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Cotações
Dólar comercial: Cr$ 2.239,80
(compra), Cr$ 2.239,90 (venda). 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 Referenciai 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 Especial Remunerado acumulado de 15.08 a 21.04:
5,82333137%. Ufir diária: CrS
1.301,60. Unif para IPTU residencial: Cr$ 30.878,46. Unif
para IPTU comercial e territonai, 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.
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vrda sala quarto arms banh
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400%

na

Rússia

O preço da gasolina subiu 400% em
Moscou, dentro do programa de reformas radicais para criar uma economia
de mercado na Rússia. O preço se
aproximou dos custos reais de exploração e refino, como exige o Fundo Monetário Internacional, mas as filas não
desapareceram. As regiões agrícolas
têm preferência para receber o combustível, 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 primeiro-ministro, que acumula com a
Presidência. Hoje, o vice-presidente
do Congresso, Vladimir Shumeiko, deverá ser indicado por Yeltsin como novo vice-primeiro-ministro, para ajudar
no programa de privatização. (Página 7)
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lítico do governo, ministro Jorge
Bornhausen, iniciou ontem um esfor^Yisoes
ço para que os novos ministros alterem o mínimo possível o segundo
escalão do governo. Depois de visitar
os ministros da Justiça, Célio Borja,
dos Transportes e Comunicações, Affonso Camargo, e da Economia,
Marcílio Marques Moreira, além dos
secretários de Desenvolvimento Regional, Ângelo Calmon de Sá, e das
Comunicações, Nelson Marchezan,
Bornhausen saiu com a impressão de
a equipe do presidente Fernando
lollor só está pensando em substituir
?ue
auxiliares do segundo escalão que
não mostrarem eficiência.
No caso de necessidade de substituições, Bornhausen está recomendando a todos que seja obedecida a
composição política feita pelo governo dentro do Congresso Nacional.
Na semana passada, Bornhausen recebeu do presidente Fernando Collor
a missão de evitar que os atuais ocupantes do segundo escalão fossem
substituídos em massa. As principais
preocupações do presidente eram de
que uma substituição global pudesse
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SHoSS quase seis mesessTi'tssS/SSS
¦
paralisada pela reforma administrativa e o presidente
as
rea?°es
do
radi"
forma
presidente
_,
ne< rderiiodifirH! ram'se
temia que isso voltasse a ocorrer.
defensor da
Cargos — Na última quinta-fei-Camargo,
privatizasao
: absoiutamenteinadiak
milhoes
Os
de votos j
ra, Bornhausen iniciou a visita a todo
todo Depois da primeira audiencia
. .
malha rodoviaria, sobre a delegaijao rio de Assuntos Estrategicos, Eliezer
nntrn
enfri
ra,
ouiro>5,010 oo Ministério,
Ministers, que pretende transfortransfer- com o presidente Fernando Collor, o dos serves da Uniao para os esta- Batista,
que, em duas eleigoes, con- ucnVl?UO!)> Por
para definir a polltica de
traiQao
de
mar
em
UtlS
rotina
das
segundas-feiras.
segundas-feiras.
ministro dos Transportes e das Co- dos e a construgao da segunda
poucos
que
mar
feriram inquestionavel legi- a
do governo no que sc
pontc
privatiza?ao
Antes da reunião ministerial, o coordisse Hgando Brasil ao Paraguai. "Essa refcre a rodovias e telecomunicatimidade ao meu mandato sucu.mb!ram as tentagoes, deSotlolitS
denador político ZSdctfoTao
muni.c^6es-AffonsoCamargo,
do Palácio foi 1ue
ao
Hp
e inte'ramente a favor do pro- °bra seria feita pela miciativa pnva- goes. 0 presidente quer harmonizar
SS!LPTe%
nrpQiHpntp Ha Rpn.',Kl,Vn ensejando a Violenta cam"Sou
Ministério da Saúde para um enconfavoravel
de desestatiza^o. Na semana da", informou;
L pojes e corta?as dive^ d
de
denuncias
de
estro
tro com Adib
Mb Jatene,
na semana
Jatene que n^semana
^ma
panha
"TT7c
de inspiragao
S»'anterior havia provocado insatisfacandalos,
«
o go- das
™gos^
ção das bancadas que apoiam
rodovias echegou a ser aponta- . Camargo disse ,»e o presidente
to, sustentei ao longo de
apos a'coTciuL^Xma minis"
»mo,
verno, ao declarar
dedarar que os cargos de
como um dos alvos da recomen- mformou que e da Vale do Rio Doce terial
dupla campanha, com a
sua pasta não
nao seriam utilizados para
mas a reuniao nao aconteceu
para
do
Anelpi
na™ a cooperarn'rmpra sua
compositespollticas.
dagao
P
P
que Collor fez aos m.nistros a coordenagao da constru5ao,da
composições políticas.
maisimpecavelcoerencia
Norte-sul
e que os dois concordaram ^XbdeAssuntos
0 entendimen- Com
Com jeito, Bornhausen desfez o Para que tenham os programas de
A legi timidade nor- ?a0' pr0pus
EstitSS'o?
"0 senhor ée ministro
»bre a aval.a5ao com a Secretaria SlpU^
sobre suas mesas.
naciona1.' clamei Pela mal-estaf.
mal-estar.
ministro
governo
o
SIS S
Into nSen^l tregua.
to
mais apoiado deste governo. O senhor
A atitude do presi- maisapoiadodestegoverno.0senhor
'
"Esiou numa onda convergente
p',f0S.P
pCntlC0S niao como coordenador do oroieto
o governo" desjacon Canrlrgo,
conseguiu re,er,er
reverter todo
,odo o problema
f0i interpretada CO- "nsegSin
problem,
eom
S
^
?SS
RTOSfiT,
Z
f™lt„P,e
d„et;
<*»<"
mofraqueza
dada cólera
, E|S, IgualmenteI do seu
uma simples entrevista.
eoiera com tna
entrevista. =m enlre,,sta no Palfao do Planalu, .
inveslimenios
expcrspeclivasde
as
-força
Como podemos fazer essa sua
sua-fort,
para^ntaro seeretan, naoional Li,o» de manSten^o dfmaM r?
programs e das rdeias que
refotmando
Como
em votos no za».
política transformar-se ™omCse°n
°»!r7ss»f^»e »?'disc*
Convoquei as
Connor
d
Congresso?", Mag7u
que assume depois de amanha,
indagou Bornhausen.
campanha
Jaten^garami,
^t^Xcer
»nhae nofScio Mi?ist™0'
Jatene garantiu que não
nao tinha
tfnhanS
-^*£0--.
nada
o que, privacontra indicar políticos,
colo....
tizavel, Camargo vai se reunir por de rodovias federals pelo DNER.
pohttcos, mas que colocontra
A oposicao e as reacoes §
caria acima do prestígio
governo, renovei OS ape- caria
Na audiencia de ontem, Camargo ordem do presidente Collor com
Alem da normalizagao dos repasses
prestlgio político
politico o
de toda a ordem nao visaCollor conversaram sobre a im- ministro da Economia, Marcilio da arrecada?ao com o imposto sobrd
critério
a
de
bati
as
criterio
Sem
Sem
e
qualidade
P^ifica^ao,
profissional.
an
ri
^
vnm 'inptmc
penas a pessoa ao portas do Congresso ape- discordancia,
discordância, Bornhausen fez apenas
apenas portancia da participagao da inicia- Marques Moreira, com o presidente importagao de petroleo, Camargo vai
presidente mas, fundamen- ]ando
"Sempre
um pedido:
va- tivaprivada na construgao da ferro- da Comissao de Desestatizacao, pedir a Marcilio que vincule 80% da
que possivel,
possível, vaum
para a aprovacao de
Norte-Sul e na recuperajao da Eduardo Modiano, e com o secreta- receita como imposto aoDNER.
talmente, o programa vol- niedidas
mos
esses
cargos
com
pespes- via
urgentes conden mos preencher
tado para os mais humil- sadas
soas competentes
competes que estejam em parparno Projetao'e no Pla- soas
tidos
#
afinados com o governo."
des,
os
desassistidos,
governo. 0
os pes no piurianuni
'
tldos
ministro da Saúde concordou, mas ReUia
deS^)moscolocadosdiante
obteve um compromisso de Bornhaua D3Z 611^6 DedeSSlStaS
sen: "Quando a solução para meu
problema for um profissional que seja
c„n„ibuiu para o Hm da
crescerrte dVprovocaedes $?****
beligerancia
o
contrário
de um partido
contrano ao governo,
"Fidahuin"de
bem
governor
part.do
1 Fou"empregar
pedessista, descon—HmtHM-aGmma
,:F
tente
todos OS SO^Q^^QtoientO desenhor me ajudará
mm
esse
ajudara a viabilizar esse
com as escolhas presidenLc„,i nc mnic ,
P0Pular e mtransigente na senhor
~~W~
ciais,
"sem ouvir
nome."
o partido". "Os
de Malllf
eorosos e uiouinies,
chocnntes para
mridos defesadosseusprivUegiose
no™c"
bancada
t,uiubub
No
encontro
cncontro
de
"ammes-mudaiani,,
agora. 0 que
ontem
com
o
seseseus interesses eleitorei- No
ficar com o povo, resgatan- rnc Prartnrifli« ^rt»vaHn« nn cretario
admitiamos
erao
aliHhameiF
cretário
de
Desenvolvimento
RegioRegion.oiT.i
r.™
i
nao
n0 nal,
RAS1LIA-0 líder
Inter do. PDS
PDS
cego, mas 0 governo esla nos
do a divida de seculos de
nal, Ângelo
Angeio Calmon
Caimon de Sá,
Si, BorBor- BRASÍLIA-O
R na
S*
Nprocurando",
J
|<4H
(o
"a Câmara,
Camara, deputado José
Jose
raciocina. .
ininstira
corporativismo.
nhiusen
mresentou pedidos
nedidos de
de TT
nhausen apresentou
Luís Maia
Ml"u (PI), 8arf.ntiu
ontem
°"rtera
Pratini,
mesma incompreen- par'lamentares
garantiu
na
definigao do lider
"pacificauF'HIH
do
Assumimos transitoria.
uaiiMiuiici
para Lu'S
h' está
parlamentares e governadores
tovernauores para
que
esta "pacificaffi
que sua bancada
narali<;a n InHiriario pariamtnidres
PD<? «ra "n elo Hp lionran Hn
confirmação nos cargos dos presimenle poderes de exceeao
presr- da".
dc indicação
da". O0 cpisodio
episódio de
indica«ao do
do
na |e„ta buTOra- connmratao
ggB
WKM
dentes da Embratur,
Embratur- Ronaldo
RonaWo MonMon- minis
ministroro Pratin.
Pratini de Moraes para oo
compelldos pelas circuns- |d0
"
gliBB zan, que mantinha afinamento
gM
f
reta™a e ne2a ?enDtesda
te
ministério
das
Minas
e
te
Rosa,
Energia
e
Energia
da
Superintendência
Supenntendencia
com a bancada com mais antccepara
para nunisterio
tancias, para honrar OS ?iat.que
'
causou conflitos
connitos internos no partio Desenvolvimento da Amazônia
MWM
dencia
Amazonia causou
partido que seu colega de minis^ornnFomlsso^u^Tustili-" J'-^^^^^LdO-lias^ranr o_DgsenygWimento
-do, admite
adnnte
o-líder.
A.
alidcr, A.bancada
bancada prePratini: como um
um fidalgo terio, ja agendou um encontro dos
preMei- do,
(Sudam), Alcyr Boris de Souza MeT
P'im nnscn manLn tradigoes de decisoes con- (Sudam),
feria outro nome, como confessou
confessou
ra.
Com
Affonso
Camargo,
BorBorfena
.. deputados
para quarV^nfnV nrnrP^r Hp.
nitantes.
ra.
buindo
buindoainiciatiyadonovominisà iniciativa do novo minis- ta-feira. No pedessistas
publicamente o presidente do parparentusiasmo pos-refornhausen
discutiu
a
,
escolha
do
.
,
novo
novo
pubheamente
i
Ajustapropostadaisonhausen
»»
secretario
tido, o ex-governador Paulo MaMa"
.J
tro
a
reconciliação
tr0
areconc.hagaoda
sembaragados de restngoes
da
bancada.
bancada.
ma
ministerial, Maia chegou a gasecretário de Transportes e o maior
maior ldr0\l0c,e^0\e™ad0tr.Pfu'°
,
luf. "Ele (Pratini) está
esta tendo um
um
^
Além
Alem de Pratini, o novo secresecre- rantir qUe agora, Marchezan e
artlficiosas da lei e das de- p ,
entrosamento
entrosamento
entre
a
Secretaria
de
de
,
comportamentoo muito
mu.to fidalgo
fidalgo
naoLconse8u'u ul" Governo
tário
tano de Comunicações,
Comun.ca?oes, o ex-deex-de- Maluf "fizeram as pazes". "Estalongas constitucionais, aos PodereS
Governo e o Ministério
Min t6rio dos TransTrans- comportamen
com a bancada",
disse
Ma"% atri^
atn*
^ Maia,
Nelson Marchezan,
Marchezan' tamlam" mos
putado Nckon
S^CoLnS
^3
barreira da r.e"
a.
^liLsao".
I
aiustes necessarios oaraTe- traRass?r
portes e Comunicações.
do.s
d«
var adiante o trabalho ini- s^stencia
do Judicano
=====^^
ciado em 15 de margo de Congresso
l9%6
ACM responde
Marcello
Brizola
B"Z°la dá troco
tr0C0 a MarCel,°
.
meu governo tem
A™
.Antônio
O
O
da
Bahia,
0
Leonel
Antonio
Brizola
disrente
do
candidato a prefeito do Rio:
g°vernador
governador
Isso aBora vai acabar.
1
L,ma
? governador
Hnntrinn ep um
nm nmm
uiiid uouinna
Carlos
Carlos
Magalhães,
Magalhaes, respondeu ontem
progra- .
ontem se que sentiu "as pancadas" que
"Não
"Nao gostei da intervenção
interven?ao de Marma muito claros, que nos _n -J,™
à nota divulgada no fim de semana
Marcello Alencar vem distri- cello Alencar,
semana
~
Alcncar,
i
a
assumindo demais
prefeito
jft
mA
f;n<1i ao meu
SI
WEWYOITK* pelo
I
Prazo Iinai
buindocontracleeafirmouquefiliacontra ele e afirmou que filia- uma candidatura. Marcello tem tosecretario de
de buindo
devem guiar em todos OS
pelo vice-governador e secretário
"represendas
Diárias de apt°s 1-4 pessoas
Polícia Civil do Rio, Nilo Batista,
Policia
Batista, ções
as credenciais para ser meu subs?ocs cm massa no PDT
instantes
mandato. Vamos realizar *Diariasdeapt°si-4pessoas
FRIENDSHIP INN USS
us$95, sobre
sobre
sua
oposição
0P0si?5°
à
absorção
tam uma prática
a
absor?ao
condenável,
da
condenavel, um tituto e não
da
nao entendo porque ele está
reformas
esta
pratica
™
prometidas pa- QUALITY INN
.ON
Para a aceleracan inHic- as
inn
on 47™
« ST.
st
USS
us$ 123,
123, divida
dívida do Metrô,
Metro, recomendando
rccomendando que
~ •
Diárias de apt°s 1 a 2 pessoas
golpismo, como nos tempos de Cha- preocupado agora com o meu sucesque
npneivoi da execugao
r,i
desmntar
n
temnn
Hpsquality
Nil°
intepensavel
Nilo não
n5o,sese vulgarize, defendendo
defendendo gas Freitas." Brizola acredita
na uni- sor. Nem sei se ele desejou que eu
acreditana
PRESIDENT (ex CHATWALL) PBSSus$109,
USS 109,
Vninnc
applprnr
president'"*chatwalL)
vamos
aceierar
theroosevelt
dos
THE
nossos
ROOSEVELT
USS
Leonel Brizola. "0 senhor tem qualidade do PDT para uma escolha coe- adoecesse ou morresse."
compro- Peru|V'lcli0'
110, Leonel
ussho,
gral
qualiST. MORITZ ON THE PARK
117, dades
USS
uss 117,
st.moritzonthepark
dades melhores que ele. Contrarie o
missos, 0 Executivo a Pnvatlzagao para que
OMNI PARK CENTRAL
USS 124,
trabalhe", afirmou AnAngovernador e jrabalhe",
investe-se da fungao legis- Estado se dedique as suas howarcTjohnson*1"
Randall tenta se explicar
HOWARD JOHNSON
USS
151, governador
ussisi'
tônio Carlos, insistindo que o fato de
MARRIOTTS
EAST
SIDE
USS
158,
especifiS;;g.
KgZ
lativa e intervem no Judi- responsabilidades
Juliano, acu- pcirado
peitado o Hino Nacional,
oO radialista
radiaiisla Randall
RandalUuliano,
HILTON TOWERS
Nacio.al, durante
a União ter absorvido
duramc
o débito da'
SlvWoo'dftho
USS 187,
da
"foi o
sado
ciano, com a moderagao cas nas^ areas aa sauae, aa
Caetano
Veloso
de
responshow na boate Sucata, no Rio, em
Caejano
por
construção
do
Metrô
Metro
se
constru?ao "favor
que se
Silvcl por
ex'l'°em
em Londres, afir- 1968. Na época,
classifica
epoca, Juliano comentou o
* Diárias de apt°s 1 a 4 pessoas
recomendavel, apenas em educagao, do saneamento. 'Diariasdeapi°sia4possoas
Por seu exílio
classifica de favor politico
di- sávcl
político com o dimou
ontem,
no
Jô Soares episódio no programa GuerraeguerPRAIA
PRAIA
Guerra é guerprograma
nheiro
do
ocasioes absolutamente es- Vamos reduzir as desigual- Marseilles
ACM
lembrou
ainda
ainda
ep.sodio
país."
pais."
MARSEILLES USSuss 38,
3S nheiro
onze e meia, do SBT, que na época ra, da TV Record. "No
meu depoiNo
transferencia da dívida
SAGAMORE USSuss 41,
-cor ,
reto- sagamore
divida tinha
tinha em
41! que
senciais
dades sociais.
que a transferência
nL foi
fn. intimado
intL .Hn',1!!
cm que
• Vamos
mento, eu não
mento,
101
a depor no 2ora'
^ j t_
,
nao poderia desmentir o
i
Att
n Congresso e disse
j•
dilido
nor
j
1
Vi
DILIDO
USS
46,
"começava
"comegava
sido
vetada
disse Exército
Manteremos desobs- mar a modermzagao da bu- SEVILLE
pelo
Exercito
a ter noção
no?ao de que tinha dito antes na televisão",
SEVILLE USS uss55,
televisao",
55! s'do o montante
— USS
—
US2> 2,5 bilhões
bilnoes —
que
HOLYDAY IN OCEANSIDE USS
truidos todos OS canais de rocracia, enxugando
nao deveria ter feito aquilo".
uss 68,
acjuilo". Ju- justificou-se. Caetano fez a acusação
68, queomontante
holydayinoceanside
acusa?ao
que não
"poderia ser
utilizado para diminuir
CENTRO
diminuir liano se referia àa acusação
centro
poderia
acusagao de que ao radialista, na terça-feira
ter?a-feira passada,
comunicagao direta com
administragao com a extin- dupontpi»™
DUPONT PLAZA USS 60,
a po reza do0 Nordeste."
orclesteCaetano e Gilberto Gil teriam desres- no programa de Jô.
Jo.
EVERGLADES USSuss 69,
69i 3 pobreza
povo ate a realizagao de gao e a fusao de orgaos everglades
DOUBLETREE (COCONUT
GROVE) USS
icocoNurcnovEi
82,
uss
82,
objetivos definidos e que inuteis e a demissao de ser- doubletree
DISNEY
L
ora reafirmo. vidores ociosos.
* Diárias de apt°s de 1 aa44 pessoas
.<•
. .
XTpossoas
^
r,
DiSriasdeaprs.de
DAYS INN
|NN FLA.
USS 37,
^a. MALL
mall uss
Nao ha direito adquiri37,
KftpMSllMilllKl
Para esta tarefa, nao te- 0AYS
Classificados
SAVE INN
USS 39,
do contra 0 povo.
DAYS INin LAKESIDE
nho duvida, Deus conti- days
USS
lakeside
r^Kirx/A
uss 40,
40!
I
CONTINENTAL ROYALE
0 nosso povo exige re- nuara a nos ajudar continental
USS
royale
INlV/-\L/v^J
uss 45,
45,
V/vLLL. NEVADO^
INTL. GATEWAY INN USS 45,
HrVALLE
"Tn^iT
III
sultados rapidos e, sobretu- (0 texto do discurso e
DAYS
LODGE
MALL
pax,
USS
us! 50,
so!
I^pr
pura
"0^™ (6 PAX)
RODEWAY
'**-•
INN
WET'N
Aijjjgjjn--*sU
wild
do, resultados concretos. ficcao. Oualoucr scmclhan- rodeway inn wet'n WILD
y
USS
uss 58,
58,
.¦
»
60,
Pmkrvro mnjfnc
MICMIC LAKE FRONT INN USS 60,
muitos insis- ga com
tmbora
DOUBLETREE
L. BUENA VISTA USS
uss 82,
az! ¦
PARA OS QUE AMAM 0 MELHOR DO SKI^I
B
SKI^i^P^V
pessoas, pronuncia- doubletreel.buenav.sta
IB
IM
«i
ia? -J jt
HOWARD JOHNSON
johnson DISNEY
disney
USS
105, H
ussios,
tam em nao reconhece-lo, llllllius
. PirT
mentos UU
flB
suua^uts nassawB
fli
ou situacoes
howard
B9V
25
•
SK3m
pdSSd TRAVELODGE
TRAVELODGE DISNEY VILLAGE USS 107,
WS3f
Pistas
de
2d
SKI
SKI
IW^O
107
H
JBBt
meu governo tem seguido
das, presentes ou futuras ¦ * As tarifas
i.v,iaS ho,.ie„as
hoteleiras estáo
.siao sujeitas
sU|o,ias
If
Saídas Garantidas
. OdlUdi
UdldllUUdb
saidas
disponibilidade
de quartos e sâo
sao válidas
v^lidas quando aa'
à H
H
X/
dlspombihdade
«wiil'i/ln on cpii
nmidln ae
do tera
. ,
reserva
e
de
no
mínimo
e
miramo 3 (tròs)
executaoo
no"as no Hotel
seu projuo
Holel g
l"6s| noites
Bloqueios Especiais (Aéreos
• Bloqueios
sido mera coincidence. SK
Terrestres)
1
escolhido.
(Aereos e Terrestres)
Pacotes de 9 Dias (5? a 6? feiras)
• Pacotes
maneira coerente e conti- Ou a evidencia de
feiras)
PASSAGENS AÉREAS
AteEAs EM
em PROUOÇAO
prokoqAoI H
que as Ipassaoehs
I
Venha
*
mmmioHAi
Consulte
Venha
solicitaisolicitar seu Programa
Programa
8
nuada.
palavras as mesmas
. JliDiuTCBUiiTinvHi
seu
agente
de
viagens
já
ja
ou
pala- consuiieseuageniede»iagen»ou H
TOURS
P.Aérea: a paitii de: US$ 689.
0 povo e testemunha, yras, scrvem
SSSggSw,.^
para tudo).
P.Tenesüe:apaitirde: US$ 927. (apt.duplo p/ pessoa)
8 0 - 5 5 2 2
OPERADOR
5
FHO:ftO: 222-7140/232-4173/231-0919
222-7140/232-4173/231-0919
11
___
AA
B
242-4890/232-8330/507-1094
^"0110
Villas-Boas Correa
DDG: (021) 000-6920 Fm: (021)232-4 I
LanChile
LanCNle
TEL.!
L
O
H
1
BHZ: BHZ:(Q31)
(031) 221S9S4 tfe (031) 223S9SS
223-8986
â

JORNALDOBRASIL
JORNAL
DO BRASIL

Politica
Política e6 Governo
Govemo
Ântonio
LulzAntonio
Brasília
Brasilia — Luiz

terça-feira, 21/4/92
terga-feira,

?p

Io
l°caderno
caderno

p?

3

jfKmKk
¦ z.1

j

>

,'.'

'¦>-, ¦,

KTr^.

•

*¦»

\ - ;, 1 r'.«,V&s y< ,
<
1
HH1
s<:

t
'.'

\

..

I'>
%Mtif

1 <s\<'l

-

HkI
MTtTiM

por

*\'

1

®J I i
HAt2
telefone
1*5 A.

Ligue

e

economize

na maior comodidade.
comodidade.—
SEGUNDA A SEXTA

DAS 08:00 AS 20:00 HORAS
VOCE RECEBE O PRODUTO E PAGA
CONTRA ENTREGA.
Marcilio obtiveram aprovação
Mellao e Marcílio
aprova<;ao para a nova política
Stephanes, Mellão
Collar fixou
mi'nimo
politico salarial, mas Coílor
Jixou valor do mínimo

ENTREGAMOS TAMBEM NA REG I AO DOS LAGOS *

Governo
Govemo

mínimo
minimo
230
em
Cr$
mil
mil
_aa^
fixa
jixa
PHILIPS ^
^
|
—
BRASÍLIA
BRASILIA
O0 presidente FerFer- Salario Minimo (IRSM) no quadricalculo ainda vai ser definida pelo te", afirmou Stephanes. "Mas nao
"jSS"**^*88w^^m
^
nando
tiando Collor envia amanhã
amanha ao
ao mestre. 0 valor acumulado do Ministerio da Economia, sera cal- admitimos a hipotese de trabalhar §1
m
xv EM
em CORES
cores PHILIPS
phhib« 16"
«••
TV
Congresso um projeto de lei que
B
culado pelo 1BGE, a partir da va- com deficit". Ele assegurou que
'.
que IRSM sera multiplieado pelo coefiMOD.
mod GL-1331
cl-1331
altera a política
Controle
controie remoto.
remoio. VHF/UHF.
Wm
, vhf/uhf. Indicação
m
riagao mensal do custo de vida para aumento vai ser suportavel, de
indica?ao
politica salarial, fixa o ciente que resultar da divisao do
de funções na leia. Memória para
salário
salario mínimo
minimo em Cr$ 230 mil, a indice de inflagao do ultimo mes do
as familias com renda ate dois sala- acordo com projegoes feitas pela
.8
.
até
38 canais. Desligamento
atVS^i"
MiaSopwramavei
programável.
Supressor de ruidos
|H
M
ruídos.
sistema quadrimestre pela media geometririos minimos. 0 projeto mantem
partir de maio, e modifica o sistema
area economica.
"IsA
vista
879.900,
da
inflagao
no
araStadeiano
0 projeto reafirma o fundamende reajuste dos benefícios
beneficios da Previsistematica de antecipagoes salariais
Previ- ca
quadrimestre.
Garantia Philips de 1 ano.
Quantidade'
a cada dois meses para a faixa sala- to da live negociagao salarial e dedência
apro- so poderia ter sido feito atraves de
dencia Social. A proposta foi aproQuantidade: io10
JiAmaaa
vada ontem pelo.
rial ate tres minimos. Mas, a partir termina que as condi?oes de trabaau- formulas extremamente complicapresidente, em aupelo.presidente,
375.
1
de maio, essas antecipagoes terao lh°, inclusive os aumentos reais,
diêneia
diencia no final da tarde com os
os "as' mas decidimos pela formula
,T
ministros Marcílio
Marcilio Marques MoreiMorei- mais simples possivel", disse Ro- um novo calculo: serao fixadas pelo ganhos de produtividade do traba1.127.700.
mim
=
ra, da Economia, Reinhold StephaStepha- bert(? Macedo- 0 calculo vale para Ministerio da Economia, em per- lho e P1S0S salariais, serao fixados
contrato.
0
Collor
de
ate
tres
salarios
micentual
presidente
nunca inferior a media geo- em
nes, da Previdência,
Previdencia, e João
Joao Melão,
Melao, rendimentos
dó
do Trabalho, além
alem do secretário
secretario de
de nimos. Acima deste valor prevalece metrica das variagoes mensais do aprovou o que os ministros apon,
Política
Politica Econômica,
Economica, Roberto MaMa- a livre negociagao. IRSM aferidas nos dois meses ime- tam como as duas grandes novidatBBk
salarial
da
a
ser
posta
Sqsg SAMSUNG
politica
SAMSUNG iggMj
anteriores
a
sua
concesdes
0
ministro
Marcilio Marques diatamente
cedo.
cedo.
^KJSdocomo
^A
O0 projeto estabelece que, a parparSTdSaS^0
texto doprojeMM
Previdencia t b'
dtir de maio, o salário mínimo e os
vencimentos equivalentes a três
tres mimi- 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) terão
terao reajustes
reajustes Todas as decisoes sao de carater artigos estabelece que a partir de dois meses consecutivos, o govemo
SSHh!
aplica- politico. Os tecnicos apenas apre- setembro proximo os beneficios de fica autorizado a acabar com os
|^9
quadrimestrais, com base na aplicado
Fator
de
Atualização
Atualizagao
SalaSala- sentam alternativas. Nao existe sa- prestagao continuada da Previden- reajustes quadrimestrais e instituir
Wmm
ção
gao
lal passarao a ter reajuste semestralidade dos reajustes. 0 cal- toca-discos
rial (FAS). O0 FAS será
sera determinadetermina- lario minimo tecnico. Este e um Cia
TOCA-DISCOS LASER
laser SAMSUNG
samsung CD
cd 35 Rr
Controle remoto com 12 lunções. Repetição
do por um cálculo
calculo complicado que
RepeiigsoAuiomsiicade
Automática de
que salario politico" afirmou 0 Pala- quadrimestral pela aplicagao do culo do FAS teria que ser adequado Comroieiemoiocomi2iunp6es.
Músicas.
Moslrador
de Faixas e Tempo de Execução.
deverá acompanhar a tendência
Perio,dicidaf,° Pr°jet0 es"
devera
tendencia da
da
cio do Planalto consultou'todos os
Visor
de
Cristal
Liquido.
Mecanismo
Automático
de
^SH^in^nfintrnS"
? IT,
Alimentação Saida para Fones de Ouvido. Sislema
que todos OS anos OS ^limentagaa
Sistema de Laser Triplo.
Triplo
inflação
inflagao no período:
o0 fator de corcormuitos ioram
foram ton
con[ li ctStephanes
l,
u
^uC J1
govemadores ce muuub
A vista 445.900,
nhold
disse
.
vai
ser
..periodo:
seus
trabalhadores
tenham
fcovciuduuna
^
^
^_
ganhos
Avisia445900.
,
que
"0
3x
Garantia
Brastempde
lano.
Braslemp
1
de
ar>o.
reçào do mínimo
aAA 900 =
regao
minimo será
sera tanto maior
maior
trarios ao valor de Cr$ 230 mil.
1QA
de produtividade incorporados aos Garam.a
900. ' 569.700,
grancte 0 impacto sobre a folha da
Quantidade: 10
XO
10
"Vva
Wl
. quanto maior for a inflação
inflagao no quaPrevidencia Social, que abrange 12
salarios. Se a variagao real do sala- Quantidade;
quagovemo achou que menos que isso
milhoes de segurados. Com 0 auI drimestre, e vice-versa.
vice-versa. nao dava", explicou Marcilio.
rio minimo 110 ano for inferior
———_
do valor do minimo, a folha variagao real do PIB per capita, 0
ser
um
indice
compatimento
Para determinação
determinagao
FAS a ,"Mas
1,7 trilhao para minimo vai incorporar, no mes de
¦do FAS,
. parece
1 'ii
¦
, •
_
1
vai passar de CrS
base de cálculo
CrS
variagao acucalculo será
sera a variação
acu- vel com as finangas .estaduais
4 trilhoes. "Estamos trabalhan- maio subsequente, 0 aumento corPOLYVOX
POLYVOX
mulada
muiaaa do
ao índice
indice de Reajuste
Keajuste do
do
O IRSM. cuja metodologia de do muito para que 0 caixa agiien- respondente a este percentual.
l?|y
I
CONJUNTO DE SOM POLYVOX
MOD. PS 880
determina
Duplo deck Entrada para CD e microfone.
ganho
SK7ZL
~6om raek
A visla 425 900,
Garantia Gradiente de 1 ano
c0 uongrcsso vincuLi os gciiinos ou cxtrddosscildrios. sccundo dhsso p HiviHir n infiapnn /in 10/
Quantidade:
10
1
10
Is-Quantidade.
j,. • n i i 3
Hi—iflB——
3x
'
perdas salariais ao desempenho da Podemos tomar como exemplo do ultimo mes
essa
S
df
oqSLest
(20%)
aCUm
por
17Q
900
B™
U'
BH
politica economica do govemo. Sea um salario de CrS 500 mil e taxas de dia geometrica. Feita a divisao a- r°2
Ml MmM
•
179.
TT
inflagao estiyer em queda, o reajus= 539.700,
inflagao, em ascensao. de 17%, cha-ie o coefiente 1,081. Este fetor n
T''" '"Versa da ,n"
WBSSSk BB
539700.
M
te sera inferior a inflagao acumula- 18%, 19% e 20%. A taxa acumula- multiplieado
seja'de queda' os assala"
pelo indice de inflacao a?Ja°'0U
. da no quadrimestre —o que reforga da no
terao
ao final do quadrimese
de
97,14%.
A
periodo
acumulada em auatro meses riados
. a tendencia de queda dos pregos. meira conta a fazer e calcularpri- (97,14%)
resultant em reajuste de tre uma Perda- dcv'do a divisao da
da infI??5° no
taxa do ultimo mes pela media geo105,°5%, que elevara o salario de
PRCISQaciMa
dencia
dai ia dc
de
geon,etSca
alta, o reajus|
sera supequadrimestre. Para tanto, e preciso
CrS 500 mil para CrS 1.025.250,00.
metrica do quadrimestre.
H M
Acmicw* ou Avie» merfci
Tendencia

da

Servidor

tera

inflagao

80%

em

tres

FREEZER PROSDÓCIMO STOCK F 2:
210
LITROS
awsr1"*"
I ;
enave
Chave de segurança.
segutan?a. Ceslos removíveis.
temoviveis
¦
Porta
reversível. Dreno que permite
ft'awve^D/enoquepemiile
escoamento
da
água.
q
J
j
Avista 729.900.
Garanlia
Brastemp de 1 ano
ffiB^Lpdeiano
||
Q"an"dade:l
Quantidade:
I0""
[wa
io
|
JxAAa aaa
309.
>

parcelas
II
—Luiz Antonio
—
brasí
LlA
BRASiLIA
O reajuste
rc'ljuste de 80%
O presidente Fer80°/ superou
SU erou as
Fer
Brasilia
as
nando Collor
vai enviar
Collor^vai
expectativas. As primeiras inforenviaMambem
expectativas.
também
inforf
amanhã ao Congresso Nacional
magoes davam conta de que o aucorrige em 80%
80%
mentomento seria de no máximo
projeto de lei que
maximo 50%,
que"corrige
50%,
o salário
salario dos 700 mil funcionários
funcionarios
parcclados
em
20%
em
ft
parcelados "Eram ce 20% ou em
admi25% 25% e 25%.
públicos
publicos civis e militares da admivários
varios estudos,
estudos,
nistração
nistragao direta,
diieta, e dos servidores
servidores
masmas o presidente optou
esse",
por esse",
aposentados.
°ma?ol
O aumento, sobre o
explicou Marcílio.
Marcilio. Segundo ele, o
salário
sEodede março, vai
vTfscr
ser dado
dS°|brC'°
explicou
cm
reajuste foi o melhor que se pôde
três parcelas, sendo 30% em abril,
dar, de acordo com as possibilida25% em maio e 25% em
emjunho.
Os
des des de caixa do Tesouro.
junho. Os
TesouroP "Foi denden- BBA8TEMP IWMBW MM\\
aumentos não
nao são
Nao
Naotemcomparawo.
sao cumulativos,
tem comparação.
cumulativos,
"«¦
tro das limitações
limitagoes que todos cocoPWrl1,1
tendo sempre como base os vencivenciW"
nhecemos de uma economia em
f
em lavadora
LAVADORA BRASTEMP
brastempmondial
~
MONDIAL
mentos
mentosi de março.
margo. A primeira
j
pruneira parte
crise, mas que está
parte
%
MOD. 22
22MAB
esta crescendo",
MAB
crescendo", mod.
do reajuste sai ainda na folha de
Ciclos
lavagem
de
de
.. f
totalmente automáticos
justificou o ministro ao anunciar o Ciciosdelavagemtotaimente
justificou
Duplo enxàgüe automático Estabilidade
abril, ou em folha suplementar a
novo valor
de nivel e ruido Agitador Ceslo inox
do salário mínimo.
"fbr^os
^
Capacidade para ale 5kg de roupa.
ser paga em maio, já que o aumenAo ser perguntado sobre os esA visla 909 900
s
to depende de aprovação do Legisppaga^rmSlSl^queT
^
Garantia Braslemp de 1 ano
tudos
a
concessão
Jnf'°
da
isonopara
lativo.
mia salarial no funcionalismo púCor: Quantidade.
O anúncio foi feito ontem, no
blico, o ministro João Mellão disse
Palácio do Planalto, pelo ministro
"em
fase de
que o trabalho está
da Economia, Marcílio Marques
coleta de informações." O secretáMoreira, depois de reunião de quario nacional de Economia, Rober1163.700.
se duas horas com o presidente
to Macedo, não soube precisar o
Roberto
Macedo:
Roberto
a
CrS
4
deve
chegar
trilhões
Collor,
economka^os
e os
folha
impacto
impac^d^s"3^aumenfo^M
'
desse aumento dos funCollor. a equipe econômica
ministros da Secretaria de GoverGovercionários
cionarios sobre o orçamento
orgamento
da
da W!J!flFTTTW^T!n!f!EIWVTil/fl!EFT7!fTH11FEfW
CONHEÇA NOSSO PLAWDE 2 PAGAMENTOS.
nacional de Política
Politica Econômica,
no, Jorge Bornhausen, da Justiça,
Economica,
Justiga,
lão.
lao. "E com toda certeza dará
União.
Uniao. "A folha de março
margo ée de CrS
dara resres"Esperamos
Roberto Macedo.
Celio Borja, do Trabalho, João
Célio
Joao
que
que
posta ao projeto de lei por se tratar
2,2 trilhões",
trilhoes", limitou-se a dizer.
tratar
dizer
Mellão,
Mellao e da Previdência,
o Congresso aprove o reajuste até
Previdencia, Reide matéria
Reimateria de urgencia
ate
urgência urgentíssiurgentissiAssim, o impacto será
sera em torno de
de ORIENTACOES
ORIENTAÇOES AO CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
nhold Stephanes, e do secretário
secretario
o dia Io1° de maio",
maio" ' declarou Melma."
ma"
f-vcAtriiv,™
UKitniAV«fc«AWtonbUWlDOR
MelCrS
Lrj 4 trilhões.
trilhoes.
• Ofertas
Ofertasexclusivas
exclusivas para compras por
telefono, válidas
valldat até
ate 22/04/92, para o
portelefone,
Estado do Rio de Janeiro e Cidade de Juiz de Fora. Após
Apos esta data, oso> produtos
produtot
retornarão
retornarao aos seits preços
Llmltadas as quantidades
cores
pregos normais. Limitadas
quantldades oe coros
indicadas nos produtos.
indicadas
Forma de pagamento: 3 vezes = 1 pagamento
pigamento no recebimento do produto
•
m ___
m
mBk JS1
+ 2 pagamentos a 30 e 60 dias
dlas da data da compra (através
AD PB|% WU
cheques).
Oil ¦J'g* Mm.
tS&E&k
(atraves de cheques),
* Entregamos
EntregamossemdespesasdefreteparatodooRioeQrandeRio.
sem despesas de frete para todo o Rio e Grande Rio.
SntIf
i
ni
•
Mtm
Nas
Nasdemais
demais localidades
localldades do Brasil, você
PASSAGENS
voce pode
® M/ Mi ^5^
comprar com cheque via sedex
fl» W
Mam
•
podecomprar
M>
II
AEREAS
e a entrega será feita através de freto. («(Entrega a combinar.
IhC
I 1 (PACOTE 1 SEMANA DE CARRO+HOTEL EM MIAMI US$329)
Não vendemos para concorrentes e pequenos revendedores.
USS 329)
iSSSi,,.
• ^rdKa't^^^^
.RMFMnc AIRES..,
aidcc ..o*-,™
¦n«wi ii n ninn?riia
..USS
299
«MONTEVIDÉU
..US$289
#MONTEVID£ll
US$
^.BUENOS
289 ,MIAMI.
1 J1
ltc^JtmES
USS
.MIAMI US$749 \
«NEWYORK ;¦-US$759
•USS 759 «MADRID
USS 759 «LISBOA.
.MADRID, .... US$759
.LISBOA.... ,US$ 789
\
iPARIS.
USS 949 .LONDRES.
UGADONA EM'VOCÊ
US$949
US$
949
«ROMA.
,roma.......us$94^^
Assinatura
Assinatur^
r
zurique.. ..USS949us$°9N9RE&
.ZURIQUE
..US$949
«FRANKFURT..:..... .USS 949
Rua Vinícius de Moraes, 120 • Ipanema
TOUfíS
CEP 22411 — Rio de Janeiro • RJ
mmmm
267-5093^/^

4

?

1"
caderno
l°caderno

terga-feira, 21/4/92
21/4/92
? terça-feira,

i
Pais

!

Brasil
Brasil

história

JORNAL DO BRASIL

trágica

de

Tiradentes
Carlos Mesquita

Banda da Sarca participou da caminhada,
tocando um samtía-enredo da Império Serrano, grayado por Elispi|6i^.
Regina, que fala sobre a
Inconfidência Mineira.
Encenando o que aconteceu há 200 anos,
por 75 atorese figuranum dos atores leu a sentença de morte da
tes, nas ruas do Centro
sacada do mesmo sobrado onde aconteceu o
do Rio. No ano do bifato, hoje ocupado pela pastelaria Vitória II.
centenário da morte do inconfidente,
^revive
o evenAo som de tambores, Tiradentes foi levado,
to contou com mais 30 atores e encenação
depois, à Igreja de Nossa Senhora da Lampamais requintada. Damas antigas; fndiós, padosa, onde recebeu a última bênção, e, em
dres e soldados do Brasil-Império acompaseguida, à Praça Tiradentes, onde foi simulanharam o alferes acorrentado pelas ruas do
da a execução.
Centro, até a Praça Tiradentes, onde foi siPor iniciativa própria, Maria Teresa Vieimulada a execução. Das sacadas dos sora, proprietária de uma oficina de arte na
brados — enfeitadas com bandeiras — figuRua da Carioca, vestiu 15 pessoas de preto e
rantes com roupas de época gritavam:
"Liberdade".
fachada da oficina uma faixa
pendurou na"Desculpe,
com a frase
Tiradentes". O presiOrganizada pela Sociedade de Amigos da
dente da Sarca, Roberto Couri, disse que a
Rua da Carioca, a Caminhada histórica de
Secretaria de Cultura do estado contribuiu
Tiradentes foi acompanhada por cerca de 500
com Cr$ 2 milhões dos Cr$ 12 milhões gastos
pessoas. Pela primeira vez, a homenagem
no evento.
contou com a presença de um descendente de
Também ontem, cinco mil litros de água e
sétima geração de Tiradentes, o pesquisador
20 litros de sabão foram usados para lavar a
de música Luís Fernando Vieira. Ele lamenestátua de Tiradentes, em frente à Assembléia
tou que a Inconfidência Mineira não tenha se
Legislativa, no Centro — curiosamente, a
concretizado no país, "que sofre a influência
do colonialismo americano".
estátua existente na Praça Tiradentes é de
A encenação começou nas escadarias da
Dom Pedro I. Segundo a diretora da Escola
Assembléia Legislativa — na época, uma priMunicipal Tiradentes, Lúcia Aurora Santos,
são, onde o alferes passou os últimos três
o ato é promovido há 17 anos pela escola e
anos de sua vida— ao som do Hino da
pela Polícia Militar — Tiradentes é patrono
Independência, tocado nos sinos da Igreja de
das PMs de todo o país. Duas crianças subiSão José. A troupe de Tiradentes seguiu pela
ram em uma plataforma móvel cedida pelo
Rua da Assembléia, cruzou a Avenida Rio
Quartel Central do Corpo de Bombeiros para
P
Branco e alcançou
alcangou a Rua da Carioca. A
A
inicio àa faxina.
Setenta e cinco atores e figurantes participaram do espetáculo
dar início
faxina.^
espetdculo no
no
Centro do Rio
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O> painel
sera projetado
no Centro do Rio, enquanto um narrador explica a história, cada
pamel de Portmari sobre Tiradentes será
projetad^i^enir^^io^n^uarU^m^ar^^^xplic^^ustdria^ado^amt^^^^ii^^^udw^a^^^^^^^^^^^^^^1
parte receberá uma iluminação especial
Rio festeia
I Rio

concerto
bicentenario
com eon pert n
Por todo o Rio de Janeiro se vêem outda escola de samba mirim Mangueira do
doors com o painel de Cândido Portinari
Amanhã e o Coral Rio também participarão.
sobre Tiradentes, datado de 1949 e hoje exAmanhã,^às 9h, no Museu Nacional de
posto no Memorial da América Latina, em
Belas Artes, começa o seminário Sagração da
São Paulo. A idéia foi do senador Darcy
Liberdade. A abèrtura ficará a cargo do seRibeiro, como forma de relembrar o bicentecretário nacional de Cultura, Sérgio Rouanário da morte do mártir mineiro. Hoje, às
net. Às 10h30, será a vez de o senador Darcy
21h, o governo do estado promove um conRibeiro falar sobre Tiradentes e a Inconficerto, na Praça Tiradentes (onde o alferes foi
dência
Mineira. No dia 23, intelectuais latienforcado). As bandas do Corpo de Fuzileino-americanos
farão palestras sobre os márros Navais, Corpo de Bombeiros, das politires de seus países: às lOh, Guilliermo Gucci
cias Militar e Civil do Rio de Janeiro tocarão
fala sobre San Martin, herói dos argentinos;
a Marseillaise, o hino dos Estados Unidos e o
âs 15h, é a vez de Roberto Fernandez RetaHino Nacional.
mar fazer a palestra José Marti: do anticoloO presidente Fernando Collor e o governialismo ao antiimperialismo-, e, às 20h, Albernador de Minas Gerais, Hélio Garcia, foram
to Gonzalez fala de Bolívar, o Libertador. No
convidados, mas não estão previstos discurdia 24, às lOh, Luiz Lumbreras fala de Tupac
sos de políticos: apenas a projeção em um
Amaru, herói dos peruanos; às 15h, Gerard
telão do painel de Portinari. "Depois, somenPierre Charles fala sobre Toussaint L'Ouverte partes do painel serão iluminadas enquanture, herói dos haitianos; e, às 20h, Napoleon
to a um narrador conta a história de TiraBaccino Ponce de Leon faz palestra sobre
dentes", explicou Darcy Ribeiro. As crianças
Artigas — ainda se ouve o meu nome?

Sinos de Minas tocam ao meio-dia
BELO HORIZONTE — As comemoratransfere simbolicamente a capital de Minas Gerais para Ouro Preto, cenário da
çõjes do bicentenário da morte do alferes
Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradcnconspiração, e faz a entrega da Medalha
da Inconfidência, solenidade que terá cotes, mártir da Inconfidência Mineira, temo orador oficial o ministro Marcilio Marrâo, boje, seu momento mais solene ao
meio-dia, quando os sinos das igrejas de
ques Moreira, representando o presidente
Fernando Collor. O cerimoniai do Palácio
todo o estado vão repicar, em sua bomeda Liberdade confirmou a presença dos
nagem, atendendo à convocação da Conseguintes governadores: Luiz Antônio
ferência Nacional dos Bispos do Brasil, a
Fleury, Edison Lobão, Joaquim Francisco,
partir da cidade de S9o João Del Rei.
Ronaldo Cunha Lima, Albuino Azeredo,
horário
O
escolhido é simbólico pois
Freitas Neto, Roberto Requião, Edmundo
não há consenso entre os historiadores
Pinto eOswaldo Plana.
sobre o momento do enforcamento de TiraConforme a tradição, a entrega da medentes. Cinco minutos antes soará o sino da
dalha é feita ém palanque armado nas
Capela do Padre Faria, que, segundo a
escadarias do Museu da Inconfidência. A
lenda, foi o único a se manifestar na época
Pira da Liberdade será acesa no monoem favor do mártir. Haverá entrega ao
mento a Tiradentes, no centro da praça,
Museu de Arte Sacra de São João Del Rei
com o Fogo Simbólico procedente da Fado acervo da Capela da Fazenda do Pomzenda do Pombal, de onde saiu na manhã
bal, no hoje município de Ritápolis. onde
Tiradentes nasceu.
No finai da tarde, haverá chamada dos
Pela manhã, na cidade vizinha de TiraInconfidentes,
seguida do toque de sliêndentes, Dom Luciano Mendes de Almeicio, pelos clarins do Regimento de Cavada, presidente da CNBB, reza missa de
laria de Minas, postados no antigo PaiáRequiém e Ressureição na Matriz de Sando dos Governadores, Às 18 h, um show
to Antônio, com a presença, entre outras
de fogos de artificio encerra a solenidade
autoridades, do vice-presidente Itamar
oficial.
Franco e do governador Hélio Garcia. No
mesmo local, a Empresa Brasileira de
À noite, haverá um espetáculo de som
Correios e Telégrafos lançará o selo comee luz, sob a direção do dramaturgo mineimorativo do bicentenário.
ro Jota Dângelo, em frente á Igreja de São
À tarde, o governador Hélio Garcia
Francisco de Assis, cm Ouro Preto.

