Comer-
ciais é o tema do curso que será
dado pelo produtor Marcos Frau-
clies, a partir do dia 27, no Centro
Cultural Cândido Mendes da Praça
15, Centro. As aulas, às segundas e
quartas-feiras] das 20h às 22h. irão
até o dia 20 de maio. Preço: CrS 100
mil. Informações: tel. 224-8622. ra-
mais 252 e 256.
Ecologia

A Associação Brasileira de Em-
genharia Sanitária e Ambiental
promove, de 27 a 28, fórum de de-
bates sobre A Crise dos Órgão Am-
bientais no Ano da Rio-9Í Os de-
bates serão realizados na Rua do
Russel I. Glória. Gratuito. Infor-
inações: tel. 210-3221.

Para publicação são necessários dados so-brea data de inicio. preço ou gratuidade Joscursos e telefone para informações
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OAB/RJ
Foi absolutamente perplexo que

li a entrevista do presidente da Or-
dem dos Advogados do Brasil, Se-
ção Rio de Janeiro, dr. Sérgio Zvei-
ter, ao Caderno Cidade, no dia
7/4/92. Na entrevista, dr. Zveiter
enaltece sua gestão, especialmente
no que toca ao julgamento de maus
advogados. Segundo ele, "havia um
número enorme de processos disci-
plinares. Agora não há mais.Jul-
gamos em 1991 o dobro de proces-
sos que em 90". Julgaram? No dia
6/6/91 protocolei na OAB/RJ uma
representação contra a dra. Lilian
de Souza Cardoso (OAB/RJ n°
50.074). Contratada, a advogada
cobrou três salários mínimos para
auxiliar a mim e a minha esposa em
uma causa trabalhista que, por"inépcia da profissional, foi a julga-
mento e feito um acordo desvanta-
joso para nós. Insatisfeito com o
procedimento e também com a mo-
rosidade no andamento de outra
causa, solicitei a devolução de meus
documentos. A resposta foi a co-
brança de — novamente — três sa-
lários mínimos, com a alegação de
que era "tabela da OAB".

Paguei sob a ameaça de não rea-
ver os documentos e fui reclamar na
OAB/RJ. Um mês após, fui chama-
do pela assessoria da presidência
para confirmar a representação
contra a advogada. Agora, quase
um ano depois e sem qualquer notí-
cia, recebo um aerograma lacônico:
a representação, de n° 103.194/91,
fora arquivada. Por quê? Quais os
argumentos usados pela advogada
em sua defesa para assegurar o ar-
quivamento da representação? O
que a Comissão de Ética e Discipli-
na fez neste meio tempo? Desta for-
ma, só tenho a lamentar este proce-
dimento sem q ualquer
transparência e que me faz lembrar
o tratamento dado à Justiça e aos
Direitos Humanos — pelos quais a
OAB sembre lutou — pelos gover-
nantes autoritários, onde o cidadão
fica completamente indefeso. Uin
filme que nós, brasileiros, já vimos
passar e que deixou cicatrizes aber-
ias até hoje. Sérgio Rodrigues Cos-
ta, Rio.
Banheiros

Moro em Itaipava e sou fre-
qüentador habitual do Terminal
Rodoviário Novo Rio que, como
todos sabem, se situa cm um local
de aromas não muito agradáveis.
Para completar o fedor e a indcco-
rosidade muitas pessoas fazem suas
necessidades em plena rua. A rodo-
viária tem banheiros. E custa CrS
500 para usá-los. Resultado: uma

grande parte dos usuários do termi-
nal não pode se dar ao luxo de
utilizá-los. Se estimarmos que cada
sanitário é freqüentado por uma
pessoa por minuto durante 16 horas
por dia — lá existem seis sanitários
—, teremos uma receita diária de
CrS 2,9 milhões, ou seja, CrS 86,4
milhões mensais. Duvido muito que
a manutenção dos sanitários custe
tudo isso por mês. A administração
pode fixar o preço que quiser, pois
não há concorrência e uma pessoa
um.pouco mais civilizada se verá na
obrigação de pagar até CrS 5 mil, se
realmente necessitar. Isto caracteri-
za cartel, abuso de poder econômi-
co, o que é proibido por lei. Faço
um apelo aos administradores para
que, nesses tempos de cólera, não
tornem elitista o uso dos sanitários
e fixem preços razoáveis para que
que todos possam desfrutar das ins-
talações. Gabor Geszti, Itaipava.
Reflexão

A matéria "A terra das leis para
inglês ver", publicada na edição de
25/3/92 do Caderno Cidade, merece
uma ampla reflexão de todos, prin-
cipalmente dos legisladores, gover-
nates e servidores públicos. A rc-
portagem concluiu que se as leis
municipais fossem cumpridas o Rio
de Janeiro seria maravilhoso para
viver. A bandeira da moralização
no serviço público tem servido de
plataforma política para eleger mui-
to demagogo. Este apoio da popu-
lação demonstra sua repulsa aos
serviços públicos. Como funcioná-
rio estadual entendo que a bandeira
da moralização no serviço público
deveria ser uma iniciativa dos pró-
prios servidores, suas entidades c
lideranças. O cumprimento da lei é,
sem dúvida, uma vontade política
dos governantes, mas, na sua au-
sência, deve ser uma exigência dos
servidores.

É inadmissível a omissão em ser-
viços essenciais à população, como
a fiscalização de tributos, transpor-
tes, limpeza sanitária, posturas mu-
nicipais etc. Este posicionamento
dos funcionários públicos vai exigir
muita maturidade e consciência po-
lítica. O corporativismo míope de-
verá ser combatido. Quanto a esta-
bilidade e outras conquistas dos
servidores, como a licença especial,
não podem servir de instrumentos
para o atraso nos serviços que se
presta à população. Antonio Negrão
de Sá, Rio.

As cartas para esta coluna devem trazer
assinatura, enderço e, se possível, telefone
para confirmação. Elas podem sair na inte-
gra ou em parte e estão sujeitas a nova
redação, para maior clareza e concisão.
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Linha Vermelha

terá ônibus no

dia 2-ée maio
A partir do dia 2 de maio nove linhas de

ônibus vão circular pela Linha Vermelha. Os veí-
culos trarão adesivos — que terão como símbolo a
treliça da ponte da via que corta a Avenida Brasil— no pára-brisas e placas na lateral direita com a
inscrição "Via Linha Vermelha". A CTC já solici-
tou à secretaria municipal de Transporte a autori-
zaçào para também colocar uma linha em circula-
ção na via expressa.

As linhas que circularão no local são: três do
tipo tarifa A (que fazem a ligação Ilha do Gover-
nador—Centro — Castelo—Bananal, Castelo—
Ribeira e Castelo—Bancários); as linhas 485 (Pc-nlui—Copacabana), 322 (Castelo—Zumbi); 324
(Castelo—Ribeira), 326 (Castelo—Bancários) e
328 (Castelo—Bananal). Na linha 634 (Saenz Pe-
na—Freguesia) houve uma divisão da frota: ape-
nas um terço dos carros vão circular pela Linha
Vermelha. O restante continuará passando pelaAvenida Brasil.

Com exceção do percurso pela Linha Verme-
lha, os itinerários de todas as nove linhas foram
mantidos em quase toda a sua extensão. Assim, os
usuários poderão pegar seus ônibus nos pontoshabituais. Antes de autorizar a circulação das
nove linhas, uma comissão técnica de engenheiros
da secretaria de Transportes fez um estudo paraverificar qual o percentual de passageiros quedesce ou pega condução na Avenida Brasil, além
de identificar a percentagem dos que pegam os
ônibus nos pontos finais e têm como destino o
Centro.

O secretário municipal de Transportes, Carlos
Litpi. disse que os técnicos da secretaria procura-ram redimensionar as frotas para facilitar, em
especial, a vida dos moradores da Ilha do Gover-
nador que se dirigem ao Centro. Isso sem prejudi-car os passageiros que tomam os coletivos ao
longo da Avenida Brasil. Segundo Lupi, as três'
empresas que operam as nove linhas — Parana-
puã. Ideal e Auto-Diesel — concordaram com as
mudanças. Ele ressaltou que o preço das passa-
gens nao será alterado. As tarifas serão reajusta-
das quando as passagens municipais tiverem au-
mento.

Segundo os engenheiros da comissão técnica
da secretaria, as linhas que vão passar pela via
expressa terão seus tempo de viagens reduzidos
entre 10 ou 15 minutos.

A fila do dinheiro curto

Servidores do estado
—tentam empréstimo e

reclamam dos salários

A perspectiva de obter um empréstimo de CrS
A 180 mil em condições vantajosas levou ontem
mais de mil servidores do estado a formarem uma
extensa fila em frente à sede do Iperj (Instituto de
Previdência do Estado do Rio de Janeiro), no
Centro da cidade. O empréstimo foi oferecido aos
servidores que recebem salários de até CrS 380 mil,
para ser pago em seis prestações, com juros de 11 %
ao mès.

"O dinheiro vai servir para pagar a presta-
ção atrasada da minha casa", explicou Maria
Zélia do Nascimento, que recebe CrS 223 mil
para trabalhar como secretária do colégio San-
ta Teresa. Moradora em São João de Meriti,
Maria Zélia é mais um caso de mutuário que
não consegue manter em dia o pagamento das
prestações da casa própria."Queremos tirar os servidores da mão dos

agiotas", disse Yara Vargas, presidente do Iperj,
que quase se irritou com alguns servidores na fila,

que aproveitaram a ocasião para cobrar aumen-
tos salariais do governo. Segundo Yara, a liberação-
do benefício foi possível graças ao pagamento
de uma antiga dívida pelo Previ-Rio, no valor de
CrS 3,5 bilhões.

Este é o segundo empréstimo concedido pelo
Iperj, após um jejum de 15 anos rompido no fim do
ano passado. "Queremos devolver o instituto à sua
finalidade social", explicou a presidente, avisando
que estão previstos novos empréstimos, para faixas
salariais superiores.

Ontem, o sucesso da oferta foi tão grande
que atraiu até quem não tinha direito ao benefi-
cio, como a aposentada Clarice Garcia de Lima,
83 anos, que ao lado do neto Luis Roberto, de
sete, e da filha Cleuza de Lima, de 62, foi ao
instituto à-toa."Pensamos que o empréstimo era
aberto também aos servidores municipais", expli-
cou Cleuza, que, decepcionada, seguiu com a mãe
para a sede do Previ-Rio, o instituto de previdên-
cia do município, para saber se lá havia algum
beneficio semelhante.
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¦ Fundagao Leao XIII acusa numero elevado de mortes de idosos na gestao anterior
V E graye o estado de saude de de sangue — para ser, salva. Os

Natasha Marques, de 10 dias, inter- estoques de sangue do hospital, co- ¦ Irony Teresa de mortalidade se deve tambem houve 16 mortes e em 90, Coram 47. tinados mensalmente Cr$ 600 mi-
nada jiabado no Hospital Estadual. mo, alegou, estavam com validade — idade avangada e saude precaria dos "Quando vim aqui pela primeira vez, lhoes para o custeio da Fundagao,
ftocha Faria, em Campo Grande, vencida. Durante tres anos a unidade de internos e a casos de internagao em levei um choque. Parecia um campo sem contar o pagamento de pessoal.cffl^quadrp clinico de ictericia neo- Por ter sido ponto facultativo Campo Grande da Fundagao Leao estado terminal. Mas garante que de concentragao. As pessoas cram re- "Na minha epoca, a cntidade funcio-

oitem, por volta das 18h, oritem, apenas a emergencia do Ro- XIII registrou o indice alarmante alimentagao inadequada aumentou colhidas sem criterio e muitas chcga- nava."
«fc™,ubmetida a uipa tfansfu- cha Faria funcionou. Segundp a . de uma morte a cada 40 horas Fo- nfimcro' de mortes. vara aqui a morte", comcntou o ma-
s||^guinea no propno, hospital medica Nadia Miranda,' chef? do, ram 656 falecinientos de Janeiro de "Por mais de um ano, as refeigoes jorHeleno.  a—mindo a pediatrada emergen- plantao da emergencia, Natasha, 1989 a dezembro de 1991. Para este se baseavam apenas em carboidratos O ex-deputado Jose Colagrossi, N° eta IHOftfiSca.Mirilena Guimaraes de Sa que ainda corre nsco de vida, pas- Centrode ReabilitacaoSocial 6enS- como arroz- an8u e batata, que ma- quepresidiu pordois anos(88e 89) a
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u° 
ben;a,n?;.Ate ser rem°- minhada a populagao recolhida nas tam a fome!mas n5° alimentam. Fal- Fundagao Leao XIII, na gestao de 1989| 1990| 199l[ 1992['

fe^&^'SdetSS: IW'Steiffc; ruas, com faixa etlia acima de Jou a pro^na dos legumes,, verduras Moreira Franco, rebate as acusagoes JAN 7 22 21 4 •£
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Mfeta hipertensaP intracrania- dica para a reintegra?ao a sociedade, mas ciffmente nas^Socas 2 frias do ^ ^ 
muitGs mternQs eom idade ..S .11 .? I

rta^fnegociada atraves de permu- Ate ontem pela manha, apenas a maioria dos idosos passa o resto da ano» 4^3 0 medico que tra'balha pi«"n-n r 
C3 comida- Se 1*??, .?? .1? ®.

t*$| Maternidade Alexandre Fleming, vida mternada num local que se tor- ™n£e desdemaVde 9 Em ™ Porclue cstavam 'MAI 13 30 13
^ffegundo a pediatra, que nao em Marechal Hermes, prontificou- n,ou "ma est,ranha mistura de hospi- agosto de 90 4J 

° ™ r, 130 doentes que nao conseguiam co- >™ "g  |
s^linformar a procede'ncia do se a submeter Natasha dtransiusao do e hospital. !S, S de Psa^e. em troca, 0 Rocha Faria sanguinea. A crianpa, de acordo Segundo 0 atual presidente da m0rte por dia. "Os fornecedores ia P . ^VI^| 

c5ca de mil internos ..JUL 36 39 35
comprometeu-se a internar uma pa- com a medica, nao foi removida Fundagao, major Heleno Barbosa, da nao entregavam mais comida por na 
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ciente do Hospital dos Servidores, porque a maternidade nao tem res- Policia Militar, entre maio de 90 atraso de pagamento" afirma 0 ma- - Colagrossi entrou com a?ao na 
"sex '15 19 '15 \f

de um ano de idade, com pneumo- pirador nem UTI. Justificando-se, agosto de 91—periodo cm que mais jorHeleno. 
24a Vara Criminal contra 0 major 

nia. Na vespera, 0 chefe do plantao alegou que, como a ictericia nao se preencheram atestados de obito Atualmente, a unidade reune 663 Heleno por injuria, calunia e difama- —T. ®. 35  "•
de domingo, Luis Alberto Dias Da- estava progredindo, "a transfusiio a maioria das mortes foi consequen- mendigos tirad'os das ruas ou velhos ?5o, devido as acusagoes do major de .NOV 25 13 5
miao, e sua equipe se revezaram em era importante mas nao fundamen- cia da debilidade fisica dos internos, abandonados pelos parentes. Nos irregularidades na Funda?ao em sua DEZ 11 19  -
ligagoes para 13 hospitais sem su- tal". Segundo a medica, ontem pela causada pela ma alimentagao. O ci- primeiros tres meses deste ano foram gestao- Segundo 0 major, uma au- Totalcesso. Natasha, como alegou 0 me- manha nenhum familiar da crianga rurgiao Gabriel Simao, coordenador registradas 14 mortes, 20 a menos do ditoria na entidade constatou a exis- ;dico, precisava ser submetida a uma apareceu no hospital em busca de de Saude da unidade de Campo que no mesmo periodo do ano passa- tencia de contratagoes ilegais e mau Espedaiizada da Fundagaolosoxiii . '¦]
exo-sanguineo-transfusao — troca noticias. Grande, ressalva que a taxa elevada do. Em 89, no primeiro trimestre, uso de verbas. Atualmente sao des-
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nao recebe verbas Abandono da famflia e tra^o comum

V.Com fortes doresnacoluna ¦¦HBBBfi 'Nos alojamentos do Centre de ». —1 I      ... ^rceioTheobaicidiretor.do Rocha Fana. Dalmnr de Reabilitagao Social de Campo Gran- ^Abreu, Salgado, esta afastado do de, administrado pelo governo do es- !hospital desde quinta-feira. Procu- Wf L WT% tado, misturam-se loScos, doentes, X
j

soro glicosado ou material para su- anos", diz ela, que resume em duas
tura. A situagao foi agravada com Dulmir Salgado esta afastado palavras a vida que leva. To pelejan- qs Ve//jos fleam sem qualquer oeupaqao e tem raras visitasde religiosos ou assistentes sociaisrecolhimento das tres ambulancias do .
que faziam remogoes de pacientes, domingo nao ha especialistas basi- Alguns passam 0 tempo dangando sai em meio a um batalhao de moscas nas de colegas de internato ela u<quando 0 servigo passou para cos, como pediatras, obstetras, or- no patio, outros se esmeram na con- que nao dao sossego ao funcionario cadeira de rodas. E apesar de todc

„ P'V- . t0Pedistas e anestesistas. Em menos fecgao de fantasias que, acreditam, os da Fundagao, tambem ele velho e ja os pesares, eles ainda nao perderam
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de ex°nera?ao' For cau5 seiam levando nas costas uma trouxa Minha irma e meu padastro mo- tem que ser ppsitivo", ensina Mar,
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"A ta.m" dos, baixos salanos- Cnan?a nao com todos os seus Dertences Oshahi- ram em Vlla Pac'encia. Vieram me Inacia Hermogenes, apoiando ei
ft prejudlcado' Depende- pode nascer aos domingos nesta re- . P . *, ver uma vez, mas nao podem ficar uma bengala 0 peso de seus 60 anos.mpMa boa vontade de hospitals giao, ja que a maternidade D. Pedro ^ a rua nao larga de comigo. Filhos? Ainda bem que nao Maria Inacia diz que nao foi recctarihos, que tenham condugao pa- II esta interditada e 0 Rocha Faria uma hora Para outra> por isso tive. Seria pior", diz, conformada, Ihida na rua. Ela conta que mora!ra 
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levar sangue. Segundo Sal- nao tem obstetra. As casas conve- "?ai<!ria re em comer nas tigelas Luzia Flavia de Andrade, que aos 40 de favor em um sitio em Santissimo

gado, trabalham hoje no Rocha Fa- niadas com 0 Inamps rescindiram distribuidas na cozinha e prefere latas anos sofre de reumatismo nos joelhos aceitou, ha cerca de um mes, a preria 105 medicos. Nos plantoes de os contratos , desabafou. sujas. Na padaria, a fornada de paes que a impede de andar. Como deze- posta de um funcionario para ser ii
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^RenanCepeda

¦ ¦ - Um grupo de 20 traficantes da
I, Favela de Vigario Geral, armado H| JaMBSL ^
I com pistolas 9 milimetros e fuzis AR-

15 de fabricagao americana, em tres ''
¦v. A1 carros, invadiu na noite de domingo

as lavclas que integram 0 complexo

l.5 KLnheiro — em Bonsucesso, e durante
Br ^ aproximadamente 30 minulos trocou •'

B 111 1^- Mt tiros com os grupos que controlam fl| hp\- s3mk Ml: SU i
B venda de drogas nas quatro favelas. ,! f'j

Um homem morreu metralhado e \

{ ca) 
levou diversos tiros itfc^

tumult^ ecorrcnaenuc os

tos da Policia Militar da Baixa do • i 
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porteiro Sergio dc Ohvciru foi rendido por qiuitro lad roes 0 conseguiram porquebT'soWados CH Mats tt$?rad°res da Fa- biscoitos e latas de oleo. A policia de Mangucira, de onde correram em
JSC*; chamaram 0 batalhao, que enviou p • l M?tr°> na Rua Sao suspeita que a pilhagem foi para direfao ao estabelecimento. Morado-

i 11/1 r>/h nri/ivf rt l/l/l rn/t / /in Oito patrulhas para 0 local. Com ra- \rJnc,sco Xavter, e do Morro de abastecer camelos, ja que quase nao res da area chamaram a policia, que
KslllLU UUill liAlll&lllUiS jadas de metralhadoras para escapar mangucira saquearam, na madruga\ foram levados generos de primeira prendeu Geraldo Sousa Alves, Antd-

Jl ao cerco da policia, os traficantes • °" ' 0 Supermcrcado Cam- necessidade. Os vigias Eurico de Bar- moPereiradaSilva,VilmadaSilva e
I i. J j mm* fusiram para a Aven'ida Brasil onde pJa0' m Rua L'°'nio Cardoso, em ros, de 73 anos, e Joao Alves do uma menor de 16 anos. Os quatro
flSSfll tann Tin / / Iticn foram perseguidos a tiros ate a entra- TrmSem- Osmvasoreslevaramperfu- Nascimento, 45 anos, disseram que prestaram depoimento na 23' DPM'UJU't V WVtKSiJ 1 VVI Jl ij l/lda do Parque Uniao, onde abando- mes> ovos depascoa, doces, bebidas, os invasores sereuniram no Viaduto (Meier) e depois foram liberados.

] Quatro homens armados de pis- que eu ahrisse a ear agei contou naraS =
tolas e uma granada assaltaram on- 0 porteiro. Das anco residencias ntrl xni , \ 

nm.nA'A —————— 
„{em de manha 0 edilicio n° 585 da assaltadas, apenas os proprietarios ™ !hL,' fh 

a,pohc.ia aPl'rou Lliplomata agredldo Tr{n.ilon*o mnrro Assalto aO Bancri
Avemda Maracana, na Tijuca, le- dos apartaii.os 301 e f02 regis- SEtiS O programa que 0 diploma* ale- Tres menores assaltaram ontem,vandoItelevisoes,, aparclhos cit som traram qucixa na 19''DP. onibus na Avenida Brasil e foi atinni mao Niclcis Brandt, 52 anos, havia • O engenheiro de vooda Va- por volta de 8h, a agencia do Banerje discos aser, videocassetes, walk- Shirley Moreira. que loi rendido d tiro na perna esQuerda 

combinado com duas prostitutas cer- ng, Guilherme Alfredo Gomes, da Avenida Vinte e Oito de Setem-mansealgumasjoiasdecinco apar- na caragem, afirmou que os ladroes , . P . tamente nao inelma a aeressao da oiial de 47 anos, morreu ^s 15h30de bro, ^80 em Vila Isabel e fueiram
Si r tit v**! 

- * «• ™r:s- •» pobSs m m ap. *m .« wwtfsram;no Monza azul WK-8648, nao agrediram ninauem. Alem do P°iicra encomrou cm Vila 1 inhtiro, - • . , t to na esquma das ruas Ohnda identificada, levando Cr$ 60 milhoKtambem levaram 0 Chevette placa carro, e!es levaram CrS 100 mil. um sobre a 
^ 

uma casa-0 c°rpo de P« cn?J »ne p rada de uma teree.ra E{,js e Acrj .ffl Cam cofre e d^s aLs dos sSadoZG-6367 do morador do aparta- video, joias de familia e ate ovos de um rapazf I'do como traficante mas ^ CI"seu apartamento em Copa- Grandc, na Zona 0este do da PM Gen"SonTErtSs SH amento 301, 0 militar reformado Pascoa A granada que tinham me Sue nao fo1 'dent.ficado por falta de cabana ele acabou esfaqueado e. com Rio. Guilherme dirigia seu Gol Evandro Pontes de Azevedo oue faShirley Moreira. pareceu de brincadeira", disse. documentos. De acordo com mfor- [enmentos loves nas coslas, teve que ser branco, placa LU-3476, quan- ziam a seguranca do banco ainda: Qs ladroes chegaram ao edificio morador Roger Peixoto Lucas, 24 magoes de pohciais da 21 DP (Bon- levado por policiais ate 0 Hospital Ro- do foi colhido pelo caminhao fechado ao publico. Havia na acencia
por; Volta das 6h30 — quando anos. que ja teve seu apartamento sueesso), ha meses um assaltante co- cha Maia e depois para uma delegacia FT-6820, segundo testemu- cerca de 20 funcionarin<: la nn
porteiro Sergio de Oliveira lavava Issaltado quatro vezes, desta vez n eciM por Jorge NegfU) expulsou do do bairro. Brandt e representante ad- nhas, em alta velocidade. O taurante Chale na Rua ria Matrix mfntrada social — e fugiram uma escapou ileso. "Os 

quatro eram ga- complexo da Mare 0 traficante Ze junt0 da delega^ao da Organizagao das motorista do caminhao fugiu. em notaf0„0 uonw 1Im9hora e meia depois. Apos renderem rotoes e um deles estava bem vesti- Mineiro, que se aliou ao bando que Na?5es Unidas no Brasil Trabalhando 0 engenheiro havia deixado 0 i«n]i?!afnK^r!H°UVnUnia 
,en'at'va

0 porteiro os quatro prenderam na do. Eles Incheram dois carros com ™ntr°!a.a Favela de Vieano Geral- cm Brasilia ha dois anos. 0 diolomata si.l-io de um ami8° naquela re- aj.s^t0 frustrada' 
J 

vlSia Sevenrto
Jixejra todos os moradores que des- diversas coisas", contou, acrescen- Os policiais suspeitam que Zc Minei- costunvi 

' 
ssa fgiias e Cia^c g'a° a Rm de comprar carvao Silva surPreendeu dois menores en-

ciam dos apartamentos. "Um deles tando que falta policiamento ha 10 tenha' organizado a invasao para |oncados 'm ' 
,,_,rf, para um churrasco. Guilherme trando Pela P°rla dos fundos. Eles

colocou a pistola no meu ouvido. Avenida Maracana, onde diversos reassumir os pontos de venda de dro- R , R ~ jp,t"jrncnlo. na Kua operava em DC-10. fugiram, mas antes balearam 0 vigia
avisou que era um assalto emandou carros sAr. mnhnHosmHa noiie. gas. ouiora koxo .u, em topacabana. , de rabao no braen p?nnprHn
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Luiz Morier
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Dalmir Salgado está afastado

Renan Cepeda

wfw^í

O porteiro Sérgio de Oliveira foi rendido por quatro ladrões

Irany Teresa

Durante três anos a unidade de
Campo Grande da Fundação Leão
XIJI registrou, o índice alarmante
de uma morte a cada 40 horas. Fo-
ram 656 falecimentos de janeiro de
1989 a dezembro de 1991. Para este
Centro de Reabilitação Social é enca-
minhada a população recolhida nas
ruas, com faixa etária acima de 40
anos, muitos já doentes. O objetivo
da entidade é preparar essas pessoas
para a reintegração à sociedade, mas
a maioria dos idosos passa o resto da
vida internada num local que se tor-
nou uma estranha mistura de hospí-
cio e hospital.

Segundo o atual presidente da
Fundação, major Heleno Barbosa, da
Polícia Militar, entre maio de 90 e
agosto de 91 — período em que mais
se preencheram atestados de óbito —
a maioria das mortes foi conseqüên-
cia da debilidade física dos internos,
causada pela má alimentação. O ci-
rurgião Gabriel Simão, coordenador
de Saúde da unidade de Campo
Grande, ressalva que a taxa elevada

de mortalidade se deve também à
idade avançada e saúde precária dos
internos e a casos de internação em
estado terminal. Mas garante que a
alimentação inadequada aumentou o
número de mortes."Por mais de um ano, as refeições
se baseavam apenas em carboidratos
como arroz, angu e batata, que ma-
tam a fome, mas não alimentam. Fal-
tou a proteína dos legumes, verduras
e carne. E os idosos, que já não ti-
nham muita saúde, ficaram comple-
tamente expostos às doenças, espe-
cialmente nas épocas mais frias do
ano", declara o médico, que trabalha
na entidade desde maio de 89. Em
agosto de 90, 40 internos falece-
ram, o que representa mais de uma
morte por dia. "Os fornecedores já
não entregavam mais comida por
atraso de pagamento", afirma o ma-
jor Heleno.

