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TEMPO

No Rio e em
Niterói, céu
parcialmente
nublado a nu-
blado. Possibi-

— lidade de chu-" IUI """ vas no fim do
dia. Temperatura em ligeira
elevação. Máxima e mínima
de ontem: 30° em Santa Cruz
e 16,5° no Alto da Boa Vista.
Mar calmo e visibilidade
moderada, passando a boa.
Fotos do satélite, mapa e
tempo no mundo, página 12.

Flamengo na TV
O Flamengo joga esta tar-
de, contra a Portuguesa, no
Canindé, em São Paulo,
suas chances de conseguir
uma das vagas para a se-
gunda fase do Campeonato
Brasileiro de Futebol. O jogo
será transmitido pela tevê a
partir das 16h. (Pág. 16)

Evandro Teixeira

? Um retrato do Brasil
atual. Assim é interpretada
a, vitória da desonestidade
na votação do programa
Você decide, da TV Globo,
quarta-feira. Para estúdio-
sos dos fenômenos sociais,
os 39.635 telespectadores —
contra 19.604 — que leva-
ram o protagonista a ficar
com US$ 100 mil que se des-
tinavam a uma entidade as-
sistencial apenas confir-
mam a cultura da razão
cínica, onde o vale-tudo é a
regra da convivência social.

EUA e armas
Os Estados Unidos mudaram
sua política de venda de ar-
mas. Agora, utilizam recur-
sos federais para ajudar a
vender armamentos em fei-
ras internacionais. Segundo
reportagem do Washington
Post, milhões de dólares fo-
ram gastos desde a Guerra
do Golfo para promover a in-
dústria bélica americana, in-
clusive nos países do Tercei-
ro Mundo. (Página 8)

Remédios
O governo vai liberar, se-
gunda ou terça-feira, os
preços dos últimos 230 me-
dicamentos ainda sob seu
controle. Os remédios são
de uso contínuo e usados no
tratamento de doenças co-
mo diabete, câncer, Aids e
epilepsia. O Departamento
de Abastecimento e Pre-
ços estuda a redução a zero
das alíquotas de importa-
ção de remédios prontos.
(Negócios e Finanças, pág. 3)

C&OT© D© mo
O alemão
Kurt Deich-
mann, 8 4
anos, enfeiti-
ça paladares
com as tor-
tas fantásti-
cas que ofe-
rece em sua
loja, na Rua
General Urquiza. Mas
também se diz definitiva-
mente conquistado pelo
clima do Rio e, principal-
mente, pelo pôr-do-sol no
Leblon, onde mora há 54
anos. (Cidade, página 4)

Carro e Moto

O Gol bateu um recorde
histórico em abril. Foram
comercializadas 18.523 uni-
dades, das quais 84,8°0 são
da versão CL.

O carro mais antigo fa-
bricado no Brasil está sain-
do de linha. Após chegar ao
milionésimo veículo, o
Opala parou de ser fabrica-
do pela GM.

O catalisador e seu chei-
rinho continuam gerando
polêmica.
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Ao ser hostilizado ontem no Centro da cidade com vaias e palavrões, o governador Brizola
reagiu distribuindo sorrisos e acenos, mas no final discutiu com os mais exaltados. (Pág. 4)

Marcílio 
promete 

"queda

substancial" da inflação
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Collor ãm

que 
saques

são assaltos

O presidente Fernando Collor disse
ontem ao JORNAL DO BRASIL que os
saques no Rio de Janeiro não devem ser
interpretados como conseqüência do de-
semprego e da recessão econômica."Trata-se de assalto, de roubo organiza-
do", afirmou Collor, lembrando que is-
to fica claro ao se verificar que os saques
estão ocorrendo em apenas uma cidade
do país e em dois pontos distintos: zonas
Norte e Oeste.

Mesmo com a presença de 500 solda-
dos da PM patrulhando ostensivamen-
te as ruas da cidade, um supermercado
e duas mercearias sofreram saques na
madrugada de ontem. Foram presas 19
pessoas. A Polícia Militar divulgou um
balanço revelando que, desde o dia 7 de
abril até ontem, 24 supermercados e
mercearias foram saqueados e houve
ainda 15 tentativas frustradas de inva-
são a estabelecimentos. (Cidade, pág. 1)

Figueiredo

prevê 
abalo

forte eo 
país

O ex-presidente João Figueiredo dis-
se em entrevista à Rádio Guaíba. de
Porto Alegre, que não há saída para o
Brasil, "a não ser um rompimento mui-
to forte, que abale totalmente as estru-
turas do país". Para Figueiredo, "o 

po-vo agüenta tudo, menos ver os filhos
com fome. E é o que acontece atual-
mente no país", afirmou. Em Campo
Grande, o deputado Ulysses Guimarães
(PMDB-SP) disse que o país está "qua-
se num beco sem saída". E advertiu:"A chaleira está apitando." (Página 2)

Ao completar um ano no cargo, o
ministro da Economia, Marcílio Mar-
ques Moreira, garantiu ontem uma "que-
da substancial" da inflação este mês e a
conclusão do projeto de reforma tributá-
ria em 30 dias, no máximo. Marcílio fez
as promessas no Rio, onde almoçou no
Jockey Club Brasileiro com vários em-
presários. Lá, ele recebeu o título de Per-
sonalidade do Ano, conferido pela Asso-
ciação Brasileira de Propaganda.

Em texto deixado com o presidente
Collor, o ministro defende a manutenção
de taxas de juros reais, com possibilida-
de de redução gradual quando a infla-

ção recuar. O ministro disse que a eco-
nomia pode crescer até 1,5% do PIB até
julho. A primeira prévia do IGP-M de
maio revelou uma taxa de 9,11%, infe-
rior em 1,71 ponto percentual à de abril.
Nos 12 meses da administração de Marcí-
lio, o IGP-M acumulado chegou a 666%

? Os trabalhadores com data-base em
março, julho e novembro vão receber uma
antecipação salarial de 25% este mês
na faixa até três salários mínimos (Cr$
690 mil). Quem recebe acima desse valor
terá o benefício limitado a Cr$ 172.500.
(Negócios e Finanças, páginas 1 e 3)

¦ Romeu e Julieta
com sotaque baiano

Páginas 34 e 35

a Incêndio reduz o

elenco de 
'Amazônia'

Páginas 6 e 7

Piquet levará

um ano para

se recuperar

A equipe médica do Hospital Meto-
dista de Indianápolis, nos Estados Uni-
dos, precisou dc seis horas e meia para
reconstituir, com plástico e metal, os
ossos dos pés e das pernas do piloto
Nelson Piquet, que na quinta-feira sofreu
o acidente mais grave de sua carreira,
durante um treino para as 500 Milhas de
Indianápolis, prova da Fórmula Indy.

Piquet deverá ficar mais dois dias na
UTI, e os primeiros prognósticos são de
um ano de fisioterapia para o piloto se
recuperar totalmente da cirurgia. Na
Fórmula 1, Riccardo Patrese se aciden-
tou na curva Tamburello, em ímola.
Itália, a mesma onde Piquet bateu em
1987. O piloto da Williams sofreu ape-
nas escoriações no pescoço. (Página 14)

Jüào Cerqueira
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,4 Policia Militar prendeu em flagrante 19 saqueadores do supermercado Magoi, em Rocha Miranda

Entrega d© IR nã© idéias"*aa" ¦***" LIVROS Ac ENSAIOS

vai ser 
prorrogada

O governo não vai prorrogar no-
vãmente o prazo para entrega das
declarações do Imposto de Renda
das pessoas físicas, que expira no
próximo dia 14. O secretário nacio-
nal da Fazenda, Luís Fernando Wel-
lisch, confirmou também quea data
vale para apresentação do IR das em-
presas. Ele não acredita que o Con-
gresso aprove na quarta-feira o projeto
para correção de 22% na tabela do IR.

Receita Federal montou um esquema
especial para investigar as declarações de
1.000 investidores do mercado financei-
ro. "Eles foram os maiores aplicadores e,
pelas declarações anteriores, trata-se de
contribuintes muito esquecidos", ironizou
Wellisch. A Receita Federal também já
preparou a operação malhaJina para os
30 mil maiores contribuintes do país
que respondem por 80% da arrecada-
ção. (Negócios e Finanças, página 3)

? O escultor Amílcar de Castro
tem sua trajetória artística registra-
da em livro. Com textos escritos
pelos principais críticos de artes
plásticas do país e reproduções de
suas esculturas mais representativas,
a obra é uma ótima oportunidade
para o conhecimento mais amplo
do trabalho de um dos maiores ar-
tistas brasileiros ainda em ativida-
de. À importância artística dc
Amílcar, evidente em suas escultu-
ras, soma-se a revolução gráfica
que empreendeu ao reformar o
JORNAL DO BRASIL nos anos 50,
um marco do jornalismo nacional.
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Hostilizado por camelds no Centro da cidade com vaias e palavroes, o governador 1Brizola
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]vj0 rio e em
I 7^=^1 Niterói, céu
t S—3 parcialmente
%f Ls^i nublado a nu-'"¦ " "'iS 

blado. Possibi-
»m«™—«»¦ lidade de chu- vas no fim do
dia. Temperatura em ligeira
elevação. Máxima e mínima
de ontem: 30° em Santa Cruz
e 16,5° no Alto da Boa Vista.
Mar calmo e visibilidade
moderada, passando a boa.
Fotos do satélite, mapa e
tempo no mundo, página 12.

Flamengo na TV
O Flamengo joga esta tar-
de, contra a Portuguesa, no
Canindé, em São Paulo,
suas chances de conseguir
uma das vagas para a se-
gunda fase do Campeonato
Brasileiro de Futebol. O jogo
será transmitido pela tevê a
partir das 16h. (Pág. 16)

Hostilizado por camelôs no Centro da cidade com vaias e palavrões, o governador Brizola
reagiu distribuindo sorrisos e acenos, mas no final discutiu com os mais exaltados. (Pág. 4)

n Romeu e Juíieta
com sotaque baiano

Páginas 34 c 35

m Incêndio reduz o
elenco de 'Amazônia'

Paginas 6 c 7

Figueiredo

prevê abalo

forte m© 
país

O ex-presidente João Figueiredo dis-
se em entrevista à Rádio"Guaíba, de
Porto Alegre, que não há saída para o
Brasil, "a não ser um rompimento mui-
to forte, que abale totalmente as estru-
turas do país". Para Figueiredo, "o 

po-vo agüenta tudo, menos ver os filhos
com fome. E é o que acontece atual-
mente no país", afirmou. Em Campo
Grande, o deputado Ulysses Guimarães
(PMDB-SP) disse que o país está "qua-
se num beco sem saída". E advertiu:"A chaleira está apitando." (Página 2)

Entrega d© IR nã©

vai ser 
prorrogada

O governo não vai prorrogar no-
vãmente o prazo para entrega das
declarações do Imposto de Renda
das pessoas físicas, que expira no
próximo dia 14. O secretário nacio-
nal de Fazenda, Luís Fernando Wel-
lisch, confirmou também quea data
vale para apresentação do IR das em-
presas. Ele não acredita que o Con-
gresso aprove na quarta-feira o projeto
para correção de 22% na tabela do IR.

Receita Federal montou um esquema
especial para investigar as declarações de
1.000 investidores do mercado financei-
ro. "Eles foram os maiores aplicadores e,
pelas declarações anteriores, trata-se de
contribuintes muito esquecidos", ironizou
Wellisch. A Receita Federal também já
preparou a operação malha fina para os
30 mil maiores contribuintes do país
que respondem por 80% da arrecada-
ção. (Negócios e Finanças, página 3)

LIVROS At ENSAIOS

? O escultor Amílcar de Castro
tem sua trajetória artística registra-
da em livro. Com textos escritos
pelos principais críticos de artes
plásticas do país e reproduções de
suas esculturas mais representativas,
a obra é uma ótima oportunidade
para o conhecimento mais amplo
do trabalho de um dos maiores ar-
tistas brasileiros ainda em ativida-
de. A importância artística de
Amílcar, evidente em suas escultu-
ras. soma-se a revolução gráfica
que empreendeu ao reformar o
JORNAL DO BRASIL nos anos 50.
um marco do jornalismo nacional.

? Um retrato do Brasil
atual. Assim é interpretada
a vitória da desonestidade
na votação do programa
Você decide, da TV Globo,
quarta-feira. Para estúdio-
sos dos fenômenos sociais,
os 39.635 telespectadores —
contra 19.604 — que leva-
ram o protagonista a ficar
com US$ 100 mil que se des-
tinavam a uma entidade as-
sistencial apenas confir-
mam a cultura da razão
cínica, onde o vale-tudo ç a
regra da convivência social.

Carro e Moto

O Gol bateu um recorde
histórico em abril. Foram
comercializadas 18.523 uni-
dades, das quais 84,8% são
da versão CL.

O carro mais antigo fa-
bricado no Brasil está sain-
do de linha. Após chegar ao
milionésimo veículo, o
Opala parou de ser fabrica-
do pela GM.

O catalisador e seu chei-
rinho continuam gerando
polêmica.

Marcílio 
promete 

"queda

substancial" da inflação

Ao completar um ano no cargo, o
ministro da Economia, Marcílio Mar-
ques Moreira, garantiu ontem uma "que-
da substancial" da inflação este mês e a
conclusão do projeto de reforma tributá-
ria em 30 dias, no máximo. Marcílio fez
as promessas no Rio, onde almoçou no
Jockey Club Brasileiro com vários em-
presários. Lá, ele recebeu o título de Per-
sonalidade do Ano, conferido pela Asso-
ciação Brasileira de Propaganda.

Em texto deixado com o presidente
Collor, o ministro defende a manutenção
de taxas de juros reais, com possibilida-
de de redução gradual quando a infla-

ção recuar. O ministro disse que a eco-
nomia pode crescer até 1,5% do PIB até
julho. A primeira prévia do IGP-M de
maio revelou uma taxa de 9,11%, infe-
rior em 1,71 ponto percentual â de abril.
Nos 12 meses da administração de Marcí-
lio, o IGP-M acumulado chegou a 666%.

? Os trabalhadores com data-base ein
março, julho e novembro vão receber uma
antecipação salarial de 25% este mês
na faixa até três salários mínimos (Cr$
690 mil). Quem recebe acima desse valor
terá o beneficio limitado a Cr$ 172.500.
(Negócios e Finanças, páginas. 1 e 3)

Collor diz

que 
saques

sã© assaltos

O presidente Fernando Collor disse
ontem ao JORNAL DO BRASIL que os
saques no Rio de Janeiro não devem ser
interpretados como conseqüência do de-
semprego e da recessão econômica.'Trata-se de assalto, de roubo organiza-
do", afirmou Collor, lembrando que is-
to fica claro ao se verificar que os saques
estão ocorrendo em apenas uma cidade
do país e em dois pontos distintos: zonas
Norte e Oeste.

Mesmo com a presença de 500 solda-
dos da PM patrulhando ostensivamen-
te as ruas da cidade, um supermercado
e duas mercearias sofreram saques na
madrugada de ontem. Foram presas 19
pessoas. A Polícia Militar divulgou um
balanço revelando que, desde o dia 7 de
abril até ontem, 24 supermercados e
mercearias foram saqueados e houve
ainda 15 tentativas frustradas de inva-
são a estabelecimentos. (Cidade, pág. 1)

Piquet será

operado de

novo amanhã

O piloto brasileiro Nelson Piquet cor-
reu o risco de ter o pé esquerdo ampu-
tado em função dos ferimentos sofridos
no acidente de quinta-feira em Indiana-
polis. Segundo o médico Tcrry Tram-
mell, chefe da equipe de cirurgiões que
operou Piquet, seus pés nunca mais vol-
tarão ao normal. O piloto está sendo
medicado por um cateter ligado direta-
mente nos nervos da coluna, e deverá ser
operado novamente amanhã para limpar
as áreas atingidas pelos detritos.

Ontem, em Imola, Ricardo Patrese
bateu na curva Tamburello, mesmo lo-
cal onde Piquet sofreu um acidente em
1987, destruindo a sua Williams, mas
sem sofrer ferimentos graves. (Pág. 14)

João Cerqueirar

EUA e armas
Os Estados Unidos mudaram
sua política de venda de ar-
mas. Agora, utilizam recur-
sos federais para ajudar a
vender armamentos em fei-
ras internacionais. Segundo
reportagem do Washington
I'ost, milhões de dólares fo-
ram gastos desde a Guerra
do Golfo para promover a in-
dústria bélica americana, in-
clusive nos países do Tercei-
ro Mundo. (Página 8)

Remédios
O governo vai liberar, se-
gunda ou terça-feira, os
preços dos últimos 230 me-
dicamentos ainda sob seu
controle. Os remédios são
de uso contínuo e usados no
tratamento de doenças co-
mo diabete, câncer, Aids e
épilepsia. O Departamento
de Abastecimento e Pre-
ços estuda a redução a zero
das alíquotas de importa-
ção de remédios prontos.
(Negócios o. Finanças, pág. 3)

CANTO OO §1©
O alemão
Kurt Deich-
m a nn, 8 4
anos, enfeiti-
ça paladares
com as tor-
tas fantásti-
cas que ofe-
rece em sua
loja, na Rua
General Urquiza. Mas
também se diz definitiva-
mente conquistado peloclima do Rio e, principal-
mente, pelo pôr-do-sol no
Leblon, onde mora há 54
anos. (Cidade, página 4)
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A PORTAL C/ 2 QTS JTO APRAIA FLAM — Melh ruaslão qts c/ arms bh soe copcoz dp gar USS 75 mil 255-7272 RF 2/2122 CRECI J1502.
THAMIRAS PRÒX AO ME-TRO — Ot sla 2 qts 2 ban soecoz gde dep compl and altofds livre reform só USS 42 miljr c;irro 235-3744 CRECI )3958.

HUMAITA PRÉDIO ANTI-GO RUA SEM SAÍDA — US65 mil sala 3 qts arms banhsocial coz deps r c/segurançaINTERIMOVEL 287-6639CRECI J 2599.
INTERIMOVEL VENDE FA-CILITADO — US 100 mil va-randa. salão, 3 qtos.. arms.,suite, 2 bhs, amplas deps..tUMq.dr 287 6699 CRECI J

MÃE. PARA SEMPRE
MA MEMÓRIA. Servi-
ços Gerais em Túmulos,
aprontamos tudo para o
dia dela. Orçamento sem
compromisso. Sem sinal.
Tele Mármore e Granito
Tels.: 257-4801 — 237-
6599 -257-2029.

OURO, BRILH.
— Jóias em geral,
cautelas, Patek,
Rolex e outros
compro. Tel.:
235-3480 Sr.
Jorge.

SANTA TEREZA-LEILÃO-MAIOR OFERTA —Area
de 35.308.97M' - Rua
Santa Alexandrina n°
1.335. Leilão 11/05/92 às
11:00hs no Esc. LEILOEI-
RO DE PAULA. Av. Rio
Branco n° 181 GR. 102
Tel.: 220-4217

BALMAR VDE — Quadríssi-ma da Vinícius de Moraes - si,2 q (1 suíte) copa/coz. dep.compl. 2 gar. escr. USS 145mil 511-5311 - Ref: 20329CRECI J 3685.
A PORTAL C/MELH. OFER-TA IPANEMA! — Ed. novoc/sla., 2 qts. c/arms., cop-coz.docof., dp,. gar Só USS 72mil 255 7272 Rf.2/1349CRECIJ 1502

A GDE. OPORT. IPA — LMROSSES, loc. nobre, todo ref.,conj., dividido sla/qto., coz.decor. c/arms., vg. esc. 532-3311 CRECI 17618LM-0998/1826.
VIS PIRAJA EM PONTONOBRE — Fte alt prédio re-cuado sl 2qts ste arms 2bhcop coz á sen/ deps gar USS105 mil GRAN-PIRAMIDAL255-7139 GP 2309 CJ 2606.

DIMENSÃO TIMÓTEO DACOSTA ALTO LUXO VISTAVERDE— P/morar varda sala2 qts arms 1 ste 2 bhs co/deDS gar USS 80 mil 2671493 D-2G72 CRECI J-2118
TIMOTEO DA COSTA C/80M3 — Sla 2ambs vrda 2qtc/arms sets 2bhs coz á servdeps gar usS 90 ml aval o s«uGR AN PIRAMIDAL 2557139 GP 2672 CJ 2606
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üCoisas da Política

E uma pena que Figueiredo

não se esqueça do Brasil

Q 
ex-presidente João Fi-
gueiredo nunca foi

bom de entrevistas. Sempre
foi desastrado. Ele costuma
fazer declarações de algum
valor cívico, com outras
completamente descabidas.
Quem não se lembra da cé-
lebre frase: "Prefiro cheiro
do cavalo ao cheiro do po-
vo." Ou ainda, ao respon-
der pergunta, feita por um
escolar, sobre como viveria
se recebesse um salário mi-
nimo, disse: "Preferia dar
um tiro no coco." No seu
estilo rude, Figueiredo dei-
xou também registrada sua
determinação de proceder a
redemocratização do país
ao anunciar que estava dis-
posto a "prender e arreben-
tar" quem fosse contra a
abertura. Na manhã de on-
tem, após longo silêncio,
Figueiredo deu entrevista à
Rádio Guaíba, de Porto
Alegre, e mais uma vez dei-
xou aflorar seu estilo des-
trambelhado de falar boba-
gens sobre assuntos sérios.

Figueiredo diz ao longo
da entrevista que a anistia e
a redemocratização foram
as únicas coisas boas que
fez no seu governo. É ver-
dade. Ele podia ter se saído
melhor se tivesse deixado o
projeto de eleições diretas
ser aprovado pelo Congres-
so. Mas ele fez ao contrá-
rio: jogou toda sua força
para inviabilizar a emenda
das diretas-já no Congres-
so. O governo Figueiredo
caracterizou-se pela omis-
são diante dos grandes pro-
blemas nacionais, como o
combate efetivo à inflação.
Sua política econômica re-
sumiu-se na permanente es-
perteza de empurrar com a
barriga os problemas cru-
ciais da economia nos seis
anos de seu governo. Há
praticamente unanimidade
entre acadêmicos e econo-
mistas que a década de 80
foi a década perdida para o
Brasil. Pelo menos metade
dela transcorreu sob o go-
verno Figueiredo, de 1979 a
1985. Nesse período agra-
vou-se o problema inflado-
nário e, apesar de todos
subterfúgios usados pela
equipe econômica, nenhum
compromisso com o FMI
foi cumprido, não houve
melhoria real da renda do
trabalhador. Também não
houve, ao menos, como
compensação, o crescimen-
to do país. Figueiredo só
tem mesmo de se orgulhar
no seu governo da abertura
política, iniciada pelo seu
antecessor, general Ernesto
Geisel. Abertura, a bem da
verdade, consolidada por
absoluta falta de apoio da
sociedade e, até mesmo, de
seus colegas de farda, ao
antigo regime militar.

O velho Figueiredo, en-
tretanto, não esconde sua
formação autoritária ao di-
zer que 

"o 
país vive sob a

ditadura do parlamento".
E uma enorme bobagem.
Isso eqüivale dizer que um
país vive "sob a ditadura
da democracia". O que há,
e isso o ex-presidente custa
a entender, é a convivência
de um regime presidencia-
lista, eleito pelo voto dire-
to, com um Congresso li-
vre. Mas é esse exatamente
o caminho da democracia:
o equilíbrio entre os pode-
res. No seu tempo de go-
verno a situação era dife-
rente, o Congresso estava
enfraquecido por força de
remendos constitucionais
impostos pelos presidentes
militares que o antecede-

ram e abafado pela Presi-
dência imperial exercida
por um general. Hoje os
tempos são outros. Acabou
a época do autoritarismo
do Executivo. O presidente
Collor convive com a
Constituição livremente
aprovada em outubro de
1988. Isso dá trabalho? Dá,
sim, muito trabalho. Mas
democracia é um regime
que exige muito diálogo,
paciência, tolerância e fle-
xibilidade do poder decisó-
rio. São atributos que o ex-
presidente jamais soube
exercer com a sabedoria
dos políticos é, por isso
mesmo, até agora, aparen-
temente, não entendeu o
significado exato da pala-
vra democracia.

Figueiredo praticamen-
te defende a guerra como
uma solução nacional. Ele
é daqueles homens de ra-
ciocínio linear que acredi-
tam que os países do Pri-
meiro Mundo só
alcançaram o desenvolvi-
mento porque passaram
por uma guerra. 

"Nós nun-
ca sofremos um trauma
grande. Nós sempre demos
uma maneira, o jeitinho
brasileiro, de não haver
derramamento de sangue e
de resolver as coisas da me-
lhor maneira possível. Mas
em compensação nunca re-
solvemos nossos proble-
mas, eles ficaram pendentes
porque tivemos preguiça de
ir até o fim. Mas a dor é um
grande remédio", diz. É
uma enorme bobagem ima-
ginar que é por falta de
sofrimento que o país não
cresce. O Brasil sofre as
agruras de uma guerra há
décadas. Uma guerra silen-
ciosa, de subdesenvolvi-
mento e fome.

O ex-presidente, enfim,
defende um rompimento
de estruturas como saída
do país. Ele mesmo não
soube definir muito bem o
que significa esse rompi-
mento. Ele diz apenas:"Um rompimento de
qualquer natureza." E, em
seguida, cita exemplos de
países que passaram por
guerras e revoluções, co-
mo Japão, Alemanha,
França, Espanha e Esta-
dos Unidos. Não é através
das guerras que os países
rompem com as estrutu-
ras. O golpe militar de
1964, declaradamente
apoiado pelo ex-presiden-
te, ocorreu exatamente em
um momento em que a so-
ciedade propunha um
rompimento com os vícios
de estruturas arcaicas,
no meio urbano e, princi-
palmente, rural. Jango
Goulart defendia profun-
das reformas de base
quando foi derrubado pe-
los militares. Ao longo
dos 20 anos de regime mi-
litar que se seguiram a
1964, os governos jamais
se propuseram a rompi-
mentos nas estruturas. Pe-
lo contrário, geraram toda
economia de privilégios às
elites que só agora, com a
redemocratização plena
do país, começam a ser to-
cadas. É uma pena ouvir
tanto equívoco de um ho-
mem que esteve na cadeira
presidencial ao longo de
seis anos, tendo ao seu
dispor o poder para pro-
mover o rompimento de
estruturas que desejasse.
Mas, ao invés disso, prefe-
riu marcar nas cavalariças
presidenciais, dia a dia,
o tempo que faltava para
deixar o governo.

Etevaldo Dias

Figueiredo 
prevê 

convulsão social

PORTO ALEGRE — Depois de
afirmar que os políticos brasileiros só
fazem "politicagem" e que 

"o 
país

vive sob a ditadura do Parlamento",
o ex-presidente da República João
Figueiredo disse ontem que a socie-
dade brasileira está se deteriorando e
há um caos social. "Não vejo pers-
pectivas de saída para o Brasil, a não
ser um rompimento muito forte, que
abale- totalmente as estruturas do
país. Um rompimento de qualquer
natureza", disse."Nos nunca sofremos um trauma

grande, sempre demos o jeitinho bra-
sileiro", continuou Figueiredo, em
longa entrevista ao vivo, de duas ho-
ras, no programa Agora, da Rádio
Guaíba, falando do Rio. "Em com-
pensação, nunca resolvemos nossos
problemas."