Brasília
promoverá
BRASÍLIA — As solenidades em Brasília
para comemoração do bicentenário da morte
de Tiradentes ficarão limitadas ao Panteão
da Pátria Tancredo Neves. Às 17h, o presidente 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
o
interior do panteão, onde inauguram para
a inscrição do nome de Tiradentes no livro
aço escovado) em homenagem aos heróis (de
da

a festa

no

Panteão

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 bicentenário. Já estão confirmados, além de
Collor, o vice-presidente Itamar Franco, responsável pela organização do evento, o governador Joaquim Roriz c a vice. Márcia
Kubitschek, do Distrito Federal.
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Destacamento da polícia
vai repetir a cavalo
trajeto até Ouro Preto
HORIZONTE - Soldados da
BELO
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 exibi-los nos locais onde ele fez sua pregação.
O trajeto será feito pela antiga Estrada
Real, num percurso de cerca de 450 quilômetros. O destacamento das duas PMs,
vestido com uniformes da época, conduzirá a mais antiga mala postal do país, com
exemplares do selo comemorativo do bicentenário da morte de Tiradentes que
serão 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 receberá 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 carimbado. Depois os soldados seguem para o
pier da Praça Quinze, onde dois PMs embarcam, ás 16h30, em um navio da Marinha. 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 reiniciam o trajeto por terra até Cebolas, distrito do município de Paraíba do Sul,
onde o primeiro despojo de Tiradentes foi
fixado. O alferes costumava se hospedar,
quando transitava ou trabalhava na região, 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 historiadores.
Paixão — Naquela fazenda, Tiradentes teria conhecido Ana Mariana Barbosa e com ela vivido uma paixão. Mas
justamente ali soldados da Tropa Paga,
que conduziam os depojos do inconfidente, fixaram um de seus braços. Àna Mariana 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 Tiradentes.
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
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casa onde nasceu Duque de Caxias, a
tropa será substituída por dez soldados
mineiros e dois cariocas. A tropa passará
em 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 esquerdo. A PM conseguiu localizar a fazenda
onde existia a estalagem usada pela escolta 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 participam, em frente ao Colégio Salesiano
Dom Bosco, antigo Quartel dos Dragões,
da solenidade que marcará a adoção pela
PM 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 Paláciodos Governadores.
A jornada terminará no dia 13 em
Ouro Preto. Os 12 soldados se encontrarão com outros policiais militares, também 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.
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Vazamento

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 deputado 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$. 100 balizou a outra decisão de ontem
do governo.
Na mosca
João Mellão cravou o valor do novo salário mínimo
— Cr$ 230 mil — com 11
dias de antecedência e apenas
algumas horas após ter sido
anunciado como novo ministro 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 Roberto Macedo de novo com
suas transparências para o
Congresso.
Secretário de Política Econômica, está escalado para debate sobre o novo salário minimo amanhã, na Comissão do
Trabalho, na Câmara.
Estado-maior
Os líderes dos partidos que
apoiam o governo têm encontro marcado para as lOh de
amanhã com o ministro Bornhausen para acertar os ponteiros 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 prefeito do Rio pelo PDT:
Nessa briga entre Bri-zolados 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 cont| do psicanalista João Carlos Moura, ele também candidato pelo PST.
Arapongas
O gabinete do ministro do
Exército responde com uma
nota de 23 dias atrás o receio
de que o Centro de InformaçÕes 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 Exército informado sobre os assuntos de interesse da Força. As
informações que produz destinam-se, exclusivamente, ao
Exército, carecendo, pois, de
fundamento as notícias (...) de
que tenha realizado qualquer
tipo de investigação envolvendo 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 Figueiredo ofereceu-se para depor como testemunha de defesa do general Newton Cruz,
no processo em que ele é acusado de ser um dos autores
do assassinato do jornalista
Alexandre von Baumgarten.
Newton Cruz chega amanhã ao Rio e fica na cidade até
21 de maio, quando enfrentará
júri popular. Quer concentrarse para o julgamento com o seu
advogado Clóvis Sahione.
Carta marcada
Há uma estranha concorrência na prefeitura de Fortaleza para a compra de 3 mil
banheiros modulados destinados a favelados.
Só uma firma preencheu
os requisitos do edital. E jogou preços lá em cima.
E compra de Cr$ 800 milhões.
Mexida geral
O governo não se limita¦ -e-presideirte-doInstituto 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 Antônio Carlos Magalhães e foram entrando alvoroçados pelo
Palácio de Ondina.
Procuravam desesperadamente por um banheiro. Heimut Schmidt foi bater direto
na cozinha.
Os que o acompanhavam
se interrogavam, preocupados.
Teria sido o acarajé? A moqueca? O dendê?
Daqui a pouco, o casal
volta aliviado, sorridente.
"No
problem."

LANCE-LIVRE
O 21 de Abril cm Ouro Preto tornouse 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 Tancredo.
® Bornhausen, Fiuzâo e Marco Maciel
afinaram a viola ontem. Foi em almoço
na casa de Maciel.
o Alguns ministros tanto fuçaram que
descobriram que a Cartilha do Bom RelacionamcnUf com o Legislativo, apresentada pelo ministro Bornhausen, foi csfrita a quatro mãos. Com o presidente
Collor.
e A regionalização do salário minimo
terá algumas dificuldades na Câmara
dos Deputados. O PT é a maior barreira.
A delegacia da Sunab. no Rio. tam-

bém não entregou a declaração de rendimentos 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 técnicas dc gerenciamento da iniciativa privada.
O Chase Manhattan do Brasil apresenta hoje ao gerente de Nova Iorque o
resultado do Individual Bank, iniciado
em abril de 1991: USS 1 bilhão de recursos dc terceiros administrados pelo serviço.
A Associação Brasileira dc Imprensa
renova um terço de seu conselho administrativo 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 BRASIL, 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
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presa, que acabaram vazando para a
imprensa, concluíram que as agitas
subterrâneas tendem a subir quase
verticalmente, podendo atingir lençóis frcáticos utilizados para o abastecimento da população da região.
Nos planos iniciais da Nirex seriam construídas 25 cavernas a 800
metros de profundidade para armazenar dejetos de baixa e média radi.oatividade (roupas de proteção
contaminadas e filtros de água e equipamentos 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 submarino 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 trabalho da empresa, deveriam entrar

Franklin Martins
Correspondente
LONDRES — Os planos para a
construção de uma giganteca lixeira
nuclear subterrânea em Sellafield, no
norte da Inglaterra, sofreram um forte abalo com a divulgação pela imprensa 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-

Espaço

lixo

mudou

pelo ônibus Challengerem 1984, o
LDEF deveria ter ficado dois anos
no espaço. Mas o acidente que
destruiu a Challenger em 198*6 deixou o satélite abandonado por seis
anos.
Em janeiro de 1990 o satélite
foi finalmente recuperado pela nave Colúmbia. Todo perfurado pelo impacto de micrometeoritos, o
LDEF foi levado para o Centro
Espacial Kennedy e os sacos com
sementes de tomate retirados. Separadas em pequenas porções, as
sementes foram enviadas para milhões de estudantes em escolas dos
Estados Unidos, Europa e até do
Brasil. Junto com os tomates espaciais, os estudantes recebiam
um saquinho com sementes que
não foram ao espaço, para comparação.
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-

satélite experimental
fm ASHINGTON - Com a
*V ajuda de 3,3 milhões de
crianças de todo o mundo, a agência espacial americana Nasa acaba
de concluir sua pesquisa com sementes de tomate que foram ao
espaço. O experimento mostrou
que as sementes podem sobreviver 'j
às longas viagens espaciais e não
sofreram qualquer mudança com
as radiações e a ausência de gravidade. Uma decepção para as
crianças que queriam tomates mutantes assassinos.
Chamado de SEEDS, iniciais
em inglês de Experiência de Exposição ao Espaço Desenvolvida para os Estudantes, o projeto utilizou 12,5 milhões de sementes de
tomate colocadas a bordo do satéÜte LDEF. Colüüãdü~ênrofbita
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em operação no ano 2005 e o complexo estaria terminado cinqüenta anos
depois. Em Sellafield, já estão em
funcionamento usinas atômicas.
Sc os resultados dos quatro primeiros poços perfurados na área forem confirmados por investigações
posteriores, a Nirex poderá ser obrigada 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 dobro da previsão inicial.
O presidente do comitê consultivo
formado pelo governo para assessorá-lo em assuntos de dejetos radioativos, professor John Knill, disse que
os primeiros resultados em Sellafield
mostravam que o local não pode ser
usado para a construção da lixeira
nuclear.

óleo na Bahia
SALVADOR — Um grupo de biólogos do Centro de Recursos Ambientais (CRA) esteve ontem em Madre 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 madrugada da última sexta-feira, durante uma operação de transferência entre tanques de armazenamento da
empresa, poluiu seis quilômetros de
praia e matou milhares de peixes e
animais marinhos.
Segundo o diretor do CRA, Durvai Olivieri, o prejuízo á fauna e flora
da Baia de Todos os Santos foi considerável. Os três quilômetros de manguezais atingidos pelo óleo foram
brutalmente danificados e a recuperação será lenta e difícil. Segundo ele,
de cada hectare perdido de manguezal o prejuízo é em média de US$ 40
mil/ano de produção biológica. O
consumo de mariscos das áreas atingidas também será suspenso por no
mínimo 90 dias, período para a descontaminação do local.
Com a suspensão da pesca, afirma
o prefeito de Madre de Deus, Paulo
Queiroz, pelo menos 40% dos moradores serão atingidos. "O pior é que
este acidente ocorre justamente quando a prefeitura está investindo pesado
na implantação de projetos turísticos
e tudo pode ir por água abaixo",
disse Queiroz, lembrando que a Petrobrás tem uma grande dívida social
com o município de Madre de Deus.
Nos últimos três dias, 200 homens
da Petrobrás trabalham para a limpeza da área e para remover o óleo que
se espalhou rapidamente pelo mar.
Segundo o superintendente de produção da Refinaria Landulpho Alves,
Paulo de Tarso de Oliveira, 80% das
praias atingidas pelo acidente já foram liberadas para o banho e a Petrobrás.
Gás amônia atinge

não

Crianças cultivaram
sementes retiradas de

JORNAL

inglês

tomates
foram considerados aproveitáveis.
Eles mostram que as sementes que
estiveram no espaço germinam ligeiramente mais rápido do que as
terrestres. Mas os tomateiros comuns alcançaram um desenvolvimento igual aos tomateiros do espaço depois dc um mês de
crescimento.
Testes de cultura de tecido, acidez e crescimento das raízes mostraram que não há diferença entre
os tomateiros comuns e os criados
a partir das sementes que ficaramseis anos em órbita. Um dos tomateiros espaciais ganhou um
prêmio na Feira Agrícola do Oregon. Mas a maioria não resistiu às
geadas e ao ataque dos ratos e
toupeiras. Um menino do Ontario
enviou uma carta melancólica para a agência espacial: "Minha semente terrestre não germinou. A
semente do espaço brotou, mas o
tomateiro caiu da minha mesa e
TiTorrcTr"

Assinatura Jornal do Brasil
Salvador
(071)241-5877

seis em São Paulo
SÃO PAULO — Um vazamento
de cerca de 10 toneladas de gás amônia na garagem da empresa Usiquírnica do Brasil, na Zona Leste da
capital, deixou seis pessoas intoxicadas 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 suficiente para o trabalho, levaram mais
de uma hora para controlar o vazamento..Apesar de ter.sido chamada
várias vezes pelo corpo de bombeiros,
a Companhia Estadual de Tecnologia
Ambiental (Cetesb), órgão responsavel 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 depósito da Usiquímica. Uma das válvulas de descarga emperrou e o gás
começou a vazar. Segundo os bombeiros, acionados em poucos minutos, metade da carga da carreta foi
liberada na atmosfera. A amônia pode causar complicações respiratórias
e até bronquite ou broncopneumonia, além dc provocar queimaduras se
entrar em contato com a pele.
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CABUL — O regime provisório do clima de grande tensão na capital,
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Afeganistão,
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anos
de ocupação militar soviética manos) na semana
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um operário.
goverguerrilha muçulmana continuava tão passando para o lado dos rebelnista que afastou Najibullah estaria
Como as regiões agrícolas têm
avançando em todo o território, con- des,
disposta a entregar o poder a um
graças a alianças entre a guerripreferência, o combustível continua
quistando as principais cidades.
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motores obsoletos em máquinas pa- está mesmo isolado.
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empresário
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agora teria sido inútil.
aos países do Grupo Andino, Estados zadopaíses
Umforços, mas sobretudo por caunegaram autorização. O presi- pelas Nações Unidas. O secretário- para o primeiro minuto da madrugaMinistério — Para fortalecer sa do golpe de Estado dado por seu
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mudar alguns ministros e renunciar
a ser considerado o protótipo do noMáximo San Román, se transformou
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nos. Tão novato na política quanto
la defesa foi recusado pela Corte Fesidente da Rússia, abrindo mão dos
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Orgulhoso de suas origens indigepara assassinar em Londres, em em Rostov, no sul da Rússia.
Liberdades
Civis Americanas (ULYeltsin revelou que alguns minisNas eleições de abril de 1990, foi
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punição cruel e rara, e violava a
indústria no Partido Comunista da
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vou ontem a criação da Comunidade
amarrado
numa das duas cadeiras,
foram anexadas pela antiga URSS 110 tir do dia 29, a começar pelas Faculdade Estados Independentes.
que dividia com outros trabalhadores.
assessores e parentes.
onde
cerca
de 200 condenados já
final da Segunda Guerra Mundial.
des de Ciências e Engenharia.
morreram até agora.
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liberação geral de preços em 2 de
CABUL — O regime provisório do clima de grande tensão na capital,
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Wakil admitiu que a coalizão dc gese agora o salário semanal médio de
saia do país, enquanto a outro, os grandes centros urbanos csncrais e dirigentes do partido gover(1979-1989),
um operário.
nista que afastou Najibullah estaria
guerrilha muçulmana continuava tão passando para o lado dos rebelComo as regiões agrícolas têm
avançando em todo o território, con- des, graças a alianças entre a guerridisposta a entregar o poder a um
preferência, o combustível continua
conselho de mujahedins; sem quallha e as forças do governo, que
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venceu como
motores obsoletos em máquinas pa- está
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moralidade do poder público, acabou de 5/4, sobre a situação dos Defenso- foras. Sua leitura me fez chegar ao
moda, valeria, no máximo, como licença poética.
a experiência democrática naquele res Públicos. Chamou-me a atenção o orgasmo literário, mas depois, com a
No quadro do Brasil colonial o que havia era
por isso ecoa até hoje. Todas a revoluções que se
elogio da ONU no Congresso Interna- cabeça mais tranqüila, consegui desçopaís.
realizaram no mundo, se acabaram expropriadas
o sentimento nascente da nacionalidade em conCom o peso da compra de 70 San- cional de Viena, em 1989, em que uma brir uma proposta com a qual não
tanas do mais alto luxo, com a vergo- das resoluções dava sugestões de que a concordo: a de que "Marlene Scliufronto com as leis arbitrárias dos reis de Portugal,
por um partido político ou por um ditador, aconnha
dos gastos astronômicos que fa- Defensoria Pública do Estado do Rio bert, senhora de Brasília, continue
teceram
tão-somente
os
homens
não
são
porque
que não davam espaço para nada. A Inconfidência
zem agora na Assembléia para de Janeiro servisse de padrão para a com seu exercício liberal da profiscapazes
de
se
conformar
com
o
dos
tiranos.
lançou uma semente de cidadania num país atolajugo
comemorar o bicentenário da morte criação de Defensorias Públicas em sao".
do mártir da Independência, achinca- outros países.
Alguns homens diferem dos outros porque —
do no lodaçal do atraso. Se essa semente não
Explico: com a regulamentação,
lha-se também o papel social de.figucom
o surgimento de novos colegas,
como Tiradentes — acham que vale a pena clamar
floresceu da maneira que os inconfidentes deseja"com
ras ilustres, oferecendo-lhes a Medalha
a oficialização diante da comcontra as injustiças. A cidadania pela qual Tiravam, isto não lhes cassa o mérito — é problema
de Tiradentes, a mesma que será dada
nacional , as propinas e as
placência
dentes lutou, à qual grande parcela da sociedade
ao bispo Macedo, em igual cerimônia.
para os que vieram depois.
comissões clássicas não baixarão. Pelo
No momento em que as tendências de se
(...) .
contrário, tenderão a desaparecer de
continua a não ter acesso, é também uma bandeira
E necessário que esses parlamentavez, enquanto o lobismo (...) será realfalsificar Tiradentes acham-se mais arrefecidas coatual. São paralelos que podem ser enfatizados
res sejam interpelados com veemência
mente oficializado, e seu preço, subinmo também menos viáveis, é mais fácil procurar
sem risco de equivoco por ocasião do bicentenário
sobre o preço que a sociedade brasileido à estratosfera, alijará definitivaum ponto de equilíbrio que dê apoio a tudo o que
ra pode pagar, a qualquer momento,
de Tiradentes. O alferes pagou um preço muito
mente a classe média do processo do
pela irresponsabilidade administrativa
Primeiro Mundo no nosso Pindorama
se dirá este ano sobre o alferes. O importante é
alto por se rebelar. É um exemplo valioso demais
"tão cultivado
dessa
Casa.
—
José
Domingues
dos Sanpelo presidente mosublinhar o sentido do episódio — e dele emergirá
ser
ignorado
—
ou
distorcido.
tos
Rio de Janeiro.
para
dernizador". (...) Carlos Eduardo Dolabella — Rio de Janeiro.
Tiradentes
Protestar adianta
Europa em Transição
O ministro da Educação precisa
A Defensoria Pública é um serviço
Ao ter a idéia de escrever esta
de
TV
Tiraexemplar
parar
propagar pela
do Estado do Rio de
que
público
A s recentes eleições nos principais paises euro
Os cínicos militam no ecletismo pós-moderno,
dentes foi líder da Inconfidência Mi- Janeiro. (...) Quem se responsabilizará carta, o tópico principal seria arguneira. Trata-se de uma rematada toli- em defender as pessoas pobres e caren- mentar contra o absurdo que é o servipeus sacudiram o stablishment político
degustando o vazio moral como uma liberação,
ce.
O mártir da Inconfidência Mineira, tes que não podem pagar um advoga- ço militar obrigatório, mas há tantos
Velho Continente. O recuo dos socialistas ...
tanto da idolatria dos grandes sistemas de idéias
um alferes do período colonial brasi- do? E se a Defensoria Pública terminar outros absurdos nesta terra que, com o
França, o ressurgimento de agremiações de extre
leiro, jamais liderou os médicos, poe- ou passar a funcionar mal?
quanto das utopias políticas assassinas. Este grupo
passar do tempo, passei a observar
ma-direita na Alemanha, o aparecimento do movitas, desembargadores e militares do
floresceu nos anos 80, oscilando entre o poliComo já necessitei por duas vezes como nós, brasileiros, agimos ao depamovimento. Qualquer estudante apli- da Defensoria Pública, não estou livre rarmo-nos com problemas nacionais
mento separatista na Itália sugerem um
teísmo político e o agnosticismo ideológico. O
processo
cado do 2o grau deste país sabe perfei- de no futuro vir a acioná-la outra vez. de difícil solução. Simplesmente passade saturação com as velhas idéias e os
resultado foi o escamoteamento da vida pública
tamente que Tiradentes foi um homem, (...) Eluiziô Niihes Viana — Rio de mos adiante, esquecemos, pensando
personagens
tradicionais da cena política.
-de confiaftça-<i&-BrrjpSe~ftlves Maciel Janeiro.
em beneficio da orgia do narriskmn, r. nilt" li'1(ji>nque de nada adiantaria tentarmos mu""do
dar a situação. Não é por aí. Um
e que executava missões de correio do
_Qs elei tares-deram-um-basía-a-governos que
corpo, do esnobismo da saúde, do "intimismo à
?
obstáculo no caminho não pode ser
movimento para comunicar certas inSou
uma
do
simples
retiravam sua razão de ser de um inimigo externo
sombra do poder". Os céticos se encolheram na
povo,
formações. Inventar agora, no final do mãe de família,pessoa
ignorado. Ou passa-se por cima dele
com
seis
filhos
e
uma
que desapareceu. Disseram chega a métodos e
indiferença e na impotência, recusando-se sistemaou dá-se a volta.
Século 20, que Tiradentes liderou o trabalhadora que luta
para sobreviver.
alianças que se justificavam na promessa de uma
ilustre Thomas Gonzaga, o poeta Por tudo isso, fiquei muito
ticamente a cooperar com um mundo tido como
Talvez acostumado a não poder
triste
com
a
Cláudio Manoel da Costa, um oficial notícia da situação
reclamar — devido à ditadura militar,
em
se
prosperidade ininterrupta, mas que esbarraram na
inescrupuloso e interesseiro. Votam romanticaprecária
que
da patente do coronel Francisco de encontra a Defensoria Pública do Es- que tantos anos e vidas desperdiçou —
recessão e no desemprego crescente. Deram aos
mente em branco.
Paula Andrade e outros notáveis da tado do Rio de Janeiro,
que sempre o povo deste nosso país aprendeu a
Esta tipologia aproximativa arrola as princiépoca, é falsear a história e abusar da achei que
partidos dominantes o recado de que esperam
ser mais respeita- aceitar passivamente tudo o que está
precisava
soluções criativas para novos problemas.
paciência de quem ainda estuda neste da.
errado, mesmo tendo certeza de que
pais modalidades do protesto moderno europeu.
Paulo Scrgio Paraíso Cavalcanti
pais.
realmente está errado,-&fl-ertnfarmtg'
Não
é
uma
das
Fenômeno
De
1989
curioso
num
possível
que
cá
muita
continente
poucoisa
cheio
mudou.
de persAs distin— Rio de Janeiro.
para
„
cas coisas boas que o pohreaam-ar^tpr -mtTque nos foi imposto com ameaças,
çoes entre centro, esquerda e direita perderam nitipectivas, às vésperas de consumar, ainda que de
-psís-p©ssaTl®lêr^rêstigiada por um seqüestros, torturas, terrorismo.
Defensor in P/iKLLoa
dez. O mundo dividido e estável da guerra fria
maneira aproximada, a integração de mprrarW
governo que se diz amigo dos pobres, e
Hoje a situação é diferente, ao
t rans fo rmou-se nura mundo-impre-visível-e-multipcF"
Na qualidade de advogado, venho em quem o pobre acreditou e votou, menos em teoria. Diz-se, e com apoio
nacionais em um único megamercado de mais de
300 milhões de pessoas, capaz de alçar as corporaparabenizar o Dr. Evaristo de Morais exatamente por ter a esperança de me- legal, que o que há por estas bandas é
larizado. As pessoas percebem que estão entrando
Filho, pela posição assumida com res- lhoria de vida.
denominado democracia. Se é verdade
em uma nova era, mas ainda não discernem suas
ções européias à economia de escala e à competitiSomente na Defensoria Pública ou não, isto é um outro assunto. Mas
à Defensoria Pública, no artigo
peito
—
vidade das firmas americanas e japonesas. É que o
características
não sabem mais o que esperar do
publicado pelo JORNAL DO BRA- encontrei apoio e ajuda, quando preci- ao menos reclamar adiante,
eu.
Estado, sentem-se incapazes de enfrentar problemas
SIL em 5/4. É claro que diante da sei de orientação para a minha família Caso contrário, não enviaria penso
objetivo, agora, não é apenas econômico, mas
esta carexpressa previsão constitucional não e a necessária assistência jurídica, com ta. Portanto, convoco todos a protesdo mundo pós-guerra fria, tais como a globalização
político: um processo capaz de alterar o equilíbrio
se pode confundir a clientela dos ad- boa vontade e humanidade e certa- tarem, como eu, contra o que está
mundial, mas que também perturba o ânimo e o
dos mercados, a internacionalização das empresas, a
vogados com a que diariamente pro- mente muita técnica, pois ouvi o juiz e errado. O presidente — ou seja lá
slalu quo político europeu.
cura a Defensoria Pública. Aquela é todos elogiarem o trabalho do Dr. quem for no regime governamental —
proteção da ecosfera e a explosão das redes de
composta por pessoas que ainda pos- Defensor. Venci e vi que tinha tido o precisa de nossa ajuda. Quanto mais
As reformas em curso na Europa Oriental, a
comunicação. Daí a confusão.
suem recursos para pagar os honorá- melhor. Onde, neste Brasil de vida tão gente melhor.
Há quem receie que o desconcerto político, o
evolução do Banco Europeu de Desenvolvimento,
rios de advogado e a outra é composta difícil, o pobre tem alguma coisa que é
Só que não basta escrever. Temos
a crise iugoslava foram etapas bem-sucedidas na
vazio ideológico e o descrédito do ritual democrápor pessoas miseráveis, que lutam por o melhor? (...)
agir, seja com campanhas, abaixoque
a
é
direção de um continente que demonstra ter uma
Justiça
vai
ser
tico exprimem uma notável decepção diante da
Quando
que
seus direitos, procurando os Delensoassinados ou denúncias. Sem violênigual
todo
brasileiro,
se
o
para
res Públicos para a postulação dos
pobre cia. Isto é apenas um incentivo àqueles
só vontade e falar com uma só voz. No entanto, a
descoberta do caráter artificial dos poderes tradiseus interesses junto à injusta socieda- não tiver o Defensor Público do seu que estão insatisfeitos e desejam corricúpula européia de Maastricht, de dezembro últicionais. O desmoronamento da URSS, a incapacilado? Quando é que o pais vai aprende.
todos os erros que virem. P.S.: não
dade dos Estados Unidos em transformar seu pomo, não conseguiu definir com precisão o grau de
der a conservar aquilo que já tem de gir
sou político nem parente de algum,
Não resta dúvida de que em nosso bom?
Judith
Maria
Cardoso
Fer(...)
derio,militar em dividendos políticos, a falta de
integração da nova Europa.
nem advogado, muito menos profespais, a clientela da Defensoria Pública reira — Nova Iguaçu (RJ).
sor de português. Sou apenas um adopropósito dos jovens japoneses, a ausência de um
é em maior número, devido a histórica
Tenderá ela ao modelo ultra-unillcado, proIescente que deseja entrar no mundo
crise econômica, que vem crescendo Uso das
projeto na França etc. traduzem incertezas em
posto pelos burocratas da Comunidade em Bruxepalavras
adulto
logo e da melhor maneira poscom
o
dos
anos,
massacrando
passar
escala planetária. E o desaparecimento de tábuas
ias? Ou ao modelo mais frouxo, proposto pela
Quando se lê, quer-se ser informa- sivel. Isso passa. Tudo que é ruim
uma grande parte da população, nela
do
e,
ao
mesmo
ex-premiê britânica Margaret Thatcher? É o que
tempo, saborear a arte também passa. Que bom, né? Evandro
de salvação ideológicas e políticas deixa a cidadacompreendida a classe média. Destarte, faz-se necessário que o Estado apa- de escrever por quem não tem medo de Figueiredo Quinaud — Rio de Janeiro.
nia órfã de certezas.
pergunta o professor Robert Gilpin, da Universirelhe a Defensoria Pública, através da usar o Português com todas as suas
dade de Princeton. Em sua opinião, o novo formaExistem várias formas de se reagir a essas
Saúde doente
nomeação de candidatos aprovados palavras. (...)
to deve se situar a meio caminho de ambos, aquém
incertezas:
em concurso público já realizado,
Apesar da municipalização da
Apesar das evidências históricas, os sectários e
do modelo de Bruxelas, mas além do modelo
abertura de outros concursos para
Saúde ter dado certo em várias cidaextremistas se agarram às crenças de ontem. Mesdes, como Petrópolis, a situação dos
preenchimento de vagas, além do foringlês.
necimento de material de trabalho e
repasses de verbas federais está em
mo anacrônicas, essas certezas funcionam como
E certo que a consolidação de um gigantesco
designação de estagiários remunerafranca agonia. Não existem verbas de
um consolo psicológico e um bálsamo religioso na
mercado interno europeu implica a transferência
dos, tal como ocorre nas carreiras
investimento para manutenção e apriafins.
busca de salvação pessoal. A falsa consciência
de responsabilidades a um Banco Central e a um
moramento das unidades e serviços
repassados aos municípios. As cidades
Não se deve ainda olvidar da neParlamento europeus, assim como à burocracia
política torna-se o biombo protetor da fidelidade a
cessidade de se garantir uma remuneonde
a prefeitura vem cobrindo as desbaseada em Bruxelas. Mas nenhum país europeu
princípios rígidos e inamovíveis. O integrismo islãração digna àqueles profissionais, de
pesas com recursos próprios ainda somico, o nacionalismo catalão, o ressurgimento dos
resolveu, até o momento, abrir mão dos atributos
brevivem. Em Petrópolis aplica-se
forma a não desestabilizar a relação
triangular que deve existir entre a acuracismos, o recalcitrante comunismo cubano são
quatro vezes o valor encaminhado petradicionais da soberania: forças armadas indepensação, a defesa e o órgão julgador.
lo governo federal. Não sabemos até
avatares da mesma militância no equívoco. Regiodentes, direito de cunhar moeda, direito de cobrar
Como aceitar a igualdade entre a acuvamos agüentar. Esperamos
quando
nalismos, particularismosl teorizações conspiratóimpostos.
sação e a defesa, se os promotores de
que o ministro Jatene consiga fazer
saudades
dos
meus
Que
"recaídas"
professoJustiça possuem condições de trabalho res de Português
uma cirurgia no descaso da equipe
rias, xenofobia e racismo são
O tamanho da comunidade é outro problema.
simplifiao ler o artigo econômica
e remuneração superiores se compara- denúncia do mestre(...)Cândido
com a Saúde e consiga tirar
cadoras do mundo que se anuncia.
Em que medida os 12 se tornarão, em breve,
Mendes.
dos aos Defensores Públicos?
as
finanças
de seu ministério da UTI
Saudades
ao
lè-lo,
(...)
transPara os niètzsçhianos fin-de-sièclM a morte
14, ou 16? Em que medida a ampliação enfraquece
em
se
encontra no momento.
Vamos esperar que o governo do portei-me para porque,
que
as
minhas salas de audas certezas ideológicas provocou um vazio metao núcleo original, suas indústrias automobilística e
estado do Rio de Janeiro socorra a Ia. onde aprendi, lendo, através de Mareio Vieira Munis, secretário de
instituição, suprindo-lhes as suas ne- outros
físico, que exige o retorno a algum lipo de transeletrônica, sua agricultura? Avançamos em direção
mestres como Maclia- Saúde de Petrópolis e vice-presidente do
cessidades. de forma a não impedir o do, Eça,grandes
etc., palavras que ainda eram Conselho de Secretários Municipais —
cendência moral. Tentados pelo niilismo. impotenda Fortaleza Europa, ou da Europa aberta para o
livre acesso dos miseráveis ao Poder conhecidas do hoje chamado "grande Petrópolis (RJ).
tes diante da degradação populista e comercial da
mundo? Essas e outras dúvidas, combinadas com o
Judiciário, através da respeitada classe público".
democracia, os jovens conservadores decretam o
dos Defensores Públicos, que não reAs cartas serão selecionadas para publicanioorf acima mencionado e com o surgimento de
Obrigado era dito depois de
cebem honorários advocaticios nas favor prestado e significava o alguma ção no todo ou em parte entre as que
fim da História e resumem tudo a uma busca
forças políticas heterodoxas, dão a medida da
que
inúmeras causas em que atuam, justifi- palavra queria dizer: que o favorecido tiverem assinatura, nome completo e legícomplexidade e da extrema fluidez da evolução
pessoal de salvação espiritual e mística. Na versão
"obrigado" a alguma for- vel
cando, assim, remuneração e condi- tornava-se
e endereço que permita confirmação
Aúsc/í, entre Jung e a neiv age californiana.
econômica e política do continente europeu.
ções de trabalho compatíveis com a ma de pagamento ao prestador do fa- prévia.
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lado

fraco
PÀLAVRAS,

libertaram seu povo/ da prepotente
da corda
"LIBERDAInglaterra!" E então?
PALAVRAS,
DE, AINDA QUE TARDE,/ ouveo carro na porta da
Mauro Santayana *
se ao redor da mesa./ E a bandeira já
Estacionamos
casa do Cosme Velho. É uma
está viva,/ e sobe, na noite imensa."
casa simples, despojada, cercada de
PALAVRAS
um conhecido poema, dc autor
E lá vai Cecília apresentando-nos
"Aqui
árvores e plantas.
as cigarras
Ká anônimo espanhol do século XVI,
200
faz
Tiradentes,
o
animoso
que já
sobre Cristo em seus últimos momentos na
cantam, os pássaros cantam, Cecília
"Isabéis,
Doroanos que deixou suas
Cruz. O poema diz simplesmente que não é
canta", avisa Maria Fernanda. A catéias, Eliodoras,/ ao longo desses vapor ser filho dc Deus, não c por ser poderosa se anuncia como uma viagem no
so, que o poeta o ama, mas por ser alguém,
les, desses rios/ (...) em vastos furatempo. É o Rio de Janeiro da década
naquele instante, tão despojado dc poder,
cões de desvariòs."
de 50. Um Rio de Janeiro de casas
tão indefeso e tão débil, que chega a indaE lá vai Cecília, profética, a anungar do Pai por que está abandonado.
personalizadas e jardins bem-cuidaciar: "A teia que tece/ talvez em cem
Podemos ter, com Tiradentes, quase o
dos. A tranqüilidade do Cosme Veanos/ não se desenrede! (...)'Lá vai
"As
mesmo sentimento, sem o perigo de cair
lho, a delicadeza das formas e dos
hard as BraziF\ Duro como o Brasil.
cado e seu sangue borrifado sobre os fiéis,
em heresias. Ele deve ter sofrido menos
para sempre/ o animoso Alferes! (...)
azulejos decorados. A sensibilidade à
com a repressão, do que com a traição c
Vocês sabiam que existia essa expressão em como mercê. Sobre o outro bode o sacerdoVenham, venham, matem:/ ganhará
flor da casa de Cecília, presente no
com o amoleeimento dc caráter dc seus
inglês? Nem eu. Encontrei no Eric Partridquem perde."
te, lançava todos os pecados do povo. Logo
companheiros de conspiração. Todos eles,
lugar que ela escolheu para mórar e
A autora do Romanceiro da Inconmeu lexicógrafo cult (ou vocês acham
ou quase todos eles, tentaram esgucirar-sc
uma pessoa especialmente escolhida levava
ge,
criar. O Cosme Velho que um dia
fidência foi uma de nossas intelectuais
no labirinto dos depoimentos da Devassa,
cult
é
só
Casablanca?).
abrigou o velho Machado a abrigar
deserto
o
bode
Naturalmente
e
o
soltava
a
ali.
Por
que
isso
pro
mais consistentes. Seu trabalho abriu
a fim dc escapar da justiça rcinol. Ele,
aquela mulher tão rara.
expressão não se refere a qualquer dureza mesmo em algumas línguas, como o inglês,
depois de seu dever natural dc negar, não
caminhos, inaugurou linhas e fios. PioEntramos. Há quatro anos, a atriz
só os seus atos particulares, mas toda a
da alma brasileira, mas à do nosso famoso
neira na literatura infantil, pioneira no
ele é chamado de Bode escapatório(*);
conspiração, e de saber que todos os dcMaria Fernanda vem nos privando
romance histórico, pioneira em sua
pau.
O
sabem
é
poimentos construíam a sua responsabilide sua presença esfuziante nos palcos
existe
também
que
poucos
que
condição feminina num tempo em que
***
"Bode
dade, assumiu plenamente o movimento.
a expressão
exultório", pessoa acima
para catalogar, arquivar, conservar o
a atividade intelectual era primordialQuem examina os Autos da Devassa
Bode expiatório. Designação de uma peslegado de Cecília Meirelles — sua
mente consagrada aos homens.
do bem e do mal, de quem se perdoa tudo e
verifica que os acusados (salvo alguns, cosoa sobre quem recaem todas as culpas.
mãe, poeta de todos nós. O resultado
E agora a memória de Cecília,
mo José Alvares Maciel) c as autoridades
a quem se permite qualquer coisa. Como
é esplêndido. Nos arquivos, já se poencaminhavam todo o processo para um
Uma vez estabelecido como bode passa a
legado
de
todo
o
brasiprecioso
povo
por exemplo... ah, deixa pra lá.
de visualizar os assuntos: Educação,
grande culpado, e esse grande culpado era o
leiro, encontra-se preservada numa
viver a síndrome de "Um cão danado, tomenos qualificado socialmente entre todos
Folclore, Literatura Infantil, Poesia
bucólica casa do Cosme Velho. Cerca
dos a ele".
eles. A frase que se atribui a Tiradentes, dc
Chinesa, Poesia Japonesa, Poesia
de 10 mil volumes, em romances,
que a corda sempre arrebenta pelo lado
A explicação está no Levítico: no Dia da
(*) Palavra puxa"deixar
palavra; escapar, sair do perigo,
Russa, Cultura Luso-Brasileira, Pesmais fraco, mostra que ele entendera a sepoemas, livros que ela gostava de ler.
vem mesmo de
a capa" (quando a pessoa
Reconciliação o sacerdote lançava a sorte
..quisas Históricas para o Romanceiro
conspiração dentro da InconfidênCerca de 10 mil-volumes a preencher
gunda
era agarrada pelo inimigo). A cadeia etimológica,
¦da Inconfidência, Pesquisas Literácia: a de depositarem sobre os seus ombros
sobre dois bodes, um "para Jeováoutro
de vida a ausência de Cecília. Conseraté chegar ao português, é extremamente comple"rias, Poemas e Contos Inéditos... Entoda a culpa — e, com isso, toda a glória.
"para
vados sem nenhum apoio oficial, apeAzazeF. O bode de Jeová era sacrifíxa mas comprovada.
Não era para menos. Vende-se a mãe. mas
fim, um manancial de riqueza e exnas pela tenacidade de suas filhas.
não se vende a classe, dizia um político minei.pressão incalculáveis.
Ao relembrar Tiradentes, ao relemro que, aliás, morreu também em um 21 dc
Mas o grande trabalho de Cecília
abril, e quando se vende a classe, è porque jà se
brar a inconfidente Cecília Meirelles,
;-foi O Romanceiro da Inconfidência.
vendeu a mãe há muito tempo. O Alfcrcs teve
ouso sonhar com mais uma InconfiTrabalho de peso onde a escritora e
Tecnologia
que suportar, sozinho, toda a carga contra a
hoje
dência. Talvez não mais mineira, talvez
classe que representava e à qual os inconfifolclorista revelou-se ainda historiadonem mesmo mais brasileira. Eu prefedentes ofereciam, além de certa liberdade, o
ra. E hoje, é com emoção que observo
um
enorme
desperdício
de
recursos
E necessária a urgente aplicação de direito de usar
gasria sonhar com uma inconfidência jaFernando Celso
cetins e seda, conforme
tos com o esforço para formar e treinar recursos em áreas prioritárias, tais como . os depoimentosgalões,
.o arsenal de fichas e manuscritos prode Domingos Abreu Vieira c
Uchoa Cavalcanti *
ponesa. Pois dizem que, no Japão, trainclusive em escolas pú- educação, saneamento básico, habitação, outros conjurados.
profissionais,
duzidos nesta pesquisa de tão grande
dição e modernidade são dois termos
blicas e em cursos no exterior.
manutenção e modernização adequada
Um a um, os grandes c pequenos consfôlego. Nas pesquisas preliminares, baque muito bem se conjugam. Dizem
presidentes de clubes,
É lamentável a falta de atenção de da infra-estrutura existente do país, além piradores tentavam construir a teoria de
sé para a redação do livro, a autora se
institutos e sociedades de engenhaainda que naquelas distantes paragens Recentemente,
nossos dirigentes para a questão do de- do estabelecimento de uma política séria que o movimento não passava dc conversas
dava ao requinte de descrever dia a dia
haveria um Serviço de Patrimônio His- ria de todo o país estiveram reunidos na
sem conseqüência prática, enquanto os insenvolvimento científico e tecnológico, de fixação do homem no carnpo.
em agendas anuais toda a intensa motórico que, à semelhança do nosso, sedfe do Clube de Engenharia, no Rio de
quisidores se agarravam a denúncias mais
E
faz
da
de
ordem
do
fundamental
dia
das
discusimportância
a
elaparte
que
vimentação que originou a InconfidênNesta ocasião, foi aprovado um
fortes, como as que falavam em pólvora,
vem procurando preservar e "tombar" Janeiro.
sôes
boração
de
de
todos
os
uma reforma tributária, armas
prioritárias
países do
documento que traduz as preocupações
cia Mineira. 1786, 1787, 1788, 1789,
Primeiro Mundo. Sem território conside- que simplifique os procedimentos fis- apesar e homens. É interessante notar que,
emblemas nacionais.
destas entidades com o panorama da
de o Ouvidor Manitti, em seu resu„J790,1791, 1792... Que trabalho insarável, sem petróleo, sem energia, sem ma- cais, diminuindo a sua carga para esti- mo inicial
Só que os contemplados com a tecnologia no Brasil, hoje. Do texto, sada Devassa, colocar Gonzaga
no para uma única pesquisadora!
térias-primas
mular
e
sem
a produção. É necessário, tam- entre os
insumos, o Japão
conjurados,
primeiros
*" E com sua letrinha miúda, buscapreservação e o tombamento não são lientamos as seguintes questões:
conseguiu atingir um nível de desenvolvi- bém, que o sistema financeiro seja rados segundo a linguagem doou confedcUm
'va
dos
do
desenvolvimento
apenas
casas,
mas
também
pilares
pessoas. E econômico-social
mento que impressiona a todos e está orientado para o estímulo ao setor pro- houve a tentativa de uma revisão processo,
recompor o dia-a-dia dos inconfihistórica
é a tecnologia, que
a
razão
desta
atitude
é
muito
simples.
apontando ao mundo a importância, ca- dutivo ao invés da especulação.
o considerar inocente. Aliás, quase
.'.'dentes naqueles tempos em que o
para
condições
de
melhorar
a
propicia
qualiFazem isto para que importantes le- dade
da vez maior, de se controlar o conheciO estabelecimento de um clima de todos eles mantiveram a alegação de inoBrasil era uma colônia de Portugal
e a produtividade, dando condimento, de se dominar o saber-fazer.
.governada por D. Maria 1, a Rainna
gados não corram o risco do esqueci- ções de competitividade a uma nação.
confiança, indispensável para a retomada ccncia até o final da vida.
E interessante perceber que, depois dc
Neste momento, nem os setores de do desenvolvimento, requer a formulamento, pulverizados em leilões ou em
O quadro de recessão econômica,
Demente... "A Europa a ferver em
''guerras./
tecnologia de ponta se encontram pre- ção de um projeto para o país, elaborado Tiradentes, tenha sido o Padre Rolim o
guardados privados. Ou ainda para que persiste há 12 anos no país, já
Portugal todo de luto:/ trisservados. Centros de pesquisa paralisam com a participação da sociedade, a rene- mais envolvido. O sacerdote, pai dc três ou
te Rainha o governa!/ Ouro! Ouro!
que memórias de passagens especiais provocou enormes danos à engenharia
atividades e perdem profissionais, deses- gociação soberana dá dívida externa, o quatro filhos, segundo constava, era hoà tecnologia nacionais. É extrema,Pedem mais ouro! (...) Que a sede de
por esta vida sirvam de aprendizado emente
timulados pela impossibilidade de de- respeito aos valores éticos e morais e uma mem de cultura e de ação e emprestava seus
preocupante, para o nosso futuouro é sem cura,/ e, por ela subjugapara gerações que se renovam.
senvolver seus conhecimentos. O quadro reforma profunda do Estado brasileiro, livros ao Alferes. Tentou fugir, homiziar-sc
ro, o desmantelamento de equipes técno interior das Minas, talvez pensando cir
dos,/ os homens matam-se e morQuem sabe o exemplo de Cecília nicas que foram capazes de construir,
se repete nas indústrias ou empresas que inclusive do sistema judiciário.
guardar-se para ocasião melhor. A fidclici.'
rem,/ ficam mortos, mas não fartos."
semear
a reflexão. Quem sabe ao longo do tempo, todo o
lidam com engenharia.
possa
Este documento foi enviado às nos- de de seus escravos e a solidariedade de u
patrimônio
As idéias de independência a ronainda o governo brasileiro, inspirado tecnologico que nos faz respeitados coA estabilização econômica não pode sas autoridades federais, estaduais e velho indigente e quase cego, dono da intr
dar aquelas Minas Gerais, aquelas
no modelo japonês, promova junta- mo um país industrial, do qual todos
ocorrer mediante brutal recessão, que sa- municipais. A intenção é alertar a to- gante alcunha de Conversa, que lhe levav..
¦"Minas enganosas,/ com sangue socrifica a sociedade e sucateia nosso par- dos sobre a gravidade da situação e a comida quando se escondia cm pleno mato.
mente com a Unesco o tombamento nos orgulhamos. A estimativa é de que,
ciue industrial. No comhate à infln^m^- necessidade de-se rcvcrtcrrcom Tirgctr=—mostram4»m&4d(^4naiuinl«HwéHm&4y
bre a espada, a cruz e o louro". "Padeste patrimônio da humanidade que é hoje, mais de um terço (150.000) dos
imprescindível que a produção esteja á cia, este quadro, para evitar o compropovo. Tratava-se de um sacerdote culto
profissionais de engenharia estejam sem
UTclüciS/ oscilcllll nu ar uc
i Meirelles. atjvidades
na profissão. Muitos deles já
frente da demanda, o que deve ser conse- metimento do nosso patrimônio tecno- dc costumes bem liberais, como, dc resto,
surpresas" c os inconfidentes já saera comum naqueles tempos.
migraram
guido através de investimentos e aumen- lógico e do futuro do Brasil.
• bem que "Uns poucos de america'Pesquisadora do Instituto Brasileiro do Palri- nômicas, para outras atividades ecoDe qualquer forma, contra Tiradentes
das quais não mais retornarão
to da produtividade nacional, visando à
nos,/ por umas praias desertas,/ já
' Presidente do Clube de Engenharia se reuniam todos os depoimentos c todas as
mônio Cultural (IBPC) quando bem-sucedidos. Isto representa
retomada do desenvolvimento.
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
Uma
lição
de esperança
a cabeça em pleno jantar, a fim dc levá-la
ao
centro de Vila Rica, onde seria despejada
me derrotado. As urnas só acusavam Sensível â ponderação. Sempre buscan*
proclamar que, na presidência da Repú- acusações que o revoltavam. Animou-se. no solo, como símbolo do fim da opressão
Josué Montello
votos para Juarez e Ademar de Barros. do a solução mais humana.
blica, não faltei a um só dos compro- Chegou a dizer-me, como médico:
portuguesa. Com isso pretendiam mostrá-lo
A primeira urna apurada — na cidade
Por ocasião de sua candidatura á Premissos
usente do Rio, quando aqui foi
—. Estoua me vacinar-com-o-meu -como-homem cruelrsem piedade para com
"Mercê que assumi como candidato.
—
n5n
de
Americana
iào se refizera por
A aberta a exposição multimídiade Deus, em muitos setores reali- propno sangue.
os vencidos, sanguinário.
único voto. De repente, os votos em completo do trauma do suicídio de VarPara a Coroa foi conveniente a sua
Já de volta ao Brasil, depois de o ter
zei além do que prometi, fazendo o
Saudades do Brasil: a era JK, sei que
meu favor começaram a aparecer. E gas. Era preciso restituir-lhe a confiança
Brasil avançar, pelo menos, cinqüenta deixado em Paris, dele recebi este apelo presença entre os conjurados. Não havia
não chego tarde para lhe dar meu
foram aumentando, aumentando, até em si mesmo. Para isso Kubitschek estaanos de progresso em cinco anos de confiante: "Se você pudesse me mandar muitos remorsos em mandar enforcar e csaplauso, já que o otimismo do grande
minha
casa
quartejar um homem despojado de títulos
se
foi
enchendo,
o
televa
especialmente
que
Primeiro,
preparado.
governo. Pude, ainda, através da Ope- o esquema de outros capítulos, gostaria de
presidente, á revelia dos muitos dissasaber e de nobreza. Não estudara na
fone
não
as
rádios
e
as
televicom a vitória do homem afirmativo que
parava,
ração Pan-Americana, despertar espe- muito."
bores que lhe pontilharam a biografia,
Europa,
tinha grau cm leis ou em outra
sões me atiravam para a frente nos soubera superar as restrições de sua próE adiante, na mesma carta, empol- disciplinanãouniversitária,
ranças e energias nos povos americanos
corresponde a uma lição perene de connem era oficial sude
apuração,
e
com
eu
senti
seu
trabalho,
contava-me, de perior das tropas de Sua Majestade. Seus
painéis
que, de pria humildade; segundo, com sua alma
fiança em nosso país.
para o objetivo comum de combate ao gado
"O
fato, estava vencedor."
Bloch insiste muito bens eram escassos, e muito escassos quande visionário, sabendo ter a imaginação
subdesenvolvimento. E todo esse esfor- alma aberta:
Ao longo dos três volumes do meu
Sabe-se que o bom político é o pro- adequada à viabilidade do Brasil como
diário — o Diário da Manhã, o Diário
ço culminou no cumprimento da meta para que meu livro começasse no exílio do comparados aos dos outros inconfidênfeta natural de seu próprio triunfo. grande nação.
democrática, quando o nosso país apre- e se desdobrasse depois pelos caminhos tes, como se vê nos documentos oficiais.
da Tarde e o Diário do Entardecer —
Ao mandar que o enforcassem e o esQuando se atira à luta, por mais renhiMuitas e muitas vezes fui testemusentou ao mundo um admirável espetá- de minha vida. Até hoje ainda estou
tive o cuidado de guardar, á luz de
a Coroa manifestava a sua
quartejassem,
fazendo
da
biografia
seja,
tem
de
ao
visualizar,
vivo.
Ela
se
torna
lá
adiannha
de
um
que
fato altamente expressivo,
culo de educação política, que me perminha ótica pessoal, algumas das verseveridade
admoestadora,
mas não se sentia
mais
interessante
vitória.
te,
a
Para isso, tem de fazer ainda ao tempo de seu governo. No
sua
para os outros quan- constrangida. Em seu entender, expiava-se,
mile encerrar o mandato num clima de
dades momentâneas que, se não servido
começa
tudo
a
ser
alcançá-la.
tecida
com
sofrimento.
Se
a
faautomóvel,
a caminho de uma solenida- * paz, de ordem, de prosperidade e de
para
profecia
rem à História, talvez sirvam de subsíem pequeno e miserável traidor, o crime
lha, deixou de ser bom político.
de em que deveria falar, Kubitschek
respeito a todas as prerrogativas consti- E o que acontece comigo, agora. Neste que se pretendia, e se impunha o medo a
dio à definitiva biografia do grande
segundo exílio trouxe amargura demais
Guardei no meu arquivo, a propósi- corria os olhos pelo discurso
todos os mazombos pobres da Capitania.
tucionais."
que um de
presidente. Seu colaborador e seu amiao meu espírito. Faz, hoje, uma semana
to
da
candidatura
Não fossem na conversa dos intelectuais c
de
Juscelino
â
Presiseus
colaboradores
havia
e
Com toda a sua experiência e o seu
preparado,
go, desvaneço-me de ter tido, desde cedência da República, a carta que, para ele aprovara. Na solenidade, ao falar,
descortino político, Kubitschek cometeu que deixei o Brasil, e os sete dias consti- ricos, porque estes se safavam, enquanto os
do, a consciência de sua grandeza, e daí
tuem verdadeiros passos numa via sacra pobres eram retalhados como bichos. Para
Lima,
no
Peru,
onde
eu
então
residia,
os
óculos,
começava
a ler. Faltauni erro grave, quando permitiu que,
punha
ludo quanto tenho escrito sobre ele,
não esperaria mais palmilhar. Já os pobres não faltariam a corda e o sabre.
me
escreveu
o
meu
saudoso
amigo João va-ihe, no correr da leitura, a gesticulanessa hora de fim de mandato, o lanças- que
notadamente na fase de sua provação.
A Inconfidência e a repressão que se
temos
material para começar o livro
Neves da Fontoura, e na qual me dizia, — ção correspondente,
sem a nova candidatura à presidência, na num exílio e terminá-lo
que reforça o texto
seguiram encerraram o grandioso período
Em 16 de julho de 1959, na confcnoutro,
com
um
com a data de 14 de dezembro de 1954:
oralizado. De repente, o orador tirava
da Capitania. As atividades mincradoras,
campanha prematura do JK-65.
"O
rência que proferi na Academia Brasioceano de permeio."
que está na ordem do dia é a política os óculos, deixava sobre a mesa o texto
já vinham em declínio, esmoreceram de
Lembro-me
bem
de
leira sobre A oratória atual do Brasil,
Ao longo dessas memórias, tive o que
que, indo com
a sucessão presidencial. O Kubits- escrito, e improvisava o resto da oravez.
Iniciou-se uma diáspora, rumo ao despara
ele ao apartamento de Portinari, no cuidado de eliminar-lhe as amarguras. conhecido
tive a oportunidade de ressaltar, a prochek ficou indócil na fita e saiu corren- ção, afirmativo, otimista, veemente, e
Oeste, dcspovoando-sc as cidaLeme,
Menos
aonde fomos para uma nova pocom uma ou outra emenda do des dc ouro e os seus esplêndidos arraiais.
pósito de nossa oratória política de endo na frente. Não sei se isso será uma era nesse momento que as suas mãos
se de seu retrato (hoje no Museu da
tão, a contribuição de Kubitschek:
que com os meus conselhos. Mesmo de- Só com a Independência surgiriam as privantagem ou um prejuízo. Eu estou também falavam, acompanhando o oti"Onde o segredo
República,
minha
iniciativa),
deidessa oratória? Não
pois que Caio de Freitas foi o seu princi- meiras empresas mincradoras inglesas, fapor
contra a candidatura dele; não contra mismo natural do texto improvisado.
lhe minha opinião sobre a campanha,
está na mímica ou na gesticulação teapai colaborador, notadamente nas pes- vorecidas pelo Imperador, como a Saint
ele. Acompanho o meu pessoal do Rio
Entre as várias lições políticas que
achando
essenciais para a exatidão da obra, John dcl Rei, c outras, que se instalaram
ela
uniria
contra
trai. Tampouco na riqueza de tons da
quisas
a
sua
que
Grande do Sul. O marechal Floriano dele guardei, cito aqui uma, ao acaso, e
e ali, continuando a velha rapina. Nocontinuei
—
a dar ao grande e querido ami- aqui
voz. E então
onde o seu mistério?
pessoa inimigos e amigos, estes últimos
vos veios foram descobertos, fazendo a forgabava-se de ser cometa de batalhão. É que ilustra bem o seu modo de ser. No
também aspirantes ao mesmo posto.
go a parcela de minha assistência, de tuna dc muitos estrangeiros e alguns brasiNesta circunstância: o presidente Jusceo que me está tocando na política brasi- correr de uma greve, que eclodira em
lino, com o seu otimismo criador, é um
Estaria aí, no meu entender, o ponto antemão sabendo que ele, pela fluência leiros, como ocorreu ao Barão de Cocais.
leira: acompanho a música do Rio São Paulo, permanecia o impasse, com
Mas a grande conseqüência, entre 1790 e
de partida de sua provação. Para sus- da escrita, pela elegância da expressão e
estupendo professor de entusiasmo. ViGrande. E ainda desta vez acho que o os grevistas a se baterem por 25% de
1810, foi o povoamento dos sertões além de
espontaneidade com que elaborava
pela
tar-lhe
sionário político, ele planta árvores paa
nova
caminhada
triunfal,
êxito está daquelas bandas."
uniraumento salarial, enquanto o governo
o texto límpido, podia dar ás suas evoca- São Francisco por mineiros que abandonase-iam desafetos e correligionários (com
ra o futuro c nos faz ver, logo a seguir, a
João Neves havia acertado em cheio do Estado se havia fixado em 20%.
o relevo e o acabamento da obra de vam os veios para instalar fazendas de criações
floresta que terminou de plantar."
as
exceções
da
praxe). No entanto, mes- arte, sem
quando de lá trouxera, com o apoio de Discutia-se o problema no gabinete de
de gado. dos sertões do Araxá à fértil
prejuízo do rigor como depoi- ção
mo tendo opinião contrária, nunca deiA 3 de outubro de 1975, Adolpho
Vargas, a candidatura de Dutra à Presi- Kubitschek. E ele, que então se mantimesopotámia
entre os rios Paraná e Paraxei de acompanhá-lo nessa hora, dan- mento e testemunho.
Bloch reuniu em sua mesa de almoço,
Muitos
deles
atravessaram a fronteira,
dência. Falharia quanto á candidatura
guai.
vera calado, prontamente interveio:
No prefácio ao primeiro volume de como o famoso Guia
Lopes,
do-lhe sempre, nas ocasiões adequadas,
na casa de Teresópolis, cinco pessoas: o
deu camiEu, como governador,
de Kubitschek. Este, ao longo dc sua
suas memórias, ele próprio reconhece- nhos ao exército nacional na que
já teria
invaprimeira
a desvalia de minha colaboração.
"Tipresidente Kubitschek e D. Sara, eu e
pregação política, suplantara agravos e cedido. Acho que a paz social vale mais
ria, no tom do homem apazigado:
são do território inimigo, cm 1867, e leve
minha mulher, e o próprio Adolpho.
dissensões empunhando galhardamente do que 5%.
Grande parte da correspondência rei-o do meu mundo de lembranças,
que se retirar penosamente de Laguna. TauHavia, para esse encontro, uma razão
a sua bandeira da esperança. Só tinha
epistolar do presidente Kubitschek comiHomem de luta, sabia conciliar.
não apenas levado pela nostalgia do nay, cm seu livro clássico, pinta-o como
comemorativa: fazia exatamente vinte
um propósito: construir, realizar. Daí o
Mais uma vez me disse, no correr de
go, ao longo de seu exílio, se prende à
tempo transcorrido, mas também ani- herói. Mas não é o único mineiro que ele
anos que Juscelino havia sido eleito preseu Plano de Metas, acenando para o
redação de suas Memórias. Era preciso
uma de nossas longas conversas:
mado pelo propósito superior de que encontra naquelas paragens ocidentais. Em
Em política, não se deve
Inocência, seu romance clássico, localiza misidente da República.
ele
tivesse,
longe
do
país com cinqüenta anos em cinco, sem
Brasil,
ele
uma
que
perder.
possa constituir uma lição de espe- neiros em Santana do Paranaíba.
Guardei, ipsis verbis, o que o presiódios nem perseguições.
Mas também cumpre lembrar que há
ocupação absorvente, que lhe neutralirança para os que vieram da humildade,
A Inconfidência não foi, como quedente então nos disse, evocativamente:
Guardo comigo a folha de papel em
derrotas que são vitórias, desde que se
zasse o tédio do desterro. Nada me pare- como eu vim."
"Valeu a
riam Antonio Torres e outros, um moviter
lutado
chegar
a
à
dc
uma proposta de
saiba perder na hora própria.
pena
ceu melhor, para isso, do que levá-lo a
para
que, propósito
Foi essa lição de esperança e otimis- mento menor. Até mesmo em sua derrota
Presidência. Façam o que quiserem conomeação, na pasta da Fazenda, me fez
imitar os atores que, longe do palco,
Graças a seu otimismo, superou
mo que a exposição do Museu de Arte conseguiu prestar um serviço ao Brasil,
"ftíigo,
não conseguem tirar de minha esta pergunta por escrito, antes de assiagravos, venceu dificuldades, manteve a
repassam de memória os seus velhos paModerna nos fez ver com seus textos c empurrando o sentimento de pátria, que
vida o que fiz. Sei que Deus me protege,
fiá-la: "Não. dá barulho?"
sc havia reunido em Vila Rica, ao longinordem, transmitiu a esperança, para ao
os seus painéis.
Limitei-me, por isso, durante bom
pcis.
á revelia dos ódios que desencadeei.
Só aceitava de boa sombra o litígio,
fim poder afirmar, por escrito, na mentempo, a incentivá-lo a pôr no papel da
* Escritor, membro da Academia Brasileira de quo Oeste, e. com ele, a afirmação nacional sobre aqueles confins.
Mais tarde, o juízo de mim será outro.
quando estava em causa o seu prograsagem que transmitiu aos seus colabo- escrita as lembranças de suas lutas e de
Letras, ex-embaixador do Brasil junto à Unesma de governo. Otimista. Generoso.
, Dois dias depois do pleito, considereiradores: "Sinto-me satisfeito em poder seus triunfos. para suplantar assim as
' Jornalista
Regina Abreu*
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Maurice Buckmastcr, 90 anos, de do em São Luís (MA), veio para o
causa não divulgada, num hotel em
Rio há nove anos. Era casado com
Forest Row, no Sul da Inglaterra. Maria Rosa Araújo Rodrigues e teve
•
°iUr"
Coronel britânico,
britanico, foi chefe
chcfc da seção
scpfio dois filhos. O sepultamento foi no
I
4^-^
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è as manifestações de pesar recebidas quando do falecimento
comunica
a
Missa
de
7o
Dia
será
realizada
amaque
Magé - ManiHia (BR 493) ÇunJíba Par/nub. Névoa úmida pela manhã.
I do seu querido filho FELIPE e convidam para a missa de 7o dia
nhã, 22/04/92, quarta-feira às 09:00hs no Mosteiro
Porto Alegre
Paifjnjè Névoa úmida gela mannà
a realizar-se 4u-feira dia 22/04 às 19:30 Hs. na igreja de
I
Fonte: DNERl DER Fonte: Tasa
de São Bento, à Rua Dom Gerardo, Praça Mauá.
NOSSA SENHORA DO LORETO — JACAREPAGUÁ
^