Atualmente, a unidade reúne 663
mendigos tirados das ruas ou velhos
abandonados pelos parentes. Nos
primeiros três meses deste ano foram
registradas 14 mortes, 20 a menos do
que no mesmo período do ano passa-
do. Em 89, no primeiro trimestre,

houve 16 mortes e em 90, foram 47."Quando vim aqui pela primeira vez,
levei um choque. Parecia um campo
de concentração. As pessoas eram re-
colhidas sem critério c muitas chega-
vam aqui à morte", comentou o ma-
jor Heleno.

O ex-deputado José Colagrossi,
que presidiu por dois anos (88 e 89) a
Fundação Leão XIII, na gestão de
Moreira Franco, rebate as acusações
do médico e do major Heleno, dizen-
do que a mortalidade era alta por-
que havia muitos internos com idade
avançada. "Nunca faltou comida. Se
eles não comiam era porque estavam
tão doentes que não conseguiam co-
mer", diz ele. Segundo ele, naquela
época havia cerca de mil internos
na unidade de Campo Grande.

Colagrossi entrou com ação na
24a Vara Criminal contra o major
Heleno por injúria, calúnia e difama-
ção, devido às acusações do major de
irregularidades na Fundação em sua
gestão. Segundo o major, uma au-
ditoria na entidade constatou a exis-
tência de contratações ilegais e mau
uso de verbas. Atualmente são des-

tinados mensalmente Cr$ 600 mi-
lhões para o custeio da Fundação,
sem contar o pagamento de pessoal."Na minha época, a entidade funciò-
nava."

J AN  7 22 21 
' '4||l

jII j° ZI i
mar IjlIKZA7"1. 

'<•

i :: ABR 23 18
MAI 13""""30 13

, < JulF'"™22 18 15
I ¦ JUL.'..^ 36 

" 
39 35  ;'i

.AGo""^5r""40 30
,ii77jI7I is ¦;

• OUT 2S" 13 ||
NioyllP 13  •'

.'piE?777ii7j^
h Total ...'.225 252 '{75

Forite: doordenadoria de AssisiSncia , "¦*.
Espedaiizada da Fundacao Leao XIII •v

Abandono da família é traço comum
'Nos alojamentos do Centro de

Reabilitação Social de Campo Gran-
de, administrado pelo governo do es-
tado, misturam-se loucos, doentes,
alcoólatras. É a versão mais dolorosa
e deprimente da miséria na velhice.
Oitenta por centro dos 663 internos
já não tem mais qualquer referência
familiar e os 20% restantes, mesmo
sabendo onde ficaram suas casas e
parentes, praticamente não recebem
visitas além dos pastores, freiras e
espíritas que se revezam em prega-
ções esporádicas.

Todos aparentam ter mais idade
do que a revelada pelas certidões de
nascimento. E alguns nem se lem-
bram mais em que ano nasceram,
como Odília Borges, uma negra ra-
quítica, de cabeça branca, que se re-
corda apenas ter vindo do interior de
Minas Gerais, mas também não sabe
o nome da cidade. "Faço aniversário
dia 28 de julho, mas não sei quantos
anos", diz ela, que resume em duas ^^^miiiimibmiiiIhi 1'WIH1 ,
palavras a vida que leva. Tô pelejan qs ye//ios ficam sem qualquer ocupação e tem raras visitas de religiosos ou assistentes sociais

sai em meio a um batalhão de moscas
que não dão sossego ao funcionário
da Fundação, também ele velho e jásem uma perna."Minha irmã e_meu padastro mo-
ram em Vila Paciência. Vieram me
ver uma vez, mas não podem ficar
comigo. Filhos? Ainda bem que não
tive. Seria pior", diz, conformada,
Luzia Flávia de Andrade, que aos 40
anos sofre de reumatismo nos joelhos
que a impede de andar. Como deze-

Alguns passam o tempo dançando
no pátio, outros se esmeram na con-
fecção de fantasias que, acreditam, os
deixam mais bonitos, outros pas-
seiam levando nas costas uma trouxa
com todos os seus pertences. Os hábi-
tos de anos na rua não se larga de
uma hora para outra, por isso a
maioria reluta em comer nas tigelas
distribuídas na cozinha e prefere latas
sujas. Na padaria, a fornada de pães

nas de colegas de internato, ela usa
cadeira de rodas. E apesar de todos
os pesares, eles ainda não perderam o
otimismo. "Deus sabe que a gente
tem que ser positivo", ensina Maria
Inácia Hermógenes, apoiando em
uma bengala o peso de seus 60 anos.

Maria Inácia diz que não foi reco-
lhida na rua. Ela conta que morava
de favor em um sítio em Santíssimo e
aceitou, há cerca de um mês, a pro-
posta de um funcionário para ser in-

ternada na entidade. Não responde se
está melhor lá do que no sitio. Faz
uma careta e, meio constrangida, diz
que fica com medo de apanhar. "Eles
batem com pau nos outros", fala,
quase chorando, referindo-se aos fuú-
cionários. Não há como comprovar
se é delírio ou não. "Não há espanca-
mentos. Às vezes, os internos mesmo
brigam uns com os outros", diz a
coordenadora da unidade, Margareth
David Rios.

JORNAL DO BRASIL

¦4 É graye o estado de saúde de
Nàtasna Marques, de 10 dias, inter-
nada $ábado no Hospital Estadual
I&cha. Faria, em Campo Grande,

1 quadro clínico de ictericia neo-
jl.^ó ontem, por volta das 18h,

Ter.submetida a uipá (ransfu-
inguinea nó próprio, hospital

-ípéêlindo a pediatra dá emergên-
cía, Marilena Guimarães dè Sá —,
ela foi removida para o Hospital
dos Servidores do Estado, no Cen-
tro, que dispõe de; unidade de trata-

gHntensiyo (UTI). A interna-
|e Natasha, que também
gaita hipertensão intracrania-

qa, ípi negociada através de permu-

igundo a pediatra, que não
iVinformar a procedência do

sangüe,.em troca, o Rocha Faria
comprometeu-se a internar uma pa-
ciente do Hospital dos Servidores,
dè um ano de idade, com pneumo-
nia. Na véspera, o chefe do plantão
de dpmingo, Luís Alberto Dias Da-
mião, e sua equipe se revezaram em
ligações para 13 hospitais sem su-
cesso. Natasha, como alegou o mé-
dico, precisava ser submetida a uma
exo-sanguíneo-transfusão — troca

O .si:

£H|Diretor não

yiCóm fortes dores na coluna, o
diretor, do Rocha Faria, Dalmir de
Abreu, Salgado, está afastado do
hospital desde quinta-feira. Procu-
rado on seu sítio, em Campo Gran-
dè', elé, não quis falar sobre o caso
de' Natasha Marques, por não ter
adòmpanhado o caso. No entanto,
confirmou que o hospital está fun-
cionando precariamente por falta
de :recursos materiais e humanos,"jíá mais de 40 dias não recebo
nenhum dinheiro", disse Salgado,
referindo-se às verbas repassadas
pela Secretaria estadual de Saúde
pará pequenos gastos. Segundo ele,
as licitações para compra de mate-
rial estão suspensas desde fevereiro.
O secretário de saúde, Luiz Orlando
Cadorna, não foi encontrado ontem
pelo JORNAL DO BRASIL. "Es-
tamos funcionando com material
emprestado pelos postos de saúde",
revelou Salgado, que aguarda pro-
vidências da secretaria. Hoje, o Ro-
cha Faria não dispõe de um simples
soro glicosado ou material para su-
tura. A situação foi agravada com o
recolhimento das três ambulâncias
que faziam remoções de pacientes,
quando o serviço passou para o
Corpo de Bombeiros. O hospital
ficou sem meios para buscar medi-
camentos nos postos de saúde. O
estoque do banco de sangue tam-
bem ficou prejudicado: 

"Depende-
ttips da boa vontade de hospitais
yizitihos, que tenham condução, pa-
$ nos levar sangue." Segundo Sal-
gado, trabalham hoje no Rocha Fa-
rià 105 médicos. Nos plantões de

e 
grave

de sangue — para ser, salva. Os
estoques de sangue do hospital, co-
mo alegou, estavam com validade
vencida.

Por ter sido ponto facultativo
ontem, apenas a emergência do Ro-
cha. Faria funcionou. Segundp a

. médica Nádia Miranda,' chefe do,
plantão .daí emergência, Naía.sha,
que ainda corre risco de vida, pas-
sou o dia no berçário. Até ser remio-
vida, recebeu antibióticos e sua res-
piráção foi mantida com auxílio de
um respirador. "Fizemos tudo o¦. que podíamos por ela", disse a mé-
dica.

Até ontem pela manhã, apenas a
Maternidade Alexandre Fleming,
em. Marechal Hermes, prontificou-se a submeter Natasha à transfusão
sangüínea. A criança, de acordo
com a médica, não foi removida
porque a maternidade não tem res-
pirador nem UTI. Justifícando-se,
alegou que, como a ictericia não
estava progredindo, "a transfusão
era importante mas não fundameri-
tal". Segundo a médica, ontem pela
manhã nenhum familiar da criança
apareceu no hospital em busca de
notícias.

recebe verbas

domingo não há especialistas bási-
cos, como pediatras, obstetras, or-
topedistas e anestesistas. Em menos
de um ano, o hospital registrou 86
pedidos de exoneração, por causa
dos baixos salários. "Criança não
pode nascer aos domingos nesta re-
gião, já que a maternidade D. Pedro
II está interditada e o Rocha Faria
não tem obstetra. As casas conve-
niadas com o Inamps rescindiram
os contratos", desabafou.

Cinco apartamentos

assaltados na Tijuca

; Quatro homens armados de pis-
tolas e uma granada assaltaram on-
fem de manhã o edificio n° 585 da
Avepida Maracanã, na Tijuca, le-
yando televisões, aparelhos de som
é disçòs laser, videocassetes, walk-
manse algumas jóias de cinco apar-
tamêntos. Os ladrões, que chega-
ram; no Monza azul WK-8648,
também levaram o Chevette placa
ZGr6367 do morador do aparta-
mento 301, o militar reformado
Shirjey Moreira.
; Õs ladrões chegaram ao edifício
por;;volta das 6h30 — quando o
porteiro Sérgio de Oliveira lavava a
éntrada social — e fugiram uma
hora e meia depois. Após renderem
o porteiro, os quatro prenderam na
lixeira todos os moradores que des-
ciam dos apartamentos. "Um deles
colocou a pistola 110 meu ouvido,
avisou que era um assalto e mandou

que eu abrisse a garagem", contou
o porteiro. Das cinco residências
assaltadas, apenas os proprietários
dos apartamentos 301 e 102 regis-
traram queixa na 19a DP.

Shirley Moreira, que foi rendido
na garagem, afirmou que os ladrões
acordaram uma de suas filhas, mas
não agrediram ninguém. "Além do
carro, eles levaram CrS 100 mil, um
vídeo, jóias de família e até ovos de
Páscoa. A granada que tinham me
pareceu de brincadeira", disse. O
morador Roger Peixoto Lucas, 24
anos, que já teve seu apartamento
assaltado quatro vezes, desta vez
escapou ileso. "Os 

quatro eram ga-
rotòes e um deles estava bem vesti-
do. Eles encheram dois carros com
diversas coisas", contou, acresceu-
tando que falta policiamento na
Avenida Maracanã, onde diversos
carros são roubados a cada noite.

Traficantes de

drogas iniciam

luta na Maré
Um grupo de 20 traficantes da

Favela de Vigário Geral, armado
com pistolas 9 milímetros e fuzis AR-
15 de fabricação americana, em três
carros, invadiu na noite de domingo
as lavelas que integram o complexo
da Maré — Parque União, Baixa do
Sapateiro, Nova Holanda e Vila Pi-
nheiro —, em Bonsucesso, e durante
aproximadamente 30 minutos trocou
tiros com os grupos que controlam a
venda de drogas nas quatro favelas.
Um homem morreu metralhado e a
patrulha 54-0135 do 22° BPM (Benfi-
ca) levou diversos tiros

A operação desorganizada, que
provocou tumulto e correria entre os
moradores, tinha como objetivo ex-
pulsar traficantes que controlam o
complexo da Maré. Os invasores ten-
taram também cercar os destacamen-
tos da Polícia Militar da Baixa do
Sapateiro e da Vila Pinheiro, e só não
o conseguiram porque os soldados
chamaram o batalhão, que enviou
oito patrulhas para o local. Com ra-
jadas de metralhadoras para escapar
ao cerco da polícia, os traficantes
fugiram para a Avenida Brasil, onde
foram perseguidos a tiros até a entra-
da do Parque União, onde abando-
naram os carros — o Santana WQ
RJ-4575 e as Brasílias RJ-SV 3723 e
RJ-MT 8177 —, que a policia apurou
serem roubados. Edmilson Leite Car-
neeiro, 24 anos, estava num ponto de
ônibus na Avenida Brasil e foi atingi-
do com um tiro na perna esquerda."

Horas após a fuga dos invasores, a
polícia encontrou em Vila Pinheiro,
sobre a laje de uma casa, o corpo de
um rapaz tido como traficante, mas
que não foi identificado por falta de
documentos. De acordo com infor-
magoes de policiais da 21a DP (Bon-
sucesso), há meses um assaltante co-
nhecido por Jorge Negão expulsou do
complexo da Maré o traficante Zé
Mineiro, que se aliou ao bando quecontrola a Favela de Vigário Geral.
Os policiais suspeitam que Zé Minei-
ro tenha- organizado a invasão parareassumir os pontos de venda de dro-

Paulo NicolellaM&á&SM í

¦ Fundação Leão XIII acusa número elevado de mortes de idosos na gestão anterior

1 1 Mais de 100 moradores da Fa-1-1 vela do Metrô, na Rua São
Francisco Xavier, e do Morro de
Mangueira saquearam, na madruga-
da de ontem, o Supermercado Cam-
peão, na Rua Licinio Cardoso, em
Triagem. Os invasores levaram perfu-mes, ovos de páscoa, doces, bebidas,

biscoitos e latas de óleo. A polícia
suspeita que a pilhagem foi para
abastecer camelôs, já que quase não
foram levados gêneros de primeira
necessidade. Os vigias Eurico de Bar-
ros, de 73 anos, e João Alves do
Nascimento, 45 anos, disseram que
os invasores se reuniram no Viaduto

de Mangueira, de onde correram em
direção ao estabelecimento. Morado-
res da área chamaram a polícia, que
prendeu Geraldo Sousa Alves, Antô-
nio Pereira da Silva, Vilma da Silva e
uma menor de 16 anos. Os quatro
prestaram depoimento na 23' DP
(Méier) e depois foram liberados.

Tripulante morre
O engenheiro de vôo da Va-

rig, Guilherme Alfredo Gomes,
de 47 anos, morreu às 15h30 de
ontem, num acidente de transi-
to na esquina das ruas Olinda
Ellis e Acriúma, em Campo
Grande, na Zona Oeste do
Rio. Guilherme dirigia seu Gol
branco, placa LU-3476, quan-
do foi colhido pelo caminhão
FT-6820, segundo testemu-
nhas, em alta velocidade. O
motorista do caminhão fugiu.
O engenheiro havia deixado o
sítio ae um amigo naquela re-
gião a fim de comprar carvão
para um churrasco. Guilherme
operava em DC-10.

Assalto ao Banerj
Três menores assaltaram ontem,

por volta de 8h, a agência do Banerj
da Avenida Vinte e Oito de Setem-
bro, 280, em Vila Isabel, e fugiram
num Fusca branco, de placa não
identificada, levando CrS 60 milhões
do cofre e duas armas dos soldados
da PM Genilson Martins Silva e
Evandro Pontes de Azevedo, que fa-
ziam a segurança do banco, ainda
fechado ao público. Havia na agência
cerca de 20 funcionários. Já no res-
taurante Chalé, na Rua da Matriz 54,
em Botafogo, houve uma tentativa de
assalto frustrada. O vigia Severirio
Silva surpreendeu dois menores en-
trando pela porta dos fundos. Eles
fugiram, mas antes balearam o vigia
de raspão no braço esquerdo.

Diplomata agredido
O programa que o diplomata ale-

mão Nields Brandt, 52 anos, havia
combinado com duas prostitutas cer-
tamente não incluía a agressão da qualfoi vitima, ontem, no Rio. Ao rejeitar a
presença inesperada de uma terceira
mulher em seu apartamento, em Copa-
cabana, ele acabou esfaqueado e, com
ferimentos leves nas costas, teve que ser
levado por policiais até o Hospital Ro-
cha Maia e depois para uma delegacia
do bairro. Brandt é representante ad-
junto da delegação da Organização das
Nações Unidas no Brasil. Trabalhando
em Brasília há dois anos, o diplomata
costuma passar férias e feriados pro-longados em seu apartamento, na Rua
Belford Roxo 20. em Copacabana.
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IE grave o estado de saude de de sangue — para ser salva. Os 
Natasha Marques, de 10 dias, inter- estoques de sangue do hospital, co- jrn „vnada $bado no Hospital Estadual mo alegou, estavam com validade 
Rocha,Faria, em Campo Grande, vencida. Durante tres anos a unidade de1(;|en?iater 0 Pon'° facultativo Campo Grande da Funda^ao Leao
oAvff,0k t'-J?°r ^aS °ntem, apenas a emergencia do Ro- XIII registrou o indice alarmantea]Ps?i submetida a uma transfu- cha Faria funcionou. Segundo de uma morte a cada 40 hom Fnsa>Muinea no proprio hospital medica Nadia Miranda, chefe do KKSdSS de ianeko de'
lRapediatra da emergen- plantao da emergencia, Natasha, gSt adeSTwi Pa™ Jfcia; Marilena Guimaraes de Sa que ainda corre risco de vida, pas- rZ 
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este
cla foi removida para o Hospital sou o dia no ber?ario. Ate ser remo- ^ f , ,1° Soci.al.® enca"
dos Servidores do Estado, no Cen- vida, recebeu antibioticos e sua res- a rp?pula?a? 

rec?lhlda nas
tro, que dispoe de unidade de trata- pira?ao foi mantida com auxilio de ruas' con?, • ? ,e ana ac™a de
m.ento intensivo (UTI). A interna- um respirador. "Fizemos tudo anos' !"u'tos. Ja doentes' 0 objetivo
?a;o( de Natasha, que tambem que podiamos por ela", disse a me- entidade e preparer essas pessoas
apresenta hipertensao intracrania- dica. Para a remtegra$ao a sociedade, mas
na, foi negociada atraves de permu- Ate ontem pela manha, apenas a maioria dos idosos passa o resto da
tat^.|.f Maternidade Alexandre Fleming, Vlda internada num local que se tor-
|Segundo a pediatra, que nao em Marechal Hermes, prontificou- n.ou uma estranlia nnstura de hospi-

soube informar a procedencia do se a submeter Natasha a transfusao cio e hospital,
sangue, em troca, o Rocha Faria sanguinea. A crian?a, de acordo Segundo o atual presidente da
comprometeu-se a internar uma pa- com a medica, nao foi removida Fundagao, major Heleno Barbosa, da
ciente do Hospital dos Servidores, porque a maternidade nao tem res- Policia Militar, entre maio de 90 e
de um ano de idade, com pneumo- pirador nem UTI. Justificando-se, agosto de 91 — periodo em que mais
ma. Na vespera, o chefe do plantao alegou que, como a ictericia nao se preencheram atestados de obito—
de domingo, Luis Alberto Dias Da- estava progredindo, "a transfusao a maioria das mortes foi conseqiien-
nnao, e sua equipe se revezaram em era importante mas nao fundamen- cia da debilidade fisica dos internos,
hgaQoes para 13 hospitais sem su- tal". Segundo a medica, ontem pela causada pela ma alimentasao. 0 ci-cesso. Natasha, como alegou o me- manha nenhum familiar da crianga rurgiao Gabriel Simao, coordenadordico, precisava ser submetida a uma apareceu no hospital em busca de de Saude da unidade de Camiexo-sanguineo-transfusao troca noticias, Grande, ressalva que a taxa elevai •

Diretor nao recebe verbas
Luiz Morier
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soro glicosado ou material para'su- jf anos", diz ela, que resume em duas v
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que faziam remo?oes de pacientes, domingo nao ha especialistas basi- Alguns passam o tempo dan?ando sai em meio a um batalhao de moscas nas de colegas de internato ela u<quando o servi?o passou para cos, como pediatras, obstetras, or- no patio, outros se esmeram na con- que nao dao sossego ao funcionario cadeira de rodas. E apesar de tod!
firm?°wm nfP?^iThLrS topedistas e anestesistas. Em menos fecgao de fantasias que, acreditam, os da Funda?ao, tambem ele velho e ja os pesares, eles ainda nao perderam
camentos ffi IT (ie.,UI?1 a"0'0 hosPltal rcSistrou 86 deixam mais bonitos, outros pas- sem uma Per»a- ' otimismo. "Deus sabe que a gen
eLque do banco de sansue tam^ Snc k°S 
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3£ HrnnISl , baixos salanos' Crian?a "ao Com todos os seus nertences Oshabi ram em VlIa Pac«encia. Vieram me Inacia Hermogenes, apoiando eibem ficou prejudicado. Depende- pode nascer aos domingos nesta re- . P . ' 
^ ver uma vez, mas nao podem ficar uma bengala o peso de seus 60 anosmos da boa vontade de hospitals giao,ja que a maternidade D Pedro tos de anos na rua nao se larea de —.. , .l~uom .6. . .v ..

vizinhos, que tenham condu?ao, pa- II esta interditada e o Rocha Faria uma hora Para outra> Por
tji rios levar sangue." Segundo Sal- nao tem obstetra. As casas conve- maioria reluta em comer nas
gado^trabalham hoje no Rochji Fa- niadas com o Inamps rescindiram distribuidas na cozinha e preferria 105 medicos. Nos plantoes-de eK«ntalos", desabaftjnr sujas.~Na padaria, a fornada de paes que a impeae ae andar. (Jomo deze- posta de um funcionario para ser in- David Rios.
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ces^no^antcs da palavra do sindi-P Q ' o conseguiram porque os soldados palmetra imperial de 24 metros ajuda aos bombciros, depois de nao co, um relatorio sobre a arvore. "Uma
chamaram o batalhao, que enviou ^ue esta com 3 ^ase corro'da por obter exito junto a Fundafao Parques arvore de 200 anos e historica e nao so
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W° de mortes
1989| 199011991119921

JAN 7 22 21 4
FEV 8 11 10 3
MAR" 14 7
ABR 23 18
MAI 13 30 13
JUN 22 18 15
JUL 36 39 35
AGO 39 40 30
sir 

'i: 19 15

OUT 
"25 13

NOV 25 13
DEZ 11 19
Total 225 252 175

Fonte: OMn&^oria'Se'XSS^^a
Especiulizada da Fundaqao Leao XIII

Paulo Nicolella
Marcos Vianna

Traficantes de

drogas iniciam

luta na Maré

()S!<íí>iíí,

O porteiro Sérgio dc Oliveira foi rendido por quatro ladrões

Os velhos ficam sem qualquer ocupação e têm raras visitas de religiosos ou assistentes sociais

JORNAL DO BRASIL

Luiz Morier

Dalmir Salgado está afastado

1M° de mortes
1989| 1990|1991|1992l

JAN 7 22 21 4
FEV 8 11 10 3
MAR"" 14 7
ABR 23 18
MAI 13 30 13
JUN 22 18 15
JUL 36 39 35
AGO 39 40 30
SÍT 15 19 15
OUT" 25 13
NOV 25 13
DEZ 11 19

| | A. questão da derrubada de uma
palmeira imperial de 24 metros

que está com a base corroída por
cupins, ontem à noite, na Rua Pais-
sandu, no Flamengo, causou muitas
discussões entre os moradores da
área. O síndico do edifício Lord Real,
Henrique Gonçalves Vieira, no núme-

liiimwI. ,™8S® ^

ro 35, queria cortar a árvore e pediu cessário, antes da palavra do síndi-
ajuda aos bombeiros, depois de não co, um relatório sobre a árvore. "Uma
obter êxito junto à Fundação Parques árvore de 200 anos é histórica e não se
e Jardins eà Defesa Civil. No entanto corta esta história pela raiz", dis-
o diretor da Superintendência Esta- se ?s™'do\ °Adirc'or do
w„ni a* d;™ o i /ci 1 ^ pro-FIoresta da Tijuca, Nelson Oh-dual de Rios e Lagoas (Seria), Osval- ver> djsse que Q Instj!ut0 Estadua,do Pitanga, conseguiu impedir o corte de Florestas dará amanhã, quarta-fei-da palmeira, afírmando que seria ne- ra, um parecer técnico sobre o caso.

Um grupo de 20 traficantes da
Favela de Vigário Geral, armado
com pistolas 9 milimetrn'; p (Wic AR-.
13 de fabricação americana, em três
carros, invadiu na noite dtrdomingo
as favelas que integram o complexo
da Maré — Parque União, Baixa do
Sapateiro, Nova Holanda e Vila Pi-
nheiro em Bonsucesso, e durante
aproximadamente 30 minutos trocou
tiros com os grupos que controlam a
venda de drogas nas quatro favelas.
Um homem morreu metralhado e a
patrulha 54-0135 do 22° BPM (Benfi-
ca) levou diversos tiros

A operação desorganizada, que
provocou tumulto e correria entre os
moradores, Unha como objetivo ex-
pulsar traficantes que controlam o
complexo da Maré. Os invasores ten-
taram também cercar os destacamen-
tos da Polícia Militar da Baixa do
Sapateiro e da Vila Pinheiro, e só não
o conseguiram porque os soldados
chamaram o batalhão, que enviou
oito patrulhas para o local. Com ra-
jadas de metralhadoras para escapar
ao cerco da polícia, os traficantes
fugiram para a Avenida Brasil, onde
foram perseguidos a tiros até a entra-
da do Parque União, onde abando-
naram os carros — o Santana WQ
RJ-4575 e as Brasílias RJ-SV 3723 e
RJ-MT 8177 —, que a polícia apurou
serem roubados. Edmilson Leite Car-
neeiro, 24 anos, estava num ponto de
ônibus na Avenida Brasil e foi atingi-
do com um tiro na perna esquerda.

Horas após a fuga dos invasores, a
polícia encontrou em Vila Pinheiro,
sobre a laje de uma casa, o corpo de
um rapaz tido como traficante, mas
que não foi identificado por falta de
documentos. De acordo com infor-
mações de policiais da 211 DP (B011-
sucesso), há meses um assaltante co-
nhecido por Jorge Negão expulsou do
complexo da Maré o traficante Zé
Mineiro, que se aliou ao bando que
controla a Favela de Vigário Geral.
Os policiais suspeitam que Zé Minei-
ro tenha organizado a invasão parareassumir os pontos dc venda dc dro-
gas.

Diplomata agredido
O programa que o diplomata ale-

mão Nields Brandt, 52 anos, havia
combinado com duas prostitutas cer-
tamente não incluía a agressão da qualfoi vítima, ontem, no Rio. Ao rejeitar a
presença inesperada de uma terceira
mulher em seu apartamento, em Copa-
cabana, ele acabou esfaqueado e, com
ferimentos leves nas costas, teve que ser
levado por policiais até o Hospital Ro-
cha Maia e depois para uma delegacia
do bairro. Brandt é representante ad-
junto da delegação da Organização das
Nações Unidas no Brasil. Trabalhando
em Brasília há dois anos, o diplomata
costuma passar férias e feriados pro-longados em seu apartamento, na Rua
Belford Roxo 20. em Copacabana.

Tripulante morre
O engenheiro de vôo da Va-

rig, Guilherme Alfredo Gomes,
de 47 anos, morreu às 15h30 dc
ontem, num acidente de transi-
to na esquina das ruas Olinda
Ellis e Acriúma, em Campo
Grande, na Zona Oeste do
Rio. Guilherme dirigia seu Gol
branco, placa LU-3476, quan-
do foi colhido pelo caminhão
FT-6820, segundo testemu-
nhas, em alta velocidade. O
motorista do caminhão fugiu.
O engenheiro havia deixado o
sítio de um amigo naquela re-
giào a fim de comprar carvão
para um churrasco. Guilherme
operava em DC-10.