Pessimista, Figueiredo acha que
não há força humana que impeça o
povo de se levantar contra a fome.
"O 

povo agüenta tudo, menos ver os
filhos passarem fome. E é o que está
acontecendo atualmente no país",

disse, exemplificando com os saques
a supermercados no Rio. Para ele, "
só um milagre" salva o Brasil.

Na entrevista, Figueiredo criticou
o presidente Fernando Collor por es-
tar adotando a política que condena-
ra — a do "c dando que se recebe" —
e por ter extinto o SNI, em vez de
aperfeiçoar o que estava errado.

Para Figueiredo, a felicidade aca-
bou quando deixou o Exército e assu-
miu a Presidência. "Em sua maioria,
os políticos só pensam nos seus inte-

Opiniões do ex-presidente

Presidência"Quando deixei o Exército e fui
para a presidência, minha felicida-
de acabou. Vista do lado de fora, a
Presidência da República parece
uma coisa grandiosa, mas quando
se chega lá e se conhece os miudi-
nhos&d política... Existe uma mino-
ria de políticos boa, mas a grande
maioria não pensa no Brasil, só em
seus interesses. A gente vê tanta
sujeira; se desilude tanto com a fal-
ta de palavra. É preciso um molejo
de cintura que o militar não tem.
Há exceções, poucas, como o Jar-
bas Passarinho. Este 'é dando que
se recebe' é coisa suja. No Brasil
não existe atividade política, existe
politicagem. O senhor Ulysses
[Guimarães] disse que tinha ódio e
nojo das ditaduras [referindo-se ao
regime de 64], Mas por que não
disse isso no tempo do Vargas?
Meu pai disse, sofreu cinco anos de
prisão, exílios, mas morreu dizendo
isso. No tempo do Getúlio houve as
mesmas coisas que houve em 64,
torturas etc. É como ocorreu nos
EUA: são todos democratas, mas
os direitos do homem acabam
quando o povo se revolta e chega a
polícia."

Ditaduras"Aqui no Brasil já tivemos a dita-
dura do Getúlio Vargas, ditaduras
militares e agora estamos numa di-
tadura do Parlamento. Estamos
num regime presidencialista em que
quem manda é o Parlamento. E o
presidente, para obter apoio do
Parlamento, adota o 'é dando que
se recebe", que ele [Collor] tanto
condenou."

Anistia
"A anistia e a redemocratização
política do país foram, talvez, as
únicas coisas boas que fiz."

Forças Armadas
"As Forças Armadas sempre esti-
veram alheias à política. O que me-
nos se fala nos quartéis é de políti-
ca. O militar é voltado para suas
atividades profissionais, mas quan-
do há crise os políticos começam a
falar com os militares. Quando ba-
tem às portas dos quartéis, aí é que
é perigoso. Começam por baixo,
falando com sargentos, tenentes,
capitães, até sensibilizarem os che-
fes. A Revolução trouxe muitos be-
neficios ao pais, mas houve tam-
bém muitas distorções. Posso
garantir que a maioria dos que
participaram da Revolução de 64
não estava de acordo. Hoje, as For-
ças Armadas estão mal, sofrendo
muito com a redução dos orçamen-
tos. Não há dinheiro para instru-
ção, para gasolina. Oitenta oficiais
abandonaram a Aeronáutica, para
se tornarem pilotos civis. É um de-
sastre."

Voita do SNI
"O embrião do SNI foi criado por
Getúlio Vargas em 37 e se chamava
serviço federal de informação e
contra-informação. Um governo

Gilson Barreto — 31/3/89
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sempre precisa de informações. O
governo federal, hoje, não está bem
informado. O presidente Collor
tem alguns elementos que o infor-
mam, mas não está bem informado.
Em vez de aperfeiçoar o que estava
errado com o serviço, acabou com
o serviço. Seria a mesma coisa que
arrancar os fios e jogar o telefone
fora porque o telefone não funcio-
na bem. Se estivesse bem informa-
do, não estaria dormindo bem, por-
que as coisas que acontecem no
Brasil são de preocupar. Falei há
dois anos do perigo de um fecha-
mento, da pororoca social, o povo
se revoltando, as favelas descendo,
invasão de supermercados etc, co-
mo houve em Angola."
? Caos social
"Esta revolta já está acontecendo.
No Rio, foram 23 supermercados
saqueados esta semana. Já imagi-
nou uma favela da Rocinha, com
350 mil pessoas? Se 10% descerem,
são 35 mil. Não há exército que
segure, nem polícia. É a explosão
social. O povo está alheio à políti-
ca. Uma pesquisa no Recife mos-
trou que 70% acharam que a fome,
a barriga, era mais importante que
a democracia. Não vejo perspecti-
vas a curto prazo para resolver a
crise brasileira. Quando alguém diz'vamos botar o Exército para cui-
dar dos saques a supermercados',
como se fala agora, outros respon-
dem: eles não queriam tirar a nossa
missão de manter a lei e a ordem?
Os negros foram transformados em
escravos e mão-de-obra barata no
tempo da escravatura. O que fize-
mos com o negro e o índio estamos
pagando agora."

cimento

Ministério"Tinha muito analfabe-
to ministro e tinha mui-
to ministro não analfa-
beto, mas em cargo
errado. O ministro Re-
zek, um dos grandes
nomes, ministro do
STF, sai para ministro
do Exterior, quando
deveria ser da Justiça.
O ministro Passarinho,
que não é jurista, não
deveria ser do Ministé-
rio da Justiça. O Magri
cairia muito bem na
presidência de um sin-
dicato de trabalhado-
res. A própria Zélia,
tão austera, deu no que
deu. O atual Ministério
é melhor, mais compe-
tente, mas não acredito
que funcione porque
está muito subordinado
ao Parlamento."

Salário mínimo"A Constituição não
está em vigor. Basta ver
a questão do salário
mínimo, que deveria ser
digno. A questão da
isonomia é difícil, não
dá para comparar um

médico com um capitão. Agora fa-
Iam em congelar salários do Legis-
lativo e do Judiciário até que o
Executivo os alcance. Ora, há gente
ganhando mais de CrS 20 milhões e
um general de quatro estrelas ga-
ilha CrS 3 milhões. Até empatar, o
general já morreu. Tentei estabele-
cer teto máximo, com decreto de
que ninguém podia ganhar mais
que o presidente da República. Eu
ganhava menos que muitos secretá-
rios de ministérios e diretores de
estatais, 10 vezes menos. E jamais o
Congresso se reuniu para tratar dos
meus vencimentos."
? Futuro
"Sobre o futuro do Brasil só posso
dar um conselho: rezar. Rezar para
São Judas Tadeu e São Jorge, pro-
tetor da Cavalaria. Não vejo pers-
pectivas para o Brasil, a não ser um
rompimento muito forte, que abale
totalmente as estruturas do país.
Um rompimento de qualquer natu-
reza. Todos os países que sofreram
traumas intensos — Estados Uni-
dos, com a Guerra da Secessão,
França e Espanha, com as revolu-
ções, Japão e Alemanha, com as
guerras mundiais—, destruídos por
guerras e calamidades, ressurgiram
como potências mundiais. Nós
nunca sofremos um trauma grande,
sempre demos o jeitinho brasileiro.
Mas em compensação nunca resol-
vemos nossos problemas. O país vai
passar por momentos difíceis, é ine-
vitável. Não há força humana que
impeça o povo de se levantar contra
a fome. Pode agüentar tudo, menos
ver os filhos morrerem de fome. É o
que está acontecendo. Tenho muito
receio pelo nosso futuro."

resses pessoais, não no Brasil", disse.
Para ele, na Presidência, as únicas
coisas boas que fez foram a anistia c a
redemocratização. O ex-presidente
admitiu que houve torturas no regime
de 64, mas o mesmo havia ocorrido"na ditadura de Getúlio, que 

"hoje
tantos políticos endeusam". "Por 

que
o doutor Ulysses não disse que tinha
ódio c nojo às ditaduras no tempo dè
Vargas?", perguntou, referindo-se ao
discurso de Ulysses ha promulgação
da Constituição de 88.

Boriiliauseii repele

a "politicagem"

BRASÍLIA — O Palácio do Planai-
to preferiu não se manifestar a respei-
to das declarações do ex-presidente
João Figueiredo sobre a atual situa-
ção política. "A reação do Palácio do
Planalto é: sem comentários", resu-
miu o secretário de imprensa da Pre-
sidencia da República, Pedro Luís
Rodrigues. O ministro-chefe da Se-
cretaria de Governo, Jorge Bornhau-
sen, minimizou as declarações do ex-
presidente á Rádio Guaíba, caracteri-
zando-as como um protesto"pessoal".

O ministro Jorge Bornhausen só
fez comentários à declaração de Fi-
gueiredo de que atualmente não há
política no país e sim "politicagem",
através do principio do "é dando que
se recebe". "Hoje, se faz política no
local adequado, nos partidos", ironi-
zou Bornhausen.

No Congresso Nacional, as opi-
niões do ex-presidente também reper-
cutiram. A maioria dos deputados
que se encontrava em Brasília repu-
diou as insinuações do último presi-
dente da ditadura militar. "Eu 

prele-
riria que o general continuasse a
cuidar de cavalos", reagiu o depu-
tado Eduardo Siqueira Campos
(PDC-TO), que deixou a liderança da
bancada para se dedicar à candidata-
ra à Prefeitura de Palmas, a capital de
seu estado. O deputado Waldir Pires
(PDT-BA) considerou "perigosa" a
manifestação do ex-presidente. Os
deputados lembraram que a ditadura
militar, defendida na entrevista, é
uma das causas da crise enfrentada
pelo país, atualmente.
Consolidação — O líder do PT
na Câmara, deputado Eduardo Jorge
(SP), defendeu "com urgência a con-
solidação democrática do país" para
evitar "declarações 

golpistas" corno
esta. De modo geral, os parlamenta-
res não reconheceram no general Fi-
gueiredo autoridade para criticar o
Congresso. "As instituições devem
ser aprimoradas e o voto deve ser
fortalecido. Talvez, o que tenha falta-
do no tempo dele", disparou Siqueira
Campos. Siqueira também contestou
as declarações do ex-presidente,
quando disse que nunca houve derra-
mamento de sangue no país. 

"Ele
deve ter esquecido de Herzog e outros
desaparecidos, que causaram grande
dor à sociedade".

Para Waldir Pires, "o 
grande pro-

blema do país é essa desigualdade".
Por isso, prosseguiu, 

"devemos insis-
tir no fortalecimento da democracia,
enfraquecida pela ditadura militar".
Para o deputado, "não é o rompi-
mento defendido pelo general que vai
resolver nossos problemas".

A única voz que concordou, pelo
menos parcialmente, com as declara-
ções do ex-presidente, foi a do depu-
tado Maurílio Ferreira Lima
(PMDB-PE), que não considerou o
discurso de Figueiredo "vazio". Para
ele, "a democracia faliu, o Legislativo
está cm declínio e o Judiciário não
decide nada". O discurso tem funda-
mento, segundo o parlamentar, "por-

que a democracia virou uma orgia
' com o dinheiro público".

IJIysses teme 
que país

caia em beco sem saída

CAMPO GRANDE — "Ou o Brasil
faz uma política de rua, onde está o
delinqüente, o povo, o assalariado,
ou pode se transformar em um novo
Peru ou nova Venezuela, países on-
de ocorreram golpes", advertiu on-
tem o deputado Ulysses Guimarães
(PMDB-SP). "Graças a Deus, nosso
pais tem mais sorte do que juízo, mas
estamos quase num beco sem saída".
Ao alertar para a gravidade da situa-
ção do país, Ulysses disse que "a
culpa desses descaminhos perigosos
por que passa o Brasil não é só
do Executivo, mas também dos poli-ticos".

"A chaleira está apitando e não
vai demorar muito para essa rua le-
var suas paixões para caminhos peri-
gosos, no vácuo dos saques a super-
mercados e arrastões de praia", disse
Ulysses. Ele afirmou que o Brasil é
um país em completa desordem, com
inflação, recessão, desemprego, aban-
dono do setor social e descapita-
lizaçâo do setor produtivo.

Para Ulysses, que veio a Campo
Grande receber da Câmara de Verea-
dores a medalha de Patrono do Esta-
do Democrático de Direito, "esse re-
gime partidário cartorial" é a causa
da crise. "O 

que temos é uma demos-

Aldori Silva — 1/4/92 -
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copia, onde o povo elege seus gover-
nantes e fica olhando, sem poder
exercer na plenitude sua soberania",
definiu.

Ulysses chamou de "orgia 
parti-

dária" o atual sistema, que permite a
multiplicação de legendas sem repre-
sentatividade. O resultado da desor-
dem partidária, constatou, "c 

que o
eleitor brasileiro não sabe mais votar,
pois perdeu o poder de fiscalizar o
candidato em quem vota".

CPI do Orçamento

PMDB vai indicar

quatro representantes
na semana que vem

Brasília 
— o deputado

Maurílio Ferreira Lima
(PMDB-PE) resolveu agir em fa-
vor da criação de uma comissão
parlamentar de inquérito para in-
vestigar a atuação dos parlamen-
tares e a precariedade com que
tem sido discutido e aprovado o
Orçamento Geral da União pelo
Congresso. Na próxima terça-fei-
ra, segundo Maurílio, o PMDB
vai indicar os quatro representan-
tes do partido que irão participar
da CPI, e acertou ontem com o
líder do PMDB na Câmara, Gene-
baldo Correia, que ele, Maurílio,
será um dos representantes. A ins-
talação da CPI foi proposta ainda
110 ano passado, pelo deputado
Jacques Wagner (PT-BA), quando
surgiram várias denúncias de irre-
gularidades cometidas pelo então
relator do Orçamento, deputado
João Alves (PFL-BA) que resulta-
ram na sua destituição da relato-
ria.

"Não se trata apenas de invés-

tigar se os integrantes da Comis-
são Mista de Orçamento têm sido
honestos ou desonestos, mas de le-
vantar os fatores que levam à total
precariedade na análise e votação
do Orçamento pela Comissão",
afirma Maurílio. Diante da deci-
são tomada pelo PMDB na Câ-
mara, ele argumenta que não se
pode mais acusar o partido de es-
tar retardando a instalação da
CPI. Maurílio lembrou que ficará
faltando apenas o PFL indicar
os nomes da bancada.

Na avaliação de Maurílio, as
denúncias feitas pelo senador
Eduardo Suplicy (PT-SP) contra o
ministro da Ação Social, Ricardo
Fiúza, sobre alterações que Fiúza
teria feito indevidamente após a
aprovação do Orçamento no ano
passado, quando exercia a função
de relator em substituição a João
Alves, demonstram que é total-
mente inadequada a estrutura da
Comissão para as tarefas que são
de sua responsabilidade. "O Orça-
mento que o Congresso aprovou
no dia 19 de dezembro do ano
passado foi uma ficção, porque
não se sabia exatamente o que
estava sendo votado".

r. s/4-'si ' '< j
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GAFÍSA

Gomes de Almeida, Fernandes

tem ema Notícia Importante

para quem 
está Procurando

um Apartamento de

! Alta 
Qualidade 

na Barra:

rpnwa

para somente 30 apartamentos

Agora, a Qualidade da Gafísa - nova denominação da
Gomes de Almeida, Fernandes -

vai custar muito menos para você.
Veja na tabela abaixo quanto você ganha e antecipe-se
hoje mesmo pois este desconto especial é válido para

somente 30 apartamentos:

Tabela válida até o dia 20.05 -15% de desconto
Pavimento Prefo de Tabela < Desconto ;; 

'" Pre90 com Desconto
4s Andar 375.600.000 5&34$.0O0 319.260.000

8B Andar 390.300.000 58.545.000 331.755.000

12s Andar 402.200.000 60330 000 341.870.000
16s Andar 407.400.000 61410.000 346.290.000

20s Andar 433.000.000 64.950.0QG 368.050.000

'§

8VI
•5

E com iodas estas facilidades,, você está

comprando o melhor e mais completo

3 
quartos da Barra!

1 Amplos apartamentos de sala e 3 quartos ¦ Plantas flexíveis para 2 e 4 quartos sem nenhum acréscimo
¦ Salão em 2 ambientes ¦ Hall social privativo para cada 2 Apartamentos

No Palm Springs, a Cobertura do
edifício é exclusivamente dedicada
ao seu lazer:

¦ Piscina
Es Saunas seca e úmida
H Duchas
0 Spa com Piscinas de

Hidromassagem
O Sala de Repouso
ES Coffee Shop

Mas o lazer não acaba na cobertura !
Toda a recreação esportiva localiza-
se no 2E Pavimento:

PI Quadra de Esportes

CONSTRUÇÃO e acabamento

H Quadra de Squash
O Salão de. Jogos
H Churrasqueira
El Playground com Brinquedos

Pedagógicos

E para facilitar ainda mais a sua
vida, o Palm Springs oferece uma
infra-estrutura de serviços com :

SI Arrumadeira
ES Faxineira
E3 Telefonista
El Serviço Despertador
ES Serviços de Manutenção dos

Apartamentos
H Posto de Lavanderia

JCONSTRUÇÃO 

E ACABAMENTO

MEAFISA

Ütfli CRECIJ4M

E mais, ao comprar o seu
apartamento no Palm Springs,
você ganha um título de
Sócio Especial do
AKXE Sportside Club:

ü Piscina com Cascata
O Mini-shopping
H Quadra de Tênis
El Torre de Mergulho
ü Restaurante

Área Exclusiva para Atividades
Infantis
Pista de Jogging Coberta

H Departamento Médico com Sala de
Ergonometria

ü E muito mais !!!

Administração dos Serv iços:

 IV SFRNAM6ET1BA J ' 'ft-3 '

p!i
tW1 HIKE DON /" r—1 '-'Sf

TKnl i
pmspkA fij «« II"Mc—S-, ¦««"• U—¦—————— I FAZZNOAvikxa n cajxa *. ouk vDC ALMCIO* D tCON6mCA lUAftMtNDI
1 1 AV. DAS AM£RtCA$ 111 "

B«»V* CAnmroo»T\/. ^smop»WO I

m

Ligue Ja

Rio - 2S9.3S45

BH - 275.1144

Niterói - 717.1008

NOVA DENOMINAÇÃO DA GOMES DE ALMEIDA, FERNANDES

Yenfta lioje mesmo ao nosso

»?
ni: y u

Financiamento:

>MERIDI#N4L
RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1788

TEL.: 259-3545
SA^CO MEROCNAl DO S5*a S A.PROMENADE B HOTEL SEPvVICE

stand no local e visite o apartamento modelo, ou informe-se pelo tel.: 259.3545.

E
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Brizola é hostilizado 
por grupo 

de camelôs

Manifestantes se explicam

* Vaia e xingatório. Pela primeira
vez, o governador Leonel Brizola
Sentiu o descontentamento popular
ao andar pelas ruas do Rio de Janei-
io. Depois de participar de almoço
vmti homenagem ao ministro Marcílio
Marques Moreira, na sede do Jockey
Club, no Centro da cidade, ele foi a
6é até o prédio do INSS, na Rua
Graça Aranha — que estava pegando
fogo e fica a alguns metros de onde
estava —, acompanhado do prefeito
Marcello Alencar. Lá, foi cercado
por dezenas de pessoas que observa-
yam o incêndio, mas, em vez de rece-
frer aplausos, ouviu vaias e palavrões,
fia maioria, os insatisfeitos com o
governador eram camelôs, que estão
sendo retirados das ruas do Centro
da cidade pelo prefeito."Cadê o meu dinheiro? Judas!
Traidor! Vai procurar o Collor!" Es-
sas foram algumas das expressões que
$ governador ouviu no meio da rua, e
que enfrentou olhando dc frente e
dom um largo sorriso. Andando em
direção aos que o xingavam em tom
mais alto, Brizola chegou a bater bo-
ca com algumas pessoas. O curioso é
que quem está tirando os camelôs das
fuás é o prefeito, mas os manifestan-
tes se referiam ao governador como
pesponsável pela perda de seu ganha-
pão. No começo dc sua caniTnTTrida,
$rizola foi cumprimentado por vá-
cios admiradores e a confusão só co-
meçou mesmo quando ele chegou ao
focai do incêndio.
! Os quatro seguranças que acom-
panhavam o governador ficaram sem
áaber como agir, tentando apenas ga-
jjantir proteção com seus corpos. O
prefeito seguia o governador, sem di-
zer nada. Os seguranças tentaram fa-

Evandro Toixulra
$§§'?
ü I

Manifestantes chutaram e amassaram a lotaria dos carros oficiais, depois das vaias

zer o governador se afastar para se
abrigar atrás do cordão de isolamen-
to do prédio do INSS, montado pelos
bombeiros, mas ele não aceitou, ca-
minhando para o meio dos manifes-
tantes. O comandante dos bombeiros
decidiu, então, pedir reforço á Polícia
Militar que, entretanto, não chegou a
tempo.

Os carros oficiais estavam estacio-
nados numa rua paralela á do incên-
dio. Brizola foi andando para lá, em-
purrado por seguranças e jornalistas
que, por sua vez, eram empurrados

pelos manifestantes. O tempo todo se
ouviam gritos de palavras ofensivas
ao governador. Os seguranças que-
riam que ele entrasse logo no carro,
mas Brizola voltava para discutir
com algumas pessoas. Mal se ouvia o
que ele dizia: "Vocês votaram..."
Quando já estava dentro de seu car-
ro, junto com o prefeito, ele resolveu
sair novamente e, cercado pelos ca-
mclós, subiu no estribo do carro, le-
vantou o braço com o punho cerra-
do, sorriu c disse algumas palavras,
abafadas pelo som dos palavrões:

"Vocês foram á Prefeitura e o Mar-
cello ó", acompanhando as palavras
com o gesto do braço erguido, des-
cendo. Nessa manifestação, Brizola
demonstrou que sabia que estava fa-
lando com camelôs.

Mas o tumulto não acabou ai. Os
manifestantes cercaram os carros ofi-
ciais, que ficaram amassados por
chutes, socos e até pedras. A muito
custo, os motoristas conseguiram dei-
xar o local sem machucar ninguém.
Brizola seguiu direto para seu aparta-
meti to, na Avenida Atlântica.

Uma longa entrevista em meio às férias

Collor tem conversa
de duas horas com

jornalista mineiro

BELO 
HORIZONTE-o pre-

sidente Fernando Collor deu
uma de suas mais longas entrevistas
ao colunista Paulo César de Olivei-
ra, do Estado dc Minas e do Diário
da Tarde, na tarde de segunda-feira,
na suíte presidencial do Grande
Hotel de Araxá, onde passou curta
temporada de férias, encerrada na
quarta-feira. A íntegra sairá em três
páginas da edição dc amanhã, com
a transcrição de 2 horas e 20 minu-
tos de gravação."A impressão era de que o presi-
dente, depois de alguns dias de des-
canso, estava mesmo querendo e
precisando tirar dois dedos dc prosa
no mais autêntico estilo mineiro",
descreve o colunista. Participaram
da entrevista os repórteres Mirtes
Helena c Carlos Gropen, pelo Esta-
do dc Minas.

Sobre a corrupção, Collor com-
parou-a a uma erva daninha, "que

A entrevista do presidente Fer-
liando Collor ao colunista Paulo
César de Oliveira teve momentos dc
revelações pessoais e intimistas. In-
dagado sobre se era místico e a
quem recorria nos momentos de
grande dificuldade respondeu, sin-
(eticamente: "A Deus." Lembrou-
sc de que, quando era criança, seu
pai, o ex-senador Arnon de Mello,
costumava dizer à mesa de almoço:"O Fernando é meu único filho que
não dá para a política, porque é um
místico", contou. "Eu era realmen-
le muito introvertido, introspecti-
vo."

O presidente confirmou quecon-
sultou uma cartomante, quando
adolescente, em Araxá, onde costu-

Gilberto Alves — 9/4/92
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Collor: dois dedos de prosa

viceja onde menos se espera". "O
Estado brasileiro serviu durante
muitos anos de estufa para a proli-
feração das ervas da corrupção",

disse o presidente. "Quando se reti-
rou a estufa, após o processo de
abertura democrática, viu-se que
era um viveiro de corrupção, com
plantas espalhadas c transportadas
para outros locais", prosseguiu
Collor. "O 

que temos que fazer
agora é capinar."

Collor preferiu não usar a ex-
pressão agrotà.xico quando se refe-
riu ao combate à inflação, pois é um
produto pouco ecológico. "Precisa-
mos quebrar o ciclo da impunidade,
o que faz com que a corrupção
continue é exatamente a garantia
que o corrupto tem de que, come-
tendo qualquer deslize, nada vai
lhe acontecer. Meu governo vem
dando demonstrações cabais, níti-
das e eficientes de combate a qual-
quer tipo de mau trato em relação
aos recursos públicos", enfatizou.

O presidente considerou a infla-
ção "domada" e previu que em
maio "este 

patamar será quebrado
irreversivelmente e ficará abaixo
dos 20%". No balanço, lembrou
que no passado a inflação chegou a
90% ao mês, com C1P c preços
congelados. Agora, é quatro vezes

No gravador, revelações intimistas
mava passar as férias, e ela previu
que seria presidente da Republica.
Chamava-se Maria do Socorro e já
morreu. Collor estava namorando
uma menina e perguntou à carto-
mante sc os dois iriam se casar."Ela colocou as cartas na mesa e me
disse — 'Você vai ser presidente da
República'." Eu sai de lá chateado,
é claro, porque não era nada disso
que eu queria ouvir. Eu queria ou-
vir sobre o meu possível casamento
com a moça."

O presidente foi perguntado
também sobre sua reação aos ami-
gos que o decepcionaram ("Ódio,
rancor, indiferença ou mágoa?").
Respondeu que era contraprodu-
cente guardar mágoas ou alimentar

decepções, pois isso faz com que a
pessoa sc tome amarga, de mal com
a vida, mal-humorada, sem nenhum
atrativo para uma convivência so-
ciai ou no trabalho."Costumo retirar de todas estas
dificuldades e decepções a que fui
submetido muitos ensinamentos pa-
ra conhecer melhor a natureza hu-
mana, a capacidade de resistir ás
tentações que surjam. Procuro reti-
rar ensinamentos das adversidades.
Mas, depois de retirá-los, hão deixo
que a percepção ou a mágoa encon-
tre guarida no meu coração e na
minha alma", disse Collor. "Deixo
que as mágoas passem, vão embora
e a vida continua."

O presidente falou também so-

menor, com preços liberados. Além
disso, o Estado está se reorgani-
zando: "Estamos 

gastando apenas
o que arrecadamos." O patamar
atual da inflação está elevado para
o presidente: 

"Ainda não nos deixa
contente, mas vamos reduzir a um
dígito civilizado", disse.