:

Recife

JORNAL DO BRASIL
BRASIL

Esportes/Turfe
Esportes/Turfe

terça-feira, 21/4/92

?

Io caderno

?

A

11

em
em
Holandes
morre
Fórmula
FormivB 3
morre
na
acidente
"thruxton,
i
i
Os estilhaços
ho- Os
estilha?os dos dois carros atingiram oo
I] THRUXTON, Inglaterra — O0 piloto hoPorlland, EUA — Reuler
foi
lan.clês
landes Mareei
Marcel Albers, de
hmt
tres pessoas. Albers foi
dc 25 anos, morreu
morreu publico,
fcrindo três
Hussein é o
público, ferindo
morto
ontem num acidente durante a terceira etalevado
atendido na pista, mas já
eta- atendido
para
para
ja
em.
I
Ingles de Formula
Fórmula 3, o hospital. Como costuma acontecer em.,
pa do Campeonato Inglês
disputadaemThruxton.TresesgcctadQr.es,-.-acidentes-dcssasproposes,osorgahlzadoem Thruxton.Três espectadores,...acidentesiiessas propoTções,õs~orgahlzado.disputada
vencedor
Jflclusive
Hima^riaTi^
Hima^riaTi^sairam
saíram feridos. A res,
tentando se eximir de qualquer responinclusive
tentando
^'corrida
!J
"
co'rrida foi interrompida na
informagoes. Os
naoitavasabilidade,
volta, sabilidade, evitaram dar informações.
do colega ao
brasilciro Gil de Ferran estava na pilotos
da
morte
em Boston
só
souberam
so
qu.ando o brasileiro
flU.ando
pilotos
'
'liderança e Pedro Paulo Diniz
iidoranga
Oiniz em terceiro
deixarem o.autódromo.
terceiro deixarem
o autodromo.
•lugar.
BOSTON
lugar. Os organizadores decidirão
equi.companheiro de equidecidir^o hoje se a Ribeiro,
fora.companheiro
Ribeiro, que fora
"pfOVa
®
1
P°'aPela terceira
tcrceii Barcelona 92
¦F
ficou
sera cancelada ou se os pontos valeha dois anos, ficou
vale- pe
na F Opel, há
pWVa será
pe de Albers
—
vez
s
vcz
a serão
nos, pilorao pela metade.
metade.
chocado.
chocado. "Isso mostra o quanto nós,
pilocons
!!D
tos, somos frágeis,
:0 acidente com Albers aconteceu na tos,
frageis, mesmo depois dos proprogunda conse¦Bpr*"*"
cu'tiva—
curva após
de
materia de
apos a reta dos boxes, onde os Fórcutiva — o
For- gressos
gressos feitos pelos carros em matéria
¦mula
acidente
mula
do
3
atingem
250
km/h.
Ele
brigava
lembrou
segurança".
André
Andre
que
que
pela
pela
seguranga".
queninano
queninan
'setima
sétima posição
semanas,
ha duas semanas,
sofreu em Silverstone, há
equi- sofreu
Ibrahim HusHu
posicao com o companheiro de equida
no muro da
car- quando
pe;-Elton Julian, quando as rodas dos carvenceu a
sein venceu
quando bateu violentamente "Na
Maratona
ros'se tocaram.,O
ocasião,
ros"se
ocasiao,
tocaram. O Ralt
Rait RT 36 de Albers,
curva Copse e nada sofreu.
Albers, curva
<
Maratona de
%
vinha por fora, decolou a uma altura de elogiei
fibra
elogiei a resistência
resistencia do chassi, feito em fibra
iquê
Ique'vinha
Boston.
Boston On0
varias vezes. O0 san12 metros e capotou várias
acontece uma coisa desde carbono. Agora,
.12
san- decarbono.
Agora,aconteceumacoisadestem ele
e|c fez BANERJ
toantônio
toantonio (arco de metal que protege a sas".
nao acha que aa
sas". 0 piloto, no entanto, não
otcmpo
2h08ml5s aa segunda
otempo de
dc 2h08ml5s,
cabeça do piloto) quebrou-se logo nò
xabega
Ralt possa ser responsabilizada pela quebra
nojiripri- Raitpossaserresponsabilizadapelaquebra
melhor marca da história da corri"Dependendo
meiro impacto com o chão, o que poderá do santoantônio no acidente.
_i|ii'
melhormarcadahistoria<
da. O segundo colocado foi o pormotivar a abertura de um processo judicial
carro
do ângulo
angulo e da velocidade em que o carro
judicial do
tuguês Joaquim Pinheiro, com
?ugu6rJo"qui^
contra a fábrica.
bate, o santoantônio quebra mesmo".
2hl0m39s, seguido pelo mexicano
Divulgação
Andres Espinosa, com 2hl0m44s.
Os brasileiros Joseildo Rocha e
José Santana, de Alagoas, foram
quinto e sétimo colocados, respcctivamente, 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 sozinho nos oito quilômetros finais,
chegando
2 minutos c 25 segundos
m
a frente de Joaquim. No ano passado 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
i
primeira vez que uma russa venccu a prova.
Sete maratonistas brasileiros já
conseguiram o índice (2hl4in) na
Albers (E)
CO/JO/OH ao disputar posição com Juíian
(£) capotou
maratona, mas apenas os três melhores vão fazer parte da equipe.
Albers brigava com os brasileiros
Com a vaga garantida devido a
marca anterior de 2hl2m54s, Joholandes Mareei
MarccI Albers era o princiingles Kelvin Burt e oo
para 19 pontos. O0 inglês
princi- para
_ O0 holandês
ft
flHr
seildo
ficou em situação ainda
belga Mike van Hool dividirão
.'
^JoKBrnk
adversario dos brasileiros Gil de
dividirao o terceiro
dc Ferran
Ferran belga
terceiro
pai
pal adversário
mais
segura
lugar,
Negri
porque correu em
com
título
na
briga
Osvaldo
seguidos
9
titulo
da
Negri
lugar,
Negri
,ç.e
pontos,
por
pelo
g£
Boston em 2hllm53s. Santana,
temporada. Pelo segundo ano correndo na (7,5
Pedro
M^^^EBKgm
(7,5 pontos), Philippe Adams (4) e Pedro
equipe Alan Docking, havia vencido a etaPaulo Diniz (2). Na preliminar em Thruxeta- Paulo
que já havia garantido o índice,
mas estava fora por ter marca inton, o brasileiro
brasilciro Thomas Erdos chegou em
Ontem, ton,
em
W:s<
pa de abertura, em Donnington. Ontem,
;vt
ferior a de Joseildo, Osmiro de
largou
segundo lugar na F Renault.
iargou na primeira fila, ao lado de Ferran, e segundo
Renault.
^
ápos
apos liderar as primeiras voltas, rodou soziSouza
e Diamantino dos Santos,
sozi%
"v'
recupcrar ^
tcntativa de recuperar
voltou
a integrar a equipe olímpi.nho. na pista. Na tentativa
,Uho.
. . gpSHf ^
jOf
ca. Ele marcou 2hl2m25s, supeposições, acabou perdendo a vida. Albers
*"*
(13 fMTOVd
-fora
fora campeão
de F Ford 1.600 em seu país,
campeaodeF
^
rando Osmiro, que tinha o tempo
pais, ^®Slllt8<l0
~^
p
em
cm 1989. Em 1990, chegou em
cm sexto no
no i-Glide
K ¦$¦ .
de 2hl2m54s. Os tempos serão
Ferrar!
Ferrari (Bra)
1* Gil
Gll de Ferran
$
(Bra)
^r
' \
Europeu de
dc F Opel, com uma vitória,
vitoria, em
cm 2°2°
m ,
2o Mike Van Hool (Hoi)
(Hol)
(Hoi)
considerados até dia 30 de junho e
¦H||HF> ' '
¦^SHSc
'
*'
Dlnla (Bra)
Zofdcr.
3" 3* Pedro Paulo Dlnlz
Zòfder.
m
(Bra)
até lá muita coisa pode mudar.
8
iiiliiii
iiliKi
*
Negri Jr.(Bra)
^
Na
classificação do campeonato,
Naclassincacao
campeonato.'Albers
*«• OsvaldoAdams
Albers
Na Maratona de Turin, a vitóAdams'
pmiippe
5° Philippe
(Ing)
^
(fng)8'8^
|
ocupava a segunda posição, com 10 pontos.
ria ficou com Alessio Faustini,
6°
6o Warren Hughes (Ing)
(ln9)
Caso
Caso' os pontos da prova de
dc ontem sejam
sejam 6
que completou os 42,195 quilômecomputados, Ferran ampliará
ampliara a liderança
lideranga
0 O Lakers de Divac (E) garantiu um lugar entre os 16 melhores da NBA
NBA
¦¦ tros em 2hllm03s.
SeruuTêftô
Senndemburcfrrmtde-e^scondido^
SÂO
sAo PAULO — Sem alarde, Ayrton oficial.
oficial. Deixou de responder aos comentácomentaScnna embarcou domingo, em seu avião, rios de estremecimento nas relações com
onde a partir de amanhã testa z
,te«ia,q
para a Itália,
jS
estaria
Dennis. Ou diretor
airetor da
aa McLaren estaria
Ron te^TdMtbl
Mivn do
Hn novo
nnvn McLaren
Mnl nrpn pm
uennis.
«Wnwh: ativa
a suspensão
em
insatisfeito com a forma como Senna abanabanímola. Os testes deveriam ter começado
come?ado 'nsatisfeit°co™
Imola
donou
o
GP
Brasil,
após
tanto
insistir
0
Brasil<
aPos
tant0
lnsistir
em
em
semana
scmana passada em Silverstone, mas a cquiequi- donou
estrear
o
carro
Dennis
novo.
também
tambem
nao
não
teria
convoc-ado
carro
convocado
não
o
o
cstrear
nao
pc
porque
teria gostado da ausencia
ausência do piloto nos
nos
com a nova suspensão
suspensao não
nao ficou pronto.
pronto. teria
Senna só falou através de uma nota testes na Inglaterra.
Hoje na

Gávea

1* páreo às 14 herea—1,000(QMMA)Crt
1.700400,00 - TWEXATA/OUPUWXATA
PRÊMIO BARINEZ1078
Jusl On Time, M. Cardoso
55 1
New-Money. E. S. Rodrigues
55 2
Landtald. C. G. Netto
55 3
A Marsalis, E. R. Ferreira
55
4
5 Lescapatório. J. Ricardo
55 5
¦
» páreo *• 14h30m
1.500
Cr»
(OIUMA)
1.450.000,00 - TR1EXATA/DUPÍA-CXATA
PAtMK) RAINHA EVA1970
Herr Otto, C. G. Netto (Handfeap)
56 1
Rifage. J. Ricardo
57 2
Jumping Hill. J.Aurélio
54
- 53 43
Salandra. C. Lavor
Kid Tour, E. D. Rocha
3* páreo it 15 hora*-1.300 (AREIA) 53Cr$ 5
1.050.000,00 ^ TRIEXATA/DUPLA-EXATA
Páreo doCWméno - Categoria »J" <OS
PRQIIO LANO
-1S.00tX000,00)
Miramon, G. F. Silva FORCE m187» 1
Cut The Music, R Rodrigues
58 2
' "32 Jean
Claude, J. Aurélio
55 3
Harvest Time, J. Ricardo
55
4
Meu Chapa. R. Antonio
4*páreoá»15M0m * 1.600 (AREIA)58Cr» 5
900400,00 > TRI EXATA/DUPLA—EXATA
PáraodoCWmina= = CitogoHa»L"(OÍ
2.500.000,00) PRÊMIO VAINA 1980
DO CONCURSO DE SETE
(INlCIO
Archipenko, C.A Martins PONTOS)
58 1
Clod Ber. J.Ricardo
Mister Chirrup. E S Rodrigues.. 5658 32
Mukaboy. M.Cardoso
58 4
Ano Lw. G Souza
56 5
In Hurry, E.R Ferreira
58
6
.7 Olinto Bird. J.M.Silva
58 7
« 1^00(GRAMA)Cf»
S*páreòáa1Shon>
900.000,00 - TRIEXATA/DU PLA—£XATA
PRÊMIO SERRADILH01800
Saitoí Prince, J.Pinto
y 1
tooping. J Ricardo
58 2
Nastuti, M.Cardoso
M
3
Mabble, J. James
50 4
Tfiestino. J.Leme
si
5
Ask And Getrt J.C Castillo
54 6
UnterwakJ, C Lavor
54 7
= 1.300 (ORAMA)Crt
#• páreo á»1«30m
KXXOOO^X) = TRIEXATA/DUP1A-EXATA
PRÊMIO TRANTA 1981
Uncle Yuka. G. Guimarães
54 1
Emobonal. R. Ferreira
58 2
Kelper. J. Ricardo
58 3

First Conection, AL. Sampaio......' 58 4
Crazy Carolina. J.M.Silva
54 7
Que Gatão, C. Lavor
58 5
JibDopor. J.Ricardo
56 8
Arthur Roi, RR. Souza
58 6
Tacobelli.
A.C.Fecha
56
9
58 7
Rambo Rose. CA. Martins
9-Pár»oàs 18 hs= 1.300
Accessible, G. Souza
58 8
(AREIA/VARIANTE) Cri 1050^)00,00 =
Belle Mister, ES. Rodrigues
58 9
TRIEXATA/DUPUÍXATA PRÊMIO
10 Miss Naipi, L.S. Santos
CANALETTE1982
- 1.000 (GRAMA)56Cri10
7* páreo às 17 horas
Montessori.
E R Ferretra
57 1
4050.000,00 - TRIEXATA/DUPLA-EXATA
Urubu Cantou. V Xavier
57 2
CLÁSSICO T1RADENTES (LR.)
Rocha
Janmarcel.
E
D
57
3
11taquera, J.Ricardo
57 6
Festugatto J Pinto
57 4
Mocita Missionera. J M silva
57 3
Fori
.
J
Ricardo
57
5
Meadowlands, MA. Santos
57 10
Vile Zuzcchmi. C Lavor
57 6
Indian Home, J. Aurélio
59 1
Tijo. E S Rodrigues
57 7
0r3va-Celeste. R. Vieira
59 9
Di
cK Power. U S Ferreira
57 8
6IM Lovely. P. Cardoso
55 4
Bronco Biily. G Guimarães
57 9
Pinta Rosa. E S. Gomes
57 5
Caumartin, G. Guimarães
55 8
10-Páreo áalOhSOm = 1.200
9Blende.NàoCorre...
55 7
(AREIA/VARIANTE Cr» 1.050.000,00 «
10 Kutait, J. Pinto
55 2 TRIEXATA/DUPU-EXATA
PRÊMIO NEVER BE
8* Páreo às 17h30m-1.200 BAD1082
Ptckwick. W A Alves
(AREIA/VARIANTE, Cri 1.350.000,00
57 1
Elo Unha. Nào corre
TRIEXATA/DUPU-EXATA PRÊMIO ZAIBO
53 2
Duran Duran. E R Ferreira
1081
57
3
Gumiíero. R Ferreira
Blende, C.Lavor
54 1
57 4
Lord Baltimore, J.F.Reis
Don Billi. G Souza
56 2
57
5
Elet. J Pinto
Bob Dick, C Paz
56 3
57 6
Sly Sing, A S Madureira
Clarhsburg. L A Alves
Si 4
57 7
Leyrubvi. G Guimarães
56 5 ' Longevo. E S Rodrigues
57
8
lanitza.
J.Leme
Miss
50 6 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)

1VT>

Jpfjnp
\
NBA —define
Los Angeles
A"8e,es
rsUocifi^^
classificou
claSSlfjcOU os
OS
seus
SeUS dois
CIOIS times
times

"I^T OVA iorque-a
viIOROUE — A viNova
tória do Los Angeles
Lakers sobre o Los Angeles
Clippers, por 109 a 108, na
prorrogação (100 a 100 no
tempo normal), e sua conseqüente classificação para o
play-off das oitavas-de-final
foram as surpresas na rodada
de encerramento da primeira
fase da Liga Nacional de basquete profissional norte-americano (NBA). Entre os 16
classificados, também está o
Miami Heat, que passa pela
primeira vez à etapa eliminatória, em que as equipes, duas
a duas, fazem cinco jogos —
a série pode terminar antes,
desde que um dos times ehegue a três vitórias. Apesar de
ter perdido para o Boston
Celtics por 109 a 93, o Miami
Heat foi beneficiado pela derrota do Atlanta Hawks para

„„
as

nitflVaSJ
oitavas
"mãdõrSçdak-T-hrêatt,-^™.-.

o Cleveland Cavaliers, por
112 a 108.
108bem
bém a quatro segundos
segundos, do
vitoria do Lakers,
Com a vitória
fim, virou o placar para 109
historia
a 108. Mas o cestinha do
pela primeira vez na história
a cidade de Los Angeles terá
tera
time foi Bryan Scott, com 27
duas equipes na
iia fase
lase decisidecis^
pontos — o do jogo foi
"É
va da NBA.
nosso dever
Danny Manning, do Cliplutar contra todas as adverpers, com 34.
sidades, e no final conseguiOutros resultados: Chicago
mos triunfar quando ninBulls 103 x 85 Detroit Pistons;
dava
nada
nós",
guém
por
Minnesota Timberwolves 130
comentou o ala Green. Mesx 107 Charlotte Hornets;
mo desfalcado de três titulaHouston Rockets 97 x 100
res, o Lakers fez uma partiPhoenix Suns; San Antonio
da de muita garra,
Spurs 90 x 101 Utah Jazz;
conseguindo arrancar o emDenver Nuggets 92 x 104 Dalpate no tempo normal quanIas Mavericks; Golden State
do faltavam apenas quatro
Warriors 108 x 106 Seattle Susegundos, em arremessos livres do pivô Elden Camppersonies. Os play-offs comebell. Na prorrogação, uma
çam no dia 23 deste mês e
cesta de três pontos do arse 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

Indisciplina
pode tirar Ruth da seleção
ívô Ruth pode ser cor- da Europa e vai ouvir a técnica pessoais, Ruth só apareceu na
íj:
Maria Helena Cardoso. O mo- quinta — e pediu para ficar em
de basquete por indisciplina. A tivo é o atraso da jogadora na casa para se recuperar de uma
decisão cabe ao presidente da reapresentaçào do grupo que contusão (contratura no múscuConfederação Brasileira, Rena- treina desde terça-feira passada Io reto-abdominal) sofrida na
to Brito Cunha, que retorna hoje oo Guarujá. Com problemas recente excursão pela Espanha.

Krieger
Emílio

e
vão

à

Olimpíada
BELO HORIZONTE — Os arqueiros Vitor Krieger (RS) e Renato Emílio (RJ) serão os representantes 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 definição 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, Wladimir Bráulio Júnior, explicou que
Vitor e Renato estão em nível
muito superior aos demais arqueiros que disputaram as eliminatórias. Renato Emílio, 37 anos. já
disputou as Olimpíadas de Moscou, Los Angeles e Seul. Sua melhor classificação foi o 24° lugar,
em Moscou. Renato Emílio foi 13
vezes campeão brasileiro e conquistou duas medalhas de bronze
em jogos Pan-Americanos.
A expectativa de um bom resultado em Barcelona aumentou
com a mudança da forma de competição. Depois das provas eliminatórias, os 32 arqueiros que permanecerem 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 beneficiar", avaliou Wladimir.

BANERJ

|||j|f
NOSSO B»NCO
NOSSO MERDE

Gil

atribui

A força
ataque
for$a ec a velocidade do ataque
são
dc Gil para oo
sao as principais
principals armas de
veneer o Santos, domingo,
Botafogo vencer
domingo,
em
cm Caio Martins, e garantir a classificlassificação
eagao entre os oito para a próxima
proxima
etapa do Campeonato Brasileiro.
Brasileiro.
O técnico justifica a goleada de 6 a
0, contra o Goiás,
da
Goias, como reflexo da
boa fase de Dias. "Ele está rápido na
Saída do meio-campo para o ataque,
facilitando as jogadas de Valdeir ee
area."
Chicão
meio da área."
Chicao no
nomeioda
Antes de comentar a vitória de
Gil lembra a derrota e de 2
domingo,
'a
o Vasco, na rodada anteanteja 1 contra
"Naquele
rior.
jogo o ataque errou
muito nas conclusões. Tivemos muitas 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 companheiro. Agora em Niterói foi diferente. Alertei o ataque para chutar mais.
Deu certo. Depois de 13 rodadas conconseguimos
segtiimos fazer o primeiro gol de fora
fora
da área", explica o treinador.
Para justificar
ataque,
justiticar a subida do ataque,

a

D
Dias
Dias

a

boa

fase

do

W
. »(.% VÜX:.
T-5 -HitWXflíC XvUR:
Gil diz que o time só
so estava rápido
rapido §'/¦'%
I gjj§
111111
§
'
"Por
/
J
esse setor, temos
temos SS
\
pela direita.
||'
Renato e Vivinho. Qualquer um deles
\ J.
deles IS v>j
tem
tcm boa arrancada. Com facilidade
facilidade I I (\ - W\
\J
chegam
ehegam àa linha de fundo para traba7
traba- f| 4*5
, -|
*
lhar com Valdeir ou Chicão.
Chicao. O0 mes./}.
mes- 8 |ftfK
mo não acontecia pela esquerda. Car- 2
los Alberto
AjbertoDias
Dias custava um pouco aa 1
sair do meio-campo para o ataque. ^
Seu estilo é mais técnico, de toque de
bola. Agora Dias está
esta no ponto. FiFi\f
KE \
/
\
cou
cou^mais
mais veloz eextern
tem o apoio do
do ^
;
,
,5
"
Válber, que também avança. Tudo
isso fez o time crescer no ataque."
jF^
j
Como Valdeir vem se destacando
destacando
^
R
a cada jogo, Gil acha que isso facilita
o ataque. Contra o Santos, o time
continuará jogando para frente, buscando gols. O técnico queria jogar
í
domingo, no Maracanã, mas a tabéla
j
marca 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
sera transmitido
transmitido ifll
t^jR •
televisao para o Rio, os dirigendirigen- «
pela televisão
j|
j||B
jf
tes do Botafogo decidiram jogar mesmo no domingo, em Caio Martins.
Martins.
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Um

jogador hábil e talentoso
¦ Carlos Alberto Dias está
comego no Botafogo.
esta de bola
Botafogo.
bola mas no seu começo
cheia. Os treinadores exaltam seu fuNao'se deu muito bem com Renato.
Renato.
fu- Não'se
tebol. Após
So que isso passou. Hoje considera o
Apos uma boa apresentação
apresentagao na
na Só
seleção brasileira, contra a Finlândia, ambiente excelente.
em Cuiabá, Carlos Alberto Parreira
Seu grande amigo no clube é Vaiconsiderou o seu trabalho importante deir. Os dois se entendem dentro e
para a virada da equipe. O técnico fora do campo. "Jogar com ele é
comentou que Dias, tocando a bola fácil. Valdeir é veloz, mas acima de
pela direita, ajudou a abrir a defesa tudo inteligente. Quando domino a
'
para o Brasil chegar a vitória.
bola, já sei para que lado ele vai
O0 mesmo acontece no Botafogo.
Botafogo. disparar", comenta Dias.
Dias.
O técnico Gil reconhece a importânPara Gil, o que está colaborando
cia
°i® do jogador em
OT seu
^ esquema
CS(luema tátil^i* ainda mais para o sucesso de Dias é
co. Habilidade
^f#°r e talento fazem de que ele passou a dar mais combate na
Carlos Alberto Dias uma das atra- marcação e velocidade no toque de
ções do time. Sendo um atleta de bola. "Poucos jogadores trabalham
personalidade, ele teve alguns problefacilidade."
proble- com a bola com tanta facilidade."
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AA boa fase de Carlos Alberto Dias facilita a ligtiqao
ligüção em velocidade domeio campo com o ataque do Botafogo
Fotos de Alcyr Cavalcanti
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Flamengo lança
Júlio César ao
lado de Gaúcho
empate com o Fluminense já
V/ faz parte do passado. Não se
fala mais nisso. O Flamengo, desde
ontem, está concentrado no jogo
contra o Sport, domingo, no Maracanã, e com a perspectiva de lançar
uma nova dupla que os mais òtimistas 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,
incondicioganhou um admirador
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

à
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Bernardes

vista
acredita

menor dúvida de que voltará ao
time domingo.
"Vai
ser bom. Vai ser muito
bom jogar com o Júlio. O adversário vai ficar preocupado comigo e
ele terá espaço para fazer gols",
prevê o atacante, que também não
tem a menor dúvida de que o Fiamengo se classificará para a próxima fase do Campeonato Brasileiro.
"O time
está crescendo na hora certa 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 — amanhã e sexta-feira —, além dos treinamentos normais a partir de hoje.
Ele disse que o fato de não estar
cem por cento fisicamente não atrapalhará a sua volta ao time.

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
ceiro cartão amarelo; Júlio (SI César, Zinho e Gaúcho. Assim,
no meio-campo; e a volta de Gaúdiz Carlinhos, a defesa fica mais
cho. Além destas, o Flamengo para o jogo contra o Sport, domingo, protegida com Uidemar e Mar— dois cabeças-de-área
poderá ter outras modificações. A quinhos
autênticos;
Júnior e Zinho gaescalaçào que o técnico Carlinhos
tem na cabeça será testada no cole- nham liberdade e Júlio César se
tivo de amanhã: Gilmar, Charles, aproxima de Gaúcho.

na

classificação

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

Para o técnico do Fluminense, Ar- . \
thur Bernardes, nem tudo está perdido 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 por
causa do comportamento de alguns - q
atacantes.
Há entre os jogadores de defesa : '
quem ache que o ataque precisa prender mais a bola e, quando não fór
Jbrigar~por-ela -lá -na-frente--possível,
"O
não
que
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 exenipio, Renato e principalmente Bobô
foram acusados de pouca participação na briga pela bola.
- f

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 Associaçào de Tenistas Profissionais
(ATP). Courier tem agora 3.655 pontos, 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 pontos
2° Stefan Edberg (Sue)
3 241
3o Boris Becker (Ale)
2.757
4o Pete Sampras (EUA)
2.633
5o Michael Stich (Ale)
2.470
6° Michael Chang (EUA) 2.125
7o Guy Forget (França)
1.874
8o Goran Ivanisevic (Cro)... 1,858
9° Petr Korda (Tch)
1.660
10° Ivan Lendl (Tch)
1551

Ruggeri ferido
O capitão da seleção argentina,
o zagueiro Oscar Ruggeri, sofreu
comogao cerebral com
comoção
com perda dos
sentidos ao receber uma pedrada
atirada 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 médicos, que preferiram, por precauçào, mantê-lo em observação.

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-americanos têm seis pontos ganhos em
três vitórias, com os vice-líderes
canadenses somando dois em dois
empates. Os Estados Unidos foram dominados na maior parte do
jogo, mas se valeram do maior
preparo físico de seus jogadores
para virarem o placar. Hoje, México e Canadá se enfrentam na
capitai mexicana.
Copa — Pela fase preliminar
das eliminatórias da Concacaf para
a Copa do Mundo de 94, nos Estados Unidos, Trinidad Tobago derrotou Barbados, por 2 a 1.0 jogo
foi em Bridgetown, Barbados.

Oscar Ruggeri

O estouro de Palhares
O brasileiro Niko Paseu Dallara. A vitória filhares não teve sorte na
cou com o italiano Massiterceira etapa do Cammo Angelelli, que agora,
peonato Italiano de Fórlidera o campeonato, com
mula 3, disputada ontem,
18 pontos. Niko ocupa a
no circuito de Bari. Larterceira'
posição, com nogou na pole-position e live pontos, atrás do italiaderou a prova ate faltano Roberto Colciago,
rem dez voltas para o
com
12. A próxima prova
final, quando foi obrigado
da temporada é em Vallea abandonar devido ao cslunga, dia 3 de maio.
touro do motor Mugen do

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

Borg volta e
perde de novo
O sueco Bjorn Borg falhou em mais uma tentativa de passar da primeira rodada do Aberto de
Montecarlo. Foi eliminado pelo sul-africano Wayne 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, para
o espanhol Sergi Bruguera.

Gustavo Sellmcit

Vagas definidas
Foram definidas ontem, em Três Coroas, Rio
Grande do Sul, os classificados para as Olimpíadas
na canoagem de slalom.
No caiaque, as vagas ficaram com o campeão Marlon Grings, 15 anos, e o
vice Gustavo Selbach, 17
anos. A única vaga de canoa coube a Leonardo SeiI bach. 20 anos.

Vasco
time

escala

,

titular

Brasília
BRASÍLIA — Líder do Campeonato 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 voltar 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 como Nunes e Josimar, recém-chegados
a Brasília.
Antes do amistoso, a torcida organizada Candango, do Vasco, prestará
uma homenagem a Roberto Dinamite, que deverá jogar pelo menos uni:
tempo com a camisa do Vasco.
Seleção de Brasília: Marco Antônio, Chaguinha, Jânio, Zinha e Chiquinho; 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.
em
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Gil diz que o time só
A força
forga e a velocidade do ataque
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Renato e Vivinho. Qualquer um deles
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deles
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Válber, que também avança. Tudo
Antes de comentar a vitória de
domingo, Gil lembra a derrota e de 2 isso fez o time crescer no ataque."
Como Valdeir vem se destacando
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A boa fase de Carlos Alberto Dias facilita a ligação
personalidade, ele teve alguns proble- com a bola com tanta facilidade."
ligagao em velocidade do meio campo com o ataque do Botafogo
Fotos de Alcyr Cavalcanti
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Flamengo lança
Júlio César ao
lado de Gaúcho

à

Bernardes

vista
acredita

menor dúvida de que voltará ao
time domingo.
"Vai ser
bom. Vai ser muito
bom jogar com o Júlio. O adversário vai ficar preocupado comigo e
ele terá espaço para fazer gols",
prevê o atacante, que também não
tem a menor dúvida de que o Fiamengo se classificará para a próxima fase do Campeonato Brasileiro.
"O time
está crescendo na hora certa 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 — amanhã e sexta-feira —, além dos treinamentos normais a partir de hoje.
Ele disse que o fato de não estar
cem por cento fisicamente não
nao atraatra- « .A
cem
time.
palhara
palhará a sua volta ao time.

na

classificação

Para o técnico do Fluminense, Arthur Bernardes, nem tudo está perdido e ainda há esperança de classificação 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 unidos, mesmo nos piores momentos.
E precisará ainda de muita habilidade
para contornar possíveis conseqüências das queixas dos jogadores de delesa, que se sentem condenados a um
esforço muito fora do normal po.
causa do comportamento de alguns
atacantes.
Há entre os jogadores de defesa
quem quem ache que o ataque precisa prcnpren..
dcr der'mais"a'bola
mais a'bola e""quando"não
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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 Maracana, e com a perspectiva de lançar
uma nova dupla que os mais otimistas 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,
incondicioganhou iim admirador
nal: Gaúcho. "Ele é muito bom.
Corajoso, criativo, sabe chegar na
área", disse Gaúcho, que ontem,
dia de folga,
folga. foi primeiro a chegar à
Gávea
Gavea para treinar
trcinar e jája não
nao tem
tern a

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 Associação de Tenistas Profissionais
(ATP). Courier tem agora 3.655 pontos, 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 pontos
2= Stelan Edberg (Sue)
3.241
3o Boris Becker (Ale)
2.757
4° Pele Sampras (EUA)
2 633
5° Mlchaêl Stich (Ale)
2.470
6= 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 médkos, que preferiram, por precaução, mantê-lo era observação.

Vitória do Santos
A vitória sobre o Náutico, em
Recife, por 2 a 0, deixou o Santos
na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos ganlios. Os dois gols, aos 24m e 45m
do segundo tempo, foram do centroavante 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 poderá jogar contra o Botafogo, no
domingo. No outro jogo da 14a
rodada, Atlético-PR e Sport empataram em 1 a 1, em Curitiba. Os
gols foram de Renaldo (AtléticoPR) e Frankiin (Sport).

O estouro de Palliares
O brasileiro Niko Paseu Dallara. A vitória filliares não teve sorte na
cou com o italiano Massiterceira etapa do Cammo Angelelli, que agora,
peonato Italiano de Fórlidera o campeonato, com
mula 3, disputada ontem,
18 pontos. Niko ocupa a
no circuito de Bari. Larterceira
posição, com nogou na pole-position e live
atrás do italiapontos,
derou a prova até faltano Roberto Colciago,
rem dez voltas para o
final, quando foi obrigado com 12. A próxima prova
a abandonar devido ao es- da temporada é em Valletouro do motor Mugen do
lunga, dia 3 de maio.

Classificação
1°
2°
3°
4"
5°
6°
7°
8°

13°
14°
16°
19°

PG GP GC
Vasco 21 28 11
Botafogo 20 32 16
Bragantino 19 13 10
Internacional 18 18 13
Santos 17 18 12
Corinthians 16 16 16
Flamengo 15 21 19
Guarani 14 to 16
Cruzeiro 14 14
Fluminense 14 18 15
Sao Paulo 14 15 12
Sport 14 12 11
Atletico-PR 12 13 25
Goias 11 16 24
Palmeiras 11 16 16
Porluguesa 10 15 21
Bahia 10 15 20
Atletico-MG 10 12 18
Paysandu
13 24
Nautico
13 21

V
9
9
8
7
6
6
5
6
5
5
5
3
4
3
4
3
3
3
4
2

New Zealand (E) vence primeira regata
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.

Borg volta e
perde de novo
O sueco Bjorn Borg falhou em mais unia tentativa de passar da primeira rodada do Aberto de
Montecarlo. Foi eliminado pelo sul-africano Wayne Ferreira, cabeça-de-chave número 15, por 7/6 e
6/2. Ano passado, Borg. voltando às
após
sete anos, também perdera na rodada quadras
inicial, para
o espanhol Sergi Bruguera.

Giistuvo Selbach

Vagas definidas
Foram definidas ontem. em Três Coroas, Rio
Grande do Sul. os classifícados para as Olimpíadas
na canoagem de slalom.
No caiaque, as vagas ficaram com o campeiio MarSfj
anos. e o
vice Gustavo Selbach, 17
anos. A única vaga de canoa coube a Leonardo Seibachl 20 anos.

Vasco
time

escala

titular

em Brasília
BRASÍLIA — Lidcr do Campeonato 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 voltar 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 como Nunes e Josimar. recém-chegados
a Brasília.
Antes do amistoso, a torcida organizada Candango, do Vasco, prestará
uma homenagem a Roberto Dinamite, que deverá jogar pelo menos um
tempo com a camisa do Vasco.
Seleção de Brasília: Marco Antônio. Chaguinha, Jânio. Zinha c Chiquinho; Marco (Paulo Lira). Josimar.
Ezio e Artur; Nunes e Serginho. 1 'asco: Régis. Luís Carlos Winck, Jorge
Luis, Sidnei e Eduardo: Luisinho.
Flávio. Edmundo c Bismarckj fora to
e Bebeto.
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BTN
Cr$ 1.223,0241*
UPC
Cr$ 15.368,43
(2o trimestre)
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Cr$ 1.301,60
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Bolsa de Valores do Rio (BVRJ) quer
AH aumentar em até 50% o seu volume
¦I
diário de negócios, a partir do próximo mês,
Para isto, a instituição ?ai passar a negociar
as 10 ayfiw de maior liquidez apenas
flpCttOS no
BO
pregão de viva-voz, amuttiou ontem o presidente da BVRJ, Carios Reis. As mudanças
decorrem dos entraves que o sistema eletrônico 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.