Assalto ao Banerj
Três menores assaltaram ontem,

por volta dc 8h, a agência do Banerj
da Avenida Vinte e Oito de Setcm-
bro, 280, em Vila Isabel, e fugiram
num Fusca branco, de placa" não
identificada, levando Cr$ 60 milhões
do cofre e duas armas dos soldados
da PM Genilson Martins Silva e
Evandro Pontes de Azevedo, que fa-
ziam a segurança do banco, ainda
fechado ao público. Havia na agência
cerca de 20 funcionários. Já no res-
taurante Chalé, na Rua da Matriz 54,
em Botafogo, houve uma tentativa de
assalto frustrada. O vigia Severino
Silva surpreendeu dois menores en-
trando pela porta dos fundos. Eles
fugiram, mas antes balearam o vigia
de raspão no braço esquerdo.

Bebê é removido e

seu estado é 
grave

É grave o estado de saúde de
Nàtasha Marques, de 10 dias, inter-
nada sábado no Hospital Estadual
RochalFaria, em Campo Grande,
cóm quadro clínico de ictericia neo-
nátál. J^ó ontem, por volta das 18h,
aflê^sÉ|'submetida a uma transfu-
si^sá|^uinea no próprio hospital—'segundo a pediatra da emergên-
cia; Marilena Guimarães de Sá —
ela foi removida para o Hospital
dos Servidores do Estado, no Cen-
tro, que dispõe de unidade de trata-
mpnto intensivo (UTI). A interna-
çio, de Natasha, que também
apresenta hipertensão intracrania-
na, foi negociada através de permu-
tajyf-,. ,' Segundo a pediatra, que não
soube informar a procedência do
sangue, em troca, o Rocha Faria
comprometeu-se a internar uma pa-ciente do Hospital dos Servidores,
de um ano de idade, com pneumo-nia. Na véspera, o chefe do plantão
de domingo, Luís Alberto Dias Da-
mião, e sua equipe se revezaram em
ligações para 13 hospitais sem su-
cesso. Natasha, como alegou o mé-
dico, precisava ser submetida a uma
exo-sanguíneo-transfusão — troca

de sangue — para ser salva. Os
estoques de sangue do hospital, co-
mo alegou, estavam com validade
vencida.

Por ter sido ponto facultativo
ontem, apenas a emergência do Ro-
cha Faria funcionou. Segundo a
médica Nádia Miranda, chefe do
plantão da emergência, Natasha,
que ainda corre risco de vida, pas-
sou o dia no berçário. Até ser remo-
vida, recebeu antibióticos e sua res-
piração foi mantida com auxílio de
um respirador. "Fizemos tudo o
que podíamos por ela", disse a mé-
dica.

Até ontem pela manhã, apenas a
Maternidade Alexandre Fleming,
em Marechal Hermes, prontificou-
se a submeter Natasha à transfusão
sangüínea. A criança, de acordo
com a médica, não foi removida
porque a maternidade não tem res-
pirador nem UTI. Justificando-se,
alegou que, como a ictericia não
estava progredindo, "a transfusão
era importante mas não fundamen-
tal". Segundo a médica, ontem pela
manhã nenhum familiar da criança
apareceu no hospital em busca de
notícias.

Diretor não recebe verbas
Com fortes dores na coluna, o

diretor do Rocha Faria, Dalmir de
Abreu Salgado, está afastado do
hospital desde quinta-feira. Procu-
rado em seu sítio, em Campo Gran-
de, ele não quis falar sobre o caso
dé1 Natasha Marques, por não ter
acompanhado o caso. No entanto,
confirmou que o hospital está fun-
cíonando precariamente por falta
de recursos materiais e humanos."Há mais de 40 dias não recebo
nenhum dinheiro", disse Salgado,
referindo-se às verbas repassadas
pela Secretaria estadual de Saúde
pãVa pequenos gastos. Segundo ele,
as licitações para compra de mate-
rial estão suspensas desde fevereiro.
O secretário de saúde, Luiz Orlando
Cadorna, não foi encontrado ontem
pelo JORNAL DO BRASIL. "Es-
tamos funcionando com material
emprestado pelos postos de saúde",
revelou Salgado, que aguarda pro-
vidências da secretaria. Hoje, o Ro-
cha Faria não dispõe de um simples
soro glicosado ou material para su-
tura. A situação foi agravada com o
recolhimento das três ambulâncias
que faziam remoções de pacientes,
quando o serviço passou para o
Corpo de Bombeiros. O hospital
ficou sem meios para buscar medi-
camentos nos postos de saúde. O
estoque do banco de sangue tam-
bém ficou prejudicado: "Depende-
mos da boa vontade de hospitais
vizinhos, que tenham condução, pa-
íá rios levar sangue." Segundo Sal-
gado, trabalham hoje no Rocha Fa-
ria 105 médicos. Nos nlantões Hp

domingo não há especialistas bási-
cos, como pediatras, obstetras, or-
topedistas e anestesistas. Em menos
de um ano, o hospital registrou 86
pedidos de exoneração, por causa
dos baixos salários. "Criança não
pode nascer aos domingos nesta re-
gião, já que a maternidade D. Pedro
H está interditada e o Rocha Faria
não tem obstetra. As casas conve-
niadas com o Inamps rescindiram

-«s-cofittüterVtfeaiiafcra";

Uma dolorosa estatística

Cinco apartamentos

assaltados na Tijuca

Quatro homens armados de pis-
tolas e uma granada assaltaram 011-
tem de manhã o edifício n° 585 da
Avenida Maracanã, na Tijuca, le-
vando televisões, aparelhos de som
e discos laser, videocassetes, walk-
mans e algumas jóias de cinco apar-
tamentos. Os ladrões, que chega-
ram no Monza azul WK.-8648,
também levaram o Chevette placa
ZG-6367 do morador do aparta-
monto 301, o militar reformado
Shirley Moreira.

Os ladrões chegaram ao edifício
por volta das 6h30 — quando o
porteiro Sérgio de Oliveira lavava a
entrada social — e fugiram uma
nora c meia depois. Após renderem
o porteiro, os quatro prenderam na
lixeira todos os moradores que des-
ciam dos apartamentos. "Um deles
colocou a pistola no meu ouvido,
avisou que era um assalto e mandou

que eu abrisse a garagem", contou
o porteiro. Das cinco residências
assaltadas, apenas os proprietários
dos apartamentos 301 e 102 regis-
traram queixa na 19a DP.

Shirley Moreira, que foi rendido
na garagem, afirmou que os ladrões
acordaram uma de suas filhas, mas
não agrediram ninguém. "Além do
carro, eles levaram CrS 100 mil, um
vídeo, jóias de família e até ovos de
Páscoa. A granada que tinham me
pareceu de brincadeira", disse. O
morador Roger Peixoto Lucas, 24
anos, que já teve seu apartamento
assaltado quatro vezes, desta vez
escapou ileso. "Os 

quatro eram ca-
rotões e um deles estava bem vesti-
do. Eles encheram dois carros com
diversas coisas", contou, acresceu-
tando que falta policiamento na
Avenida Maracanã, onde diversos
carros são roubados a cada noite.

'Nos alojamentos do Centro de
Reabilitação Social de Campo Gran-
de, administrado pelo governo do es-
tado, misturam-se loucos, doentes,
alcoólatras. É a versão mais dolorosa
e deprimente da miséria na velhice.
Oitenta por centro dos 663 internos
já não tem mais qualquer referência
familiar e os 20% restantes, mesmo
sabendo onde ficaram suas casas e
parentes, praticamente não recebem
visitas além dos pastores, freiras e
espíritas que se revezam em prega-
ções esporádicas.

Todos aparentam ter mais idade
do que a revelada pelas certidões de
nascimento. E alguns nem se iem-
bram mais em que ano nasceram,
como Odília Borges, uma negra ra-
quítica, de cabeça branca, que se re-
corda apenas ter vindo do interior de
Minas Gerais, mas também não sabe
o nome da cidade. "Faço aniversário
dia 28 de julho, mas não sei quantos
anos", diz ela, que resume em duas
palavras a vida que leva: "7o 

pelejan-
tio".

Alguns passam o tempo dançando
no pátio, outros se esmeram na con-
fecção de fantasias que, acreditam, os
deixam mais bonitos, outros pas-
seiam levando nas costas uma trouxa
com todos os seus pertences. Os hábi-
tos de anos na rua não se larga de
uma hora para outra, por isso a
maioria reluta em comer nas tigelas
distribuídas na cozinha e prefere, latas,
sujas. Nãpádariá, a fornada de pães

Abandono da família é traço comum
Marcelo Theobald

sai em meio a um batalhão de moscas
que não dão sossego ao funcionário
da Fundação, também cie velho e jásem uma perna. >"Minha irmã e meu padastro mo-
ram em Vila Paciência. Vieram me
ver uma vez, mas não podem ficar
comigo. Filhos? Ainda bem que não
tive. Seria pior", diz, conformada,

nas de colegas de internato, ela usa
cadeira de rodas. E apesar de todos
os pesares, eles ainda não perderam o
otimismo. "Deus sabe que a gentetem que ser positivo", ensina Maria
Inácia Hermógenes, apoiando em
un;a bengala o peso de seus 60 anos.

Maria Inácia diz que não foi reco-
lhida na rua. Ela conta que morava

Luzia Flávia de Andrade, que aos 40. | de favor em um sitio em Santíssimo é.. . anos sofre de reumatismo nos joelhos aceitou, há cerca de um mês, a pro-
que a impede de andar. Como deze- posta de um funcionário para ser in-

ternada na entidade. Não responde se
está melhor lá do que no sítio. Faz
uma careta e, meio constrangida, diz
que fica com medo de apanhar. "Eles
batem com pau nos outros", fala,
quase chorando, referindo-se aos fun-,
cionários. Não há como comprovar
se é delírio ou não. "Não há espanca-
mentos. Às vezes, os internos mesmo"brigam uns com os outros", diz a
coordenadora da unidade, Margareth
David Rios.

¦ Fundação Leão XIII acusa número elevado de mortes de idosos na gestão anterior
de mortalidade se deve também à
idade avançada e saúde precária dos
internos e a casos de internação em
estado terminal. Mas garante que a
alimentação inadequada aumentou o
número de mortes."Por. mais de um ano, as refeições
se baseavam apenas em carboidratos
como arroz, angu e batata, que ma-
tam a fome, mas não alimentam. Fal-
tou a proteína dos legumes, verduras
e carne. E os idosos, que já não ti-
nham muita saúde, ficaram comple-
tamente expostos às doenças, espe-
cialmente nas épocas mais frias do
ano", declara o médico, que trabalha
na entidade desde maio de 89. Em
agosto de 90, 40 internos falece-
ram, o que representa mais de uma
morte por dia. "Os fornecedores já
não entregavam mais comida por
atraso de pagamento", afirma o ma-
jor Heleno.

Atualmente, a unidade reúne 663
mendigos tirados das ruas ou velhos
abandonados pelos parentes. Nos
primeiros três meses deste ano foram
registradas 14 mortes, 20 a menos do
que no mesmo período do ano passa-
do. Em 89, no primeiro trimestre,

houve 16 mortes e em 90, foram 47."Quando vim aqui pela primeira vez,
levei um choque. Parecia um campo
de concentração. As pessoas eram re-
colhidas sem critério e muitas chega-
vam aqui à morte", comentou o ma-
jor Heleno.

O ex-deputado José Colagrossi,
que presidiu por dois anos (88 e 89) a
Fundação Leão XIII, na gestão de
Moreira Franco, rebate as acusações
do médico e do major Heleno, dizen-
do que a mortalidade era alta por-
que havia muitos internos com idade
avançada. "Nunca faltou comida. Se
eles não comiam era porque estavam
tão doentes que não conseguiam co-
mer", diz ele. Segundo ele, naquela
época havia cerca de mil internos
na unidade de Campo Grande.

Colagrossi entrou com ação na
24a Vara Criminal contra o major
Heleno por injúria, calúnia e difama-
ção, devido ás acusações do major de
irregularidades na Fundação em sua
gestão. Segundo o major, uma au-
ditoria na entidade constatou a exis-
tência de contratações ilegais e mau
uso de verbas. Atualmente são des-

tinados mensalmente CrS 600 mi-
Ihões para o custeio da Fundação,
sem contar o pagamento de pessoal."Na minha época, a entidade funcio-
nava."

Total 225 252 175
Fonte: Coordenàúoria da teEspecializada da Fundação Leão XIII

Irany Tereza

Durante três anos a unidade de
Campo Grande da Fundação Leão
XIII registrou o índice alarmante
de uma morte a cada 40 horas. Fo-
ram 656 falecimentos de janeiro de
1989 a dezembro de 1991. Para este
Centro de Reabilitação Social é enca-
minhada a população recolhida nas
ruas, com faixa etária acima de 40
anos, muitos já doentes. O objetivo
da entidade é preparar essas pessoas
para a reintegração à sociedade, mas
a maioria dos idosos passa o resto da
vida internada num local que se tor-
nou uma estranha mistura de hospí-
cio e hospital.

Segundo o atual presidente da
Fundação, major Heleno Barbosa, da
Polícia Militar, entre maio de 90 e
agosto de 91 — período em que mais
se preencheram atestados de óbito —
a maioria das mortes foi conseqüên-
cia da debilidade física dos internos,
causada pela má alimentação. O ci-
rurgião Gabriel Simão, coordenador
de Saúde da unidade de Campo
Grande, ressalva que a taxa elevada



—— aa sauae e a Agenda sanitaria — que serao
encaminhados para a Conferencia da ONU,

Uma nova floresta no Rio 
JlaSSSala Nacional de Saude Pi'ibhca (Ensp), Paulo
Marchiori Buss, que quer propor, na Rio-
92. junto com os colegas que debateram as
desigualdades sociais e o mcio ambiente,"uma solidariedade internacional", para re-
solver os problcmas do planeta. "Podemos

< H Jav < 1* 
tolerar 

a pobreza, ja que o socialismo desa-*„ 
.1 > .«• - '50U c v'vemos nuni niuhdo eapitalista. Mas

.. aceitar a miseria c aetico"; diz Maria do

stalls Carmo 
Leal, eoordenadora de Pcsquisas da

^ 3jMPifgB '7TiTroderniza<jao incompjeta acarretou
a Sru'^Q c'° me'° ambiente, agressatj-a— fato de a Conferencia da
populafao' e concentragao de renda", diz. incluido debates em tomo da
lembrando que, em 40 anos, a populayao
urbana ganhou 100 milhoes de pessoas,

Governador vai inaugurar a area do Parque do Pariue durante a Ri°-92>em junlll
Pamiif* rlo Ro/Vro Tironr-o JKM? quandoestaraonacidadeautoridadesinler-

nacionais. Darcy disse que as mulas sao
RcodaP«()i»Gr»nd«j Para carregar a Rainha da Inglaterra".campoG.ande voMm^ Bem-humorado, o senador comentou ainda

que a floresta so estara pronta mesmo em
jacatrpagua 2092, promctendo 

"reinaugura-la" na epo-
ca junto com Brizola. Isso porque estao
sendo plantadas urn milhao de mudas de
arvorcs como pau-brasil, jacaranda c aruei-

! ra. que demoram muitos anos para crescer.
0 parque tera duas entradas — uma cmGua,a"0a Recrcio dos - r . I I rRanrtPirantcs —urumari e outra na hstrada da rome, na

Taquara — e trilhas. de quatro quilometros
para caminhadas. Segundo Darcy, boa par-

te da tloresta tcm ainda mata atantica nati-
iN <r pcMno«/3iS \a. Porem. "a vertende de Bangu esta des-

truida. ha invasoes dc b&nanais" e a mata
tera que ser restaurada.

6 o Cidade o terga-feira, 21/4/92

Credito e 
questionado

do Banco^ area invade

dos garimpeiros. 0 projeto 6 semelhante ao
aprovado em marijo passado pelo Banco Luiz Carios Dfvid
Mundial, que beneficiou Rondonia com USS Annrdn llonal nnilfl uso mdiscriminado dc mercurio na regiao" 1
167 milhoes e inaugurou a nova fasc dc em- AtUlUU ltt^dl UUUC alerta um dos tecnicos da Funai, que eonlava >
prestimos do banco ao Brasil para pianos i ha r i» com o apoio da Supcrintcndcncia da Policia if ^
rcgionais de descnvolvimcnto sustcntavcl. COlOCrtI /U lDUlOS Federal para iniciar o piano dc retirada dos

"Estamos seriamente preocupados com r garimpeiros no final da semana passada. De- ,
' invasao ilegal da area dos indios sarare pelos $<11 dll D6F120 P°'S d° • COrd° entrC 0 g10Vern° estaj?ua'e °s 1 lAi £

garimpeiros e pela cumplicidadc do govcrno " garimpeiros, prorrogando para o dial 0 de AAv-'.iite';; -"49HP y Wt
do estado de Mato Grosso, o proposto exc- BRASILIA — Tecnicos da Funai e reDre- mai° 

0 Praz0"'™ltc dc pcrmancncia na reset* < 4HS|» c'f-SST
mtnr Hn nrnictn Ho Rnnrn MnnHiol mm dkaoilia iccmcos aa runai e repre va, assessores da presidcncia da Funai con- 1W ^ Hk 1Mhh£& WmWm >cutor do projeto do banco Mundial, com sentantes de entidades de defesa de tnbos tnm aue a Sunerintendench da Poltci-i Fede- flv'InHv <?' ¦-essasitua?ao , denuncia a carta do EDF. indiBenas dennncianm ontem one o 'icordo ? 3 supmntenaencia_aa rolicm reae late ^iiim
aorovacao do nroieto sem orimeiro remover !na«geiias denunciaram omem que o acorao ral dcu uma contra-ordem e adiou ^VHHKaprovayio uo projeto st-m pnmuro rcmovtr informal firmado entre 0 governo de Mato onerncSn r-iufcloci i <snnerintpnH?nri'i mo- iPTtaiV' flios garimpeiros da area, tomando-se passos Grosso e os oarimneiros aue ocunam ilccal- ?uPermtcnaencia P1C liBiig
mmi>in5 nin remnr ns H'mns in mpin uiosso e os garimpeiros que ocupam ucgui fcre nao comentar a dccisao. ML mmconcretos para reparar os aanos ao meio mente a reserva sarare pode colocar em pen- "Amnaradns nelo acerto com o noverno / i&stjL JKfambiente por eles causados e determinando- Pft ns nnncn m-ns He 70 indios nne h'lhit'im Amparaaos peio acerto com o go erno / Jmr- Mp-jjb,'. ».
r» .,c «o1ao go os pouco igais ae /u maios que nauiiam estadual, os garimpeiros invadiram ainda -ijsy M, Jg ft; mseas responsabilidades pelosdanos,compro- area. Preocupados com a proximidade dos majs.. reserva dos sarare" destaca um dos <-jpamcteria seriamente qua quer possibilidade de Hp otHmnpirn* da nMph mais a reserva aos sarare , aesiaca um uos -a 

fBmf mKf- «•
<nrr«>:n Hn nmintr." acampamcntos ae garimpeiros aa aiaeia, tecnicos que contabiliza cerca de seis mil HR mK w €?» jm,*sucisso oo projcio . 

(apenas 10 quilometros os separam), os cspc- garimpeiros invasores. O secretiirio de Meio V ' 
t J

Jara corngir cssa situagao o bDr pro- ciahstas da Funai reclamam que o govcrno Ambiente do Mato Grosso, Eucario Queiroz, .'«¦ * Mr «|
pos ao Banco Mundial tomar "pelo mcnos do estado e ate mesmo a Policia Federal ,u-l0 aceita a versao de que o governo esta- W§SmTW*W- ^jWMHfl m WW
tres medidas; 1) rcquerer a rcmogao dos mi- deixaram de cumprir ordem judicial para <jUal sc;a um empccilho para a retirada dos IIBKK , A^! I 'Ml St itM?*:
nciros da area antes da apresentagao do pro- desimpedir a reserva. garimpeiros. "Sc a Funai quiser desocupar 1^ i'
jeto ao board do banco e insistir na verifica- "A situagao e critica. Os indios cstiio area basta levar a Policia Federal e tirar os *%, ¦ ¦'"jMBW$m

§to peliis'orgaS^^o-g^M^S acossados'sem 
area para pesca c ca?a c lia garimpeiros", defende o secretario. Maria do Carmo e Paulo Buss denunciaram abandono dos pobres

se o Banco Mundial nao quiser enviar uma i»i"»"" ... .. . .. ... m. __ 7 •missao para essa finalidade ao Brasil; 2) in- A fannaA mnnrliAl doen^as as qoais os indios sao extrcmamen-

Jacatrpôgua

Racreio aosBandeirantes

Maria do Carmo e Paulo Buss denunciaram abandono dos pobres

6 o Cidade o terça-feira, 21/4/92

WASHINGTON — A pouco mais de um
mês da Rio-92 e da data prevista para sua
votação, o empréstimo de US$ 204 mijhões
do Banco Mundial para um projeto de desen-
volvimento sustentável no Mato Grosso
ameaça virar o novo alvo da campanha dos
grupos ecológicos americanos contra a de-
vastação do meio ambiente na Amazônia.
Em carta enviada no final da semana passada
ao presidente do Banco Mundial, Lewis T.
Preston, a organização Environmental De-
fense Fund (EDF) pede que a aprovação do
projeto, marcada para 26 de maio, seja con-
dicionada à remoção dos garimpeiros que
invadiram o territórios dos índios sararé, lo-
calizado na área a ser beneficiada pelo plano.

Uma das mais ativas organizações ecoló-
gicas americanas, a EDF planeja mobilizar
outros grupos ecológicos americanos c fazer
um grande barulho em torno da questão
durante a Rio-92 se o Banco Mundial apro-
var o projeto sem providenciar antes a saída
dos garimpeiros. O projeto é semelhante ao
aprovado em março passado pelo Banco
Mundial, que beneficiou Rondônia com USS
167 milhões e inaugurou a nova fase de em-
préstimos do banco ao Brasil para planos
regionais de desenvolvimento sustentável.

"Estamos seriamente preocupados com a
invasão ilegal da área dos índios sararé pelos
garimpeiros e pela cumplicidade do governo
do estado de Mato Grosso, o proposto exe-
cutor do projeto do Banco Mundial, com
essa situação", denuncia a carta do EDF. "A
aprovação do projeto sem primeiro remover
os garimpeiros da área, tomando-se passos
concretos para reparar os danos ao meio
ambiente por eles causados e determinando-
se as responsabilidades pelos danos, compro-
meteria seriamente qualquer possibilidade de
sucesso do projeto".

Para "corrigir essa situação", o EDF pro-
pôs ao Banco Mundial tomar "pelo menos"
três medidas: 1) requerer a remoção dos mi-
neiros da área antes da apresentação do pro-
jeto ao board do banco e insistir na verifica-
ção local das providências, que poderia ser
feita pelas organizações não-governamentais
se o Banco Mundial não quiser enviar uma
missão para essa finalidade ao Brasil; 2) in-
cluir como parte do projeto a tomada de
medidas concretas e prazos para a restaura-
ção da área degradada pelos garimpeiros; 3)
assegurar que os tomadores do empréstimo,
isto c, o governo de Mato Grosso, assumirá o
custo da remoção dos invasores.

Além do presidente do Banco Mundial, a
carta da EDF foi encaminhada ao vice-presi-
dente do banco para América Latina e Cari-
bc, Sliarid Husain, e o diretor do Departa-
mento para o Brasil, Armeane Choksi, além
dos funcionários do Banco Mundial encarre-
gados da análise do projeto. Juntamente com
a carta, a EDF enviou um longo relatório

—sobTC-o-drama-draríndios sararé,~assinadcr
por 13 organizações não-governamentais
brasileiras e preparado especialmente para o
Banco Mundial.

O relatório faz duras denúncias ao gover-
nador de Mato Grosso, Júlio Campos, acu-
sando-ó de ter "ignorado completamente a
componente indígena do projeto", além de
ter "violado abertamente" a decisão judicial
qtie determinou, em 18 de dezembro de 1991,
a imediata remoção dos invasores da área

-kdigena dos sararé. -Segundo as, efit-kiaée

zsy^./\

Acordo ilegal pode

colocar 70 índios

sararé em perigo
BRASÍLIA — Técnicos da Funai e repre-

sentantes de entidades de defesa de tribos
indígenas denunciaram ontem que o acordo
informal firmado entre o governo de Mato
Grosso e os garimpeiros que ocupam ilegal-
mente a reserva sararé pode colocar em peri-
go os pouco mais de 70 índios que habitam a
área. Preocupados com a proximidade dos
acampamentos de garimpeiros da aldeia,
(apenas 10 quilômetros os separam), os espe-
cialistas da Funai reclamam que o governo
do estado e até mesmo a Polícia Federal
deixaram de cumprir ordem judicial para
desimpedir a reserva.

"A situação é crítica. Os índios estão
acossados, sem área para pesca e caça e há

uso indiscriminado de mercúrio na região",
alerta um dos técnicos da Funai, que contava
com o apoio da Superintendência da Polícia
Federal para iniciar o plano de retirada dos
garimpeiros no final da semana passada. De-
pois do acordo entre o governo estadual e os
garimpeiros, prorrogando para o dia 10 de
maio o prazo-limite de permanência na reser-
va, assessores da presidência da Funai con-
tam que a Superintendência da Polícia Fede-
ral deu uma contra-ordem c adiou a
operação. Cautelosa, a superintendência pre-
fere não comentar a decisão."Amparados 

pelo acerto com o governo
estadual, os garimpeiros invadiram ainda
mais a reserva dos sararé", destaca um dos
técnicos que contabiliza cerca de seis mil
garimpeiros invasores. O secretário de Meio
Ambiente do Mato Grosso, Eucário Queiroz,
não aceita a versão de que o governo esta-
dual seja um empecilho para a retirada dos
garimpeiros. "Se a Funai quiser desocupar a
área basta levar a Polícia Federal e tirar os
garimpeiros", defende o secretário.

Atenção mundial

se volta de novo;

para nambiquara

te vulneráveis. Segundo dados da Funai,
76,5% da população dos nambiquara já
contraíram malária; Depois de ter soa po-
pulaçio reduzida de 20 mil pessoas no co-

nambiquara estão nova-
M, segundo ò aiar-

tuem um subgrupo, recebem atenção tatei-
nacional, que dessa vez pode adquirir uma
dimensão maior por causa da Rio-92. Na
década de 70, a reserva dos nambiquara

I ficou conhecida como a Biafra brasileira
| depois que um grupo de médicos da Cruz
NfltifiMtiMMHiiiMM

tribo: "A vida desses índios é uma vergo-
nha, não somente para o Brasil, mas para
toda a humanidade . Eles tinham sido qua-
se dizimados por uma epidemia de desinte-
ria, provocada pela contaminação dos rios
pelo Tordon 155-BR, perigoso desfolhante
utilizado na época para derrubar árvores sa
floresta amazônica.

¦ "Os danos ambientais e sociais causa-
dos pela mineração ilegal já são irreversi-
veis. Os rios Água Suja e Sararé estão
completamente poluídos por óleo e lubrifl-
cantes e envenenados por mercúrio usado
na extração do ouro. Mais de 200 hectares

- de floresta-já. foram destruídos. O leito....
natural do rio Água Suja tem sido a frontei-
ra natural da área dos índios. Buracos
enormes e fundos foram cavados à margem
dos rios e se tornaram focos para a dissemi-
nação de doenças. A pesca e a caça, as duas

médicos da Cruz Vermelha, pouco foi feito |
décadas para melhorar a situação dos Bam-

brasileiras] Campòs fez um acordo ilegal com
os garimpeiros, permitindo-os ficar 60 dias
nas terras dos índios cm troca da promessa
de que depois se retirariam pacificamente.

biquara, que voltam à cena internacional
pelo mesmo motivo de antes: a destruição
de seu meio ambiente, agora provocada
pela ação dos garimpeiros, que espalharam

quara, se tornaram quase impossível, devi-
do à contaminação dos rios e ao grande
barulho dos motores da mineração, que
afasta os animais selvagens". Cerca de dez
dragas de mineração entram por tiia na
área dos sarará. Boa parte desses novos
garimpeiros, denuncia Síeve Schawartz-
man, do Environmental Defere# Fund, vêm
das terras ianomâmi, em Roraima, onde
foram proibidos de atuar.