Ajuste — O presidente anun-
ciou que encaminhará proposta de
ajuste fiscal ao Congresso ainda es-
te semestre. Segundo Collor, o im-
posto único é uma idéia muito boa,"mas 

que não pode ser implementa-
da de uma hora para outra, revo-
gando-se todos os impostos", pois
seria "um salto no escuro".

Collor defendeu também a tese
dc que o ajuste fiscal deve aumentar
a arrecadação pela incorporação de
um maior contingente de contri-
buintes. "Hoje, a justiça fiscal não
existe, penaliza-se muito mais o tra-
balho do que o capital, porque o
trabalhador não tem como fugir à
taxação, está ali na fonte. Já o capi-
tal é muito esperto, muito sabido e

j sempre encontra formas de escorre-
! sar."

bre a Presidência da Republica: "O

poder tem momentos de gratifica-
ção e satisfação pessoal e também
momentos de amarguras e decep-
ções. Mas eu acredito que o balanço
final seja de extrema gratificação
pela oportunidade que a pessoa que
exerce o poder tem de realizar algu-
ma coisa em favor dc seu pais, de
seu povo", disse. Fazendo um ba-
lanço dos dois lados, Collor acredi-
ta que a gratificação pessoal seja
bem maior. Ao ser perguntado se o
poder emagrece, já que perdeu al-
guns quilos nos últimos meses, o
presidente contou que, ao contrário
de muitos outros políticos, durante
os períodos de campanhas eleitorais
ele costuma engordar.

;Aliança PC do B-PT

j 0 PC do B indicou o vereador Vital
jNolascó para vice na chapa do senador
,Eduardo Suplicy, candidato do PT a pre-•feito de São Paulo. Preso político na
¦década de 70, Nolasco. 41 anos, atua no•movimento negro e foi dirigente do Sin-
jdicato dos Metalúrgicos de São Paulo. O
,PT. no entanto, prefere uma coligação
,com o PSDB. O presidente nacional do
•partido, Luiz Inácio Lula da Silva, e a
•prefeita Luiza Erur.dina manifestaram
Jessa vontade, mas os tucanos ainda não
decidiram quem será seu candidato.
*
PDC quer lotear lucra
¦ Na ânsia para tomar de assalto o'lucra, o PDC pode bater dc frente
com o PFL. O líder do PDC na Câ-.

Jmara. Jonival Lucas (BA), vai pedir
;na terça-feira ao ministro da Agricul-
itura, Antônio Cabrera. as diretorias
¦dc Planejamento e de Administração
• e finanças. Ocorre que o diretor dc'Administração e Finanças, o enge-
;nheiro pernambucano Alberto José'de Mello, foi colocado no cargo por'indicação do governador pefeiista
Joaquim Francisco

Gros critica 
pressão política 

a

programa 
econômico do 

governo
O presidente do Banco Central,

Francisco Gros, disse estar convenci-
do de que se o programa econômico
do governo falhar, não será por erro
da equipe econômica, e sim por ra-
zões políticas. "Se a sociedade e os
políticos acharem que o programa
econômico atual está errado, ele terá
que ser mudado. Mas tenho certeza
de que se houver pressões para mu-
dança elas ocorrerão não porque o
programa está falhando, mas exata-
mente porque está dando certo", dis-
se Gros, reiterando a posição da
equipe econômica de que o ajuste
fiscal é necessário e isso significa re-
duçào dos gastos governamentais.
Assegurou, contudo, que caso a so-
ciedade opte por outro caminho, o
novo programa terá que ser feito por
uma nova equipe.'Estou convencido de que não
existem saídas mágicas. As experiên-
cias do passado mostram que cotige-

lamento de preços, crescimento artifi-
ciai e outras pajelanças não
funcionam. Os resultados dessas me-
didas são trágicos", afirmou, em eu-
trevista à imprensa após almoço na
Associação Comercial.

Gros revidou as críticas de que
apesar da política altamente recessiva
do governo, a inflação não estaria se
reduzindo na velocidade desejada.
Sua avaliação é de que a inflação cai
na medida do possível, em função das
leis de mercado, da oferta e da proeu-
ra. "Não conheço outra maneira de
se derrubar a inflação. Nós estamos
Fazendo o que e possível la/er. Não
temos o poder de montar em um
cavalo branco e dizer que conserta-
mos o Brasil", disse. Em sua opinião,
os ajustes nos países \izinhos do Bra
sil. .orno Argentina, surtiram efeito
mais rápido porque houve um con

senso político muito maior do que o
que está ocorrendo no Brasil.

O descumprimento das metas com
o FMI, que resultaram no adiamento
da liberação ao país da primeira par-
cela de USS 250 milhões por parte do
organismo não significam, segundo
ele, que o programa esteja dando er-
rado

i—| O Instituto Nacional d? Seguri-
dade Social (INSS) arrecadou

em abril cerca de CrS 3,1 trilhões.
Com isso, o saldo de caixa da Previ-
dência acumulado desde o início do
ano chega a CrS 2,1 trilhões. "Se
continuarmos eficientes na arrecada-
ção e evitarmos os pagamentos imle-
>idos, poderemos terminar o ano com
as contas equilibradas", disse, em
Brasília, o ministro da Previdência
Social, Reinhold Stephancs.

Maria do Carmo Laurentino da
Silva tem 33 anos, é solteira e tem um
filho de 13 anos para sustentar. Tra-
balhava como camelô na Rua Araújo
Porto Alegre. Foi expulsa de lá pelos
fiscais da Secretaria Municipal de Fa-
zenda e disse que não tem dinheiro
para pagar o aluguel de sua casa, em
São João de Meriti, que vence na
segunda-feira. Por isso, xingou o go-
vernador. "Ele me respondeu. Disse
que me conhece. Não sei de onde",
comentava, depois que Brizola dei-
xou o local. Para explicar melhor sua
situação, argumentou: "Agora, vou
viver de quê? Eu disse pro rapa que se
não me deixasse ser camelô eu ia
roubar e saquear supermercado. Ele
disse que eu não tinha cara de bandi-
do e eu falei pra ele: E pra ser bandi-
do precisa ter cara?".

Fila — Cosme dos Santos Pereira
tem 24 anos c três filhos. Também
xingou o governador. E o responsabi-
liza por ter enfrentado fila durante
um ano e ainda não ter conseguido
receber seu Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço. Ele disse que tra-
balhava como segurança e que atual-
mente está desempregado. "O culpa-
do disso tudo é o povo que não soube
votar, votou errado, votou no Col-
lor", comentou, sem conseguir expli-
car direito o que Brizola tem a ver
com sua situação. Aliás, como Maria
do Carmo ele votou em Brizola para
governador e, curiosamente, afirma
que votaria nele para presidente.

Austélia Barreto tem 71 anos,
duas filhas, cinco netos e uma bisne-

ta. Estava revoltada, participou da.
manifestação mas, como Cosme Pe-;
reira, diz que é brizolista. Ela tentou
esclarecer assim sua reação hostil à 1
presença do governador: 

"Eu era en-
fermeira. Trabalhei em muitos hospi-}
tais estaduais: o do Caju, aquele da;
tuberculose... Aí tive aposentadoria t
compulsória. Sabe quanto eu recebi >
no último contracheque? CrS 202 mil. í
Isso com os 100% que ele deu e mais!
umas vantagens que eu tenho. Não é
para reclamar?"

Balão cheio — José Luiz de
Souza não gosta de dizer a idade.
Primeiro falou só que já está "gasto",
depois contou que tem 52 anos. Apa-!
renta ter bem mais. Cheirando a bc-1
bida alcoólica, disse que é bombeiro ei
também compositor. "Eu votei no!
Brizola e ele tá nessa ai. Ele tá fazen-
do tudo errado. Vai cair de novq",
declarou, sem maiores explicações.;
"Do jeito que está, não vai melhorar
não. Eu nem sei quando é que isso vai-
parar", disse como justificativa por-
ter participado da hostilidade ao go-'
vernador.

Antes de enfrentar todo esse tu-
multo, o governador repetiu várias
vezes que seu "balão estava cheio por
causada Linha Vermelha". Contudo,!
Maria do Carmo, Cosme, Austélia e
José Luiz. não dão a mínima impor-;
tância â construção daquela via ex-;
pressa. 

"Pra 
quê? Eu não vou passar;

por ali. Eu não tenho nada pra fazer
na Ilha do Governador e muito me-
nos no aeroporto", disse Maria do;
Carmo, apoiada pelos outros três. \

Itamar escolherá novo

partido 
após as eleições

O vice-pre-
sidente Itamar
Franco partici-
pou ontem da
solenidade dc
comemoração
do Dia da Vi-
tória dos alia-
dos na Segunda
Guerra Mun-
dial, no Monu-
mento dos Pra-
cinhas, no Rio
de Janeiro, ao
lado dos três ministros militares e do
governador Leonel Brizola. Sobre
sua filiação a outro partido, ele afir-
mou que assumiu um compromisso
com deputados mineiros de só tomar
essa decisão depois das eleições mu-
nicipais. Garantiu que, por enquanto,
não cogita se filiar a nenhum partido
em especial.

Itamar disse que ao sair do PRN
deixou "bastante claro" que tomou a
decisão porque suas "ações e pala-
vras destoam daquilo que pensa o

Eartido" 
e, para não criar mais pro-

lemas, foi necessário seu afastamen-

to do partido. Ele fez questão de;
ressaltar que seu cargo nada tem de:
figura decorativa. "O vice-presidente
da República não tem nenhuma ação!
administrativa, mas evidentemente eu;
devo ter, e preciso ter, a minha perso-
nalidade e a minha ação. É preciso
lembrar que o vice-presidente da Re-
pública é uma figura constitucional
tanto quanto o presidente da Repú-
blica", declarou.

iga A ordem do dia dos ministros
militares sobre o 47° aniversá-

rio da vitória aliada na Segunda
Guerra ressalta que "é indispensável
a obtenção de um quadro econômico
que forneça à sociedade os bens e;
serviços que ela necessita". Assinada;
pelos ministros do Exército, general
Carlos Tinoco, da Marinha, almi-
rante Mário César Flores, e da Ae-
ronáutica, brigadeiro Sócrates Mon-
teiro, a ordem do dia, numa
referência à insatisfação dos milita-
res com os soldos, enfatiza, porém,
que "a disciplina e a serenidade de-!
vem fortalecer os que integram as
Forças Armadas".

^ H ' Brasilia 
— Luiz Antonio

^ 
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Gratificações: questão polêmica que divide a comissão

Comissão de isonomia

aceita teto 
para 

salário;

BRASÍLIA— A comissão especial
que estuda a isonomia entre os três
Poderes acatou por consenso, ontem,
a proposta da Secretaria de Adminis-
tração Federal (SAF) de estabelecer
um teto para os vencimentos básicos
dos funcionários públicos federais.
Apesar do acerto entre os represen-
tantes do Executivo, da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, do
Supremo Tribunal Federal e dos mili-
tares, estabelecendo que a diferença
entre o maior e o menor vencimento
será de no máximo 20 vezes, ainda
não há acordo sobre como será al-
cançada a isonomia.

No encontro, sem a presença do
secretário de Administração, Carlos
Garcia, em viagem á Suiça, os repre-
sentantes do Legislativo e do Judicia-
rio apresentaram nova proposta de
isonomia, em que insistem na criação
de "gratificações de atividade" pura
servidores do Executivo. Encaminha-
da pelos diretores gerais da Câmara.

do Senado e do STF. a proposta
engloba o mecanismo sugerido pela
SAF de limitar as gratificações em até
duas vezes o valor do vencimento
básico. Os representantes do Legisla'
tivo. no entanto, só aceitam que ó
limite incida sobre novas gratifica-
ções.

Realizada na sede do Estadq
Maior das Forças Armadas (Emfa), a
reunião chegou a ser cancelada pela
impossibilidade de Carlos Garcia vçlf
tar da Europa. A pedido do Emfa;
que tinha elaborado sua própria pro-
posta de isonomia, a comissão foi
reconvocada no final da manhã, pàrá
reunião de pouco mais dc uma hora!
A SAF continuou a recusar novas
gratificações- Sob sigilo, a proposta
dos militares será examinada pela Ser
cretaria de Administração. "Com a
proposta que apresentamos, encerra-
mos nossa participação", anunciou o
diretor-geral da Câmara, Adelmar
Sabino
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MESA PARA TV
DE 14" A 20" E
VIDEOCASSETE
SABARÃ
AVISTA 45.000,

3 + i 25.268*
TOTAL 50.535,
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PH/tCO - HITACHI

TVC 10" 102 SEMP
Indicação de funções
na tela, memória
para até 30 canais,
VHF/UHF. Garantia
de 5 anos (normal
de 1 ano, mais 4 anos
de garantiacomplementar
especificada).
AVISTA 769.000,
1 + i 431.794*
TOTAL 863.587,

TVC 14" 142 VS
SEMP
Indicação de funções
na tela, memória
para até 40 canais,
VHF/UHF. Garantia
de 5 anos (normalde 1 ano, mais 4 anos
de garantiacomplementar
especificada).
À VISTA 789.000,
i + i 443.024*
TOTAL 886.047,

TVC 20" TS 206 VS
SEMP
Indicação de funções
na tela, sintonia
automática,
VHF/UHF, memória
para sintonia de 40
canais. Garantia de
5 anos (normal de
1 ano, mais 4 anos
de garantiacomplementar
especificada).
À VISTA
1 + 1
TOTAL

899.000,
504.789*

1.009.577,

TVC 28" TS 288 VS
CR TOSHIBA
Controle remoto,
monitor de áudio e
vídeo, VHF/UHF,
Indicaçao de funções
na tela. Garantia de
5 anos (normal de
1 ano, mais 4 anos
de garantiacomplementar
especificada).
AVISTA 2.090.000,
1 + 1 1.173.535*
TOTAL 2.347.070,
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FITA PARA
VIDEOCASSETE
VAT T120
SÉRIE PRATA
À VISTA 9.990,
i + i 5.609*
TOTAL 11.219,

ÍÜ BASF
FITA PARA
VIDEOCASSETE
EQ T120 BASF
AVISTA 12.490,
1 + 1 7.013*
TOTAL 14.026,

VIDEOCASSETE PVC
S400 PHILCO-HITACHI
4 cabeças, controle remoto,
instrução na tela em
português, programaçãode 4 eventos com 1 ano de
antecedência. Garantia do
1 ano.
AVISTA 1.149.000,üi+i 

645.164*
TOTAL 1.290.327,
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SONY
COUGAR

COMPACT DISC PLAYER
CDPM 39 SONY
Programa até 20 músicas na
ordem desejada, 4 modos de
repetição, reprodução em

. ordem aleatória, display com
calendário musical, controle
multifuncional, seleção direta
da música desejada através
do controle.
AVISTA 649.000,

364.414*
728.827,

RÁDIO GRAVADOR SCR
250 COUGAR
AM/FM, nível automático
de gravação, auto-stop,
bass boost system.
À VISTA 175.900,°i 

+ i 98.768*
TOTAL 197.536,
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RÁDIO RELÓGIO RC 1061
TOSHIBA
2 faixas, funções sieep e
snooze, desperta com alarme
ou rádio, funcionamento
ininterrupto do relógio
(energia e bateria).
À VISTA 79.900,
1 + 1
TOTAL

44.864*
89.728,

1+1
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STEREO COMPONENT
SYSTEM LBT 32 SONY
Toca-dlscos beit drlve com
retorno automático, AM/FM
stereo, entrada para CD/AUX,
mic-mixlng, duplo cassete,
duplicação de fitas em 2
velocidades, continuous play.Rack opcional.
À VISTA 639.000,
i + i 358.799*
TOTAL 717.597,

RADIO RELOGIO 3622
SOUNDESIGN
AM/FM, relógio digital,
despertador com alarme
ou música, funcionamento
ininterrupto do relógio
(energia e bateria).
AVISTA 72.900,
i + i 40.933*
TOTAL 81.867,

s
RÁDIO GRAVADOR STEREO
COM DUPLO DECK 4749
SOUNDESIGN
AM/FM/FM stereo, duplo
deck com high speed
dubbing, auto-stop.
AVISTA 342.900,
i + i 192.538*
TOTAL 385.077,

RÁDIO RELÓGIO COM
TELEFONE E TOCA-FITAS
7S80 SOUNDESIGN
AM/FM, despertador commúsicas ou alarme, auto-
stop, telefone com teclade redlscagem automática
do último número ecampainha eletrônica
ajustável, funcionamento
Ininterrupto do relógio
(energia e bateria).
AVISTA 239.000,
i + i 134.199*
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MAQUINA DE
ESCREVER PORTÁTIL
LETTERA 82 OLIVETTI
Seletor de entrelinhas
com 3 posições,marglnadores e barra
espaçadora. Acompanha
estojo para transporte.
À VISTA 2 17.9 O O,
i + i 122.351*

244.702,TOTAL

Canon

MAQUINA DE
ESCREVER STUDUO 46
OLIVETTI
Seletor de fita com
3 posições, barra
espaçadora com
repetição contínua.
AVISTA 409.000,Ui 

+ i 229.654*
TOTAL 459.307.

MÁQUINA DE
ESCREVER COLLEGE
OLIVETTI
Portátil, com seletor de
fita em 3 posições.
À VISTA 319.000,
i + i 179.119*
TOTAL 358.237,
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CALCULADORA BASICA
LC22 CANON
8 dígitos, 4 operações
aritméticas,
porcentagem e memória.
À VISTA 16.900,
i + i 9.489*
TOTAL 18.979,
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CASIO
AGENDA ELETRÔNICA
SF 4100 CASIO
32 Kbytes de memória,
calculadora, calendário,
agenda de
compromissos, área
para anotações.
À VISTA 499.000,
1+1
TOTAL

280.189*
560.377,

BICICLETA
POTI CALO!
Aro 26.
À VISTA 2 37.900,
i + i 133.581*
TOTAL 267.162.

BICICLETA
CROSS PRO CALOI
Aro 20.
AVISTA 233.900,
i + i 131.335*
TOTAL 262.670.

C&LOS BICICLETA
CECI CALOI
Aro 26.
À VISTA 264.900,

i 148.741*
297.483.

268.397,

ELETRODOIVIESTICOS

RADIO RELÓGIO COM
DUPLO ALARME 3658
SOUNDESIGN
AM/FM, funções sleep e
snooze, desperta com
alarme ou rádio,
funcionamento Ininterrupto
do relógio (energia e bateria).
AVISTA 129.000,
1 + 1
TOTAL

72.434*
144.867,

Panasonic

FORNO DE MICROONDAS
DIGITAL 78O9 PANASONIC
AVISTA 1.090.000,
i + i 612.035*
TOTAL 1.224.070, !

FORNO DE MICROONDAS
SELETOR 7209 PANASONIC
À VISTA 899.000,°í 

+ i 504.789*
TOTAL 1.009.577,

LAVAROUPA MONDIAL BU 22
MGA BRASTEMP
Capacidade para 5kg de roupas.
À VISTA 1.390.000,
i + i 780.485*
TOTAL 1.560.970. FORNO DE MICROONDAS

5209 JR PANASONIC
AVISTA 729.000,
i + i 409.334*
TOTAL 818.667,

FERRAMENTAS

L0WHA &SOBBY

FURADEIRA DE IMPACTO
5/16" BOSCH
110/220V.
AVISTA 118.900,
1
TOTAL

¦ ilill

1i 66.762*
133.525,

B0SCH

SERRA TlCO-TICO BOSCH
110/220V.
AVISTA 148.500,
i + i 83.383*
TOTAL 166.766,

LSü^HiA PÜOFSSS0OMAL
FURADEIRA DE IMPACTO
3/8" 1171 BOSCH
110/220V.
AVISTA 334.500,
i + i 187.822*
TOTAL 375.644,
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HI-TOP "^E' VIDEO GAME DACTAR ^^SYSTEM II TEC TOY Tela de cristal liquido, £gjj^||

Apareccmk) uma tarja I
j vermelha no verso

/ da sua rvota de caixa, /

VÍDEO GAME HI-TOP
MILMAR
Compatível com sistema
Nintendo americano.
Acompanham 1 cartucho
e 1 par de joystirk.
À VISTA 2 19.900,

L*1 + 1
TOTAI

123=474*
246.948,

VÍDEO GAME DACTAR
MILMAR
Sistema VCS, atari.Acompanham 1 cartucho
com 4 jogos e 1 par de
joystick.
AVISTA 159.900,
i + i 89.784*
TOTAL 179.568,

VÍDEO GAME MASTER
SYSTEM II TEC TOY
3-? geração, 3 canais de
áudio, 1 jogo na memória

OFERTA ESPECIAL

GAME GEAR TEC TOY
Tela de cristal líquido, '
reproduz até 4.096 cores.
Possui ajuste de som
e imagem.
AVISTA 699.500,
i + i 392.769*
TOTAL 785.539,

Veja outras ofertas de
ferramentas elétricas
e manuais.

VÍDEO game mega drive
TEC TOY
16 bits, efeito tridimensional,
sistema Sega.
À VISTA 999.500,
i + i 561.219*
TOTAL 1.122.439,

voce leva de graçatudo o que comprou
e ainda ganha o mesmo

valor da compra paraescolher o que quiserna MesbJa. /

Visite s raovs IV1 estala cto Ilha Plaza SiwppirBgg*

Promoção válida até 12/05/92, limitada ao estoque da loja, somente para o Estado do Rio de
Janeiro. Após esta data, as mercadorias voltam aos seus preços normais.

MESBLA
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"O ei"dc tempo quem aposta na desestabilização do mi-
nistro da Ação Social, Ricardo Fiúza.
Pelo menos para os ocupantes dos gabinetes do Palá-

cio do Planalto com podcres de produzir trovoadas, Fiúza
está mais firme do que uma rocha.

Um dos primeiros telefonemas do presidente Collor,
ao voltar de Araxá, foi para ele. Collor está solidário com
o ministro.

Nem se ouse falar mal de Fiúza perto do ministro
Bornhausen.

O secretário de Governo acha que o ministro da Ação
Social é peça indispensável para a armação do jogo
político do governo no Congresso.

'On the rocks'
O governador Hélio Gar-

cia e o ex-ministro < Mário
Henrique Simonsen conver-
saram ontem em Belo Hori-
zontede 12h30 às 18h30.

O almoço, filé mal passa-
do, que os dois adoram, saiu
às 17h.

Assessores juram que
eles só beberám vinho.
Disse-me-disse

O armador José Carlos
Fragoso Pires diz que não sa-
be quem é a lobista Marlene
Schubert, jamais a viu ou fa-
lou com ela, tampouco rece-
beu qualquer espécie de do-
cumento dela e nunca
encomendou ou pretende en-
comendar seus serviços.

Marlene, por sua vez, ne-
ga que tenha se queixado de
não ter sido paga por haver
fornecido a Fragoso Pires do-
cumentos que supostamente
incriminariam seu adversário
na renhida eleição do Jockey
Club Brasileiro, Linneo de
Paula Machado.

Mas que Marlene contou
essa história, contou. Foi nu-
ma mesa do Florentino, em
Brasília, na noite de quarta-
feira. A dúvida, agora, é sa-
ber se ela estava fazendo
lobby a favor de Linneo ou de
Fragoso Pires.

Estágio
O presidente do PT, Luiz

Inácio Lula da Silva, irá se
encontrar sábado, em Bonn,
com líderes do movimento
sindical alemão, responsáveis
pela greve geral que parou a
Alemanha na semana passa-
da.

Lula visitará o IG Me-
tall, maior sindicato de meta-
lúrgicos do mundo, com 6
milhões de filiados.

Antes da pajelança de tra-
balhadores, o líder petista tem
reunião com Willy Brandi, ex-
primeiro-ministro e amigo pes-
soai de Leonel Brizola.
Antena ligada

O secretário de Justiça e
vice-governador do Rio, Nilo
Batista, e o secretário da Poli-
cia Militar, coronel Cerqueira,
estarão de plantão na noite de
hoje em seus gabinetes.

Querem acompanhar de
perto a operação da PM con-
tra os saques em supermerca-
dos.

Ranking 94
A empresa Cap Soft fez

levantamento do espaço ocu-
pado por 12 supostos candi-
datos a presidente da Repú-
blica em 28 jornais, entre
janeiro e abril.

ACM ficou em primeiro
lugar com 29,86% do espaço.
Seguem-se Fleury, com
13,88%; Brizola, com
11,37%; Mário Covas, com
11,26%; Tasso, com 11,19%.

Vêm depois Maluf, Ciro
Gomes e, só então, Orestes
Quércia, com 6.6%.
Aproximação

A mulher do ministro
Bornhausen, dona Dulce,

quis conhecer as repórteres
que fazem cobertura das ati-
vidades de seu marido e ofe-
receu ontem um jantar de lu-
luzinha.

Penalizada com o sofri-
inento das repórteres nas vi-
gílias diante de sua casa, do-
na Dulce queria mostrá-la às
jornalistas.
Alemão

Doutor Ulysses Guima-
rães cometeu a imprudência
de chegar atrasado a um al-
moço com o pontualíssimo
Bornhausen, na casa de um
jornalista, em Brasília.

Apareceu somente às
14h 10. Às 14hl9, Bornhau-
sen foi embora.

Do além
Uma correspondência

curiosa foi bater no Congres-
so Nacional.

Veio de uma cidade bel-
ga, endereçada aos águias
brancas, à velha Ação Inte-
gralista Brasileira e ao PRP
de Plínio Salgado.

Ninguém conseguiu en-
tender o que contém a carta.
Está escrita em flamengo.

Honestidade
Um soldado do Batalhão

de Choque da Polícia Militar
de Minas Gerais encontrou
na rua uma carteira recheada
de documentos e com CrS 60
mil.

Teve algum trabalho pa-
ra localizar o dono e devol-
veu tudo, inclusive o dinhei-
ro.

Em tempo: um soldado
da PM mineira ganha CrS
230 mil.

Produção
A desastrada entrevista

do ex-presidente João Figuei-
redo, pregando o apocalipse,
foi fruto de um ano de persis-
tência da equipe da Rádio
Guaíba, de Porto Alegre.
Liberdade

Depois de se recusar a
fazer qualquer comentário
sobre as declarações de Fi-
gueiredo, o presidente Collor
passou a manhã, mais uma
vez, na Casa da Dinda.

Seu trabalho caseiro; re-
digir um artigo que será pu-
blicado nesse final de sema-
na, defendendo '' a
democracia e a liberdade de
opinião e informação".

Por sinal, artigos raros
na Era Figueiredo.

No ar
Um dos motores do Sé-

neca em que o governador do
Maranhão, Edison Lobão,
viajaria para a cidade de Vi-
tória do Mearim começou a
pegar fogo assim que o avião
decolou anteontem de São
Luís.

O avião conseguiu voltar
à pista. Mas, se tivesse perdi-
do também o segundo motor,
não haveria problema.

Planaria: de tão magrice-
la que é, o governador Lobão
tem desde o tempo de depu-
tado o apelido de Ultraleve.