1

^

^

"Os corretores
Pr"Prio mercado,
corrctores se conscienconscien- Reis
próprio mercado.
viva-voz
10 ações
Reis anunciou aue iò
acoes serão
serao negociadas apenas no viva-voz
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'enforcado'
¦ Pagamento
ragamemo quinzenal
liberação de cruzados enchem agências
eliberagao
agencias em dia
quinzenai e
Osls bancos tiveram um Hia
dia Hp
de hactnntp
bastante mn.
moo pagamento de Contas. "Como é possível a
vimento ontem, apesar do enforcamento provogente ter que pagar para poder pagar?", exclacado pelo feriado de hoje. Nas agências do
mou. Outra medida em estudos que a deixou
Centro,. formaram-se-filas- relativamente lonfoi a da alteração do horário de funperplexa
gas, principalmente no horário do almoço. O
cionamento das agências, que passariam a
do
Banco
Nacional
da
Avenida Rio
gerente
abrir das 12h às 17h. "Se no horário atual já c
Branco, Ivan Soares, admitiu que o número de
essa
fila toda, imagine como ficaria. É uma
clientes surpreendeu. Às 12h30, havia cerca de
idéia
péssima", disse.
40 pessoas na fila única da agência.
— No Unibanco da Rua do
Cruzados
, A poucos metros dali, no Bradesco, o apoOuvidor,
o
assistente
de gerência Roberto Lisentado Gabriel Rausis beneficiou-se do fato
vio lembrou dois fatores que ajudam a explicar
de ter mais de 65 anos para efetuar um depósio movimento de ontem nos bancos: o pagato sem ter que enfrentar a fila. Ciente da
mento por quinzena, adotado por algumas
da
Febraban
proposta
(Federação Brasileira
empresas, e a liberação de cruzados novos, na
dos Bancos) de criar uma taxa sobre o pagaúltima quarta-feira. Desempregado há três
mento de contas em agências bancárias, coanos^William Silva foi um dos que comparecementou: "É uma injustiça. O tempo que o
ram à agência para sacar o dinheiro desblodinheiro desses pagamentos fica nos bancos é
"Não
sei ainda a quanto tenho direito,
queado.
suficiente para eles obterem um bom ganho
mas
vou
retirar
tudo", disse.
financeiro", afirmou.
Também
os
bancos
24 horas tiveram granA secretária Célia Araújo, que pretendia
de movimento, justamente em função das filas
fazer um depósito para cobrir cheques emitidos
dentro das agências. Carlos Alberto de Oliveidurante os feriados, precisou de paciência para
ra foi um dos clientes que, recorreram ao caixa
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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.
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Ovos grandes podem ser comprados mais barato

Alves: dois potes de iogurtes recebidos na
promoção

Nissan produz menos
A Toyota Motor Corp. e a
Nissan Motor Corp. anunciaram
ontem em Tóquio que a sua produção de carros caiu e as exportaçòes 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 carros, e baixa nas vendas dòmésticas 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 exportações crescerem 0,5%, para 964
mil unidades. As vendas domésticas 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 fabricação de automóveis e eletrodomestiços. Se a fusão ocorrer, a
nova empresa será pouco maior
que a Mitsubishi Kasei, atuaimente a mais forte indústria
quimica do Japão.
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Alves: dois potes de iogurtes recebidos na
promoção

imsan produz menos
A Toyota Motor Corp. e a
Nissan Motor Corp. anunciaram
ontem em Tóquio que a sua produçào 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 carros, e baixa nas vendas domésticas 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 exporTã^ès-xTesnTOti--0T5^^
mil unidades. As vendas domésticas 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 fabricação de automóveis e eletrodomestiços. Se a fusão ocorrer, a
nova empresa será pouco maior
que a Mitsubishi Kasei, atualmente a mais forte indústria
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Econômico

estrangeiros já começam a receber cópias de
Investidores
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 poupança estrangeira.
O cenário político está muito mais estável, com o
Congresso Nacional desempenhando um papel importante no processo de tomada de decisões estratégicas. Como
resultado disso, as estruturas democráticas têm-se consolidado, 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 subvalorizados 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"por
da dos Estados Unidos e Japão. Para quem pergunta
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), Formosa (US$ 119 bilhões), Argentina (US$ 74 bilhões), Portugal (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 reuniãoseminário com executivos do
banco. A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Executivos
Financeiros e o objetivo é
mostrar aos homens que cuidam do dinheiro das empresas como funciona a única
agência de investimentos de
longo prazo no Brasil, quais
as linhas de crédito disponíveis, as prioridades de atuação 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 salariais deste ano (a data-base é
Io de setembro) obedecendo a
dois comandos nacionais. A
Força Sindical resolveu investir pesado no reduto da
CUT e está organizando o
seu Secretariado Nacional
dos Bancários.
Disfarce
Para escapar do preconceito dos portugueses contra
os brasileiros, o baiano Humberto Santos, dono de uma
importadora de equipamentos para máquinas de escrever em Portugal, decidiu tirar
''Brasil"
a palavra
do nome
de sua empresa. Em vez de
Karfilm do Brasil, a empresa
passou a chamar Karfilm Caracteres. Não adiantou. O
preconceito em relação aos
brasileiros tem crescido tanto
naquele país qüe Santos resolveu mudar a sede da em"Perdi
presa para a Espanha.
clientes por ser brasileiro",
diz ele.
Balanço
O programa de apoio às
micro, pequenas e médias
empresas, instituído pelo Banespa 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 aquisição de equipamentos, ferramentas e melhoria de instalações por parte de profissionais de nível técnico e universitário. Os financiamentos já
concedidos se referem a crédito pessoal para pessoas físicas (294 contratos), capital de
giro para pagamento de 13°
salário (168), crédito rotativo
(112), crédito pessoal para
pessoa jurídica (63), financiamentos a recém-diplomados
(4T),a~qüisiçãode máquinas
(32), financiamento para técnicos (21) e aquisição de ferramentas.
Cara a cara
A Câmara Americana de
Comércio encontrou um jeito

para reunir os dois pretendentes à presidência da Fiesp
numa única ocasião. No dia S
de maiorapresenta Carlos
Eduardo Moreira Ferreira e
Emerson Kapaz a seus associados. Não será um debate.
Primeiro fala um, depois fala
o outro. Quem é "um" e
"outro"
ainda não.se
quem é
sabe.
1001 utilidades
Fernando Sampaio Ferreira Filho, um dos herdeiros
que deixou a Bombril, hoje
controlada pelo grupo italiano Cragnotti & Partners, está
entrando num novo ramo de
negócios: inaugura em maio,
em São Paulo, a primeira AlphaGraphs, gráfica no estilo
fast food, muito comum nos
Estados Unidos. É a estréia
da franquia americana no
Brasil e, de certa forma, repete o conceito das 1001 utilidades do Bombril, fazendo
de tudo um pouco com rapidez e tecnologia avançada.
Duas outras AlpHãGfãpte já—
estão em obras em São Paulo.
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 inverno.
Comemoração
A diretoria da Bolsa de
Valores de São Paulo (Bovespa) organizou um almoço especial para comemorar o recorde absoluto do volume de
negociações de ações registrado ontem, que superou os
Cr$ 700 bilhões. Foi regado a
champagne francês.
Será?
Soou mal a declaração
do ministro Marcílio Marques Moreira de que o governo poderá até vir a decretar
um novo empréstimo compulsório, na tentativa de aumentar a arrecadação do tesouro. 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
"Desta
vez,
ouro e ao dólar.
o pessoal resolveu esperar
por sinais mais esclarecedores
do Ministério da Economia",
comentou um experiente profissional do mercado financeiro.
Otimismo
Já há quem fale em inflamedida
ção
pelo IGP da Fundação Getúlio Vargas entre
18.5% e 19% para maio.

Célia Chaim, interina, com sucursais

I
Diminui
¦

Pesquisa

do

IBGE

O número de pessoas ocupadas na
atividade industrial caiu 1,6% de ianeiro para fevereiro, nos oito estados
pesquisados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
No primeiro bimestre do ano, a queda chega a 4,1%, na comparação
com os já deprimidos janeiro e fevereiro de 1991.0 único dado relativamente animador vem do acumulado
de 12 meses, em que a queda registrada (-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 Indústria (Depind) da Diretoria de Pesquisas do IBGE adverte que ninguém
deve se animar muito com essa depressão menos acentuada, pois boa
parte da evolução da taxa resulta dos
efeitos sobre a base de comparação
do Plano Collor II.

na

emprego
detecta

retração

de 4,1%

Os resultados acumulados de 12
meses, embora menos influenciados
pelos efeitos estatísticos da base de
comparação) deprimida, não ficam
imunes a esse processo, tendo passado de uma queda de 13,3% em dezembro 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 mesmos períodos.
O aumento significativo da produção 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 cresceram 18,3%, descontada a inflação,
no primeiro bimestre de 1992 e

Disquete

nos 2 primeiros meses do ano
16,5%, também em termos reais, na sa salarial pelo número de ocupados,
comparação de fevereiro de 1992 com daí a influência positiva sobre a taxa
fevereiro de 1991. Em janeiro, o re- do aumento das demissões.
sultado da comparação com igual
O Rio de Janeiro foi a região pesmês do ano passado apontara uma quisada em que o salário médio da
alta de 19,6%, superior à de feverei- indústria teve o melhor resultado; na
ro. No acumulado de 12 meses, con- comparação fevereiro/janeiro: estabitudo, o resultado de fevereiro (-4,8%) ¦ lidade, ou 0% de variação. Nas deé menos pior do que o de janeiro mais regiões ou estados, as quedas
variaram de 0,1% em Minas Gerais a
(-8,8%).
Salários — Com influência da 9,1% no Nordeste, passando pela Reredução do número de trabalhadores gião Sul (-5,3%), pior do que a média
que dividem o bolo das remunera- nacional (-3,1%). O desempenho relações, o salário médio real cresceu tivamente positivo se repete no nível
23,4% no acumulado do primeiro bi- de emprego, com o Rio em segundo
mestre; 21,4% na comparação de fe- lugar (-1,1%) entre as áreas de menor
vereiro de 1992 com fevereiro do ano redução, superado apenas pela Rçpassado; e 4% no acumulado de 12 gião Sul (-1,2%). São Paulo (-2%) e
meses, contra 0,7% no período de um Minas Gerais (-1,8%) reduziram o
ano encerrado em janeiro. O salário emprego mais do que a média naciomédio real resulta da divisão da maS- nal, igualada pelo Nordeste (-1,6%).

IR

do

indústria

sai

na
quinta

12 mil exemplares no Rio

Receita distribuirá

¦

de Janeiro e no Espírito

As agências
Para apanhar o programa, os interes- preenchimento do formulário em pada Receita Fesados precisam levar à Receita um pel, que tem outros campos de daderal do Rio de
disquete virgem de 5 1/4 polegadas, dos.
Janeiro e do
de dupla densidade e dupla face. O No Rio, a partir de quinta-feira, os
Espírito Santo
contribuinte receberá o disquete com disquetes estarão disponíveis nas seestarão distrio programa e um folhetim de como guintes —agências da Receita Federal;
Rua 12 de Fevereiro, 409;
buindo, a paroperá-lo. A Receita vai distribuir um Bangu
— Rua Campo
Campo
Grande
tir da próxima
total de 12 mil disquetes na T Região
Grande, 856/201; Catete — Rua das
quinta-feira, os disquetes com o proFiscal, que compreende os estados do
Laranjeiras, 28; Centro — Avenida
Imdo
formulário
do
grama padrão
Rio de Janeiro e do Espírito Santo.
Presidente Antonio Carlos, 375, térposto de Renda que permitirão aos
Com o programa, o contribuinte reo; Copacabana/Ipanema — Rua
contribuintes fazer sua declaração de
rendimentos em microcomputador.
poderá fazer sua declaração de rendi- Barão da Torre, 296; Madureira —
Para tanto, o micro tem que ter 640 , mentos, automaticamente, com mais 1 Praça Armando Cruz, 66; Méier —
rapidez e sem erros. O sistema só Rua Dias da Cruz, 421; Ramos —
Kb de memória e 1 MB de área disserve para quem for entregar a decla- Rua Monsenhor Alves da Rocha,
rígido.
O
contrino
disco
ponível
ração em disquete, pessoa física ou 138; e Tijuca — Rua Pereira Nunes,
buinte deve usar ura sistema operacional DOS 3.3. ou mais recente.
jurídica. Ele não vale para ajudar ao 419.

Santo

I—I A Caixa Econômica Federal (CEF)
— informou ontem
que a maioria dos
extratos referentes ao movimento e rendimento da caderneta de poupança, fundão,
CDB e conta-corrente de seus 16 milhões
de correntistas e poupadores, indispensáveis para serem relacionados na declaração do IR, já foram postados dia 9. Apenas 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.

vai exigir atenção
patrimonial
a maioria dos bens está com seus caça às bruxas, e que só haverá convi- ta mais alta. Também podem ser divivalores aviltados por causa da reces- tes para explicações quando houver didas despesas médicas.
são. Determinados imóveis estão sen- abusos nos valores declarados.
Aluguéis
do vendidos por menos da metade do ¦ Imposto patrimonial
Se o casal for proprietário de algum
seu preço. O mesmo ocorre com imóAlguns contribuintes temem que a imóvel alugado, o aluguel recebido póveis desvalorizados em funções de declaração de um valor elevado venha derá ser dividido entre os dois, evitanobras públicas, como os apartamen- a
no futuro, se for aprova- do a elevação da renda tributária de
tos vizinhos à Linha Vermelha, no dopenalizá-los
o imposto sobre o patrimônio, em cada um. Entretanto, se um dos cônjuRio. Neste caso, na pior das hipóte- tramitação no Congresso Nacional. Os
ges tiver renda muito inferior à do
ses, o contribuinte deverá registrar o especialistas acham
este temor é outro, aconselha-se colocar em seu noque
valor de aquisição corrigido, jamais infundado,
pois se ele vier a ser apro- me a receita dos aluguéis.
valor inferior a este.
vado, o que é difícil, será direcionado
Deduções
Se o contribuinte declarar um va- para as grandes fortunas.
Os contribuintes devem ficar atenlor baixo — quem, por exemplo, ape- N
Declaração do casal
1
também aos abatimentos permititos
—,
nas atualizar o valor de compra
Outra sugestão dada pelos espe- dos por lei, como o valor das contrino momento em que vender seu bem
cialistas é que o casal sempre faça as buições pagas à Previdência Social. As
por um preço valorizado pagará um
declarações separadas, quando os despesas médicas também podem ser
o
contriem
1993
maior.
E
IR
que
buinte terá que declarar novamente o dois tiverem fonte'de renda. Se a abatidas sem limite, inclusive os pagavalor do bem, corrigido pela inflação declaração for feita em conjunto, o mentos às empresas de seguro saúde,
do período — o índice de atualização outro cônjuge entrará como depen- como Golden Cross, Unimed, etc.
nreximos-raeses-o— dente, dando direito apenas a uma
rofissionais liberais
bem for vendido por um preço supe- dedução de Cri 101.000, enquaf
Os
profissionais liberais (médicos,
rior ao valor que estiver sendo decla- soma da suas renda poderá até jogar dentistas, advogados, jornalistas e deuma
alíquota
tributária
para
rado agora, atualizado, significa que a base
mais profissionais com exercício proo contribuinte terá obtido um ganho maior. No caso em que marido e fissional regulamentado) poderão, a
acima da inflação com a operação. mulher receberam no ano passado Cr$
deste ano, deduzir de sua renda
Esta diferença, denominada ganho de 2,5 milhões cada, por exemplo, ambos partir
as
despesas
pagas no ano passado
capital, será tributada em 25% na serão tributados com alíquota de 10%, com o exercício
da profissão. Exigedeclaração do próximo ano, o que se apresentarem declaração em separa- se apenas
as
despesas estejam
significa que o Leão ficará com um do. Se ela for conjunta, a alíquota será registradas que
no livro-caixa. Quem não
de 25%. Ao declarar em separado, o efetuou o registro ainda
quarto do lucro.
pode fazê-lo,
O secretário de Fazenda, Luis Fer- casal pode dividir entre si os depen- desde que tenha guardada a docunando Wellisch, já anunciou esta se- dentes, devendo ficar com mais depen- -mentacâo que, comprove os gastos.
mana que não pretende utilizar as de- dentes aquele que tiver a renda mais Só não pode ser deduzida a declarações de bens como instrumento de elevada, a fim de tentar sair da alíquo- preciação dos equipamentos.
»¦ v Y;-:
:i
$ .

Variação
José Ramos
BRASÍLIA — Os contribuintes devem tomar alguns cuidados na hora
de preencher sua declaração do Imposto de Renda para não pagar mais
imposto do que devem. O conselho é
dado pelos sócios da SBS -Consultoria Empresarial Ltda., sigla que reúne
os sobrenomes de Romeu Salaro, Pau-,
lo Baltazar e Eivany da Silva, ex-técnicos da Receita Federal que no ano
passado elaboraram a atual legislação
tributária e que este ano pediram aposentadoria e partiram para a iniciativa
privada. Salaro observa que a simplificação da declaração reduziu as margens para manobras legais que permitam 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 assim, alguns cuidados precisam ser
tomados, como nos exemplos a seguir:
¦ Patrimônio
Na declaração deste ano, a Receita exige que os contribuintes registrem os seus bens (imóveis, automóveis, 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

Governo
Irregularidades

atingem

o
¦

Banco faz licitação

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 Brasília. De acordo com a denúncia, que
agora está sob investigação do TCU,
o terreno, de 64 quilômetros quadrados, foi vendido pelo BC ao empresário e deputado Paulo Octávio Pereira
(PRN/DF), único candidato à compra do imóvel através de concorrência pública, aberta no dia 26 de março, porque o BC mudou, na última
hora, o local da entrega dos documentos para a participação do leilão.
De acordo com o Sinal, Paulo Octávio foi o único participante a tomar
conhecimento da mudança do local.
A denúncia do sindicato é reforçada pelo recurso impetrado pela empresa Saenco contra a licitação. No
recurso, a empresa alega não ter conseguido participar da licitação por
desconhecer o local de entrega da
documentação. Além disso, o sindicato aponta outras ilegalidades, como o fato de o funcionário da Construtora 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

que

beneficia

' V'fM ' &&¦¦ '<¦ ' "Jiiisii?

Construtora

'

Paulo Octávio
ocorreu, o imóvel foi vendido á
Construtora Paulo Octávio por CrS
13,9 bilhões, sendo o pagamento efetuado da seguinte forma: 30% de entrada, 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 supeitas 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.

Paulo

estuda

BC
Octávio

O imóvel é destinado à construção
de até nove blocos com 12 pavimentos, com possibilidade construtiva de
540 apartamentos, com área privativa de 160 m2 cada, além de quadra
polivalente, play-ground, vias de
acesso, estacionamentos, passeios. A
história do imóvel, no entanto, é controvertida desde sua aquisição pelo
BC. É que o terreno foi comprado a
preço privilegiado da Terracap (empresa 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 (Centrus) havia proposto à direção do
banco a permuta do terreno na Octogonal Sul/3 por apartamentos locados ao banco, em Brasília. A diretoria chegou a concordar com a
permuta através do Voto 149, do ano
passado, mas depois alterou sua decisão e decidiu abrir concorrência pública.
Além da ilegalidade arguída pelo
sindicato na venda do terreno, o
TCU analisa também denúncias do
Sinal de o Banco Central estar transferindo recursos ao Tesouro, o que é
vedado pela Constituição; de estar
admitindo pessoal sem concurso ou
concorrência; de contratar advogados para defender ex-diretores acusados de prática de atos lesivos ao patrimônio da União, e extensão a
diretores, não-funcionários, de empréstimos concedidos aos servidores

uso

nos

do gás

transportes

BRASÍLIA — Influenciado pelas
propostas de dois novos auxiliares, o
ministro Pratini de Moraes, das Minas e Energia, e o secretário Eliezer
Batista, de Assuntos Estratégicos, o
presidente Fernando Collor autorizou 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 ônibus e táxis, que atualmente utilizam
óleo diesel, e também em usinas, que
funcionam a carvão.
Pratini disse que pretender rediscutir com técnicos da empresa os critérios de definição dos preços dos
combustíveis. Pratini quer que a empresa 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.
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~ NegóciosWtU
e Finanças ». terça-feira, 21/4/92

SISTEMA ELETRÔNICO DE NEGOCIAÇÃO NACIONAL
4.141 4.056
Ofertas
5.203 6.118 5.096 3.887
Comercio
N°
9.799 9.799
7.161 6.983 7.141 9.211
Titulos Qtd. Fech. MAx. Min. Mfcd. Osc. Compra Venda I.L Nog.
Finanças
Ano
12.288 12.468 12.409 12.288 16.121 16.533 16 200
Mlnoracao
7.040 8.927 6.743 15.840 17.115 15.869
6.717
Petroleo....
0.427 9 280
5.875 5.819 5.737 0.273
5.737
Química E Petr
170.00
ttapPN
F~
bolsatiop
8.145 8.079
9.999 0.909 0.808 7.859
9.808
Serviços....
ItaubancoONE...
715,00
4.564
4.544
2.565
2.567
2.565
4.025
2.520
Sid.E Metal
1
20.000 720,00 720,00 720,00 720,00 EST
llaubanco PN E520,56
.;
Bofrtfm Oflelal do 8KNN
•
7,00 7,50 •
llautec PN
•
1
iiflfea
1,50
...
•
J.H.Santos PN
Mercado de Opções"
...
570,00
Joao Fortes ON
KlbonONE...
3500,00
raça em 20/04/92
•
40,00
Operações
LabraON-G-;
•
LabraPN-G.......
40,00
% Valor
Preço d« Prtmlo
% Valor N°da
14.994.600 278,51 295.00 270,00 284,10 0,96 278,51 279,99 418.04 317
Light ON
Tipo DBS SMa Exerc. Oumt Últ Mb. Min. MM.
CM. Titulo.
Valor Total Neg
Total
Volume
LlmasaPN ...
7J0
Quantidade
Praça
109,00 , *
•
Unhas Clrculo PN
PN
CMIG Cemig
CDB 140,00 150.000 75,00 75,00 75,00 75,00 11.250000.00 0,056 1
Lol.AmorlcanasON 10.000 2270,00 2270,00 2270,00 2270,00
2350,00 609,91
1
Bahia—Serflipe-Alagoas
CFE 240.00 315.000 60.00 60.00 00.00 60.00 18.900000.00 0,094 2
PN
CMIG Cemig
PN
8.300
1900,
0
0
1900,00
1900,00
1900.00
1900
00
735,07
2
LoJ.Amerlcanas
BN
ELET
Elotrobras
CDC
400,00 840 195,00 200,00 190,00 197.38 165000.000,00 0,821 4
82.876.534
119
578.802.201,96
0,26
,-iíExtremo Sul
LuxmaPN..
200.000
4,20
4,20
4,20
4,20
EST
381,81
1
CFA
400.00 560 334,50 350,00 320,00 334,35 187.240.000,00 0,928 4
BN
ELET
Elelrobras
?íMlnas-E8p.Santo-Brasllla
250,00
7.537.955.758 1.392 10.855.088.157,85 4,83
MangulnhosON
•
CFI 750,00 18.706 150,00 155,00 130,00 145.202.716 163 300.00 13,456 168
BN
ELET Eletrobras
£ Paraná
MangulnhosPN
...
200,00
487.469.814 291 930.866.234,87 0,41
CFM
950.00 10620 61,00 61.00 42.00 56.05 595 260.000.00 2,949 8
BN
ELET
Elelrobras
MannosmannON 20.986.800 3,70
4,00 3,70 3.73 1,63 3,70 3,90 M8.52 25
CFE 325,00 1,000 77.00 77.00 77.00 77.00 77.000.000.00 0,381 2
ON
LAIT Light
172.625.600 48 746.829.409,20 0,33
."Pernambuco-Paralba
MannesmannPN........ 8.662.500 2,30
2,40 2,30 2,36 5,36 2,15 2,39 605,12
6
ON
LAIT Llght
CFF 350,00 1.315 65,00 80,M 65:00 72.81 95.750.000,00 0,474 14
1,40 1,70
•
Marvin PN
19.123.600 63 983.012.422,00 0,44
o| Regional
CFH 400,00 900 40,00 55,00 40,00 45,83 41.253 000.00 0,204 9
ON
LAIT Light
50,00 60,00
' Mandes Jr AN
PN
VALE
Vale
Rio
COK
237.08 174.660 0.10 6.00 0,10 2,09 365.579.000.00 1.811 •341
Doce
' Rio de Janeiro
24.483.161.622 7.712 210.093.332.136,08 93,51
Mendos Jr BN 25.000 70,00 70.00 65,00 67,01 0,92 65,00 72,00 555,17 ' 3
PN
VALE Vale Rio Doce
CFI 260,00 45.560 70.00 76,00 67.00 70.58 3 2t6 025.000.00 15,932 100
"'Santos
1286,17
PN
100 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 3,621
Mesbla
1.020.000
14.990.000,00
0,01
PN
VALE
Vale
Rio
Doce
ECFK
320,00 262.640 35,00 41.00 33,00 36,239.516.063.000,00 47.142 708
"uSão
...
1650,00
Metal LovoPN
PN E- CFM 380,00 164,950 14,50 20.00 14,00 10,602.738.748.500.00 13.567 611
VALE Vale Rio Doce
22.540.000 42 480.519.650,00 0,21
Paulo
MichelettoPN
...... 1,10
PN E- CFN 410,00 40.970 9.00 13,00 8,50 9,99 409.605.000,00 2.029 87
VALE Vale Rio Doce
32.806.772.928 9.670 224.683.440.211,96 100,00
4,60 4,60 4,60 9,26 4,30 4,55 18233
Total
1
MineracaoAmapPN.... 1.000.000 4,60
3800,00
Molnho Recife ON....... ...
Observação dos dados acima estão apresentados computando compras e vendas para permitir a
•
5000,00 5500,00
Quantidades efetivas em 15104192
MolnhoSantistON Identificação da origem das ordens
...
g,oo
Montreal PN-G*
(A) (B)lnvsr D/A) Encemnwnto Aunwrtoi Exorc. Variatao
-E-....
100
500,00 500,00 500,00 500,00
500,00 '( 546,08 1
I Nacional ON
: ....
C6d Tftuhx Tipo SM« Total! NoDIa Compra Vtnd* Docum. Compra Vanda dodis ofativa
.bbkb ",f
NacionalPN-E...... 213.000 410,00 410,00 400,00 402,72
420,00 677,15 11
1
'
„
NakataPN-G-............ ...... 130,00
! Í
BB B.Brasll PN CDJ
0.00
0
12.000 12.000¦
4
Orion PN-G-..i........... 800 600,00 600,00 500,00 543.75 26,45 370,00 600,00 1208,33
BB B.Brasll PN COL
0,00
0
1.400 1.400Há
Há
Pontos Osc(%)
Dia
••
¦
-i!tf
PN
...
12,60
Panatlantlca
BB B.Brasll PN CFH 10.700
0,00
10.700 10.700
10.700
anterior um mês um ano
5.80
...
PanvelPN-G-..; CMIG Camlg PN CFE 60.000
0.00
50.000 50000
Qtoi¦
50.000
3
Papol Slmao PN 268.000 75,00 75,00 75,00 75,00 6,96 71,00 77,00 ' 454,54
ElET
Elalrobras
BN
CDA
1.530
0.00
1.530
30
0
1.500
1.160
1.1009.067
Médio
Paraibuna PN 100.000
7,30
7,30 7,30 7,30 17,36 7,40
776,59
1
ELET Elalrobras BN CDC 1.640 340 20.73 1.410 1.640
230
680 1.750Paranapanema PN 64.845.500 39,11 41.00 36,00 38,58 12,41 39.11 39,50 513,03 226
8.670
6.607
8.987+3,65
ELET Elalrobras BN CDF 10,925 3.650 33,40 4.790 11.015 6.385 160 3 920 4,900Fechamento
Paulista F.LuzON 27.000 43,00 43,00 42,00 42.85 2.30- 40,00 46,00 237,26 3
0,00 150 150
0
ELET Elalrobras BN CDG 150
80 2309.214
Máximo
PeixoPN
.......
230,00
ELET Elalrobras BN CDH 2.840 540 19,01 760 1.720
1.180 220
0
8.935
Mínimo
Perdigao Agro PN 69.000
2,83
2,83 2,83 2.83
2,65 - 422,38 1
ELET Elalrobras BN CDM 100
0,00
100
100
240 240......
2,65
Perdigao Allm.PN
ilELET
Elalrobras
8N
CFA
2.310
0.00
2.310
2.310
2.310
PetrobrasON 6.600 6700,00 6800,00 6500,00 6654,55 1,69- 6700,00 7300,00 276,52 5
ELET Elalrobras BN CFF 1.000
Mercado a vista - maiores baixas
0,00
1.000 1.000
1.000
i. Mercado à vista - Maiores altas
Petrobras PN
15.100 ' 12950.00 13500,00 12900,00 13311,28 0,66- 2900,00 3150,00 271,65 26
ELET Elalrobras BN CFI 16.490 6.460 39.17 6.880 8.550 9.410 7.740
7.320
Tltulo Tipo PBS OMma Osc. Tftulo Tipo DBS Clltima Osc.
434.78
2
1,
0
0
1,00
1.00
1,00
0,72
0,90
Prometal
PN
3.000.000
ELET
Elalrobras
BN
CFM
50
0.00
50
50
50
PN 90,00 +46,35 J.B.Duarto PN 2,20 -1^,43
50.00
I Racimec PN
LAIT Light ON COA 12.580 2.760 21,93 6.750 12.570 5.830 10 400 4380,'Muller
-EE..
14.00
Recrusul
PN
Ligas
Nov.
PN
G
3,61
-9,75
600,00
+26,45
Ferro
LAIT
Light ON CDG 180
0.00 180 180
0
180;6rion PN G
RefriparPN 7.367.600
1.70
1.70
1.60 1.68
0.60 1,70
430,76
6
B Nordeste ON 5,00 +24,69 B.Economico PN 55,00 -5,17
LAIT Llghl ON CDM
0,00
0
80 801
RhoemPN 2.000 98,00 88.00 98,00 98,00
5,04 100,00 361.49
Cibran- PN 9,00 +20,40 'Ipiranga Pet. PN 26,00 -5,15
LAIT
Llghl
ON
CFF
6.410
910
14,19
920
980
5
490
5.430
5.420
3.350,00 -4,29
Artex PN 2,98 +17,46 'Samltri ON .
0.98 80,00 282.66
Rlograndonso PN 1.200 80,00 80.00 80,00 80.00
1
LAIT Llghl ON CFH 3.060 300 9,80 300 3.060
2.760
0
Paraibuna PN 7,30 +17,36 'Telesp PN 550,00 -4,09
Ripasa PN
......
1155,00
VALE
Vala
Rio
Doce
PN
CDE
1.200
0.00
1.200
1.200
510
510PN 500,00 +16,28 Mesbla PN 4.000,00 -3,62
C.Brasilia
4
32.50
31.50
31.85
9,08
31,50
32.00
443.77
Concordi
PN
657.200
31.50
Sadia
VALE
Vale
Rio
Doce
PN
CDQ
38.380
1.560
4,11
10.430
27.950
27.050
9
530
1.050
370PN 115,00 +13,58 Perdlgao PN 730,00 -3,53
.......
6.10
Banerj
SadiaOesteCN...
VALE Vale RIO Doce PN CDI 1.000
0,00 1.000
0 1 000
' 0
Tlbras AN 450,00 +12,50 Const.Beler BN 6,00 -3,23
2
SamitriON 1.600 3350,00 3350,00 3350,00 3350.00 429- 3400.00 275.72
VALE Vale RIO Doce PNCDJ
0.00
0
50 50Martins
ON
EG
69,00
-2,98
Banese
PN
700,00
+12,45
'White
2300.00
2500.00
257.47
1
Samitri
PN
500
2300.00
2300,00
2300.00
2300.00
úJt\ j
VALE
Vale
RIo
Doce
PN
CDK358.210
141.470'
39.49
275.255
300.740
1.500
82.955
57.470
77.815a
carteira
do
índice
SENN.
Empresas
pertencentes
(')
SaoBrazPN
...... 260.00
VALE Vale RIO Doce PN CDM 72.080 7.450 10,33 62.750 70.950
9.330 1.130 54.1700*iP
•
2,55
SergonON
VALE Vale RIo Doce PN CDO 14.210 4.100 28,85 12.010 14.160
2.200 50
MOAções
mais
vista
mais
Mercado
à
à
vista—ações
SergonPN
900.000
2.70
2.70
2.
6
0
2.66
2.31
248,59
6
Doce
PN
VALE
Vale
Mercado
100
0,00
100
100
0
RIo
CDR
1C0^
1
3.15
3.15
Sharp
PN
1.000.000
7.51
3,06
3.30
533.89
3.
1
5
3.15
VALE Vale RIO Doce PN CFI 13.590 850 6,25 880 6.540
12.710 7.050
7.020
^ negociadas por quantidade
•
16,00
Sid.Pains PN
VALE Vale RIO Doce PN CFK 176.130 56.100 31,85 68.050 89.510 104.880 83.420
7C470
..«Titulo Tipo PB^^^Quantjdade Tftulo Tipo DBS Volume
30,00
•
Sifco
PN
•
VALE
104.290
53.290
51.09
Vale
Rio
Doce
PN
74.270
64.270
29.460
CFM
39.460
18/«
12.924.011.200 Vale Rio Doce PN E 65.073.901.082.00
PN
Cemig
700.000 2.90
2.90
2.90 2.90
7.41
230 935.48
6
Sondotecnlca AN
VALE Vale Rio Doce PN CFN 23.100 3.700 16,01 3.700 4.500
19.400 18.600
18,600
1.231.972.000 Eletrobras BN E 21.554.703.682.00
PN
Equal.
BN
.......
2.80
Sondotecnica
3;liUslnilnas
Total
922.255
283.500
532.115
619.915 1.500 384.630296.830 21.570 25.145
500.000.600 B.Brasll PN 4.612.996,510.00
PN
J.B,Duarte
SouzaCruzON 2.100 21000.00 21500,00 21000.00 21476.19
5,39 15CX),00 375,66
2
,|fBanerj
472.817.400 Light ON 4.260.052.788.00
PN
37,12
100,00
1
Springer ON 2.410.000 37,11 37.11 36,90 37,11
•';í?Vale Rio Doce
Posições
273.140.600 Telebras PN 2.947.633.773.00
em
1
SI
04192
PN
SupergasbrasPN-G-.... 34.649.500 2,40
2.45
2.30 2.41
1.69 2.40 2.45 635.88 40
260.700.000 Cemig PN 2.807.526.844.03
ON
üc Cemig
Preço do duant. em Aberto
1.30
297.77
1
SuzanoPN
14.900 13400,00 13400.00 13400,00 13400.00
N° de
Prévia
103.024.600 Paranapanema PN 2.501.676.105.00
ON
Ucar Carbon
Cód Títulos
Tipo DBSSérie Exercício Totais Cobertas
Titular posições
Lançador á Vista
1.50
1,50
1.25 1,30
0.78 1.60 1.80 434.78 13
Taurus PN.... 41.950.000
81.180.600 Telesp PN 1.567.088.370.00
PN
....Muiler
Tecnosolo
PN
......
3,50
64.845.500
Usiminas
Equal.
PN
1.114.719.461.80
BB
B.Brasil
PN
-CDF
153,11
530
530
231
PN
Paranapanema
Par
68
22*Tnepar
BB B.Brasll PN - CDJ 200.00 16.000 16.000
Toka Tccolagem PN.... 200.000 3,60
3.80
3.80 3,80 0.78550.72
1
57.500.000 Banespa PN 811.359.653.00
PN
231.68
BB B.Brasil PN
CDL 220,00 600 600
231 68
TeknoPN
.......
900,00
BB B.Brasil PN
CFH 300,00 13.100 13.100
231 68
20.00 35,00
TolebahiaON
•
BB B.Brasil ' PN
CFJ 340,00 100 100
231 68
Telebras ON 3.313.200 64,21 67.00 63,01 64.17 0.16- 64.21 65,90 389,21 55
BESP
Banespa
SpfórcadoàvÍ8ta[3
lote
PN
CFB
20.00
200
200
1990
|"
Telebras PN 36.312.800 81.00 82.39 79,00 81.17
2,53 60.50 81.00 393.55 246
CMIG Cemig PN
CDB 140,00 150.000 150.000
211 46
40.00 41.40 • 77
Telebras PN-R 12.523.700 40,00 41,99 39.00 40,61
Ofertas
CMIG Cemig PN
CDF 200,00 552.100 550.000
211 46
Telerj ON 1.295.900 78,00 80,00 70.00 74,20 11.48 75.00 78.00 218.17 22
Osc. Compra Vonda I.L N°
CMIG Camlg PN
CFE 240.00 150.000 150.000
21146
Títulos Qtd. Fech. Máx.
%
Ano Ncg.
ELET Elalrobras BN -E CDA 300,00 15.065 1 0.016 59 53 579 73
1.67 101.00 113.99 209,23 11
Teler) PN
44.700 101.00 113,99 100.00 108.07
ELET Elelrobras BN -E CDC 400,00 18.700 13.690 77 60 579 73
Tele3pON
...... 280.00 380.00
ELET Elelrobras BN -E CDF 500.00 27.175 23.585 73 34 579 73
Preços por mil açôos
Telesp PN 2.735300 • 550.00 601,00 550,00 572.91 4,09- 555,00 382,14 45
ELET
Elalrobras BN -E CDG 550,00 370 270
579
11.000.000 110.00 110.00 103,00 109,32 5.26 110,00 303.43 4
¦ B.ProgressoPN..
562.50
1
TibrasAN
100.000 450.00 450.00 450,00 450,00 12.50
ELET Elelrobras BN -E CDH 600,00 11.950 9.200 21 16 579 7373
13.500.000 100,00 100.00 84.00 84.67 1.55- 100,00 1209.57 3
; BanorjON
350.00 310.97
1
TibrasBN
100
350.00
350.00
350.00
350.00
ELET
Elelrobras
BN
-E
CDM
250,00
6.910
3.520
20
23
579 73
472.817.400 115.00 118.00 99,00 111.76 13.58 113,00 115,00 1098.91 34
•
2.50
TrafoPN
. ELET Elalrobras BN -E CFA 400.00 6.220 4.260 11 14 579 73
£000,000 700.00 . 700,00 650.00 675.00 12.45 650.00 450,00 2
, - Bane3oPN
ELET
Elelrobras
BN
-E
CFC
500.00
200
200
579
Tromblni
PN
......
3,60
73
5.00
•
Caetano Branco PN..
ELET Elelrobras BN -E CFF 600.00 1.000 1.000
579 73
•
13.00
TupyPN
'
260.700,000 169.00 170,00 155.01 163.07 6,63 157.00 169.00 524,84 21
Cemig ON
ELET Elelrobras BN -E CFI 750,00 22.400 17.247 133 64 579 73
1
600.00
600,00
EST
6&0.00
958.77
600,00
600.00
UnibancoAN
5.000
ELET Elelrobras BN -E CFM 950,00 50
579 73
2924,011.200 224,99 225,00 211.00 217.23 2.73 222,00 224,99 514.15 461
Cemig PN
UnibancoON
...... 420,00
LAIT Llghl ON
CDA 250,00 22.430 21.680 84 44 281 40
2.000.000 175,00 175.00 175,00 175.00 0,96 175.00 639,61 1
«K Clímax BN»
-G- 10.100 31.20 31,20 31.20 31.20 2,50- 31.20 562.16
1
AN
Unlpar
LAIT
Light
ON
CDG
375,00
25.880
25.260
72
31
281 40
CzarinaPN
2.20 2,60
UniparBN-G- 6.104.600 33.01 33,95 32.00 33,26
0,45 33.01 33,50 592.86 53
LAIT Light ON
CDM 200,00 1.780 1.780 11 11 26 M0
40,00
Fabrica Bangu PN....
28,00 30,00
•
UniparON-G'
LAIT
Light
ON
CFF
350,00
6.680
3.788
29
21
281
40
Fortibras PN
351.00
LAIT Light ON
CFH 400.00 5.000 5,000
28140
0.60
0,80
0,80 0,80
3,90
0.80 347.82
3
VacchlPN-G382.000
çju; J.B.Duarte
ON
50.000.000 3,00 3.00 3.00 3.00
3.00 428.57
PETR Pelrobras PN
CDI 15.000,00 25 25
1i 1339321
4.41
191.00
200.00
393.40
1
Vale
Rio
Doce
ON
E-...
5.000
200.00
200.00
200.00
200,00
VALE
Vala
RIo Doce PN E- CDC 132.08 1.200 1.200
1, 237
J.B.Duarte PN
500.000.600 2,20 2.45 2.17 2.34 16.43- 2.17
508,69
0.47 235.00 236,00 365.19 1043
Vale Rio Doce PNE-... 273.140.600 234,00 245,00 233,00 238,24
VALE Vale Rio Doce PN E- CDE 147,08 48.990 48.670 71 2I1 237 12
81.180.600 90.00 90.00 45,00 56,20 46,35 60.00 80.00 513.24
Muller PN
•
650.00 750.00
VarigON
•
VALE Valo RIO Doce PN E- COG 177.08 273.660 223.260 218 265 237 1212
400.00 500,00
Multitel ON—
250.00 283.00
VarigPN
.....
VALE Vale Rio Doce PN E- CDI 207,08 29.860 25.600
24 237 12
340,00
Multitol PN
Vigor PN
......
60.00
VALE Vale RIo Doce PN E- CDJ 222,08 100
237 12
4.000.000 730,00 730,00 730,00 730,00 3.53- 680,00 750.00
Perdigão PN
-G400.000
VALE
Vale
0.58
Rio
0.58
0,
5
8
0,58
7.41
0.58
0.70
181.25
1
Vitejack
BN
Doce
PN
ECDK
237,08
559.635
313.490
591
422
237 12
•íbl: Penico PN.
350.00
VALE
Vole
RIo
Doce
PN
E-CDM
267,08
267.900
103.217
400
219
23?'l2
ON
48
EG-..
3.797.700
69.00
72.50
63,
0
0
70.76
Martins
2.96- 65,00 69,00 365,64
White
VALE Vale RIo Doce PN E~ CDO 297,08 205.470 30.070 319 83 237 12
302.700 79.00 *79,00 66,00 66,03 1.07 80.00
OÓ : PettenaliPN
9,50
692.30
9.
0
0
9.00
AN......
200
9.00
1
9.00
Zanini
VALE
Vale
Rio
Doce
PN
E~
CDR
327,08
47.140
4.093
74
25
237
140,00
PronorAN.....
121.00
....
80.00
glsi
ZiviPN-GVALE Vale Rio Doce PN E~ CDT 357,08 100
237 12
103.024.600 159.50 170.00 158.00 166,23 1.63- 161.00 167.00 350.32
Ucar Carbon ON
^'.j' m Usiminas
VALE Vale RIo Doce PN E- CFI 260,00 116.150 75.580 231 95 237 1212
Equal.PN
890,00
920.00
876,00
904,63
0,971231.972.000
365,35
890.00
Emprosas
om
situapao
especial
VALE
Vale
}'' Usiminas EquatON
Rio Doce PN E- CFK 320.00 251.150 203.061 322 260 23712
1000.00
Citro-Pectina PN
300
VALE Vale Rio Doce PN E~ CFM 380,00 136.590 - 45.054 258 169 237 12
3.16
3.16
3.16 3.16
5,33
• 316.00 1
' r Usiminas Integr PN
900,00
.
.
Guararapes ON
.
.
930,00
VALE Vale Rio Doce PN E- CFN 410,00 19.900
3.935 22 19 237J2
Ouimisinos AN
.......
130,00
Totals
venclmento
por
Preços por ação
2.90 - 304.76 1
• Verolme PN 1.000.000
3.20
3.20
3,20 3.20
At>r 2.283.550 1.575.756 2.124 1.348
1.000 115.00 115,00 115,00 115,00
¦ Abe Xtal AN
J"" 728.740 522.525 1.024 657
C.Brasilia ON
......
231.00
AcesitaON
2000,00
Tolal
3.012 290 2.098.281 3.148 2.005
166,66
1
500.00
500.00
C.Brasilia
PN
1.100
500,00
16,28
500.00
500.00
AcesitaPN
950.00 1030.00 1064.53
5.000 950,00 1030.00 950,00 998.00
Total
6403.358.100 4334
12.000 415,00 ' 415,00 415.00 415.00
AcosVilIares PN -G-....
Exercicios
518,75
Adubos Trevo PN
;'
.•>>./ Agralo PN
7.20
N.do
rAH
T„ ,
v?Vv;v
c°d
Tltuloa
Tipo DBS Pretode
sirio Enerclclo Votumo
Qtde (CRS) % Valor
Mercadof>lsta:Q';Yra$do.
Agrocores PN E-E
57.00
Total Nog
1.200 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
Albarua ON
BB B.Brasil
PN
CDF
Preço % valor N. do
153,11
630
81.148.300,00 QÍ5 3— ON
Titulos
BB B.Brasil
Tipo DBS Quantidade
Neg
Médio Valor (Cr$) Total
PN
U Alpargatas
CDJ
Amadeo Rossl PN
JOOJffl . ..16,000- - 3:200:000.000.00" 2.11
5
VDL"
BB
B.Brasil
~PN220,00
132.000,000,00
__
12.000 3600,00 3600.00 3600,00 3600.00
- 257.14
Antarctlca Pi BN
3
•-GMiQ*
Proçoa
mil
ações
por
Cemig"'
PN
CDF
200.00
552.100
110.420.000,00 0,07
Aracruz AN
4
6000.99
Cemig
-80,00 ELET Eletrobras
BN
CDA
300.00 15.065 4.519.500.000,00 2,98
12.000 8100.00 8100,00 8090,00 8091.25 0.44- 7900.00 8200.00 288.97
Aracruz BN
Cemig
59
105.12
ELET Eletrobras'
BN
CDC
400,00
17.860
- 8200,00
7.144.000,000,00
Aracruz ON ..
4.71
25,00
_ MiiiJftr-rr.-rr.T.-rnrr...
76
ELET Eletrobras
BN
CDF
Ucar Carbon
500,00 27.175 13.587.500.000,00 8,96
82,74
5^0—**522;ST
1.377.000 2.98
Artex PN
2.98 2.95 2,96 17.48
74
ELET Elotrobras
Usiminas Equal
BN
CDG
451,00
550.00 370 203.500.000,00 0.13
Arthur Lango PN
0,55
4
ELET
Eletrobras
Preços
Ação
por
BN
CDH
600,00
1.800
1.080.000,000,00
Azoveoo PN..
0,71
40,00
Acos Villares
ELET Eletrobras
558.00
186.00
0,041
BN
CDM
250.00
6.910
1.727.500.000.00
1.14
1.96 26,00 29,30 433.33
C .o ¦ B.Amazônia ON
Agrale
1,50
103,50
0.008
LAIT Light
ON
CDA
250,00 22.430 5.607.500.000.00 3,70
B.America Sol PN -GE..
1.10- 7.20 7,50 308,61
Albarus
49.000.00
1.750,00
3.595
LAIT Light
ON
CDM
200.00 1.780 356.000.000,00 0.23
B.America Sul
ON
6,34 220,00 222,00 397.30
3,50
11
322,00
0,024
VALE
Vale
'.S- B.Brasil
Rio
Doce
PN
CDC
132.08 1.200 158.496.000,00 0.10
B Brasil
1.579
21.516.00
107.58
B Brasil PN
5.31 253.00 256,00 404,74
3
VALE
Vale
Rio
Doce
B.Brasil
PN
147,08
48.990
CDE
22.320,00
132,85
1.638
•
7.205.449.200.00
1
4.75
210,00 220,00
72
U B.Brasil Nov.ON-R
VALE Vale Rio Doco
Bamerindus
55,00
PN
13.035.00
0.956
CDG
177,0
273.660
243.00 249.99
48.459.712.800,00
B.Brasil Nov.PN -R
31,98
225
Bamerindus Seg....
VALE Vale Rio Doce
7.480,00
55,00
0,549
PN
CDI
207,08 29.860 i.183.408.800,00 4,08
BEconomlcoPN.........
5.17- 53,00 61,00 619,22
10
Banespa
10,00
0,070
960,00
VALE Vale Rio Doce
PN
CDJ
222,08
110,00 300,00 227.13
100
22.208.000,00 0,01
B.Merc.Brasll PN
1
Banespa
10.25
902,00
0,066
VALE
Vale
Rio
Doce
PN
CDK
237,
218.225
51.736.783.000,00
B.NordosteON
Banrisul
34.14
255
1.50
0,009
126,00
Total
Banrisul
1.234.655 151.515.126.100.00
54,00
1,50
BamerlndusON
0,004
914
Belgo Mineira
1.470,00
245.00
0,108
Bamerindus Adm ON ...
Bradesco
17.485,00
65.00
1,283
BamerlndusSegON....
Mercado a Termo
Bradesco
75,62
55.133,00
4,045
o.; Bamortndus Seg PN.....
70.00 70,00 68,00
~~ZõZõ~~
-35T?30T€
11?
Qn
Bradesco
Inv
t,v Banes paON
18,80 427.57 2
18,00 18,00 17,51
Dota
Buettner .
1.364.000.00 11/05/92 11.660.400.00
Valor
190,00
17.860.00
Data
1,310
Valor 24/04/92
Banespa PN
21.40 21.40 20.10
CamacnrL
21.40 410.79 145
5.034.400.00 13/05/92 36.446.000,00
27/04/92
3.50
210.00
0,015
Valor diário dos contratos a vencer
chapeco .
Banestado PN
1.531.250.00 14/05/92 367.707.350,00
30/04/92
94,00
2,00
0,007
22/04/92
20.766.840,00 07/05/92 40.225.549,00
Cosigua
29.300.350,00 15/05/92 70,344.415,00
06/05/92
28,16
0,310
4.224,20
Barbara PN
4.35 1092.73 13
4,50
3.150.000
Cruzeiro
Sul
47.00
0,038
517,00
Rarrwttn PM
2.00 2,00
3.10 333.33 1
Docas
105.55
0,697
9.500,00
700,00 700,00 640,00
Belgo Mineira ON
750,00 409,91 6
Hering Cia
Fundos de Investimentos
12.250,00
175,00
0,899
408.33 2
490,00 490.00 490,00
Belgo Mineira PN
Ipiranga Pet
9,00
0,013
180,00
0.85 0.65 0,85
BelpratoPN
1,00 404.76 2
Ipiranga Pet
13,00
0,076
1.040,00
Fundos
Renda Fixa
Light
Bemge ON
141,75
0,478
6.520,50
Loj.Americanas.,
85.500,00
950.00
1,50 565.21 3
1.50 1.40 1.43
Bomge PN
1.410.000 1.50
6,273
VI. da Cota Rental). Aoum.
Mannesmann
....
1,68
160.00
0.012
Denominação
Bic.Calol BN
12,00
OBS Cr» No Mfls No Ano
Paranapanema ..
20.92
0,241
3.285,70
Azul Flx Empresarial
48.200 128,00 135,00 125.00 132.51
Bradcsco ON E125.00 128,00 480.19 4
9,596755
10,63 128,72 46.782.146.385
Perdigão
Agro
...
1,50
0,009
121.50
Azul Flx (RJ)
568.400 135,00 135.00 130.01 133.12
BradoscoPNE435,17 15
133.00
9,662502 10.76 130,56 70.707.973.421
Petrobras
3.250.00
0,715
9.750.00
Banerj Flx (RJ)
28.000 190,00 190.00 190,00 190,00
BradescoInv.PNE1.013.747100
10,99 133,16 2.229.556.503
566.60 2
Samitri
1.675.00
50.250.00
3,687
Bemge Empresarial (MG)
1.962.995583 27,17 132,85 26.768.084.868
2.000 660.00 660.00 660,00 660.00
BfahmaON
Sid Intormatica...
500,00 600,00 192.13 2
72,90
1,35
0.005
Bemge RF (MG)
19.702,324575
27.56 136,40 12.177.005.567
Springer
302.400 475,00 475.00 460,00 462,62
Brahma PN
25.00
455,00 475.00 213.59 12
500,00
0,037
Boston Corp I (SP)
Telebras
257.679,150000 11,91 133.51 158.362.910.166
34,41 433:183,65 31,784
BrasllltON
3000,00
Boston D.l (SP)
Telebras
42,18 435.945,40 31,987
6.402,661000
12,13
69.584.811.316
Brasinca PN
66,00
Boston Invest (SP)
• 11.97 133,56
Telebras .'.
20,00
3.180,00
273,709300
0,233
132,19 131.386.267.234
190.00 187,00 186.76 2,09 181.10 190,00 294,93
168000
Brasmotor PN
Boston
Personal
Telerj
63,84
11.683,00
0,857
(SP)
2.703,576000
12,12
133,29
34.379.526.481
1,00 0,75 0,92 10,84 0.80 0,90 209.09
Brumadinho PN-G3.562.000
Boston Poup. (SP)
Telerj
8.209,00
64,63
0,602
150,065600 11,73 130,86 5.875.013 808
2 000.500 190,00 190,00 190,00 190.00
. Buettner PN -GTelesp
100,00
Economico Fundo P.Jur.(SP)....
400,00
1,732
23.600,00
9,646504 11,17 136,30
Unipar
¦ Caciquo Calo PN
15,75
Economlco
0,187
2.551,50
(SP)
31.775682 11.15 137,32 25.628.816.613
19.879.128
......
Unipar
17,00
1.173.00
Itaú
0,086
Caeml Mineraca PN -E
Money
310,00
Emp.
(SP)
895.588058
10,53 131,57 72.537.737.042
Vale Rio Doce
120,00
0,141
1.920,00
Ilaú
CalfatPN
....
Money
Market
1,35 1,65
189,777594
10,52
132,52
(SP)
272.839.515.186
White
Martins
...<
33,88
0,960
13.078,00
Primus (RJ)
CamacarlPN
......
gjo
116.260.014310 12.06 131,72
Total
4.875.621
1.362.894,65
® r Casa Anglo PN
Safra Corporate (SP)
.... 3900.00
730,566135 12,20 133,75
Saíra Open D.l. (SP)
-G-..
120.100
46,00
46,00
Cat-Leopoldina AN
4,949844
12,16
133,96
46,20 52,00 437.26
46,00 46,00
EST
Safra Personal (SP)
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
.....
4900
187.175370 12,07 132,44 64.544.990.592
Cat Leopoldina ON -G-..
Saíra Prlvate OI (SP)
3.401909 12.08 133.31 38.455.298.560
Cer|ON.....' 4.370000 13.50 14.00 13.00 13.30
3.58 12.90 13.49 142,70
i<- CevalPN 3.405.000 21.50 22.00 21,50 21.55
4,87 21.00 21.50 582.43
Fundos de Aplicação Financeira
Resumo das Operações
• 20.00
> . Ceval Nov.PN 236 600 20,00 20,00 20,00 20,00
07.56
Cibran PN
48300 9.00 9.00
Mercados
9.00 9.00 20,48 9,00 9,50 796,46
Quantidade
Valor (Crê)
CofapPN
.....
26,00
VI. da Cota
Rontab.
A Vista
P«tr. Liquido
Denominação
17.638.041.464 263.856.846.206,98
•
. 3.20
.
Coldex Fngor PN
*" NoAcum.
OBS
Cr* No MSs
Ano crS
Baner|
Fal.
Ações
(RJ)
.
500,00
Confab PN
2
1.460,504800
16.390.049.005
9.71
111.640.316.907,98
113,25
252.612.547.046
Bemge
Aplicacao
«V.v Const.Beter BN 300.000 6.00 6,00
(MG)
2
6,00 6,00 3.23- 6.00
270,589205
304,56
23.71
112.97 243.336.064.713
Recibos
Boston Cash (SP)
13.337.459
701.403.198,00
2
994,648900
CopasPN
....
57 00
10.49
112,50
121.629.812.096
n.,_ CopenoAN
Chase
S.
Savings
(RJ)
Ex. Opções.
2
123,301826
25.000 1300,00 1300,00 13CO.OO 1300,00
0.47 1311,00 760,72
9.63
1.234.655.000 151.515.126.100,00
111.35 239.773.569.148
Economico (RJ)
v ^ Correa Ribelro PN
2 1.117,357692
....
o,90
1,18
9.58
112,81 287.413.227.002
Opções
Fator F.A.F. (RJ)
1.188.221.000 20.186.156.800,00
382.396.906878
2
" Coslgua PN
- 55.00 60.00 333,45
19.400 54,00 54,00 54,00 54.00
115.59 1.660.693.881
Safra Over (SP)
De Compra.
2
124,535547
10.72
, • ¦ Df>b Ind.Com.PN
..... 20,00
113,44 262.086.178.545
1.188.221.000 20.186.156.800,00
DocasON 3.165000 78,00 79,00 77,90 78,00 11,43 70,00 79,00 268,96
Geral
18.826.262.464 284.043.003.005,98
Fundos de Investimento ? Capital Estrangeiro
DocasPN 154000 35,00 35,00 31,00 31.70
5.67 31.00 35,00 263,28
------0,55
Dona Isabel ON
Evolução
dos índices
.......
0.34
Dova PN
VI. da Cota
Cllt.distr. Patr. Líquido
Denominação
4.47 86,00 90,00 483.79
Duralex PN 300.000 87.00 87.00 87.00 87.00
OBS Cri
em
CrS
Conesul
......
(RJ)
20.50
Eborte PN -G1
03.018.836,566288
2
Dia
Há
Há
86168 045.469
Fator
Fice (RJ)
- 450.01 716.28
Elelrobras AN-E 22500 500.00 555,00 500.00 548,89
48.044.505,885029
2
índices
6013.615.660
Pontos
Osc
%
anterior
Multiplic
um
mês
um
ano
¦,* Eletrobras BN-E 36.547 200 581.00 600.01 565,00 569,78
(SP)
1.73 580.0 581,00 405.98
2 4.822 938.878900
964,587.775
EmbraorPN
....
gl.OO
Geral(ibv)
8.483 -0,5 8.530 5.988 320
- 4,00
EnxutaPN
Fundos
de Incentivos/DL 1.376
46,00 449.53
Ericsson PN
4.000.000 44.00 44.00 44.00 44.00 2,48Governamental
11.816 -1,3 11.976 8.833 319
Valor da Cota
Patr. Llq.
......
47.00
F.Guimaraes PN '
Denominação
Obs N°deCotos
Cr$
Privado
CrS
4.770 1,0 4.721 2.977 284
4,53
1,57 4.50 4,74 414,45
Fcrro Ligas PN .G- 7.244 000 4.50 4,60 4.50
Finam
i)r Forro
91.927.450577
2.38
219645.991.203
3,61
Llgas No PN-G-.. 500000 3,61 3,61
3 61 9,75- 3.40 3,90
Geral(ipbv)
8.213 3,0 7.969 4.966 354
Finor
45
638
070747
12.22
557.87.1.238650
Fertlsul PN 100000 2.70 2.70
2.70
551.02
2.70
2.70
8,00
Fiset Pesca
5.238 503,961300
Governamental
6.21
47.543 1,4 46.846 31.552 781
32.542.000
FtnorCI
....
400
Fiset Reflorestamento
87.472.794,480900 29.41
2 572.923 000
17.00 500,00
Privad0
Fras-LeAN
60000 15,00 15.00 15,00 15,00
4.905 3,5 4.737 2.917 309
Fiset Turismo
vT. Glasslite
5.401.519.113700 58.28
314 826000
PN
....
0.88
.....
13 50
Gurgel Motores PN. .
indicadores do Pregão
Fundos PAIT
•
.
80u .00
Imbituba PN
Valor da Cota Rentab.Ultlmos
Patrimonio Liq.
IneparPN
57.500000 0.80 0.82
0,76
0.80
8,11
0.75 0,80 1311.47
Trinta Dias
Obs
Donominacao
Cr$
CrS
- 311.00 340,00
,>s:" lochpePN
atores
S
1.358.528.601
23,284369
BVRJ-Elite
(RJ)
Mln
Mix
MM
OH
Mln
M4»
Cllt
• 25.00
515.46
... Ipiranga Dis.PN 79600 25.00 25.00 25,00 25.00
Ipiranga
Pet
ON
15100
18.12
18.12
18,
1
2
18,
1
2
523,54
10 62 18.01
Gorai
8 468 8.548 8.532 8.483 7.922 8.214 8
'• -Ipiranga Pet PN
48100 26.00 26.32 26,00 26.16 5.15- 26.00 27.49 £61.13
Governamental
11.816 11.997 11,931 11 816 46.139 47.817 47 213
Todas as informacoes constantes dessa rolacao sao de responsabilidade exclusiva dos administradores dos
543
Privado
.....
Ipiranga Ref.ON
34 qo
4.707 4.771 4.761 4.770 4.719 4 905 4 905
fundos.
Bens De Consumo..
Ipiranga Ret PN
.....
34 00
12.399 12.717 12.635 12.673 1.195 1.255 1 236
01)Poslcao em 13/04/92 02)Poslcao om 14/04/92 03)Posicao em 15/04/92
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somente deverão ser negociadas, pelas corretoras do Rio de Janeiro, através de apregoaçio a
viva-voz ou por registro de ofertas no próprio
pregão. As demais .corretoras e os telecorrespondentes continuarão a operar via terminal.
bolsahoje
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, Telebrás PN, Whlte Martins ON, Banco do Brasil
PN, Usimina8 PN, Banespa PN e ParanapanemaPN.
Adiado leilão da
Corretora Caravello
Enasa para 28/05
vende títulos da Docas
A Comissão Diretora do Programa Nacio->
A Caravello S/A CVC realizará, ás I3h de
i na! de Desestatização deciciu adiar, de 30 de! amanhã, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,
»abril para o dia 28 de maio próximo, a realiza- ¦ leilão de venda de 18.008.830 ações ordinárias
' íào do leilão especial de ações da Enasa,
nominativas da Docas (DOCA), ao preço de
'
para
melhorar avaliar os impactos dos fatos recentes,
Cr$ 75. A quantidade de ações ofertada repreO®
fatos
fundamentaram
senta
4,02% do capital ordinário e 2,58% do
principais
a
quo
i decisSo
da ComlssSo Direjoria foram os pedidos
capital total da empresa.
t
.de penhora de embarcações, por determinação
'judicial,
Corretoras registram novos
em face de atraso de pagamento de
^•dívidas da empresa; o valor das demandas
operadores para o pregão
judi' ciais trabalhistas ajuizadasque aumentou su6sA Bolsa do Rio recebeu pedido de registro
tanciàlmente,
comparado
com
aquele
quando
de operador das sociedades corretoras abaixo. O
determinado na avaliação inicial; e o agravapedido pode ser impugnado por qualquer corre. mento da situação econômica da companhia,
tora, por escrito e fundamentadamente, até a
^devido á continuidade da paralisação de suas
data
limite indicada.
atividades,
incluídas aquelas ligadas
ivprincipais
Operador de pregão sênior:
--ás
de manutenção das embarcações.
•Ideraldo Fraga Nery (Fonte S/A CCV, até
23/04/92)
Suspensos os negócios
•Gilson da Conceição Rosa
(Cambial S/A
com Mineração Part.
CCTV, até 24/04/92)
¦ Foram suspensos ontem os negócios com as
•Fernando
Augusto
Barroso
Soares
e Miguel
ações da Mineração Part. (CMP) porque a emPereira Neto (Atlântica CTVM Lida., até 05/05/
presa convocou AGO/E para o dia 30 de abril, a
92)
realizada às 15h, na sede social, tendo como Operador
J serprincipal
de pregão júnior:
deliberação o cancelamento do registro
"Cláudio Octávio
de Moura (Vega S/A Correto; de companhia de capital aberto junto à Comis- res de Valores, até 05/05/92)
v sào de Valores Mobiliários.
•Carlos Alberto da Silva (Mil CCV S/Á, até
06/05/92)
Fundirossi não poderá
»
ser negociada em bolsa
)•> As bolsas de valores decidiram suspender as
negociações com os valores mobiliários da FunTaxas de aplicação das
" dirossi (FDSS),
após a mesma informar que as
margens ae garantia
assembléias do próximo dia 30 vão aprovar,
São as seguintes as cinco últimas taxas de
, entre outros itens, o cancelamento do registro de remuneração
das margens de garantia depositav.companhia aberta.
das na Câmara de Liquidação e Custódia S/A:
dia 20 —14,73; dia 15 —6,05
dia 14.
Alterada forma de
—29,73%; dia 13 —30,58 % %;e dia
10
*
negociação de ações
—10,14%..
¦j As ações das empresas abaixo relacionadas
pfissam a ser negociadas da seguinte forma a Exerek^py^dir*itos
j
partir do pregão de quarta-feira:
Agroceres (SAG) — último dia para negociar
Grupo
Bradesco
dá
direitos de subscrição
dividendo especial
Aliperti (APTI) — as ações deixam de ser negociadas com distinção de dividendos do exercício
O Bradesco (BRAD/BRAP) e o Bradesco
: dá 1991, ficando cancelado o código APTP
Investimento (BRDI), em reunião no último dia
Fejrro-Ligas (FLI) — às ações deixam de ser
15, decidiram
dividendo especial de CrS
negociadas com distinção de dividendos do 0,50 por ação pagar
aos acionistas inscritos naquela
exèrcício de 1991, ficando cancelado o código data, a titulo de antecipação do dividendo miniFUN
mo obrigatório e independente dos dividendos
Fras-Le (FRAL) — as ações deixam de ser creditados mensalmente.
negociadas com distinção de dividendos do
O dividendo será pago acrescido da variação
exercicio de 1992, ficando cancelados os códigos
da UFIR de 15 de abril a 15 de junho de 1992,
FRANcFRAP
data em que serão creditados em conta corrente
Desde 20/04/92, estão em vigor as seguintes ou colocados á disposição no Bradesco. As •
alterações:
ações subscritas no aumento do capital aprovaBradesco (BR A D) — ações escriturais ex/divido pela AGE de 15/01/92 e homologado em
dendo especial (Cr$ 0,50 por ação)
02/04/92 farão jus ao dividendo de forma proBradesco Investimento (BRDI) — açõos escritu- porcional ao valor realizado. Os acionitas que
rais ex/dividendo especial (Cr$ 0,50 por ação)
ainda não integralizaram devem fazê-lo até 15/
Caemi Mineração (CAEM) — ações nominati06/92.
vas cx/subscrição (25%, ao preço de CrS 340 por Norma:
. ação); negociar direitos de subscrição até 12/05/ Ações escriturais: desde 20/04/92 ex/dividendo
92
especial.
. Hletrobrás (ELET) — negociar direitos de subs- Observação: 1- A codificação da negociação no
.crição 08/05/92
mercado à vista é BRADONA-; BRADPNA-BRAPONE-; BRAPPNE-; BRD10NA-; BRDIPNE--,
i
2- As ações do Bradesco continuam a ser negoBlue chips só serão
com distinção do primeiro semestre de
Ç^jjas
negociadas a viva-voz
Para consolidar o pregão nacional e dar Assembléia realizada com norma
maior oportunidade de realização de negócios às
corretoras participantes do SENN, a Bolsa do
Karsten distribui
Rio decidiu autorizar as corretoras de outras
dividendo corrigido
praças a colocar operador no pregão da BVRJ
Os acionistas da Karsten (CTK) estiverem
para executar diretamente suas ordens. Também
foi decidido que as ações de maior liquidez
reunidos em AGO/E no dia 15 de abril, quando
~~r