A área do Parque

Campo Grande

,.,,7 Bangu
Mir
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Crédito é 
questionado

¦ Ecologista não quer dinheiro do Banco Mundial para área invadida

Uma nova floresta no

Fórum Global não tem

Luiz Carlos Dfvid

Fiocruz debate origem

da 
poluição 

no mundo

6 6 Brizola vai inaugurar uma flores-
V/ ta na Rio-92. Será a Floresta do

Brizola". Assim o senador Darcy Ribeiro
anunciou ontem a criação do Parque da
Pedra Branca, com 12.500 hectares, "três
vezes maior que a Floresta da Tijuca". A
área. que fica entre a praia dc Grumari e
Jacarcpaguá. está sendo preparada: terá
quatro heliportos e dois pórticos de madei-
ra encomendados ao arquiteto Zanine.

O senador acredita que "a floreia não é
pára ser visitada de carro" e, portanto, vai
manter no parque 40 mulas, que serão cui-
dadas "pelos doidos da Colônia Ju.Háno
Moreira". Brincando com a inauguração

garantia para 
crédito

'Borrachudo' 
vira ameaça

A falta de especialistas que persigam a
melhor maneira de combater as doenças
transmitidas por mosquitos pode acarretar
sérios problemas ambientais. A batalha é
árdua já que é necessário encontrar insetici-
das que hão sejam nocivos ao meio ambien-
te. Por causa disso, a oncoccrcose. doença
da qual quase não se ouve falar, transmitida
pelo popular mosquito borrachudo e que,
hoje] se restringe a menos de mil casos
localizados na Amazônia, está prestes a se
tornar uma ameaça para o Brasil.

Segundo o especialista Anthony Shelley.
chefe da Divisão Médica e Veterinária do
Museu Britânico! que participou ontem do
debate Ecologia c Controle de Vetores, na
Cimades. a doença — que causa perda de
elasticidade da pele e. mais tarde, cegueira
— já tem grandes possibilidades de se alas-

trar pelo país, trazida por garimpeiros con-
taminados que abandonam os garimpos e
mudam-se para outras cidades.

"O borrachudo existe 110 país inteiro. Se
um deles pica uma pessoa que está doente,
torna-se um transmissor", diz Shelley, lem-
brando que já há casos conhecidos em
Goiás e na Bolívia. Ele explica que é difícil
controlar a doença, por falta de conheci-
mento da biologia do borrachudo. "O verme
adulto causador é resistente e precisamos
tentar matá-lo enquanto é ainda uma lava",
diz Shelley que lidera; na Inglaterra, um
intercâmbio entre pesquisadores do Museu
Britânico e da Fiocruz. Ele explica que a
escassez de especialistas torna difícil tam-
bém o controle de outras doenças transmiti-
das por vetores.

Teodomiro Braga
Correspondente

Governador vai inaugurar
Parque da Pedra Branca
na conferência em junho

do parque durante a Rio-92, em junho,
quando estarão na cidade autoridades inter-
nacionais, Darcy disse que 

"as mulas são
para carregar a Rainha da Inglaterra".
Bem-humorado, o senador comentou ainda
que a floresta só estará pronta mesmo em
2092, prometendo "reinaugurá-la" na épo-
ca junto com Brizola. Isso porque estão
sendo plantadas um milhão de mudas dc
árvores como pau-brasil, jacarandá e aruei-
ra, que demoram muitos anos para crescer.

O parque terá duas entradas — uma em
Grumari e outra na Estrada da Fome, na
Taquara — e trilhas de quatro quilômetros
para caminhadas. Segundo Darcy. boa par-
te da floresta tem ainda mata atântica nati-
va. Porém, "a vertende de Bângu está des-
truida. há invasões de bananais" e a mata
terá que ser restaurada.

O governador Leonel Brizola declarou
ontem que o governo do estado continuará
apoiando o Fórum Global, com a possibili-
dade do uso da linha de crédito de Cr$ 3,5
bilhões já autorizada pelo Banerj, mas que
ainda não pôde ser utilizada em sua totali-
dade pela falta de garantias de novos recur-
sos para o evento. Brizola visitou os escrito-
rios instalados no Hotel Glória, e depois
reuniu-se com os organizadores, Warren
Lindner e Tony Gross, para fazer um ba-
lanço sobre a situação do Fórum Global,
que ainda não reuniu a verba necessária
para a sua realização. Até ontem, os organi-
zadores já haviam recebido a confirmação
de 11 mil pessoas que virão de 125 países.

Apesar da dúvida em relação ao levanta-
mento dos USS 7 milhões necessários, o
governador não acredita que o Fórum pos-
sa ser cancelado: "Esse evento dará legiti-
midade â conferência oficial, trazendo mui-
tos recursos para o Rio. Imagino que alguns
empresários devam se sensibilizar", expli-
cou. Brizola afirmou que vai entrar em
contato com o prefeito Marcello Alencar,

para que mais fundos sejam levantados:"Nós do estado também pensamos que nos-
sa contribuição com infraestrutura seria su-
ficiente, mas não foi e por isso entramos
com a doação de CrS 1,5 milhões, e mais o
apoio da linha de crédito", disse.

O coordenador geral do Fórum Global,
Warren Lindner, indicou que vários gover-
nos de outros países estão mobilizados, in-
clusive patrocinando a vinda de muitas
ONGs. Mas, para entrar com o montante
que falta, eles precisam da confirmação da
ajuda governamental: 

"Precisamos urgen-
temente de um documento escrito com a
promessa do ministro Carlos Garcia, que
comprometeu-se verbalmente com a ajuda
estimada em de USS 3 milhões cm equipa-
mentos e outras facilidades". Os organiza-
dores pretendem negociar com o Banerj,
ainda esta semana, para que a doação da
Secretaria do Meio Ambiente, de CrS I
bilhão sirva como garantia para a libera-
ção de mais CrS 2 bilhões da linha de
crédito que restam.

O Brasil, como seus congêneres do Tercei-
ro Mundo, solre do mal da modernização
incompleta. Essa doença tem como principal
causa a confusão que se fez ao longo das
décadas entre desenvolvimento e crescimento
econômico. E como principal conseqüência o
perigo de que os países em desenvolvimento
acabem coroados como os grandes poluidores'dlv'pláneta,'isentándo'-se 0'Primeiro Mundo
de qualquer responsabilidade.

O alerta foi feito durante o debate Desi-
gualdades sociais e meio ambiente, um dos
principais temas do primeiro dia da Confe-
rência Internacional de Meio Ambiente,
Desenvolvimento e Saúde (Cimades), uma
espécie de prévia para a Rio-92, promovida
pela Fiocruz em várias dependências da
fundação e que reunirá até sexta-feira espe-
cialistas brasileiros c estrangeiros em ecolo-
gia, controle de vetores, ecotoxicologia, de-"sipíMides sociais e educação.

As discussões da Cimades tomam como
base o relatório do Encontro Nacional so-
bre Saúde e Meio e Ambiente, realizado
pela Fiocruz em setembro passado, e deve-
rão resultar em dois documentos — a Carta
da Saúde e a Agenda Sanitária — que serão
encaminhados para a Conferência da ONU,
em junho."Nossa apropriação de tecnologia é par-
ciai, por causa do crescimento econômico a
qualquer preço", explica o diretor da Esco-
la Nacional de Saúde Pública (Ensp), Paulo
Marchiori Buss, que quer propor, na Rio-
92, junto com os colegas que debateram as
desigualdades sociais e o meio ambiente,"uma solidariedade internacional", para rc-
solver os problemas do planeta. 

"Podemos
tolerar a pobreza, já que o socialismo desa-
bou e vivemos num mundo capitalista. Mas
aceitar a miséria é aético", diz Maria do
Carmo Leal, coordenadora de Pesquisas da
Ensp.

'rATTTOdcriiizaçào incompleta acarretou
a destruição do meio ambiente, ágressàt)-á-
população e concentração de renda", diz.
lembrando que, em 40 anos, a população
urbana ganhou 100 milhões de pessoas.

contra os 10 milhões de aumento na área
rural.

Segundo as previsões dos pesquisadores,
nos países do Primeiro Mundo, onde já
foram atingidos níveis altos de desenvolvi-
mento tecnológico, aos poucos, não será
mais necessária a utilização de tecnologias
sujas para produzir, nem de recursos natu-
rais não renováveis. Só que não se deve
responsabilizar os que poluem, apenas, mas
os que já poluíram também", alerta Maria
do Carmo, lembrando, por exemplo, que o
buraco do ozônio não foi causado pela ação
do Terceiro Mundo.

Os pesquisadores vão encaminhar para a
Conferência da ONU uma verdadeira pre-
gação contra o neo-liberalismo — "que se
tornou uma coqueluche mundial" — 110
Terceiro Mundo. "Reduzir o papel do esta-

._dQ_é_b_om-üos-países-onde-a-populaçào já-
atingiu um certo patamar de condições de
vida. No Terceiro Mundo, o estado ainda
tem papel fundamental", afirma Maria do
Carmo, ressaltando que melhorias flagra-
das no Censo demográfico de 1991, como
os 80% da população com algum nível de
alfabetização e 75% dos domicílios ligados
à rede dc água devem-se à ação do estado.
Essas idéias e propostas estão documenta-
das no livro Saúde, Meio Ambiente e Desen-
volvimento, assinado, além dc Maria do
Carmo e Buss, por Rodolfo Rodriguez e
Paulo Sabroza, c que será lançado em dois
volumes, durante a Rio 92.

h "A comunidade científica brasileira
vai entrar na Rio-92 de luto", anun-

ciou ontem o presidente da SBPC, Ênio
Candotti. Ele fez um protesto contra a falta
de verbas destinadas à pesquisa pelo gover-
no. Segundo Ênio, dos mil centros de pes-
quisa do pais, 600 estão em estado de aban-
dono. No Rio, o CNPq deve, desde maio,
USS 25 milhões à Universidade Federal do
Rio dc Janeiro. Ênio condenou também o
fato de a Conferência da ONU não ter
incluído debates em torno da comunidade
científica na Rio-92. "Já estou preparando
minha gravata preta para junho", ironizou.

my
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Corneel Maria/RYCKEBOER— Qual a contribuição da Dü'
cumenta dc Kassel à arte con'

JEHOVANIRA CHRYSÒSTOMO DE
m—, SOUSA

ASSEL, Alemanha — Há
I ^ três anos o belga Jan Hoet

JLJLnão faz outra coisa: visita
galerias, percorre museus, avalia ex-
posições e ateliês. Como se não bas-
lasse, ainda recebe anualmente mi-
Ihares de correspondências de
artistas, manuscritos, fotografias de
esculturas e gravuras. Pior: dia desses
chegou a suas mãos uma garrafa de
plástico que continha uma mensa-
gem. Não era nenhum pirata perdi-
do. Tratava-se apenas de uma brin-
cadeira de alguém cheio de vontade
de ter o nome incluído na seletissima
ljsta de artistas que
vão participar da no- i
1.1a versão da Docu-
menta dc Kassel. De Pgln
junho a setembro •
deste ano, a Docu- \£2 gff
menta — a mais im- y
portante exposição "f
de vanguarda do MUH
mundo — vai es-
quentar as ruas da ci- r€f)f6Si
dade. São esperados ()yr
mais de nicio milhão r
de visitantes. Como
diretor do evento,
Hoet teve que selecionar obras de 186
artistas entre as mais de 1.500 que lhe
foram apresentadas. A mostra reúne,
pela primeira vez, artistas dos cinco
continentes. A América Latina mar-
ca presença com Chile, Cuba, Argen-
tina e Brasil.

Os primeiros brasileiros a partici-
par da Documenta de Kassel serão
os cariocas Waltércio Caldas e Cildo
Meirelles, os paulistas Jac Leirner e
José Resende e o gaúcho Saint-Clair
Ccmin, que reside há mais dc 20 anos
èntre Nova Iorque e Paris. Eles fo-
ram escolhidos em março de 1991,
quando passou pela América Latina
um dos três curadores da atual edi-
ção da Documenta, o belga Barl De
Baere. Medindo as palavras, De Bac-
re se limitou a declarar, em sua pas-
sagein pelo Rio, onde avaliou obras
de mais de 50 artistas, que pretendia
abrir no espaço da Documenta "uma
jánerá piira á arte contemporânea
brasileira".

A comissão de curadores da
Documenta é formada ainda pelo
italiano Luigi Tazzi c o grego
Deny Zacharopoulos. Mas. no
fim das contas, é mesmo Jan Hoet
quem escolhe o que entra na ex-
posição. Ele se diz impressionado
com o avanço da linguagem artís-
tica nos países do Terceiro Mun-
do. "No eme diz à ajte, o
Brasil não está atrasado em rela-
ção á Europa." Hoet recebeu com

-exclusividade o JORNAL DO
BRASIL no escritório da Docu-
menta-1992. no Museu Friederi-
cianum, em Kassel, onde conce-
deu a entrevista a seguir.

Cildo Meirelles
Bart de Baere

Jac Leirner
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^ "11^ ^ T3 i rv Milhoes para Madonna
III IXIIV O maior contrato ja feito por

-*¦ um com gravadora
Id ,, „,, u MR n„ c„„i foi acertado recentemente entrcRex, Mott the Hoople e Dr. Fee Wmr«c Madonna e a Timegood — o nome Roxette, alias, saiu

de deste ultimo. Earner. 3 jornal 77*
show inclui ainda um set New York Times, Madonna
com direito a acordcon e bando- || bcra US$ 60 milhoes por

lins. fl^^HWy| contrato de sete superando
O compatriota Abba, predeces- M&> ^KB/jfW 0 contrato de Michael Jackson

sor da dupla na invasao das para- ¦ML J^^HP com aSony Music, queen vol ve-
das tern qualquer lUMjK cifra de US$ 50 milhoes. O
parentesco musical renegado pelo *" , novo contrato de Madonna,
guitarrista. E o tambem sueco 9.9 

' 
da nao confirmado pela Time

Army of Lovers, um trio W¦! Warner, preve o lanpamento de
amea^a Wm^,Jk Um por ano. Com basesucesso destilando crises existen- np.„ „mr(in iwr.,

cionaTda5 
^umgr^p^de^-

tores V JHi
parte de uma estrategia da dupla. ao longo da carrcira. IHSSHEm desde agosto do ano i i nftV„ HHP J *
passado, Per e Marie querem apro- Ulfld uOVd fjHI r %*.. f , li

a da banda Scarlet Alexandra Ripley

havia solo filmagem do
"acusticos, tipo Suzanne Vega do por de

melosos , BIBH^B jflBBHnF BBHHB C
que estao chegando onde queriam. Marie Fredriksson e Per Gessle: sucesso de publico Unidos (CBS),

C?5- \ ^Vofrr ¦
inflamam alnda

ÁRIES • 21/3 a 20/4
Continua a tendên-
cia de sobressaltos
emocionais além de
uma mudança quase que radical na sua

.forma de se comportar, amar e se posicio-
nar diante dos seus dilemas, pudores e
atrações. Atenção a tiques nervosos.

TOURO • 21/4 a 20/5
Dificuldade em con-
trolar sua ira e seus
anseios, de se des-
tacar como uma pessoa especial ou mes-
mo quebrar a rotina e dar mais espaço
para que coisas novas o tirem de uma meta
previsível. Ânimos agitados.

m
m

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
As parcerias vivem
um momento crucial
de mudança e de re-
novação. O dia é agitado, incomum e o
pressiona a tentar alternativas criativas
que suplantem seus medos, hábitos anti-
gos e idéias ultrapassadas.

CÂNCER *21/6 a 21/7
Sensibilidade exa-
cerbada e pressão
para se esquecer um
pouco do passado e ser mais despojado
para poder se adaptar aos recentes aconte-
cimentos. O dia favorece o uso mais amplo
da sua intuição.

I HORÓSCOPO

VIRGEM • 23/8 a 22/9
A vertigem dos
acontecimentos não
dá brechas a com-
portamentos comodistas. A cada momento
é necessário readministar o que já parecia
certo para não ficar se chocando continua-
mente com mudanças súbitas.

LIBRA • 23/9 a 22/10
Cautela especial de-
ve estar na ordem
do dia, sobretudo
dos librianos do 2o decanato e do início da
regência, devido a uma tendência a ex-
pressar talvez de forma bizarra e afetada
suas idéias e reclamações.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
0 clima de insegu-
rança urbana pode
estar fazendo com
que você tenha que renovar seus cuidados
e se tornar ainda mais esperto e atento
para não se sentir abandonado pela sorte.
Dia bom para atos libertários.

LEÃO • 22/7 a 22/8
Disputas afetivas
reações afetadas
rebeldes e descon-
tentamento com a rotina inflamam ainda
mais seus desejos de transcendência. Po-
rém a intransigência dificulta a pacificação
de conflitos pendentes.

2 o terça-feira, 21/4/92 JORNAL DO BRASIL
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Roxette

Dupla sueca faz show
na Apoteose e grava
músicas no Brasil

PEDRO SÓ

V/ M smorgasbord produzido no
cajor dos trópicos pode não ser a
coisa mais confiável do mundo.
Mas a dupla sueca Roxette não está
nem aí para isso: depois que passar
pelo Brasil, no mês que vem, vai
desovar no mercado mundial um
similar musical deste suspeito festi-
vai de iguarias. Per Gessle e Marie
Fredriksson já estão com tudo cer-
to para gravarem algumas músicas
em um estúdio nacional. Mais tar-
de, elas devem aparecer nos com-
pactos e, possivelmente, em novo
álbum. Pelo telefone, de Estocol-
mo, o guitarrista Per falou so-
bre seus planos para a temporada
verde-amarela e garantiu que, ao
vivo, soa bem menos pop do que
nos discos.

Dia 9 de maio, ele e Marie se
apresentam na Praça da Apoteose,
completando a turnê sul-americana
com shows em Porto Alegre, São
Paulo, Belo Horizonte, Chile, Para-
guai, Uruguai e Argentina (onde
irão encarar uma platéia de 60 mil
pessoas, maior do que todas as que
já tiveram pela frente). Vão inter-
pretar basicamente músicas de seus
segundo e terceiro álbuns (Look
sliarp! e Joyridé), ambos estourados
por aqui. E acompanhados pelos
mesmos músicos suecos que toca-
ram em Joyride. Per explicou que,
no palco, mostra mais claramente
as influências que afirma ter sofri-
do, todas da melhor qualidade: T.

in' Rio

Rex, Mott the Hoople e Dr. Feel-
good — o nome Roxette, aliás, saiu
de uma música deste último. O
show inclui ainda um sei acústico,
com direito a acordeon e bando-
lins.

O compatriota Abba, predeces-
sor da dupla na invasão das para-
das internacionais, tem qualquer
parentesco musical renegado pelo
guitarrista. E o também sueco
Army of Lovers, um trio novo que
ameaça seguir a mesma trilha de
sucesso destilando crises existen-
ciais à maneira camp de Ingmar
Bergman, é capaz de lhe causar
náuseas. "Eles são como o Milli
Vanilli", enoja-se. Segundo Per, o
elemento escandinavo aparece no
Roxette em algumas melodias foi-
clóricas. "As raízes germânicas são
as mesmas que as da música tradi-
cional da Escócia e da Irlanda",
diz.

As gravações no Brasil fazem
parte de uma estratégia da dupla.
Em excursão desde agosto do ano
passado, Per e Marie querem apro-
veitar a coesão da banda registran-
do as novas composições em dife-
rentes estúdios do mundo,
praticamente ao vivo. Aliás, em
matéria de estratégias, ele e sua
parceira são bons: depois de co-
nhecer o sucesso em seu pais no co-
mando de um grupo de rock cha-
mado Gyllene Tyder, o guitarrista
resolveu se juntar à cantora (que já
havia gravado três álbuns solo -
"acústicos, tipo Suzanne Vega")
para conquistar o mundo. Passa-
ram a compor em inglês e agora,
vários hits melosos depois, parece
que estão chegando onde queriam. Marie Fredriksson e Per Gessle: sucesso de público

Milhões para Madonna
O maior contrato já feito por

um artista com uma gravadora
foi acertado recentemente entre a
superstar Madonna e a Time
Warner. Segundo o jornal Tlie
New York Times, Madonna rece-
berá US$ 60 milhões por um
contrato de sete anos, superando
o contrato de Michael Jackson
com a Sony Music, que envolve-
ria a cifra de US$ 50 milhões. O
novo contrato de Madonna, ain-
da não confirmado pela Time
Warner, prevê o lançamento de
um disco por ano. Com base
nesse acordo, Ma-
donna pretende —
imitando o artista
pop Andy Warhol
— criar "uma fá-
brica de idéias",
reunindo ao seu re-
dor, onde quer que
vá, um grupo de es-
critores, fotógra-
fos, diretores e edi-
tores que conheceu
ao longo da carreira.
Uma nova
Scarlet

Em Io de maio se-
rá iniciada a busca mundial pela
atriz que viverá o papel de Scar-
let 0'Hara na minissérie de TV
Scarlet, baseada no romance do
mesmo nome escrito por Alexan-
dra Ripley — a continuação de
...£¦ o vento levou, de Margareth
Mitchell. O consórcio que adqui-
riu, por US$ 30 milhões, os direi-
tos de filmagem do livro, forma-
do por empresas de televisão da
França (MIP-TV), da Itália
(Grupo Bcrlusconi), da Alemã-
nha (Kirchgruppe) e dos Estados
Unidos (CBS), pretende realizar

um concurso internacional para
escolher, entre rostos novos, a
intérprete ideal para a minissérie
de oito horas. Na adaptação pa-ra o cinema do primeiro roman-
ce, em 1939, o papel principal foi
entregue á inglesa Vivien Lcigh.
Bcats no Brasil

Um safári musical via dance
music: assim pode ser definido o
som dos ingleses do Beats interna-
tional, que baixam acampamento
no Brasil em novembro. Liderado
por Norman Cook, cx-intcgrante
dos House Martins, o grupo vem
para uma série de apresentações
no Rio, São Paulo, Brasília e Re-

cife a convite do Bri-
t i s h C o u n c i 1. A
excursão vai repré-
sentar uma abertura
na programação cul-
tural patrocinada pe-
lo órgão, que rara-
mente inclui a música
popular. Segundo
Diana Pinto, coorde-
nadora cultural c
educacional do ór-
gão, o critério de es-
colha passou pela
viabilidade da produ-
ção. "Eles não são
muito badalados co-

mercialmente", disse. Mas o prin-
cipal motivo foi a boa experiência
que o Council teve com o grupo
no Quênia e na Zâmbia, onde,
além de shows, o Beats fez works-
hops. Em seu álbum de estréia, Let
tlwm eat bingo, o grupo sampleoit
diversos trechos de música afri-
cana, o que sem dúvida deve ter
motivado os encontros com mú-
sicos e DJs locais. Como no mes-
mo disco também foram usadas
palavras em português, é possi-
vel que no Brasil haja um inter-
câmbio semelhante.

SAGITARIO • 22/11 a 21/12 CAFRICORNIO • 22/12 a 20/1 AQUARIO • 21/1 a 19/2 PEIXES • 20/2 a 20/3
Ansiedade aceleraVaidade, criativida-1 Tendencia a testar '[TZ3 

\ Exija mais respeito et^JV^^ri^rrjsdl
da e tendencia a cor- e tendencia a L —as pessoas e a fazer /*») •* diplomacia nns sens
rer riscos e ser leva- {[ PHv aastar muita eneraiar ^HBsl aauilo que voce de- n v £&=- relacionamentos e
do por impulsos indiscretos, contestatorios em coisas futeis e que talvez nao surtam cidir, talvez nao parando para pesar bem aproveite para falar francamente sobre
e, &s vezes, irrespons&veis. Tendencias efeito esperado. O que fazer? Investigue as conseqiiencias dos seus impulsos aven- aquilo que Ihe incomoda nas pessoas mais
anarquistas e individualistas. O lar e o com apuro e paciencia suas dificuldades tureiros e exibicionistas. Mesmo assim o chegadas. Naoinsistaem moldar os outros
amor pedem mais intimidade. atuais de relacionamento. dia e rico em intensidade. conforme as suas carencias.

IpADRlNHOS

GARFIELD  ^ JIM DAVIS AS COBRAS VERiSSIMO
DO HOdEft) /-—- GHnVFR (HOME^OE (VENDC?)^{sd^(cgR&BRo) P7C?<iO/ ||CA I II TY CO ASUELA

\ I I M varfA VMS 1! r? /i n .w— hnVkmV^Vr^ b ¦— L—- -__J^

O MENINO MALUQUINHO ZIRALDO ,° 
CONDOM*NIQ 

1 '  LAERTE|
JA'E<£REVEUA NQ5SA) PIZ Uo TIKMPENTK OE I/...FAZ UM UNDO PIX.UR- TTTFMORRET^ COVEOMWO WNRdL tE ~"^n 

L--~ ^7aT^\
PBCINHAiOBRE v—COMO)CAMI<OMO BCANCO, 50 SDSRE ALIBERDADE... < ^FIN4L- / QuiMONO, I / HOMEMAGE") ) / MO) MICK \X \.TIBAPENTK? J/JA U E... A COM A CORPA NO r ~~—' \\ ,1 OSR) / AO WMjOR. DO / (ESTA'FttRA 0 SO) Y CRU20ROFOl \ \/J /-—V\ ^—> SINVO w cAniMnci MweRSA'RJC\/J (comoo

MAGO DE ID PARKER E HART PEANUTS CHARLES M. SCHULZ
7—i III ESTA flDAnP P P&ODFNA) ® 9^)^ ESTAMOS PRO- PREFERIRIA (?L1E VOG§. VOCE IMPDE MAlS RE&-O dUfo] [0~~T~f jffy' ii PEMA1& PARA NO'S VO&] dULGAlHEMTO ^o'SESON 

NA0 VI|^.^VE&T1D0 PEITO ipUAMDO SABEM
^ ^ 

1 "7r-p«rrc=r^ —zrp=^—^SR-uea,"®

^'*1

ED MORT  L.F.VERlSSIMO E MIGUEL PAIVA CEBOLINHA MAURiCIO DE SOUSA
E£££&l UbttB FOTC& £. HMM .SIM.." I VOCE N£DQ06RT1 ^"0° ^ SBJ u.iiiX |(——i r'auEM poi S f—  —
E=,'t- 

^ 

Ml)ITOEiVElADOE.. ^ 

^

FRANK E ERNEST THAVES BELINDA DEAN YOUNG E STAN DRAKE
nrr\l/>!A t-.r- «3U FATEK C SUI J.INI.IU MVO- I uio OJ Sail? CE Xou.CEllS.| |^T7 W PffKi50 K | NCfe O IWCt- )(" VCCES Dl.AGENCIA. DE ow L EU SOU mluto \ %g%ff2&!gtrj&£& ^. EMPREGOS |j ^ CfC&\ BOM PARA trabalhos

. /I -\ 
S&yi'' 

¦ &EMeuPERVis/s:o... i m iQfim
^^4^ i \VJka, no Mel) Ultimo lav)} Hi) &<aag^,£MPREGo, por f i vw%\

flpliEXEMPLC>,0 GHEFE h T>*nWl • l\uAw/h&i Z^aUFfl ®16a^%6, ^ y 
NUJJCA CONiaEGUlA k 

1-^g^yj 
^

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
Ansiedade acelera-p
da e tendência a cor- 
rer riscos e ser leva- pHv
do por impulsos indiscretos, contestatórios
e, às vezes, irresponsáveis. Tendências
anarquistas e individualistas. O lar e o
amor pedem mais intimidade.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Vaidade, criativida-1
de e tendência aL —
gastar muita energiar v
em coisas fúteis e que talvez não surtam o
efeito esperado. O que fazer? Investigue
com apuro e paciência suas dificuldades
atuais de relacionamento.

AQUÁRIO • 21/1 a 19/2
Tendência a testar \
as pessoas e a fazer f*j" Yg' 
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aquilo que você de- o v ^=-
cidir, talvez não parando para pesar bem
as conseqüências dos seus impulsos aven-
tureiros e exibicionistas. Mesmo assim o
dia é rico em intensidade.