LAN CE-LJVRE
« () governador Brizola passou o tempo
todo ao lado do vice-presidente Itamar
Franco, ontem, na comemoração do Dia
da Vitória, no Rio. Elogiou muito a
aparência de Itamar: "O senhor está com
rosto igual a bundinha de neném."
o O presidente da CM, Albaoo Franco,
vtltou ontem todo feliz dc Betim. O presi-
dente da Fiat, Silvan» Yalcntino, elogiou
ii programa de treinamento industrial do
Senai e acenou com a possibilidade de
levá-lo para a matriz, na Itália.
O Do cientista político Sérgio Abran-
chcs: "As campanhas políticas no Brasil
dão muito mais dinheiro às consultorias
políticas e às agências de publicidade do
que nos EUA. Porque aqui uma so em-
presa elabora toda a campanha."
o O ônibus 572,1jrgo da Gtória-Lebkm,
iki Rio, foi apedrejado ontem, às 2flli, na

esquina das ruas Voluntários da Pátria e
Martins Ferreira, cni Botafogo, por três
menores que não conseguiram assaltar os
passageiros.
O A Câmara Municipal do Rio aprovou
pensão especial dc CrS 1.6X5 â cantora
Dircinha Batista, interprete da nuirchi-
nha Periqurtinho Verde.
O A nova campanha da perfumaria O
Boticário mostra depoimentos reais de
mulheres jovens sobre sua primeira e\pe-
riência sexual. A idéia surgiu de uma pes-
quisa em que meninas associaram os pro-dutos ao despertar da sexualidade.
9 Semana passada a Secretaria Nacio-
rui dc Ciência e Tecnologia repassou
CrS 4?.1) bilhões para o pagamento de 40
mil bolsistas no segundo trimestre.
® "Me esqueçam." (João Figueiredo)

Marcelo Pontes. com sucursais

Salomão vai à convenção em

nome de um PDT autêntico

O secretário estadual de Indústria,
Comércio, Ciência e Tecnologia, Luiz
Alfredo Salomão, um dos pré-candi-
datos do PDT a prefeito do Rio, disse
que os delegados devem ir à convcn-
ção em junho para livrar o partido dc
auatro síndromes: a dc Saturnino
Braga, que abandonou o PDT depois
de eleito; a da volta do chaguismo; a
de Fernando José, o radialista que se
elegeu prefeito de Salvador c fez uma
administração catastrófica; e a do
quercismo, que significa alguém que-
rer tomar conta do partido utilizando
a máquina administrativa.

Luiz Alfredo Salomão defende co-
mo critérios fundamentais para a es-
colha do candidato do PDT a prefei-
to a lealdade, a confiabilidade
partidária, a competência administra-
tiva e a capacidade de reunir bons
quadros para trabalhar e o perfil
ideológico: "Cidinha Campos é nova
na política, jamais teve oportunidade
de travar lutas ideológicas; ninguém
conseguiu até hoje saber o que Miro
Teixeira pensa sobre questões lunda-
mentais como nacionalismo ou pro-
gramas de privatização; Luiz Paulo
Corrêa da Rocha, de quem tenho boa
impressão, não exerceu cargo público
importante; c Bocayuva Cunha é um
trabalhista histórico, que sempre vo-
tou certo no Congresso".

Segundo o secretário Luiz Alfredo
Salomão, o PDT tem consciência de
que precisa projetar quadros confiá-

Françoiso Imbrolsi — 01 03 92
fô». ;/ 1

Salomão: contra síndromes
veis para a próxima década, quandoas lutas ideológicas ressurgirão; "As
lideranças socialistas da Europa bus-
cam o desenvolvimento sustentado
como forma de salvar o planeta, en-
quanto o capitalismo atrasado, con-
vencional, egoísta e irresponsável tem
o presidente americano, George
Bush, como principal liderança". Sa-
lomão acha que essa luta fará ressur-
gij o socialismo, com uma propostanão dogmática que superará a ideolo-
gia neo-liberal.

Após afirmar que preenche as ne-
cessidades de transformação do PDT,
Luiz Alfredo Salomão citou "alguns
dos melhores quadros do partido"
que apoiam sua candidatura c certa-
mente irão influir na decisão dos de-

legados: o vice-governador Nilo Ba-
tista, os deputados federais Vivaldo
Barbosa, José Vicente Brizola, Lysâ-
neas Maciel e Paulo Ramos, o procu-
rador Antônio Carlos Biscaya e os
secretários Márcio Braga e Maria
Yedda Linhares.

Salomão considera a geração de
empregos e, conseqüentemente, de
renda, a tarefa prioritária do futuro
prefeito. "Para combater a miserabi-
lização do povo é preciso empenho
num projeto em busca de investimen-
tos industriais, comerciais e de servi-
ços, que aumentem a arrecadação pa-ra financiar os projetos sociais".
Segundo o secretário, a Educação,
carro-chefe de qualquer governo pe-detista, não evoluirá sem um trabalho
político junto ao magistério.

Luiz Alfredo Salomão lembra que
o PDT está no poder na cidade do
Rio de Janeiro há dez anos e não
conseguiu mudar absolutamente na-
da no setor de transportes, que conti-
nua feito sobre pneus e não sobre
trilhos, como em qualquer cidade ci-
vilizada do mundo. "Eu não acredito
em intervenções estatizantes drásti-
cas, penso em pareeria com a iniciati-
va privada: eles participariam repar-
tindo com o poder público os déficits
de 50 milhões dc dólares do metrô e
de 150 milhões de dólares da CBTU e
o lucro incalculável das empresas de
ônibus. Todo mundo sairia ganhando
nesse negócio".

PT e a Con vergêncijgi
O Diretório Nacional do PT disfcu-

te hoje. no segundo dia de reunião no
Motel Danúbio, em São Paulo, o des-
tino da Convergência Socialista e ou-
tras tendências trotskistas do partic/o.Ontem, dirigentes e parlamentares re-
digiram um documento que dellninVa
posição do partido em relação à poli-tica social e econômica do governoCollor. O PT decidirá também data e
normas para o plebiscito interno so-
bre o sistema parlamentarista.

»'
Punição de 'pianista?

A Mesa da Câmara dos Depu-
tados decide na quarta-feira so acifta
o relatório da comissão que apurou a
prática do pianismo. Há dois meses, o
deputado Vital do Rego (PDT-PB)
entregou ao presidente da Câmara,
Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), relato-
rio comprovando que Nilton Baiano
(PMDB-ES) votou por João Batista
Motta (PSDB-ES), nos dias 15 e 16
de dezembro de 1991.

Requião contestado
Um estudo encomendado à Em-

presa de Assessoria Técnica pelo Sin-
dicato da Indústria da Construção
Civil do Paraná (Sinduscon) afirma
que o governador Roberto Requião
mentiu quando disse que as casas
populares construídas pelo estado
são mais baratas e rnais bem acaba-
das do que as feitas com recursos do
FGTS. Segundo o presidente do Sin-
duscon, Ramon Dória, há problemas
em menos de 5% das 30 mil unidades
contratadas pela Caixa Econômica
Federal no Paraná.

Pr.vFlamengo 66 B
Grupo 1006

556-2775e556-1446 5 8 0-5522
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DIREITOS

CONEXOS

A REDE MANCHETE DE TELEVISÃO informa que
está à disposição dos interessados, em seu
Caixa da Rua do Russell, 766 — no horário de
09:00 às 12:00 e de 14:00 às 16:00 horas, o
pagamento dos direitos de reexibigão das minis-
séries 0 FAROL e ILHA DAS BRUXAS.
DIVISÃO DE DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS

: 'T. • kJ Vi;.*#
Amanhã última apresentação às 22:00 hs-:' • >.\ v:

.
Av. Bohho Eltabetti: 7<W - loãnema - RJ © (021) 227-2447 '& 521 - 5111 . '.'

AVISO DE EDITAL

n° 2/MESCON

COMüüIÇADO DE

NOVAS DATAS

BO CONCURSO BE

SELECAO
As Instituições de Ensino Superior fundadoras do
MESCON (Mestrado em Convênio) comunicam que
foram alteradas as datas das provas de seleção para o
Mestrado em Educação, concentração em Educação
do Corpo Humano e Mestrado em Educação, con-
centração em Ensino e Aprendizagem. As novas da-
tas são: 22 maio/92: prova de conteúdos e de língua
estrangeira: 26 a 30 maio/92: entrevistas; e 6 junho/
92: divulgação de resultados.
Informações: Faculdades Integradas Castelo Branco:

331 -1207 r/17 e Faculdades Integra-
das de São Goncalo: 701 -0505.

COORDENAÇÃO DO MESCON.

SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS

FUNCIONÁRIOS DA EBID -

PÁGINAS AMARELAS
Tendo em vista o desrespeito e a certeza da impunidade com que a empresa vemtratando os seus funcionários, o Sindicato, convoca todos os funcionários tiex-funcionários, com verbas rescisórios ainda a receber, o participarem de um AtóPúblico nos dias 11 /05 em Jacarepaguá e 12/05 na Rua Desembargador Viriatoás 7:00 horas.

SINDICATO DOS PUBLICITÁRIOS, AGENCIADORES DE PUBLICIDADE ÉTRABALHADORES EM AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DO RIODE JANEIRO.

ELE IÇÃO UO

JOCKEY

DEBATE

O candidato JOSÉ CARLOS
FRAGOSO PIRES enviou ofício à
Presidência do Jockey Club, propondo
um debate com seu opositor.

Sugere a data de 19 de maio próximo,
e pede a cessão do auditório do Clube.

Quer o candidato de oposição que
o evento seja oficializado pela
entidade, por entender ser o Jockey Club
o único fórum para a discussão
de seus problemas.
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Bispos criticam sindicato de escolas Rosane reúne família

para 
avaliar imagem

vINDAIATUBA. SP - 0 secretário-
^gçral da Conferência Nacional dos
Mispos do Brasil (CNBB), Dom Celso

..Queiroz, aconselhou que as escolas
..católicas organizem seu próprio sin-

, dica to para escapar à influência do
o»'ridicato das escolas particulares lei-
•»g!is. "Os interesses são conflitantes,

•pois essas escolas são empresas que
visam lucros, ao contrário das con-
fessionais", argumentou Dom Celso,
ao comentar o documento Educação,

..Jgrjeja e sociedade, divulgado ontem,
Itaici, município de Indaiatuba,

í iiQ tlnul de uma assembléia geral de
o !°.'di:ls-

Dom Celso diz que os conflitos
<;sào amplos e lembra a recente orien-'¦•Ca^ào do sindicato de São Paulo, que' 'aconselhou seus filiados a não aceitar

alunos que sejam portadores do viras
de Aids. "Não é a escola, mas os
médicos que podem avaliar se uma
criança com Aids devee conviver com
seus colegas", argumenta o presiden-
te da CNBB, Dom Luciano Mendes
de Almeida, para quem a medida
anunciada pelo sindicato das escolas
particulares representa uma discrimi-
nação inadmissível. Também o bispo
de Duque de Caxias (RJ), Dom Mau-
ro Morelli, irritou-se com a decisão."Um sindicato que faz isso não é
representivo c deveria destituir sua
diretoria." O bispo acrescentou que,se alguma escola católica aderir à
orientação, é melhor que ela feche as
portas.

No documento, a CNBB propõeum esforço para que se cumpra a
Constituição e que se estenda efetiva-

mente o ensino básico gratuito a to-
das as crianças brasileiras, em escolas
públicas ou subsidiadas pelo gover-no, sem prejuízo da rede particular,
que continuaria como opção para as
famílias. "Essa abertura é a maior
novidade de uma discussão que exi-
giu dois anos de trabalho", observa o
bispo de Bauru (SP), Dom Aloysio
Penna, responsável pelo setor na Co-
missão Episcopal de Pastoral. O bis-
po ressalta também a defesa da edu-
cação popular e da informal,
apresentadas no documento como al-
ternativas ao sistema oficial.

A assembléia da CNBB critica a
submissão do ensino a uma "ação
política e discriminatória", reclama
mais recursos financeiros para a edu-
cação e exige medidas para a valori-
zação do professor. "A 

pouca aten-

çào e o descompromisso com a
educação por parte da sociedade civil
e do poder público repercutem forte-
mente sobre o educador", afirma o
documento.

Os bispos fazem autocrítica ao
analisar o papel do ensino religioso
na formação dos estudantes. "Apesar
dos esforços e das boas intenções, as
escolas da Igreja não conseguiram,
no geral, formar em seus, alunos uma
consciência crítica cristã em função
da construção mais justa da nossa
sociedade." O texto da CNBB acon-
selha que se estabeleça uma distinção
entre o ensino religioso e a catequese,
em respeito á diversidade de crenças.
Os bispos defendem a manutenção de
escolas confessionais como opção pa-
ra os pais.

Pcidie recomenda uso de rádio e TV Igreja quer trânsito livre no pais. I Jlili/nr mellinr n inintY»nc«i num »i t_  .•

MACEIÓ — Dona Rosane Collor,
reuniu a família — a mãe, Rosita. o
pai, João Alvino Malta Brandão, e o
irmão Pómpilho — para fazer uma
avaliação da imagem nacional dos
Malta e pedir calma e paciência nas
disputas eleitorais no interior de Ala-
goas. Dona Rosane, segundo uma
amiga, criticou as declarações de
Pompilho de que não pediu "para
fazer parte da família Collor",

A família Malta se queixa de ser
alvo de criticas no Sul do país."En-
quanto Fernando Collor for presi-dente, nos próximos três anos, nossa
família estará sempre na berlinda",
reclamou Dona Rosita Malta Bran-
dão, mãe de Rosane. "Temos 

queandar certinho. não podemos nem

olhar de lado, ou vamos logo para as
manchetes", acrescentou.

Dona Rosita rompeu ontem o si-
lêncio da família e disse que seu filho
Joãozinho — que já matou um advef-
sário político quando tinha 17 anos.
deu dois tiros no prefeito de Canapi,
Mauro Fernandes, no ano passadoje
agora é acusado de ter ameaçado de
morte o filho de um candidato a prÇ-
leito da cidade — "é muito bonzi-
nho".

"Ele 
já esqueceu o passado e tem

um grande futuro pela frente. Quem
conhece o filho é a própria mãe. Ele
não lez nada do que andam falando
por aí", garantiu Dona Rosita.

i Utilizar melhor a imprensa para a
pregação é o principal conselho do

^éstuilo de 13 páginas sobre grupos' religiosos autônomos, assinado pelo
padre jesuíta Jusús Hortal, professor
dá PUC do Rio de Janeiro, divulgado
ònteni em Itaici. "Muitosgrupos 

pro-' testantes têm sido magistrais no uso
dos modernos meios de comunicação'Social", reconhece o estudo, que' aponta a capacidade dê comunicação
dos pastores evangélicos como uma
das principais causas do crescimfento
dás seitas no país.

O texto do padre jesuíta serviu de
- base para a reflexão da 30a Assem-

bléia Geral da Conferência Nacional
-;*,ifòs Bispos do Brasil (CNBB), ique
gàmçluiu a análise do problema entrfc as
jvtfçz sugestões a serem enviadas á 4a
#€gnferência do Episcopado Latino-
>2 Americano, que acontecerá em outu-
tèb em Santo Domingo, na Repúbli-

Dominicana. J
,40 Segundo o padre Hortal, sâb os
í'AÍ>çbgramas de rádio,' e não os deítele-

visão, o principal púlpito utilizado
jpTSeta igreja eletrônica no Brasil. "São

| muitas horas diárias de transmissão,
/ insuportáveis para pessoas de media-

na cultura, mas atraentes para os que

apenas buscam o sentimento e a émo-
çao, sem conteúdo doutrinário."

Em seguida a essa constatação, o
estudo observa que a Igreja católica
aprsentòu uma resposta tardia e frag-
mentada a esse desafio. "Nunca se
conseguiu montar uma verdadeira re-
de de emissoras católicas, embora ul-
timamente estejam surgindo algumas
com grande potência e uma boa pro-
gramação. Mesmo assim, ainda esta-
rnos muito longe da programação
protestante, sobretudo da pentecos-
tal."

Espaço — Padre Hortal aconse-
lha a Igreja a aproveitar todo o espa-
ço disponível para reforçar a evange-
lização — artigos em jornais,
programas de TV e de rádio, princi-
palmente. O documento convida os
católicos a refletir sobre seus métodos
de evangelização. "Não 

podemos cair
nos mesmos erros que reprovamos
nos outros", afirma o texto, depois de
lembrar o recurso da lavagem cere-
hral utilizado por algumas seitas."Certamente não devemos ter vergo-
nha de anunciar claramente a nossa
fé, mas também não temos o direito
de impò-la a ninguém."

A Igreja católica quer garantir
trânsito livre para seus ministros e
agentes pastorais cm todo o território
nacional, sem nenhuma restrição, in-
clusive nas áreas indígenas. Essa é
uma das reivindicações de uma co-
missão da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), que estuda
a normatização das relações entre
Igreja e Estado.

A presidência da CNBB informou
os bispos sobre o andamento das ne-
gociações com o governo brasileiro,
mas não distribuiu cópias da íntegra
das propostas em discussão. "O as-
sunto envolve a Santa Sé", justifica o
bispo de Santa Maria (RS), Dom Ivo
Lorscheiter, que é membro da comis-
são. Isso significa que a assinatura de
um acordo entre o Vaticano e Brasília
compete á Nunciatura Apostólica.

Segundo Dom Ivo. o núncio Cario
Furno, que acaba de ser transferido
para a Itália, participou das negocia-
ções nos últimos meses, mas a solu-
ção ficará a cargo de seu sucessor.

Acesso — A liberdade de transi-
to e de atuação religiosa no território
nacional inclui, pela proposta, o aces-
so a estabelecimentos civis e militares.

como hospitais, asilos. escolas, quar-
téis. cadeias e penitenciárias.

A Igreja propõe que. a pedido da
autoridade eclesiástica, ministros or-
denados (padres e bispos) c agentes
pastorais (religiosos e leigos) vindos
de outros países tenham livre entrada
no país.

Dentro de um espírito de indepcn-
dência, autonomia, respeito e coiabo-
ração — ressaltado nos primeirositens do acordo em negociação —. a
Igreja pede o reconhecimento de per-sonalidade pública, que lhe garante"plena capacidade de se organizar e
agir, bem como adquirir, possuir e
dispor de bens de qualquer espécie".

Em conseqüência disso, as arqui-
dioceses, dioceses, prelazias, congre-
gações religiosas, institutos e socieda-
des que gozam de personalidade
pública no direito canònico terão a
mesma personalidade reconhecida
pelo governo do Brasil.

"Nós sempre entendemos, desde o
final do Império, que a Igreja é pes-soa jurídica de direito público, mas
nem todos têm essa compreensão",
afirma Dom Ivo Lorscheiter, quelembra a ocorrência de equívocos e
dificuldades devido a essa confusão.

Inquérito sobre Herzog

e Fiel muda de mãos

SÃO PAULO — O delegado geral
de polícia de São Paulo, Álvaro Luz— que foi colaborador do extinto
SNI (Serviço Nacional de Informa-
ções) na década de 70 — retirou o
inquérito que apura a responsabilida-
de pelas mortes de Vladimir Herzog e
Manoel Fiel Filho, em dependências
do Exército, das mãos do delegado
Galiano Júnior, do 36" Distrito Poli-
ciai. O inquérito, com cinco volumes,
foi remetido ao delegado Jorge Mi-
guei, chefe do Departamento de Ho-
micidios e Proteção á Pessoa
(DHPP).

A decisão causou perplexidade na
Promotoria do Juri e revoltou o de-
pulado federal Hélio Bicudo (PT-SP),
responsável pela reabertura dos ca-
sos. Na segunda-feira, atendendo a
representações de Bicudo, o promo-
tor Luiz Antonio Guimarães Marrey
determinou ao delegado Galiano que
investigasse as responsabilidades do
delegado Pedro Antonio Mira Gran-
cieri (Capitão Ramiro) no homicídio
de Vladimir Herzog e do deleuado

Aparecido Laertes Calandra (Capitão
Uhirajura) no de Manoel Fiel Filho,
com base em fatos novos revelados
pelo JORNAL DO BRASIL e revista
isroE.

"Retirar o inquérito das mãos de
uni delegado altamente qualificado,
que estava trabalhando com seriedá-
de e competência, so pode ser uma
atitude para melar investigações",
disse o deputado Hélio Bicudo, oii-
tem à tarde, ao tomar conhecimento
da decisão. "E como colocar a raposa
para investigar a morte das gali-ilhas", protestou. " •

Nos cinco dias em que esteve à
frente do inquérito, o delegado Ga-
liano Júnior, trabalhando sempre em
conjunto com o promotor Guimarães
Marrey, reuniu cópias do IPM relati-
vos á morte de Vladimir Herzog e jámarcara os primeiros depoimentos de
testemunhas para segunda-feira.
Agora, o inquérito ficara aguardando
que o chefe do DHPP, Jorge Miguel,
nomeie uma equipe especial para
prosseguir os trabalhos.

Menina aidética recebe duas ofertas
Pais insistem em
'manter Sheila na
escola que a rejeitou

SÃO 
PAULO — A prefeita de

São Paulo, Luiza Erundina,
presenciou ontem uma vitória dos
pais da menina Sheila Caroline
Cortopassi. 5 anos. impedida de fre-
qüentar uma escola da Zona Sul da
capital por ser portadora do vírus
da Aids. Os pais de alunos da escola
Ursa Maior, no Jabaquara, estão
revoltados com a decisão do colégio
de não aceitar a matricula da meni-
na e deverão interceder.

A prefeita foi ontem, ás 16h. na
casa tia família, homenageara mãe
de Sheila. Sônia, pelo Dia das
Mães. Erundina ofereceu a Séruío

e a Sônia vaga em uma escola mu-
nicipal da região onde eles moram.
Ainda assim, Sérgio revelou o de-
sejo de que a menina voltasse paraa escola Ursa Maior, onde já estu-
dou por um ano. A escola, orienta-
da pelo Sindicato dos Estabeleci-
mentos de Ensino do Estado de
São Paulo (Sieesp), rejeitou a re-
matricula.

O presidente do Sieesp. José
Aurélio ile Camargo, tentou ontem
capitalizar para a entidade que
preside a iniciativa do Colégio São
Luís, que ofereceu matrícula paraSheila. Mas não teve êxito. A famí-
lia recusou a oferta, porque o colé-
gio fica na Avenida Paulista, a 12
quilômetros da casa da menina, o
que a obrigaria a viagens de mais
de uma hora. Erundina brincou com Sheila <¦ elogiou seus [>nt

Procuradoria investiga

denúncia de escravidão

SÃO PAULO — A Procuradoria
Geral da República no Mato Grosso
do Sul abriu dois inquéritos para
apurar as denúncias sobre trabalho
escravo nas carvoarias do Maciço
Florestal e investigar o desvio de USS
150 milhões concedidos em incenti-
vos fiscais na década de 70 pelo go-
verno Médici a 21 empresas de refio-
restamento.

A denúncia sobre trabalho escra-
vo nas carvoarias de Ribas do Rio
Pardo foi publicada pelo JORNAL
DO BRASIL na edição de 19 de
abril. Arrendatários, empreiteiros,
subempreiteiros e o prefeito José Mi-
guel Sanches Vigilato (PTB) reúnem-
se na próxima segunda-feira' para ten-
lar coibir o trabalho escravo.

Cerca de 5 mil trabalhadores estào
submetidos á degradação nos niunici-
pios de Ribas do Rio Pardo, Água
Clara e Três Lagoas. Até crianças
trabalham 12 horas por dia para
transformar em carvão o eucalipto do
reflorestamento destinado inicial-
mente a fábricas de papel que nunca
foram construídas.

| | O senador Pedro Sinion
(PMDB/RS) a transcrição da

reportagem "Escravos são herança
do de projeto de Médici". Infeliz-
mente, o que ela mostra é o retorno
ao regime escravagista, abolido pe-
Io mundo todo como incompatível
com a natureza humana", comen-
tou o senador.I

EM PETRÓPOU&
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A Prefeitura de Petrópolis está isentando do paga-mento do 1PTU os proprietários de um único imóveliio tipo popular, que nele residam, e que possuamrenda de até 2 salários mínimos.E, mesmo assim, viu continuaroferecendoo melhorser-viço nas áreas de transporte, saúde, educação, cultura— novos espaços culturais, turismo — eventos turísticos,obtisde saneamento básico, creches, produçâoeabas-k 11 mento via hom>mcri ado, sacolôese cestas básicas.A educação foi um dos setores de grande desenvolvi-

mento. Pela oferta de novas vagas, pela qualidade doensino e pela motivação do professoracío.O sistema de transporte, graças à fase adiantadado projeto da Prefeitura, é considerado um dosmelhores do país.E a municipaJização da saúde tam bém vai m u i to bemA nossa saúde pública já é citada como exemplonacional por diversai autoridades da área.O Projeto Lixo. com as usinas de reciclagem e a trocade lixo por alimento, é mais uma iniciativa inteligente

que a Prefeitura adotou para estimular a populaçãoa manter a cidade e as encostas limpas e reduzir as pos-sibilidades de deslizamentos.
Sem falar na preservação de monumentos históricos,na dragagem de rios, nas obras de contenção de en-costas, na construção de habitações populares, lotesurbanizados c em tantos, tantos outros projetos quea Prefeitura de Petrópolis vem desenvolvendo comenorme sucesso, E claro que para continuar promo-vendo todas essas melhorias, a Prefeitura vai precisar

contar, mais do que nunca, com quem pode pagar. Fbr
isso, se você não está isento, mantenha o IPTU em dia.
Assim, você vai estar ajudando a Prefeitura a ira-
balhar cada vez mais, para exigir cada vez menos de
i ada cidadão.

\T/
PETROPOLIS
Pro|eio iIj Coordcnadoria dc PIjncMmcnto

PHIMITURAMUNK IPM
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JORNAL DO BRASIL.

r(>ios alemães classificam milhões de cartas acumuladas durante, a greve

Presidente volta 
/^0/?/ 

perde 
COTU acordo

que 
acabou com 

greve

e propõe acordo

no Tajiquistão

JDUSCHAMBÉ — 0 presidente do
Tajiquistão, Rakhmon Nabiyev^ rea-
pareceu ontem e propôs uma união
nacional com os lideres da revolta
que derrubou seu governo conserva-
dor depois de um mês e meio de
protestos de rua. Mas os manifestan-
tes favoráveis à criação de uma repú-
blica islâmica querem que ele renun-
cie e seja julgado por levar o país à
beira da guerra civil."Estou 

preparado para formar
uma coalizão com a oposição", disse
Nabiyev na televisão, controlada pe-
los rebeldes. Em sua primeira decla-
ração pública desde que abandonou
quinta-feira a sede do governo, no
Parlamento, o ex-líder comunista
eleito presidente em novembro delen-
deu a separação da Igreja da política:"A religião não deve se meter nos
assuntos de Estado."

Enquanto seu discurso era trans-
mitido, a multidão reunida na praça
central de Duschambé não mostrava
a menor disposição de aceitar qual-
quer acordo com os ex-comunistas:"Eles cuidavam de si e não do povo.
Atrás daquele edifício há pessoas vi-
vendo como cachorros", falou Izato
Khairulov, treinador de luta livre."Não haverá paz enquanto os comu-
nistas estiverem no poder", previa
Jumakhon Isoyev, presidente do gru-
po de discussão política Roburo.