aprovuram as contas sociais de 1991; a distribuição 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/divldendo.
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 preferenciais 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 preferência, 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 dividendos serão corrigidos monetariamente.
Norma:
De 20/04/92 a 08/05/92 fica autorizada a negociação dos direitos de subscrição.
Observação: 1- A partir de 18/05/92, poderão
ser 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 para
as 17h da próxima terça-feira, na sede social,
a
fim de examinar as contas sociais de 1991; destinar o resultado; aprovar o aumento do capital
social para CrS 8.268 milhões, através da incorporação da correção monetária do capital realizado, sem emissão de ações; e deliberar sobre
nova elevação do capital, mediante a subscrição
particular de 1.351.952.748 ações ordinárias e
2.477.610.477 preferenciais, ao preço unitário de
CrS 0,80, para pagamento à vista.
Norma:
Ações nominativas: a partir de 29/04/92 ex/subscrição.
Observação: a codificação da negociação no
mercado á vista é LHE-ON-E e LHE-PN-E.
Pevê Participações
propõe novo capital
Os acionistas da Pevê Participações
vão estar reunidos em assembléias gerais no(PVL)
dia
29 de abril, às 16h30, quando deverão aprovar a
destinação do lucro do exercício de 1991; a
correção da expressão monetária do capital realizado, passando este
CrS
43.099.201.254,54, sem modificaçãopara
do número
de ações; e a elevação do capital social para CrS
45.298.932.054,54, através de subscrição
cular, à razão de 11 ações novas para particada
grupo de 100 possuídas na data da assembléia,
ao preço unitário de CrS 48.
Norma:
Ações escriturais: a partir de 30/04/92 ex/subscrição.
Observação: a codificação da negociação no
mercado 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 reservas, sem emissão de ações.
Norma:
Ações escriturais: a partir de 28/04/92 ex/dividendo.

Qtde
Vol.em
Cr» (mil)
(mil)
Lote Padrão
29.180.830
218.693.233
Concordatárias
328
2.112
Direitos e Recibos
19.521
1.593.195
Fundos DL 1376 e Cert.Privat
707
1.968
- Exercício de opções de compra..
16.578.171
524.961.449
. Mercado a lermo
145.621
1.111.785
Opções de Compra
3.779.596
21.862.973
Fracionário
14
3.710
Total Geral
49.704.789
768.230.428
índice
Bovespa
Médio
.
23.854
índice Bovespa Fechamento
i-«%)23.828.—Iridicó Guvtíspa Máximo
24.172
índice Bovespa Mínimo..
23.519
Das 53 ações do Bovespa, 24 subiram, 18 cairam, 10 permaneceram
estáveis e uma não foi negociada.
Oscilações do Mercado
0»c. Fech.
<%) (CrS mil
afdes)
Malores Alias
Mullerpn
87.P 62.00
Potroparpn
7;-. 400.00
Vllojack pnb
5«!,1 o.70
Forja Taurus pn
30,4 1,50
No.rd Brasil pn
29,7 6,50
Malorea Balm
BlcCalolpnb
30,3 8,01
Wetzel Met pn
19,1 0,80
Camafaripn
11.0 10.60
Frigobarpn
9,0 18,20
TelB. Campopn
ft 290.19
Mercado è vista
Qtd.

I
,
»

Oscilações do Bovespa
0«c. Fech.
(X) (Cri mil
açõc»)
Maiores Altas
Belgo Mineira on
17.1 750,00
Mannesmann on
14.7
3.90
Paraibuna pn
13,6
8,30
Ripasapn
13.6 1.250.00
Belgo Mlnoira pn
12.5 540.00
Maiores Baixas
Telesp pn
7.5 550.01
FNV pn
6.6
2.80
Relriparpn
5.3
1.60
Luxma pn
4.7
4.00
Petrobrás pn
4.4 12.800.00
Abt.

Min.

Mèd.

Mftx.

Foch. Osc.
%
Acesita PN
1.000 580.00 980.00 860,00 980.00 980,00 + 0.5
Acos Vil 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 +5,4
BanaspaON 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 + 12.5
B«scPNA 19400 7.50 7,50 7,50 7.50 7.50 + 0.6
721500 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 + 3,6
Biobras PNA 10CO 16.00 16.00 16.00 16,00 16.00 /
10 650.000 33.00 3300 33,95 34.00 34.00 +3.0
Bradesco ON ED
39 500 128.00 110.00 127.29 131,00 130.00 I
BradcscoPNED 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
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 -1,0
3,35,1
265900 206.01 20% 00 203.45 220.00 211.01 +2,9
B,as,|PN
31,224 700 242.00 238 99 245.73 260,00 253,00 + 4,5
BrasincaPN 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

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 dividendos de 1991; a correção do capital social para
CrS 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 IndúsIrias Romi (ROMI) realizam assembléias no dia
24 de abril, em suas sedes "sociais, tendo como
objetivo principal apreciar a correção da expressão 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 (NOVA), Vigor (VGOR) e DFV Vasconcellos
(DFV) estarão deliberando, durante suas assembléias gerais, sobre as contas dos administradores referentes ao exercício de 1991, a eleição de
conselheiros e a correção do capital social.
O capital da Nova América passará a ser de
CrS 76.651.636.649,04, o da Vigor, de CrS
66.306.286.112 e o da última, de CrS
9.402.599.899. Após a correção, o capital da
Vigor será reduzido para CrS 57.726.935.771,
devido ao saldo devedor da correção monetária
complementar.
Cresal e Inbrac acabam
com ações ao portador
A 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 propostas a serem submetidas aos acionistas são a
aprovação das demonstrações financeiras de
1991 c a correção da expressão monetária do
capital.
A Cresal e a Inbrac também propõem a
extinção das ações ao portador, a Tam vai eleger
conselheiros e a Manasa e a Ecisa pretendem
fixar 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 (SDMI) e Sharp (SHAR) convocam seus acionistas
a se reunirem em assembléias gerais no próximo
dia 30, nas respectivas sedes sociais.
O principal assunto a ser tratado por todas
as empresas é o aumento do capital social pela
correção de sua expressão monetária, passando
o 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 Sid
Microeletrônica será elevado para Cr$ 54.038
milhões e o da Sharp, para CrS 248.073 milhões,
todos sem emissão de novas ações. A Cica vai
capitalizar o valor de CrS 57.060.372.779,15,
referente ao saldo da conta de correção monetária.

Dohler, Cevai e Luxma
destinam lucro líquido
Os acionistas da Dohler (DOH), Casa Anglo (CANG), Luxma (LUSC) e Cevai (CVAL)
reúnem-se em assembléia geral no dia 30 de abril
de 1992, respectivamente, ás I4h, I5h, I4h30 e
I7h, para aprovarem, entre outros assuntos, a
destinação do lucro liquido do exercício encerradoem 31/12/91.
As companhias também vão aprovar outros
itens, sendo que a Dohler corrige o capital para
Cr$ 51.526.644.909,49, a Cevai homologa conversões 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, respcctivãmente, às 14h, 14h30 e 15h, serão aprovadas
as demonstrações financeiras do exercido passado 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. A
Mineração Amapá vai deliberar sobre a oferta
pública para aquisição das ações da CMP-Companhia 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 dia
30 de abril, ás 8h, lOh, 14h e 15h, respectivamente, para deliberar sobre o resultado do exercicio de 1991; a capitalização da correção monetária; 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, às
15h e 16h, nas sedes sociais, a fim de apreciar as
demonstrações 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 prejuízo
Para 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
Orniex (ORNI) e o Banco Noroeste (BOBR),
reúnem seus acionistas, nas respectivas(BNES)
sedes
sociais, para apreciar as demonstrações financeiras de 1991, a distribuição de dividendos e a
eleição de conselheiros.
As empresas também vão aprovar a majoração do capital social, através da utilização de
reservas, sem emissão de ações, fazendo com que
o capital da Bombril passe para CrS 80.595.662
mil, o da Orniex para CrS 15.575.148 mil e o do
Banco Noroeste para CrS 96 bilhões.
Marcopolo quer cancelar
debèntures em tesouraria
A Fertibrás (FTBR), Benzenex (BZN), Sadia Oeste (SOES), Perdigão Alimentos (PDAL),
Banco do Progresso (BPR) e a Marcopolo
LO) marcaram assembléias para a próxima(POse-

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|inação; alterações no estatuto social c o aumento
do capital mediante a incorporação de reservai.
Os acionistas da Marcopolo deverão aprovar, 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 financeiras do exercício passado; ratificar,a distribuição 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 Olvebra (OLV) vão estar reunidos no próxlmo"dia
30, às 14h30 e I5h, respectivamente, a fim de
examinar as contas sociais de 1991 e a capitalização da correção monetária, sem modificação
do número de ações.
Cimento Cauê e Copas
capitalizam a reserva
Com o objetivo de examinar as contas relativas ao exercido social de 1991 e capitalizar a
reserva resultante da correção monetária do.cupitai 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, a
fim de apreciar as demonstrações financeiras do
ano passado; destinar o lucro liquido; e elevar o
capital social mediante a capitalização de reservas.
O Banco Francês Brasileiro esclarece que
não haverá proposta de distribuição de dividendos, mas apenas ratificação do dividendo intermediário já pago. O aumento do capital da
Unipar para CrS 146.370.597.120 será efetivado
com a utilização de parte da correção da expressão monetária, mediante a emissão de ações
bonificadas da mesma espécie e classe, na proporção de 1000% sobre as ações existentes em
31/12/91, considerando-se as conversões de
ações preferenciais A em B ocorridas até 15/04/
92.
Scopus e Varga Freios
alteram estatuto social
No próximo dia 30, serão realizadas as assembléias gerais da Scopus (SCP), Varga Freios
(VGAR), Paulista Força e Luz (PFL) e da Rcnner Herrmann (RHE), com início ás 9h, I5h,
16h e 17h30, respectivamente.
Os principais assuntos a serem discutidos
pelos acionistas serão o resultado do exercício
de 1991; a correção da expressão monetária do
capital e sua incorporação ao mesmo; a eleição
de conselheiros e alterações no estatuto social.
Panvel e Coemp vão
destinar resultados
A Panvel (PAN) e a Coemp (CESA) decidiram realizar assembléias gerais ás 9h e I7h do
próximo dia 30, nas respectivas sedes sociais,
com a finalidade de apreciar as demonstrações
financeiras do exercício de 1991; deliberar sobre
a destinação do resultado; eleger os integrantes
do conselho de administração; e capitalizar a
correção monetária do capital.

BOI.SA
Abt.

npOfflf-ftpg

Observação: a codificação da negociação no
mercado à vista é BDLLONE- e BDLLPNE-.
Metisa propõe Cr$ 0,03
para ações preferenciais
A Metisa (MTIS) reunirá seus acionistas em
AGO/E, ás I4h do próximo dia 27, na sede
social, com o objetivo de deliberar sobre o resultado de 1991; a distribuição de dividendos de
CrS 0,03 por ação preferencial; a elevação do
capital para CrS 7.571.992 mil, com a utilização
da correção monetária e sem emissão de ações: e
alterações no estatuto sociul.
Norma:
Ações preferenciais escriturais: a partir de 28/
04/92 ex/dividendo.
Observação: a codificação da negociação no
mercado à vista é MTISPNE-.

DE VALORES DE SAO PAULO
Mln. MM. Mix. Ftth. Osc. Tjtuloa
AM. Mln. M*d. M6-. Fech. Osc.

0.d,
Brumadinho PN
31.100.000 0,86 0,85 0.88 0,90 090+12.5
¦ CMAMinerPN
80,000 4,01 4,01 4,11 4,20 420+27,2
Cacique PN
8.200 310.00 310,00 310.00 310,00 310,00 Caemi Metal PN ES .... 1.010.500 320.00 300.00 308.66 330,00 330.00 I
Caetano Bran PN
8.100.000 5.50 5,50 5,50 5,50 5,50+10,0
CamacariPN
840,000 11,50 10,50 11.00 11,50 10,50 -11,0
CasaAngloPN
100 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 +7.2
Comlg PN
19.077.607.500 215.00 210.00 218,43 225,00 222,00 + 4,2
CespPN
111.500 970.00 970,00 97022 975,00 970,00 +15
Cevai PN INT
139.492.800 21,50 20,98 21,71 22,50 21,50 + 2,4
ChapecoPN
4.000.000 4.20 4,10 4,23 4,30 4,10 -5,7
Chapeco Alim PN INT ..
150.000 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Cia Hering PN
43 500 50Q 00 48000 4M.44 .110111 MOIll JII
Clm Itau PN
70.000 660,00 660.00 660.00 660.00 660,00 Climax PNB*
7.000.000 160,00 155,00 161,43 170.00 170,00 <1,2
CofapPN
6.150.000 26.00 2-1.50 - 25.82 7 26,50 26,50 Coldex PN
5.000 3,00 3,00 3,00 3.00 3,00
Confab PN
18.200 505,00 505,00 526.43 557,00 657,00+10,2
Copene PNA
267.900 1.300,00 1.300,00 1.323,47 1.325,00 1.325,00 +1,5
Corbetta PN
130.000.000 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 -2,5
CosiguaPN
123.300 60.50 55,00 55.73 60,50 55,00 -6,7
Credito Nac PN
5.975.000 18.00 18,00 18,07 18,60 18,00 + 0,5
Cremor ON
2.400 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00+16,6
CxarlnaPN'
200.000000 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 -6.1
DF Vasconc PN
5.500 20,00 20,00 20,00 20.00 20,00
Doe Imbituba ON
1-000 800,00 800.00 800,00 800,00 800,00 /
Duratex PN
6.416.200 86,00 87,00 87,59 88,01 86,00 + 2,3
Eberle PN
2.100.000 20,50 20,50 21,02 22.00 21,00 4,5
EcilPN
10.000 9,00 9,00 9,00 9.00 9,00 »
Edlsa PN
10.000 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 +3,2
Eletrobrás PNB 191
31.369.100 600,00 570,00 589.72 600,00 590,00 »
Eluma PN
11.400 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 EmbraerPNINT
88000 95,00 50,00 93.16 97,00 90,00 -8.1
Ericsson ON
4.100 000 46,00 46,00 46,07 60,00 50,00 +8,6
Ericsson PN
7.840.000 44.00 43,00 43,62 45,00 43.00 -2,2
Est Parana PN 191
1.170 000 1,20 1,20 1,20 1,20 120 •
EternitON
10.000 700.00 700.00 700.00 700,00 700,00 + 4.4
F Quimaraes PN
100.000 47.00 47,00 47.00 47,00 47,00 -2.0
FNVPN
45.748.600 3,26 2.65 2,74 3.28 2,80 -6,6
FerbasaPN
100 26.00 26,00 26.00 26,00 26,00 +8.3
Ferro Ligas PN INT
6.82860) 4,60 4,60 4.70 4,90 4,80 + 6,6
Ferro Ligas PN
21.000.000 3.80 3,70 3,75 360 3,75 -3,0
FertibrasPN'
540.000 410,00 410.00 410.00 410,00 410.00 +1,7
Forja Taurus PN
40.151.200 1,10 1,10 1,27 1,60 1,50+30,4
Frangosul PN
18 900 29.00 29,00 29,00 29,00 29,00 -3,3
Fras-le PNA
304 300 15,70 15.70 15,70 15,70 15,70 + 0,6
Frigobrás PN
9.743 000 19.01 16,20 19.11 19,90 18,20 -9.0
Granoleo PN
1.000 30,00 30.00 30,00 30,00 30,00 -3,2
Grazziotin PN
60.000 160,00 160.00 160.00 160.00 160,00 +6,6
Gurgel Motor ON
35.000 22.00 22,00 22,00 22.00 22,00 +4,7
Gurgel Motor PN
2.000 15.00 15,00 15,00 15,00 15.00 -32
lap PN
100 000 18.00 18.00 18 00 18,00 18,00 -1,6
Iguaçu Cafe PNA
1.462.100 1,50 1,50 1.50 1,50 1,50 -62
Ind Villares PN
300.000 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 +5.0
Inepar PN
57.036 300 0,78 0,78 0.79 0,60 0,78
Investec PN
3.000 7,95 7,95 7.95 7.95 7,95 -1,6
lochpePN
625.000 310.00 310,00 310.00 310,00 310,00, Ipiranga Dis PN
900(0 21,01 21,01 2323 25,00 25.00+13,6
Ipiranga PetPN
35.000 29.00 29,00 29,00 29,00 29,00 -1.3
Ipiranga Rei PN
1.289.300 32,00 32.00 32.99 33,00 33,00 -5.7
Itaubanco ON
3000 730,00 730,00 730,00 730,00 730.00 ¦»
itaubancoPN
502 600 730.00 720.00 725.70 730,00 730,00 Itaunenao PN
5.000 000 58.00 58,00 58 00 58,00 58,00 + 16.0
Itausa PN
594200 1 721.00 1.650,00 1.664,42 1 750.00 1 650,00 -2.9
ItautecPN
606 000 6,00 7.60 7,80 8,00 7.60 4,8
JBDuarteON* 815.000 000 3,15 3.15 3 15 3.15 3,15 + 5,0
João Fortes ON
1.800 600.00 600,00 600.00 600.00 600,00 I
Karsten PN ED
5780.000 95,00 95 00 95,00 95.CO 95,00 /
Kepter Weber PN
118000 11.00 11.00 11,00 11,00 1100 *
KlatanPN
12.300 3 5CO.OO 3.500.00 3.540,65 3550,00 3 560,00 +1,4
Lacta PN
152 000 1.200.00 1 200,00 1 200,00 1.200.00 1 200,00 -7.6
Lam Nacional PN
69400 8.0) 8,00 8,00 8.00 8.00 +1.2
teco PN
300 45,00 45.00 45.00 45.00 45,00 +22
Light ON
3.971.500 262.00 270.00 284,32 295.00 277,00 4,4
Limasa PN
96 700 7,40 7,40 7 40 7.40 7,40 -1.3
Lix Da Cunha PN ED
50000 28.00 28,00 28,00 28.00 28.00 +1,8
LumsPN*
65 300 8000 80,00 60,00 8000 80.00 I
Luxma PN
56500 4.00 400 4,0) 400 400 47

'"
ol

AbL

Mln." Mtd'

Mta."" F^ Otc.

¦ Magnosita PNA
1,000.000 10,50 10,50 10,50 10.50 10,50 -2,7
Sld.Palns PN
46.300 19.00 19,00 19,00 19,00 19,00+12.0
Manasa PN 6.406.000 6.10 6,00 6,06 6,10 6,00 + 3.4
Sld.Rlogrand PN 3.054.800 82,03 82,03 82,05 83,00 82,03 + 2,5
200.000 284.60 284,60 28450 284,50 284,50 + 3,4
Mangels Indl PN 30.000 50,00 50,00 52,67 58.00 56,00 +5,4
Slmesc PN
Mannesmann ON 8.815.600 3,70 3,70 3,66 3,50 3,50 + 14,7
Souia Cruz ON 22.500 20.600,00 20.500,00 20520,09 21.000,00 21.000,00 + 0,6
Mannesmann PN 1.800.000 2,30 2.30 2,30 2,30 2,30 +9,5
Sudamerls ON EB 35.000 46,00 45,00 45.28 46,00 45,00 -2.1
Marcopolo ON
300 17,000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17,000,00 +62
Supergasbras PN 3600.000 2.30 2,30 2,44 250 2,50 +2,0
Marcopolo PN
100 18.000,00 18.000,00 18.000,00 11000,00 ia.000.00 «
Suzano PN 50.100 11700,00 13.650,00 13.695,01 13.700,00 13.700,00 + 0,0
MarisolpN 5000 160,00 160,00 180,00 160.00 160,00 + 6,6
Tecnosolo
PN 500.000 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 -1,7
MaxlonPN 173.700 230,00 220,00 225,39 240,00 240,00 4,0
Teka PN
3,629.600 3,76 3,75 3,86 4,00 3A5 -2,7
M8lhorSP°N 1-000.000 5,10 5.10 5,10 5,10 MO + 103
TelB Campo ON 191 ...» 6.200 290,00 290,00 291,19 305,00 305,00 + 5,1
Melhor SpPN 1.000.000 5,10 5,10 6.10 5,10 5,10 I
TelB Campo PN 191 46000 301,05 290,00 298,78 301,05 290.19 -8.8
MercS Paulo PN INT .... 320,000 75,0) 75,00 76,09 78,S) 78Í0 +4.6
Telebras ON 191 .. fífínjOõ 68,00 "
64,86 68,00 84,01 -5,8
MêsõiãON 4.700 4.000,00 4000,00 4000.00 .4000,93 4.CC0.00 »
Tolebras PN INT 1611.334200 eToT 79,80 81,00 8250 8050
MosblaPN^™,,,,, ia.100-«10;0)"4.410,00 4.410,00 4.410.00 4.410,00 + 0,2
Telerj ON 191
47.500 65,00 65.00 72,02 73,00 73.00+11,8
: Mel Barbara PN 5.000.000 4» 4.25 4 2 4,25 4,25 -07
| Mel Duquo PN 1.500.000 21,00
Teler| PN 191
21,100 106,05 108,05 11353 115,00 115,00 21.00 21,00 21,00 21,00 Telosp ON 191
159.500 381,00 370,00 382,65 385.00 382.00 -2.0
Mel Gerdau PN 220.000 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 4,0
Telesp PN 191
5.624.200 561,00 550,00 563,13 590,00 550.01 -75
Melai Leve PN 229.500 1.600Í0 1.600,00 1.73825 1600,00 1.750,01 + 12.1
Telesp PNP91
26.400 530.00 530,00 530,00 530,00 530,00 -35
Meli,aPN
220-000 220 2,20 2,20 220 v 220+29,4
TI br as PNA 10.000 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 +8,4
Mlnupar PN 2.000000 4,00 4,00 400 4,00 4,00 Trato PN
800.000 2,50 2,50 250 2,50 250 Moinho FlumON 1,900 4.400.00 4.40000 4.4004» 4.400,00 4.400,00 +3Í
TromWni PN
8.810.000 3,95 3,90 3,95 4,00 3,95 +U
Moinho SanION
800 5.000,00 5000,00 5.000,00 5.000.00 5.000,00 Trufana PN
200 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 /
Moinho SantPN 188.800 3.000,00 3.000.00 3.000,00 1000,00 1000,00 «
TWPN
846200 18.00 15,50 15,78 18.00 15,50 -3,1
W°nlr(,alpN
2000 9,90
9» 9,90 9,90 9,90 +42
112J18500 155,00 155,00 16452 165,00 165,00 MullerPN" 103.000.000 50,00 . 50,00 53,94 62,00 62.01+87,8
Ucar Carbon ON
UnibancoON
93.800 49000 490,00 492,33 496,00 49500 +3,1
Nacional PN EB 7.600 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 -63
Unlbanco PNA
221.000 600,00 555,00 596,64 600,00 565,00 -7.5
NakalaPN
8.400 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 + 6,2
Unibanco PNB
145.400 543,90 543,00 549,75 570,00 560,00 -1,7
Nord Brasil ON 700,000 6,10 6,10 6,58 6,77 6,77 7
Unipar PNB
1.340.000 34,00 32,50 32,83 34,00 3250 -4,3
Nord Brasil PN 10,000 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 + 29,7
Uslmlnas PN *P91
5.504.359.500 910,00 889.99 903,96 920,00 890,00 -2,1
NoroosleON 100 256,00 256,00 256,00 2S6.00 256,00 +0,3
Vale R Doce ONI91
30.000 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 +2,4
Noroeste PN 80,000 242,00 240,00 24639 250.00 250.00 +1,6
191
Valo
ROocsPN
52.475.800
243,00 235,00 238,54 244,00 235,00 -15
Odobrecht PN
5.000 420.00 420,00 420,00 420,00 420.00 /
Varga Freios PN
22.600 79,01 70.0 79.0L_ - 79,01- 7901+0,00lmaPN
30.000 6,80 6,80 6» 660 6,80 + 4.6
V»njPN-..i..i.™..;v.,™ 1600 279,00 279,00 279,00 279,00 27900 0lv<!l*aPN 8.650.000 329 . 3,15 _ 325 - 329 3.25 *3.1
Vibasa ON :. 200 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 /
OxitenoPN ,...v..r..r.T7..r 1.000.000 15,30 15,20 15,25 15,30 1520 Vidr Smarina ON
10.100 10500,00 10.000,00 10.024,75 10.500,00 10.000,00 Papel Simao PN INT .... 1.884.900 75.50 75,50 75,86 77,00 77,00 +U
Vigor PN
1.000 56,00 58,00 58,00 58,00 58,00 + 3,5
Para Demlnas PN 15.000 8,00 800 8,00 8,00 8,00 +1,2
Vilojack PNB
3 152 500 0.50 0,50 0,62 0,70 0,70 + 52,1
Paraibuna PN 1.921.000 7,00 7,00 7,67 8,30 8,30+116
Wetzel
Met
PN
30.000
0,80 030 050 0,80 080 -19,1
Paranapanema PN 303.277.600 40.00 36,50 38,82 40,80 40,00 + 8,1
Whit Martins ON ED 1.143200 73,00 7050 73,08 74,00 7050 -3.4
Paul p Luz ON 8.160.500 45,00 42» 4367 46.00 44.00 *
Zlvj PN
17500 74,00 74,00 75,10 81,00 81.00 +1.1
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 +5,8 Concordatárias
Petrobrás ON 11.000 6.900.C0 6.700,00 6.712,73 6.90M0 6.700,00 42
Aliperti PN INT 500 210,00 210X0 222.00 230,00 230.00+17,9
Petrobrás PN
46.500 440,00 440,00 <40.00 440,00 440,00+100
782.600 13.400,00 12800.00 13.261.86 13.500,00 12.800,00 4.4
Cal Brasília PN
Petropar PN 1.000 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00+77,7
Engosa PNA
110000 620 5,30 5.35 620 530 -7.0
346.904.300
75,00
Pettenati PN
75,00 79,69 85,00 60.00 + 95
Guararapos ON 1.000 930.00 830,00 930.00 930,00 930,00 + 9,4
piro1" O"
150.000 80.00 8000 80,00 80,00 80,00 - BMadeirltPN
120.000 2,38 2,38 2.60 2,80 260+273
PírelliPN
1.001.700 81,00 81,00 81.00 81,00 81.00 -12
VerolmoPNl91
50.000 3,00 3,00 100 3,00 3,00 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 + 7.7
160000.000 105,00 105.00
Progresso PN
109,19 115,00 115.00+12,7
1
Prometal PN
8.000000 1,00
1,00 1,00 1,00 1,00 50.000 4200 42,00 42.00 42,00 42,00 -23
Racimec PN
Brasil PN
100.000 311,81 311,81 311,61 311,61 311,81 0,0
RoalON 33.600 1.001,00 1901.00 1.014,74 1.02000 1.001.00 «
Camig
PN
140.000.000 26067 260.07 266.47 269,00 26900 00
RealPN
70500 442,00 441,01 441,06 442,00 44101+0.2
Paranapanema PN
5.000.000 46,05 46,05 46.05 46.05 46,06 0,0
Real Cia InvON 1,000 420,00 420.00 420,00 420,0) 420,00 •
Petrobrás PN
31.000 16.341,74 16.228,00 16.338,01 18.341.74 16.226,00 0,0
Real Cia Inv PN 1.000 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 »
SamitrlON
40.000 4 384,80 438460 4384,80 4,364,80 4.364» 0,0
Real Cons PNF
500 46I.O) 461.00 461,00 461,00 461,00 -0,0
Valo R Doce PN 191
«0000 29327 289,36 291,51 29127 28939 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
Opções da compra
Real Part PNB 200 533,00 533,00 533,00 533,00 533,00 + 45
m
Re'"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 +1,5
THtilo
V«k. P, txare. QMfc Al* Min, Mta. aM. ün. 0«.
RipasaPN
1 116.100 1.200.00 1.200,00 1 204.66 1.250,00 1.250,00+13.6
BB PN
Abr
RodoviariaPN 5000000 6,10 6,10 6,43 6.50 6.50+12.0
500.000 60,00 60.00 60.00 60.00 60.00 I
'3180.00
20,00 7800.000
BB PN
Jun
38,00 38,00 48,00 43.29 48.00 + 14,2
BBPN
Jun
340.00
Sadia ConcorON 321 100 42,00 42,00 42.00 42,00 42,00 O.O
500.00 38.00 38,00
38.00 38,00 38.00 +80,9
PETPN
Jun
20000.0 90.000 1100,00
900.00 1100,00 955.56
Sadta Concor PN
900,00 •14,2
21890.000 32.00 30£0 31,10 32,00 31,50 -1,5
TEL PN
Jun
18000,0 10.000 2000,00 2000,00
2000.00
2000,00 2000,00 •9.0
TEPPN
Abr
Sadia Oeste PNA
42.200 330 3.30 3JO 330 330 14000,0
36.000
200,00
50.00
200.00
70.83
50,00 •90,0
PMA
PN
Jun
40.00 2600 000 13,00 1300 15,10 13.81 15,10
SalgemaPNB
100.000 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 + 15.2
PMAPN
Jun
48.00 66700.000 8.00 8,00 11.00 9.45 10.50 + +4,1
TEtPN
SamitrlON
41000 3.600.00 3600.00 3600.00 3.60000 3KO.0Ú +2,8
Jun
90.00 186700000
22.00, 24.00 22.92 22.70 305
TEL PN
Jun
110.00 936900000 24.00
SamiUiPN
13,50
4 600 2 300.00 2300.00 2300.00 2 300.00 2.300.00 -0.4
11,80 14,00 12.50 11.90 -3•2.12
TEL PN
Abr
70,00
2000
000
12.00
12.00 10.50
•21.7
SWW/ON
4/00 1.00 1.00 100 1,00 1.00 /
TEL PN
Jun
120 00 467300000 9.20 9.00
8.00 9,50 8.65 9,00
8.10 •3.5
TEL PN
Abr
75.00
Schlosser PN
616 400 0.70 0.61 068 0,70 0,61 -1.6
2000
000
6.00
5.00
6.00
•9.0 .
5.50
TEL PN
Abr
80.C0 80000 000 2.00 1.50 2.00 1.94 5,00
Sha'PPN
1.50 •6.2
6.104 600 3 10 3,05 3.15 3,40 3.16 +3,Q
USI PN Jun
1000,00
53000
000
280.00
280,00
280.00
280.00
280.00
USI PN
Jun
1200.00 517000000 180.00 160.00 180 00 173,02 16090 -11.1
Sid Inlormat PN 1006400 J>85 ?.6G .2,85 2£5 2,60 -7.4
USI PN Abr
900,00 419000000 15.00 1.00 15,00 3,96 1,00 •93.3
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JORNAL
I JORNAL DO BRASIL
Etti lança