PEIXES • 20/2 a 20/3
Exija mais respeito e
diplomacia nos seus
relacionamentos
aproveite para falar francamente sobre
aquilo que lhe incomoda nas pessoas mais
chegadas. Não insista em moldar os outros
conforme as suas carências.
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HORIZONTAIS — 1 — mania que têm certas aves dearrancarem e comerem as próprias penas ou as de
outras aves; 11 — devassidões, bandalheiras; libertina-
gens; 12 — designação comum aos arbustos ornamen-
tais das rubiáceas, de flores pequenas, brancas ouvermelhas, reunidas em inflorescências maciças; gène-ro de plantas da família das Rubiáceas, medicinais e
ornamentais (pl.); 13 — embarcação italiana anti-sub-
marina aparecida na Segunda Guerra Mundial; pesousado em joalheria, na Índia insular e no Extremo
Oriente, equivalente à décima sexta parte do tael; 14 —
casca de pouca grossura, pele fina; cortiça da árvore; 15embarcação de estrutura resistente, com proa e popaiguais, fundo chato e pequeno calado, em geral sem
propulsão própria, para transporte de carga pesada;embarcação de fundo chato e pequeno calado, casco
frágil subdividido em muitos porões, impelida por uma
roda à popa, e própria para navegação na época da17 — tpmpn gnp lov/a a Tprra para fiar uma
volta em torno do Sol; 18 — designação comum aos
pássaros da família dos traupideos; 19 — pessoa eximia
em seu oficio; 20 — cujas partes componentes estão
muito juntas; comprimidas; 23 — intrometer-se; ingerir-
se; 24 — sinhá; 25 — mamífero artiodáctilo ruminante,
dos cervideos, com chifres ramificados em galhadasfoliáceas; diminuição de marcha imposta à cavalgadu-
ra, para depois prosseguir com a rapidez inicial; 26 —
malévola; ruim; 27 — latido, ladrido; 28 — a parte mais
profunda da psique, receptáculo dos impulsos instinti-
vos, dominados pelo principio do prazer e pelo desejo
impulsivo; 29 — assento preso à parede, nas casas de
espetáculo; pessoa que não larga outra; 30 — confor-
mação particular que distingue o macho da fêmea, nos
animais e nos vegetais, atribuindo-lhes um papel deter-
minado na geração e conferindo-lhes certas caracteris-"ticas Oisiintivas; cãtáim uu eaüülUia iiaa pidnlaa uu Jc~
seus órgãos de reprodução, que os diferencia em mas-
culinos e femininos.
VERTICAIS — 1 — distúrbio da linguagem, que consis-te na repetição mecânica de palavras ou de frases
vazias de sentido para quem as repete; método de
aquisição de conhecimentos pela fixação na memória esem intervenção da inteligência; 2 — ciências da classi-ficação; ramo que se ocupa da classificação natural dos
seres vivos, animais e vegetais; 3 — a arte de bemadministrar uma casa ou um estabelecimento particularou público; bom uso que se faz de qualquer coisa; 4 —
extraordinária; excepcional; 5 — sufixo que indica fun-
ção cetona; 6 — caderno ou grupo de cadernos de uma
obra que se publica à medida que vai sendo impressa;
aglomeração de pêlos ou cabelos fora do natural, quecertos animais apresentam em alguma parte do corpo; 7símbolo da prata; 8 — saliência carnosa que nasce
no interior dos tegumentos de alguns animais de orga-
nização mais simples, e que depois se destaca paraformar um indivíduo novo; 9 — congênita, conata; 10 —
diz-se do fungo que, na parte superior, se expande em
forma mais ou menos côncava, à semelhança de um
prato; diz-se da corola monopétala regular, semelhante
a uma salva ou pires; 16 — que sofrem de consumpção
por febre lenta; 18 — mingau quase líquido de goma de
tapioca temperado com tucupi, jambu, camarão e pi-menta; papa de mandioca temperada com tucupi, alho,
sal, pimenta, a que se juntam quase sempre camarões;
21 — (abrev.) picossegundo; 22 — medida agrária equi-
valente a cem metros quadrados; 27 — fisionomia,
aparência; 28 — décimo terceiro dia do Tzolkin (anosagrado dos maias, constituído de 260 dias). Colabora-
ção do Prof. PEDRO DEMO — CEC — Brasília.

CORRESPONDÊNCIA
VIOLETA CORRÊA — Flamengo — Agradecemos a
gentileza da colaboração que vai abrilhantar nossa
Coluna. Nosso abraço.
CHARADAS METAMORFOSEADAS (troca de uma letra)
1. Ele sabia ser DISSIMULADO ocultando sua grandeASPIRAÇÃO de ser ministro. 5(4)

VIOLETA CORRÊA — Flamengo
2. Não tem DESCANSO a consciência de quem vive de
FINGIMENTO constante. 7(6)

ARGOS — CEC — Brasília
3. O casal da família BURRO subiu a rampa com o
Presidente e não ficou EMBATUCADO com a reprova-
ção geral de seus companheiros aposentados. 8(2)

CHICO SILVA — Niterói
4. A MORTE dele veio em conseqüência de um ferimen-
to no MEMBRO INFERIOR. 5(4)

CELLY — CEC — Tijuca
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — ditirambos; inimicicia; diabo; agri;
ac; amas; ar; sinua; mesa; ca; brial; atoa; ene; lis; agar;
ivantiji; aaru; reate.
VERTICAIS — adidas-calia; iniciativa; tia; imbauba; rio-
mar; ac; miasma; beg; oiras: saira-verde; elegia; ik;osar; na; it; aje; nu; ir.
CHARADAS EPENTÉTICAS: 1. ato/arauto; 2. nota/no-
grota.

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57apt° 4 Botafogo — CEP 22.270
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Depois sema-
fora do circulapao,

em no W
pela explosao de

um aquecedor de
deixando a

advogado Jor-
ge Serpa

0 acidente provocou-
Ihe queimaduras que exi-
giram clrurgias repara-
doras.

*** IE--,_ _ ^K< I# :mH|Pelo menos no caso da |H v P S
remontagem do governo, W 'W >: ¦
Serpa esta com a cara li- W pf- 

'/
teralmente salva. J

Jd se tem idiiu do total do 4
Cerca de Crt 100 bilhBcs, oil ' 9 
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yj icuurnu aecaaa ae ou, quanao gravou os recitais • Caro.ndo? *<« \
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I nicr A I'D •. i tt THn : m—rm—i T1 :— Elegdncianos saldes do Rio:
¦ floiu/ HeCltal V erdl r UCC1H1 e lrechos lavontos Minima flnn a embaixatrizLais Gouthier

de operas'/ H iVlistura 
Una eLuciaPedwso

• Cornell ja a ganhar forma
o novo desenho do Hippopo-

I ¦ -^«. _ — ._. ^ J A_ . _ _ tamus, que reabrira as portas
r Q\/Q TY^TTI TV1 QIC no dia 1° de junho, as vcspe-
1 (X V (XV VJ I 11 lllCllO ras, portanto, da Rio-92.

A boite passara a funci
^ ^ nar apenas num piano e s

:,— I decora^'ao, assinada por He
5 TV1 Q ftfA A tYIP M At* Fraga Jr., incluira conjunl

I llidgl U C IllClIIUi iS^tsar:
antiquario Armando Cam

TB MAUROTRINDADE CJUase todas US grandes ca- rao e que estarao a venda —
Iff sas de opera da Europa. Tam- ateumjardimdeinverno.

] ¦/¦ »tC r> tt-r, k^IT1 ® e'e ^ue re8e Pavarotti • o bar sera transforina
f I AIS Pavarotti? A prin- um ano antes no mesmo Co- numa bibIiotcca) em esti|o ,•VI cipio, a chegada de vent Garden. La, Cellano diri- 'i£s-

•Ll Mm dois novos discos ge o tenor no Rigoletto, na La :
i um em vinil e outro em CD Traviata e em La Boheme, to- » p h V* 
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j da vocal massa adiposa e dig- das com arias e ensembles sele- .• rode-sgdizer que a >
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Paulo de Deus

Elegância nos salões do Rio:
a embaixatriz Laís Gouthier

e Lúcia Pedroso

Marie-Annick Mercier e Paula Junqueira em noite de coquetel

Classificados JB Arraiolo de Diamantina
Casa Caiada
Tapetes de Tear

~tecu:

IPANEMA Visconde de Pirajá, 203 A Te!.: 287 1693
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c/MARIA CREUZADias: 22, 23, 24 e 25
Após o show, dance c/ a banda "Asa Branca".
Av. Mem de Si, 17. Tels.: 252-0428/252-0966.

O tenor na década de 60, quando gravou os recitais
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DISCOTRecital Verdi Puccini' e 
'Trechos 

favoritos
de óperas'/ ? ? ?

Entrevista

O Banco Bandeirantes
(leia-se Gilberto Faria) já
r?c?l)cu—c cinal \ ci clc uttõ
autoridades brasileiras e ar-
gentinas para instalar-se,
em Buenos Aires.

Abrirá em breve ali uma
agência.

Boca de siri
Se ouvir os amigos mais

próximos, o governador An-
tônio Carlos Magalhães vai
baixar um pouco a bola e
adotar uma postura menos
falante.

Acham que ACM está
dando entrevistas demais.

0 presidente Fernando Collor lem marcada para esta
semana uma grande e abrangente entrevista sobre o

_Brasil,_gm)lDg'!i " n Big-iMS;
Vai dá-la à revista Business WeeK.

A morte de Grace
Depois de 10 anos, revelou-se finalmente o resulta-do do inquérito aberto para apurar as causas doacidente que matou a princesa Grace, de Mônaco.
Era ela mesma que estava na direção do veiculo enão a filha, a princesa Stéphanie, então com 17 anos,

como se chegou fartamente a especular.
E mais: pressionada por um caminhão, Grace, queconduzia o automóvel por uma das estradinhas queserpenteiam pelas corniehes do principado, afobou-see, numa curva mais acentuada, errou o pedal, pisoufundo no acelerador e despencou no abismo.

* * *
E mais: não estava com o cinto de segurança.

RODA-VI VA
Tomará posse na quinta-feira como secretário-geral do Itama-

raty o embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa. Seu chefe de
gabinete será o ministro Abelardo da Costa Arantes.

O ex-diretor-geral da Air France José Halfin está prestes a
abrir um escritório de consultoria de aviação civil.

De volta ao Rio do fcriudüo em Florianópolis, Narcisa e Caco
Johannpeter.

0 vice-chairman do Chase Manhattan, llobert Douglas,
ganhará um stag-dinner dia 23 no Country Club oferecido pelovice-presidente do Chase Brasil, Lywal Salles Filho.

Novamente no Rio, voltando a "ocupar o seu belissimo aparta-
mento da Rua Baronesa de Poconé, o presidente da Funtevè,
Walter Clark.

D.Pedro Gastão de Orleans c Bragança e D.Esperanza embar-
carão no dia 21 para a temporada anual de férias em Sevilha.

Cercado dos amigos mais próximos, festeja hoje aniversário o
jornalista Ivan Monteiro.

Um dos grandes must do Rio na Semana Santa foi o sorvete
de acerola da Babuska de Botafogo.

Chegando de uma rápida temporada em Buenos Aires. Paula
Junqueira Jo?o Cleofas.

A embaixatriz Laís Gouthier será homenageada na sexta-feira
com um jantar oferecido por Suely c Ricardo Stainbowsky no
Castelo da Lagoa.

Esperados no Rio no domingo Claudia e Cyrill Niedzielsky.
Lou e Boni de Oliveira Sobrinho movimentaram o fim de

semana em Angra recebendo para churrasco.
Noélia Chermont de Britto reunirá amanhã um grupo jovem

para jantar no Aquarela.
O presidente Fernando Collor está disposto a ir a Nova Iorque

em setembro para a Assembléia-Geral da ONU.

terça-leira, 21/4/92 o 3 ¦

Mesa de quatro
O secretário do Muio-Ambicnte c Srâj Hélio Jaguarikc c u

professor c Sra. Cândido Mendes de Almeida aproveitaram o
feriadão para curtir a vazante do Rio.

lima mesa de quatro juntou-os sáhudn no almoço do Anti-
quarius.Consumiram boa parte da tarde na elaboração de unia lista de
convidados para um almoço que será organizado ein homena-
gem a Jaguaribe,

*»*
A cada nome sugerido correspondia uni comentário airoso ou

desairoÀo dos participantes da mesa sobre a ligura citada.
Como foi o caso, por exemplo, do senador Fernando Henrique

Cardoso e do governador Leonel Bri/.ola.
O primeiro foi aprovado, com restrições.
O segundo foi barrado, sem restrições.

? ??
Curiosamente, cada vez que Jaguaribe ou Mendes de Almeida

elevavam um pouco a voz eram imediatamente alertados pelas
mulheres sobre a presença na casa, embora em mesa distante, de
um colunista.

• Distante ma non troppo.
¦ ¦ ¦

'Al 
maré' Que país!

O ex-secretário Pedro
Paulo Leoni Ramos foi de-
gustar os seus ovos de Pás-
coa no litoral dourado da
Florida.

Passeou al mare num iate
de 60 pés e fez footing no-
turno no movimentado s-
hopping-center Coco-Walk,
o novo must de ÇoconutGrove, em Miami Soutli.

Os tele-jornais de sábado
focalizando lances da farra
do boi, no Sul — uma selva-
jeria o abate de um boi com
um tiro de fuzil por um sol-
dado —, malhações de Judas
etc, deram o que pensar.

O Brasil parece às vezes
um pais de idiotas e mania-
COS.

Tudo pronto
0 presidente do PL, deputado Álvaro Valle, vitima de

um enfarte, está prontinho no Instituto do Coração, em
São Paulo, para receber as três pontes de safena que lhe
serão implantadas pelo ministro da Saúde, Adib Jatene,

O cirurgião proibiu-o até de atender o telefone.
¦ ¦ ¦

Tradução
• De um recém-empossado
ministro, a propósito da ali-
tude dos tucanos ao recusar
o convite para integrar o
governo:— Não é à toa que em tupi-
guarani tucano significa "o
que voa mal".

m m m

Quem casa
Estão de casamento mar-

cado para o dia 20 de junho a
bailarina Ana Botafogo,
uma graça de artista e de
mulher, e Fábio Marcozzi.

Conime il faut: no mosteiro
de São Bento, com pompa e
circunstância.

O leilão que irá ao ar na
sexta-feira vendendo ali-
mentos e bebidas — quase
uma tonelada de salmão,
300 quilos de caviar russo e
cerca de 1.200 caixas de
champagne e scotch — que
pertenciam à PanAm e esta-
vam estocadas em armazéns
da empresa no Rio é apenas
o primeiro de uma série de
quatro organizados pelo lei-
Irmix^J-Q-ãe-Smãm:

* * *
t/m segundo, marcado

para o dia 6 de maio, vende-
rá ao bater do martelo os
escritórios, lojas e móveis da
companhia.

Dois outros, ainda sem
data marcada, liquidarão o
que resta no pais de equipa-
mentos técnicos — inclusive
duas turbinas de 747-200 —
que a extinta companhia
mantinha no pais.

* * *
O que for arrecadado, será

destinado a zerar as dividas
fiscais e sociais e liquidar os
compromissos com ex-funcio-
nários e ex-clientes.

O último número da re-
vista 01a, a Manchete espa-
nhola, abre uma grande e
elogiosa reportagem sobre
Xuxa.

Ilustrada com fotos tira-
das em Miami.

¦ ¦ B
Segredo

Nada consegue desagradar
jnaja_Q-J!H»i«è^-MinrCÍtÍB
Marques Moreira no momen-
to do que as especulações em
torno das reservas cambiais
brasileiras publicadas volta e
meia na imprensa.

Elas vão muito bem.
0 que incomoda o ministro

é o fato de as notícias estimu-
larem o apetite dos bancos
credores.

* * *
Se os banqueiros estran-

geiros acreditam que as reser-
vas andam em torno dos 6
bilhões de dólares, o apetite é
um; se eles são informados de
que as reservas já estão pró-
ximas da casa dos 15 bilhões,
a coisa muda.

Para pior.
Zózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter

Pavarotti mais

f \ 
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Sucesso

magro e melhor

MAURO TRINDADE

AIS Pavarotti? A prin-
cípio, a chegada de
dois novos discos —

um em vinil e outro em CD —
da vocal massa adiposa é dig-
na apenas de duas rotundas e
singelas bolas pretas. Com
uma legião de bons tenores
dando sopa por aí, insistir
com o gordo italiano indica o
niais vil e descarado mercanti-
lismo. Várias de
suas coletâneas
com árias e can-
ções populare
simplesmente eo-
piam as mesmas
gravações de ou-
tros discos. Típi-
cos produtos ca-
ça-níqueis, para
consumo imedia-
to. Luciano Pava-
rolli— trechos fa-
voritos de óperas,
da Som Livre, e
Luciano Pavarotti
— Recital Verdi
Puccini, da CID,
nao jogam mais
molho nesta pas-
ta. São antigas
gravações, remasterizadas e li-
vres dos grunhidos e chiados
capazes de transformar Tito
Schipa num jeca cantante.

Os dois discos foram grava-
dos na década de 60, em con-
dições nem sempre muito ade-
quadas. Era um tempo em que

_as_gra-vaç1jw em 70 rpm a[n^-
resistiam, ao lado das moder-
nas 33 e 1/3 rotações. E Pava-
rotti era uma promessa imber-
be e bem mais-.jmagrinha. O
CD Recital Verdi'"Puccini, da
gravadora CID, contém um
pouco disso tudo, numa cordi-
lheira de depressões técnicas e
montanhas de ta-
lento. Nem a re-
masterização rea-
lizada no Japão o
salva de algumas
avalanches. Fo-
ram gravadas três
óperas ao vivo. A
montagem do Co-
vent Garden de
La Traviata é de
março de 1965 e a
regência ficou por
conta de Cario
Felice Cillario,
um argentino na-
turalizado italia- __
no com passagens Renata Scotto

em quase todas as grandes ca-
sas de ópera da Europa. Tam-
bém é ele que rege Pavarotti
um ano antes no mesmo Co-
vent Garden. Lá, Cellario diri-
ge o tenor no Rigoletto, na La
Traviata e em La Bohème, to-
das com árias e ensembles sele-
cionados no LP Trechos favo-
ritos de óperas, da Som Livre.

Completam o CD Recita!
Verdi Puccini passagens de
duas outras óperas. A primei-
ra é um Rigoletto, de 1966,

realizado no Tea-
tro delFOpera de
Roma, com a feliz
regência de Cario
Maria Giulini, e a
outra é La Bohè-

de 1961, diri-
por Francês-
M o 1 i n a r i

Pradelli, no Tea-
tro Municipal de
Regia Emilia. Ne-
nhuma das grava-
ções dos dois lan-
amentos se

repete.
Ao contrário
-s-tra recente

versão de Otello,
onde ele está com
a garganta um

tanto obscurecida pela idade e
pela gordura, o Pavarotti des-
tes LP e CD está tinindo de
novo. Nenhum travo, nenhum
pigarro agrava o brilho agudo
de sua voz, no auge de uma
força que nem os precários re-
gistros conseguem diminuir.
For vezes, a orquestra do Co-
vent Garden soa feito uma re-
treta na La Traviata do CD e,
na La Bohème dos dois discos,
as vozes somem no fundo do
palco. O Questa o quella do
Recital Verdi Puccini alivia as
orelhas destes rouquejos. O
CD ainda conta com a partici-

pação de Renata
Scotto na Tra-
viatta e no Rigo-
letto. Estes dois
discos estão bem
longe de serem
modelos de sofis-
ticação fonográfi-
ca. Mas ainda
não inventaram
um digita! áudio
tape que substitua
o cantor.
¦ Cotações: •
ruim ? regular ?
? bom ? ? ?
ótimo ? ? ? ?
excelente

Acidente

• Caro, não?

• A ex-ministra Zélia Cardoso de Mello está curta de
grana.

• Cerca de Cr$ 100 bilhões, ou
seja, 45 milhões de dólares.

Mistura fina

MMM em Paris

• Depois de três sema-
nas fora de circulação,
atingido em cheio no
rosto pela explosão de
um aquecedor de banhei-
ro, está deixando a clini-
ca do Dr. Ivo Pitanguy,
refeito, o advogado Jor-
ge Serpa Filho.
• O acidente provocou-
lhe queimaduras que exi-
giram cirurgias repara-
doras.

• Pelo menos no caso da
remontagem do governo,
Serpa está com a cara li-
teralmente salva.

¦ ¦ ¦

Bolada
• Já se tem idéia do total do
custo da Rio-92.

Começa já a ganhar forma
o novo desenho do Hippopo-
tamus, que reabrirá as portas
no dia 1° de junho, às vespe-
ras, portanto, da Rio-92.

A boite passará a fundo-
nar apenas num plano e sua
decoração, assinada por Hélio
Fraga Jr., incluirá conjuntos
de sofás, poltronas, móveis
antigos — pertencentes ao
antiquário Armando Cama-
rão e que estarão à venda — e
até um jardim de inverno.

O bar será transformado:
numa biblioteca, em estilo in-i
glcs.

? * *
Pode-se dizer que a sua

inspiração é uma mistura do
elegante Annabel's, de Lon-
dres, com o sofisticado Neal's,
de Nova Iorque.

• O ministro Marcílio Marques Moreira cumpriu as
suas obrigações de católico praticante comparecendo
no Domingo de Páscoa em Paris à missa solene das
llh celebrada na Igreja de Notre Dame.

Com ele, o embaixador Carlos Alberto Leite Bar-
bosa e o diplomata José Carlos Fonseca.

Reconhecido por turistas brasileiros, Marques Mo-
reira foi saudado e fotografado à saída do culto e até
autógrafos deu.

« * *
• Depois, rumaram todos para a embaixada, onde
Leite Barbosa recebeu para um bobó de camarão.
• Com a presença também de Zélia e Jorge Amado,
com a filha, Paloma, e o ex-ministro Eduardo Portella.

Ronaldo Zanon

I

5 8 0-5522
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Paschoal Meirelles se apresenta no palco do Jazzman la"
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dificuldades da viagem serusm para amadurecS- sandu (Rua Sonador Vergueiro, 35-265-4653): Harvey Keitel e Michael Madsen. Arte-UFF (Rualos e consolidar a amizade. Oscar de melhor ator 15h20.17h, 18h40,20h20, 22h. Novo Jiia (Av. Miguel da Frias, 9 — 717-8080 — Niteidi):
coadjuvante (Jack Palance). EUA/1991. Copacabana, 680): 14h40, 16h20. 18h, 19h40, 16h20,18h40, 21 h. (14 anos).

HOOK, A VOLTA DO CAPITAO GANCHO 21h20. (14anos). MR. E MRS. BRIDGE - CENAS DE UMA
(Hook), de Steven Spielberg. Com Dustin Holf- UMA LUZ NA ESCURIDAO (Shining through), FAMlLIA (Mr. and Mrs. Bridge), de James Ivory.
man, Robin Williams, Julia Roberts e Bob Hos- de David Seltzer. Com Melanie Griffith, Michael Com Paul Newman. Joanne Woodward, Blylhe ¦
kins. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759— Douglas, Liam Neeson e John Gielgud. Roxy-1 Danner e Simon Callow. Club Cinema-1 (Rua235-4895): 14h, 16h35,19h10, 21h45. Art-Fas- (Av. Copacabana, 945 — 236-6246), Sao Luiz Coronal Moreira C6sar. 211/153 - 714-3227) * «fehion Mall 3 (Estrada da Givea, 899 — 322- Run do Calete, 307 — 285-2296), Rio-Sul (Rua 16h, 18h20,20h40. (10 anos). •&s*®-x>r & mmL^k *7
1268): 13h50, 16h25, 19h, 21 h35. Art-Fashion MarquSs de S3o Vicente. 62 - 274-4532): Qs AMANTES DE MONTPAHNASSE fMnnr *1*^ J"
Mall 4 (Estrada da G4vea, 899 - 322-1258): 14h30, 16h60, 19h10, 21h30. Barra-2 (Av. das flamsMersf deJacaue J Backer Com Gfrard SPi* T"*14h20,16h55. Art-Tijuca (Rua Condede Bonfim, Americas, 4.666 — 325-6487), Paltlcio-2 (Rua philipe Anou'k AimSe Lili Palmer a Lino Ventura iBl# "JP406-254-9578):13h30 16h05 18h40,21h157 <?" ES'^° ^otalogo/Sala 2 (Rua Volun,^ da __ H| J4° feira, a partir das 16h05. Art-Casashoppmg Conde de Bonfim, 422 — 264-5246), Madureira- p4.; nH kit nra. ->ih ¦¦¦¦¦¦¦inn.  ^Km 1 «?Pi#m
(Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746), Art- ' (Rua Dagmar da Fonseca, 64 - 450-1338), ™rla,B8 5d7-1112).21h. " ' TW1 " glMMiS&lll
Madureira 1 (Shopping Center de Madureira Central (Rub Vlsconde do Rio Branco. 465 PETER PAN (Peter Pan), desenho animado da
390-1827): 13h15,15h50,18h25,21 h.4"feira,a 717-0367 — Niterdi): 14h, 16h20, 18h40, 21h. Hamilton Luske e Clyde Geronimi. Producao dos «
partir das 15h50. Art-Madureira 2 (Shopping Opera-1 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945): EWOdios Walt Disney. Copacabana (Av. Copaca- ^¦¦Pr'Center de Madureira — 390-1827): 17h50, 14h, 16h20, 18h40, 21h. 4" e 5», a partir das bana, 801 — 255-0953): 14h30,16h, 17h30. 4a , :
20h25. Campo Grande (Rua Campo Grande, 880 16h20. (12anos). e 5», As 15h30. Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim, ¦ / "*1^ WMlWw W»394-4452), Sttt-Sio Gonfalo (Rua Dr. Nilo DESEJ08 (Final analysts), da Phil Joanou. Com ^ S< :
Pe?anha 55/70 - 713-4048), Windsor (Rua Richard Gere. Kim Basinger, Uma Thurman e Eric ^^71 f^n ^h ^ ,I VCorone Moreira Cisar, 26 - 717-6289 - Nile- Roberts. Roxy-2 (Av. Copacabana, 945 - 236- c*w«P'» s«kJL» k 474 m JSMP ^4. JHHr6i), Niterdi Shopping 1 (Rua da Conceicao, 6245) Sao Luiz 2 (Rua do Catate 307 285 Shopping 1 (Av. Suburbana. 5.474 592- . ^BPP^BBP^
188/324 — 717-9655): 13h, 15h40,18h20,21 h! 2296) 2^1 (A^ ml 9430): 14h 15h30. 4-e 5-^s 15h30. Cemer Kf « "*** W*Pf'
Niterdi Shopping 2 (Rua da Conceigao, 188/324 239-5048)* 15h 17h10 19h20 21h30 Barra-3 (Rua Coronel Moreira C§sar, 265 — 711-6909): ^SKi -drnkt-tBSP

717-9655): 13H30,16h10,18H50,21 h. PatM ?£. d^Aml^ 14h 15h30.17h. * e *. to 15h30.M-Madvej. ^(Prapa Florlano, 45 - 220-313B). Paratodos 18h50,21 h. Odeon (Prapa Mahatma Gandhi, ~ 39°" ^ -Wi tX
iSl!8^^133 JCordelro' ?50 — 281-3528): -220-3835): 14h, 16h10,18h20,20h30. Ami- >' ' < >' A \13h30,16h, 18h30,21h. (Livre). r/ca (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246), PRIMEIRO AMOR (My girl), de Howard "v

Quando seus filhos sao seqiiestrados, advogado Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 Zieff. Com Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Ma- .'JmSikS*:
precisa reassumir sua velha identidade de Peter 450-1338), Norte Shopping 2 (Av. Suburbana, caulay Culkin e Anna Chtumsky. Studio-Catete
Pan, veneer o medo de voar e enfrentar o terrlvel 5.474 — 592-9430), Icaraf (Praia de Icaral, 161 (Rua do Catete, 228 — 205-7194): 15h30, >.capitao gancho na fantSstica Terra do Nunca. —717-0120): 14h30, 16h40, 18h50, 21h. (12 17h20,19h10,21 h. (Livre). \ f

IATTmn 
AO nTT Hfm UM GOLPE DO DESTINO (The doctor), de Sj'™'™'* q'™S[- (?'c®™' ' i \ 9^

OUTROS FILMES ^,andha,Hhapnet.Com WHIiam Hurt Christine Lahti, Ang^icf eS - 267 71^):^3" ^ V X WMElizabeth Perkinse Mandy Patinkin. Copacabana A.4rfnmi„„„-Jm„ZZ.. »f- | "*SB; nl 1'k ^Hi
TOMATES VERDES FRITOS (Fried green to- (Av. Copacabana, 801 — 255-0953): 2», 3*. 6" es. ( ivre). 

j ''^P^88Me'
matoes), de Jon Avnet. Com Mary Stuart Master- dom,fc19h20,21h30.4»e5*.4s17h10,19h20. O SILENCIO DOS INOCENTES (The silence ol /vf - »'
son, Mary Louise Parker, Kathy Bates e Jessica 21 h30. SSb„ ds 19h20. (Livre). the lambs), de Jonathan Damme. Com Jodie ' f K f **
Tandy. Art-Fashion Mall 2 (Estrada da GSvea, CABO DO MEDO (Cape Fear) de Martin Scor- Fos,er' Anthony Hopkins, Scott Glenn e Ted Le- ¦*,"? A JL
899 - 322-1258): 14h35, 17h, 19h25, 21 h50. sese. Com Robert de Niro, Nick Nolle, Jessica yino VeneM (Av. Pasteur, 184 - 295-8349): \f ¦ V]SW|, «g|i " f\ " . \ |Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11,2.150 Lange e Juliette Lewis. Metro Boavista (Rua do 16M7H10,19h20,21h30. Ti/uca-Palace 1 (Rua / j % 1/ «¦325-0746): 16h10,18h35,21 h. Star-lpanema Passeio, 62 — 240-1291)-14h 16h20 18h40 Conde de Bonfim, 214 — 228-4610): 14h30, T^" ..." , ' .mm**. MMt M
(RuaViscondede PirajS, 371 -521-4690): 15h, 21h. Condor Copacabana (Rua'pigueiredo Ma- l6h?0',1D8h5°' 21V" 6 5"' ®parti''16h40' JOanm Woodward e Paul Newman em Mr. & MlS. Bridge17h20.19h40. 22h. Larao do Machado 2 (Larao naihaoc 9flfi — •?RR.9Rin\ / *,r,n Center (Rua Coronel Moreira C6sar, 265 — 711- &

nauu uuiiiui, tui — .^.i, • miw, IHIIOU, I /II, IC7II^Q, £lflaU. n/Comdr ^MV. UODa- olimrnp, . . .. I19h40,22h. (14anos). cabana, 360 — 237-9932): 16h50. 19h10 CINDERELA—De Vaclavi Vorlicek. Com Libuse I
O PROCESSO DO DESEJO condanna), de _21h3M12anos) 

' ^^'^tSafRua 
do Catefe'l51-Marco Bellocchio. Com Vittorio Mezzogiorno, THELMA & LOUISE (Theima & Louise), de Ri- 245-5477)-de 2« a 6» as 16h30 S3b e dom as IClaire Nebout e Andrzej Seweryn. Estagao Pais- dley Scott. Com Susan Sarandon, Geena Davis, 1 ih, 16h30. At6 domiiigo. I

iT-iiBnniirifiiiiiniii^^^MiaiMniiiiiiii^^M<iM^^^^^^^^^Mi Divulgapao/ D.L. Balista I

O contrabaixo, com Antonio Abujamra, estreia hoje I

Paschoal Meirellès se apresenta no palco do Jazzmania

Joanne Woodward e Paul Newman em Mr. & Mrs. Bridge

Divulgação/ D.L. Balista
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ROTEIRO

CINEMA

RECOMENDA
BUGSV (Bugsy), de Barry Levlnson. Com Warren
Beatty, Annette Bening, Harvey Keitel e Ben
Kingsley. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via
11, 2.160 — 325-0746): 16h, 18h30, 21 h. Star-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502/C — 256-
4588): 14h, 16h30,19h, 21h30. (12 anos).