A maioria chamava Nabiyev de
ex-presidente, exigindo sua renúncia
e julgamento por levar ao caos esta
ex-república soviética montanhosa da
Ásia Central que faz fronteira com a
China, o Afeganistão, o Cazaquistão.
o Usbequistão e a Quirguizia.

Nabiyev anunciou uni acerto com
o conselho revolucionário para criar
um governo de coalizão, subordinar a
policia política aos novos líderes, se-
parar a Igreja do Estado, acabar com
as manifestações de rua e demitir vá-
rios altos funcionários, entre eles o
primeiro-ministro. Também sugeriu
aos deputados que derrubem o presi-
dente do Parlamento. Safarli Kenja-
yeu, um linha-dura acusado de impor
leis repressivas contra os dissidentes
políticos e a imprensa.

A declaração foi gravada na anti-
ga sede da polícia política soviética
KGB. onde Nabiyev refugiou-se nos
últimos dois dias, protegido pela poli-
cia militar. O presidente manifestou
pesar pelas vítimas da violência queexplodiu terça-feira na capital. Entre
25 e 30 pessoas morreram, estimou o
porta-voz rebelde. Tesha Rajav. On-
tem loi dia de luto nacional no Taji-
quistão. Apesar da mágoa e da raiva,
a multidão apresentava alivio e oti-
mismo com a perspectiva de forma-
çào de um governo democrático.

BONN — Tanto o governo quanto
os trabalhadores ficaram insatisfeitos
com o acordo que pôs fim á mais
longa greve no setor público até hoje
na Alemanha, mas o grande derrota-
do foi o chanceler (primeiro-minis-
tro) Helmut Kohl. Ao conceder, de-
pois de 11 dias de paralisação que
perturbaram consideravelmente os
alemães e causaram grandes prejui-
zos, um aumento de 5,4% que havia
rejeitado há um mês, o governo con-
servador virou alvo favorito das criti-
cas.

Os transportes aéreos, navais e
terrestres e a coleta de lixo foram
reiniciados ontem, mas a normaliza-
ção total deve levar semanas. Isto.
estimula ataques à autoridade de
Kohl, cuja coligação de ccntro-direita
já estava abalada pela demissão do
ministro do Exterior e líder do Parti-
do Liberal-Democrático, Hans-Die-
trich Genscher, na semana passada.

Kohl insistia em que as finanças
alemãs, afetadas pelo gasto anual de
cerca de USS 100 bilhões na antiga
Alemanha Oriental, não suportariam
um reajuste salarial acima dos 4,8%
propostos pelo governo. Seu negocia-
dor, o ministro do Interior, Rudolf
Seiters, admitiu que 

"teve 
grandes di-

ficuldades e só aprovou o acordo com
um peso no coração", por causa "dos
consideráveis riscos ao desenvolvi-
mento econômico".

Mas os jornais alemães considera-
ram a queda-de-braço inútil: "Os em-
pregadores públicos poderiam ter se
poupado desta derrota", comentou o
Hannover Algemei/w Zeiiung. "Por
que rejeitaram a proposta feita no
início de abril pela comissão de arbi-
tragem?" Para o Humhurger Abeml-
blatt. o chanceler avaliou de maneira
totalmente errada a disposição do

povo alemão, que na opinião do jor-
nal está desiludido com o fracasso
dos políticos em resolver os proble-
mas do pais e simpatizou com os
grevistas.

A principal arquiteta da derrota
de Kohl foi a presidente do Sindicato
dos Trabalhadores nos Serviços Pú-
blicos e Transportes, Monika Wulf-
Mathies, que foi conselheira do ex-
chanceler social-democrata Willy
Brandt. Mas seus 2,1 milhões de lide-
rados também não ficaram satisfei-
tos: "Este acordo é ridículo. Não de-
veríamos ter parado por tão pouco",
disse um motorista de ônibus cm
Bonn. "Saí com apenas 100 marcos
(USS 61) mensais a mais e perdi um
monte de dinheiro durante a greve.
Em outras regiões, os colegas conse-
guiram 5,8% sem greve. Acho que
não valeu a pena", reclamou outro
motorista.

Em Colônia, o lixeiro Pcter Pab-
ner esperava pelo menos 6,5% de
aumento: "Votarei a favor da conti-
nuação da greve na semana que
vem." O motorista de ônibus Tim
Wolf estava mais conformado: "Não
deveríamos lutar tanto para ganhar
tão pouco, mas parece que não havia
alternativa." Satisfeito, só o motoris-
ta de táxi Uwe Steinbach, de Bonn,
que enfrentou engarrafamentos mas
ganhou 40% a mais durante a greve.

Com o caos nos transportes e o
lixo acumulado nas ruas, o resto da
população já agüentava mais: "A
greve toda foi um negócio sujo", afir-
mou Hans Baerken, comerciante em
Colônia. "O resultado foi bom para
quem ganha menos", observou a es-
tudante Anette Pauli. "Mas 

já era
hora de terminar com esta greve que
nunca deveria ter começado."

Iugoslávia expurga 40

generais 
da linha dura

P*,

Milosiwic

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

COMUNICADO

LOTERIA FEUL DO BRASIL
Abertura de Novos Credenciamentos
A Caixa Econômica

Federal comunica que
esta ofetecendo condi
çòes especiais para o
credenciamento de no-
vos revendedores do ti-
p o A M B U L A N T E e
JO RN ALEI RO. da Lo-
teria Eederal do Biasil
Os interessados devem
se diri(j11 as Unidades
de Lotei ias ou as Agèn
cias da CE! em suas Io
calidad» s

BELGRADO —
De um só golpe,
a Presidência da
nova Federação
Iugoslava, domi-
nada pela Sérvia,
varreu ontem a li-
derança cx-comu-
nista de suas For-
ças Armadas, ao
demitir o ministro
da Defesa, Blagoje
Adzic, e mandar
para a reserva outros 39 generais,
almirantes e brigadeiros da linha du-
ra. A manobra, no momento em que
o Exército está envolvido numa vio-
lenta luta na recém-independente re-
pública da Bósnia-Herzegóvina, sur-
preendeu a capital. Nem altos oficiais
nem analistas militares a esperavam.

O Conselho de Estado, liderado
pelo presidente sérvio. Slobodan Mi-
losevic, anunciou o expurgo em duas
notas breves. Observadores acredi-
tam que o objetivo é obter apoio
internacional o acabar com os confli-
tos nas republicas da antiga lugoslá-
via.

A lista de Mi losevic. ex-dirigente
comunista, praticamente elimina to-
dos os altos chefes militares ligados
ao antigo regime comunista iugosla-
vo. O ex-ministro Adzic era um co-
nhecido falcão sérvio que um líder
croata chamou de "duro, ortodoxo e
centralizador". Seu substituto, gene-ral Jivota Panic. e tido como nacio-
nahsta sen 10 linha-dura.

Entre os reformados, estão os ex-
comandantes da E1 Regulo Militar
(sede em Belgrado), general /ivoia
Auamouc. o ex-subcoinandante da

3a Região Militar (Croácia e Eslovê-
nia), general Andrija Raseta, o ex-
chefe do serviço secreto militar e mi-
nistro da Defesa da Sérvia, brigadeiro
Marko Negayanovic, o ex-coman-
dante-em-chefe na Bósnia-Herzegóvi-
na, general Dusan Uzelac, o atual
comandante na Bósnia-Herzegóvina,
general Milutin Kukanjac, o atual
subcomandante na Bósnia-Herzegó-
vina, general Milan Aksentijevic, e o
responsável pelos bombardeios a Du-
brovnik, vice-almirante Miograd Jo-
kic.

As Forças Armadas da Iugoslávia
são acusadas no Ocidente de iniciar
as guerras civis na Eslovênia, Croácia
e Bósnia-Herzegóvina. Muitos paísesrecusam-se a reconhecer a nova fede-
ração criada no mês passado pelaSérvia, Montenegro e as províncias
de Kosovo e Vojvodina como suces-
sora da antiga Iugoslávia comunista
criada pelo Marechal Josip Broz Tito
depois da Segunda Guerra Mundial.
Os Estados Unidos querem suspendê-
Ia da Conferência sobre Segurança e
Cooperação na Europa.

No inicio da semana. Belgrado
anunciou a retirada dos militares iu-
goslavos que servem na Bósnia em 15
dias. mas 80% dos soldados federais
na republica são bósnios de origem
servia. Eles podem se unir aos guerri-
lheiros sérvios e continuar a guerracivil que matou pelo menos 400 pes-soas desde março.

A Radio Sarajevo denunciou queo mais violento ataque contra Mustar
desde 5 de maio matou pelo menos 10
pessoas ontem Houve outras I?
mortes em Doboi e tinas nos arredo
res da capital bósnia

EUA impulsionam venda

de armas no exterior

WASHINGTON — Autoridades
do Departamento de Defesa disseram
ontem que o governo dos Estados
Unidos, numa medida para ajudar a
estrangulada indústria de armas, mu-
dou sua política e está agora utilizan-
do recursos federais para ajudar a
vender armas americanas cm feiras de
comércio internacional.

Eles confirmaram uma reporta-
gem do Washington Post de que mi-
lhões de dólares tinham sido gastos
pelo Pentágono desde a Guerra do
Golfo para ajudar a enviar aviões a
jato e outras armas americanas para
exibições de fornecedores na França,
Canadá, Dubai, Paraguai e Chile.

"O 
governo não apenas ajuda a

indústria, dá aos aliados uma chance
de fortalecer suas defesas", disse o
coronel da Força Aérea americana,
Rick Oborn, porta-voz do Dcparta-
mento de Defesa.

Oborn e outros funcionários da
Defesa disseram que a política de 25
anos de idade pela qual o governocobrava das empresas pelo arrenda-
mento das armas e equipamentos ex-
postos em feiras, foi mudada no ano

passado a pedido do Departamento
de Comércio. Agora, o Pentágono
estava arcando com o custo. Segundo
os funcionários, o programa experi-
mental seria revisto no fim do ano.

Espera-se que a mudança na poli-tica, relatada na edição de ontem do
Post, estimule as acusações de que o
governo de Bush está empurrando as
vendas de armas americanas no Ter-
ceiro Mundo ao mesmo tempo em
que pressiona outros países a 1'rear a
proliferação de armas.

A maior parte dos setores da in-
dústria de defesa dos Estados Unidos
foi duramente atingida pelos cortes
no orçamento do Pentágono. O for-
nccedores estão cada vez mais procu-
rando os compradores de além-mar
para ajudar a superar o problema
doméstico.

O Post diz que a política foi mu-
dada em maio do ano passado depois
de um encontro do Comitê Consulti-
vo da Política de Defesa no Comér-
cio, no qual empresários das indús-
trias de armamentos reclamaram ao
secretário de Defesa Dick Cheney

Los Angeles — AP

Bush falou para crianças e adolescentes de Los Anseies

Para Gorbachev, EUA devem mudar
B O ex-presidente soviético Mikhail
Gorbachev disse ontem que a absoi-
viçâo dos policiais brancos que es-
pancaram um negro cm Los Angeles
e os distúrbios que se seguiram ao
veredito devem indicar aos america-
nos que chegou o momento dc mudar
de política. Em discurso para 4.000
pessoas num hotel no centro dc São
Francisco, Gorbachev, que faz uma

viagem de 13 dias aos EUA acompa-
nhado da mulher Raísa, disse que, cm
sua opinião, os policiais serão final-
mente condenados. "Creio 

que o ní-,
vel dc democracia existente nos Esta-
dos Unidos permitirá tanto tirar
lições do acontecido quanto mudar
de política quando isto se faz. necessá-
rio", afirmou.

Brcko, Iugoslávia — Reuterm
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| | Acusado de atirar contra uma caravana dc refugiados sérvios
no norte da Bósnia-Herzegóvina, combatente muçulmano e

executado por um policial no meio da rua, anos ser capturado
numa aldeia bósnia. A luta pela independência dmd:u c*su
republica iugoslava de variada composição étnica: enquanto
croatas e muçulmanos são a ia i or. a minoria sen Ia e contra

que o governo deveria lhes dar mais japoio. Num discurso feito em março. |apenas dois meses antes do encontro,1
o presidente George Bush havia dito!
que seria trágico se o Oriente Médio e j
o Golfo embarcassem numa nova!
corrida armamentísta depois da
Guerra do Golfo.

Autoridades da Defesa não forne-
ceram estimativas de custo, mas o
Post diz que o preço para os contri- *
buintes americanos já estava em mi-
lhões de dólares, incluindo mais de :
USS 900 mil gastos numa grande lei- f
ra aeronáutica em Paris, em junho de;
1991.

Eles disseram também que o de-'
partamento deveria arcar com uma
parte dos custos de enviar aeronaves'
e armas para a importante exibição,
comercial em Farnborough, na Ingla-
terra, em setembro. O Post disse que
pelo "trato informal" acertado com o ',
Pentágono, os contratantes se res-
ponsabilizam pela hospedagem, ali-'
mentaçào e transporte local dos fun-
cionários e recepcionistas do governo
nas exibições.

Bnsh propõe

mudanças no

sistema soeial
LOS ANGELES — O presidente

George Bush concluiu ontem uma
visita de dois dias a Los Angeles pro->
pondo uma mudança radical no siste-j
ma de ajuda aos menos favorecidos.|
Visivelmente perturbado pelas cenas-
da devastação, o presidente responsa-'
bilizou o falido sistema de assistência
social pelos conflitos da semana pas-i
sada, em que 58 pessoas morreram, e;
prometeu uma ajuda dc USS 19 mi-
lhões para a recuperação dos guetos!
da cidade destruídos pelos protestos, j

Dirigindo-se a centenas de adoles-;
centes do centrò-sul, área mais atíngi-l
da pelos distúrbios, Bush disse que as|
reformas trariam melhorias radicais.!
necessárias para acalmar a difícil si-
tuação dos moradores. Os três dias
de distúrbios em Los Angeles come-
çaram na quarta-feira da semana
passada, depois da absolvição de!
quatro policiais brancos acusados de*
espancar um motorista negro. Os in-
cèndios e saques deixaram um prejui-
zo de mais de USS 3 bilhões.

Apesar de ter ido a Los Angeles
prometendo "novas idéias". Bush
terminou a viagem propondo uma
política dc reformas urbanas que já
havia oferecido antes. Entre cias, o
estímulo para qué a população de
baixa renda adquira imóveis pró-
prios. Algumas das propostas foram
inclusive rejeitadas pelo Congresso,
como a criação dc zonas empresariais
com subsídios fiscais para incentivar
a criação de novos negócios.

O presidente admitiu a falta de
originalidade das propostas. "Sei 

que
algumas pessoas vão dizer 'bem, você
propôs tudo isso antes', e isso é ver-
dade. Elas estão certas, li estou pro-
pondo novamente, porque nós real-
mente temos que tentar fazer algo
novo", disse. Bush prometeu traha-
lhar junto com o Congresso para queas propostas fossem aprovadas.

Bush também esteve ontem com
as forças de segurança que reprimi-,
ram os distúrbios, manifestando
apoio á polícia e aos bombeiros queenfrentaram a violência para restabe-
lecer a ordem. O presidente condenou"os desordeiros" responsáveis pelos
distúrbios, e defendeu o cumprimen-
to da lei.

Falando a centenas de alvoroça-
dos policiais, guardas nacionais e sol-
dados do Exército, Bush declarou:'"Vimos o pior que os sentimentos
humanos podem fazer, e então vimos
um pouco do melhor". Bush disse
que eles estavam enviando uma meu-'
sagem á nação: "Nós ficamos para
delender a decência e a honra. Fica-
mos para defender os homens e mu-
lheres honestos deste pais... Vocês li-
zeram o que é certo e o que lhes foi
pedido".

Em Minneapolis, dezenas de negros
protestaram contra a polícia depois de
um boato de que um jovem negro de
15 anos teria sido baleado por um
policial. Uma repórter e um einegrafis-
ta também foram agredidos. A policiase retirou e os manifestantes foram
convencidos a se dispersar por um pa-dre. Segundo a policia, o autor do
disparo foi um aposentado de 66 anos.-
irritado porque o jovem andava de
bicicleta em seu jardim.

n Nasceu ontem a mais jovem vi-
tima dos conflitos raciais da se-

mana passada cm Los Angeles. Elvi-
ra Evers, de 39 anos, estava no
bairro de Compton no dia 30 de
abril, no meio do tumulto, quandosentiu algo que lhe pareceu ser "uma
garrafada no ventre". Era uma bala,
o que ela só descobriu quando come-
çou a perder sangue e uma vizinha a
le\ou para o hospital. A criança nas-
etu de cesariana, com 3,06 quilos.Em seguida os médicos extraíram a
bala do pequeno cotovelo da menina
que. assim como a mãe, passa bem.

mm
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de armamento no exterior
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Os correios alemães classificam milhões de cartas acumuladas durante a greve

WASHINGTON — Autoridades
do Departamento de Defesa disseram
ontem que o governo dos Estados
Unidos, numa medida para ajudar a
estrangulada indústria de armas, mu-
dou sua política e está agora utilizan-
do recursos federais para ajudar a
vender armas americanas em feiras de
comércio internacional.

Eles confirmaram uma reporta-
gem do Washington Post de que mi-
lhões de dólares tinham sido gastos
pelo Pentágono desde a Guerra do
Golfo para ajudar a enviar aviões a
jato e outras armas americanas para
exibições de fornecedores na França,
Canadá, Dubai, Paraguai e Chile.

"0 
governo não apenas ajuda a

indústria, dá aos aliados uma chance
de fortalecer suas defesas", disse o
coronel da Força Aérea americana,
Rick Oborn, porta-voz do Departa-
mento de Defesa.

Oborn e outros funcionários da
Defesa disseram que a política de 25
anos de idade pela qual o governocobrava das empresas pelo arrenda-
mento das armas e equipamentos cx-
postos em feiras, foi mudada no ano

passado a pedido do Departamento
de Comércio. Agora, o Pentágono
estava arcando com o custo. Segundo
os funcionários, o programa experi-
mental seria revisto no fim do ano.

Espera-se que a mudança na poli-tica, relatada na edição de ontem do
Post, estimule as acusações de que o
governo de Bush está empurrando as
vendas de armas americanas no Ter-
ceiro Mundo ao mesmo tempo em
que pressiona outros países a frear a
proliferação de armas.

A maior parte dos setores da in-
dústria de defesa dos Estados Unidos
foi duramente atingida pelos cortes
no orçamento do Pentágono. O for-
necedores estão cada vez mais procu-
rando os compradores de além-mar
para ajudar a superar o problema
doméstico.

O Post diz que a política foi mu-
dada em maio do ano passado depois
de um encontro do Comitê Consulti-
vo da Política de Defesa no Comér-
cio, no qual empresários das indús-
trias de armamentos reclamaram ao
secretário de Defesa Dick Cheney

que o governo deveria lhes dar mais
apoio. Num discurso feito cm março,
apenas dois meses antes do encontro,
o presidente George Bush havia dito
que seria trágico se o Oriente Médio e
o Golfo embarcassem numa nova
corrida armamentista depois da
Guerra do Golfo.

Autoridades da Defesa não forno-
ceram estimativas de custo, mas o
Post diz que o preço para os contri-
buintes americanos já estava em mi-
lhões de dólares, incluindo mais de
US$ 900 mil gastos numa grande lei-
ra aeronáutica em Paris, em junho tio
1991.

Eles disseram também'que o de-
partamento deveria arcar com uma
parte dos custos de enviar aeronaves
e armas para a importante exibição
comercial em Farnborough, na Ingla-
terra, em setembro. O Post disse que
pelo "trato informal" acertado com o
Pentágono, os contratantes se res-
ponsabilizam pela hospedagem, ali-
mentação e transporte local dos fun-
cionários e recepcionistas do governo
nas exibições.

tf . T >
? 1" caderno p sábado, 9/5/92 ? 2a Edição Internacional JORNAL DO BRASIL

Kohl sofre com acordo
Presidente volta

e propõe acordo

no Tajiquistão que 
encerrou a 

greve
DUSCHAMBÉ — O presidente do

Tajiquistão, Rakhmon Nabiyev, rea-
pareceu ontem e propôs uma união
nacional com os líderes da revolta
que derrubou seu governo conserva-
dor depois de um mês e meio de
protestos de rua. Mas os manifestan-
tes favoráveis à criação de uma repú-
blica islâmica querem que ele renun-
cie e seja julgado por levar o país á
beira da guerra civil."Estou 

preparado para formar
uma coalizão com a oposição", disse
Nabiyev na televisão, controlada pe-los rebeldes. Em sua primeira decla-
ração pública desde que abandonou
quinta-feira a sede do governo, no
Parlamento, o ex-líder comunista
eleito presidente em novembro defen-
deu a separação da Igreja da política:"A religião não deve se meter nos
assuntos de Estado."

Enquanto seu discurso era trans-
mitido. a multidão reunida na praça
central de Duschambé não mostrava
a menor disposição de aceitar qual-
quer acordo com os ex-comunistas:"Eles cuidavam de si e não do povo.
Atrás daquele edifício há pessoas vi-
vendo como cachorros", falou Izato
Khairulov, treinador de luta livre."Não haverá paz enquanto os comu-
nistas estiverem no poder", previa
Jumakhon Isoyev, presidente do gru-
po de discussão política Roburo.

Tráfico perde

aviões no México

e em Honduras
TEGUCIGALPA — As autorida-

des militares de Honduras informa-
ram ontem que a Força Aérea do país
derrubou a tiros um pequeno avião
que transportava 200 kg de cocaína.
O aparelho foi atingido no seu lado
direito por uma rajada de metralha-
doí a disparada por um caça F-5 de-
pois de se recusar a acatar uma or-
dem de aterissagem.

No México, um avião com cerca
de uma tonelada de cocaína caiu ao
se chocar com uma montanha quan-
do se preparava para pousar na re-
giâo de Michoacán. De acordo com
as autoridades, citadas pelo jornal El
Heraldo. da Cidade do México, os
dois tripulantes morreram c nem a
sua nacionalidade pôde ser identifica-
da. O acidente ocorreu no dia 2 de
maio passado. O bimotor tinha ma-
trícula PTO-EF, mas os narcotrafi-
cantes alteraram o prefixo para R-
TO-Eli. De qualquer modo, as
autoridades mexicanas não consegui-
ram descobrir a origem do aparelho,
cujos destroços se espalharam por um
raio de 200 metros.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO

COMUNICADO

MFEDEMLDOBIim
Abertura de Novos Credenciamentos
A Caixa Econômica

Federal comunica que
está oferecendo condi-
ções especiais para o
credenciamento de no-
vos revendedores do ti-
p o AMBULANTE e
JORNALEIRO, da Lo-
teria Federal do Brasil.
Os interessados devem
se dirigir às Unidades
de Loterias ou às Agên-
cias da CEF em suas lo-
cal idades.

BONN —Tanto o governo quanto
os trabalhadores ficaram insatisfeitos
com o acordo que pôs fim á mais
longa greve no setor público até hoje
na Alemanha, mas o grande derrota-
do foi o chanceler (primeiro-minis-
tro) Helmut Kohl. Ao conceder, de-
pois de 11 dias de paralisação que
perturbaram consideravelmente os
alemães e causaram grandes prejuí-
zos, um aumento de 5,4% que havia
rejeitado há um mês, o governo con-
servador virou alvo favorito das críti-
cas.

Os transportes aéreos, navais e
terrestres e a coleta de lixo foram
reiniciados ontem, mas a normaliza-
ção total deve levar semanas. Isto,
estimula ataques á autoridade de
Kohl, cuja coligação de ccntro-direita
já estava abalada pela demissão do
ministro do Exterior e líder do Parti-
do Liberal-Democrático, Hans-Die-
trich Genscher, na semana passada.

Kohl insistia em que as finanças
alemãs, afetadas pelo gasto anual de
cerca de US$ 100 bilhões na antiga
Alemanha Oriental, não suportariam
um reajuste salarial acima dos 4,8%
propostos pelo governo. Seu negocia-
dor, o ministro do Interior, Rudolf
Seiters, admitiu que "teve 

grandes di-
ficuldades e só aprovou o acordo com
um peso no coração", por causa "dos
consideráveis riscos ao desenvolvi-
mento econômico".

Mas os jornais alemães considera-
ram a queda-de-braço inútil: "Os em-
pregadores públicos poderiam ter se
poupado desta derrota", comentou o
Hannover Algemeine Zeitung. "Por
que rejeitaram a proposta feita no
início de abril pela comissão de arbi-
tragem?" Para o Hamburger Abend-
blatt, o chanceler avaliou de maneira
totalmente errada a disposição do

povo alemão, que na opinião do jor-
nal está desiludido com o fracasso
dos políticos em resolver os proble-
mas do país e simpatizou com os
grevistas.

A principal arquiteta da derrota
de Kohl foi a presidente do Sindicato
dos Trabalhadores nos Serviços Pú-
blicos e Transportes, Monika Wulf-
Mathies, que foi conselheira do ex-
chanceler social-democrata Willy
Brandt. Mas seus 2,1 milhões de lide-
rados também não ficaram satisfei-
tos: "Este acordo é ridículo. Não de-
veríamos ter parado por tão pouco",
disse um motorista de ônibus em
Bonn. "Saí com apenas 100 marcos
(US$ 61) mensais a mais e perdi um
monte de dinheiro durante a greve.
Em outras regiões, os colegas conse-
guiram 5,8% sem greve. Acho que
não valeu a pena", reclamou outro
motorista.

Em Colônia, o lixeiro Peter Pab-
ner esperava pelo menos 6,5% de
aumento: "Votarei a favor da conti-
nuação da greve na semana que
vem." O motorista de ônibus Tim
Wolf estava mais conformado: "Não
deveríamos lutar tanto para ganhar
tão pouco, mas parece que não havia
alternativa." Satisfeito, só o motoris-
ta de táxi Uwe Steinbach, de Bonn,
que enfrentou engarrafamentos mas
ganhou 40% a mais durante a greve.

Com o caos nos transportes e o
lixo acumulado nas ruas, o resto da
população já agüentava mais: "A
greve toda foi um negócio sujo", afir-
mou Hans Baerken, comerciante em
Colônia. "O resultado foi bom para
quem ganha menos", observou a es-
tudante Anette Pauli. "Mas 

já era
hora de terminar com esta greve que
nunca deveria ter começado."

Iugoslávia expurga 40

generais 
da linha dura

varreu ontem a li- ISL^ 
*Jm

derança ex-comu-

demitir o ministro j||j|

Adzic, e mandar Milosevic
para a reserva outros 39 generais,
almirantes e brigadeiros da linha du-
ra. A manobra, no momento em queo Exército está envolvido numa vio-
lenta luta na recém-independente re-
pública da Bósnia-Herzegóvina, sur-
preendeu a capital. Nem altos oficiais
nem analistas militares a esperavam.