Brasmotor

São Paulo — Luiz Luppi

novo

LZ(
molho e libera
prejuízo
prejuizo
SST
'
Balanço de 1991 fechou com
¦ Balango
comperdas
de
27,4
bilhões
Cr$
bilhoes
investiwientos
investimentos
perdas
Arquivo —30/08/84
SÃO PAULO — A Brasmotor, emtando-se de vez o confronto empresaSÃO PAULO — A Etti, uma das
sindicato", relata Hugo Miguel Etpresa holding que controla a Brasmarcas
do grupo Fenícia,
Fenicia, está
esta invésinvesB
Et- marcas
.
jy
,
Semer, Múltemp,
tem* Cônsul,
Consuf Embraco,
Embraco^Sme^
MM*
sindicato",
chenique.
tindo US$ 3,5 milhões na renovação
registrou ..prejuízo de
Sabnco.r^istmuprejmz0
tibrase Sabrico,
de
Importados
Importados — O0 acordo coy/' u",'/j?
de sua linha de produtos derivados de
de
I
co- de
bnhoes no balanço
Cr$
balanco refeCrS 27,402 bilhões
refe<«
mercial entre Brastemp e Samsung,
mercial
verticalizagao '%{•;'
Samsung, • tomate e numa maior verticalização
M/
lli
\\
'
rente ao exercício
exercicio dê
de 1991;
1991.^ ÉE àa priempresa de produtos eletroeletrôniEla anuncia para este
sjir
este
eletroeletroni- da
pnempresa
da produção.
HHpr
>ff jJfSSBjBSM
$$
produgao.
funda^ao, em 25
meira vez desde sua fundação,
25
cos cos da Coréia
Coreia do Sul, não
mês o seu último
seu
%
nao trouxe
trouxe mes
ultimo lançamento
lan?amento - seu
/«#%,•
\:
de julho de 1945, que a companhia
companhia
resultados positivos em 199J. Foram
Purapolpa em embalagem longa vida
U
vida
Foram Purapolpa
;
p
1*9
resulta^os
*
resultadonegaUyo.
¦
negativo.
apresenta resultado
importados fornos
lornos microondas, telecom 370 gramas. Este ée o terceiro do
do
, *] \
tele- com
M\,U
|/'A
iffW importados
•'
responsavel pelo inédito
O0 maior responsável
inedito HgjgjyHj < *3? .<>':»
visores, videocassetes, filmadoras,
ano, depois do Salsaretti na sua verver111
filmadoras, ano,
ys ih 1r\V flfc X
8?
liH visores,
~
do
Brasmotor
foi
o
.
grupo
i
prejuízo
prejuizo
conjuntos de som e outros aparelhos,
são peneirada e a base de tomate para
,<-«<?.
u
aparelhos, sao
," conjuntos
para
* W$ft> \r
desempenho negativo da Brastemp,.
mas o0 prejuízo
molhos, voltada para o mercado insf
ins'
milhões. molhos,
^
prejiiizo foi de US$ 5 milho^s.^
^
/
^^^mpH^^hoWnf^e11^'
mas O grupo Brasmotor realizou au- titucional.
principal empresa da holding, que encerrou 1991 com déficit de Cr$ 40,7
mento de capital de US$ 56 milhões
Parte dos investimentos da marca
bilhões. A Brastemp nunca havia
através da emissão de ações, em feve- foi destinado à importação, da SuéTambem a SaSareiroreiro passado, para reforço
apresentado prejuízo.
-prejuizo. Também
cia, de
reforgo do capital
capital cia,
dc uma linha
embalagens
linhaP das
das?emba?agcns
veiculos,
de de giro da Brastemp e investimento
bripo,
brtpo, concessionária
concessionary de veículos,
Tetra Pack, instalada dentro de sua
investimento Tetra
sua
t-v*
registrando BHw estrategico
acabou o' ano passado registrando
fábrica de Araçatuba
estratégico visando ao potencial de
de fabrica
Ara?atuba (SP). Outra
Outra
\fonHp<:•
negocios
apostando
no
retorno do mvestimentos
Mendes:
Mendes.
investimentos
milhoes. HgHik
negócios aberto com o Mercosul.
unidade industrial da empresa, em
prejuízo
Mercosul. unidade
prejuizo de Cr$ 947 milhões.
em
resultado
da Brastemp,
O fraco re?u|fM?.<?
Cajamar (SP), também
As demais empresas da Brasmotor
tambem foi beneficiaBrasmotor Cajamar
beneficiam
1Mm/Ktttm As
;P/ra??
^stemp, ¦HHHnC
'unci°nan°s em
em Etchenique
Etchenique apresentaram
I'J43 funcionários
apresentaram lucro. A Cônsul,
que demitiu 1.743
da com parte destes investimentos
investimentos
Consul, por
por da
I^AM^itn^An
s| a
winnn
19^1,
19^1ye'ê creditado ao contexto econôecono- iiA
exemplo, lucrou Cr$ 8,3 bilhões.
num equipamento para produzir
II r* risco
bilhoes. Mas
Mas num
% ,11111 l/iUlS
"A Brastemp, exemplo,
produzir
| IVI II
Contratos
de
também àa série
mico ee^inbem
sene de paralisações
por ter seu produtampas
a
Brasmotor
de
latas
também
sofreu
tambem
produa
paralisa?oes
A
dispensam
impacto
impacto
tampas
o
uso
que
tos direcionados aos segmentos supeen|
sliaf;fábrica de São -Bernardo,
Bernardo. tos
supe- negativo
"O invputimpnfn HpnnU Hp
negativo com o resultado da São
do abridor, informa João
Joao Alberto IaSao do
la&«»Jlfcbfode*lo
T7mnr^ca nacional
na/^innnl
"I^o
"I^q resta dúvida
mvesumenio depois
aepois de
ai
Empresa
JUuDresa
nacionai
u investimento
riores do mercado, foi a mais afetada.
afetada. Paulo
duvida de que o mercado
mercado nores;
Paulo Alpargatas, onde possui 23%
nhez, diretor de Relações
Rela?oes Públicas
Publicas do
23% nhez,
do
.
voltará
1993
em
no
máximo
cinco
Paralisações
fabrica de São
doméstico
Sao Berdo^stiCo empobreceu", afirma HuBer- do
Hu- Parahsagoes da fábrica
do capital votante e 11% do capital
Fenicia. A Etti dispõe
capital grupo
dispoe em ligrupo Fenícia.
acreditou e já
anos. Depois disso virá o lucro",
nardo,
do
E
tcbenique,
do
nardo,
i^iguiél'
im- total.
total. O0 prejuízo
nha, além
go
por problemas sindicais, imalem de dez produtos voltados
goljpgujlljEtcbenique,
presidente
bllhdqs nha,
prejuizo de Cr$ 40,2 bilhõçs
comenta Bernardino Pimental
em mensagem aos
aos pactaram
resulta- registrado
registrado pela Alpargatas, no ano
pactaram acentuadamente os resultagrtobjBrasmotor,
8raP5^8smptPr,-^em
ano para
obtém resultados
para o mercado institucional, catMendes, diretor presidente do.>
dos. Neste contexto, devemos
acfnístas
actostas no ba|anço
balango de 1991 divuldivul- dos.
devemos passado,
chups, vinagres, mostarda, ervilha,
da chups,
passado, impactou o resultado da
Azevedo & Travassos. A
grupo
ontem.
encontrar
encontrar soluções
solugoes permanentes, evievi- Brasmotor
Brasmotor em Cr$ 5,2 bilhões.
gado
gaao ontem.
milho verde e seleta de legumes.
bilhoes. milho
SÃO PAULO — Se no inicio da
empresa, após pesquisar dez áreas
década de 80 os famosos contratos
no estado ao Rio Grande do Nor-"'
de risco com a Petrobrás para a
te, de 7 quilômetros quadrados
Recorde da Bauducco
cada uma, descobriu petróleo em
prospecção e produção de petróLucro
do
Chase
sobe
21
21%
Recorde
leo geraram mais calor do que luz
%
'
A A Bauducco acredita
quatro delas. Em três consegue
que neste ano
no cenário dos debates nacionais,
uma modesta produção de 350
baterá novo recorde na produção da
hoje
menos
uma
empresa
Resultado contabiliza US$ 141 milhões
1° trimestre SbTPascafstu"arctt0
barris por dia. Ainda assim, valem
pelo
milhoes no Io
¦ Resultado
Colomba Pascal, seu carro-chefe. Sest
brasileira pode se gabar de ter
a pena: um poço se torna econo- •
levantamento
feito
a
da
trimestre
SÃO
SAO PAULO — O0 Chase Manhatsua
receita
operaManhat- primeiro
partir
primeiro
para companhias brasileiras, por in- gundo
— e investido — em
acreditado
micamente
viável a partir de uma
tan começou
comegou bem o ano. O0 primeiro
cional na América
America Latina cresceu 25%
termédio das quais tem ampliado sua velocidade de vendas, os brasileiros,
primeiro cional
tamanha
aventura.
A
Azevedo
diária
&
de dez barris, diz
produção
balanço
balango trimestral do banco americaamerica- em
em comparação
comparagao a ipal período
do ano
presença no mercado de capitais. argentinos e paraguaios consumirão
Travassos — que desde 1984 se
Mendes.
"Estamos periodo
"Estamos
no*
no apontou um crescimento de 21%
21% passado.
muito satisfeitos
otimistas com o processo em 1992 um milhão de unidades.
passado.
aliou à parceira Mineração Indúsntflucro
ntf'ucro líquido
Mas é com o campo de Ponta ;
hqmdo consolidado em relarela- com
com o0 desenvolvimento
de
nossos
nede
ajuste
da
economia e o papel dos
..
•
.
tria
tres primeiros
e
Construção
meses
..
.
de
1991:
Paranapanema
1991:
do
Mel que, a partir de junho, o ;
çãô
gao aos três
pnmeiros
em todo o0 continente
°ntl"ente americaamenca"
bancos internacionais na vocação UD tem
os,resultados
osr resultados passaram de US$ 117
117 gócios
80" 10(!0
nesta empreitada — pela primeira
grupo pretende rever tudo o que
"Este no
no",'dlsse
disse Robert Murphy,
MurPhy' vice-presibrasileira de integração e abertura mais negócios
milhões
milhoes para US$ 141 milhões.
milhoes. "Este
vez este ano alcançará uma receita
investiu nos últimos dez anos. Sedente e principal executivo do banco
aos mercados mundiais."
ée o sexto trimestre consecutivo de
de dente
com o petróleo equivalente às desUm balanço da Feira de Utilidades
rão entre 1.300 a 1.500 barris diáAmerica Latina.
lucros e de crescimento" declarou
Elevando sua rede de agências e Domésticas (UD), que se encerra hoje,
para a América
declarou Para
rios, fora uma receita paralela corque desembolsa no projeto.
pesas
Thomas G. Labrecque, chairman and
escritórios de representação nas no Anhembi, em São Paulo, aponta que
and As
As operações
operagoes no Brasil também
tambem
Única empresa de capital nacional
respondente a 40% do total
chief executive officer do Chase.
Chase. tem
têm sido bem-sucedidas. Segundo Pemaiores capitais financeiras do conti- o evento teve mais lançamentos e negóno ramo, já em 1993 deverá contaobtido com o petróleo, na produO0 êxito
exito nas negociações
negociagoes das dívidas
ter Anderson, presidente do Chase
dividas ter
nente, o Chase ampliou a abrangên- cios, embora o público estimado em 500
bilizar um rápido retorno do que
ção de gás. A partir de 1993, o
externas
exfernas dos países
America Latina
Latina Manhattan
Manhattan S/A, com sede em São
cia de seus serviços de corporate fi- mil pessoas tenha sido menor em relação
Sao
paises da América
investiu
ao
longo
destes
últimos
petróleo financiará diversos outaínbém favoreceu os resultados da
tambem
Paulo, o banco tem liderado diversas
da Paulo,
nance, mercado de capitais, custódia ao de 1991 (540 mil). Os 400 expositores
dez
anos.
tros projetos do grupo.
apresentaram mais de mil lançamentos.
inátituição
inStituigao financeira na região.
emissoes nos mercados internacionais e trust,
regiao. Neste,
Neste 1 emissões
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271-1926
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JORNAL

DEAMANHA
DE
AMANHÃ

«¦(srjíV «

INDICADORES

Bolsa de Mercadorias e Futurog
Volume Geral
Volume
(Mil Cr*)

'

*]
Pirt.

guro
'?
254.236
sS
•
962
24.13" ' f
11.273
I -...J*?
Mpwtto
i)
0.00
:
2:351
958 liSiHiZII™™
....CtaWo 64.614
57
5.825
82.522.465 i
¦ Pi
48.04 |
78987 J03 10.630 4M.874.890
v .Bcl.OOKlO 359
3 876.i 51.306 0.01 '
2
T«w <12 020 1.822 62.84*0
io.i49 100.00 i

MHlNBUIfUiaolNSSlC
*
'
<¦
í 1 . •
* '¦
I
—
Com potência; Março Pa»am»nto até 01/04, sem correçfio; até 07/04
converter em quantidadade Ufir do dia 01/04 • multiplicá-la
Ufir
do dia do pagamento; após 07/04 acrescentar multa e juros. pela

Claiw

Conu | Ntfl6clo»

Ab«rt

603

Minima

24.180.00

Miiimo

Ult

23.920,00

|i

303
6
r MlOI 25.000.00
3100.00 3.100.00 .. 3.100.00
3.100.00
,.Ma03 &?.&!$ 296
J.?Ó° 1o!oÓ iÕS
'fS-M 5o!Óo tÕÕÕ
,.Ma04 ^.000,00 1 543
59
^.00
KjiS
..Ma05 28 000.00 4 995
ilÕOD
iioido 9o!ÓÕ
,.Ma09
268
303
Ío!oÕ
10 00
|ga26 25 000.00
1.240.00
1 240.00 :
..Ma29 .?MPP;9.9. 535 '9 1.200.00 1.200.00
Ma30
28.000.0
90,00 79.00
100.00 80.00 i
.....1.;24?
15
«
•
pia
|
Mercado Futuro/Índice
V»k>f do oontrrto! Ot -5,00
-v s m<
- #*«p/oçrto*
m <•. xm. - m& m,-v >•¦ o \
j.. W»«6ch)«|
Contr
Atwrt | Mlnimo [ Mt.imo [ Ultimo |
gj
I
1.
: f.jun2
I,j;«zz:.. ..Z!L!

ii.385

%2
36.900
!Z

Mercado Futuro/Algodão
Vafar Oo contratot 600 «rratm
:?'¦ nd

!

' —: ¦
¦¦ ¦ ¦. . . . . . . :..
Mercado Futuro/Café ajustado
Valor 4o conto 100 mcm d* tOfcg llq,
191
..........

59.00
65.00

Catam (M/por bmi d* «0k« Bq,
58,50_"
,,,58.00,
,,59.00,,
64,00"
65.00
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.
Colíçta Ml pontoi é• P.U.
Mai2 2 675 a""
91 670 91 660
91 740 91.730

Ajo2

307

3"

Salario de Contribuicao (Crt)
'

|
Allquotas (%)
'$

taxas
Dezembro |
12.593,51
20.709,00
1 9.116,00
5.653,45

e indices
Janeiro | Fevereiro|
15.649,07 19.552,69
26.595,00 33.371,00
25.806,00 29.862,00
7.260,13
9.110,01

imposto de Renda
Parcela a
Base de cálculo (Cr$)
deduzir em Cr$

Cotada» am pootoa por arroba
23,30 23.40

23,30

Mar$o [
24.200,65
41.917,00
37.338,00
11.443,13

j

Abril 1
30.878,46
52.091,00
45.936,00
14.220,30

Alíquota
%

15
25

Deduções
a) CrS 46.159 (abril) por dependente, b) CrS 1.153.960 (abril) para aposentados
P-3ra r?.serva.r6munerada a partir do mês que completar
T'P°S
Pensão
alimentícia paga devido a acordo ou sentença
judicial.d) Contribuições para Previdencia Social.

Rentlt Ront;
Oia.(%) I"; Som.(%)

Bon».
Me«(%)

Proj:
Mes(%)

®r5!:!.L $?•.!*). .Ç??:.®.
H9Q
1.16 1,16 14J6 24,66
3345
1,11
1,11
14,87
"l4« """ 24,11
24.05 5
1.11
33,17 1,11
35,19
1,17
wT TWO™ SNUbT"
Ta*® ,
Over Rent.
(%«.m.)| Dia.(%) Som.(%)

Rent.
Proj.
Mes(%)| Mes(%) ,

1,03
1.03

23,84
22,21

Pre^oCrt
Var. Var. Var.
Indicator
|M»
Dli|»» SwiW)1 -Me>|%)
.. 0,9897M 0^9 13,01
T.R.D.
.. 0,989704 1,99 14,13
T.R.D. 22/04
UFIR Abril/9201/04
1.153,96
1,01 3,15 1,01
UFIB DUria
1.288,60
1,01 Ml 12,79
1.301,60
lUFIRDHria 22/04
I US9 COMERCIAL15/04
Compra 2.217,85
3,04 11,57
Venda
2.217,95
1J»
I US*COMERCIAL'
Compra 2.240,16
Verato
2^240,28 1,01 1,01 12,69
I US4TURisM015/04
Compra 2.192,73
0,96 3,00 10,80
...Vends.
..1193,91
lUMPARAlEL6,"
Compia 2.200^)0
...Vends...;
^1230,00
0/15 0,45 11,50
I US* BH&F ¦ COMERCIAL
.. .. ..
Melo/92
2.421 flO
••
..
Junho/92
......?-.??3,50..
lOUROSPOT
SINO • Fee.'
24.180,00
1,00 1,00 9,81
BM&F-FK.
24.180,00
1,00 1,00 9,81
1,00 1,00 941
BBFsfac.
24.180W
-0,55 -0,55 32.26
IBV-RJ"
8.483
0,65 0,65 35,73
IBOyESPA
U.828
(') Dados obtidos através de amostra da ANDIMA

Pro).
Mes|%)
21,08
21,08
21,01
21,00

:•
•• '
21,77
19,52

Fonte: mm; Banco CM BW BBF. BVRJ. B0VSSPA

Cambio Turismo

IR na Fonte (Abril)

Fonte: Secretaria de Receita Federal

TauOvn'
(%».nt.)

DI0VERFUT.
BM&F Maio/92
32,55
91.730
BM&F Junho/92
30^0
7SM0
A panir de 17/10/91, a Circular nc 2063 do Banco Central, permite a
realização de operações compassadas com pessoas físicas e jurídicas
não financeiras apenas com títulos públicos e prazo mínimo de 30 dias

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, respeitando
o teto acima.
e As contribuições da empresa, inclusive a rural, não estão sujeitas a limite
de Incidência.

Impostos,
NovembroJ
Un|f
1°;262,73
W«i
15;866,00
¦W"it 14.706,00
UPF

.

—
MERCADO FUTURO lIKf on
P.u.em
DE Dl
Cr*

12
12
'12
12
24
36
36
60
60
—

Assalariados, Domésticos e Trabalhadores Avulsos

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

Depósito Interfinanceiro de 30 dias

Mercado Futuro/Boi Gordo
Valor do Contrato*. 530 anrobw IknjUüw.

Mewide
Peimaoincia

¦ ' Cotaç*»«woera»tro»p«r»iTolu
.

nd

1.293
920

BaM(Cri) I Alíquotas % I. ApagarCri

Attl
96.037,33 10 9.603,72
Mais de 1 ate
184.652,55 ' 10 18.465,26
Mais da 2 at6
276.978,83 10 27.697^8
Maisde3at64 369.305,10 20 73.861,02
Mais de 4 ate
461.631,38 20 92.326,28
Mais de 6 at6
553.957,66 20 110.791,53
Mais de 9 ate 12 646.283,93 20 129.256,79
Maisde12at617 738.610,21 20 147.722,04
Mais de 17 at6 22 830.936,48 20 166.187,30
10 Mais de 22 anos 923.262,76 20 184.652,55

Otc

Ouro/Mercado de Opções sobre disponível
CrtatftMxnonmtroittr
V.kw*>«Hitr.tor250«
Vc<° | Enwc
Utt
| Contf [ Nu [ : *b«rt {| Min | Mà« -vísr-lj

Filiação/Tempo
(anos)

OptraçòM entre
Intt. Financtirsi
In at^i^òea Fina noeiraa
LBÇ/LFT/BBC
«PM (CDB)
DI-OVEB
LFTE

Autônomos, Empresários e Facultativos

Ouro/disponível
Veto

AlE
AÍ E AGORA.
AGORA.

Ouro
(Cít-ilngote por grMnaa)

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

Compra

Venda

Banco do
Brasil
"U <
Goldmino
S3
id
!J»O0)
Ourlnvest
(250g)
nd nd *
Safra
v*"!'
24.100,00 24.200,00 ¦
;....(1«Wfl)
Bouno
Simonsen
(WOfl) -f1 24.150,00 24.200,00
Fundidoras fornecedoras e custodiantes credonciados na Bolsa Mercantil e de Futuros
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• Negócios
Neg6cios eeFinan$as
Finanças
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Paulo Nicolella
NiCOlella ...
P.IUlO

Integrado
¦***»'>^«'v'<aBSHI

tentativa de conseguir
do
..
versao 1.2 do
conscguir o up-grade da versão
Na Corel Draw, o crítico
critico de
dc arte Carlos Roberto Levy pôde
pode
IB
experimentar algumas das distorções
distorgoes da distribuição
distribui?ao de software no país
usuario registrado junto
junto
S^i
"
pais e as vantagens de ser um usuário
tfc
àa fornecedora original do programa. A primeira providência
providencia
til
do historiador foi enviar um fax àa própria
Draw,
WvJiyCT
propria Corel Draw,
canadense, pedindo migração
de
1||L
Mtjji&jL
versao 2.0 do programa de
migra?ao para versão
-i&tt
'$
da
•
entao, da
pintura, que custa, nos EUA, US$ 100. Recebeu então,
empresa, uma carta indicando a Intercorp, no Rio, como sua
sua
.^Caj|^
Urn'*
^
representante
rcpresentante no Brasil. Primeira dificuldade: os números
numeros de
de
>'
,
fsfJI
telefone
tclefonc fornecidos pela Corel Draw não
nao correspondiam aos
aos
|
^Hr
da Intercorp. Levy chegou ao verdadeiro número
numero consultando
; o auxílio à lista Telerj (102).
Na distribuidora, depois;
dcpois de passar por três
tres ou quatro
;^
quatro
'^
fi'/MjLs^
funcionários,
funcionarios. sem sucesso, acabou recebendo a notícia
noticia de que
que
©JMfp'<•
'era
'eraobrigadoase
obrigado a se registrar, pagando
uma taxa
taxadenacionaliza4If[I
de nacionalizapagandouma
estava
estava
',
ção,
Qao, para receber o up-grade. Argumentou que já
ja
•registrado
fornecedora, não
empresa'fornecedora,
registrado junto àa empresa
nao incluído
incluido portanportan'P
"':
to na categoria de usuário
usuario pirata. Por esta razão,
razao, recusou-se
recusou-se
' -¦
também
tambem a pagar qualquer taxa além
alem do custo do up-grade. A
-'
:at
Intercorp ficou de estudar o caso e nunca deu
mais deu sinal. O
'•
; crítico, insistente, mandou novo fax à Corel Draw, que lhe
uma linha da Canadian Air Lines (desem. enviou então, por uma
> barcando no Galeão), a versão pedida, por seu custo de tabela.
« tabela.
^M|k,
em cheque, seguiu
0 pagamento,
O
pelo
pelo Correio. Recentemente,
' pagamento,
ele recebeu, diretamente da Holanda, antes mesmo de precisar
! ele'
precisar
°
Paulo Gonçalves
Uongalves recomenda um micro 486 de 33 Mhz com processador aritmético
aritmetico para usar o desktop vídeo
video
solicitá-la,
solicita-la, a nova versão
versao 2.01, de graça.
Facil, não?
nao?
faulo
graga. Fácil,
Olímpica
que Estágio, para empresas
:i°s^iia/srSs;sss
¦ A EDS, empresa especia- interessadas no recrutamento
A IVUUIVIWJ
Produtoras
A
V4-V
sanham
de
?
YT
aliado
U11UUU
de estudantes de informática.
¦lizada
informatica.
ganham
gUlillUlii
jlizada em tecnologia de infor- de
Através
do
número
numero (021)
inação
Gene- Atraves
;ma?ao controlada pela Gene¦ Desktop vídeo oferece novos recursos de criação para enriquecer as imagens
221-6094, poderão
escolhida 221-6094,
iral Motors, foi escolhida
;ral
poderao consultar
um cadastro de especialistas,
oficialmente para responder um
DGS-Digital Arts System, distribuípode-se incluir uma média de três a bactéria, simulando a ação dc anti- DGS-Digital
Verônica Couto
selecionados de acordo com a
do no Brasil pela
quatro segundos gerados em compu- bióticos.
por todo o processamento
processamento selecionados
pela Spectrus, de São
Depois do sucesso do desktop putador", disse.
necessidade da empresa. O
das informa?oes
informações das Olim- necessidade
Draw canadense, enO segredo dos espetáculos da Paulo; o Corel Draw,
blishing, ou informática aplicada à
A maior parte das agencias rccor- computação
serviço ée gratuito.
contrado
no
Rio
piadas de Barcelona, em ju- servigo
são
junto á Texto e
softwares
de
gráfica
editoração eletrônica, está chegando
re a birôs ou prestadoras de serviço
lho. O0 contrato foi assinado
assinadoDicionário
Dicionario
com opções para criação de Imagens; e o Tips, da True Vision
pintura,
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m Serviços de Eletricidade SA
CGC-60 444.43j/0001-46
COMPANHIA ABERTA
MINISTÉRIO
DA INFRA-ESTRUTURA
Eletrobrás ^
Senhores Acionistas,
A Administração da LIGHT, nos termos da legislação em vigor,-tem a satisfação
de submeter a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras do exercício de 1991
e os respectivos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes
0 retorno da inflação a níveis elevados acelerou, no inicio de 1991, a adoção
pelo
Governo Federal de novas medidas de política econômica, cabendo destacar a extinção
do.BTN, a criaçao da Taxa Referencial de Juros, o congelamento temporário de
e
salários e a correção dos preços públicos, o que implicou, de imediato, o reajuste depreços
63,5%
fornecimento de energia elétrica, conforme Portaria Interministerial 49/91
•
de 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 real
de 3% em relação ao ano anterior.
A taxa de remuneração real da LIGHT, neste exercício, atingiu o percentual de 7 31
do Investimento Remunerável admitido pelo DNAEE, que não contemplaas
correções monetarias 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 de
cüsteio das empresas estatais para o ano de 1991. Excluindo-se o efeito da decisão do
Tribunal Superior do Trabalho, de maio/91, relativa ao Acordo Coletivo 90/91 (data-base Novembro) - que acarretou pagamentos relativos ao exercício anterior - os dispêndios correntes da LIGHT sofreriam uma redução de 16,1% em relação à metaoriginalmenteestabelecida.
'
!í' O impacto da decisão final do TST conduziu à imediata reformulação dos Planos
de Operação e Investimento da Companhia. Apesar das dificuldades de caixa, a LIGHT
realizou um programade investimentos de cerca de USS 109,5 milhões, cumprindo as metàs do Programa de Dispêndios Globais.
A Lei 8200 de 28/06/91, regulamentada pelo Decreto 332 de 04/11/91. instituiu uma
Correção Monetária Complementar ao exercício de 1990, e outra, Especial, retroativa a março de 1979. Em conseqüência, o Patrimônio Liquido da empresa ficou multiplicado por
1.5 alcançando o valor de USS 4,6 bilhões.
O Resultado Liquido do exercício registra um prejuízo de CrS 155,8'bilhões, decorrente, fundamentalmente, da depreciação contabilizada em função dacitada Lei 8200, dos
i custos de aquisição de energia e da equivalência patrimonial das ações
da
ELETROPAULO, adquiridas em função da vendado Subsistema São Paulo,preferenciais
em 1981. Além
disso, o resultado também foi afetado pelo desequilíbrio entre a evolução da taxa cambial (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 indenizações
trabalhistas decorrentes do Programa de Desligamento Voluntário.
Em consonância com as diretrizes governamentais de melhoria dos índices de eficiência, a Administração prosseguiu com o Programa de Reforma Administrativa e o Programa de Desligamento Voluntário. Ao final de 1991. a força de trabalho da LIGHT sofreu
uma 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 Estatais em 12.540 empregados, foi atingido em dezembro. O ano se encerrou com 12.463 empregados, excluídos os afastados sem vencimento e os cedidos a outras entidades, que
totalizararn 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 Administracom a modernidade
Çâo
reta e ágil nas relações tornou imprescindível, de imediato, uma relação transparente, ditrabalhistas na Empresa, sendo criada uma Superintendência de
Relações Sindicais, responsável pelas negociações permanentes com os representantes
dos trabaínadores. Em 26/11/91, sem movimentos grevistas, a Companhia concluiu Acordo Complementar com o Sindicato dos U.rbanitários, a partir do Acordo Judicial firmado
com as empresas do Grupo ELETROBRÁS e Comando Nacional dos Eletricitários.
De outra parte, tiveram curso as tentativas de uma solução negociada
liquidação das dívidas vencidas e outras pendências da ELETROPAULO, ligadas a para
ativos resultantes 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 debêntures
e às parcelas do preço de venda do Subsistema LIGHT-SP relacionadas à divida externa
totalizavam USS 386,9 milhões.
A LIGHT resolveu, no exercício, através de ampla negociação, todas as
cias com a Companhia Siderúrgica Nacional — CSN, estabelecendo Acordo em pendênjunho/91,
que converteu em financiamento a divida de fornecimento de energia elétrica no período
dez/88 a set/90, cujo saldo devedor, em 31/12/91, alcançava CrS 86.3 bilhões, equivalentes
a USS 80,7 milhões.
Em relação à divida externa, a LIGHT. no exercício de 1991. honrou seus compromissos. no valor de cerca de USS 51.6 milhões, em consonância com o acordado entre o
Governo BrasileiroeaComunidade Financeira Internacional, inclusive no que diz respeito à parcela dos juros vencidos e não pagos nos exercícios de 1989 e 1990. utilizando-se
apenas 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 Vasconcellos e Roberto Raig foram substituídos, a pedido, pelos Engenheiros Ricardo Henrique Caroli de Freitas e Jorge Orlando Barbosa, respectivamente, a partir de 07/01/92 e
21 /02/92.
O^úllSelliüJcAdrnilllMldiÃHPrihtr.innmpnrihnrinsgPiicpmproíiaiHnc oaDOio
recebido do Ministério da Inf ra-Estrutura. da Secretaria Nacional de Energia, da ELETROBRAS, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica e das demais áreas do
Governo.
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 elétricô e dos serviços de apoio, que atingiram o montante õê"CrS"4T;o biihões^aosatemes—
a USS 109.5 milhões.

RELATÓRIO

D
DA

•
| Prosseguiu o Programa de Recuperação das Usinas do Complexo de Lajes, tendo
sequencia as etapas de recuperação dos transformadores elevadores, modernização dos
reguladores de tensão, melhoria dos sistemas de refrigeração dos
geradores e modernizaçao dos sistemas de lubrificação dos mancais deescora das máquinas
• Deu-se seqüência ao Programa de Substituição de Disjuntoresda Usina Vigário.
_
com a conclusao daetapa substituição de 112 unidades a sopro magnético por disjuntores a vácuo
e 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 àexistente em 31/12/90.
*
a i"íegração ao sistema da subestação São José, em 500/138 kV, cons.truida £9,'^',^a
por FURNAS CENTRAIS ELETRICAS, propiciando um novo ponto de injeção de energia a rede de 138 kV da LIGHT.
Foram iniciadas as obras civis no túnel Santa Bárbara, de acordo
com o projeto
a instalação do novo sistema de ventilação. Tal empreendimento, que propiciará
mepara
lhoria das condições ambientais no interior do túnel, vem sendo executado
LIGHT
pela
como contrapartida à permissão da passagem de cabos de interligação das subestações
dos bairros de Catumbi, Botafogo e Laranjeiras.
Foram ampliadas onze subestações do sistema distribuidor de 25/13,8
kV e construída uma nova, o que acarretou acréscimo liquido de 17,5 MVA, beneficiando as regiões
de Itaguai, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Zona Oeste e Vale do Paraíba.
A rede distribuidora incorporou 34 novos alimentadores
primários, sendo 32 aéreos e 2 subterrâneos. A capacidade de transformação da rede distribuidora
foi ampliada
em 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 Vale
do Paraíba.
Modernização do sistema elétrico da Distribuição, com a instalação
de 14 chaves a oleo em postes no bairro da Tijuca, possibilitando o comando através de controle
remoto.
Na continuidade do processo de modernização e racionalizaçãoda rede
de atendimento ao público, as seguintes ações foram desenvolvidas:
Ampliação do Ligue-Light dobrando a capacidade de atendimento
por telefone, 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 Guadalupe
Fechamento das Agências Vilar dos Teles e Meriti e abertura
da nova Agência
São João de Meriti com maior capacidade de atendimento.
Fechamento da Agência Cava com atendimento
passando a ser feito pela Aqência 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 Vale do Paraíba.
Na área de arrecadação, como alternativa de
pagamento das contas de energia
eletrica, foram colocadas à disposição dos clientes várias opções:
Convênio com o Supermercado Sendas, com 06
(seis) filiais já recebendo contas de luz.
Instituição da Caixa Postal 21210,
permitindo o pagamento das contas de luz
através da Empresa de Correios e Telégrafos.
Foram firmados convênios com os Bancos do Brasil, Itaú, Nacional
e Bradesco, para débito automático em conta-corrente das contas de luz.
'n'ensficada a repressão ao furto de energia, obtendo-se a recuperação de
™
30.637
MWh, equivalentes a urna receita de USS 2,8 milhões.
Foram celebrados convênios, no último trimestre do ano, com as Prefeituras
de
São João de Meriti e Rio Claro, para modernização dos sistemas de iluminação
locais, através de programas de abrangência global, obedecendo aos respectivos pública
planos
diretores municipais. Tais programas prevêem, para o 1? semestre de 1992, a instalação/substituição de 6.050 luminárias em São João de Meriti e 330 em Rio Claro utilizando 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, Miquel
Pereira, Vassouras, Rio das Flores e Carmo.
Foi iniciado o Programa de Substituição de Centrais Telefônicas Eletromecánicas 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 terminais locais, sendo 35 micros ligados ao computador central.
O volume de transações "on-line" dos sistemas de
produção ultrapassou a marca de 2.500.000 por mês.
Em 1991, as compras no Pais alcançaram CrS 18,1 bilhões, corrrespondendo,
em
moeda constante, a uma queda de aproximadamente 2% se comparada a 1990,'Concorreram para esta redução as dificuldades na compra de materiais, negociações com fornecedores, 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 fornecedores de serviços, registrando o Cadastro de Fornecedores, ao final do exercício o total
de 1.897 fornecedores de material e 1.088 de serviços.
Foram alienados materiais e veículos no valor de Cri 536,4 milhões
1,4 miIhões). A reciclagem de sucata de cobre e chumbo, proveniente de condutores(USS
retirados
da rede, resultou naobtenção de 343,61 de vergalhões e lingotes de cobre e 117,71 de lingotes de chumbo, propiciando uma economia de CrS 175 milhões (US$332,6 mil) no periodo de lunho a dezembro.
a reiaçao entre unidades consumidoras e empregados evoluiu
para üiü, representando 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 equipamentos por ele contaminados.
Iniciada a construção da usina de compostagem e reciclagem de lixo na
área
do Reservatório de Vigário, a ser operada pela Prefeitura de Piraí.
Iniciados estudos técnicos e ambientais
para elevação do nível do Reservatório
de Lajes, visando-se obter um volume estratégico de água que garanta o abastecimento
ao Sistema Guandu, quando da ocorrência eventual de acidentes ecológicos no Rio Paraiba que impeçam o bombeamento de água da Usina Santa Cecília.
Foram negociadas, no exercício de 1991,864.188.000 ações na Bolsa
do Rio de
Janeiro, 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 média 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
Correção
Legislação
integral
societária em moeda de
e correção 31.DEZ.91
integral
(ajustado)

ADMINISTRA'

1991

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 representada pelas ações das 50 empresas mais negociadas na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
Em função do acima exposto, a LIGHT está, desde aquela data, com a sua bandeira 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 Nacional 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 o
aumento da liquidez do papel que, pela 1vez, passou a ser negociado no "Mercado
de
Opções", 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 2.537.589
milhões, 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 direcionamento estratégico, os resultados a serem alcançados e as ações e metas setoriais para o triènio 92/94. As empresas de distribuição de energia elétrica tèm se deparado com
uma mudança de paradigma. O antigo modelo está transformando-se rapidamente. A mudança é vital e gera oportunidades de diferenciação. É de se esperar um ambiente competitivo, direcionado pela demanda, focalizado no serviço aos clientes, com ênfase na redução de custos, melhorias da produtividade e qualidade dos serviços prestados
Dentre 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 equipamentos obsoletos e estudar a viabilidade de ampliação da capacidade geradora própria
Transmissão:
São objetivos o aumento de capacidade de linhas de transmissão, aumento de caparidade e a melhoria de qualidade de subestações e da qualidade de proteção e mediçào; implantar sistemas de supervisão e controle, e adequar centros de atendimento a subestações. Aprimorar a manutenção de equipamentos de transformação e manobra e
áreas das usinas.
Distribuição:
Aumentar a capacidade das redes de distribuição; promover a substituição de materiais, esquemas de proteçãoe equipamentos, a reposição de estruturas elétricas e a execução de obras para aprimoramento dos Índices de duração e freqüência das interrupções
Telemática:
Investimento maciço em recursos de informática e na modernização dos meios
de telecomunicações, além de promover uma necessária mudança e aperfeiçoamento do
modelo e cultura organizacionais.
Transportes:
Renovação gradativa da frota, aquisição de equipamentos especiais, reforma de
veículos e melhoria das oficinas próprias de manutenção e recuperação do sistema de
tração.
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 gerenciamento das atividades do setor.
A LIGHT EM NÚMEROS
Área de concessão
h 003 km2
Municípios atendidos
Z'Z".Z' 2671898
23
Unidades consumidoras cadastradas
Carga própria de energia
21.964 GWh
Vendas totais de energia
19157 GWh
Produção própria líquida
4141
Energia comprada
'17.824 GWh
Demanda máxima do ano
3/B7,g MWWft
Fator de carga anual
719%
Capacidade geradora instalada
776 MW
Número de empregados (força de trabalho)
12 463
Remuneração do investimento
7 31 \
Receita operacional líquida
(CrS milhões/legislação societária)
412 371
Prejuízo líquido do exercício
(155826,
(CrS milhões/legislação societária)
Despesa com compra de energia
(CrS milhões/legislação societária)
232 495
Patrimônio liquido
(CrS milhões/legislação societária)
4.460.301
Ativo total (CrS milhões/legislação societária)
6 669 225
Capital social atualizado
(CrS milhões/legislação societária)
852.374
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de cruzeiros)
__

PASSIVO
1991

1990
Correção
Legislação
integral
societária em moeda de
e correçáo
31.DEZ.91
integral
(ajustado)

CIRCULANTE
CIRCULANTE
Fornecedores
102.617.959
Numerário disponível .
18.313.515
11.128.362
Folha
de
pagamento
1.668.574
Aplicações no mercado aberto
4.495.400
25.019.037
Encargos de dividas
131.442.818
Consumidores e revendedores
108.659.373 165.751.853
Tributos e contribuições sociais
60 993515
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(1.290.196)
(3.424.924)
Dividendos
15 020
Rendas a receber
175.498.460 181.482.760
Empréstimos e financiamentos
1.370.126.261
Empréstimos e financiamentos repassados
8a3.3l4.50l 689.293,183
Obrigações estimadas
36.865.311
Devedores diversos
7.494.491
5.202.339
0ulros
18.710.077
Almoxanfado .......
2.998.225
3.684.512
Titulos a receber
1.722.440.535
172 366.861 147 808.801
Outros créditos
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
10 056.581
3.838 305
Despesas pagas antecipadamente
Empréstimos e financiamentos
254.216.777
1.214.157
756.101
0utros
71.366.533
1383.121.368 1.230.540.329
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
325.583.310
Obrigações especiais
160.899.637
Créditos renegociados
86 337.385
Provisão para créditos de liquidação duvidosa.
486.482.947
(2.590.122)
Títulos e valores mobiliários
PATRIMÔNIO LIQUIDO
79.151.596 99.032.045
Empréstimos e financiamentos repassados
Capital realizado atualizado
221.925858 262.172.227
852.373.938
Titulos a receber.
Reservas de capital
19 703.887
1 399.809.309
28.797.733
Outros
Reservas de reavalizacáo
1 029.067
734.118.654
902 182
Reservas de lucros ..
666.706.273
405,557 671 390 904,187
Lucros acumulados
PERMANENTE
305.898.390
Investimentos
4 458906,564
2.551.181 211 2 641.998 246
Recursos destinados a aumento
l!TOb,il':ad0
. 2.062.673.647 2.079.126495
de capital
1.394,901
Dl!9r"°
266 691 050 222 828964
460
4
301.465
4 880.545.908 4 943 953 705
TOTAL DO ATIVO.
6.669 224 947 6.565 398 221
TOTAl DO PASSIVO
6.669.224.947
As notas explicativas são parti 1 integrante das demonstrações contábeis

-

Legislação Correção
societária integral
RECEITA OPERACIONAL
Fornecimento de energia elétrica
I.C.M.S. sobre energia elétrica
Suprimento de energia elétrica
Outras receitas
Deduções à receita operacional
Quota para Conta de Consumo de Combustível

488.760.869 924 875 458
(75.986.135) (129.036.345)
105 617 112 180
3.370 483 6.360660
416.250,834 802,311 853