Chefe malioso vai para Hollywood tratar de negõ-
cios, mas apaixona-se por uma atriz e não mede
esforços nem riscos para realizar o sonho de
construir um fantástico hotel no deserto de Las
Vegas. Oscar de melhor vestuário e direção de
arte. EUA/1991.

LOUCA OBSESSÃO (Misery), de Rob Reiner.
Com James Caan, Kathy Bates, Richard Farns-
worth e Lauren Bacall. Studio-Copacabana (RuaRaul Pompéia, 102-247-8900): 15h30,17h20,
19h10,21 h. Cândido Mendes (Rua Joana Angé-
lica, 63 — 267-7295): 16h, 18h, 20h, 22h. Até
domingo no Cindido Mendes. (12 anos).

Escritor de best-sellers sofre acidente de carro e é
salvo por uma mulher, mas logo descobre quetornou-se refém de uma fã psicótica que o obriga
a escrever um novo final para seu mais recente
livro. Baseado na obra de Stephen King. Oscar de
melhor atriz (Kathy Bates). EUA/1990.

O SEGREDO DO QUARTO BRANCO (Whiteroom), de Patrizia Rozema. Com Maurice Godin,
Kate Nelligan, Sheila McCarthy e Margot Kidder.
Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 - 537-1112): 16h, 18h, 20h, 22h. (14anos).

Conto de fadas moderno sobre um jovem sonha-
dor, que pretende ser escritor, e seu relaciona-
mento com uma estranha mulher que vive reclusa.
Canadá/1991.

I ESTRÉIAS 

~~

AMIGOS... SEMPRE AMIGOS (City slickers).
de Ron IJnderwood. Com Billy Crystal, Daniel
Stern, Bruno Kirby e Jack Palance. Roxy-3 (Av.Copacabana, 945-236-6245): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. Palácio-1 (Rua do Passeio, 40 — 240-
6541): 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30.
Barta-1 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487):
13h30,15h30,17h30,19h30, 21h30. 4= e 5», a
partir das 15h30. Carioca (Rua Conde de Bonfim,
338 — 228-8178), Madureira-3 (Rua João Vi-
cente, 15 — 593-2146), Olaria (Rua Uranos,
1.474 — 230-2666), Niterói (Rua Visconde de
Rio Branco, 375 - 719-9322): 15h, 17h, 19h.
21 h. Norte Shopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 —
592-9430): 17h10,19h10,21h10. (Livre).

Três amigos em crise aceitam o desafio de trans-
portar uma manada até o México, mas os riscos e

TEATRO

JORNAL DO BRASIL

O CONTRABAIXO — De Patrick Süskind. Dire-
ção de Clarice Abujamra e Hugo Coelho. Com
Antônio Abujamra. Teatro Laura Alvim, Av. Vieira
Souto, 176 (247-6946). 3a e 4°, às 21 h. CrS
10.000 e Cr$ 5.000 (classe e músicos). Pessoas
com mais de 60 anos e estudantes pagam metade
do ingresso.

ASTRO POR UM DIA — Texto e direção deJoão Bethencourt. Com Carvalhinho, Elizângela eoutros. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88
(267-7749). Hoje, excepcionalmente, ás 21 h. CrS8.000. Duração: 1h30.

ESSA HISTORIA Ê UMA PARADA - De Ben-
jamin Santos. Direção de Zeca Ligiero. Com Ma-ria Pompeu, Sebastião Lemos e outros. TeatroRioArte, Rua Desembargador Isidro, 10 (238-7390). 2a e 3», às 17h30 e 19h30 e 4», às 16h.Cr$ 4.000. Duração: 1 h20. Hoje: professores coma carteirinha do sindicato ou outro comprovantenão pagam ingresso.

VIVA O CORDÃO ENCARNADO — De Luiz
Marinho. Direção de Luis Mendonça. Com Eliane
Saúde, Inez Petri e grande elenco. Teatro Gláucio
Gil, Praça Cardeal Arcoverde, s/n" (237-7003).De 2» a 4», às 21 h. CrS 6.000 e CrS 3.000 (classe).Duração: 2h.

LEONOR DE MENDONÇA — De Gonçalves
Dias. Direção de Hiran Costa Júnior. Com o
Grupo Qopola. Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua
Humaitá, 163 (266-0896). 2a e 3», ás 21h,.CtS..5:G00:-Atê"28*dé abríT  '

O TIRO QUE MUDOU A HISTÓRIA De Carlos
Eduardo Novaes e Aderbal Freire-Filho. Direção
de Aderbal Freire-Filho. Com Cláudio Marzo, Do-
mingos de Oliveira o atores do Centro de Demoli-
ção do Espetáculo. Museu da República, Rua do
Catete, 153 (225-4302). De 2» a 4a, às 19h e

O contrabaixo, com Antonio Abujamra, estréia hoje

—21 hr- Gr$-\5üQdHnyressos ~a"dõm7cffio pelo tel.222-6956.
A LUA QUE ME INSTRUA Coletânea detextos. Direção de Ana Kfouri. Com Ana PaulaBouzas, Andréa Miranda e outros. Teatro Cândi-rio Mendes. Rua Joana Angélica, 63 (267-7295).De dom. a 3a. às 21 h30. CrS 8.000.
A MULHER DO PRÓXIMO — De Georges Fey-deaux. Direção de Luiz Fernando Lobo. Com

~ATfdrTValli, CTâuciia Magno e outros. Teatro Ipa-nema, Rua Prudente de Moraes, 824 (247-9794).2" e 3", ás 21 h30. CrS 6.000.
FELIZ IDADE CLANDESTINA — De Enéas Car-

los Pereira. Direção dé Cláudia Borioni. Com a
Cia. da Farsa. Teatro do Planetário da Gávea, Av.
Padre Leonel Franca, 240 (274-0096). 2» e 3a, ás
21 h. Cr$ 6.000. Desconto de 50% para estudan-
tes. Até 31 de maio.

^ EXPOSIÇÃO
EDUARDO ARRANZ-BRAVO — Pintii.rflg.£aca-

pviiai, Fídça av. úe 3a a dom., das 11 h às
18h30. Último dia.

DANIEL SENISE — Pinturas. Thomas Cohn Arte
Contemporânea, Rua Barão da Torre, 185. De 2a
a 6a, das 14h às 20h. Sáb., das 15h às 18h. Ató
amanhã.

STÉPHANE MALLARMÊ (1842-1898): 150
ANOS DE NASCIMENTO — Painés e vitrines
ilustrando a presença de Mallarmé na literatura
brasileira. Casa de Rui Barbosa, Rua São Clemen-
te, 134. De 2J a 6°, das 12h às 18h. Até sexta.

ALAN MABEY POSTERS EXHIBITION — Co-
leção de posters. Centro Cultural Banco do Brasil,
Rua 1o de Março, 66. De 3a a dom., das 10h às
22h. Até domingo.

ELVO BENITO DAMO — Esculturas. Museu Na-
cional de Belas Artes, Av. Rio Branco, 199. De 3a
a 6a, das 10h às 18h. Sáb., dom. e feriados, das
14h às 18h. Até domingo.

EXPEDIÇÕES — Fotos, vídeos, mapas e gráficosdas viagens de Paula Saldanha e Roberto Wer-
neck. Centro Cultural Banco do Brasil, Rua 1o de
Março, 66. De 3a a dom., das 10h às 22h. Até
domingo.

MARIA LÚCIA CATTANI — Gravuras em metal.
Sala Imagem Gráfica da EAV, Rua Jardim Botàni-
co, 414. De 2a a 6a, das 10h às 19h. Sáb. e dom.,
das10h às17h. Atédia 28.

ROSANE CHONCHOL — Pinturas. Grande Ga-
teria do Centro Cultural Cândido Mendes, Rua 1a
de Março, 101. De 2a a 6a, das 11 h às 19h. Até
dia 30.

BRÍGIDA BALTAR — Pinturas e objetos. Galeria
Sérgio Porto, Rua Humaitá, 163. De 3a a dom.,
das 14h às 19h30. Até dia 3 de maio.

IOLE DE FREITAS — Esculturas. Paço Imperial,
Praça XV. De 3a a dom., das 11 h às 18h30. Até
dia 9 de maio:

ALEXANDRE DACOSTA, PEDRO PAULO
DOMINGUES. PEDRO DRUMMOND E
MARCELO LAGO — Esculturas. Solar Grand-
jcan de Montigny, Rua Marquês de São Vicente,
225. De 2a a 6a, das 9h às 20h. Sáb., das 9h às
13h. Até dia 9 de maio.

FOTOGRAFIAS MAIS PRETAS DO QUE
BRANCAS — Fotografias de Marius Lauritzen
Bern. Museu de Arte Moderna. Av. Infante D.
Henrique. 85. De 3a a dom., das 12h às 18h. 5a
feira, das 12h às 21 h. Até dia 17 de maio.

AVATAR MORAES — Esculturas. Museu de Arte
Moderna, Av. Infante D Henrique, 85. De 3a a
dom., das 12h às 18h. 5a feira, das 12h às 21 h.
Atédia 17 de maio.

GRAVURAS CONTEMPORÂNEAS FRANCE-
SAS — Coletiva com diversas técnicas de gravu-ra. Casa França-Brasil, Rua Visconde de Itaborai,
78. De 3a a dom., das 10h às 20h. Até dia 17 de
maio.

GRAVURA DE ARTE NO BRASIL: MAPEA-MENTO DE UMA TRAJETÓRIA — Coletivacom um panorama do desenvolvimento da gravu-ra no Brasil. Centro Cultural Banco do Brasil, Rua1° de Março. 66 De 3a a dom., das 10h às 22h.Até dia 24 de maio
LUIZ NORÓES — Gravuras. Sala Carlos Oswalddn MNBA. Av. Rio Branco, 19D De 2-' a 6 >, das10h às 18h Até dia 25 de maio

NORMA GANTERT E FRANCIS GURGEL —
Esculturas e pinturas. Galeria de Arte do TijucaTênis Clube. Rua Conde de Bonfim, 451. De 3a
16h30. Último dia.

ANNA CAROLINA E JOCELEN ARAÚJO —Xilogravuras e cerâmicas. Sala Cândido Portinarida UERJ, Rua São Francisco Xavier. 524. Df» ?a a-nas iihJU as b-, das 9h30 ás 21 h. Até dia 30.
AVANE — Pinturas. Clube dos Decoradores doRio de Janeiro, Av. Copacabana, 1.100/2° andar.De 2a a 6a, das 10h às 19h. Até amanhã.
36a COLETIVA ARTEC — Pinturas e esculturas.Espaço Cultural do Banco do Brasil, Av. Bartolo-meu Mitre, 438. De 2a a 6a, das 10h30 às 16h30.Até sexta.
TEXTURA E TRANSPARÊNCIA — Pinturas deInez Soares. Centro Cultural da Cidade, Av. Presi-dente Kennedy, s/n» — São Gonçalo. De 2a a 6a,das 8h às 22h. Sáb., das 8h ás 12h. Até sexta.
TERRA INCÓGNITA — Coletiva de pinturas. Es-
paço BNDES, Av. Chile, 100. De 2a a 6a, das 10hàs 16h. Ató sexta.

LYDIA SEMERENE— Pinturas. Pequena Galeriado Centro Cultural Cândido Mendes, Rua da As-sembléia, 10/subsolo. De 2a a 6a, das 11 h ás 19h.Até sexta.
ROLAND URBINATI — Pinturas. Acqui AçãoCultural, Rua Almirante Alexandrino, 1.705. De2a a 6a, das 9h às 19h. Até sexta.
ELVO BENITO DAMO — Esculturas. Museu Na-cional de Belas Artes, Av. Rio Branco, 199. De 3aa 6a, das 10h às 18h. Sáb., dom. e feriado, das14h às 18h. Até domingo.
GILDA NEUBERGER — Pinturas. Galeria SESCda Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539. De 3a a6a, das 13h às 21 h. Sáb. e dom., das 10h às 21 h.Até domingo.
38*' COLETIVA — Pintura, porcelana, cerâmica,tapeçaria e escultura. Hotel Meridien, Av. Atlànti-ca, 1.020. Diariamente, das 13h às 19h. Até dia27.
MAURO BELLAGAMBA — Pinturas. CentroCultural Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,63. De 2» a 6a, das 15h às 21 h. Sáb., das 16h às20h. Atédia 27.
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ: PASSADO EPRESENTE — Painéis fotográficos. Paço Impe-rial, Praça XV, 48. De 3a a dom., das 11 h às18h30, Atédia 28.
RIO DE JANEIRO: UMA CIDADE EM BUSCADA MODERNIDADE — Painéis ilustrativos.Centro de Artes Calouste Gulbenkian, RucrBene-

. riito Hipólito, 125. De 2a a 6a, das 10h às 18h. Atédia 28.
GRAMIGNA — Esculturas. Maison de France,Av. Presidente Antônio Carlos, 58/2» andar. De2a a 6a, das 9h às 20h30. Até dia 28.
INCONFIDÊNCIA MINEIRA — LIBERDADE,IGUALDADE E FRATERNIDADE — Painéisilustrativos. Biblioteca Pública do Estado do Riode Janeiro. Av. Presidente Vargas, 1.261. De 2a a6a, das 9h15 às 20h. Até dia 30.
MOMENTO 10 — Coletiva de desenhos e pintu-ras. Galeria SESC de São João de Meriti, Av.
Automóvel Club, 66. De 2a a 6a, das 9h às 20h.
Sáb. e dom., das 10h às 16h. Até dia 30.
TIRADENTES, O ANIMOSO ALFERES — Pai-nel de Oscar Araripe. Museu da República. Ruado Catete, 153. De 3J a dom., das 12h às 17h. Atédia 30.
COLETIVA — Pintura, montagem e cerâmica. Ga-

leria de Arte Walmir Ayala. Av. Santos Dumont,
419 — Nova Iguaçu. De 2a a 6a. das 14h às 22h.
Até dia 30

O VENENO NOSSO DE CADA DIA — Cartazesde Klaus Staeck sobre ecologia. Biblioteca Públi-ca do Rio de Janeiro, Av. Presidente Vargas,1.261. De 2a a 6», das 9h15 às 20h. Até dia 30.
PEÇA DO MÊS — Documentos referentes à cria-
ção da antiga Carteira de Crédito Agrícola e In-dustrial do Banco do Brasil. Centro Cultural Ban-co do Brasil, Rua 1° de Março, 66. De 3a a dom.,das 10h às 22h. Ató dia 3 de maio.

NEYDE NORONHA — Pinturas. Salão Nobre doMuseu do Ingá, Rua Presidente Pedreira, 78 —
Niterói. De 3a a dom., das 13h ás 17h. Até dia 3de maio.

DENISE VIDEIRA — Colagens. Museu do Ingá,Rua Presidente Pedreira, 78 — Niterói. De 2a a 6a,das 11 h às 17h. Sáb., das 13h às 17h. Até dia 3 démaio.
TAPETES ORIENTAIS — Peças caucasianas,

persas e chinesas dos séculos XVIII a XX. Chácarado Céu, Rua Murtinho Nobre, 93 — Santa Teresa.De 3a a domingo, das 12h às 17h. Até dia 3 demaio.
VISÕES DA NATUREZA — Tapeçarias de ZeldiAkerman. Museu Histórico Nacional, Praça Mare-chal Ancora, s/n». De 3a a 6a, das 10h30 às17h30. Sáb. e dom., das 14h30 às 17h30. Até dia5 de maio.
OVER KRAFT — Pinturas e esculturas de SérgioCésar. By the Book. Rua Conselheiro Saraiva, 31.De 2a a 6°, das 11 h às 18h. Até dia 8 de maio.
A TERRA: ÁGUAS — Fotografias de Eliana Fer-nandes e Laércio Horta. Espaço Cultural Petro-brás. Av. Chile, 65. De 2a a 6a, das 9h às 17h. Atédia 8 de maio.
MONIQUE MICHAAN — Fotocolagens. Ani-mus. Rua Benevenuto Berna, 129 —Tijuca. De 2aa 6a, das 9h ás 21 h. Sáb., das 9h às 13h. Até dia 9de maio.
UMA VISÃO GRAFICA — Mostra de trabalhosdo artista gráfico Rogério Cavalcanti. Gabinete deArquitetura do Espaço Cultural Sérgio Porto. RuaHunaitá, 163. De 3a a dom., das 14h às 19h. Atédia 10 de maio.
A_PRESENÇA ALEMA.NO PALÁCIO DO CA-i ETE — Objetos decorativos e reproduções dosprojetos do arquiteto alemão Gustav Waehneldt.Museu da República, Rua do Catete, 153. De 3a adom., das 12h às 17h. Até dia 17 de maio.
PROJETO QUATRO QUADROS — Exposiçãode quatro obras de diferentes artistas. GaleriaCândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63. Dia-riamente, das 14h á meia-noite. Até 31 de ianeirode 1993.
GALERIA NACIONAL — SÉCULOS XVII, XVIIIE XIX — Exposição com cerca de 200 obrasrestauradas, entre pinturas e esculturas, da produ-ção artística brasileira nos três últimos séculos.Museu Nacional de Belas Artes, Av. Rio Branco199. De 3a a 6a. das 10h às 18h. Sáb., dom. eferiados, das 14h às 18h. Exposição permanente.
VILLA MAURINA/GALERIA CLÁUDIO BER-NARDES — Acervo com pinturas de RubemGershman, riano de Aquino e Ângelo de Aquino,esculturas de Franz Weissman e Edgar Duvivier,cerâmicas de Frida Dourian e gravuras de EdgarFonseca e Pedro Azevedo. Villa Maurina. RuaGeneral Dionisio. 53 De 2a a 6a, das 11 h às 19h.Exposição permanente.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
Painéis fotográficos sobre a história do prédio.Fnypr Hn CCRR Rua 1o rjo Marrn ÇR n» 3,.dom., das 10h às 22h. Exposição permanente.

PAÇO IMPERIAL— Reproduções fotográficas edocumentos sobre a história do prédio desde1743 até a restauração em 1985. Maquete sobre ocentro histórico do Rio de Janeiro. Paço Imperial,Praça XV. De 3a a dom., das 11h ás 18h30.Exposição permanente.
MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANTPrédio de estilo néo-clássico com mobiliário,utensílios, objetos decorativos e documentos
pessoais e históricos. Casa de Benjamin Constant,Rua Monte Alegre, 255 — Santa Teresa. De 2a a6a, das 12h às 17h. Exposição permanente.

MUSEU CARMEM MIRANDA — Exposição doacervo de Carmem Miranda, incluindo trajes, ade-reços, troféus e fotos da artista. Museu CarmemMiranda, Parque do Flamengo, em frente à Av.Rui Barbosa. 560. De 3a a 6a, das 11h ás 17h.Sáb., dom. e feriado, das 13h às 17h. Exposição
permanente.

MUSEU NACIONAL — Acervo de história natu-ral e antropologia incluindo animais, rochas odesenvolvimento ffsico e social do homem. Mu-seu Nacional, Quinta da Boa Vista. De 3a a dom.,das 10h às 17h. Entrada permitida até as 16h.Entrada franca para crianças ató 10 anos e, para o
público em geral, às quintas-feiras. Exposição
permanente.

MUSEU DO FOLCLORE — Acervo com peçasde artesanato em tecelagem, barro, madeira e
^renda. Museu do Folclore, Rua do Catete, 181.«De3aa 6a, das 11h ás 18h. Sáb., dom. e feriado,das 15h às 18h. Exposição permanente.
MUSEU DA CHÁCARA DO CÉU - Exposiçãodo acervo. Museu Raymundo Ottoni de CastroMaya, Rua Murtinho Nobre, 93 — Santa Teresa.De 3a a dom., das 12h às 17h. Exposição perma-nente.
O CARNAVAL CARIOCA E SUAS ORIGENSExposição de fotos, textos, fantasias e instru-mentos do carnaval carioca, desde 1641 até adécada de 60. Museu do Carnaval, Rua Frei Ca-neca, s/n» — Praça da Apoteose, De 3a a dom.,das 11 h às 17h. Exposição permanente.
MUSEU DA REPUBLICA — Hall de entrada,escadaria e 7 salas do andar nobre decoradascomo à época da Presidência da República. Pa/á-cio do Catete, Rua do Catete, 153. De 3» a dom.,das 12h ás 17h. Exposição permanente.
MUSEU FERROVIÁRIO — História das estradasde ferro através de painéis, folhetos, catálogos,fotografias, documentos e um acervo com a pri-meira locomotiva a circular no Brasil. Museu Fer-roviário. Rua Arquias Cordeiro, 1.406 — Méier.De 3a a 6°, das 10h ás 16h. Sáb. e dom., das 13hàs 17h. Exposição permanente.
FARMÁCIA HOMEOPÁTICA TEIXEIRA NO-
VAES — Acervo da farmácia que foi fechada em
1983, depois de 130 anos de funcionamento.
Museu Histórico Nacional, Praça Marechal Ànco-
ra, s/n°. De 3a a 6a, das 10h às 17h30. Sáb. e
dom., das 14h30 às 17h30. Exposição permanen-te.

MEMÓRIA DO ESTADO IMPERIAL — Pintu-
ras e esculturas de artistas brasileiros do século
XIX. Museu Histórico Nacional, Praça Marechal
Âncora, s/n°. De 3a a 6a. das 10h às 17h30. Sáb.
e dom., das 14h30 às 17h30. Exposição perma-nente.

TOMATES VERDES FRITOS (Fried green to-
matoes), de Jon Avnet. Com Mary Stuart Master-
son, Mary Loulse Parker, Kathy Bates e Jessica
Tandy. Art-Fashion Mal/ 2 (Estrada da Gávea,
899 - 322-1258): 14h35, 17h, 19h25, 21h50.
Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11,2.150— 325-0746): 16h10,18h35,21 h. Star-lpanema
(Rua Visconde de Pirajá, 371 —521 -4690): 15h,
17h20,19h40, 22h. Largo do Machado 2 (Largo
do Machado, 29 — 205-6842): 14h, 16h20,
18h40,21 h. Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
370 - 254-8975): 14h30, 16h40, 18h50, 21 h.
(Livre).

A ULTIMA TEMPESTADE (ProsperoS book).' de Peter Greenaway. Com John Gielgud, Michael
Clark, Erland Josephson e Isabelle Pasco. Art-
Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 19h40, 21 h45. Estação Cinema-1 (Av.Prado Júnior, 281 - 541-2189): 15h, 17h20.
19h40,22h. (14 anos).

O PROCESSO DO DESEJO (La condanna), de
Marco Bellocchio. Com Vittorio Mezzogiorno,
Claire Nebout e Andrzej Seweryn. Estação Pais-

A AC ET está promovendo a campanha TeatroMais Barato. Os ingressos —com desconto até
40%— têm número limitado e podem ser encon-
trados nos seguintes postos: Kombi Praça Saens
Pena. das lOh às 19h, de 2' a sáb.; Kombi Cine-lãndia, das lOh às 19h, de 2' a 6'; Kombi Largodo Machado, das 10h às 19h, aos sábados; Praça
N.Sra. da Paz, das lOh às 19h, de 2' a sáb;
Agência Rio Sul (G2. setor azul), de 10h às 22h.de 2a a sáb. Até dia 30 de abril.

dificuldades da viagem servem para amadurecê-
los e consolidar a amizade. Oscar de melhor ator
coadjuvante (Jack Palance). EUA/1991.

HOOK, A VOLTA DO CAPITÃO GANCHO
(Hook), de Steven Spielberg. Com Dustln Hoff-
man, Robln Williams, Julia Roberts e Bob Hos-
kins. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 —
235-4895): 14h, 16h35,19h10, 21h45. Art-Fas-
hion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 13h50, 16h26, 19h, 21h35. Art-Fashion
Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1268):
14h20, ]6h55.Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim,
406 — 254-9578): 13h30,16h05,18h40,21 h15.
4a feira, a partir das 16h05. Art-Casashopping 2
(Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746), Ari-
Madureira 1 (Shopping Center da Madureira —
390-1827): 13h15,15h50,18h25,21 h. 4" feira, a
partir das 15h50. Art-Madureira 2 (ShoppingCenter de Madureira — 390-1827): 17h50,20h25. Campo Grande (Rua Campo Grande, 880— 394-4452), Star-São Gonçalo (Rua Dr. NiloPeçanha, 56/70 — 713-4048), Windsor (RuaCoronel Moreira César, 26 — 717-6289 — Nite-rói), Niterói Shopping 1 (Rua da Conceição,188/324 — 717-9655): 13h, 16h40,18h20,21 h.Niterói Shopping 2 (Rua da Conceição, 188/324-717-9655): 13h30,16h10,18h50, 21 h. Pathê
(Praça Floriano, 45 — 220-3135), Paratodos
(Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628):
13h30,16h, 18h30,21 h. (Livre).