O Conselho de Estado, liderado
pelo presidente sérvio, Slobodan Mi-
losevic, anunciou o expurgo em duas
notas breves. Observadores acredi-
tam que o objetivo é obter apoio
internacional e acabar com os confii-
tos nas repúblicas da antiga Iugoslá-
via,

A lista de Milosevic, ex-dirigente
comunista, praticamente elimina to-
dos os altos chefes militares ligados
ao antigo regime comunista iugosla-
vo. O ex-ministro Adzic era um co-
nhecido falcão sérvio que um líder
croata chamou de "duro, ortodoxo e
centralizador". Seu substituto, gene-ral Jivota Panic, é tido como nacio-
nalista sérvio linha-dura.

Entre os reformados, estão os ex-
comandantes da 11 Região Militar
(sede em Belgrado), general Zivota
Avramovic. o ex-subcomandante da

3'1 Região Militar (Croácia e Eslovè-
nia), general Andrija Raseta, o ex-
chefe do serviço secreto militar e mi-
nistro da Defesa da Sérvia, brigadeiro
Marko Negayanovic, o ex-coman-
dante-em-chefe na Bósnia-Herzegóvi-
na, general Dusan Uzelac, o atual
comandante na Bósnia-Herzegóvina,
general Milutin Kukanjac, o atual
subcomandante na Bósnia-Herzegó-
vina, general Milan Aksentijevic, e o
responsável pelos bombardeios a Du-
brovnik, vice-almirante Miograd Jo-
kic.

As Forças Armadas da Iugoslávia
são acusadas no Ocidente de iniciar
as guerras civis na Eslovênia, Croácia
e Bósnia-Herzegóvina. Muitos paísesrecusam-se a reconhecer a nova fede-
ração criada no mês passado pelaSérvia, Montenegro e as províncias
de Kosovo e Vojvodina como suces-
sora da antiga Iugoslávia comunista
criada pelo Marechal Josip Broz Tito
depois da Segunda Guerra Mundial.
Os Estados Unidos querem suspendê-
la da Conferência sobre Segurança e
Cooperação na Europa.

No início da semana, Belgrado
anunciou a retirada dos militares iu-
gôslavos que servem na Bósnia em 15
dias, mas 80% dos soldados federais
na república são bósnios de origem
sérvia. Eles podem se unir aos guerri-
lheiros sérvios e continuar a guerracivil que matou pelo menos 400 pes-soas desde março.

A Rádio Sarajevo denunciou queo mais violento ataque contra Mustar
desde 5 de maio matou pelo menos 10
pessoas ontem. Houve outras 17
mortes em Doboi e duas nos arredo-
res da capital bósnia.

Para Gorbachev, EUA devem mudar
viagem de 13 dias aos EUA acompa-
nhado da mulher Raísa, disse que, em
sua opinião, os policiais serão final-
mente condenados. "Creio 

que o ní-,
vcl de democracia existente nos Esta-
dos Unidos permitirá tanto tirar
lições do acontecido quanto mudar
de política quando isto se faz necessá»
rio", afirmou.

B O ex-presidente soviético Mikhai!
Gorbachev disse ontem que a absoi-
vição dos policiais brancos que es-
pancaram um negro em Los Angeles
e os distúrbios que se seguiram ao
veredito devem indicar aos amcrica-
nos que chegou o momento de mudar
de política. Em discurso para 4.000
pessoas num hotel no centro de São
Francisco, Gorbachev, que faz uma

[—] Acusado de atirar contra uma caravana dc refugiados sérvios
no norte da Bósma-Herzegovina, combatente muçulmano é

executado por um policial no meio da rua, após ser capturado
numa aldeia bósnia. A luta pela independência dividiu essa
república iugoslava de variada composição étnica: enquanto
croatas e muçulmanos são a favor, a minoria servia é contra

Bush propõe

mudanças no

sistema social
LOS ANGELES — O presidente

George Bush concluiu ontem uma
visita de dois dias a Los Angeles pi o-
pondo uma mudança radical no siste-
ma de ajuda aos menos favorecidos.

| Visivelmente perturbado pelas cenas
da devastação, o presidente responsa-
bilizou o falido sistema de assistência
social pelos conflitos da semana pas-
sada, em que 58 pessoas morreram, e
prometeu uma ajuda de USS 19 mi-
lhões para a recuperação dos guetos
da cidade destruídos pelos protestos,
\ Dirigindo-se a centenas de adoles-,
centes do centro-sul, área mais atingi-
da pelos distúrbios, Bush disse que as
reformas trariam melhorias radicais,
nécessárias para acalmar a difícil si-
tuação dos moradores. Os três dias
dé distúrbios em Los Angeles come-
çaram na quarta-feira da semana
passada, depois da absolvição de
quatro policiais brancos acusados de
espancar um motorista negro. Os in-
cêndios e saques deixaram um prejuí-
zo de mais de US$ 3 bilhões.

Apesar de ter ido a Los Angeles
prometendo "novas idéias", Bush
terminou a viagem propondo uma
política de reformas urbanas que já
havia oferecido antes. Entre elas, o
estímulo para que a população de
baixa renda adquira imóveis pró-
prios. Algumas das propostas foram
inclusive rejeitadas pelo Congresso,
como a criação de zonas empresariais
com subsídios fiscais para incentivar
a criação de novos negócios.

O presidente admitiu a falta de
originalidade das propostas. "Sei 

que
algumas pessoas vão dizer 'bem, você
propôs tudo isso antes', e isso é ver-
dade. Elas estão certas. E estou pro-
pondo novamente, porque nós real-
mente temos que tentar fazer algo
novo", disse. Bush prometeu traba-
lhar junto com o Congresso para queas propostas fossem aprovadas.

Bush também esteve ontem com
as forças de segurança que reprimi-
ram os distúrbios, manifestando
apoio à polícia e aos bombeiros queenfrentaram a violência para resta be-
lecer a ordem. O presidente condenou"os desordeiros" responsáveis pelosdistúrbios, e defendeu o eumprimen-
to da lei.

Falando a centenas dc alvoroça-
dos policiais, guardas nacionais e sol-

; dados do Exército, Bush declarou:
, "Vimos o pior que os sentimentos

humanos podem fazer, e então vimos
um pouco do melhor". Bush disse
que eles estavam enviando uma men-
sagem à nação: "Nós ficamos para
defender a decência e a honra. Fica-
mos para defender os homens e mu-
lheres honestos deste país... Vocês fi-
zeram o que é certo e o que lhes foi
pedido".

Em Minneapolis, dezenas de negros
protestaram contra a polícia depois de
um boato de que um jovem negro de
15 anos teria sido baleado por um
policial. Uma repórter e um cinegrafis-
ta também foram agredidos. A policia
áe retirou e os manifestantes foram
convencidos a se dispersar por um pa-
dre. Segundo a polícia, o autor do
disparo foi um aposentado de 66 anos,
irritado porque o jovem andava de
bicicleta em seu jardim.

|gg Nasceu ontem a mais jovem vi-
tima dos conflitos raciais da se-

mana passada em Los Angeles. Elvi-
ra Evers, de 30 anos, estava no
bairro de Compton no dia 30 de
abril, no meio do tumulto, quando
sentiu algo que lhe pareceu ser "uma
garrafada no ventre". Era uma bala,
o qtie ela só descobriu quando come-
çou a perder sangue e uma vizinha a
levou para o hospital. A criança nas-
ceu de cesariana, com 3,06 quilos.
Em seguida os médicos extraíram a
bala do pequeno cotovelo da menina
que, assim como a mãe, passa bem.
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Ligações 
perigosas 

cie um bispo

Prelado católico
irlandês tinha
caso nos EUA

Franklin Martins
Correspondente

T ONDRES — A Irlanda, um
JL4 pais católico c moralista, entrou
em estado de choque depois que uma
das mais populares e carismáticas
figuras da hierarquia da Igreja, o

'bispo de Galway e Kilmacduagh,
Eamonn Casey, de 65 anos, renun-
ciou a seu cargo, alegando razões

- pessoais. Casey tomou a decisão
após saber que o Irish Times estava
investigando suas relações com uma
mulher que mora em Connecticut,
nos Estados Unidos. Há versões de
que a mulher tem um filho adoles-
cente cujo pai seria o bispo.

O jornal irlandês conseguiu apu-
rar que há dois anos Casey fez um
pagamento no valor de US$' 115 mil
à mulher e que outras somas foram
pagas ao longo dos últimos 15 anos.
Há poucos meses ela teria contrata-

do um escritório de advocacia em
Dublin para mover uma ação contra
o bispo, mas terminou recuando de
sua intenção. Na época, o religioso
chegou a discutir a hipótese de uma
compensação financeira de US$ 150
mil para um parente da mulher, mas
não houve acordo. Não está claro
ainda onde o bispo teria obtido re-
cursos para fazer esses desembolsos,
pois ele era um homem que fazia

auestão 
de proclamar sua vida mo-

esta. Há seis anos, em uma entre-
vista, declarou que "todo clérigo
com mais de quatro dígitos na sua
conta bancária perdeu a sua fé".

Casey, que esteve na segunda-fei-
ra no Vaticano para entregar seu
pedido de demissão, informou cm
um comunicado divulgado por seus
assessores que pretende se dedicar
agora ao trabalho missionário. Bis-
po há 23 anos, Casey sempre foi uma
dos líderes mais ativos e dinâmicos
da igreja católica irlandesa. Embora
em questões como moral, aborto e
divórcio seja extremamente conser-
vador, Casey adquiriu grande presti-
gio graças a um profundo compro-

Ridgefield, EUA —APArquivo — AP

^IiHK

Eamonn Casey renunciou ao posto Annie: suposta mulher do bispo

misso social em sua ação pastoral,apoiando as lutas dos sem-casa e dos
desempregados.

Dirigiu a agência católica de
apoio ao Terceiro Mundo, Trocaire,
e tornou-se um severo crítico da po-lítica dos Estados Unidos na Améri-
ca Central. Quando Reagan visitou
Galway, em 1984, Casey recusou-se
a encontrar o presidente dos EUA,
um fato que teve muita repercussão.
Dois anos mais tarde, foi proibido de
dirigir carros na Inglaterra depois
que foi pilhado em excesso de veloci-
dade e a polícia constatou que ele
tinha bebido umas cervejinhas a
mais. Muita gente apostou que esse
fato teria um efeito terrível na repu-
tação de Casey, mas ele saiu fortale-
rido do espisódio, quando admitiu
seu erro e fez uma retratação públi-
ca.

O próprio Irish Times, cujas in-
vestigações precipitaram a renúncia
do bispo, tem uma opinião altamen-
te favorável sobre ele. "Sobressaiu-se
entre os bispos irlandeses por sua
humanidade, sua preocupação apai-
xonada pelos desprotegidos, os po-

bres e os indefesos.
Seu nome é um si-
nônimo de energia,
vigor e determina-
ção", disse o jor-
nal. Entre os católi-
cos irlandeses, a
reação foi de per-
plexidade diante
das revelações. Ao
que tudo indica,
Casey teve apenas
uma ligação rápida
na década de 70
com a mulher que
vive em Connecti-
cut, mas isso não
impediu que vivesse
um longo pesadelo
diante da possibili-
dade de que a his-
tória se tornasse
pública. O escânda-
lo é um severo gol-
pe para a Igreja
Católica na Irlan-
da, extremamente
conservadora e mo-
ralista, responsável
por uma fervorosa
oposição a qual-
quer tentativa de
relaxar a severa le-
gislação anti-abor-
to em vigor no
país.

Inglaterra admite 
que

tem um serviço secreto

Mário Andrada e Silva
Correspondente

LONDRES — Depois de se consa-
grar como responsável por alguns dos
mais famosos espiões do cinema e da
vida real, o governo britânico reco-
nheceu esta semana, pela primeira
vez, que possui um serviço secreto. O
que todos os ingleses já sabiam, ago-
ra é verdade oficial. A rainha da ln-
glaterra e o primeiro-ministro John
Major reconheceram, no discurso de
abertura do novo Parlamento inglês,
que o MI-6, serviço de coleta de in-
formações de Sua Majestade, existe.
Major chocou a opinião pública ao
dizer que o governo estudava a possi-
bilidade Aq privatizar alguns dos ser-
viços qire os agentes secretos reali-
zam.

Apesar de instalado em um novo
edifício, que custou cerca de US$ 250
milhões aos cofres do governo, e de
ter um orçamento anual superior a
US$ 200 milhões, o serviço secreto
inglês viveu na clandestinidade até o
tradicional discurso da rainha antes
da abertura dos trabalhos do Parla-
mento. O diretor geral do MI-6, o
senhor C, ou Sir Colin McColl, figu-
rava na lista das autoridades britâni-
cas como conselheiro do Ministério
das Relações Exteriores. Os agentes
do serviço não tinham sequer essa
chance de reconhecimento. Só os
mais graduados eram inscritos como
funcionários públicos, e mesmo assim
tinham seus nomes ligados ao MI-5,
o serviço de informações de ação in-
terna.

"Chegou a hora de reconhecer pu-blicamente a continuidade da existen-
cia do serviço secreto de informa-
ções", disse Major no Parlamento
segunda-feira. O primeiro-ministro
justificou a decisão como parte da
iniciativa de governo aberto que o
Partido Conservador pretende im-
plantar, depois da surpreendente vi-
tória conseguida nas eleições do iní-
cio do mês.

O jornal The Independem saudou
a decisão governamental de assumir o
serviço secreto em um editorial publi-
cado ontem, onde diz que "o fingi-
mento da inexistência do MI-6 tinha
sc tornado uma afronta â inteligência
do ser humano normal, prejudicando
tanto a eficiência do serviço como a
democracia a que ele deveria servir".

O detalhe que mais chamou a
atenção dos críticos foi o fato de o
governo de Major ter sinalizado a
intenção de vender alguns serviços de
seus espiões. Bricadeiras publicadas
pelo mesmo The Independent falam
dos problemas a ser enfrentados pe-
los escritores de livros de espionagem
com o novo status do MI-6, traba-
lhando para a iniciativa privada. Os
piadistas esperam para breve novos
filmes de James Bond a serviço de
uma empresa britânica, para roubar
segredos industriais dos japoneses ou
americanos.

O único ponto positivo ressaltado
pela mídia inglesa é a intenção anun-
ciada pelo governo de submeter as
diretrizes e finanças do serviço secre-
to ao controle do Parlamento, como
os americanos fizeram com a CIA.

Teerã promove

acordo de paz

sobre Karabakh
TEERÃ — Armênia e Azerbaijão

assinaram um acordo de paz para o
Nagorno-Karabakh, território locali-
zado no Azerbaijão e disputado pelas
duas ex-repúblicas soviéticas. Além
de trazer uma esperança de paz para
uma região assolada por sangrentas
disputas étnicas desde 1988, o acordo
é um importante êxito diplomático
do presidente do Irã, Hashemi Raf-
sanjani, que projeta uma nova ima-
gem do seu país como pacificador de
contendas internacionais.

Mas enquanto os presidentes ar-
mênio e azerbaijano assinavam acor-
dos no vizinho Irã, o Ministério da
Defesa do Azerbaijão informou que
milicianos armênios lançaram um a-
taque-surpresa contra CJiucha, se-
gunda cidade do Nagorno-Kara-
bakh.

Após 11 horas de reuniões inicia-
das na quinta-feira, os presidentes
Levon Ter-Petrosyan, da Armênia, e
Yagub Mamedov, do Azerbaijão, as-
sinaram o documento, que prevê um
cessar-fogo no Nagorno-Karabakh a
vigorar após nova visita á região de
uma delegação iraniana chefiada pelo
vice-chanceler Mahmud Vaezi. Os
dois países se comprometem a "solu-
cionar todas as disputas de acordo
com os princípios da CSCE (Confe-
rência sobre Segurança e Cooperação
na Europa), com o direito internacio-
nal e de forma pacífica". Ficou esta-
belecido também que uma força con-
junta do Irã, ONU e CSCE
supervisionará o cessar-fogo.

A mediação iraniana, que come-
çou em fevereiro, resultara num pri-
meiro acordo de paz, assinado em 15
de março num nível inferior ao de
presidente, e num cessar-fogo, seis
dias depois. Entretanto, esses dois
primeiros pactos tiveram vida curta e
logo foram desrespeitados.

"Se o Irã conseguir forjar a paz no
Nagorno-Karabakh, poderá orgu-
lhar-se de ter vencido a Turquia, seu
tradicional na região, nessa delicada
questão diplomática", comentou uni
diplomata europeu em Teerã. A de-
claração conjunta que precede os ter-
mos do acordo aplaude a mediação
iraniana, embora também mencione
os esforços de "outros 

países" e orga-
nismos internacionais, como a ONU
e a CSCE. Rafsanjani garantiu que"o terreno está preparado para a
paz" e aproveitou a visita dos presi-
dentes para firmar acordos econômi-
cos bilaterais.

O BCMCÁRIO 
QUER 

REFRESCAR SUV MEMÓRIA:

AMANHÃ E DIA DAS MÃES.

/ \ 
J' 

;fr . 

' 
1

WW ^1/'

¦VI K\T>IM!'\T< > :V I ( I 1\M Mil x >K I'KI. (O il ) .SOfMQl 1 
"^1*^ <fl

IK i\( A< > GKATI ITA. M >1 K ITr. i ..-M AI G( iO

WMbSÈ

•\1K\ni.\1F\TOAOC(1\'SI MlIXíK ITi (T).( *00-301
l i< ¦ \< À<) (i'l l i \ v >1 k iTi i \i ÁK k.o



--10 ? Io caderno ? sábado, 9/5/92

JORNAL DO BRASIL
Fundado em 1801

M. K. DO NASCIMENTO BRITO — Diretor Presidente
o

MARIA REGINA DO NASCIMENTO BRITO — Diretora Executiva
o

ETEVALDO DIAS — Diretor (Brasília)

WILSON FIGUEIREDO — Diretor de Redação

DAC IO MALTA — tditor

KOSKNTAL CALMON ALVES — LJiWr Executivo

Ique

Presente de Aniversário

©ministro 
da Economia, Marcílio Marques Mo-

reira, comemorou seu primeiro ano no cargo
apresentando, na véspera, aos líderes partidários no
Senado, os planos para a renegociação da dívida de

-< 42 bilhões de dólares junto aos bancos privados.Catequizou-os 
para colaborarem com o governo no'.'ajuste 

fiscal para 93, mediante o apoio à reforma
T.lributária que será submetida ao Congresso.

Nesses 12 meses não houve apenas maior tran-
,,.qüilidade entre os empresários e previsibilidade da
„„política econômica, que arquivou definitivamente

os choques e mágicas econômicas, mas também a
-'•recomposição da confiança interna e externa nos

. instrumentos clássicos de política econômica.
Pela primeira vez em muitos anos, os preços¦"' foram totalmente liberados do controle do gover-

no. Apesar disso — e da vigorosa recomposição
das tarifas públicas —, as taxas de inflação de abril
se apresentam declinantes e com redução percen-
tual no mínimo de 10% em relação às de dezem-
bro. A recessão e a perda do poder de compra dos
salários tiraram o fôlego das remarcações, mas as
principais armas para baixar a febre dos preços
vêm sendo a execução de uma rígida política mo-
netária de juros reais e a abertura da economia, a
partir do fim das reservas de mercado e da redução
das tarifas de importação.

O voto de confiança externo às novas diretri-
zes da política econômica foi muito importante
para afastar as especulações quanto à possibilida-' 
de de uma crise cambial no final do ano passado.
Essa era a aposta dos que se mostravam pessimis-
tas quanto à aprovação da reforma tributária de

— emergência no Congresso e o acordo com o FMI.
Ainda há muitas dificuldades para o ajuste

fiscal, como ficou claro na decisão de adiar para
agosto a liberação do crédito stand by do FMI,

_ para não ter de pedir dispensa de cumprimento

::v.

das metas (waiver) acertadas com o Fundo para
o primeiro trimestre. É que a arrecadação se
mostrou fraca, e a necessidade de emissão de
títulos da dívida pública para absorver os dóla-
res que ingressaram em excesso no país, atraídos
pelos altos juros reais internos, onerou o Tesou-
ro muito além do previsto, resultando num défi-
cit público operacional (que adiciona o custo
financeiro aô déficit fiscal) de quase Cr$ II
trilhões, contra os Cr$ 5,6 trilhões prometidos.

A decisão de dispensar o perdão para rece-
ber 250 milhões de dólares da segunda parcela do
FMI mostra que o Brasil está tranqüilo em ma-
téria de reservas cambiais. Em outras palavras, o
estouro das metas operacionais do déficit públi-
co foi compensado pelos acréscimos de re-
servas cambiais, que proporcionam ao governo o
cacife necessário para obter uma boa negociação
da dívida com os bancos..

Esta, aliás, é a primeira vez que o Brasil vai
para a mesa de negociação em posição confortável.
O acordo com o FMI não foi suspenso e o acordo
com o Clube de Paris já foi fechado e referendado,
pelo Senado. Só falta o acordo com os bancos, que
estão mais apressados do que o Brasil para definir
o esquema de renegociação do principal.

As explicações do ministro quanto às duas
opções básicas, entre as seis hipóteses de renego-
ciação — um desconto de 35%, como os obtidos
pelo México e Argentina de acordo com Plano
Brady, e a redução dos juros nos bônus de resgate
que irão substituir a atual dívida —, além de
revelarem uma postura bem mais democrática na
condução da política econômica, contribuem para
dar consciência ao Senado da necessidade de refe-
rendar o acordo com os bancos em seguida a seu
fechamento, e virar a página de um contencioso
que há uma década asfixia o Brasil.

O Dragão da Inconseqüência

O 
ex-presidente João Batista de Oliveira Figuei-
redo, antes de sair, pediu aos brasileiros que o

.esquecessem. Não foi difícil para os brasileiros
apagarem da memória um governo incolor, inodo-
ro e insípido. O general é hoje apenas um nome na
relação de ex-presidentes. Tendo sido atendido
pelos cidadãos no seu pedido para que o esqueces-
sem, quem não agüentou o esquecimento loi ele,' 
que vez por outra se faz lembrado por palavras

. insensatas. Num governante, declarações estapa-
fúrdias podem ter charme; num ex-governante, são
simplesmente penosas.1

Mais uma vez, o ex-presidente tenta voltar ao
cenário como alma penada que não encontrou a paz
no esquecimento. Deve ser o remorso pela falta de
coragem no episódio do Riocentro que lhe tira o
sono. Como se recorda, o ex-presidente encerrou o
seu governo naquele 1° de maio de 1981. Dali por
diante só fez contar o tempo do mandato.

O general Figueiredo só é ouvido por ter sido
presidente, mas as suas palavras traduzem apenas
ressentimento pelo desempenho frustrante do seu
mandato. Não sabe ficar calado e não sabe falar
com propriedade. Em vez de propor com tanta
¦convicção a guerra como solução, poderia rever-se
no filme O raio que ruge como defensor da teoria
de que a solução para país pequeno é declarar
guerra a um grande para ser derrotado, ocupado,
administrado e consertado.

O governo Collor, na opinião do general Fi-
. gueiredo, errou por extinguir o SNI (que por sinal

chefiou no governo Mediei). Entra, assim, em
choque póstumo com o ex-chefe do seu gabinete
civil: o general Golbery foi o primeiro chefe do

¦SNI e, no fim, achava que havia criado um mons-
"tro. Não é de estranhar, portanto, num defensor
anacrônico do SNI, a opinião de que há no Brasil
uma ditadura parlamentar. Com essa impregnação
de autoritarismo, é natural achar indevida a repre-
sentação política, e inútil o Judiciário."A 

grande maioria dos políticos não pensa no
Brasil" — afirma o general Figueiredo — mas

"nos seus interesses". Quem o diz foi aquele presi-
dente que ia às baias do Torto, além de confessar
que preferia cheiro de cavalo ao do povo, contar os
dias que faltavam para deixar o governo. E alar-
deava a desfeita. O ex-presidente opina que gover-
no parece grandioso quando visto de fora, mas por
dentro é só miudeza política. Nem de fora, porém,
o governo Figueiredo parecia governo. Era peque-
no por dentro e por fora. O saldo político que ele
apresenta — a abertura e a anistia — não foi dele,
mas do seu antecessor: o governo Figueiredo não
passou de conseqüência. O melhor que o regime
dos militares conseguiu, afinal, foi livrar-nos dos
militares. Não era mesmo possível um teor demo-
crático tão incipiente gerar democracia.

O ex-presidente é exemplo de intolerância
política incorrigível: não passou o governo ao
seu sucessor eleito pelo Congresso e que viria a
se mostrar tão despreparado quanto ele. Não
merecia melhor sucessor do que teve. Na opinião
do general, os militares erraram em 64 por não
terem devolvido o poder aos civis, imediatamen-
te depois do golpe. Foram vários os erros, mas o
maior foi o primeiro: derrubar um governo legal.
O resto foi conseqüência, até hoje. A última da
série, por sinal, vem a ser a entrevista, na qual,
entre desatinos, sem vislumbrar solução para o
Brasil, cego para a razão e a democracia, o
general João Batista Figueiredo admite "um

rompimento muito forte, um rompimento de
qualquer natureza, que abale o país".

Por se tratar de ex-presidente, esse chorrilho
de contradições não pode ficar sem um reparo.
Esse general foi aquele que se postou amuado na
abertura do regime, capitulou no Riocer.tro, para
confessar, após deixar o governo, que também não
acreditou no inquérito, engoliu um candidato do
PDS do seu particular desagrado, simulou indife-
rença pelo destino do país, presidiu de costas a sua
sucessão e, por último, se recusou a transmitir ao
sucessor o poder que não lhe pertencia.

Com a Boca na Botija

Depois 
de criterioso trabalho realizado com o

auxílio da Receita Federal, a polícia conse-
guiu despir a máscara de santo que o bispo Edir
Macedo costuma mostrar a seus fiéis. O bispo,
prova-se agora, é exatamente aquilo de que sc
suspeitava: um charlatão que explora a boa-fé do
seu rebanho para locupletar-se.

Até então, dizendo-se injustamente persegui-
do, Macedo vinha tentando passar aos liés a ima-

„gem do mártir que suporta estoicamente o destino
de provações que lhe foi reservado na Terra. A
tática não deixou de funcionar — haja vista a"quantidade de pessoas que conseguiu reunir nos
seus happenings da Semana Santa.

A partir de agora será difícil, para o bispo,
sustentar a fantasia do seu falso calvário. A devas-
sa promovida nas suas declarações de rendimentos
pela Polícia Federal aponta para operações dignas
de um Al Capone. que por sinal foi posto na cadeia
com a utilização, pelo FBI. de método semelhante.

Das investigações, a Igreja Universal do Reino
de Deus, da qual Macedo aparece como sacerdote,
emerge das sombras antes de tudo como uma
enorme fachada que serve à lavagem do dinheiro
tirado, tostão a tostão, do bolso de incautos fiéis,

, Foi desta maneira, e à custa da sonegação fiscal,
que Macedo conseguiu comprar irregularmente
numa jogada escusa, por USS 45 milhões, unia
emissora de TV paulista.