(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
296.034.594
(90.099 860) (90.099.860)
78.964.895
RECEITA (DESPESA) FINANCEIRA
Renda de aplicações financeiras
28.533.866 6.119 209
374.999.489
Variação monetária e acréscimo moratório-energia vendida... 84.207.870 157.786.354
Variação monetária e acréscimo moratório-energia comprada.. (40.840.259) Variações monetárias líquidas
532.785.843
(516.184.160) Encargos de dividas
(18.625.922) (17.993 080)
Outras
46 568.924 10 781.600
765.837.008
(416.339 681) (1.092.271)
1 996.742.452
Resultado operacional
(536.138.466) (140.700.159)
RECEITA NÃO OPERACIONAL
804.179.278
346.310 1 063.155
DESPESA NÃO OPERACIONAL
713.442.709
(11.459.228) (23.888.298)
Resultado não operacional
305.830 996
(11.112.918) (22 825 143)
ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS
"
4 586.032.443
Correção monetária do balanço
458.695.452 Variações monetárias vinculadas ao ativo permanente
(74.969.370) 1.392 091
383.726.082 TZ
Prejuízo liquido antes do imp.de renda
4,587.424 534
(163.525.302) (163 525 302)
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA
7 699.615 7.699 615
Prejuízo liquido do exercício
687) (155.825 687)
(155.825
6 565 398 221
Prejuízo por lote de mil ações - CrJ
(15,00) nfõõl
As nolas explicativas são carte integrante das demonstrações contábeis,
As demonstrações financeiras foram publicadas na íntegra no Jornal do Commercio,
Tribuna
"TIrnrmi11^3
Paulo ) do dia 17 de abril de 1992
n!inn 1
miÍm?"imI 1
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
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Mazelas acabam

ligando a praia à Lagoa inicia obras
antes da Rio-92
nos 45 mil metros quadrados da área
Como tantas outras mazelas do
.
Rio, as que dizem respeito á estrutura
.
prevista para ser concluída em 150
Andreia Curry
Lurry dias, a contar de 21 de janeiro, signifísica do Jardim de Alá estão com os
dias contados: duram apenas até as
fica um investimento de USS 600 mil
Desta vez é de verdade: depois de
vésperas da Rio-92. Mas são mazelas;
1,3
bilhão).
(Cr$
12 anos sem receber qualquer benefiduras de se ver: faltam pedaços em>
O Jardim de Alá, durante a décatodos os bancos da praça; a madeira;
cio e dé muitos anúncios não cumprida de 80, mereceu das autoridades
dos caramanchões que delimitam.os:
dos, os 45 mil metros quadrados do
total desprezo. Parecia que naquela
canteiros — projetados na década de
Jardim.de Alá começam a sofrer uma
área estavam 45 mil metros quadra40 pelo urbanista Lúcio Costa — está:
verdadeira transformação, sob patrodos de terra abandonada — uma reapodrecida; há folhas secas, lixo e;
cinio da prefeitura. Ali está sendo
gião que só era movimentada pelas
excrementos de cães e de gente nos.'
construída a última das extensas cieventuais brigas de mendigos, assairecantos da praça e todos os pés dei
clovias surgidas na Zona Sul, que
tos, pelas andanças dos catadores de
cazuarinas,
fará a ligação Lagoa—orla. A nova
eucaliptos, palmeirinhas ecom
seus
carrinhos
e por vários
papel
uba-ubas têm as raízes queimadas;
pista>.que passará pela Avenida Epipescadores, acostumados a pescar
;
tácip Pessoa, terá três metros de larpor "Éfogueiras.
das pontes e margens do canal que
um desperdício. Desperdício;
gura e 700 metros de comprimento.
liga o mar à Lagoa Rodrigo de Freide espaço, de plantas e de beleza.:
Toda a praça será cercada por
tas. Um cenário — mostrado pelo
Porque o Jardim de Alá já foi um doscineasta Davi Neves no filme Jardim
grades e o acesso se tornará possível
mais lindos lugares do Rio", lamenta'
—
unicamente por quatro portões, que
fascinante pela ambigüidade Alá
Rose Barbosa, 50 anos, única mora-;
serão instalados em frente ás escadas.
de: estátuas em mármore, feitas no
dora da região que insiste em períSarO projeto também prevê a restaurainício do século, e lixo. Conjuntos de
na praça como lugar de criança to-;
ção dos canteiros, pavimentação dos
palmeiras, uba-ubas, cazuarinas e
mar sol e brincar. Ontem, ela reviveu,:
*
mais lixo. Caramanchões enfeitados
passeios e calçadas, recuperação das
com
""•¦¦¦
"v- \£'
com o neto Bernardo, de um ano e
r
- . •>
murádàs
. '
muradasquedaoparaocanaUnsta•
trepadeiras e restos de fogueiras,
que dão para o canal, instapor portrepadeirascrestosdcfogueiras,
.
^
" ••"'•
•;*>.<
meio, um tempo em que o Jardim de.
de
—
•
- ?
lagao de novos bancos
buncos e mesinhas,
lação
de macumbas e de comida. Ainda é % . yy i*"Nf,?"'
—(
mesinhas, de
f.j.vjf:
mej°»
,
"s<*
"r
Ala
Alá
era
o
dos
'
da
caramanchões
principais
pontos
caramanchoes e outros equipamenequipamen- possivel
ver
tudo
principals
isto
ali.
A diferença
diferenga d
possível
• criangada
* -sr;
criançada do bairro e local preferido
- - *
tos, além
alem da instalação
instalagao de novos
agora ée que esta sujeira tem data 1 IjBnpi1 pKH
novos agora
:: n,-:
1 Bill ^;
p ™P|™ IKHP |
familias de ouBlocos
brinquedos para as crianças.
para o0 piquenique
marcada para acabar.
P"luen'clue de famílias
criangas. A obra,
obra, marcada
de
concreto
acabar.
Blocos
começam
comegam a ser retirados da
aa área
area por onde passará
ciclovia
para
passara a ciclovia
tros
tros bairros: "Criei meus três
tres filhos
aqui. Aqui, há mais tempo ainda,
tinha até
ate charrete e cavalinho para
Esquina é
e de assaltantes
assaltantes
Antigos
Antigos
mendigos
tinha
piers viram salas de mendigos
montar".
"Pode
Fot<^^ns^™isid^
Isidoro Alguns
A 14a Delegacia de Polícia
Policia (Leanos, o PM Noel jamais viu o que
Alguns moradores daquela área
!
es- flMU&L
(Le- anos,
area
que "Pode entrar. Todas as portas esWM
blon) registrou nos últimos
ultimos 75 dias 35
35 acontece
acontece no principal ponto dos asas- tao
tão sempre abertas. Paloma não
lembram histórias
historias antigas do Jardim
nao mormorlembram
assaltos, exatamente no mesmo ponsaltos. O0 policial conta que sua maior
maior de,
de, não",
nao", apressa-se a dizer João
Ala, como quando uma preguiça
Joao CarCarde de Alá,
pon- saltos.
preguicaj
to: a esquina das avenidas Borges de ocupagao
ocupação ée apartar brigas de mendimendi- los
los da Silva, que gosta de visitas. Ele,
apareceu num dos pés
Ele,
apareceu
pes de uba-uba e
Medeiros e Ataulfo de Paiva, entre o gos
—
cagar algum menor vadio que
outros três
ficou mais de duas semanas sendo a
tres homens e uma mulher —
- - 1fP§|^Hfl|H^H ficou
gos e caçar
que
^
"Toda
—
Jardim de Alá
Ala e o Condomínio
comece a furtar na área.
Condominio dos
dos comece
area. A outra
outra que
chamam
de
mãe
atração principal da praça:
mae
branca
forforatragao
a'
que
praga:
Jornalistas. Os moradores do condocondo- esquina,
esquina, a perigosa mesmo, fica des*
des- mam
mam um dos quatro grupos que fixafixaarvore pagarotada tentava subir na árvore
vSfc
garotada
fv^Tf^Br
mínio
minio garantem que a incidência
incidencia é guarnecida,
-i-. 0J~m
even- ram
ram residência
residencia no Jardim de Alá
Ala ou
So os funcionáou
guarnecida, apenas vigiada por evenfuncionapreguiga. Só
b^SHI rara pegar a preguiça.
bem
bem^ maior:
coisa de uma dúzia
maior^coisa
duzia de
de tuais
tuais carros de patrulha que passem
.MJh^L^^^Bj|SJ|| rios
rios do zôo
sH|Hp^pppr
zoo conseguiram", conta o
passem que
que moram nas comarcas, que ée oo
assaltos, toda vez que anoitece e a
no local.
nome que dão a suas casas, armadas
aposentado Milton de Souza, 62
esquina fica difícil
dificil de ser vista por,
sob as árvores
arvores com sacos de plásticos,
ha mais de
¦BImmII Ira
anos,anos, que há
dc 50 freqüenta
freqiienta a
por.
O0 engenheiro Glaycon Augusto de
de sob
plasticos,
entre as árvores
arvores frondosas, o ponto
restos
de
caixote
e
área.
de
compensado
e
e
ponto Paiva,
Paiva, morador de um dos prédios
predios restos
f^f^BPamP area.
de ônibus, ' o canteiro
cante'ro de obras
°bras da vizinhos
'^dd/v
vizinhos ao Jardim de Alá,
Ala, complecomple- que
que se estendem aos pequenos piers
piers
Pior Pior para os monumentos e as
ui
CBPO e os bloquetes
empilhados em
em tou
dao acesso às
as águas
aguas do canal.
canal.
estatuas.
estátuas. Duas delas, no meio dos
tou 47 anos sem nunca ter sido assaiassal- que
que dão
torno do Jardim de Alá.
Ala. Mas, violênviolen- tado.
São os maloqueiros, como gostam de
de
canteiros
canteiros entre as avenidas Ataulfo
tado. Pouco depois do carnaval, sua
sua Sao
cia mesmo acontece
ac?ntece nas madrugadas:
madrugadas: sorte
ser conhecidos: "Porque aqui, ninninde de Paiva e Delfim Moreira, estão
sorte mudou: perdeu relógio,
relogio, carteira
estao com
carteira ser
"Éfc, difícil
$1
dilicil noite sem brigas,
bngas, tiros e ee documentos e ainda teve
as
uma
camada
uma
ende
en- guem
Uma,
guém ée mendigo. A gente aceita as
grossa
que
poeira.
'
"wipV1 semelhante
ae socorro. Mas, quando se
se frentar
coisas que dão,
gritos de
dao, mas nós
nos trabalhamos
trabalhamos
frentar revólver
revolver e faca em dois assaisemelhante àa figura da Temperança
assal- coisas
Temperanga
BIBHHHBillHflflBRF'*
chega à janela, só
S° seSp vê
ve^en|ejg0rrcn"
tiramos^mais
mais do que um mínimo",
minimo",
noTar®'
gente corren- tos
tos consecutivos na mesma esquina,
no Tarô, perdeu
esquina, ee tiramos
os
Perc'eu os dedos dos pés,
pes, ós
do",
do^con^I
conta Irismar Pacheco, 56 anos,
diz
João Carlos.
onde
incontáveis
vezes,
dois braços e os adereços e tem um
já
passou
por
síndica de um dos edifícios do condodesde criança. Criado naquela área
sorriso marcado por muita sujeira.
Quem o conhece — e a muitos dos
mínio.
entre o Leblon e Ipanema, acostuma- outros moradores da praça—custa a
Outra, de 1906, intitulada pelo autor,
De dia, as principais
vitimas são
sao do
do a jogar pelada na praia com o crer
principals vítimas
H. Eyhol, como Proteção,
Protegao, mostra um
crer nas referências
referencias que lhe fazem os
os
Hestrangeiros. Os
Os pessoal
São Sebastião
Cruzada^Sao
Sebastiao ec a comerciantes
pessoas de idade ee^estr;in8ciros
cachorro todo depredado, sem o focicomerciantes da região
pessoal da Cruzada
regiao e moradores
moradores
cachorro
moradores
mo'adS
do
d condomínio contam
^
transitar de bermuda por toda parte dos prédios próximos. "Há informanho, uma orelha e mais da metade do
em torno do Jardim de Alá, ele se ção de que eles se misturam aos
qiie é muito comum por ali derrubar
rabo.
pesos velhos no chão durante os botes.
julgava "erespeitado pela população lo- cadores na ponte da Ataulfo de Paiva
Na mira da Rio-Urbe desde 21 de
cal —
Ana Beatriz já viu senhor de idade
mesmo por quem ganha a e roubam os mais desavisados", disse
janeiro, os 45.700 metros quadrados
ter as calças abaixadas no meio da
vida na base da transgressão".
o detetive chefe do Setor de Roubos e
da praça já começam a ter os bloque-,
"Custei a entender
rua pelos pivetes. Viu também o motes do contorno revirados para dar.
que os assai- Furtos da 14a DP (Leblon).
rador de um prédio em frente ser
'"Estou
tantes atuais são de npia opmrii.a
lugar ao piso da ciclovia e às grades.
de
bem
com
a
vida.
Nosso
je.sfaqueadorao-r€agif-à-abotthtgemr_ mais nova e mais feroz", diz o engeHá 12 anos o Jardim de Alá vemOpala está ali", diz ele, apontando
"Estrangeiros
então, são os mais vinheiro. Só depois dos dois assaltos,
sendo tratado com total desprezo peum
engenho
móvel,
feito
de
caipara
"praça
sados. Eles chegam com mapas da
ele se deu conta da verdadeira
lo poder público. Desde 1981 o par-,
xote,
ripas
e
rolimã.
Com
o
Opala, o
cidade e passam pela rua querendo
de guerra" em que aquele trecho do
vem sendo alvo de projetos mirao
bairro
catando
que
grupo
percorre
pachegar à Lagoa, mas nenhum deles
Jardim de Alá se transformou.
bolantes: praça de esportes, um
serviço
acaba
o
o
e
pel.
Quando
papel
escapa do bote", revela, acrescentanO0 detetive-chefe do setor
shopping center, garagens subterrâsctor de
dc RouRou" eé levado por um caminhão
João
subterraJoao
shopping
caminhao que passa
Carlos ocupa um dos piers
passa
que ficam ao longo do canal
neas.
ietetive",chcfe
Hrimip
dó
tem percebido que os ladrões , bos e*Furtos
que tifmkl'is!!
Furtos da If
14a DP, Renato Ferneas. A única
Ferao
ao
meio-dia,
intervenção
unica
intervengao
eles
vão
vigiar
vao
carros
carros
os
que Jhe
1!
bos
S?
caZfa
da área
estão ficando cada vez mais
nandes
vários
vanos destes casos e ou
fizeram na última
ou vender chicletes no sinal. Chegam
foi aJm--—
ultima década
decadaJbLaJm--.
Chegam
. ,
"Nosso
.
ux,
fizeram
"Isto
„
,
nandes conhece"É
"E
audaciosos.
'ailrtar^ncnQ
¦
Nosso maior problema ée a FundaFunda- praça.
cheio.—plan!agikrde~um
-plantação ~de~ um ranteiro
muitos outros:
a esquina negra do
do aa tirar mais de cinco salários
praga. Isto aqui de noite fica chgio.
canteiro do CBPO,
salarios mínimos
muitos
CBPO,minimos
,
Leão
No Condomínio
Leao XIII. De vez
Condominio dos Jornalistas
Jornalistas Leblon",
em
vcz
ção
Leblon", garante ele, que já
conta
Carlos
Carlos
onde
_ÍLg£nte-4c--teda1ipõ"rconta
quando^a_
andou
quando^a
ELgente-dc-todcrifpo
andou
por
mês.
mes.
Dá
até
onde deveria ser construída
,
Da
ate
oferecer
mais
construida
o
aluma.
alja
por
para
"Os
há um consenso: a única cabine da investigando
investigando as ocorrências:
ocorrencias: "OsresAlberto Batista de Souza, 16 anos,
res- moço:
anos, estagao
estação do Metrô
Metro — também
mogo: "Tem arroz, feijaOiAitgij-e-eaffeijãovangi.Lexaf- J^0LbÍ4iats-a-:K]iri^~krviríõdo_'nunitambem a ser
^oinbi payiiU aqui c,,luy,u|^g mun„5JU®
^onjcnsj'
^
PM no Jardim de Alá
Ala em
ern nada inibe
mibe ponsaveis
do, menos Paloma, que fica para vido,ponsáveis são
sao rapazes
rapaze_s da
vida_Caizada,
Cruzada^a-—ne^^i^oaoTSrlos,
removido até
Tie^^iz^õãõCãrlos, levantando com
ultima semana morando
morando removido
ate a Rio-92.
Rio-92. . •..
com
que passou a última
os assaltos. "Foi a maior briga para
maior parte
No
outro
P'ira a maior
dia,
idade, um
estamos
todos
de
de
giar.
Parte deles menor de idade,
Agora, parece que o projeto saiu
um pedaço
tampa
de
lenha
num
dos
das
a
caramanchões
duas
caramanchoes
duas
do
Jardim
de
de
Agora,
pedago
instalação da cabine", conta o aposoltar latas
volta". A polícia
que 8a gente prende e tem de soltar
tambem passa: aa Alá.
mesmo do papel: faltam 60 dias para,
latas sobre uma fogueira improvisada
improvisada
policia também
Ala. Carlos Alberto veio de São
Sao PauPau- mesmo
paraf"12
^
sent,do Sílvio
silvin Dantas.
nanhs' Na
Na"Innra^fi
sentado
época, há qUC
depois".
' Atualmente,
Atua!mente'
Renato com bloquetes.
pouco
P°u
madrugada de domingo passado foi
bloquetes.
apresente
o
0
duas
foi
que
parque
Parclue
grandeslo
l0
emprego,
emnreeo
!E!
mas
na
{lue
para
procurar
^enato
com
!pnp
P°UC°
rinm
inns
„!
«,
!„
™i!
cinco anos ou pouco mais, um genetem um problema maior: prendeu em
"A
novidades: 700
70; metros de ciclovia,
um
U1" desses dias.
dias' Os
0s policiais quebraha quatro
gente mora aqui há
quebra" sua primeira
atin- J°vid,ades:
quatro
ral reformado da vizinhança
vizinhanga obrigou
obrigouflagrante
fl^S2
Pnmcira noite na praça
praga foi atin^
um assaltante,
SSKSSl
ser
se"!
"A
que
julga
ligando
as
de
Ipanema/Leblon à da
ram
vários
vanos
carrinhos
carrmhos
de
meses.
Eu
—
Eu,vim
carregar
vim
lá
la
do
Cantagalo.
As
As
a PM 3a plantar a cabine
adquirida
adquirida um
pa- gido por uma pedrada e teve seus Cr$
paCr$ bgando
um dos cabeças
cabegas da quadrilha que age
age mcses'
Lagoa^SSSzSnl
e terminando
Z^nmdo^oclLt
assim o Comple"Os
"Os
e
atearam
fogo
coisas
andam
fo8°
apetrechos
a
muito
difíceis
muit0
dlficeis
lá,
com o dinheiro de moradores e cola'
dos
dos
pel
co- na
14 mil e o relógio
relogio roubados:
por
Por
na esquina, só
so que acha que não
nao vai
vai C0isas
?3£.
xo
Cicloviário
da
Zona
Sul. O Jardim
—
—
"Sim"Simcom
maloqueiros
com ,toda
toda a confusão
merciantes de toda a região
confusao de bandido ee
regiao
segundo moradores
bem
bem conseguir
moradores
conseguir levá-lo
mendigos daqui não
leva-lo a julgamento:
nao andam armados,
armados, de
AU também
tnmh^
de
Alá
vai
ganhar
grades
por
na esquina da Borges de Medeiros
Medeiros plesmente
do Condomínio
Condominio dos Jornalistas.
meJornalistas.
polícia. Aqui na praça
viti- PoHcmj
mas quando bebem, àa noite, ficam
praga ée bem meplesmente porque nenhuma das vítificam toda
toda parte e portões,
como nas rere
portoes
com
coin Rua San
ban Martin.
Martin
mas
mas dos assaltos quis vir àa delegacia
lhor", revela. João
Joao Carlos sabe que
delegacia Ihor",
nao vive em grupo
erupo geralque
agora cem-reformadas
Quem
Qucm não
nraens Paris,
Pari^ na
serai- agressivos", contou ele, que agora
cém-reformadas praças
Da cabine onde trabalha há três
reconhecê-lo".
vai ter que sair por causa das obras.
mente tem problemas nas noites da não sabe o que fazer.
Glória, e do Lido, em Copacabana.
. •)

Banhistas

recebem
telefonemas
sem
sair
da
prai a
=™ss88»«i»«s»
cassas™»»» Isabela
Isabela Kassow
"A banca de
programa de instalação de apareCopacabana ganha
jornal vende por Cr$
Novidade funciona ha
lhos comunitários é parte da meta
150 cada. A gente cobra Cr$ 300
no feriado primeiro
janha
de colocar orelhões para discagem
10 anos em favelas e
pela comodidade que dá ao clienlocal e interurbana nas praias da
te", explicou. Susto mesmo vai letelefone comunitário
grandes condomínios
Zona Sul. Neste final de semana,
var o funcionário do depósito de
foram inaugurados quatro em Ipabebidas, onde o vendedor de cerveja
Malu Fernandes
Fernandas
Malu
3m
orelhões comunitários fun- .
nema (dois no Arpoador e dois em
e refrigerante Sérgio Brito costuma
Os_ cionam há 10 anos na asso"A
lrente á Rua Maria Quitéria), quacomprar.
partir de amanhã (hociações de moradores, favelas e •
eceber um telefonema na
'
tro em Copacabana (um no Leme,
só
vou
fazer
o
de
•R»
entrega
praia
f)
je),
não
é
mais
nao
e
um
pedido
R
grandes condomínios da Zona Oes-1« O
praia
privilégio
privilcgio
Çâ IIS
|| 4HS» -;.-0:
1"¦!)ÍJSI?
um na Rua Princesa Isabel, um no
tf* mO
a domicílio pelo telefone da praia",
m If***
tl
m $01 e)«
te e da Baixada Fluminense, num
restrito aos donos de aparelhos cerestrito
Posto 3 e outro no Posto 4) e quatro
¦
disse o comerciante. "Vai serengratotal de 1.500 em todo o estado,-,
lulares. Quem não
nao tem telefone em
ESTE TELEFONE
TELEFONE
|j^
lulares.
no Flamengo, na altura da Rua
com
a cúpula branca para diferenconsiderar
casa
tem
um
ronadera^que
falar
de
onde
gado
estou
quando
pode
que
?£CE8E CHAMADA
Dois de Dezembro. Somados aos
ciar
dos
demais. O primeiro foi insligando
e
o
local
problema a menos, se for a Copacada
entrega",
qual
oito que já estavam em operação na
talado
no
Parque Oswaldo Cruz, bana, em frente à Rua Constante
completou.
Barra, no Flamengo, em Copacabaem Manguinhos, mas já na década
Ramos, onde a Telerj instalou neste
na e em Ipanema, o número chega a
O presidente da Telerj, Eduardo
de 50 existiam aparelhos pretos que
feriado prolongado o primeiro ore20. As cabines são retiradas de loCunha, adiantou que até o dia 15 de
recebiam ligações para os motoris-.
lhão comunitário (faz c recebe ligacais de pouco uso e a Telerj promete
maio. antes da Rio-92, os turistas e
tas de táxi.
ções) numa praia.
remanejar mais 30 em dois meses.
moradores do Rio vão poder contar
A próxima meta da Telerj é
O estudante Vinícius Barsante,
O vendedor de bebidas Antônio
substituir os aparelhos públicos por
com
mais
uma
mordomia:
350
tele16
a
anos.
conta
de
já perdeu
quan^ECBE
cm
comunitários. Só este ano, 500 teleCarlos Corrêa, que faz ponto em
fones que funcionam com cartão
as-ligacões atendeu no telefone
-P-ark—í-ítt- —mamélieo. Dois iá estão em teste
fones foram trocados. A Telerj gaÍrenííao—Hoíd r.
255-2825 desde domingo, quando o
rar.tc que não-pesa-no orçair.enter-Ipanema,
logo
montou
uma barraorelhão entrou em funcionamento.
nos aeroportos Internacional e SanO
"Vai
—
problema é que as centrais telefô"fia^dcs sol^haviagentojogando
ao
lado
do
orelhão
No início da tarde de ontem, uma
âqiietos Dumont.
quinha
acabar o roubo
nicas
estão saturadas. Apenas nos
'o
la altura, já pichado — para os
mulher ligou só para saber se estava
de fichas, que motivava a maioria
locais
onde há novas linhas torna-se
Vinícius
Viniciusjci
j
conta
a
coma
dc
de
ligações
atendeu
jú perdeu
sol e se havia gente jogando vôlei.
pcidcu
quantas
quanLis
volci^ O
filhos venderem
venderenf fichas
fichas^ de telefone.
telefohe
das depredações", comemorou.
possível a substituição.
¦mms
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Ponto a ponto
Moradores e pedestres que usam a
calçada da Rua do Resende, no Centro da cidade, estão arriscando-se
diariamente. É que na altura do número 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) denunciam que no Sábado de Aleluia os
intervalos entre um ônibus e outro chegaram a uma hora. Estão faltando
fiscalização e respeito ao usuário.
Duas carcaças de carro estão abandonadas há mais de três meses na
Rua Madre Jacinta, na Gávea. Moradores 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 semana 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 pelo local, acontece livremente nas noiCalçada
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A dica está dada. Agolica, em Ipanema, está sumindo. E o denuncia que, apesar de a Praça sob cobertura, "conforme e cadeiras
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ra é só as autoridades irem até lá para
que é pior: sob o amparo da lei. Nossa Senhora da Paz ser classifi- superior". Mário Carneiro chegou
conferir.
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Hubble cruza o céu
Flupeme vai
pequeno empresário
Muita gente não sabe, mas 1992
Apesar de hoje ser dia de Tira- Apesar de o projeto estar na ordem
Conhecida rua de LaranOlimpíada
foi declarado Ano Internacional do dentes, quem vai
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Espaço pelas Nações Unidas. Uma pequeno empresário. Em
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importante missão espacial, o Teles- que começa às 14h30m em frente à
Klingelhoefer,
cia mental, de audição, viKlingelhoefer, no século
seculo
cópio Orbital Hubble, já cruzou o céu Câmara dos Vereadores, a Flupeme taxas de alvará terão o valor reduzido
são e paralisia cerebral estão
XIX. Alice era mulher de
carioca no domingo e ontem, mas (Associação Fluminense de Pequena em até 60%. Segundo a Flupeme,
Eduardo Klingelhoefer,
convidando para a XI OlimKlingelhoefer, di(AEduardo
retor da Cia.
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Organizado pelo Rotary Interver uma estrela brilhante em movino no seu trecho inicial. O
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—
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demiro Ramos da Silva — que há
29 anos cuida dos primatas da
fundação — ele apareceu tímido,
chegou a esconder a cara no início, enquanto a platéia o aplaudia
e cantava parabéns para você.
Paulinho recebeu de presente um
prato de comida todo decorado,
com queijo, alface, abacaxi, laranja, maçã, couve, caqui, cenoura,
milho verde e — não poderia deixar 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, nada de exageros no chocolate, pois
todo cuidado é pouco, já que veterano 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 Ricardo Simões, a garota ficou encantada com Paulinho, que tinha
visto apenas uma vez. "Ela só come ouvindo histórias dele". Mas o
debutante nem sempre dá bons
exemplos. De acordo com os funcionários do Zôo, ele faz parte da
geração rebeldes sem causa, tem o
temperamento inquieto, agitado e

teimoso. No entanto, é uma doçura quando comparado ao "insuportável" Tião.
Segundo o assessor de imprensa do Zôo, Magno José Santos de
Souza, Paulinho deve ser o terceiro chimpanzé reprodutor do Brasil. 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 virgem). Depois, teve um namoro
com Zé (que foi transferido para
Sorocaba) e uma flerte com Pipo,
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geralmente ficam humanizados c
perdem o extinto da copulação.
Estamos deixando Paulinho com
Cássia para que aprenda a copular", explica Magno.
Para o tratador Valdemiro,
Paulinho e Cássia vão namorar
logo: "Ele tem demonstrado interesse por ela". A copulação dura
cerca de três minutos e acontece
algumas vezes por dia. "Geralmente duas ou três", acrescenta o
tratador. A fêmea, que fica no cio
durante sete dias, é que se oferece
"Cássia
tem muito
para o macho.
fogo", observa Valdemiro. Apesar
de viverem juntos há um ano, eles
dormem separados. É para evitar
os conflitos conjugais, pois em caso de briga, um pode machucar
seriamente o outro. Formam um
casal moderno.
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demiro Ramos da Silva — que há
29 anos cuida dos primatas da
fundação — ele apareceu tímido,
chegou a esconder a cara no início, enquanto a platéia o aplaudia
e cantava parabéns para você.
Paulinho recebeu de presente um
prato de comida todo decorado,
com queijo, alface, abacaxi, laranja, maçã, couve, caqui, cenoura,
milho verde e — não poderia deixar 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, nada de exageros no chocolate, pois
todo cuidado é pouco, já que veterano 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 Ricardo Simões, a garota ficou encantada com Paulinho, que tinha
visto apenas uma vez. "Ela só come ouvindo histórias dele". Mas o
debutante nem sempre dá bons
exemplos. De acordo com os funcionários do Zôo, ele faz parte da
geração rebeldes sem causa, tem o
temperamento inquieto, agitado e

teimoso. No entanto, é uma doçura quando comparado ao "insuportável" Tião.
Segundo o assessor de imprensa do Zôo, Magno José Santos de
Souza, Paulinho deve ser o terceiro chimpanzé reprodutor do Brasil. 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 virgem). Depois, teve um namoro
com Zé (que foi transferido para
Sorocaba) e uma flerte com Pipo,
"Os chimpanzés
que não copula.
geralmente ficam humanizados c
perdem o extinto da copulação.
Estamos deixando Paulinho com
Cássia para que aprenda a copular", explica Magno.
Para o tratador Valdemiro,
Paulinho e Cássia vão namorar
logo: "Ele tem demonstrado interesse por ela". A copulação dura
cerca de três minutos e acontece
algumas vezes por dia. "Geralmente duas ou três", acrescenta o
tratador. A fêmea, que fica no cio
durante sete dias, é que se oferece
"Cássia
tem muito
para o macho.
fogo", observa Valdemiro. Apesar
de viverem juntos há um ano, eles
dormem separados. É para evitar
os conflitos conjugais, pois em caso de briga, um pode machucar
seriamente o outro. Formam um
casal moderno.
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I'ara quem
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Imposto de renda
Os comprovantes de rendimentos
dos servidores públicos estaduais, relati 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 ativa o receberão nos locais de trabalho.
De acordo com a secretaria, a demora dos comprovantes se deve ao atraso na entrega de formulários contínuos pelos fornecedores do Proderj
que, desde a semana nassada. está
processando o material.

Arpoador
^€gia0^S^40S-^^ch0rX0SiiejQia_____
no Arpôador
Fotos de Marco Aritonio Rezende
A falta de tempo e de espaço
Março Antonio Rezende
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boa
desculpa
podem
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 comunitàrios, criados em ruas, praças e garagens, não têm um dono
específico - mas contam com uma
legião de apreciadores, que lhes
~dão iQiuidare-euidaRT-deJiim
sni'ide. E ai de quem ousar maltratalos.
Como aconteceu com Princesa,
Valente, Diana e Bilu, os vira-latas
da Rua Gustavo Sampaio, no Leme. Há mais de cinco anos a pequena matilha faz ponto entre o
açougue e a Lavanderia Tio Sam.
' ' S
Ano passado, uma mulher da área
>««»¦< ®.w^
implicou com Valente, que estraJ*r
nhava seu poodle-toy. "Ela dizia
que Valente ia avançar no cachorro dela. Um dia, a madame chamou a carrocinha para levar os
cachorros. O pessoal da rua quase
depredou a carrocinha", contou o
jornaleiro Marcelo de Souza.
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Media - um contraste com os surftsde turismo frce-lancer
frcc-lancer Aguimar Fersurfts- redondczas.
Ferredondezas. "Neguinha ée mimosa
nandes ee.passaram
manha inteira
intcira
tas e malbadores do Arpoador.
demais. Já
Arpoador. demais.
Ja o outro ée mais arisco".
passaram a manhã
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Cerca de 60gatos vivem no antigo casarão
casarao do Chalé
Chale Suíço
Suico
^
^
! ^ s
®. ag^!l * !
i
Há outros dois pontos na Zona
^
Sul conhecidos como paraísos de
felinos: o Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, e o casarão
Salário mínimo
OIT pode ajudar
onde funcionava o Chalé Suiço,
O governador Leonel Brizola afirO presidente do conselho da Orna Rua Xavier da Silveira, em Comou ontem que o estado vai avaliar a ganização Internacional do Trabapacabana. No Parque, mais de 50
proposta do governo de um novo sa- lho, Ivon Shotard, ofereceu ao gogatinhos já se tornaram uma atram
lário mínimo no valor de Cr$ 230 mil. vernador Leonel Brizola
çào. A atriz Renata Kendall é uma
"Não
das provedoras dos animais. Quaseremos nós a trazer o salário colaboração na
promoção de prose todo dia leva ração para os
mínimo para baixo, mas vamos dar o gramas de educação do trabalho, dubichanos - pretos, malhados, risque podemos. O estado vai fazer ajus- rante visita de cortesia, ontem à tarcados
e até mestiços de siameses.
tes avaliando também sua arrecada- de, no Palácio Laranjeiras. Esses
A criação de gatos no casarão do
çào", disse o governador. Ele preferiu programas serão dirigidos a adolesChalé Suiço começou há dois
não falar em valores: "Não sabemos centes
anos, com apenas Tieta e Jaú. Hotrabalham
em
áreas
e
funque
oficialmente o valor estipulado pelo çòes de risco ou insalubres. "A OIT
je, o local abriga mais de 60 gatos.
P
governo federal", justificou. O estado, se dispõe não só a realizar os progra- I O principal provedor dos gatos ée
Carlos Puga, dono do bar vizinho:
no entanto, enviou a Brasília resposta mas orientando na
^
"Desde
"Desde
parte técnica, co.
que eles estao aqui. nao se
à Consulta sohre nnal n v:|lnr pnesi^j Jin tnmhi-m n lihenir rprnrsns narn n |
.,
.
__i
vc i'uto Ou uiiiuiu iia a-giio". Ne^umlia muru cm Gopacabana ceo xodo dos camelds e vigias ¦
estado do Rio", afirmou Brizola.
para o mínimo no Rio.
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Artes, em Laranjeiras, comemora seu aniversário
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ter, ao Caderno Cidade, no dia por dia — lá existem seis sanitários
Artes, em Laranjeiras, é conhecido como esquina
7/4/92. Na entrevista, dr. Zveiter —, teremos uma receita diária de
ilo mundo. Desde que foi inaugurado, em 21 de
CrS 2,9 milhões,
milhoes, ou seja, CrS 86,4
86,4
enaltece
cnakece sua gestão,
especialmente Cr$2,9
abril de 90, ele tem recebido artistas, intelectuais,
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If
*'
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turistas
e muita gente do povo, que costumam
"havia
manutenção
dos sanitários custe
advogados. Segundo ele,
um a
comparar seu pátio cercado de lojinhas com pranúmero enorme de processos disci- tudo isso por mês. A administração
ças importantes de outras cidades do Brasil e até
plinares. Agora não há mais.Jul- pode fixar o preço que quiser, pois
mesmo do exterior. Hoje, a esquina mais cultural
gamos em 1991 o dobro de proces- não há concorrência e uma pessoa
do bairro, no encontro das ruas Gago Coutinho
sos que em 90". Julgaram? No dia um.pouco mais civilizada se verá na
com Laranjeiras, vai comemorar os dois anos de
6/6/91 protocolei na OAB/RJ uma obrigação de pagar até CrS 5 mil, se
existência do mercado em grande estilo.
representação contra a dra. Lilian realmente necessitar. Isto caracteriA programação, com entrada franca, não tem
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econômide Souza Cardoso (OAB/RJ n°
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cado e sua transformação em centro cultural",
Sérgio R„d,isucs
ias até hoje. Scrgi.
Rodrigues Co,Cos- lítica. O corporativismo míope podeacrescenta
Bebeto.
hSje.
ta, Rio.
verá ser combatido. Quanto a esta. Em abril de 90, depois de uma campanha com
Banheiros
bilidade e outras conquistas dos
comerciantes e moradores de Laranjeiras, o MerMoro em Itaipava e sou fre- servidores, como a licença especial,
cado São José das Artes foi inaugurado, com o
qüentador habitual do Terminal não podem servir de instrumentos
lançamento de um vídeo documentário e da TV
Rodoviário Novo Rio que, como para o atraso nos serviços que se
Comunitária, canal 90, e a apresentação do espetodos sabem, se situa cm um local presta à população. Antonio Negrão
táculo Estórias (le Borboletas, que ficou seis meses
£3
de aromas não muito agradáveis. de Sá, Rio.
em cartaz. A programação cultural do espaço
Para completar o fedor e a indccomm
funciona hoje das terças-feiras aos domingos.
rosidade muitas pessoas fazem suas As cartas para esta coluna devem trazer
Atualmente,
estão em cartaz as peças infantis
necessidades em plena rua. A rodo- assinatura, enderço e, se possível, telefone
confirmação. Elas podem sair na inteMercado da História, às terças e quintas, e A véuviária tem banheiros. E custa CrS para
gra ou em parte e estão sujeitas a nova
turas do Palhaço Pam Pam, às quartas e sextas,
500 para usá-los. Resultado: uma redação, para maior clareza e concisão.
além do espetáculo Palhaços no Planalto, aos
sábados e domingos.
O comércio do Mercado São José, que funcioCursos
na de terça a domingo das 9h às 18h30, inclui a
Música
loja Ervas Aromáticas, de produtos naturais; o
gia, Cristais, Florais de Bach, RuO Conservatório Brasileiro de nas, Cromoterapia, Mitologia,
Armarinho das Artes, artesanato; Coisas da FaMúsica, na Avenida Graça Aranha Baralho Cigano e Magia Cigana,
zenda, de queijos, geléias e laticínios; Chocólatras
57, 12° andar, Centro, receberá a com aulas á tarde e à noite. CoorAnônimos, chocolates; a Creperie Max e a Sociecravista portuguesa Cremilde Rosa- denação de Baby Ahrends. Preço de
dade Morena, restaurante de comidas típicas que
cfo_Fernandes; que dará.curso, so.bre ..xada.çurso: CrS 45.200,00. Inforabre diariamente, à exceção das segundas-feiras,
"
-ntté--2hr-TnafflbémJuncionam no local a Jacaues
Música Barroca Portuguesa, nos mações: tel 226-6420.
dias 24 (das lSh às 20h) e 25 (das 9h Tapetes
Congelados, a Flora São José e uma peixana.
às 12h). Preço: CrS 20 mil. InformaTodos
os sábados é realizada uma feira de artesaComeça dia 24, no Lactário Próções: tels. 240-6131 e 240-5431.
nato no mercado, e aos domingos, umaa de antianti
Infância, em Botafogo, curso de seis
A,4 construção
constru^ao abandonada no Morro Nova Cintra tem espaço
espago para lazer
Inzer e turismo
Florais
auidades.
^
aulas sobre Tapetes (persas, caueaguidades,
. Começa dia 24, das 20h às 22h, sianos, turcos, chineses e outros),
curso- de Florais de Bach, com a com Tina Bianchini Giorgi. Com
Linha Vermelha
psicóloga Soyani de Carvalho e a aulas às segundas e sextas-feiras,
astróloga Dilene da Silva, na Rua das 14h30 às 16h30, a renda com o
Marquês de Abrantes 27, sala 1001, curso reverterá em beneficio do lacA
fila
fila do
dinheiro
curto
terá ônibus no
" no Flamengo. Preço: Cr$ 15 mil de tário. Preço: CrS 45 mil. InformamânÍcã0-&^FS4^miLde^mensnlida- cões: tels. 226-2299 e 551-0076.
agiotas", disse Yara Vargas, presidente do Iperj,
Servidores do estado
de. Informações: tels. 709-3125 e Jorge de Lima
que quase se irritou com alguns servidores na fila,
—tentam empréstimo e
dia 2-ée maio
627-4276.
A professora Vera Lúcia dos
que aproveitaram a ocasião para cobrar aumentos salariais do governo. Segundo Yara, a liberaçãoSamba
Reis fará palestra sobre O Poeta
reclamam dos salários
A partir do dia 2 de maio nove linhas de
do benefício foi possível graças ao pagamento
O David's Dance, na Rua Fran- Jorge de Lima - Entre a Raiz c a
ônibus vão circular pela Linha Vermelha. Os veíde uma antiga dívida pelo Previ-Rio, no valor de
cisco Sá 36, loja A, em Copacabaculos trarão adesivos — que terão como símbolo a
Flor. dia 23, às 20h, na Biblioteca
A perspectiva de obter um empréstimo de CrS
CrS 3,5 bilhões.
na, inicia dia 26 curso de Samba no
A 180 mil em condições vantajosas levou ontem
treliça da ponte da via que corta a Avenida Brasil
Popular de Botafogo. Gratuito. In—
Este é o segundo empréstimo concedido pelo
Pé, com Vilner David. As aulas seno pára-brisas e placas na lateral direita com a
formações pelo tel. 551-2449.
mais de mil servidores do estado a formarem uma
Iperj, após um jejum de 15 anos rompido no fim do
rão às terças e quintas-feiras, das Croquis
inscrição "Via Linha Vermelha". A CTC já soliciextensa fila em frente à sede do Iperj (Instituto de
ano passado. "Queremos devolver o instituto à sua
21 h às 22h, durante um mês. Preço:
tou à secretaria municipal de Transporte a autoriPrevidência do Estado do Rio de Janeiro), no
A partir do dia 21, a professora
finalidade social", explicou a presidente, avisando
taxa única de CrS 85 mil. Informa- Giselda Costa Ribeiro estará dando
zaçào para também colocar uma linha em circulaCentro da cidade. O empréstimo foi oferecido aos
servidores que recebem salários de até CrS 380 mil,
ções: tel. 267-4644.
que estão previstos novos empréstimos, para faixas
curso de Técnica de Croquis, no
ção na via expressa.
salariais superiores.
As linhas que circularão no local são: três do
Pós-Modernismo
Centro Cultural Cândido Mendes,
para ser pago em seis prestações, com juros de 11 %
tipo tarifa A (que fazem a ligação Ilha do Goverao mès.
Ontem, o sucesso da oferta foi tão grande
O Centro de Produção da Uerj, em Ipanema. As aulas, ás qaurtas e
"O dinheiro vai servir
nador—Centro — Castelo—Bananal, Castelo—
atraiu até quem não tinha direito ao benefina Rua São Francisco Xavier 524, quintas-feiras, das lOh às 12h, vão
que
a
para pagar prestaRibeira e Castelo—Bancários); as linhas 485 (Pccio, como a aposentada Clarice Garcia de Lima,
oferece curso de Pós-Modernismo e até o dia 11 de maio. Preço: CrS 80
ção atrasada da minha casa", explicou Maria
nlui—Copacabana), 322 (Castelo—Zumbi); 324
83 anos, que ao lado do neto Luis Roberto, de
Fiolosofia Hoje, dirigido a profis- mil. Informações: tel. 267-7141. raZélia do Nascimento, que recebe CrS 223 mil
sete, e da filha Cleuza de Lima, de 62, foi ao
mais 109 e 111.
(Castelo—Ribeira), 326 (Castelo—Bancários) e
sionais de nível superior. Com aulas
trabalhar como secretária do colégio Sanpara
328 (Castelo—Bananal). Na linha 634 (Saenz Peinstituto à-toa."Pensamos que o empréstimo era
às segundas e quartas-feiras, das Autodefesa
ta Teresa. Moradora em São João de Meriti,
na—Freguesia) houve uma divisão da frota: apeaberto também aos servidores municipais", expli16h às 18h, o curso será realizado
Maria lnes Casimiro e Jorge Pax
Maria Zélia é mais um caso de mutuário que
nas um terço dos carros vão circular pela Linha
cou Cleuza, que, decepcionada, seguiu com a mãe
de 27 de abril a 27 de maio. As vão ministrar Treinamento de Aunão
consegue manter em dia o pagamento das
Vermelha.
O
restante
continuará
inscrições terminam dia 24. Preço:
todefesa Psíquica, no Centro de Espara a sede do Previ-Rio, o instituto de previdênpassando pela
prestações da casa própria.
Avenida Brasil.
cia
do município,
CrS 30 mil. Informações: tel. 284- tudos da Energia-Matéria, em Comunicipio, para saber se lála havia algum
"Queremos
tirar os servidores da mão dos
Com exceção do percurso pela Linha Verme8322, ramais 2417 e 2507.
beneficio semelhante.
pacabana. As aulas serão nos dias
lha, os itinerários de todas as nove linhas foram
24. a partir das 18h30. e 25, das lOh
Quadrinhos
Adriana Caldas
mantidos em quase toda a sua extensão. Assim, os
O caricaturista Jorge Guidacci e às 12h e das 14h ás I9h. Preço: CrS
usuários poderão pegar seus ônibus nos pontos
30 mil, com apostilas. Informações:
a artista plástica Déborah Trindade
habituais. Antes de autorizar a circulação das
estarão no Centro Cultural Cândi- tel. 542-9967.
nove linhas, uma comissão técnica de engenheiros
do Mendes de Ipanema, de 23 de
Comerciais
da
secretaria de Transportes fez um estudo para
abril a 23 de maio, dirigindo o
Criando e Produzindo Comerverificar qual o percentual de passageiros que
workshup de Criação c Técnica de ciais é o tema do curso que será
desce ou pega condução na Avenida Brasil, além
Personagens de Histórias em Qua- dado pelo produtor Marcos Fraude identificar a percentagem dos que pegam os
drinhos. Preço: CrS 80 mil. Infor- clies, a partir do dia 27, no Centro
ônibus nos pontos finais e têm como destino o
267-7141,
níações: tel.
ramais 109 e Cultural Cândido Mendes da Praça
Centro.
128.
15, Centro. As aulas, às segundas e
O secretário municipal de Transportes, Carlos
Reciclagem
quartas-feiras] das 20h às 22h. irão
Litpi.
disse que os técnicos da secretaria procuraaté
o dia 20 de maio. Preço: CrS 100
Terá início dia 24, no Espaço
ram
redimensionar
as frotas para facilitar, em
Cultural Senador Correia, em La- mil. Informações: tel. 224-8622. raespecial,
a
vida
dos
moradores
da Ilha do Goverranjeiras, curso sobre Papel Reci- mais 252 e 256.
nador que se dirigem ao Centro. Isso sem prejudiciado, destinado a adolescentes de Ecologia
car os passageiros que tomam os coletivos ao
II a 16 anos, com Analú e João
A Associação Brasileira de Emlongo da Avenida Brasil. Segundo Lupi, as três'
Modé, que vão ensinar técnicas de genharia Sanitária e Ambiental
empresas
que operam as nove linhas — Paranaaproveitamento de diversos tipos de promove, de 27 a 28, fórum de deIdeal e Auto-Diesel — concordaram com as
puã.
Preço:
bates
CrS
20
sobre
de
mil
A Crise dos Órgão Ammatripapel.
mudanças. Ele ressaltou que o preço das passacuia e CrS 50 mil de mensalidade. bientais no Ano da Rio-9Í Os denao será alterado. As tarifas serão reajustagens
bates
Informações: tel. 285-2948.
serão realizados na Rua do
das
as passagens municipais tiverem auquando
Russel I. Glória. Gratuito. InforEsoterismo
mento.
O Centro Cultural e Esotérico inações: tel. 210-3221.
Segundo os engenheiros da comissão técnica
Portal 17. no Jardim Botânico, dá
¦<
da
secretaria, as linhas que vão passar pela via
'
" 'X
Para
são necessários dados soinicio a novos cursos de Tarò, As- brea publicação
expressa terão seus tempo de viagens reduzidos
data de inicio. preço ou gratuidade Jos
O
empréstimo
de CrS 180 mil levou mais de mil servidores à sede do Iperj
troloaia. Quironiancia. Numerolo- cursos e telefone para informações
entre 10 ou 15 minutos.
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vídeo, jóias de família e até ovos de
da PM Genilson Martins Silva e
ele
acabou
cabana,
esfaqueado
não
foi
monto 301, o militar reformado
e,
identificado
com
que
por falta de
Rio. Guilherme dirigia seu Gol
Páscoa. A granada que tinham me
Evandro Pontes de Azevedo, que faferimentos leves nas costas, teve que ser
documentos. De acordo com inforShirley Moreira.
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Mundial para
invade
Banco^
area
área invadida

crédito
garantia
para
mais fundos sejam levantados:
O governador Leonel Brizola declarou
para
"Nós que
do estado também pensamos que nosontem que o governo do estado continuará
apoiando o Fórum Global, com a possibilisa contribuição com infraestrutura seria sudade do uso da linha de crédito de Cr$ 3,5
ficiente, mas não foi e por isso entramos
bilhões já autorizada pelo Banerj, mas que
com a doação de CrS 1,5 milhões, e mais o
ainda não pôde ser utilizada em sua totaliapoio da linha de crédito", disse.
dade pela falta de garantias de novos recurO coordenador geral do Fórum Global,
sos para o evento. Brizola visitou os escritoWarren
Lindner, indicou que vários goverrios instalados no Hotel Glória, e depois
de
outros
nos
países estão mobilizados, inreuniu-se com os organizadores, Warren
a vinda de muitas
clusive
patrocinando
Lindner e Tony Gross, para fazer um baONGs. Mas, para entrar com o montante
lanço sobre a situação do Fórum Global,
da confirmação da
que falta, eles precisam "Precisamos
que ainda não reuniu a verba necessária
urgenajuda
governamental:
os
sua
realização.
Até
organiontem,
a
para
temente de um documento escrito com a
zadores já haviam recebido a confirmação
promessa do ministro Carlos Garcia, que
de 11 mil pessoas que virão de 125 países.
comprometeu-se verbalmente com a ajuda
Apesar da dúvida em relação ao levantaestimada em de USS 3 milhões cm equipamento dos USS 7 milhões necessários, o
mentos e outras facilidades". Os organizao
Fórum
não
acredita
governador
posque
dores pretendem negociar com o Banerj,
sa ser cancelado: "Esse evento dará legitiainda esta semana, para que a doação da
midade â conferência oficial, trazendo muiSecretaria do Meio Ambiente, de CrS I
tos recursos para o Rio. Imagino que alguns
empresários devam se sensibilizar", explibilhão sirva como garantia para a liberacou. Brizola afirmou que vai entrar em
ção de mais CrS 2 bilhões da linha de
contato com o prefeito Marcello Alencar,
crédito que restam.

Teodomiro Braga
Correspondente
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 desenvolvimento sustentável no Mato Grosso
ameaça virar o novo alvo da campanha dos
grupos ecológicos americanos contra a devastação do meio ambiente na Amazônia.
Em carta enviada no final da semana passada
ao presidente do Banco Mundial, Lewis T.
Preston, a organização Environmental Defense Fund (EDF) pede que a aprovação do
projeto, marcada para 26 de maio, seja condicionada à remoção dos garimpeiros que
invadiram o territórios dos índios sararé, localizado na área a ser beneficiada pelo plano.
Uma das mais ativas organizações ecológicas americanas, a EDF planeja mobilizar
outros grupos ecológicos americanos c fazer
um grande barulho em torno da questão
zsy^./\
durante a Rio-92 se o Banco Mundial aprovar o projeto sem providenciar antes a saída
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'Borrachudo'
vira
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 inseticidas que hão sejam nocivos ao meio ambiente. 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-

ameaça

trar pelo país, trazida por garimpeiros contaminados 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, lembrando que já há casos conhecidos em
Goiás e na Bolívia. Ele explica que é difícil
controlar a doença, por falta de conhecimento 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 também o controle de outras doenças transmitidas por vetores.

— Terça-feira,
Rjgjte Janeiro
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carlos da silva

Carlos Magno

ÁRIES • 21/3 a 20/4
Continua a tendência de sobressaltos
emocionais além de
uma mudança quase que radical na sua
.forma de se comportar, amar e se posicionar diante dos seus dilemas, pudores e
atrações. Atenção a tiques nervosos.

TOURO • 21/4 a 20/5
Dificuldade em con- m
trolar sua ira e seus
anseios, de se des- m
tacar como uma pessoa especial ou mesmo quebrar a rotina e dar mais espaço
para que coisas novas o tirem de uma meta
previsível. Ânimos agitados.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
As parcerias vivem
um momento crucial
de mudança e de renovação. O dia é agitado, incomum e o
pressiona a tentar alternativas criativas
que suplantem seus medos, hábitos antigos e idéias ultrapassadas.

CÂNCER *21/6 a 21/7
Sensibilidade exacerbada e pressão
para se esquecer um
pouco do passado e ser mais despojado
para poder se adaptar aos recentes acontecimentos. O dia favorece o uso mais amplo
da sua intuição.

LEÃO • 22/7 a 22/8
Disputas afetivas
reações afetadas
C?5- \ ^
rebeldes e desconVofrr ¦
tentamento com a rotina inflamam ainda
alnda
mais seus desejos de transcendência. Porém a intransigência dificulta a pacificação
de conflitos pendentes.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
A vertigem dos
acontecimentos não
dá brechas a comportamentos comodistas. A cada momento
é necessário readministar o que já parecia
certo para não ficar se chocando continuamente com mudanças súbitas.

LIBRA • 23/9 a 22/10
Cautela especial deve estar na ordem
do dia, sobretudo
dos librianos do 2o decanato e do início da
regência, devido a uma tendência a expressar talvez de forma bizarra e afetada
suas idéias e reclamações.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
0 clima de insegurança 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.

~~2

3

4 I 5 I 6

7 I 0 I 0 110

11
12
14

HUia
HHTTi
¦BlO

2°

21

16
H"
2^

23
27
H2B
_ —¦
HilZIJil
nil
jt

HORIZONTAIS — 1 — mania que têm certas aves de
arrancarem e comerem as próprias penas ou as de
outras aves; 11 — devassidões, bandalheiras; libertinagens; 12 — designação comum aos arbustos ornamentais das rubiáceas, de flores pequenas, brancas ou
vermelhas, reunidas em inflorescências maciças; gènero de plantas da família das Rubiáceas, medicinais e
ornamentais (pl.); 13 — embarcação italiana anti-submarina aparecida na Segunda Guerra Mundial; peso
usado 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; 15
embarcação de estrutura resistente, com proa e popa
iguais, 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
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tureiros e exibicionistas. Mesmo assim oo
Naoinsistaem
insista em moldar os outros
paciencia suas dificuldades
amor pedem mais intimidade.
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atuais de relacionamento.
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conforme as suas carências.
dia ée rico em intensidade.
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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 Antiquarius.
Consumiram boa parte da tarde na elaboração de unia lista de
convidados para um almoço que será organizado ein homenagem 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'
O ex-secretário Pedro
Paulo Leoni Ramos foi degustar os seus ovos de Páscoa no litoral dourado da
Florida.
Passeou al mare num iate
de 60 pés e fez footing noturno no movimentado shopping-center Coco-Walk,
o novo must de Çoconut
Grove, em Miami Soutli.