Quando seus filhos são seqüestrados, advogado
precisa reassumir sua velha identidade de PeterPan, vencer o medo de voar e enfrentar o terrívelcapitão gancho na fantástica Terra do Nunca.
EUA/1991.

UM GOLPE DO DESTINO (The doctor), deRanda Haines. Com William Hurt, Christine Lahti,
Elizabeth Perkins e Mandy Patinkin. Copacabana
(Av. Copacabana, 801 — 255-0953): 2a, 3", 6" edom., às 19h20,21 h30.4» e 5", às 17h10,19h20,
21 h30. Sáb., às 19h20. (Livre).

CABO DO MEDO (Cape Fear), de Martin Scor-sese. Com Robert de Niro, Nick Noite, JessicaLange e Juliette Lewis. Metro Boavista (Rua doPasseio, 62 — 240-1291): 14h, 16h20, 18h40,21 h. Condor Copacabana (Rua Figueiredo Ma-
galhães, 286 — 255-2610), Largo do Machado 1
(Largo do Machado, 29 — 205-6842): 14h30,17h, 19h20, 21h40. Leb/on-2 (Av. Ataulfo dePaiva, 391 — 239-5048): 14h30,16h50,19h10,
21h30. Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim, 422 —
264-5246): 18h40,21h. (14anos).

O PRÍNCIPE DAS MARÉS (Theprince oftides),de Barbra Streisand. Com Barbra Streisand, NickNoite, Blythe Danner a Kate Nelligan. Art-FashionMall 1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258):14h35,17h, 19h25, 21h50. Ricamar (Av. Copa-cabana, 360 — 237-9932): 16h50, 19h10,21h30. (12 anos).
THELMA & LOUISE (The/ma & Louise), de Ri-dley Scott. Com Susan Sarandon, Geena Davis,

Harvey Keitel e Michael Madsen. Arte-UFF (RuaMiguel de Frias, 9 — 717-8080 — Niterói):
16h20,18h40,21 h. (14anos).

MR. E MRS. BRIDGE — CENAS DE UMAFAMlLIA (Mr. and Mrs. Bridge), de James Ivory.Com Paul Newman, Joanne Woodward, BlytheDanner e Simon Callow. Club Cinema-1 (RuaCoronel Moreira César, 211/153 — 714-3227):
16h,18h20,20h40. (10anos).

OS AMANTES DE MONTPARNASSE (Mont-parnasse 19), de Jacques Becker. Com GórardPhilipe, Anouk Aimée, Lili Palmer e Lino Ventura.
Estação Botafogo/Sala 2 (Rua Voluntários da
Pátria, 88 —537-1112): 21 h.

PETER PAN (Peter Pan), desenho animado de
Hamilton Luske e Clyde Geronimi. Produção dos
Estúdios Walt Disney. Copacabana (Av. Copaca-
bana, 801 — 255-0953): 14h30,16h, 17h30. 4a
e 5a, às 15h30. Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim,
422 — 264-5246): 14h, 15h30,17h. 4a e 5«, às
15h30,17h. Barra-3 (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487): 13h30, 15h. 4a e 5a, às 15h. Norte
Shopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-
9430): 14h, 15h30. 4a e 5a, às 15h30. Center
(Rua Coronel Moreira César, 265 — 711 -6909):
14h, 15h30,17h. 4a e 5a, às 15h30. Art-Madurei-
ra 2 (Shopping Center de Madureira — 390-
1827): 14h40,16h10. (Livre).

MEU PRIMEIRO AMOR (My girl), de Howard
Zieff. Com Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Ma-
caulay Culkin e Anna Chlumsky. Studio-Catete
(Rua do Catete, 228 — 205-7194): 15h30,17h20,19h10,21 h. (Livre).

A GATA BORRALHEIRA (CindereUa), desenhoanimado de Walt Disney. Ricamar (Av. Copaca-bana, 360 — 237-9932): 15h. Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica. 63 — 267-7295): 14h30.Até domingo no Cândido Mendes. (Livre).

O SILÊNCIO DOS INOCENTES (The silence oithe tambs), de Jonathan Demme. Com JodieFoster, Anthony Hopkins, Scott Glenn e Ted Le-vine. Veneza (Av. Pasteur, 184 — 295-8349):15h, 17h10,19h20, 21h30. Tijuca-Pa/ace 1 (RuaConde de Bonfim, 214 — 228-4610): 14h30,16h40,18h50, 21 h. 4a e 5a, a partir das 16h40.Center (Rua Coronel Moreira César, 265 — 711 -
6909 —- Niterói): 18h50, 21 h. 4a e 5a, a partir das16h40. Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 14h30,16h40,18h50, 21 h. (14 anos).

O ÚLTIMO BOY SCOUT — O JOGO DA VIN-GANÇA (The fast boy scout), de Tony Scott.Com Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Fielde Danielle Harris. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de
Medeiros, 1.426 — 274-7999): 20h, 22h. (14anos).

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
Às 16h, 18h: Nancy Wilson e Chick Corea — Avery special concert. As 17h, 19h, 20h: A arte de
pintar o sete: Salvador Da/i — A soft self-portrait,
de Jean-Christophe Avert (versão original em
inglês). Hoje, no CCBB, Rua 1° de Março, 66.Entrada franca com distribuição de senhas 30minutos antes da sessão.

CINEVIDEO/VIDEOARTE — As 16h: Curso de
vídeo em vídeo. As 17h: Festival de computação
gráfica e animação em vídeo. Às 18h: Sessão
surpres. Diariamente, na Sala de Vídeo Estação
Flamengo, Rua Senador Vergueiro, 45/loja 1. Até
dia 30.

CINEMA EM VlDEO —Exibição de Ghost — Do
outro lado da viria, de Jerry Zucker. De 3a a 6a, às16h, na Sala de Vídeo Vera Cruz, Rua Engenheiro
Trindade, 229/C — Campo Grande.

CINEMA NO MUSEU — Exibição de Capoeira,
De repente, Banhistas do Pina, Alalin Oyó e João
do Pili, da TV Viva de Olinda. Hoje. às 16h, no
Museu do Folclore, Rua do Catete, 181. Entrada

. franca.

*DANÇA
QUINTANA — Apresentação do Ballet Contem-
porâneo do Rio de Janeiro. Direção e coreografia
de Fábio de Mello. Teatro Villa-Lobos. Av. Prin-
cesa Isabel. 440 (275-6695). 2a e 3 '. às 21 h. CrS
10.000 e CrS 8.000 (classe).

? A programação publicada no Roteiro está sujei-ta a alterações de última hora. É aconselhávelconfirmar horários e programas por telefone.

19h. Mercado São José das Artes, Rua das La-ranjeiras, 90 (205-0216). Entrada franca.

¦ OUTROS FILMES

sandu (Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653):
15h20,17h, 18h40, 20h20, 22h. Novo Jóia (Av.Copacabana, 680): 14h40, 16h20, 18h, 19h40,21h20. (Manos).

UMA LUZ NA ESCURIDÃO (Shining through),de David Seltzer. Com Melanle Griffith, MichaelDouglas, Liam Neeson e John Gielgud. Roxy-1
(Av. Copacabana, 945 — 236-6246), São Luiz 1
Rua do Catete, 307 — 285-2296), Rio-Sul (RuaMarquês de Sâo Vicente, 52 — 274-4532):
14h30,16h50, 19h10, 21h30. Barra-2 (Av. dasAméricas, 4.666 — 325-6487), Palácio-2 (Ruado Passeio, 40 — 240-6541), Tiiuca-2 (RuaConde de Bonfim, 422 — 264-5246), Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 450-1338),
Central (Rua Visconde do Rio Branco, 465 —
717-0367 — Niterói): 14h, 16h20, 18h40, 21h.
Ópera-1 (Praia de Botaiogo, 340 — 552-4945):
14h, 16h20, 18h40, 21 h. 4o e 5o, a partir das
16h20. (12 anos).

DESEJOS (Final analysis), de Phil Joanou. Com
Richard Gere, Kim Basinger, Uma Thurman e Eric
Roberts. Roxy-2 (Av. Copacabana, 945 — 236-
6245), São Luiz 2 (Rua do Catete, 307 — 285-
2296), Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —
239-5048): 15h, 17h10, 19h20, 21h30. Barra-3
(Av. das Américas, 4.666 — 325-6487): 16h40,
18h50, 21h. Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2-220-3835): 14h, 16h10,18h20, 20h30. Amé-
rica (Rua Conde da Bonfim, 334 — 264-4246),
Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
450-1338), Norte Shopping 2 (Av. Suburbana,
5.474 — 592-9430), Icaraí (Praia de Icaral, 161-717-0120): 14h30, 16h40, 18h50, 21 h. (12anos).

CINDERELA— De Vaclavi Vorlicek. Com Libuse
Safrankova, Pavel Travinicer e Ralf Hoppe. Esta-
ção Museu da República (Rua do Catete, 153 —
245-5477): de 2a a 6a, às 16h30. Sáb. e dom., às,
11 h, 16h30. Até domingo.

CINEMA PARADISO (Cinema Paradiso), deGiuseppe Tornatore. Com Philippe Noiret, Jac-
pues Perrin, Salvatore Cascio e Mario Leonardi.Estação Museu da República (Rua do Catete, 153— 245-5477): 18h, 20h10. Até domingo. (Livre).

A ARTE DE PINTAR O SETE — Hoje: Rasho-mon (Rashomon), de Akira Kurosawa. Com Tos-hiro Mifune, Machiko Kyo e Masayuki Mori. Cur-ta: Farnese. Centro Cultural Banco do Brasil (Rua1° de Março, 66): 16h30. Com legendas emespanhol. Entrada franca com distribuição de se-nhas 30 minutos antes da sessão. (10 anos).
A ARTE DE PINTAR O SETE — Hoje: Nostalgia
(Nostalghia). de Andrei Tarkovski. Com Oleg

Jankovsky, Erland Josephson, Domiziana Gior-dano e Patrizia Terreno. Centro Cultural Banco doBrasil (Rua 1° de Março, 66): 18h30. Entradafranca com distribuição de senhas 30 minutosantes da sessão. (14 anos).
UM DIA PARA NÃO ESQUECER (Aujourdhuipeut-ètre), de Jean-Louis Bertucelli. Com Giu-lietta Masina, Jean Benguigui e Eva Darlan. Hoje,' às 16h. 20h, no Estação Botafogo/Sala /, RuaVoluntários da Pátria, 88.
RIFF-RAFF (Rill-Rall), de Ken Loach. Com Ro-bert Carlyle, Emer McCourt e Jimmy Coleman.Hoje, às 18h, 22h, no Estação Botafogo/Sala 1,Rua Voluntários da Pátria, 88.

_ JORNAL DO BRASIL

I FM ESTÉREO 99,7 MHz
Noticiário — De hora em hora.
1" classe —As 6h.
Informo JB — As 11 h50,17h50 ê 24h.
Jô Soares jam session — As 18li.
20 horas - Reprodução digital (CDs e DATs):
Abertura da Ópera Maometto II. de Rossini (Mar-. xiner - AAD - 12:10); Sonata em dó menor, paraviolino e piano. op. 30-2, de Beethoven (Heifetz,Bay - ADD - 23:36); Quarteto em sol menor. op.

25. origina/ para piano e cordas e adaptado paraorquestra completa, de Brahms-SchoenBérg
(OSR Colonia, Wakasugi - ADD - 41 -.0): La Che-minée du Roi René, de Darius Milhaud (Ens.Lardé - AAD - 12:10); Sinfonia n° 34. em. Dó
maior. K33B, de Mozart (ASMF, Marriner - DDD- 21:44): Mazurcas n°s. 14 a 17 op. 24. de
Chopin (Antonio Barbosa - DDD - 11:48): Re-
quiem, deVerdi (Nelli, Barbieri, Di Stefano, Siepi,Toscanini - ADD - 41:46 e 35:40); Consolação n°
3. de Liszt (Horowitz - Grav. 1979 - ADD - 4:25):
Concerto em Dó maior, para violino, cordas e
continuo, op. 8-12, de Vivaldi (Ayo, Musici -
ADD-10:18).

Mestres da música — Às 24h.

GILSON PERANZZETA E CRISTOVAO BAS-TOS — Os instrumentistas se apresentam noProjeto Piano Brasil. As 12h30 e 18h30. Teatro II.do Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Primeirode Março, 66 (216-0237). CrS 3 000
PASCHOAL MEIRELLES - As 22h30. Jazzma-nia, Av. Rainha Elizabeth, 769 (227-2447). Cou-vert a CrS 5.000 e consumação a Cr$ 4.000.
LUIS CARLOS DA VILA E WILSON MOREIRASamba. Às 20h. Teatro Suam, Praça das Na-
ções, 88/A (270-7082). CrS 3.000.

LUIZ FLÀVIO/ESTÓRIAS — As 22h. Vinícius,Rua Vinícius de Morais, 39 (267-5757). Couverta CrS 6.000.
37° NÃO É FEBRE/ESPUMA DOS DIAS — As22h. Rio Jazz Club, Rua Gustavo Sampaio, s/n°(541 -9046). Couvert a Cr$ 7.000 e consumaçãomínima a Cr$ 3.000.
FOLIA DE REIS DO MORRO SANTA MARTAParticipação do mestre José Diniz. Apresenta-
cão do vídeo Mangueira do Amanhã. A partir de

MARISA GATA MANSA/LEOPARDO — Acantora se apresenta com sua banda. De 3a a sáb.,às 18h30. Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 37
(240-1135). CrS 7.000. Ingressos a domicilio pe-Io tel. 222-6956. O teatro abre às 17h com serviçode bar e música ambiente.

OLlVIA BYINGTON E EOGARD DUVIVIER —
De 3a a 6a, às 18h30. Sala Sidney Miller, RuaAraújo Porto Alegre, 80 (297-6116). CrS 5.000.Até 24 de abril.

MULHERES QUE DIZEM SIM — As 22h30.Torre de Babel, Rua Visconde de Pirajá, 128/A
(267-9136). Couvert e consumação a CrS 5.000.

1 POESIA
ENCONTRO COM A POESIA — Do romantis-mo de Astro Alves ao modernismo de Bandeira.Direção de Oswaldo Neiva. 3as, ás 20h30. SalaLaurinha, da Casa de Cultura Laura Alvim. Av.Vieira Souto, 176 (267-1647). CrS 5.000. Dura-ção: 50-n. Até 28 de abril.

Divulgação/ Wllton Montenegro
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ART 2 CAMPO GRANDE

JORNAL DO BRASIL

I TEATRO/ 
'As 

troianas'/ i

Divulgação/ Ricardo Tupi
HKni&lI ' tragédia. O encenador faz em As

troianas uma leitura branca, des-
provida de um sentido mais inter-
veniente. Até mesmo o aspecto
antibeligerante da peça, que pare-
ce ter sido (não llca claro na cena)
o eixo temático diante do qual
constrói a montagem, Da Costa
não desenha com suficiente niti-
dez. A apropriação do trágico —
o que a tragédia desencadeia atin-
ge a essência do humano — pres-
supõe o domínio conceituai, não
apenas do núcleo literário da nar-
rativa, mas dos meios teatrais
para expressá-lo. As troianas é um
espetáculo distante, frio, marcado
por um diapasão único (desde a
prosódia dos atores às soluções
cênicas, que se repetem com mo-
notonia). A concepção visual de
Carlos Alberto Nunes na ceno-
grafia e de Pedro de Oliveira nos
figurinos obedece a um pretenso
rigor, que na verdade redunda na
mesma monotonia que marca a
encenação.

Com exceção de Suzana Faini,
que consegue imprimir o senti-
mento do trágico nos lamentos de
Hécuba, e alguns momentos de
Regina Gutman, Cristina Monte-
negro e Nedira Campos, que pro-
curam alguma personalidade cê-
nica para as personagens, os
demais atores estão perdidos cm
atuações que demonstram a difi-
culdade no próprio domínio da
palavra.

As troianas persegue o desejo
de Da Costa em explorar o trági-
co. Mas sua investigação perma-
nece no plano discreto das boas
intenções e está bastante longe de
urna tradução cênica tiue configu-
re um imprimatur autoral às suas
encenações.

¦ Cotações: © ruim ? regular ?
? bom ? ? ? ótiino ? ? ? ?
excelente

12h25 ° Manchete esportl-va12h40 O Movimento • Bolo-tim das olimpíadas12h45 O Jornal da Man-chete13h30 O Almanaque • Varia-dadas15H30 O Clube da criança •Infantil18h O Sessão espacial •Seriado: Galáctica19h O Jornal local19h30 O ilha das bruxas •
Minissérie20h15 0 Movimento20H20 O New York Nawa -Noticiário20h30 O Jornal da Man-chete21h30 O Amazônia parte II- Novela de JorgeDurán. Com MarcosPalmeira, CristianaOliveira, Júlia Lem-mortz e outros22h30 O Paixão e ódio •
Novela americana22h55 0 Momento econô-mico23h O Noite e dia - Noti-ciário e entrevistas23h45 O Esporte e ação

MACKSEN LUIZ
Canal 2

Tel.: 242-1598
Canal 11
Tel.: 580-0313 S troianas, em cena no

/"* Teatro Cacilda Becker, se
™ debruça sobre os vencidos
para mostrar o irracionalismo da
guerra. No antagonismo entre
derrotados e vencedores, Eurípi-
des se concentra em Hécuba, a
mulher que fora das muralhas de
Tróia assiste à derrocada da sua
cidade, humilhada e brutalizada
pelos gregos conquistadores, víti-
ma da desumanidade e da lógica
implacável dos conquistadores.

Hécuba e as mulheres de Tróia
são partilhadas como despojos de
guerra, com seus filhos distribuí-
dos como troféus ou assassinados
como uma forma de atingir mor-
talmente sua resistência. Até a
participação dos deuses — no ca-
so, Poseidon e Atena que no pró-
logo interferem nos atos dos hu-
manos, promovendo a vingança
contra os gregos —, reforça a
certeza de que os desígnos divinos
nada mais são do que expressões
de sentimentos humanos. A des-
graça que se abate sobre Tróia e
seus habitantes é metáfora de ati-
tude antibelicista que Eurípides
utiliza para revelar a dor e o de-
sespero.

Mas o desafio de montar uma
tragédia grega não é pequeno. O
teatro contemporâneo, que vai
buscar nesses textos milenares o
substrato temático para uma cena
em que se ressaltam os conteúdos
dos arquétipos e os valores huma-
nos das tragédias, tem alcançado
momentos definitivos. Basta lem-
brar o tratamento essencialmente
poético de Andrei Serban para a
Trilogia, apresentada há alguns
meses em São Paulo. O trágico só
se transforma em conceito cênico

8h13 u Execução do hinonacional8h15 0 Telecurso 2° grau8h30 0 O mundo da ciên-cia • Documentário9h O Os maravilhososbrinquedos de lata- Documentário di«namarquôs9h30 ° Glub glub - Deso-nhos10h O Canta conto - In-fantíl10h30° Ra tim bum - In-fantíl11 h O Planeta vida. Do-cumentário da BBCde Londres11h30° Franca express -
Atualidades12h O Rec|e Brasil—Tar-de12h30 0 VestibulandoCurso14h O Imagens da Itália •
Atualidades14h30 O Glub glub15h O Canta conto15h30 O Ra tim bum10h 0 Os inconfidentes17h45 0 Especial Inconfi-dõncia Mineira18h45 0 O mundo da lua -
Novela de costumes19h15 O Glub glub19h30 0 Canta conto20h O Semana especial •
Minas Gerais quemte conhece não es-
quece jamais20h25 0 Jornal do Con-
gresso20h30 0 Semana especial21 h 0 Curto circuito -
Variedades22h O Rede Brasil — Noi-te22h30 0 54 minutos - Entre-vistas23h30 0 Planeta vida •

Oh O Execução do hinonacional

7h o Jornal do SBT7h27 O Boletim das olim-
piadas7h30 ° Sessão desenho9h 0 Sessão desenho10h40 ° Boletim das olim-
piadas10h45 0 Show Maravilha12h45 0 Chapolin - Seriadoinfantil13h15 0 Chaves • Seriadoinfantil13h45 0 Cinema em casa -
Filme: A única doa-dora15h30 ° Boletim das olim-
piadas15h33 0 Programa livre -
Debates. Com SérgioGroisman16h33 O Boletim das olim-
piadas16h35 ° Sessão desenho17h O dó Ré Mi17h30 ° Chaves18h O Roletrando ekolo-
gia - Programa de
prêmios18h30 0 Aqui agora • Noti-ciário19h43 O Economia popular— Pergunta ao Ta-mer19h45 O TJ Brasil20h30 ° Carrossel • Novelamexicana21 h O Alcançar uma es-trela - Novela mexi-cana21h4S O a Estranha dama -
Novela argentina22h30 ° Hebe - Variedades23h30 ° Jornal do SBT23h45 ° Jô Soares onze emeia - Entrevistas0h45 O Jornal do SBT1 hl5 O Boletim das olim-piadas1h18 O TJ internacional

BamMrmnt*»
>Sy Canal 7

Tel.: 542-2132
5h30 O Igreja da graça7h O Realidade rural7h25 O Encontro com Ar-lete7h55 O Boa vontade8h O Dia a dia10h30 ° Cozinha maravi-lhosa da Ofélia11 h ° O campeão • Nove-Ia12h O Acontece12h30 0 Esporte total13h15 O Esporte total Rio13h45 0 Gente do Rio • En-trevistas. Com JoãoRoberto Kelly14h15 0 Caravana do amor- Variedades15h15 O Cinema da tarde -Filme: Quanto custao amor17h15 O Canal livre • Deba-tes. Com Flávio Gil-kovate18h40 O Agrojornal18h45 O Jornal do Rio19h20 ° Jornal Bandeiran-tes20h O Faixa nobre do es-porte - Jogo docampeonato espa-nhol de futebol: Bar•celona X Albarcete22h O Terça máxima -

Filme: Vingadores dalei23h30 O Especial Tiraden-tes — 200 anos deuma paixãoOh 0 Jornal da noite0h30 O Flash - Entrevistas.Com Amaury Jr.1h30 O Bandeirantes in-ternacional2h O O Gordo e o Ma-gro - Seriado. Episó-dio: Liberdade e seusmarujos2h25 O Boa vontade

Canal 13
Tel.: 293-0012Qlóbo

Canal 4
Tel.: 529-2857 6h45 O Instante brasileiro'- Musical7h 0 Posso crer no'amanhã7h10 O Mistérios da fé7h40 O Uma nova eperan-

7h55 O Cada dia8h O Clipes musicais9h O Combate10h O Clipe TV11 h O Guerrilheiros11 h55 O Instante brasileiro12h O Clipe's13h O Repórter Rio — 1"edição13h30 0 Rio urgente17h30 O Repórter Rio — 2"edição18h O Clipe TV19h O Combate20h O Instante brasileiro20h10 O Guerrilheiros - So-riado21h10 O Instante brasileiro21h20 O Kung fu22h50 O Instante brasileiro23h O Repórter Rio
23h30 ° Os melhores cli-!

pesOh O Na corda bamba

Suzana Faini (alto) e Tatiana Motta Lima: As troianas•6h30 O Telecurso 2o grau7h 0 Bom dia Brasil7h30 0 Bom dia Rio8h O Xou do Mallandro- Infantil9h30 O Xou da Xuxa - In-fantil12h40 0 Globo esporte12h45° RJ TV — 1" edição13h 0 Jornal hoje13h25 0 Vale a pena ver denovo - Reprise danovela Fera Radical,de Walter Negrão,1.4h50° Sessão da tarde -
Filmo: Mad Max —
Além da cúpula dotrovão16h40 0 Sessão aventura.Seriado: Barrados nobaile. Episódio: Pre-cisando de atenção17h30 0 Escolinha do pro-fessor Raimundo -
Humorístico18h05 0 Felicidade - Novelado Manoel Carlos.Com Tony Ramos,Maitô Proença, Mar-cos Winter e outros18h50 O Perigosas peruas -
Novela de CarlosLombardi. Com VeraFischer. Sílvia Pfei-for, Mário Gomes ooutros19h45° RJ TV — 2» edição20h O Jornal nacional20h30 0 Pedra sobre pedra.Novela do AguinaldoSilva. Com LimaDuarte, Renata Sor-rah, Eva Wilma e ou-tros21h35 0 Terça nobre - TVPirata22h30 0 Tereza Batista -
Minissérie23h20 0 Jornal da Globo23h50 Q Campeões de bi-

quando se estabelecem os funda-
mentos teatrais sob os quais o
encenador cria a cena. Da Costa,
diretor de As troianas e responsá-
vel pelo grupo Mergulho no Trá-
gico, que há cinco anos encena
tragédias gregas, demonstra mais
uma vez que a investigação que

pretende empreender, a partir do
trágico, ainda está longe da con-
solidação cênica e se debate num
estágio indefinido.

Da Costa não imprime aos
seus espetáculos conceitos passí-
veis de ganhar tradução cênica e
que revelem a sua visão sobre a

vcl de um Chico Anysio. É per-
feitamente admissível que Sou
Francisco fique aquém do que se
esperava de seu autor. O que não
é admissível é querer denegrir a
imagem do artista com envolvi-
mentos ou mesmo simpatias com
a ditadura ou até mesmo com os
poderosos. Essa insistência com
que parte da imprensa ainda pre-
tende patrulhar, principalmente
as pessoas de sucesso incontestá-
vel (vide Pelé, por exemplo), é
uma atitude arcaica, desprezível
e fora de sintonia com a realida-
de democrática do mundo atual,
e que a sociedade vem rejeitando
de modo permanente

Chico Anysio só não tem o
reconhecimento internacional
porque sempre foi artista volta-
do para o consumo interno. Fa-
lasse ele inglês, e possivelmente a
jornalista não estivesse hoje
mencionando Bernard Shaw e
Buster Keaton (geniais, sem dú-
vida) como modelos incontestá-
veis de talento artístico. Eles-jcor,
mo Chico, também foram alvo
das "Marílias Martins" da vida.
Eles, como Chico, sobreviveram
com ampla margem de reconhe-
cimento às alfinetadas de críticos
despreparados. À Marília Mar-
tins não é dado o direito de enve-
lhecer e aposentar o nosso Chi-
co. Alfredo Castro, Rio de
Janeiro.

Chico Anysio III
Sempre respeitei — e exaltei

— a inteligência privilegiada de

Chico Anysio. Agora, porém,
com a publicação de Sou Fran-
cisco, a acreditar nas (novas?)
posturas do autor, francamen-

do JORNAL DO BRASIL. Que
tal, Marília, em vez de Sou FiWi-
cisco, {Eu) fui Cliico'/ Parece que
o moço pirou de vez. Itainar Ri-
gueira, Niterói.

Rede OM
Canal 9

Tel.: 580-1536
7h30 O Today8h O Posso crer noamanhã8h15 0 Coisas da vida8h30 O Vinde a Cristo8h45 O Projeto vida nova9h O igreja da graça10h O Agenda - Prestaçãode serviços10h10 0 Espaço aberto -

Entrevistas11 hlO O Programa SidneyDomingues11h40 0 Sala de visitas -
Entrevistas. ComMirtes Godoy12h O Aventura aos 4ventos • Seriado12h45 O OM esporte13h O Cadeia - Noticiário

Então o homem se ofende, ao
ser comparado (no humor) ao
enorme G.B.Shaw e (na comici-
dade) a Buster Keaton!? A jorna-
lista Marília Martins não pode-
ria ter sido mais feliz, nem mais
feliz ter feito este leitor assinante

¦ As cartas devem ter até 10
linhas e ser enviadas com assina-
tura, nome completo e endereço
para JORNAL DO BRASIL,
Caderno B, seção Cartas, Av.
Brasil, 500, 6" andar, São Cristo-
vão, CEP 20949.