Contra o bispo Macedo pesam muitas outras
acusações que ainda não foram devidamente apu-

radas. Verdades ou mentiras, o fato é que as
primeiras investigações não sinalizam para o cami-
nho da probidade. Além de lançar luz sobre as
somas astronômicas que a Igreja de Macedo movi-
menta. a devassa da Receita Federal não compõe,
no final, o perfil de um asceta, mas dc um esperta-
lhão como tantos outros que se utilizam da credu-
lidade alheia para ficar rico.

As aflições por que passa boa parte da popula-
ção, entre outros fatores, fazem do Brasil um
campo fértil para a ação de milagreiros que esti-
mulam a histeria coletiva e confundem a verdadei-
ra fé religiosa com fanatismo. Esses falsos profetas
agem como os demagogos da política: mobilizam
as massas e as exploram em proveito próprio.

As ações do bispo Macedo, que arroga-se o
poder de curar Aids e de exorcizar fiéis endemoni-
nhados, nunca deixaram margem à dúvida. Só a
cegueira da ignorância e do desespero poderia
fazê-lo passar como um arauto de Deus.

Agora a Polícia Federal vai fazer, pelas vias
legais, aquilo que tinha de ser feito há muito
tempo: pôr o bispo atrás das grades. As provas
reunidas já são suficientes para enquadrá-lo na Lei
do colarinho branco, que prevê penas que vão de
um a quatro anos de xadrez.

Além disso, Macedo terá de pagar CrS 16
bilhões de multas por sonegação. Não é itinerário
próprio de uni santo, mas de um charlatão que não
ioi suficientemente esperto para não deixar rastro.
Por isso. foi pego com a boca na botija.
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Cartas

Carreira de diplomata
Com referência à argumentação

de que teria havido erro na Ia questãodo gabarito oficial do teste de pré-sele-
ção da Ia fase do exame de admissão
ao Curso de Preparação à Carreira de
Diplomata, vale esclarecer que, na pri-meira alternativa da questão n° 01, que
pede a indicação de um único defeito
ortográfico, aparece "viscejar", um
óbvio defeito de ortografia. Portanto,
a presunção do candidato atento só
poderia ser de que a resposta correta
fosse a letra "A".

De acordo com o "Formulário
Ortográfico — instruções para Orga-
nização do Vocabulário Ortográfico
da Lingua Portuguesa", tal como
consta do Vocabulário Ortográfico da
Língua Portuguesa, publicado pelaAcademia Brasileira de Letras, em
1981, por força do art. 2" da Lei nc
5.765, de 18/12/71. escreve-se "sócio-
culturais" (nu composição de pala-vras, ainda que o primeiro elemento
represente forma reduzida de adjetivo,
esse elemento não perde sua indivi-
dualidade morfológica, e por isso deve
unir-se por hífen). Tal é também a
posição defendida no Manual de Re-
dação da presidência da República.
Brasília. 1991, pág. 96.

Já a forma "socioculturais" podeser aceita, porque amplamente difun-
dida em vocabulários e dicionários; is-
to não significa que "sócio-culturais"
seja erro. Livieto .lustino de Souza,
coordenador do exame de admissão ao
Curso de Preparação à Carreira de Di-
plomata de 1992— Brasília.
Listas telefônicas

É incrível que até hoje não tenha-
mos listas telefônicas. A da minha ca-
sa data de 1983 e a do consultório é de
1988. É um descaso tremendo. João
Mario da Silva Pereira — Rio de Ja-
neiro.
Petrobrás

Com o titulo "Ex-diretor da Pe-
trobrás depõe à Polícia Federal", o
JORNAL DO BRASIL publicou, em
20í4. página 2, reportagem em que faz
referência á audiência concedida pelo
superintendente regional da Polícia
Federal no Rio de Janeiro. Dr. Edson
Oliveira, a membros da diretoria da
Aepet-Associação dos Engenheiros cia
Petrobrás.

A Aepet foi ao superintendente da
Policia Federal para se colocar á dis-
posição das autoridades, em tudo que
possa contribuir para facilitar os Ira-
balhos de investigação relativos aos
recentes e lamentáveis acontecimentos
amplamente noticiados peta imprensa
nos quais a Petrobrás viu-se envolvi-
da.

Em derterminado trecho a repor-
tagem registra que "Ricardo Mara-
nhão disse que até o momento não foi
feita nenhuma investigação na Petro-
brás". Cabe esclarecer que não fiz tal
afirmação. Tomando conhecimento
das denúncias veiculadas pela impren-
sa. a Petrobrás, no âmbito da sua
competência, constituiu duas Comis-
sôes de Sindicância que já apresenta-
ram seus relatórios. Estes relatórios,
publicados na imprensa, foram enca-
minhados ao Tribunal de Contas da
União-TCU e á Procuradoria Geral
da República para as providências ca-
bíveis nas respectivas esferas de atua-
ção daqueles órgãos. Ricardo Moura
de Albuquerque Maranhão, vice-diretor
de comunicações, AEPET — Rio de
Janeiro.
Impressos

Por não receber resposta à minha
carta enviada pelo Correio, utilizo:me
do JB, para informar á Diretoria dos
Correios que, no Leblon, jornais e ou-
iros impressos nos são entregues fre-
qüentemente com atraso de 10 a 19
dias, o que os torna ultrapassados. As
cartas nos vêm ás mãos, diariamente,
sem tais atrasos. Verifiquei que a culpa
não cabe á distribuidora de Ipanema,
onde os depósitos são encontrados va-
/ios. Se o transporte desses "lmpres-
sos" não interessa ao Correio por con-
siderar o seu porte insignificante, por
que não introduzir uma taxa adequa-
da'.' Atrasos freqüentes como vêm
ocorrendo é que são insuportáveis e
também desmoralizantes para o nosso
serviço postal. Oswaldo H. Muller —
Rio de Janeiro.
Racismo

Os nossos principais meios de co-
municação. principalmente o mais in-
fluente deles, a televisão, muno tem se
esmerado nestes últimos dias. cm mos-
irar a nos. brasileiros, os conflitos so-
ciais que eslão abalando a sociedade
americana, como se em matéria racial

fôssemos um primor de exemplo para
o resto do mundo.

Na minha opinião, a discrimina-
ção contra o negro no Brasjl é mais
brutal do que nos EUA ou África do
Sul, visto ser ela camuflada, insidiosa,
dificultando o seu enfrentamento,
mesmo nas vias legais.

Ademais, aquilo que ocorreu com
o cidadão Rodney King, em Los An-
geles, é coisa corriqueira no dia-a-dia
de milhares de brasileiros de pele escu-
ra, só faltando a sua institucionaliza-
ção.
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Mas a coisa não pára por ai não:
nos comerciais de televisão, por exem-
pio, mesmo os de produtos mais sim-
pies como balas, chicletes, pipocas, sa-
bonetes e outros produtos mais
banais, o elemento negro (e também os
chamados "morenos") quase nunca
aparece, como se consumidor não fos-
se.

Aqui em Minas Gerais, por outro
lado e. acredito, no resto do Brasil, as
propagandas alusivas ao Dia das Mães
só estão mostrando mulheres mais cia-
ras; por mais que me esforce, nào con-
sigo ver mães negras!

O que nós, da comunidade negra,
que carregamos este país há séculos,
vamos comemorar em 13 de maio?
José Miguel de Souza — Belo Horizon-
te.

?
Violência social no Primeiro Mun-

do. E profundamente revoltante, em
um país que se diz defensor dos Direi-
tos Humanos e cuja Constituição pre-coniza em seu artigo n° I a igualdade
entre os homens, a decisão tomada
pelo júri de Simi Valley de absolver os
quatro policiais brancos de Los Ange-
les que espancaram violentamente um
cidadão americano negro.

O júri, que parece até ter sido
escolhido entre os membros da K.u
Klux K.lan. deu seu absurdo veredito
apesar das cenas brutais transmitidas
pela TV. gravadas por um cinegrafista
amador, em que fica claro que a vio-
lência foi desnecessária e gratuita, já
que a vitima sequer reagiu. Um dos
agentes declarou ter golpeado Rodney
G. King quase 50 vezes!

Os seres humanos desenvolveram-
sc muito no campo tecnológico, mas
em termos de humanidade estão ainda
engatinhando. O racismo, a despeito
de suas origens politico-econÕmico-
sociais, é um sentimento mesquinho,
injusto e próprio de pessoas pobres de
espirito e de mau caráter. Pessoas quesabem que realmente têm valor não
necessitam discriminar ou diminuir as
outras com argumentos infundados e
aleatórios como cor da pele e religião.
(...) Irene Walda Heynemann — Rio de
Janeiro.
Discriminação

Quinta-feira, 30 dc abril. Após
uma manhã lotada de trabalho, passo
em casa. coloco uma roupa mais con-
fortável. chinelos de dedo ,e dirijo-me
ao Banco Itaú. ag. 0389. É meio-dia.
As filas estão enormes devido ao feria-
do do dia seguinte e ao fim dc semana
em seguida.

Entro na fila dos "clientes eslre-
Ia", acompanhada do meu filho, e
aguardo a minha vez. Após alguns
minutos, um funcionário do banco,
rapaz louro, bem vestido, examina a
nossa fila com olhar seletivo, dirige-se
a um senhor de cor escura e pergunta-
lhe se é cliente "estrela". Não escuto a
resposta, mas fico alenta. Passa por
um alto e elegante senhor de gravata,
por outro mais baixo mas nào menos
elegante, e eis que seus olhos se fixam
em meus pés: —"A senhora é cliente"estrela".' pergunta ele. Percebendo a
discriminação, pergunto: —"E por

que exatamente eu, que estou de chi-
nelos e aquele senhor de cor? Por que
você não pergunta também para ou-
tras pessoas da fila, como esse senhor
de gravata?" Ele argumenta que é
aleatória a sua escolha, e que já per-
guntara a outras pessoas além de nós
dois. Não respondo á sua pergunta
sobre as estrelas, indignada, apesar de
ser cliente de duas contas "cinco estre-
Ias".

O funcionário se afasta, a fila dá a
volta. Minutos depois, ele retorna,
aparentemente sem notar que eu já
estava mais à frente, mas não fora
ainda atendida. Dirige-se novamente a
um (outro) senhor de cor. Súbito, per-
cebe que eu o olho, e passa então a
perguntar aos outros clientes da fila.
Sem que eu nada falasse, ele disse:—"Estou fazendo a marcação, sei on-
de parei, viu?" Respondo: —"É. você
está realmente fazendo a marcação, só
que no outro sentido!"

O senhor de gravata, conivente co-
migo. ri inteligente. Meu filho está
indignado com a discriminação.

Não tenho nada contra a existên-
cia de duas filas para clientes estrela e
não estrela. Apenas, por que não per-
guntar a todos, então, sem essa sele-
ção duvidosa? Lúcia Arruda — Rio de
Janeiro.
Marajás

O problema dos marajás ainda
existe por falta de vontade política do
governo federal (e estaduais), pois o
art. 17 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias determina: "Os
vencimentos, a remuneração, as vanta-
gens e os adicionais, bem como os
proventos de aposentadoria, que este-
jam sendo percebidos em desacordo
com a Constituição serão imediata-
mente reduzidos aos limites dela de-
correntes, não se admitindo, neste ca-
so. invocação de direito adquirido ou
percepção de excesso a qualquer lilu-
io".

Dois artigos serão necessários na
lei que tramita no Congresso, ou em
outra imediata, para resolver a ques-tão: I) os aumentos de vencimentos e
vantagens previstos em lei só se apli-
eam até os limites constitucionais, e
nào acima deles: 2) os vencimentos, a
remuneração, as vantagens e tis adieio-
liais, bem como os proventos de apo-
sentadoria. que estejam sendo percebi-
dos em desacordo com a Constituição,
serão reduzidos a estes limites, na for-
ma do art. 17 das Disposições referi-
das, a partir da vigência desta lei. Com
a palavra o presidente da República e
o Procurador Geral. Paulino de Olivci-
ra — Rio de Janeiro.
Missa

A "IVL, 
por motivos que desço-

nheço, transferiu para sábado, às 15h,
a Missa que era celebrada, há anos, às
8h45 de domingo.

Foi uma decisão muito infeliz. A
grande maioria das pessoas que assis-
tem ao programa são idosos e doentes,
quase todos internados, e sábado ás
I5h é momento de visita nos hospitais
e casas de saúde. Dessa forma os ido-
sos e enfermos, internados, ou se pri-
vam da Missa ou se privam (.tas v isitas,
tão esperadas e apreciadas por pessoas
que não têm outros motivos de satisfa-
ção e conforto.

A transmissão da Missa visa a
atingir o maior número de pessoas, e a
troca do dia e hora diminuiu muito o
número de telespectadores. (...) para
quem a Missa proporcionava um
grande conforto espiritual.

Espero que o ministro da Educa-
ção tome conhecimento desta carta e
determine providências para que a
TVE restabeleça o antigo horário. (...)
Marina Oliveira — Rio de Janeiro.
Nada a declarar

Diante da angústia manifestada
pelo Sr. Armando Falcão — ex-minis-
tro da Justiça da ditadura — através
de seu artigo "Apelo ao presidente (JB
de 27/4), venho comunicar ao JOR-
NAL DO BRASIL que, como leitor e
cidadão livre, nada tenho a declarar.
Mendel Rabinovitch — Rio de Janeiro.
Secretaria de Educação

Gostaria que a Secretaria de Edu-
cação divulgasse pelos jornais como
fica a situação dos adolescentes que
perderam a 2J prova de seleção do Io
ano do 2° grau, por falta de organiza-
ção dessa Secretaria. Lisiane Nunes de
Jesus — Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publica-
ção no todo ou em j>arto entre as que
tiverem assinatura, nome completo e logí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.

B
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Ainda a 
privatização

das prisões
Evandro Lins e Silva *

i
TVT ão imaginei que um artiguete
i^l sobre a privatização das pri-
sões encontrasse algum eco ou me-

, fàcesse a. manifestação de tantos
-leitores ilustres e benevolentes, soli-
dários com a repulsa ao projeto
inconstitucional, retrógrado e in-
conveniente, elaborado no Conse-
lho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, aproveitando a onda
dessa cara e maciça propaganda,
que visa a desestatizar bens e servi-
ços públicos sob a alegação de ine-
ficiência da máquina burocrática
do Estado. No caso das prisões, os
privatizadores acenam com a redu-
ção dos custos de sua manutenção,
com a exploração da mão-de-obra
dos presos, com a capacidade de
gerenciamento dos particulares,
com toda essa cantilena que nos
enche os olhos e os ouvidos nos
rádios e televisões para convencer
que o cidadão, tornado funcionário
ou servidor de autarquia ou órgão
público, se transforma necessaria-

mente num incapaz ou negligente,
enquanto o empregado da empresa
privada é sempre vigilante e compe-
tente profissional, no desempenho'"de suas tarefas. A premissa, assim

/..generalizada, embora falsa, de tão
v, repetida, vai-se infiltrando no senti-
* mento geral da população, ao pon-' to de impedir a reflexão de pessoas' 

de boa-fe e de levar à sua aceitação,' 
por muita gente, como se se tratasse
de um axioma ou de uma verdade
apodíctica. Com essa febre privati-
zadora, algum fanático da idéia po-
derá chegar ao delírio de propor a
entrega da Diretoria da Receita à
gestão de empresas particulares, em

. nome da melhoria e aperfeiçoamen-
to da arrecadação dos tributos e da
eficácia no combate aos sonegado-
res... i

Voltemos às prisões: — em pri-
meiro lugar o projeto é inconstitucio-
nal. Fábio Konder Comparato, em
nota que me enviou, chama a aten-
ção para o art. 144. da Constituição,
relativo à segurança pública, que é

.' "dever do Estado, exercido por meio
dos órgãos policiais". As funções de
policia judiciária incumbem,* com ex-
clusividade, à Polícia Federal e às
Polícias Civis dos Estados (§1°, IV, e
§ 4°). Ora a tarefa de custória dos
presos já condendos ou à disposição
da autoridade judiciária "entra, in-
discutivelmente, no âmbito da polícia
judiciária, não podendo, pois, ser de-
legada a particulares". Acrescenta-
mos: a execução penal é função júris-
dicional do poder judiciário. A
vinculaçào do condenado ao juízo da

• execução só se encerra com o cum-
primento integral da pena. Isso é tão
óbvio que não carece de maior expia-
nação. A própria Lei de Execução
Penal, obedecendo aos princípios
constitucionais, explícitos e implíci-
tos, assinala: "a 

jurisdição penal dos
Juizes ou Tribunais de Justiça, em
todo o Território Nacional, será
exercida, no processo de execução..."
Os direitos e dèveres dos presos são
garantidos, determinados e sujeitos
sempre á decisão do juiz.

Os privatizadores invocam sem-
pre o exemplo dos Estados Unidos,
dando a impressão de que, nesse
pais, todos os presídios são dirigi-

. dos e administrados por partícula-
res. Ou di/em de má-fé ou por ig-
noráncia, porque lá nem meio por
cento da população carcerária está
sujeito à prisão privatizada. Sobre a
matéria não conheço estudo mais
completo do que aquele que me
enviou Paulo Sérgio Pinheiro, pes-

, quisador sério e competente, onde
-•o tema das prisões privadas c esgo-

tado, com a reconhecida probidade""Cientifica de seu autor. Nos estrei-

K

Moacir 11 crncck de
('.astro *

omo se não bastasse o imenso
volume de dióxido de carbono

; "lançado ;i atmosfera nos Estados
Unidos, ameaçando um rombo fatal
na camada de ozônio, temos agora a
fumaceira não menos ominosa dos
incêndios ateados em Los Angeles e
outras cidades pelos conflitos raciais.

,,,Era o que faltava ao mundo neste fim
de século. Por mais que nos embale-
mos com cenários otimistas, o qua--•''dro e leio. Pode ser que melhore no• próximo século: quem viver vera.

A nau capitânea da democracia
ocidental navega em mares encanela-
dos. Também o resto da frota enfren-
ta ventos de borrasca. Nestes dias a
Comunidade Européia é um mosaico
de incógnitas, varrido por ódios
chauvinistas e sobressaltos de cons-
ciência pesada. Novos nazistas, os
skinhcads castigam trabalhadores das
antigas colônias. Por toda parte a
direita avança. Ha no ar uma inquie-
tante saudade do Muro. A prosperi-
dade se revela um engodo...

Estamos a anos-luz do clima ra-
nante ainda outro dia, quando des-
moronou o "socialismo real" e houve

tos limites de um artigo de jornal,
recolho desse estudo a informação
sobre "a constitucionalidade da de-
legação de função correcional", de
responsabilidade do Estado. Paulo
Sérgio cita a observação de Robins,
para quem 

"as decisões da Supre-
ma Corte tèm expressado antipatia
em relação à delegação de fun-
ções"; e, embora se tenha procura-
do alguma "brecha" constitucional
para revestir de autoridade legal tal
procedimento, para ele não. parece-
ria sensato "transferir esta função
básica do governo — fazer justiça

>ara mãos privadas",or outro lado, o projeto é re-
trógrado, porque 

"pela 
privatiza-

ção as práticas do encarceramento
,s.e revitalizam", significando"maiores dificuldades para se che-
gar a formas alternativas de puni-
ção", tendência universal refletida
no estudo dos melhores especialis-
tas e nas conclusões dos últimos
congressos científicos.

José Paulo Cavalcanti Filho,
quando secretário-geral do Minis-
terio da Justiça, foi ao Federal Bu-
reau of Prisons, em 1985, especifi-
cámente para discutir o programa
americano de privatização das pri-
sões. E, agora, me deu conhecimen-
to: "a informação oficial foi a de
que o programa havia sido suspen-
so, para reavaliação" e "a impres-
são pessoal dos responsáveis... é
cjue o programa não seria reativa-
do"... "não havia reduzido o custo
do preso, para o Estado"... "estava
Sendo empregado apenas em halj
way houses"... "as 

prisões remanes-
centes ainda sob a administração
privada decorriam de contratos em
curso" e outros "novos contratos
não seriam assinados".

José Paulo fez relatório detalha-
do para o Ministério da Justiça
contrário, á adoção do modelo no
Brasil.

Essa mania de desestatizar tudo
precisa ser contida. Privatizar ca-
deias, para ganhar dinheiro, à custa
da exploração do trabalho dos pre-
sos, e, mais certo ainda, dos subsí-
dios do Estado, é uma idéia malsã,
em si mesma, e atrasada, como ve-
nho acentuando numa pregação de
mais de meio século. O rumo da
história é no sentido de abolir a
prisão como método penal, com o
encontro de penas alternativas que
sejam ressoçializadoras e não estig-
matizem o apenado, tornando-o,
quase necessariamente, um profis-
sional do crime.

Os mafiosos, os traficantes de tó-
xicos, os componentes de organiza-
ções criminosas esfregam as mãos,
num gesto de contentamento, ante a
expectativa de poderem assumir a
gestão das prisões, não apenas das
penitenciárias, onde se encontram os
reclusos já condenados, mas também
dos estabelecimentos de "presos 

pro-
visórios", como está expresso no art.
6" do malsinado projeto. Como se
sabe, os "presos 

provisórios" estão,
em grande parte, nas delegacias de
polícia. Não se diga que o sistema
proposto é de co-gestão. Repugna
admitir a associação do serviço pú-
blico com uma empresa comercial,
que vira a ter, segundo as mais pro-
váveis e veementes presunções, a par-
ticipação do crime organizado.

Ganhem dinheiro de outra for-
ma, não nos façam lembrar o con-
selho que se atribui, como "bouta-
de", à mãe ambiciosa, tão seguido
ultimamente nos altos escalões da
administração pública: 

"get money
my son, honestly if be possible, but
get money" (ganha dinheiro, meu
filho, honestamente se for possível,
mas ganha dinheiro...).

Ministro aposentado do STF, presidente do
Grupo Bms/leiro da Associação Internacional

de Direito RenaI e advogado
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SEÇÃO NOSTALGIA

TEATRO CORISCO APRESENTA

HÁ INTEGRIDADE NO PLANALTO!
Drama em um ato. PERSONAGENS: Amigo. 1 e Amigo.2

f <fào

ipífiÉ-o*

ATO ÚNICO
Amigo. 1 - Ramalho, você aqui? Escapou da

prisão pelo desfalque?
Amigo.2 - Ora, Marcelo, o Millôr tem razão:

ladrão público é só até 100 mil dólares. Com o
ganho pude peitar muita gente.

Amigo. 1 - E o caso da gravação dos empreiteiros
te dando 300 milhões?

Amigo.2 - Provei que era fita antiga que já tinha
gravação de um outro corrupto e baralhou tudo.

Amigo. 1 - Porém tenho a impressão de que no
processo do cheque falso...

Amigo.2 - Você sabe que fui publicitário, Mar-
ceio. Mostrei que já na agência eu desenhava
cheques pra anúncios bancários. Esqueci uns na
gaveta.

Amigo. 1 - Mas desse caso de abuso de menor
você não escapa.

Amigo.2 - Quê que há Marcelo? Nisso, acredite,
estou totalmente inocente. Te dou minha palavra
de honra!

n n n n

(Pano rápido)

n n n n

H RELIGIÃO

A vocação da fé

Dom Eugênio de Araújo
Sales *

Em 
toda organização, como em

cada indivíduo, há uma hierar-
quia nos problemas que se apresen-
tam. Alguns são urgentes, outras ca-
rências podem esperar mais tempo
para serem atendidas. O mesmo
acontece na Igreja. Sem qualquer
margem de dúvida, o trabalho pasto-
ral em prol das vocações saceruotais,
da consagração religiosa ocupam lu-
gar prioritário. Essas pessoas são ca-
nais privilegiados para a concessão
da graça divina ao Povo de Deus. O
mais elementar bom senso nos diz
que, multiplicando esses veículos da
ação do Senhor junto á comunidade
eclesiàl, esta será mais beneficiada.

Embora a semente da vocação se-
ja .generosamente distribuída em
quantidade tal que satisfaça às neces-
sidades dos fiéis, requer seja cultivada
para que germine, cresça e produza
os frutos indispensáveis á saúde espi-
ritual dos cristãos. Daí a urgência de
um apostolado vocacional generoso,
organizado e permanente, para a des-
coberta dos chamados a essa altíssi-
ma função na vida religiosa e a perse-
verança dos mesmos vocacionados.
Essa atividade não é algo isolado,
mas integra toda a pastoral diocesa-
na.

Preocupada com a crise nesse ter-
reno que sobreveio por toda parte, a
Santa Sé acaba de publicar, após
anos de trabalho, incluindo investiga-
ção universal, o documento intitula-
do Desenvolvimento da Pastoral Vo-
cacional nas Igrejas Particulares. Foi
elaborado pelas Congregações de
Educação Católica e dos Institutos de
Vida Consagrada e da Sociedade de
Vida Apostolica. Traz a data de 5 de

janeiro último, festa da Epifania do
Senhor.

Há 29 anos. instituído pelo papaPaulo VI, celebra-se no quarto domin-
!(o depois da Páscoa — este ano a 10
de maio -, o Dia Mundial de Orações
pelas Vocações. Sempre com grande
antecedência que ajude a uma adequa-
da preparação, vem a lume uma men-
sagem pontifícia dirigida aos pastores
e lieis do mundo inteiro. Diz o papa

em seu texto para IW2: "(...) a Igreja
celebra todos os anos um dia esper tai
de orações pelas vocações, confiando
na promessa que tudo quanto pedir ao
Pai em nome do Senhor Ele lho dará
(Cf. Jo 16,23J" (Mensagem, N. I).

Esses documentos nos introduzem
em uma questão vital c sinal revela-
dor do nível da prática religiosa. No-
ta-se, hoje, uma reversão favorável
nesta matéria. Estudos feitos e recen-
temente divulgados mostram a grave
redução de vocações no pós-concílio
e, desde alguns anos para cá, uma
alvissareira retomada com um ritmo
animador. A recuperação, contudo,
não c a mesma por toda parte. Em
geral, no Terceiro Mundo, aumentam
os seminaristas. Em fase decrescente,
várias áreas na Europa, América do
Norte e Austrália.

No Brasil é evidente o crescimen-
to. Surgem novas casas de formação
eclesiástica, elevada matricula no cur-
so superior de filosofia e teologia.
Entretanto, essa visão otimista nem é
uniforme, havendo regiões a serem
dinamizadas, nem a formação alcan-
ça sempre o aperfeiçoamento deseja-
do. Acresce o fato de o aumento de
alunos coexistir com a diminuição do
clero nas estatísticas, pelo simples en-
velhecimento e morte. Somente após
anos, pelas novas Ordenações, serão
substituídas, e ampliada a cifra total.
E, nessa matéria, é melhor ter poucos
padres mas fiéis que muitos a mar-
gem da disciplina. A qualidade e não
a quantidade é fator determinante
desse ressurgimento espiritual.

Nota-se ainda que, em algumas
áreas da vida consagrada — como a
feminina — há várias distorções nesse
ritmo ascendente.

O Desenvolvimento da Pastoral das
Vocações nas Igrejas Particulares faz
um comentário que merece especial
reflexão: "Freqüentemente, a assim
chamada crise das vocações era e 6
acompanhada pela dos que laboram
nesse campo. Tantos sacerdotes, reli-
giosos c religiosas não se preocupam
como fazer apostolado vocacional,
mas deixam esse trabalho unicamente
aos que para isso foram encarrega-
dos." (pág. 29).