Que país!
Os tele-jornais de sábado
focalizando lances da farra
do boi, no Sul — uma selvajeria o abate de um boi com
um tiro de fuzil por um soldado —, malhações de Judas
etc, deram o que pensar.
O Brasil parece às vezes
um pais de idiotas e maniaCOS.
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serão implantadas pelo ministro da Saúde, Adib Jatene,
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:,—
I
assinada
Hélio
por He
decora^'ao,
ministro, a propósito da alicado para o dia 20 de junho a
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mulher, e Fábio Marcozzi.
suas obrigações de católico praticante comparecendo
antiquário Armando Cam
Cama—
antiquario
Não é à toa que em tupiConime il faut: no mosteiro
CJUase todas US
no Domingo de Páscoa em Paris à missa solene das
as grandes carao
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rão e que estarão
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de São Bento, com pompa e
llh celebrada na Igreja de Notre Dame.
opera da Europa. Tamaté um jardim de inverno.
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que voa mal".
circunstância.
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• Oo bar será
Com ele, o embaixador Carlos Alberto Leite Bar^ue rege
sera transformado:
transforina
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AIS Pavarotti? A prinbosa e o diplomata José Carlos Fonseca.
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cipio, a chegada de vent
vent Garden. Lá,
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La, Cellario
Cellano diriReconhecido por turistas brasileiros, Marques Modiri- 'i£sglcs.
Tomará posse na quinta-feira como secretário-geral do Itama•Ll Mm dois novos discos — ge
reira foi saudado e fotografado à saída do culto e até
La
:
ge o tenor no Rigoletto, na La
raty o embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa. Seu chefe de
? * *
autógrafos deu.
um em vinil e outro em CD — Traviata
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da vocal massa adiposa ée dig- das
O ex-diretor-geral da Air France José Halfin está prestes a
das com árias
arias e ensembles selesele- .•inspiração é uma
j
mistura
do
abrir um escritório de consultoria de aviação civil.
• Depois, rumaram todos para a embaixada, onde
na apenas de duas rotundas e cionados no LP Trechos favoDe volta ao Rio do fcriudüo em Florianópolis, Narcisa e Caco
elegante Annabel's, de LonLeite Barbosa recebeu para um bobó de camarão.
singelas bolas pretas. Com ritos de óperas, da Som Livre.
Johannpeter.
dres,
com
o
sofisticado
Neal's,
•
Com a presença também de Zélia e Jorge Amado,
uma legião de bons tenores
0 vice-chairman do Chase Manhattan, llobert Douglas,
Completam o CD Recita!
de Nova Iorque.
com a filha, Paloma, e o ex-ministro Eduardo Portella.
dando sopa por aí, insistir Verdi Puccini passagens de
ganhará um stag-dinner dia 23 no Country Club oferecido pelo
vice-presidente do Chase Brasil, Lywal
"ocuparSalles Filho.
com o gordo italiano indica o duas outras óperas. A primeiRonaldo Zanon
Novamente no Rio, voltando a
o seu belissimo apartaniais vil e descarado mercanti- ra é um Rigoletto, de 1966,
mento da Rua Baronesa de Poconé, o presidente da Funtevè,
Walter Clark.
lismo. Várias de
realizado no TeaD.Pedro Gastão de Orleans c Bragança e D.Esperanza embarsuas coletâneas
tro delFOpera de
carão no dia 21 para a temporada anual de férias em Sevilha.
com árias e canCercado dos amigos mais próximos, festeja hoje aniversário o
Roma, com a feliz
jornalista Ivan Monteiro.
ções populare
regência de Cario
Um dos grandes must do Rio na Semana Santa foi o sorvete
simplesmente eoMaria Giulini, e a
de acerola da Babuska de Botafogo.
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Chegando de uma rápida temporada em Buenos Aires. Paula
outra é La Bohèpiam as mesmas
PHmI
Junqueira Jo?o Cleofas.
de 1961, dirigravações de ouA embaixatriz Laís Gouthier será homenageada na sexta-feira
tros discos. Típicom um jantar oferecido por Suely c Ricardo Stainbowsky no
por Francêscos produtos caCastelo da Lagoa.
M o 1in a r i
Esperados no Rio no domingo Claudia e Cyrill Niedzielsky.
ça-níqueis, para
Pradelli, no TeaLou e Boni de Oliveira Sobrinho movimentaram o fim de
consumo imediatro Municipal de
semana em Angra recebendo para churrasco.
to. Luciano PavaNoélia Chermont de Britto reunirá amanhã um grupo jovem
Regia Emilia. Nerolli— trechos fapara jantar no Aquarela.
nhuma das grava*f»MHK ?
O presidente Fernando Collor está disposto a ir a Nova Iorque
'
voritos de óperas,
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ções dos dois lanem setembro para a Assembléia-Geral da ONU.
da Som Livre, e
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se
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nao jogam mais
versão de Otello,
vista 01a, a Manchete espasexta-feira vendendo alimolho nesta pasnhola, abre uma grande e
onde ele está com
mentos e bebidas — quase
elogiosa reportagem sobre
ta. São antigas
uma tonelada de salmão,
a garganta um
Xuxa.
de
caviar
russo
300
e
quilos
remasterizadas
e li- tanto obscurecida pela idade e
gravações,
Ilustrada com fotos tiraMarie-Annick Mercier e Paula Junqueira em noite de coquetel
cerca de 1.200 caixas de
vres dos grunhidos e chiados pela gordura, o Pavarotti desdas em Miami.
champagne e scotch — que
¦ ¦ B
capazes de transformar Tito tes LP e CD está tinindo de
pertenciam à PanAm e estaSchipa num jeca cantante.
novo. Nenhum travo, nenhum
vam estocadas em armazéns
Segredo
Entrevista
da empresa no Rio é apenas
Os dois discos foram grava- pigarro agrava o brilho agudo
Nada
o
de
uma
série
de
consegue desagradar
primeiro
dos na década de 60, em con- de sua voz, no auge de uma
0 presidente Fernando Collor lem marcada para esta
organizados pelo lei- jnaja_Q-J!H»i«è^-MinrCÍtÍB
quatro
O Banco Bandeirantes
dições nem sempre muito ade- força que nem os precários resemana uma grande e abrangente entrevista sobre o
Irmix^J-Q-ãe-Smãm:
Marques Moreira no momen(leia-se Gilberto Faria) já
"
quadas. Era um tempo em que gistros conseguem diminuir.
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to do que as especulações em
r?c?l)cu—c cinal \ ci clc uttõ _Brasil,_gm)lDg'!i n Big-iMS;
_as_gra-vaç1jw em 70 rpm a[n^- For vezes, a orquestra do CoVai dá-la à revista Business WeeK.
torno das reservas cambiais
autoridades brasileiras e art/m segundo, marcado
resistiam, ao lado das moder- vent Garden soa feito uma rebrasileiras publicadas volta e
gentinas para instalar-se,
para o dia 6 de maio, vendeem Buenos Aires.
nas 33 e 1/3 rotações. E Pava- treta na La Traviata do CD e,
meia na imprensa.
rá ao bater do martelo os
Elas vão muito bem.
escritórios, lojas e móveis da
Abrirá em breve ali uma
rotti era uma promessa imber- na La Bohème dos dois discos,
A morte de Grace
companhia.
0 que incomoda o ministro
agência.
be e bem mais-.jmagrinha. O as vozes somem no fundo do
Depois de 10 anos, revelou-se finalmente o resultaé o fato de as notícias estimuDois outros, ainda sem
CD Recital Verdi'"Puccini, da palco. O Questa o quella do
do do inquérito aberto para apurar as causas do
larem o apetite dos bancos
data marcada, liquidarão o
acidente que matou a princesa Grace, de Mônaco.
gravadora CID, contém um Recital Verdi Puccini alivia as
credores.
que resta no pais de equipa* * *
Era ela mesma que estava na direção do veiculo e
mentos técnicos — inclusive
pouco disso tudo, numa cordi- orelhas destes rouquejos. O
Boca de siri
Se os banqueiros estrannão a filha, a princesa Stéphanie, então com 17 anos,
duas turbinas de 747-200 —
lheira de depressões técnicas e CD ainda conta com a particicomo se chegou fartamente a especular.
Se ouvir os amigos mais
que a extinta companhia
geiros acreditam que as resermontanhas de
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Scotto na Trabilhões de dólares, o apetite é
tônio Carlos Magalhães vai
conduzia o automóvel por uma das estradinhas que
*
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que
masterização reaviatta e no Rigobaixar um pouco a bola e
serpenteiam pelas corniehes do principado, afobou-se
um; se eles são informados de
O que for arrecadado, será
lizada no Japão o
adotar uma postura menos
e, numa curva mais acentuada, errou o pedal, pisou
letto. Estes dois
destinado a zerar as dividas
que as reservas já estão prófundo no acelerador e despencou no abismo.
falante.
salva de algumas
ximas da casa dos 15 bilhões,
discos estão bem
fiscais e sociais e liquidar os
Acham
a coisa muda.
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está
compromissos com ex-funcioavalanches. Fo***
que
longe de serem
Para pior.
dando entrevistas demais.
nários e ex-clientes.
E mais: não estava com o cinto de segurança.
ram gravadas três
modelos de sofisóperas ao vivo. A
ticação fonográfiZózimo Barrozo do Amaral e Fred Suter
montagem do Coca. Mas ainda
vent Garden de
não inventaram
La Traviata é de
um digita! áudio
"3^1
de 1965 e a
margode
,ape
março
substitua
IjjRflPSSIllHMHffHI
_
tape que
L ^*1 J
d
qfe substitua
Classificados JB
regência ficou por
o cantor.
Arraiolo de Diamantina
PROJETO LAPA 614
61/2| i|ttHi||
conta
conla' de
cic Cario
Carlo
¦ ¦ Cotações:
rntfl^nps' •
m
||HiB
PROJETO
Casa Caiada
Felice Cillario,
Cillario,
rujm
regular ?
ruim ??regular
c/MARIA
c/MARIA CREUZA
CREUZAl
HSSSJIBH
Tapetes de Tear
Dias: 22,
25
¦
23, 24 e 25
um
22,23,24
urn argentino nana? ? bom ? ? ?
con
cci1")
Dias:
"Asa Branca".
~tecu:
banda
Após
o
show,
dance
c/
a
Branca".
¦
JOU"JJ
Z
^
Apos
tnr'i
livnHn
it'ilin
IMHInr
.
5
8
0-5522
"
v
turalizado
italia__
turdlizado Italiaótimo ?????
? ? ? •/
JMMEpgjllS^
otimo
Si, 17. Tels.:
deSM7.
Av. Mem de
Tela.: 252-0428/252-0966.
252-0428/252-0966. 1
11
A^Mem
no com passagens Renata Scotto
Scotto
L—__—_J
excelente excelente
BIIIIIIM^
IPANEMA Visconde de Pirajá, 203 A Te!.: 287 1693
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Hkoteiko
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. StarCopacabana (Rua Barata Ribeiro, 502/C — 2564588): 14h, 16h30,19h, 21h30. (12 anos).
Chefe malioso vai para Hollywood tratar de negõcios, 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 Farnsworth e Lauren Bacall. Studio-Copacabana (Rua
Raul Pompéia, 102-247-8900): 15h30,17h20,
19h10,21 h. Cândido Mendes (Rua Joana Angélica, 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 que
tornou-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 (White
room), 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. (14
anos).
Conto de fadas moderno sobre um jovem sonhador, que pretende ser escritor, e seu relacionamento 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 — 2406541): 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 Vicente, 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 transportar uma manada até o México, mas os riscos e

— 265-4653): Harvey
sandu (Rua Senador
Sonador Vergueiro, 3535-265-4653):
Harvey Keitel e Michael Madsen. Arte-UFF (Rua
dificuldades da viagem servem
amadurecS- sandu
serusm para amadurecê15h20,17h, 18h40,
20h20, 22h. Novo Jóia
18h40,20h20,
Jiia (Av.
Miguel de
los e consolidar a amizade. Oscar de melhor ator
da Frias, 9 — 717-8080 — Niterói):
ator 15h20.17h,
Niteidi):
(Av. Miguel
Copacabana, 680): 14h40, 16h20.
16h20, 18h, 19h40,
19h40, 16h20,18h40,
16h20,18h40,2121 h. (14anos).
coadjuvante (Jack Palance). EUA/1991.
EUA/1991. Copacabana,
(14 anos).
21h20.
(Manos).
(14anos).
MR.
—
MR. E MRS. BRIDGE - CENAS DE UMA
HOOK, A VOLTA DO CAPITÃO
CAPITAO GANCHO
GANCHO 21h20.
UMA LUZ NA ESCURIDÃO
ESCURIDAO (Shining through),
through), FAMlLIA
FAMlLIA (Mr. and Mrs. Bridge), de James Ivory.
Dustin HoffHolf- UMA
(Hook), de Steven Spielberg. Com Dustln
Com Paul Newman,
Melanie Griffith, Michael
Michael Com
man, Robln
Hos- dede David Seltzer. Com Melanle
Robin Williams, Julia Roberts e Bob HosNewman. Joanne Woodward, Blythe
¦
Blylhe
Douglas, Liam Neeson e John Gielgud. Roxy-1
— Douglas,
Danner e Simon Callow. Club Cinema-1 (Rua
Roxy-1 Danner
kins. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759
759—
—
—- 714-3227):
Sao Luiz 1 Coronal
(Av. Copacabana, 945 236-6246), São
Coronel
235-4895): 14h, 16h35,19h10, 21h45. Art-FasMoreira
César,
211/153
Art-Fas- (Av.
C6sar.
714-3227)
«fe
*
*7
Rua do Catete,
•&s*®-x>r & mmL^k
Calete, 307 — 285-2296), Rio-Sul (Rua
hion Mall 3 (Estrada da Gávea,
16h,18h20,20h40.
18h20,20h40. (10anos).
322- Run
Givea, 899 — 322(Rua 16h,
(10 anos).
—
de
Sâo
Vicente,
Marquês
274-4532):
52
S3o
Vicente.
274-4532):
Qs
62
21h35.
Art-Fashion
1258):
13h50,
16h26,
19h,
21 h35. Art-Fashion MarquSs
1268):
16h25,
J"
OS
AMANTES
DE
MONTPARNASSE
MONTPAHNASSE
fMnnr
*1*^
(Mont14h30,16h50,
16h60, 19h10, 21h30. Barra-2 (Av. das
Mall 4 (Estrada da Gávea,
das flamsMersf
322-1258): 14h30,
G4vea, 899 —- 322-1268):
JacquesJ Becker.
deJacaue
Backer Com Górard
parnasse 19), de
Gfrard
SPi*
T"*
Américas, 4.666 — 325-6487), Palácio-2
Paltlcio-2 (Rua
14h20,
]6h55.Art-Tijuca
de Bonfim,
Condede
14h20,16h55.
Art-Tijuca (Rua Conde
Bonfim, Americas,
(Rua
philipe
Philipe, Anouk
Anou'k Aimée,
AimSe Lili Palmer ea Lino Ventura.
Ventura
iBl#
"JP
— 254-9578): 13h30,16h05,18h40,21
do Passeio, 40 — 240-6541), Tiiuca-2 (Rua
406
16h05 18h40,21h157
h15.
406-254-9578):13h30
<?" ES'^° Botafogo/Sala
da
^otalogo/Sala 2->ih
Volun,^
da __
(Rua Voluntários
Conde de Bonfim, 422 — 264-5246), MadureiraH|
J
¦¦¦¦¦¦¦inn.
Madureira- Estação
4a4° feira, a partir das 16h05. Art-Casashopping
Art-Casashoppmg 2 Conde
«?Pi#m
—537-1112):
kit
nra.
^Km
1
p4.;
nH
'
Pátria,
21
88
h.
glMMiS&lll
" TW1 "
450-1338), ™rla,B8 5d7-1112).21h.
64 —- 450-1338),
Art- ' 1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54
(Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746), AriPETER PAN (Peter Pan), desenho animado de
da
Central (Rua
Vlsconde do Rio Branco,
Branco. 465 — PETER
Madureira 1 (Shopping Center da
(Rub Visconde
de Madureira — Central
Hamilton Luske e Clyde Geronimi. Produção
Producao dos
dos
717-0367 — Niterói):
«
Niterdi): 14h, 16h20, 18h40, 21h.
390-1827): 13h15,15h50,18h25,21 h.h.4"feira,a
21h. Hamilton
4" feira, a 717-0367
Estúdios
Walt
Disney.
—
CopacaCopacabana
Ópera-1 (Praia de Botaiogo,
(Av. CopacaBotafogo, 340 552-4945): EWOdios —
2 (Shopping
partir das 15h50. Art-Madureira
^¦¦Pr' :
(Shopping Opera-1
255-0953):
14h30,16h,
bana,
801
17h30.
4a
—
4a
14h,
16h20,
18h40,
21
,
5», a partir das
21h.h. 4o4" e 5o,
Center de Madureira
das bana,
390-1827): 17h50,
17h50, 14h,
"*1^
5a,
às
15h30.
Conde
Tijuca-1
e
de
Bonfim,
5»,
As
Bonfim,
(Rua
anos).
16h20.
¦
20h25. Campo Grande (Rua Campo Grande, 880
WMlWw W»
/
(12anos).
e 422 — 264-5246): 14h, 15h30,17h. 4a e 5«, às
880 16h20. (12
— 394-4452),
S<
394-4452), Star-São
:
Gonfalo (Rua Dr. Nilo
Sttt-Sio Gonçalo
Nilo DESEJ08
DESEJOS (Final analysis),
analysts), de
da Phil Joanou. Com
Com
^
—
das
Américas,
15h30,17h.
Barra-3
4.666
(Av.
Peçanha,
Pe?anha 56/70
55/70 —- 713-4048), Windsor (Rua
Richard
Gere,
Kim
Basinger,
Uma
Thurman
(Rua
Richard
e
Eric
Gere.
Eric
^^71
V
f^n
^h
^
,I
13h30,
15h.
4a
e
5a,
às
325-6487):
15h.
Norte
- 717-6289 —- NiteCoronel
Corone Moreira César,
Cisar, 26 —
Nile- Roberts.
Roberts. Roxy-2 (Av. Copacabana, 945 —- 236236- c*w«P'»
JSMP
^4. JHH
s«kJL» 5.474
k 474 — 592m
Shopping 1 (Av. Suburbana,
Suburbana.
592rói),
.
^BPP^BBP^
r6i), Niterói
Niterdi Shopping 1 (Rua da Conceição,
Conceicao, 6245)
6245), São
285- Shopping
Sao Luiz 2 (Rua do Catete,
Catate 307
307— 285
« "***
14h, 15h30. 4-e
4a e 5a,
9430): 14h
Center
Kf
5-^sàs 15h30. Cemer
188/324 — 717-9655): 13h, 15h40,18h20,21
16h40,18h20,21 h!
W*Pf'
h. 2296)
—9430):
Leblon-1 (A^
Ataulfo de Paiva, 391
2296), 2^1
ml
(Av.
-6909):
—
César,
Coronel
-drnkt-tBSP
265
Moreira
711
C§sar,
711-6909):
(Rua
^SKi
Niterói
Niterdi Shopping 2 (Rua da Conceição,
Conceigao, 188/324
188/324 239-5048)*
239-5048): 15h,
19h20, 21h30.
15h 17h10,
17h10 19h20
21h30 Barra-3
Barra-3 (Rua
15h30,17h. *4a e *.
5a, toàs 15h30.
Art-Madurei-717-9655):
15h30.M-Madvej.
717-9655): 13h30,16h10,18h50,
13H30,16h10,18H50,2121 h. PatM
Pathê ?£.
Américas, 4.666 — 325-6487): 14h
16h40, ra14h,2 15h30.17h.
d^Aml^
(Av. das
^
de Madureira — 390(Shopping Center ~
39°"
- 220-3135),
Florlano, 45 —
220-313B). Paratodos
Paratodos 18h50,21
(Praça
(Prapa Floriano,
21h.
Odeon
18h50,
Mahatma
Gandhi,
2
h.
(Praça
(Prapa
tX
^A
-Wi
1827):
14h40,16h10.
'
—
(Livre).
<
>'
Arquias
Cordeiro,
350
-220-3835):
281-3628):
281-3528):
-220-3835):
(Rua
14h,
16h10,18h20,
20h30.
Amé16h10,18h20,20h30.
Ami>'
?50
\
iSl!8^^13318h30,21
JCordelro'
"v
13h30,16h,
18h30,21h.
h. (Livre).
PRIMEIRO AMOR (My girl), de Howard
(Livre).
Howard
r/ca
rica (Rua Conde deda Bonfim, 334 — 264-4246),
264-4246), MEU
PRIMEIRO
Zieff. Com Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, MaMaMadureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — Zieff.
Quando seus filhos são
sao seqüestrados,
seqiiestrados, advogado
.'JmSikS*:
advogado Madureira-2
caulay Culkin e Anna Chtumsky.
Chlumsky. Studio-Catete
450-1338), Norte Shopping 2 (Av. Suburbana,
Suburbana,
caulay
Peter 450-1338),
precisa reassumir sua velha identidade de Peter
—
—
592-9430),
do
Catete,
Icaraí
5.474
de Icaral, 161
228
Pan, vencer
15h30,
205-7194): 15h30,
Icaraf
(Rua
veneer o medo de voar e enfrentar o terrível
161 (Rua
terrlvel 5.474
>.
-717-0120): 14h30, 16h40,(Praia18h50, 21h.
17h20,19h10,21 h. (Livre).
capitão
21 h. (12
capitao gancho na fantástica
fantSstica Terra do Nunca.
(Livre).
Nunca. —717-0120):
(12 17h20,19h10,21
\
f
anos).
EUA/1991.
A GATA BORRALHEIRA (CindereUa), desenho
animado
de
'
Walt
Disney.
Ricamar
Copaca(Av.
UM GOLPE DO DESTINO (The doctor), de
i
de Sj'™'™'*
\
9^
q'™S[- (?'c®™'
AO nTT Hfm UM
bana, 360 — 237-9932):
15h. Cândido Mendes
Randa Haines. Com William
WHIiam Hurt,
Hurt Christine Lahti,
Lahti,(Rua Ang^icf
—
Joana
FILMES ^,andha,Hhapnet.Com
Angélica.
63
267-7295):
V X
WM
¦ OUTROS FILMES
14h30.
eS
267
71^):^3"
IATTmn
^
Elizabeth Perkins
"*SB;
Perkinsee Mandy Patinkin. Copacabana
Copacabana AtéA.4rfnmi„„„-Jm„ZZ..
1'k
^Hi
nl
»f|
domingo
no
Cândido
Mendes. ( ivre).
''^P^88Me'
2», 3",
(Av. Copacabana, 801 — 255-0953): 2a,
3*. 6" e
es. (Livre).
TOMATES VERDES FRITOS (Fried green toto- (Av.
j
dom.,
às
19h20,21
h30.4»
e
5",
O
SILÊNCIO
às
17h10,19h20,
- »'
matoes), de Jon Avnet. Com Mary Stuart MasterMaster- dom,fc19h20,21h30.4»e5*.4s17h10,19h20. O SILENCIO DOS INOCENTES (The silence oi
ol
' /vf
SSb„ àsds 19h20. (Livre).
lambs), de Jonathan Demme.
son, Mary Loulse
**
Damme. Com Jodie
Louise Parker, Kathy Bates e Jessica
Jessica 2121 h30. Sáb.,
K
Jodie
(Livre). thethe tambs),
f
f
¦*,"?
Foster,
Anthony
Hopkins,
Scott
Glenn
e
Ted
LeTandy. Art-Fashion Mal/
LeGSvea, CABO
Mall 2 (Estrada da Gávea,
CABO DO MEDO (Cape Fear),
Fear) de Martin Scor"A JL "
Scor- Fos,er'
¦
—
vine.
Veneza
Pasteur,
184
VeneM
295-8349):
V]SW|,
295-8349):
(Av.
.
f\
899 - 322-1258): 14h35, 17h, 19h25, 21h50.
21 h50. sese.
\ |
sese. Com Robert de Niro, Nick Noite,
«g|i
\f
Nolle, Jessica
Jessica yino
15h, 17h10,19h20, 21h30. Tijuca-Pa/ace
Ti/uca-Palace 1 (Rua
Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11,2.150
11,2.150
Lange e Juliette Lewis. Metro Boavista (Rua do 16M7H10,19h20,21h30.
%
«¦
(Rua
/
1/
j
—
.mm**.
'
Conde de Bonfim, 214 228-4610): 14h30,
— 325-0746):
325-0746): 16h10,18h35,21 h. Star-lpanema
14h30,
MMt M
Star-lpanema
,
Passeio, 62 — 240-1291):
14h,
16h20,
240-1291)-14h
18h40,
16h20
T^"
..."
18h40
Conde
16h40,18h50,
21
h.
4a
das
e
5a,
a
-4690): 15h,
16h40. Joanne
21V" 6 5"' ®parti''16h40'
JOanm Woodward e Paul Newman em Mr. & Mrs.
-521-4690):
partir
Visconde de Pirajá,
15h, 21h.
PirajS, 371 —521
21 h. Condor Copacabana
(Rua
Figueiredo Ma(RuaViscondede
MlS. Bridge
Ma- l6h?0',1D8h5°'
(Rua'pigueiredo
Center (Rua Coronel Moreira César,
•?RR.9Rin\ (Rua
C6sar, 265 — 711
711&
/ *,r,n do Machado 1 Center
17h20.19h40. 22h. Largo
Larao do Machado 2 (Largo
(Larao
naihaoc 286
9flfi — 255-2610),
17h20,19h40,
Largo
galhães,
—6909
Niterói):
18h50,
21
h.
4a
e
5a,
das
a
—
partir
do Machado, 29 205-6842): 14h, 16h20,
(Largo do Machado, 29 — 205-6842): 14h30, 16h40. Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249- CINEMA PARADISO (Cinema Paradiso), de Jankovsky, Erland Josephson, Domiziana Gior18h40,21 h. Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 17h, 19h20, 21h40. Leb/on-2 (Av. Ataulfo de 4544):
Giuseppe Tornatore. Com Philippe Noiret, Jac- dano e Patrizia Terreno. Centro
14h30,16h40,18h50, 21 h. (14 anos).
Banco do
370 - 254-8975): 14h30, 16h40, 18h50, 21 h. Paiva, 391 — 239-5048): 14h30,16h50,19h10,
pues Perrin, Salvatore Cascio e Mario Leonardi. Brasil (Rua 1° de Março, 66):Cultural
18h30. Entrada
21h30. Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim, 422 — O ÚLTIMO BOY SCOUT — O JOGO DA VIN(Livre).
Estação Museu da República (Rua do Catete, 153 franca com distribuição de senhas
30 minutos
— 245-5477): 18h, 20h10. Até domingo. (Livre). antes da sessão.
GANÇA (The fast boy scout), de Tony Scott.
TEMPESTADE (ProsperoS book). 264-5246): 18h40,21h. (14anos).
' Ade ULTIMA
(14 anos).
Peter Greenaway. Com John Gielgud, Michael O PRÍNCIPE DAS MARÉS (Theprince oftides), Com Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field A ARTE DE PINTAR O SETE — Hoje: Rasho- UM DIA PARA NÃO
ESQUECER (Aujourdhui
Clark, Erland Josephson e Isabelle Pasco. Art- de Barbra Streisand. Com Barbra Streisand, Nick e Danielle Harris. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de
mon (Rashomon), de Akira Kurosawa. Com Tos- peut-ètre), de Jean-Louis
Bertucelli. Com GiuFashion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322- Noite, Blythe Danner a Kate Nelligan. Art-Fashion Medeiros, 1.426 — 274-7999): 20h, 22h. (14
hiro
Mifune,
Machiko
Kyo
e
Masayuki
Mori.
Curlietta
Masina,
Jean
Benguigui
e Eva Darlan. Hoje,
1258): 19h40, 21 h45. Estação Cinema-1 (Av. Mall 1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): anos).
'
ta:
Farnese.
Centro
Cultural
Banco do Brasil (Rua às 16h. 20h, no Estação Botafogo/Sala
/, Rua
Prado
Júnior, 281
.^.i, 17h20.
• miw,
nauu uuiiiui,
tui —- 541-2189): 15h,
14h35,17h,
IC7II^Q, 21h50.
IHIIOU, I /II, 19h25,
£lflaU. Ricamar
CopaUODa- CINDERELA—
olimrnp, . De Vaclavi Vorlicek. Com Libuse
n/Comdr (Av.
1°
de
Março,
.
I
66):
^MV.
16h30.
Com
.
legendas
em
Voluntários da Pátria, 88.
Libuse I espanhol. Entrada franca com distribuição
anos).
19h40,22h. (14
cabana, 360 — 237-9932): 16h50,
16h50. ' 19h10
(14anos).
19h10, CINDERELA—De
^^'^tSafRua
de
seSafrankova, Pavel Travinicer e Ralf Hoppe. EstaRIFF-RAFF (Rill-Rall), de Ken Loach. Com Ro21h30. (12 anos).
nhas 30 minutos antes da sessão. (10 anos).
O PROCESSO DO DESEJO (La condanna), de
de _21h3M12anos)
153 —
bert Carlyle, Emer McCourt e Jimmy Coleman.
Catefe'l51ção Museu da República (Rua do Catete,
Marco Bellocchio. Com Vittorio Mezzogiorno,
Mezzogiorno, THELMA
& LOUISE (The/ma
& Louise), de Ri—
A
ARTE
Ri- 245-5477)-de
DE
PINTAR
O
245-5477):
(Theima
SETE
de
2a
a
6a,
Hoje:
às
16h30.
Nostalgia Hoje, às 18h, 22h, no Estação
às,
2« 6» as 16h30 Sáb.
S3b e dom.,
dom I
as I
Claire Nebout e Andrzej Seweryn. Estação
Estagao PaisPais- dley Scott. Com Susan Sarandon, Geena Davis,
Davis,
(Nostalghia). de Andrei Tarkovski. Com Oleg Rua Voluntários da Pátria, 88. Botafogo/Sala 1,
111 ih,h, 16h30. Até
At6 domingo.
domiiigo.
Divulgação/ D.L. Balista
Balista I
iT-iiBnniirifiiiiiniii^^^MiaiMniiiiiiii^^M<iM^^^^^^^^^Mi Divulgapao/

TEATRO
O CONTRABAIXO — De Patrick Süskind. Dire_ JORNAL DO BRASIL
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
I FM ESTÉREO 99,7 MHz
10.000 e Cr$ 5.000 (classe e músicos). Pessoas
Noticiário — De hora em hora.
com mais de 60 anos e estudantes pagam metade
1" classe —As 6h.
do ingresso.
Informo JB — As 11 h50,17h50 ê 24h.
ASTRO POR UM DIA — Texto e direção de
Jô
Soares jam session — As 18li.
João Bethencourt. Com Carvalhinho, Elizângela e
20 horas - Reprodução digital (CDs e DATs):
outros. Teatro da Praia, Rua Francisco Sá, 88
Abertura da Ópera Maometto II. de Rossini (Mar(267-7749). Hoje, excepcionalmente, ás 21 h. CrS
. xiner - AAD - 12:10); Sonata em dó menor, para
8.000. Duração: 1h30.
violino e piano. op. 30-2, de Beethoven (Heifetz,
ESSA HISTORIA Ê UMA PARADA - De BenBay - ADD - 23:36); Quarteto em sol menor. op.
Santos.
Direção
de
Zeca
Ligiero.
Com
Majamin
ria Pompeu, Sebastião Lemos e outros. Teatro
RioArte, Rua Desembargador Isidro, 10 (2387390). 2a e 3», às 17h30 e 19h30 e 4», às 16h.
Cr$ 4.000. Duração: 1 h20. Hoje: professores com
a carteirinha do sindicato ou outro comprovante
não pagam ingresso.
VIVA O CORDÃO ENCARNADO — De Luiz
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
Marinho. Direção de Luis Mendonça. Com Eliane
Às 16h, 18h: Nancy Wilson e Chick Corea — A
Saúde, Inez Petri e grande elenco. Teatro Gláucio
very special concert. As 17h, 19h, 20h: A arte de
Gil, Praça Cardeal Arcoverde, s/n" (237-7003).
pintar o sete: Salvador Da/i — A soft self-portrait,
De 2» a 4», às 21 h. CrS 6.000 e CrS 3.000 (classe).
de Jean-Christophe Avert (versão original em
Duração: 2h.
inglês). Hoje, no CCBB, Rua 1° de Março, 66.
LEONOR DE MENDONÇA — De Gonçalves O contrabaixo, com Antonio Abujamra, estréia
estreia hoje
hoje
I Entrada franca com distribuição de senhas 30
Dias. Direção de Hiran Costa Júnior. Com o
minutos antes da sessão.
Grupo Qopola. Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua
CINEMA EM VlDEO —Exibição de Ghost — Do
Humaitá, 163 (266-0896). 2a e ' 3», ás 21h,.CtS.. —21 hr- Gr$-\5üQdHnyressos ~a"dõm7cffio pelo tel. ~ATfdrTValli, CTâuciia Magno e outros. Teatro Ipa- A AC ET está
a campanha Teatro
nema, Rua Prudente de Moraes, 824 (247-9794). Mais Barato. Ospromovendo
5:G00:-Atê"28*dé abríT
222-6956.
lado da viria, de Jerry Zucker. De 3a a 6a, às
ingressos —com desconto até outro
ás
21
2"
e
h30.
CrS
3",
6.000.
16h, na Sala de Vídeo Vera Cruz, Rua Engenheiro
LUA
QUE
A
ME
INSTRUA
de
40%— têm número limitado e podem ser enconO TIRO QUE MUDOU A HISTÓRIA De Carlos textos. Direção de Ana Kfouri. ComColetânea
Ana Paula FELIZ IDADE CLANDESTINA — De Enéas Car- trados nos seguintes postos: Kombi Praça Saens Trindade, 229/C — Campo Grande.
Eduardo Novaes e Aderbal Freire-Filho. Direção Bouzas, Andréa Miranda e outros. Teatro
Cândilos Pereira. Direção dé Cláudia Borioni. Com a Pena. das lOh às 19h, de 2' a sáb.; Kombi Cine- CINEMA NO MUSEU — Exibição de Capoeira,
de Aderbal Freire-Filho. Com Cláudio Marzo, Do- rio Mendes. Rua Joana Angélica, 63 (267-7295).
das lOh às 19h, de 2' a 6'; Kombi Largo
Cia.
da Farsa. Teatro do Planetário da Gávea, Av. lãndia,
mingos de Oliveira o atores do Centro de Demoli- De dom. a 3a. às 21 h30. CrS 8.000.
do Machado, das 10h às 19h, aos sábados; Praça De repente, Banhistas do Pina, Alalin Oyó e João
Padre
Leonel
Franca,
240
(274-0096).
2»
e
3a,
ás
N.Sra. da Paz, das lOh às 19h, de 2' a sáb; do Pili, da TV Viva de Olinda. Hoje. às 16h, no
ção do Espetáculo. Museu da República, Rua do A MULHER DO PRÓXIMO — De Georges Fey21 h. Cr$ 6.000. Desconto de 50% para estudan- Agência
Rio Sul (G2. setor azul), de 10h às 22h.
Museu do Folclore, Rua do Catete, 181. Entrada
Catete, 153 (225-4302). De 2» a 4a, às 19h e deaux. Direção de Luiz Fernando Lobo. Com
tes. Até 31 de maio.
de 2a a sáb. Até dia 30 de abril.
. franca.

^
EXPOSIÇÃO
EDUARDO ARRANZ-BRAVO — Pintii.rflg.£acapviiai, 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 Clemente, 134. De 2J a 6°, das 12h às 18h. Até sexta.
ALAN MABEY POSTERS EXHIBITION — Coleção 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 Nacional 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 gráficos
das viagens de Paula Saldanha e Roberto Werneck. 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 Botànico, 414. De 2a a 6a, das 10h às 19h. Sáb. e dom.,
das10h às17h. Atédia 28.
ROSANE CHONCHOL — Pinturas. Grande Gateria 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 Grandjcan 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 FRANCESAS — Coletiva com diversas técnicas de gravura. 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: MAPEAMENTO DE UMA TRAJETÓRIA — Coletiva
com um panorama do desenvolvimento da gravura no Brasil. Centro Cultural Banco do Brasil, Rua
1° de Março. 66 De 3a a dom., das 10h às 22h.
Até dia 24 de maio
LUIZ NORÓES — Gravuras. Sala Carlos Oswald
dn MNBA. Av. Rio Branco, 19D De 2-' a 6 >, das
10h às 18h Até dia 25 de maio

NORMA GANTERT E FRANCIS GURGEL —
Esculturas e pinturas. Galeria de Arte do Tijuca
Tênis Clube. Rua Conde de Bonfim, 451. De 3a
-nas iihJU as
16h30. Último dia.
AVANE — Pinturas. Clube dos Decoradores do
Rio 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. Bartolomeu Mitre, 438. De 2a a 6a, das 10h30 às 16h30.
Até sexta.
TEXTURA E TRANSPARÊNCIA — Pinturas de
Inez Soares. Centro Cultural da Cidade, Av. Presidente 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. Espaço BNDES, Av. Chile, 100. De 2a a 6a, das 10h
às 16h. Ató sexta.
LYDIA SEMERENE— Pinturas. Pequena Galeria
do Centro Cultural Cândido Mendes, Rua da Assembléia, 10/subsolo. De 2a a 6a, das 11 h ás 19h.
Até sexta.
ROLAND URBINATI — Pinturas. Acqui Ação
Cultural, Rua Almirante Alexandrino, 1.705. De
2a a 6a, das 9h às 19h. Até sexta.
ELVO BENITO DAMO — Esculturas. Museu Nacional de Belas Artes, Av. Rio Branco, 199. De 3a
a 6a, das 10h às 18h. Sáb., dom. e feriado, das
14h às 18h. Até domingo.
GILDA NEUBERGER — Pinturas. Galeria SESC
da Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539. De 3a a
6a, 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. Atlàntica, 1.020. Diariamente, das 13h às 19h. Até dia
27.
MAURO BELLAGAMBA — Pinturas. Centro
Cultural Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,
63. De 2» a 6a, das 15h às 21 h. Sáb., das 16h às
20h. Atédia 27.
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ: PASSADO E
PRESENTE — Painéis fotográficos. Paço Imperial, Praça XV, 48. De 3a a dom., das 11 h às
18h30, Atédia 28.
RIO DE JANEIRO: UMA CIDADE EM BUSCA
DA MODERNIDADE — Painéis ilustrativos.
Centro de Artes Calouste Gulbenkian, RucrBeneriito Hipólito, 125. De 2a a 6a, das 10h às 18h. Até
dia 28.
GRAMIGNA — Esculturas. Maison de France,
Av. Presidente Antônio Carlos, 58/2» andar. De
2a a 6a, das 9h às 20h30. Até dia 28.
INCONFIDÊNCIA MINEIRA — LIBERDADE,
IGUALDADE E FRATERNIDADE — Painéis
ilustrativos. Biblioteca Pública do Estado do Rio
de Janeiro. Av. Presidente Vargas, 1.261. De 2a a
6a, das 9h15 às 20h. Até dia 30.
MOMENTO 10 — Coletiva de desenhos e pinturas. 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 — Painel de Oscar Araripe. Museu da República. Rua
do Catete, 153. De 3J a dom., das 12h às 17h. Até
dia 30.
COLETIVA — Pintura, montagem e cerâmica. Galeria de Arte Walmir Ayala. Av. Santos Dumont,
419 — Nova Iguaçu. De 2a a 6a. das 14h às 22h.
Até dia 30

ANNA CAROLINA E JOCELEN ARAÚJO — CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —
Xilogravuras e cerâmicas. Sala Cândido Portinari Painéis fotográficos sobre a história do prédio.
da UERJ, Rua São Francisco Xavier. 524. Df» ?a a Fnypr Hn CCRR Rua 1o rjo Marrn ÇR n» 3,.
b-, das 9h30 ás 21 h. Até dia 30.
dom., das 10h às 22h. Exposição permanente.
O VENENO NOSSO DE CADA DIA — Cartazes PAÇO IMPERIAL— Reproduções fotográficas e
de Klaus Staeck sobre ecologia. Biblioteca Públi- documentos sobre a história do prédio desde
ca do Rio de Janeiro, Av. Presidente Vargas, 1743 até a restauração em 1985. Maquete sobre o
1.261. De 2a a 6», das 9h15 às 20h. Até dia 30.
centro histórico do Rio de Janeiro. Paço Imperial,
PEÇA DO MÊS — Documentos referentes à criaPraça XV. De 3a a dom., das 11h ás 18h30.
da
antiga
Carteira
de
Crédito
ção
Agrícola e In- Exposição permanente.
dustrial do Banco do Brasil. Centro Cultural Ban- MUSEU CASA DE BENJAMIN CONSTANT
co do Brasil, Rua 1° de Março, 66. De 3a a dom.,
Prédio de estilo néo-clássico com mobiliário,
das 10h às 22h. Ató dia 3 de maio.
utensílios, objetos decorativos e documentos
NEYDE NORONHA — Pinturas. Salão Nobre do pessoais e históricos. Casa de Benjamin Constant,
Museu do Ingá, Rua Presidente Pedreira, 78 — Rua Monte Alegre, 255 — Santa Teresa. De 2a a
Niterói. De 3a a dom., das 13h ás 17h. Até dia 3 6a, das 12h às 17h. Exposição permanente.
de maio.
MUSEU CARMEM MIRANDA —
do
DENISE VIDEIRA — Colagens. Museu do Ingá, acervo de Carmem Miranda, incluindoExposição
adeRua Presidente Pedreira, 78 — Niterói. De 2a a 6a, reços, troféus e fotos da artista. Museutrajes,
das 11 h às 17h. Sáb., das 13h às 17h. Até dia 3 dé Miranda, Parque do Flamengo, em frenteCarmem
à Av.
maio.
Rui Barbosa. 560. De 3a a 6a, das 11h ás 17h.
TAPETES ORIENTAIS — Peças caucasianas, Sáb., dom. e feriado, das 13h às 17h. Exposição
persas e chinesas dos séculos XVIII a XX. Chácara permanente.
do Céu, Rua Murtinho Nobre, 93 — Santa Teresa. MUSEU NACIONAL — Acervo de história natuDe 3a a domingo, das 12h às 17h. Até dia 3 de ral e antropologia incluindo animais, rochas
o
maio.
desenvolvimento ffsico e social
MuVISÕES DA NATUREZA — Tapeçarias de Zeldi seu Nacional, Quinta da Boa Vista.do Dehomem.
3a a dom.,
Akerman. Museu Histórico Nacional, Praça Mare- das 10h às 17h. Entrada permitida até as 16h.
chal Ancora, s/n». De 3a a 6a, das 10h30 às
Entrada franca para crianças ató 10 anos e, para o
17h30. Sáb. e dom., das 14h30 às 17h30. Até dia público em geral,
às quintas-feiras. Exposição
5 de maio.
permanente.
OVER KRAFT — Pinturas e esculturas de Sérgio MUSEU DO FOLCLORE — Acervo com peças
César. By the Book. Rua Conselheiro Saraiva, 31.
de artesanato em tecelagem, barro, madeira e
De 2a a 6°, das 11 h às 18h. Até dia 8 de maio.
Museu do Folclore, Rua do Catete, 181.
^renda.
A TERRA: ÁGUAS — Fotografias de Eliana Fer- «De3aa 6a, das 11h ás 18h. Sáb., dom. e feriado,
das 15h às 18h. Exposição permanente.
nandes e Laércio Horta. Espaço Cultural Petrobrás. Av. Chile, 65. De 2a a 6a, das 9h às 17h. Até MUSEU DA CHÁCARA DO CÉU - Exposição
dia 8 de maio.
do acervo. Museu Raymundo Ottoni de Castro
Maya, Rua Murtinho Nobre, 93 — Santa Teresa.
MONIQUE MICHAAN — Fotocolagens. AniDe 3a a dom., das 12h às 17h. Exposição permamus. Rua Benevenuto Berna, 129 —Tijuca. De 2a
nente.
a 6a, das 9h ás 21 h. Sáb., das 9h às 13h. Até dia 9
de maio.
O CARNAVAL CARIOCA E SUAS ORIGENS
Exposição de fotos, textos, fantasias e instruUMA VISÃO GRAFICA — Mostra de trabalhos
do artista gráfico Rogério Cavalcanti. Gabinete de mentos do carnaval carioca, desde 1641 até a
Arquitetura do Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua década de 60. Museu do Carnaval, Rua Frei CaHunaitá, 163. De 3a a dom., das 14h às 19h. Até neca, s/n» — Praça da Apoteose, De 3a a dom.,
das 11 h às 17h. Exposição permanente.
dia 10 de maio.
A_PRESENÇA ALEMA.NO PALÁCIO DO CA- MUSEU DA REPUBLICA — Hall de entrada,
i ETE — Objetos decorativos e reproduções dos escadaria e 7 salas do andar nobre decoradas
como à época da Presidência da República. Pa/áprojetos do arquiteto alemão Gustav Waehneldt.
Museu da República, Rua do Catete, 153. De 3a a cio do Catete, Rua do Catete, 153. De 3» a dom.,
dom., das 12h às 17h. Até dia 17 de maio.
das 12h ás 17h. Exposição permanente.
PROJETO QUATRO QUADROS — Exposição MUSEU FERROVIÁRIO — História das estradas
de quatro obras de diferentes artistas. Galeria de ferro através de painéis, folhetos, catálogos,
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63. Dia- fotografias, documentos
acervo com a pririamente, das 14h á meia-noite. Até 31 de ianeiro meira locomotiva a circulare um
no Brasil. Museu Ferde 1993.
roviário. Rua Arquias Cordeiro, 1.406 — Méier.
GALERIA NACIONAL — SÉCULOS XVII, XVIII
De 3a a 6°, das 10h ás 16h. Sáb. e dom., das 13h
E XIX — Exposição com cerca de 200 obras às 17h. Exposição permanente.
restauradas, entre pinturas e esculturas, da produHOMEOPÁTICA TEIXEIRA NOção artística brasileira nos três últimos séculos. FARMÁCIA
VAES — Acervo da farmácia que foi fechada em
Museu Nacional de Belas Artes, Av. Rio Branco
de 130 anos de funcionamento.
1983,
depois
199. De 3a a 6a. das 10h às 18h. Sáb., dom.
Museu Histórico Nacional, Praça Marechal Àncoferiados, das 14h às 18h. Exposição permanente.e
ra, s/n°. De 3a a 6a, das 10h às 17h30. Sáb. e
VILLA MAURINA/GALERIA CLÁUDIO BER- dom., das 14h30 às 17h30. Exposição permanente.
NARDES — Acervo com
de Rubem
Gershman, riano de Aquino epinturas
Ângelo de Aquino, MEMÓRIA DO ESTADO IMPERIAL — Pintuesculturas de Franz Weissman e Edgar Duvivier,
ras e esculturas de artistas brasileiros do século
cerâmicas de Frida Dourian e gravuras de Edgar XIX. Museu
Histórico Nacional, Praça Marechal
Fonseca e Pedro Azevedo. Villa Maurina. Rua
Âncora, s/n°. De 3a a 6a. das 10h às 17h30. Sáb.
General Dionisio. 53 De 2a a 6a, das 11 h às 19h.
e dom., das 14h30 às 17h30. Exposição permaExposição permanente.
nente.

GILSON PERANZZETA E CRISTOVAO BASTOS — Os instrumentistas se apresentam no
Projeto Piano Brasil. As 12h30 e 18h30. Teatro II.
do Centro Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro
de Março, 66 (216-0237). CrS 3 000
PASCHOAL MEIRELLES - As 22h30. Jazzmania, Av. Rainha Elizabeth, 769 (227-2447). Couvert a CrS 5.000 e consumação a Cr$ 4.000.
LUIS CARLOS DA VILA E WILSON MOREIRA
Samba. Às 20h. Teatro Suam, Praça das Nações, 88/A (270-7082). CrS 3.000.
LUIZ FLÀVIO/ESTÓRIAS — As 22h. Vinícius,
Rua Vinícius de Morais, 39 (267-5757). Couvert
a CrS 6.000.
37° NÃO É FEBRE/ESPUMA DOS DIAS — As
22h. Rio Jazz Club, Rua Gustavo Sampaio, s/n°
(541 -9046). Couvert a Cr$ 7.000 e consumação
mínima a Cr$ 3.000.
FOLIA DE REIS DO MORRO SANTA MARTA
Participação do mestre José Diniz. Apresentacão do vídeo Mangueira do Amanhã. A partir de

25. origina/ para piano e cordas e adaptado para
orquestra completa, de Brahms-SchoenBérg
(OSR Colonia, Wakasugi - ADD - 41 -.0): La Cheminée 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): Requiem, 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.
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.

* DANÇA
QUINTANA — Apresentação do Ballet Contemporâneo do Rio de Janeiro. Direção e coreografia
de Fábio de Mello. Teatro Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695). 2a e 3 '. às 21 h. CrS
10.000 e CrS 8.000 (classe).
? A programação publicada no Roteiro está sujeita a alterações de última hora. É aconselhável
confirmar horários e programas por telefone.

19h. Mercado São José das Artes, Rua das Laranjeiras, 90 (205-0216). Entrada franca.
MARISA GATA MANSA/LEOPARDO — A
cantora 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 peIo tel. 222-6956. O teatro abre às 17h com serviço
de bar e música ambiente.
OLlVIA BYINGTON E EOGARD DUVIVIER —
De 3a a 6a, às 18h30. Sala Sidney Miller, Rua
Araújo 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 romantismo de Astro Alves ao modernismo de Bandeira.
Direção de Oswaldo Neiva. 3as, ás 20h30. Sala
Laurinha, da Casa de Cultura Laura Alvim. Av.
Vieira Souto, 176 (267-1647). CrS 5.000. Duração: 50-n. Até 28 de abril.
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