[~£jrCanal24UHFTel.: 224-2737
11 h O zuê MTV - Clipesnovos
13h30 O MTV pi* - Clipesmais executados
18h30 O Gás total - Clipesde rock pesado18h O Disk MTV - Paradade sucessos
19h15 O MTV no ar - Noti-ciário
19h30 O CheckJn—Cem-^s-FrenC.icas
20h O Megamax - Clipesclássicos
22h O Top 10 USA - Para-da semanal america-

itv,
mtf.*-**.*. :
§tt|:Ml

Chico Anysio I
Injusta a crítica do JORNAL

DO BRASIL sobre Chico Any-
sio. O livro Sou Francisco, de
autoria daquele grande artista,
revela fatos importantes não só
sobre a carreira do autor, como
também contribui para enrique-
cer a memória do rádio, do tea-
tro e da televisão no Brasil. Mi-
che! Asseff, Rio de Janeiro.
Chico Anísio II

Altamente desrespeitosa a cri-
tica feita pela jornalista Marília
Martins a um de nossos maiores
artistas: Chico Anysio. Desço-
nheço o que a jornalista fez de
importante. Possivelmente, na-
da, já que é uma ilustre desço-
nhecida. Já é tenipo de os críticos
terem um pouco mais de sereni-
dade e conseqüência em suas
opiniões, principalmente quando
analisam obras de pessoas do ní-

policial14h 0 Mulheres16H30 O Cliptrip17h3Ü 0 Faixa quente - So-riado: O homem ara•nha18h30 O Arvore azul - No-vela19h30 ° Manuela - Novela20h30 O Fala Brasil - Noti-ciário21h30 O Hollywood 92 - Fil-me: Warlock, o de-mônio23h30 O OM debate

lhetería Filmo: Jar-dins de pedra

Manchete
Canal 6

Tel.: 285-0033
23h o MTV no ar - Noti-ciário
23h15 O Rockblocks - Cli-

pes de rock altornati-7h30 0 Brasil8h O Cometa alegria -Dosonhos12h O Maskman - Soriadojaponôs
1h O check in - ComJoão Bosco
1h30 O Vídeos

¦CAMsOS-KLL; UUALmuua

a Cínica doadora
TV S — ph45Uramalhão. (A pcrfcct mulch) de'A/W Damskij Com Linda Kelsey, Mi-
c/utel Brandon, Charles Duruing, Lisa
Liiciis c Bonnie Barlletl. Produção ame-

/jcana (TV) de HO. Cor (95 min). Mu-
llier precisa de transplante de medula.
O único doador compatível c a própriafilha, que a abandonou há anos. Dra-
ma hospitalar pseudo-püngente. Outro
filhote de Mel Damski, diretor da nova
geração de TV! Charles Durning caiu
na arapuca. ?
MAD MAX — ALÉM DA CÚPULA
DO TROVÃO
TV Globo — I4h50
B Aventura. (Mad Max bevond Tliun-
der dome) de George Mi/ler e George
Ogilvie. Com Mel Gibson, Tina Tur-
ner, Ângelo Rossilio. Helen Biiday,
Rod Zuanic, Frank Spencc c Adam
Cockburn. Produção americana de 85.
Cor (106 min). Numa Terra pós-he-catombe nuclear, ex-policial (Gibson)
chega a vila movida a dejetos animais
e governada por tirana (Turncr). Per-
seguido e expulso, o forasteiro é con-
denado á morte no deserto. De onde 6
salvo por um grupo de crianças e
adolescentes perdidos. Terceiro e mais
fraco episódio da série estrelada porMel Gibson. ? ?
QUANTO CUSTA O AMOR
TV Bandeirantes— 15h 15

Tudo por dinheiro. (For lovc or mo-ney) de Terry Hughes. Com Sitzaime
PlcsheUe. Gil Gerar d. Marv Kav Place
c Kav U a/ston. Produção americana
t / \ ) de S4. Cor (94 min). Novo gameshow pòe a prova a resistência amorosa
tios participantes, em troca de prêmios.Psicóloga (Plesheüe) e jogador endivi-
dado (Gerard) inauguram o programade TV. Mas podem perder a fortuna
acumulada por causa de comichào
amoroso. ?
OS INCONFIDENTES
TVE — 16h
B História. De Joaquim Pedro de An-
í(ratlf. Ço/ll -José 1 í ilker. Paulo César
Pereioj. Fernando Torres. Carlos Kroe-
ber, Wilson Grev, Aelson Dantas c
Margarida Rcy. Produção brasileira de
a Colações: ® ruim * retaliar ? * hnm

"0 Wme ®
dinâmico-e"

laz in e
e certame"

Duas vencedoras do Oscar de melhor atriz
num filme para aquecer seu coração

Vencedor
do Scripter Award

Melhor Roteiro
3 Nominações para o Globo de Ouro

Melhor Filma

A Volta do Capitão Gancho[;;[j Melhor Atriz

SoiS "iieçíode Kathy Bates A
W AtmwHMi JONAVNET Melhor Atriz Coadjuvante EM

Jessica Tandy ~5I
misí^S Marv-Loltise Parker . Maky Sttjakt Masterson

HORÁRIOS
PIVERSOS

I TÍJÜCÃ I

JORNAL DO BRASILDa«M França M»n4**COTACÀQ
EXCELENTE

É um filme que desde o Inicio
transcende todos os limitei••SUHDAT TIMES"

Uma magistral performancenum filme especialmente
criado para John Gielgud

-mi OÍIIY nuciupM-
Um espetáculo original
de opulência e brilho"BMPIU"

SSiflaa
f-AVrtlO* 

LIVRE
Uma DittribuiçtoCofcjmt»» TnSUr FHm Dutnbuter*. Inc

240-57.2CC9.40 m
CINELÀNDIAH0RRRI0S

DIVERSOS

TIJUCA I CAMPO GRANDE! | CAXIAS
CINEMA 1 i^^ipnsaHfEra

ICAfíAI I shopping] shopping Ifs, gqncalo3'5.207.40" 10 PETROPOLIS
apoio rio sul

= (Prósperos Booki) ——
Um filme de PETER GREENAWAY

Isabelle Pasco Michael Clark Michci Blanc
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¦¦¦ Marco Anto^o^^vakanti

^ e ^ 
j

ando ha 50 anos S™"mi

pois, Altamiro Carnlho passou a Moreira da Silva. Os creditos nos I
SEmSti953r 

Sedifo3Lte?daria.au 
discossaiam§nomedele" Ao completar 50 anos, a filha denm Benedito Lacerda Na segunda metade dos anos 50 FWiVal 1cmr>a rlicv^ a for, 0Urt„, |do regional que levava seu nome e Aitamiro Carrilho j& era um nome I OHVci ail^cl Q1SCO C IclZ SHOW I

sugenu Carnlho para o seu lugar. famoso Enl 1956 0 maxixe Rin"Ouando ReneHitn I 'irprHa in utmu!>0- Em ° mdx xe K'° /\ LULA BRANCO MARTINS IVuanao ueneaito Lacerda, ja a)ltig0^ composto e gravado pelo i 1em doente, nao podia tocar mut- fiautista, vendeu 960 mil copias. ¦ I Io, ele tambem me colocou para Neste mesmo periodo, a Bandinha I I va* sa^r um disco de Nana Cayinmi no I
gravar com cantores como Cyro (|e Altamiro Carrilho estrelava um 1 I m6s vem- isso vaL Mas ela na0 sabe 0 IMonteiro, Ademilde Fonseca e programa na TV Tupi. "Por dois nome, nao sabe quanlas niusicas havera de |

t____________________________________________ 
anos e meio fizemos o programa cada lado, nao sabe sc o lan?amento vai ser I

jlTSrO/SO 3 tin* flp rlmnnl'rt'l i i ton tempo de musica. Eramos lide- emCD, LP ou K-7, nao sabe quase nada alemi/10bVj 0\l dllUS UC Uiurillhu | PI n n res de aud^ncia e ocupiivamos de ter gravado 24 cam;6es e as cntregue nas maos da I
I r p< . horario nobre das 19h30 de saba- Sony-Music para ajserie Academia brasileira de iin'isi- I
uma rlauta sem preconceitos 

do", orgulha-se. I ca. E o que basta: a raoga canta. E e exatamente o que |
. JT O fim do programa foi um pre- e'a va' ^azer nessa e na proxima semana no Jazzma- I

AtArikdesouza 

composta sob niedida parao trorabo- nuncio da nova ordem nas comu- n'a- Uma novidade: "Juro que dessa vez nao implico I
ne de gafeira de Raul de Barros. nicagoes. O radio ja nao tinha com os gargons, isso e coisa do passado." Uma I

r . 
¦ Nao e a unica saoaavd hercsla de mesmo alcance e a TV perdia antigiiidade: "No repertorio so vai ter velharia." |fronteira que separa o cl&ssico e Altamiro com esse repertorio de pb- • , , . . ,, „ . .... . ,. . . I

, ™ , L-i" « 1  ...  .. J; interesse pela musica — o progra- uma certeza. Mesmo sc so houvcr uma duzia dc Ilancado 50 anos de chorinho (Poly- popular hoje ja nao tcm sequer a- pttjarissunos cboros tSo clissicos que j Altamiro Girrilho foi trocn esneceidores na nlaleia eu solto minha voz I
Gram) com musicas mi? imr^l cspessura de um preconceito. Mas a poderiam ser tocados como pe^as eru- j 

Altamiro carriino loi troca espeeiaaorcs na piatcia, eu solto mmlia voz. i
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tras coisas", pianeja. gamcntc", 50 anos tie chorinho, distri- gem i velha guarda, escrita para o veio abaixo", lembra-se. "stou bem mais tranquila" ° amicissimo Etnilio

lntimo das musicas que esco- bu,do agora I*'3 po>yGran». ^evora acordeon de Sivuca. Ou refor?a a me- r-irrilho miqrHa hms rppnrH-, Santiago, que na semana passada era uma das 100 I
lheu para gravar neste disco come- " P'oprio titulo/rotulo. A data re- lancoUa de Lamento, de Pixinguinha, - . c-irrein p itp r. iniHn pessoas presentes ao restaurante Torre de Babel, ondc
morativo, Altamiro Carrilho cos- do"d» commora meio skub tfe ins- transportando a meiodia para o modo J 

uesudcarrara ^ate o inioo Nana foi entrevistada no talk-show dc Scarlet Moon,
tuma contar nos seus shows as "i?io na Ordem dos Musicos do menor. E pipila mim piccolo o perso- ® 

tnh-illin np desconfirma | tese. "Ela e uma malucaJ Mas no bom I
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mado por Marcio Almeida (cavaqui- court) e Pedaeinhos do elu (do cava- fora mais de 200 trofeus", confes- "conr quem-dividiu o-palco. Seeundo Emilidi clc nao I
nho), Mauricio de Almeida' (batxo), <iu'n'10 de Waldir Azcvedo) tambem sa. Mesmo com o disco recem-lan- tem nac'a a ver com isso. "Se existe alguem devenclo- I
Voltaire de Sa, (violSes de 6 e 7 cor- aparecem de caras novas em 50 anos cado debaixo do hrarn Altamim alguma coisa a Nana c a diregao do People." J
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^ F/or amorosa, composta pelo fiautista car data para estrear novo de fazer um dlsco com as mus.cas emendadas umas

silciro c^atl da m2» iSSfaJT Joa1uim Antonio da Silva Calado show no Rio de Janeiro. "So vou nas outras- como ele fcz na s6rie dc LPs Aquarela

dem sob a forma de comentTrios bem 1880' e CaHnh«^ W tocar por aqui na Rio 92, mas ja brasileira O proximo trabalho|c Nana sera assim.

humorados standards como Brasilei- Jado'"'^ia,m.ente 
scm P«fo au" tenho um show marcado para Sao Acompanhada dos musicos Luiz Alvcs, no baixo-a- I

.. A _ tor, Pixinguinha, em 1928. Choros Putin" rnnform<u<u> custico, Helvius Vilcla, nos teclados, e Ricardo Costa, I
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?a da guitarra de Claudio Guimaraes e, no lugar de I
Vilela, Luizao Paiva, ela preparou mais: cerca de 40 I
musicas estilo devidamente decoradas e ensaiadas I
para atender aos mais diferentes pedidos de bis. E I
mesmo bem provavel que o publico niio deixe Nana |
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Adcrbal Freire Filho dirige a montagem itincrante 
roa portuguesa. Os republicanos, ^hos c ouvidos tao atentos para as novidades do jP°rem- fizeram dc Tiradentes seu mei| musical. "O que eu canto e antigo mesmo "

im antecessor h.storico, que Medo de ficar sem publico ela tambem nao tem.0 martirizado a semelliarKja "Ate os jovens eu conquisto. Basta eles se apaixo- j0. Esse Tiradentes cristiani- narenf que vao notar o significado das minhas Imteiramente construido pe- cancoes." f
aganda oflcial republicans, U Nana Cayinmi—Show com a cantora no Jazzma- Inte ao contra no do que se le nia (Av. Rainha Elizabeth, 769). 227-2447. De 4a a jumentog da devassa da In- sab., a partir das 23h. Convert: CrS 10 mil (4" e 5") e |ic'a* ! CrS 12 mil (6"esab.)
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a' 67anos, ja gravou 60 discos e ainda faz shows em todos owantos aopaís e do exterior Nana: "O 
que eu canto e antigo mesmo

Gustavo Miranda

Aderbal Freire Filho dirige a montagem itincrante

Nana Caymmi

solta a voz

Ao completar 50 anos, a filha de
Dorival lança disco e faz show

LULA BRANCO MARTINS

UE vai sair um disco de Nana Caymmi no
mês que vem, isso vai. Mas cia não sabe o
nome, não sabe quantas músicas haverá de
cada lado, não sabe se o lançamento vai ser

D, LP ou K-7, não sabe quase nada além
de ter gravado 24 canções e as entregue nas mãos da
Sony-Music para a série Academia brasileira de músi-
ca. E o que basta: a moça canta. E é exatamente o que
ela vai fazer nessa e na próxima semana no Jazzma-
nia. Uma novidade: "Juro que dessa vez não implico
com os garçons, isso é coisa do passado." Uma
antigüidade: "No repertório só vai ter velharia."
Uma certeza: "Mesmo se só houver uma dúzia de
espectadores na platéia, eu solto minha voz."

Nana Caymmi vai completar 50 anos daqui a oito
dias. Ela não se julga uma velha decadente — mas
concorda que está gorda —, não se considera musi-
calmente modeminha — mas bate palmas para a
salada rock-pop-reggae de Herbert Vianna — e, defi-
TrfrivaiTtenteT-«ão-actia-fliie a fama de brieuenta ainda
a deva perseguir. "Meus amigos todos sabem que
estou bem mais tranqüila." O ámicíssimo Emílio
Santiago, que na semana passada era uma das 100
pessoas presentes ao restaurante Torre de Babel, onde
Nana foi entrevistada no talk-show de Scarlet Moon,
desconfirma a tese. "Ela é uma maluca. Mas no bom
sentido, claro", analisa Emílio, depois do pito público
que levou da cantora, por estar devendo há meses
uma fita gravada em 1990 no restaurante People com
uma das últimas apresentações de Elizeth Cardoso,
cõnrqnem-dividin o-palco. Segundo Emílio, ele não
tem nada a ver com isso. "Se existe alguém devendo
alguma coisa a Nana é a direção do People."

De Emílio Santiago. Nana Caymmi sacou a idéia
de fazer um disco com as músicas emendadas umas
nas outras, como ele fez na série de LPs Aquarela
brasileira. O próximo trabalho de Nana será assim.
Acompanhada dos músicos Luiz Alves, no baixo-a-
cústico, Helvius Vilela, nos teclados, e Ricardo Costa,
na bateria, o disco traz antigos sucessos românticos
do repertório da cantora, como Se queres saber
e Beijo partido, além de Acontece, de Cartola. Para o
show no Jazzmania, que conta também com a presen-
ça da guitarra de Cláudio Guimarães e, no lugar de
Vilela, Luizão Paiva, ela preparou mais: cerca de 40
músicas estão devidamente decoradas e ensaiadas
para atender aos mais diferentes pedidos de bis. É
mesmo bem provável que o público não deixe Nana
Caymmi ir embora sem antes entoar os versos de
¦Acalanto — sua primeira gravação, em 1961 —,
Só louco e Chora, brasileira.

E além: se a cantora Marina Lima estiver presente,
é capaz de insistir para Nana cantar o hit Fullgás."Ela passou um Natal lá em casa e aprendeu direiti-
nho", lembra Marina, vibrando ao saber que Nana
prometeu reeditar ainda esse ano o show Voz e suor,
parceria com o tecladista César Camargo Mariano,
apresentado somente em São Paulo em 1985. A pop-
roqueira pode ser saudosista, mas é enfática o sufi-
ciente para não assinar embaixo do rótulo de careta
que a estética musical da amiga às vezes leva."Careta a Nana não é. É ótima, é demais."

A filha de Dorival Caymmi, comemorando desde
o fim do ano passado 25 anos de carreira no palco

ela considera seu marco inicial a interpretação
de Saveiros, em setembro de 1966, no Festival
Internacional da Canção —, agradece a preferên-
cia, mas nem por isso poupa a nova geração de
cantoras. "Marisa Monte e Adriana Calcanhoto
são ecléticas além da conta, Selma Reis tem um
timbre feio e Leila Pinheiro virou uma cópia da
Elis", analisa Nana, que confessa não estar de
olhos e ouvidos tão atentos para as novidades do
meio musical. "O que eu canto é antigo mesmo."
Medo de ficar sem público ela também não tem.'Até os jovens eu conquisto. Basta eles se apaixo-
narem que vão notar o significado das minhas
canções."

Nana Caymmi — Show com a cantora no Jazzma-
nia (Av. Rainha Elizabeth, 769). 227-2447. De 4a a
áb.. a partir dus 23h. Couvert: CrS 10 mil (4" e 5a) e

CrS 12 mil (6a e sáb.)

Chorando há 50 anos

Altamiro Carrilho

reúne em disco seus

choros preferidos

PEDRO TINOCO

l\ LTAMIRO Carrilho leva a
rsério aquela conversa de

«4i JL que o artista tem de ir aon-
de o povo está. Aos 67 anos, com-
panheiro de estrelas dos tempos
áureos da rádio como Benedito
Lacerda, Francisco Alves e Elizeth
Cardoso, o flautista ainda passeia
lépido e fagueiro por palcos e estú-
dios em Nova Iguaçu ou no Japão.
Tanto trabalho já rendeu 60 dis-
cos. O mais novo deles é o recém-
lançado 50 anos de chorinho (Poly-
Gram), com músicas que aparecem
freqüentemente em sua biografia."Não chega a ser um resumo de
tudo o que já fiz. Ainda pretendo
gravar um álbum duplo com todos

mais uma vez, em faixas extraordi-
nárias. "Toquei Carinhoso pela
primeira vez em 1940, num pro-
grama de calouros da Rádio Socie-
dade Fluminense, em Niterói. Eu
tinha 16 anos e não dominava a
flauta transversa. Toquei uma
flauta de bambu que impressionou
a audiência e levei o primeiro prê-
mio", lembra-se. Alguns anos de-

pois, Altamiro Carrilho passou a
substituir outro grande flautista.
Em 1953, Benedito Lacerda saiu
do regional que levava seu nome e
sugeriu Carrilho para o seu lugar."Quando Benedito Lacerda, já
bem doente, não podia tocar mui-
to, ele também me colocou para
gravar com cantores como Cyro
Monteiro, Ademilde Fonseca e
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anos de chorinho'/ iii

Uma flauta sem preconceitos

i

TÃRJKDE SOUZA

os ritmos que toquei. Jazz, música
para banda, bossa nova, choro,
música clássica, baião, frevo e ou-
tras coisas", planeja.

Íntimo das músicas que esco-
lheu para gravar neste disco come-
morativo, Altamiro Carrilho cos-
tuma contar nos seus shows as
histórias que inspiraram a criação
de obras como Na Glória e André
de sapata novo "Dor* de mm ^
Jacob do Bandolim, é uma home-
nagem a um doce de coco com
abóbora maravilhoso que a mulher
do Jacob fazia", diverte-se, antes
de esnobar: "O disco ficou bom,
mas podia ter ficado melhor. Eu
estava meio resfriado na época da
gravação."

Ernesto Nazareth, Pixinguinha,
Waldir Azevedo e Jacob do Ban-
dolim são alguns dos compositores
que Altamiro Carrilho gravou

Lfronteira que separa o clássico c
o popular boje já não tem sequer a
espessura de um preconceito. Mas a
linha que une as duas correntes pode
ter a fineza de uma flauta: a do anfi-
bio Altamiro Carrilho, por exemplo,
com seu pcriscópio voltado para os
dois lados da pauta. Gravado, oiigi-
nalmente para o selo Visom em PCM
digital direto, sem emendas, em ses-
sôcs coletivas de estúdio, "como anti-
gamente", 50 anos de chorinho, distri-
buido agora pela PolyGram, devora
o próprio título/rótulo. A data re-
donda comemora meio século de ins-
criçio na Ordem dos Músicos do
Brasil do fluminense de Pádua, nasci-
do em 1924, Altamiro AquinojCarri-
lho. Mas não é apenas choro o que-girs-ffii-loituKt-ótica-daX!) còtuema

composta sob medida para o trombo-
ne de gafieira de Raul de Barros.

Não é a única saudável heresia de
Altamiro com esse repertório de po-
polarissimos choros tâo clássicos que

rativo do flautista e seu grqpo, for-
mado por Márcio Almeida (cavaqui-
nho), Maurício de Almeida (baixo),
Voltaire de Sá, (violões de 6 e 7 cor-
das) e Sá Neto (pandeiro). Citações
de Beethoven, Stravinsky, Chopin,
Tchaikovsky, do Hino Nacional Bra-
sileiro e até da Marcha Nupcial inva-
dem sob a forma de comentários bem
humorados standards como Brasilei-
rinho, André de sapato novo e — nu-
ma apropriação inédita para a embo-
cadura de flauta — Na glória,

eru-
ditas acabadas, no rigor das parti-
taras. Além de reverter para sopro o
contraponto pioneiro de Odeon, de
outro bilíngüe, Ernesto Nazareth ("só-e-Altamto^podcria-fa/pr isso", admk,
ra-se o violonista Rafael Rabeilo numa
audição casual da faixa), ele enfia uma
flauta em sol na nostálgica Hornena-
gem à velha guarda, escrita para o
acordeon de Sivuca. Ou reforça a me-
lancolia de Lamento, de Pixinguinha,
transportando a melodia para o modo
menor. E pipila num piccoto o perso-
nagem esvoaçante de Canarinho tei-
moso, esvaindo-se em gorjeios. Trans-
portados das cordas iniciais para onde
foram escritos. Doce de coco (balizado
pelo bandolim do autor Jacob Bitten-
court) e Pedacinhos do céu (do cava-
quinho de Waldir Azevedo) também
aparecem de caras novas em 50 anos
de chorinho. O CD ainda arremessa
para a era digital cfca/> a pioneiríssima
Flor amorosa, composta pelo flautista
Joaquim Antonio da Silva Calado
por volta de 1880, e Carinhoso, gra-
vado inicialmente sem letra pelo au-
tor, Pixinguinha, em 1928. Choros
anciões repaginados pelo figurino lé-
pido dc Altamiro em corpinhos debu-
tantos.

JORNAL DO BRASIL

Cotações: • ruim ? regular ? ? bom
? ? ? ólimo excelente

Cortejo com Tiradentes

Peça percorre ruas e
museus para remontar

últimos dias do herói

MARÍLIA MARTINS

kI a morte de Tiradentes virou
r"* um liappening, 200 anos de-

JL JL pois. A partir das llh, um
elenco de 50 atores vai reconstituir
os últimos dias do alferes Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes,
nos seis locais por onde a história
oficial registrou seus rastros, num
espetáculo de rua intitulado Tira-
dentes, a Inconfidência no Rio. A
peça, dividida em quatro partes, vai
obrigar seus espectadores a um pe-
queno tour pelo Centro do Rio. A
primeira parte começa pontualmen-
te. no subsolo do prédio da Associa-
ção Comercial do Rio (Rua da Can-
dclária, 9)i Depois, o público irá de
ônibus até o endereço em que Tira-
dentes foi preso, na Rua Gonçalves
Dias (antiga Rua dos Latoeiros).
Em seguida, platéia e atores vão até
o Paço Imperial, onde começa a se-
gunda etapa, para reviver bastidores
das decisões políticas da Coroa Im-
perial, em meio às paredes que de
fato testemunharam issés aconteci-
mentos.

O próximo passo é seguir até o
Museu da República (Rua do Cate-
te, 153) e a quarta etapa será encena-
da no Museu Histórico Nacional,
próximo à Praça XV. Nessa parte
final; o público acompanha a pé um
grande cortejo que vai da Rua da
Carioca até a Praça Tiradentes. on-

de, acusado de alta traição, o alferes
toi executado, esquartejado, tendo
os restos de seu corpo espalhados
pela cidade. Esse grande liappening,
que promete parar o Centro do Rio,
reativará a dupla Aderbal Freire Fi-
lho e C arlos Eduardo Novaes, res-
ponsavel pela encenação de O tiro

jiuejmulou a história, que reviu* d
suicídio de Getúlio Vargas, em 1954,
no seu cenário histórico, o Palácio
do Catete. Para quem, como o cea-
rense Aderbal Freire Filho, 50 anos,
começou sua carreira no Rio com
um espetáculo que se passava no
interior de um ônibus, a experiência
de tentar atrair a atenção dos pas-santes não será novidade.

O liappening, além de reviver a
execução de Tiradentes como um
grande espetáculo público, vai discu-
tir a transformação do alferes em
herói oficial da República, á revelia
da veracidade da história. Sabe-se
que Tiradentes jamais pretendeu
proclamar uma república brasileira.
Quando muito sonhou com a anistia
dos impostos — sobretudo o dízimo
(10% da renda) — cobrados pelaCoroa nas regiões mineradoras e
com a autonomia da província aurí-
fera de Minas Gerais diante da Co-
roa portuguesa. Os republicanos,
porém, fizeram de Tiradentes seu
herói, um antecessor histórico, que
teria sido martirizado á semelhança
de Cristo. Esse Tiradentes cristiani-
zado foi inteiramente construído pe-
la propaganda oficial republicana,
totalmente ao contrário do que se lê
nos documentos da devassa da In-
confidencia.

Moreira da Silva. Os créditos nos
discos saíam no nome dele."

Na segunda metade dos anos 50
Altamiro Carrilho já era um nome
famoso. Em 1956, o maxixe Rio
antigo, composto e gravado pelo
flautista, vendeu 960 mil cópias.
Neste mesmo período, a Bandinha
de Altamiro Carrilho estrelava um
programa na TV Tupi. "Por dois
anos e meio fizemos o programa
Em tempo de música. Éramos lide-
res de audiência e ocupávamos o
horário nobre das 19h30 de sába-
do", orgulha-se.

O fim do programa foi um pre-
núncio da nova ordem nas comu-
nicações. O rádio já não tinha o
mesmo alcance e a TV perdia o
interesse pela música — o progra-
ma de Altamiro Carrilho foi troca-
do por uma novela. A saída para o
flautista foi o Galeão. Durante os
anos 60 ele viajou por países como
Portugal, Espanha, México, Fran-
ça, Líbano e até a extinta União
Soviética. "Na KússiaTlichiímos-o-
hino nacional deles no meio de
André de sapato novo. A platéia
veio abaixo", lembra-se.

Carrilho guarda boas recorda-
ções de sua carreira, e, até o início
de 1970, também guardava tro-
féus. "Eu estava sem trabalho ne-
nhum. Tive sérios problemas fi-
nanceiros, vendi sete flautas
minhas para equilibrar o orçamen-
ter c;~num-accsso- de-raivarjoguei _.
fora mais de 200 troféus", confes-
sa. Mesmo com o disco recém-lan-
çado debaixo do braço, Altamiro
Carrilho ainda não conseguiu mar-
car uma data para estrear novo
show no Rio de Janeiro. "Só vou
tocar por aqui na Rio 92, mas já
tenho um show marcado para São
Paulo", conforma-se.