Ao lado dessas observações sobre

a retomada do crescimento vocacio-
nal está o dever de cada fiel no esfor-
ço para recrutar os futuros sacerdotes
c garantir a perseverança dos mes-
mos.

Na Mensagem para o XXIX Dia
Mundial de Orações pelas Vocações é
sublinhada a importância do "teste-
munho da vida consagrada para que
o homem não se esqueça que a sua di-
mensão é o eterno". Estamos, por-
tanto, em um plano sobrenatural c
nada substitui a força da oração para
esse trabalho alcançar seus objetivos.

E nas regiões do estrangeiro ou do
Brasil onde diminui o número de res-
postas positivas ao chamado de Deus
á vida consagrada aumenta "a neces-
sidade de um empenho crescente de
oração e iniciativas adequadas para
impedir que essa conjuntura possa ter
graves conseqüências para o Povo de
Deus" (N. 4).

A intensificação da prece para que
muitos encontrem o caminho de nos-
sas casas de formação e ali permane-
çam, e uma vez consagrados ao servi-
ço de Deus, nele perseverem, é uma
urgência da vida religiosa cm todo o
mundo, especialmente onde faltam
ministros de Dtm

Essa disposição naturalmente nos
leva a outros esforços para despertar
as vocações. Cabe um grave dever
aos pais diante de seus filhos, aos
professores católicos e catequistas cm
suas aulas.

Em seu documento, João Paulo II
apela também para os jovens, com as
seguintes palavras: 

"Enamorai-vos de
Jesus Cristo, para viver a sua vida, a
fim de que nosso mundo possa ter a
vida na luz do Evangelho" (Idem).

O XXIX Dia Mundial de Orações
pelas Vocações nos proporciona ex-
celente oportunidade para agradecer
o incremento do número dos que
atendem ao chamado de Cristo e,
também, onde tal ainda não aconte-
ceu, uma séria investigação das cau-
sas deve ser feita. E sempre é uma
oportunidade para uma prece fervo-
rosa petos nossos Seminários e Casas
de Formação. Aí estão o coração da
diocese e o futuro religioso dc nosso
povo.

Carôeal-arcebispo do Rio de Janeiro

Um espelho 
para Tio Sam

a arrasadora vitória das armas norte-
americanas na guerra do Golfo. En-
tão se declarou inaugurada uma nova
ordem mundial de paz e liberdade e
proclamou-se o fim da História.
Eram os Estados Unidos o fiador
desse mar de rosas que devia durar
um milênio.

Mas quem afiança o fiador? Viu
ele próprio, de repente, exposta a sua
mais dolorosa vulnerabilidade. E um
país perplexo, arquejante, convulso.
A chaga tão cuidadosamente distar-
çada se estatela diante do mundo.
Quem se arroga o direito de ditar seu
estilo de vida aos outros, ate por cima
da lei internacional, mostra-se presafácil da desordem na própria casa.

< > desprezo pelo social, em nome
da livre competição, orgulho dos
EUA. segrega insidiosos venenos,
(.'ria uma nova forma de aparthcid.
uma sociedade dividida em dois num-
dos distintos e antagônicos. A reali-
dade nua e crua aí está: os negros são
os mais pobres, os que apanham da
policia e mais sofrem com o desem-
prego, os que fornecem um contin-
gente maior de presidiários e menor
de eleitores, pois tendem a descrer da
eficácia do voto. e a violência é uma
tentação permanente.

Martin Luther king lutou para con-
ter a v loléncia. mas sucumbiu aos radb

calismos de um e outro lados. Dizia ele,
a propósito de uma vaia que recebeu de
jovens do Poder Negro em Chicago, um
ano antes de ser assassinado: "Eles vaia-
ram porque sentiam a impossibilidade
de cumprirmos as promessas (...). por-
que viram o sonho tão prontamente
aceito transformar-se num pesadelo de
frustrações."

O que pregava o bom pastor era
uma aliança pacífica de negros e
brancos progressistas que lutassem
juntos, buscando sensibilizar a nação
para acabar com a desigualdade so-
ciai e fazer respeitar os direitos hu-
manos. Não teve êxito, e agora se vê
o resultado como à luz de um relám-
pago. No intervalo cresceram os boi-
sões de pobreza, os guetos urbanos se
multiplicaram. O grito incendiário
dos anos 60 bum, bahy, burn!
ecoa mais forte.

"Sem 
justiça não ha paz", clama-

vam os manifestantes de I" de maio
em Los Angeles, Atlanta, Las Vegas,
Houston. Seattle e outras cidades. A
justiça, apanágio da verdadeira de-
mocracia, lá nao funciona igual paratodos. A complacência dominante
permitiu que o julgamento dos poli-ciais que espancaram cruelmente o
motorista negro Rodnev King (cena
horripilante, vista por centenas de

milhões de pessoas na TV) fosse des-
locado de Los Angeles para Simi Vai-
ley, uma cidadezinha quase cvm porcento branca, a pretexto de evitar"publicidade 

prejudicial". (De fato, o
contrário aconteceu). E, ocorrido o
desastre, os "observadores 

políticos"
só têm olhos para o grotesco epifenó-
meno: quem lucra com o terremoto,
Bush, Clinton ou o tal Ross Perot?

Talvez quem lucre mesmo seja o
coronel Muammar Khadafi, esse bei
de Túnis" do nosso tempo, saco de
pancada internacional, sempre dispo-'ei ate padomicilio. Pois não é que o terrorista
maluco, como o dizem, i".s'ste em
não entregar á justiça de 1 io Sam
dois compatriotas suspeitos de ter fei-
to explodir o avião da finada Pau
American sobre a Escócia, em 198$?
O Conselho de Segurança, onde o
niet russo se trocou por um obediente
da. votou duras sanções contra a Li-
bia, mas quem agora — depois de
Simi Valley — teria coragem de ga-
rantir um julgamento imparcial paraos dois libios acusados9 E se fosse
verdade, como publicou o Time re-
centemeníe, citando um relatório do
FBI, que a bomba foi colocada no
avião por um narcotraficante sírio,
interessado em liquidar seis agentes
da CIA que viajavam nele''

A calamidade que se abateu sobre
L.os Angeles não é motivo de regozijo
senão para um antiamencanismo ce-
go, pois cava um abismo na socieda-
de norte-americana c com isso proje-
ta sobre o mundo uma sombra de
preocupação e angústia.

Depois do desastre, disse o presi-dente George Bush: "E como se esti-
véssemos nos olhando num espelho
que distorce o que há de melhor em
nós c nos tornou feios." Bush, um
Narciso mal-encarado, poderia buscar
outro espelho que não o de sua pró-
pria sociedade. Por que não se mira
no exemplo da vizinha Cuba? A pe-
quenina ilha do Caribe é uma insigni-
(icância no jogo mundial de poder,mas pode trazer lições, na matéria, a
quem goste de se ver mais bonito --
ou menos feio. Cuba não segue o
modelo de democracia dito ocidental
(e agora nem sequer o oriental), mas
Ia o produto do trabalho é distribuído
com justiça, não há tensões raciais e
sociais, negros e brancos convivem cm
harmonia. Um espelho invejável, tam-
bém para o Brasil.

O herói e mártir da independên-
cia cubana, José Marti, já dissera,
no fim do século passado, que em
Cuba não havia o temor de uma
guerra de raças. E dava ênfase à

Fim de

uma era

Neivlon Carlos *

Uma 
era se esgota, apesar das difi-

culdades de tocar os acordos de
paz de El Salvador. A era dos conflitos
regionais do Terceiro Mundo, segundo
manuais da guerra fria. O que colocava o
Afeganistão num painel de tiroteios al-
cançando a geografia latino-americana.

Acabada a segunda guerra, as p<>-
tencias vencedoras assinaram os acor-
dos de lalta, admitindo a existência de
áreas de influência. A ex-União Sovié-
tica passou a mão na Europa Oriental,
á exceção de uma parte de Berlim. Fo-
ram "absorvidas" truculéncias na
Hungria c Tchecoslováquia. Conflitos
começaram a pipocar com a tentativa
comunista de assaltar o poder na Gré-
cia, assédio a Berlim Ocidental e insta-
lação do comunismo em Cuba.

lalta prevaleceu, na base do grito,
na Grécia e em Berlim Ocidental. Não
houve mudanças de campo. Cuba ficou
submetida a embargo econômico e ope-
rações "sujas" da CIA, depois da tenta-
tiva de invasão dc 1%I e crise dos
foguetes no ano seguinte. Seminário
acontecido há pouco em Havana dei-
xou claro que o mundo esteve, muito
mais do que se pensou até agora, á beira
de catástrofe atômica. Participaram
McNamara, chefe do Pentágono na
época, e o general ex-soviético que co-
mandava as tropas na ilha.

Outra revelação é a de que nunca se
completou o compromisso "não escn-
to" americano de não mais tentar inva-
dir Cuba, porque Fidel Castro proibiu
inspeções em solo cubano á procura de
foguetes. Era uma das condições. Mes-
mo assim ele foi cumprido. Em 1972, já
derrotados no Vietnã, os Estados Uni-
dos acertaram um "memorando de en-
téndimento" com a ex-União Soviética
Recuariam no sudeste asiático. Mas o-
ex-soviéticos não se aproveitariam disso
para tumultuar o mapa das áreas de
inlluência.

Kissinger imaginou a teoria do"link". O eixo Washington—Moscou
administraria a "ordem" do mundo.
Novos tumultos, no entanto, com a rc-
voluçâo dos cravos em 1974 em Porta-
gal, independência de Angola e Mo-
çambique e advento da foice e do
martelo no sul da África. Os ex-soviéti-
cos também baixaram na Etiópia, no
mar Vermelho, frente ao golfo Pérsico
cheio de petróleo. Em 1979, ano do
triunfo sandinista na Nicarágua, inva-
diram o Afeganistão. Movimento na
direção das águas quentes do golfo
Velho sonho dos czares.

Reagan assumiu em 1981 nos I -
dos Unidos chamando de "questão ,
tratégica maior" a transformação t
ex-União Soviética "de potência com
nental e defensiva em potência global
ofensiva, em condições de desafiar os
Estados Unidos em qualquer parte do
mundo". Violação, segundo Reagan.
do "memorando de entendimento". Era
preciso empurrar os ex-soviéticos de
volta ás suas fronteiras."Roll back", doutrina Reagan. de
financiamento de combatentes antico-
munistas, etc. Acabar com a "nova Cu-
ba" na Nicarágua. Nada de "nova Ni-
carágua" em El Salvador. Duas guerras
civis com 150 mil mortos. A salvadore-
nha consumindo um milhão de dólares
diários. Guerrilhas da CIA em Angola e
Afeganistão. Nicarágua, El Salvador,
Etiópia. Afeganistão, Angola e Cuha se
tornaram as vedetes dos conflitos regio-
nais do Terceiro Mundo.

O regime comunista tombou afinal
no Afeganistão, depois da derrocada"marxista" na Etiópia, derrota eleitoral
do sandinismo na Nicarágua e acordos
de paz em El Salvador e Angola, onde
haverá eleições em setembro. A guerri-
lha resiste em desmobilizar-se em El
Salvador, até que sejam desmontados
os aparatos repressivos e criada uma
polícia civil nacional. Questão de acer-
tos.

Restam Cuba, sua lenta asfixia e
enorme solidão.

* Jornalista e escritor

dignidade humana: "Homem é mais
que branco, mais que mulato, mais
que negro", escrevia Marti.

Por que o reconhecimento dessa
singela verdade é tão difícil na grande
nação norte-americana? Por que apa-
rcce mais distante do que na década de
60 o sonho de Luther K.ing, convertido
num recorrente "pesadelo de frustra-
ções"? As interrogações se fundem nu-
ma pergunta aflita do motorista Rod-
ney King á vista de incêndios, saques e
violência desencadeada: "Cun we ali
get along?" Ou seja, podemos todos
nos dar bem, conviver?

Dizia Luther King em 1965. cheio
de_ fé e vigor espiritual: "Recebo o
Prêmio Nobel da Paz no momento em
que vinte e dois milhões de negros no-,
Estados Unidos da América estão em-
penhados numa batalha criativa para
pôr termo á longa noite da injustiça
social (...) Mas, com o correr dos anos.
homens e mulheres saberão, e as crian-
ças aprenderão, que temos um paismais belo, um povo melhor, uma civi-
lizacào mais nobre, porque esses hu-
miloes filhos de Deus se dispuseram a
sofrer pelo que é direito."

Quando chegará esse dia nos Esta-
dos Unidos0

Jornalista e escr<
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REGISTRO

Fonto: DNMET/MARA.

Não 
há previsão de mudança do tempo rio fim de semana. Na maior

parte do dia, o céu varia de claro a parcialmente nublado com a
temperatura subindo gradativamente. Nas serras e nos vales, ainda há
formação de nevoeiros ao amanhecer. A temperatura fica entre 15 e 29
graus na região serrana e de 17 e 32 graus no Grande Rio. No final da
tarde, podem ocorrer chuvas fracas no litoral sul e na Baixada Fluminen-
se devido ao calor. Os ventos ainda sopram de quadrante norte, passan-
do de fracos a moderados.

AMÉRICA DO SUL&nascente
poente

06h15min
17h22min

nascente
poente

12h23min

(HO
Minguante Nova24/4 a 1/5 2 a 8/5

?
Crescente Cheio9 a 15/5 16 a 23'5

Fonto: Observatório
Nacional

Fotos: Inpe

ONDAS
Na orla marítima, tempobom com nevoeiros espar-
sos pela manhã, passandoa instável. Céu melo enco-
berto a quase encoberto.Ventos sopram de sudestea nordeste, com velocidadede 10 a 15 nós. Mar de su-deste com ondas de 1m a1,5m, em intervalos de 4 a 5segundos. Visibilidade de 2a 4 km pela manhã e de 10 a20 km a partir da tarde.Temperatura estável.

Satélite Gooo - 15h Uma faixa de nebulosidade, caracteriza-
da por ventos fortes em altitude, estende-se do Pacifico ató o sul do
pais. contribuindo para a formação de uma nova frente fria na Bacia
do Prata.

preamar
07h32min 0.9m
23h34min 0.9m

baixamar
03h32min 0.6m
15h43min 0.4m

Mangaratiba Propria
Grumari Prbpria
Recreio Prbpria
Barra Propria
Pepino Prbpria
Sao Conrado Propria
leblon Impropria
Ipanema Prbpria
Copacabana Prbp'ia
Leme Prbpria
Urea Imprbpria
Icarai Imprbpria
Piratininga Prbpria
Itaipu Prbpria
Itacoatiara Prbpria
Maric<) Prbpria
Itauna Prbpria
Jacone Propria
Araruama Imprbpria
Cabo Fno Prbpria
Arratal do Cabo Proprra
Buzios Propria
Rio das Ostras Prbpria
Fonte: FundafHo Esiadual do Moio
Ambiente iBoletim de08l05i92)

Rio - Juiz de Fora (BR 040)
Mao dupla nos Kms 49 e 56.
Estreitamenlo de pista no Km47. sentido Rio-Juiz de Fora.
Obras em v^rios trechos do Km
75 ao Km 91, sentido Juiz doPom-Rio
Rio-Santos (DR 101)
Desvto para variante pavimen-tada no Km 526
Rio - Campos (SR 101)
Obras de recapeamento e re-
composipao do acostamonto doKm 88 ao Km 101, em ambos os
sentidos
Prcaidcnto Dutra (BR 116)Obras de contengao no Km 227.Meia pista no Km 304. em Ro-sende (RJ-SP) Desvio no Km311. em Penedo (RJ-SP)

Satólito Góes - 18h Uma concentração do nuvens entro o
oeste de São Paulo e o sul do Gôias pode provocar chuvas em
pontos isolados. No Amazonas e no litoral Nordeste ainda podemocorrer chuvas esparsas.

Tempo m6x min Tempo m6x min
PortoVelbo nub/chuyas 31 21 Recife nub/chuvas 30 24
Rio Branco nublado 32 22 Aracaju nub/chuvas 30 23
Manaus nub/chuvas 33 25 Salvador nub/chuvas 29 23
Boa Vista nublado 32 18 Cuiaba nub/chuvas 33 22
Belem nub/chuvas 33 24 Campo Grande nub/chuvas 26 20
Macapa nub/chuvas 33 23 GoiiJnia par/nublado 30 16
Palmas par/nublado 33 22 Brasilia par/nublado 26 15
Sao Luiz par/nublado 32 22 Belo Horizonte par/nublado 27 17
Teresina par/nublado 34 23 Vitbria par/nublado 28 22
Fortaleza par/nublado 31 23 S3o Paulo nub/chuvas 25 15
Natal nub/chuvas 31 24 Curitiba nub/chuvas 22 11
Joao Pessoa nub/chuvas 30 23 Florianbpolis par/nublado 26 18
Maceib nub/chuvas 30 23 Porto Alegre par/nublado 26 17
Fonte: DNMET-MARA

Cidado Condipdes m&x min Cidadc Condicocs max min
Amsterda nublado 13 03 Mbxico nublado 27 10
Atenas nublado 24 14 Miami nublado 30 19
Barcelona _ ^ claro 24 08 Montevideu nublado 22 17
Berlim chuvas 18 05 Moscou nublado 19 12
Bruxelas nublado 19 10 Novalorque chuvas 16 06
Buenos Aires nublado 20 12 Paris nublado 17 09
Chicago nublado 22 01 Roma claro 28 10
Johanesburgo claro 22 05 Santiago nublado 16 05
Lima claro 25 21 S5o Francisco claro 19 14
lisboa claro 27 16 Sydney nublado 22 16
Londres nublado 14 10 Tbquio claro 26 14
Los Angeles claro 22 17 Toronto nublado 06 01
Madn nublado 27 09 Washington chuvas 13 10
Fonte: Agências Internacionais

Serra Tcrcsópolis (BR 116)Estreitamento da pista em vá-rios trechos entre os Kms 82 e100
Mng<S - Mnnilha (BR 493)Desvio no Km 12. Guapimirim
ttaborai - Friburgo (RJ 116)Obras no acostamento do Km 0ao Km B Pista com ondulaçõese sem acostamento nos Kms 51e 63
Tcrcaópolia - Friburgo (RJ130)
Trecho com erosão no Kms 19e 45
Fonte: DNt DlR

Santos Dumont (RJ) Par/nublado Nbvoa pela manha
Galeao (RJ) Par/nublado. Nbvoa pela manha.
Cumbfca (SP) Par/nublado Nbvoa durante o dia
Con9onhas (SP) Par/nublado. Nbvoa durante o dia.
Viracopos (SP) Par/nublado Visibilidade boa
Conftns (BH) Par/nublado Trovoadas d larde.
Brasilia Par/nublado Trovoadas & tarde
Manaus Par/nub Visib'lidade moderada
Forialeza Par'nublado Visibilidade boa
Recife Par/nublado Possiveis chuvas
Salvador Par/nublado Possiveis chuvas.
Curitiba Par/nub Nevooiros pela manha
Porto Alegre Par/nub Nevoeiros pela manha
Fonte: Tasa

RenuncSousao Top Pri-
zc, preniiação máxima concedida
pelo govemo israelense aos seus
cidadãos, nas mais diversas cate-
gorias, o físico Yuval Neeman,
considerado o pai do programa
atômico israelense. À atitude do
cientista foi um protesto contra
a premiação, ocorrida anteon-
tem, do escritor árabe-israelen-
se Emil Habibi» que recebeu o
Top Literature Prize. "O que sig-

i ós atos de Wagner com-
diz !' O fato é

i elimina-
pilM

Neeman, um político ultra-nacio-
nalista. Ex-diretor cientifico da
Comissão Israiense de Energia
Atômica, <de ganhou o Tpp ftrize ;
dc Ciências Exatas em 1969. O
escritor Emil Habibi anunciou on-
tem que doará os US$ 8.500 que
ganhou à Cruz Vermelha de Gaza»
para socorro os palestinos feridos
com os constantes ataques.

nifícam os atos de Wagner a
parados com o que Habibi
sobre o Estado de Israel? O fat
que sua obra clama pela elimic
ção do nosso estado", critic

Ramon Fernandez Conde, 61 anos, dc
aneurisma intestinal, no Hospital São
José, cm Teresópolis (RJ). Economis-
ta, foi diretor do grupo financeiro
Novo Rio. Murcham!, ex-sócio das
galerias Olívia Kanh e Bolsa de Arte,
organizou exposições de artistas co-
mo Burle Max, Sérgio Tcllcs c Tobias
Marcier, além de muitas retrospecti-
vas. Ramon era filho de Amália Fer-
nandez Conde, uma das fundadoras
do Conservatório Brasileiro de Músi-
ca, do qual era um dos sócios, e
sobrinho do maestro brasileiro Oscar
Lorcnzo Fernandes. Fazia parte do
grupo Companheiros da Boa Mesa,
junto ao filólogo Antônio Houaiss e

o escritor João Condé. Carioca, era
casado com Silvia Conde, teve três
filhos e três netos. Foi sepultado no
Cemitério de São João Batista, em
Botafogo.
Laudelina Fernandes Pego, 66 anos,
dc câncer, na Casa de Portugal, no
Rio Comprido. Portuguesa de Morei-
ra Monção, era casada com Manoel
da Silva c mãe do médico Joaquim
Fernandes Pego, dono de um labora-
tório de análises clínicas na Tijuca.
Teve três netas. Foi sepultada no Ce-
mitério de São João Batista.
Jacy Duque Estrada Muniz, 69 anos,
de infarto agudo do miocárdio, em
sua casa, em Jacarcpaguá. Nascido

no Rio, era proprietário da industria
de mármore Ouro Branco, em Casca-
dura. Casado com Aríete Souza Miir
niz, teve três filhos e seis netos. Foi
sepultado no Cemitério Jardim da
Saudade, em Sulacap.
Carlos Alberto Vasconcelos Naves, 59
anos, de hemorragia provocada por
úlcera, anteontem, no Hospital São
Lucas, cm Belo Horizonte, onde esta-
va internado desde terça-feira. Arauj-
teto, foi presidente do Atlético Minei-
ro no biênio 1968/69. Era casado com
Helenice de Vasconcelos Naves e ti-
nha quatro filhos. Foi sepultado on-
tem, no Cemitério do Bonfim, em
Belo Horizonte.

Morreram: Sergei Obra/t-
sov, 90 anos, de causa não divulgada,
em Moscou. Um dos mais importan-
tes animadores russos, foi o criador
do colorido Teatro de Marionetes de
Moscou. Obraztsov precisou lutar
contra a burocracia stalinista para
construir sua obra, partindo da esta-
ca zero. Produziu mais de 70 shows
para crianças e adultos, numa carrei-
ra que percorreu décadas. De manei-
ra sutil, seus espetáculos sempre tive-
ram críticas espirituosas contra o
sistema. As autoridades nunca pude-
ram condená-lo. "Seus shows en-
chiam os teatros e ele foi aplaudido
por amantes do teatro de todo o
mundo", disse a agência oficial russa
Tass.

Premiados: o pintor e ar- * o poeta e jornalista nicaragüense • o presidente do Uruguai, Luís
quiteto chileno Roberto Matta, com Pablo Antonio Cuadra (foto), e o Alberto Lacalle (foto), pela Associa-
o Príncipe das Astúrias para as Ar- filósofo e historiador uhiguaio Arturo çâo Ecológica Vida Sana, em Bar-
tes de 1992, ontem, em Oviedo, Es- Ardao, com o Interamericano de Cui- celona. A premiação, correspondente
panha. Um dos mais Jovens int
tes do movimento surrealista,!
hoje com 81 anos, foi consii

I pelo júri da Fundação Príncipe das L
Astúrias "um dos pintores vivos mais Que serão divididos entre britânica Ecologist, Edward Golds-
importantes do mundo". A premia- «^ganhadores. O júri elegeu os ven- raith, também foi premiado, na cate-
c3n d<» Rnbcrtft Matt» naradmi «dores por unanimidade, mas preci- • goria meios de comunicação, por

do ministro da Educação, Ricardo p
Lagos. "Ê uma grande stisfação que i
tão importante premiação das artes i
ibero-americanas tenha sido conce-
dida a um artista chileno." Matta í
abandonou o Chile cm 1933, radi- ,
cando-se na Europa. Entre as carac- j
teristicas dé sua obra, 

cientização sobre o meio ambiente".

uwiataiirac"as explora^oes das linguagens ver¬
bal e pictorica" Esta foi a 12" edicSo
do prêmio Príncipe das Astúrias. Èn-
tre os premiados recentemente figu-
ram o arquiteto brasileiro Oscar
Niemeyer e o artista plástico Auto-
nioTapies.

Polícia Federal

não encontra as

contas de Magri

BRASÍLIA — A Polícia Federal
está tendo dificuldades para fazer
uma devassa nas contas bancárias do
ex-ministro Antônio Rogério Magri.
Ontem, três das quatro agências onde
a quebra de sigilo foi autorizada —
duas do Bamerindus e uma do Banco
do Brasil — informaram que Magri e
sua mulher, Isabel, nunca tiveram
conta lá.

"Se tivessem me perguntado, eu
teria dito onde movimento minhas
contas, evitando todo esse trabalho",
comentou Magri. Ele não quis expli-
car a origem dos Cr$ 13,5 milhões
que a doleira Rosângela de Morais
confessou ter depositado na única
conta confirmada pelo Banco do Bra-
sil em nome de Magri, aberta na
agência do Ministério do Trabalho.

O advogado do ex-ministro Antô-
nio Rogério Magri vai formalizar na
segunda-feira no Supremo Tribunal
Federal um protesto contra a autori-
zação para a quebra de sigilo.

TRF anula absolvição

de traficantes de cocaína
FORTALEZA — Oito meses de-

pois que o juiz Agapito Machado, da
4a Vara da Justiça Federal em Forta-
leza, inocentou sete dos nove acusa-
dos de envolvimento no tráfico de
646 quilos de cocaína, a sentença foi
anulada pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 5a Região, sediado em Reci-
fe. Foi a maior apreensão da droga
feita no país. A cocaína ia ser embar-
cada em agosto de 1991 no porto de
Mucuripe, camuflada dentro de inha-
mes que iam ser exportados para No-
va Iorque pela empresa Nebraska.

O procurador da República no
Ceará, Antonio Desidério de Oliveira
— hoje afastado do cargo para se
candidatar a prefeito de Palmácia (CE)—, responsável pela acusação da qua-
drilha, recorreu da sentença na 5a Re-
gião do TRF. A droga, segundo a
Polícia Federal, havia sido despachada
de Medellín, na Colômbia. A decisão
do TRF foi tomada na semana passa-
da, mas só anteontem chegou uma
cópia do acórdão ás mãos de Desidé-

rio. "Eu recorri porque tive a convic-
ção, como dois e dois são quatro, de
que o juiz Agapito estava errado. Era
grave deixar que o Ceará se tornasse
território livre para o tráfico interna-
cional de drogas", disse ele.

A nova sentença, dos juizes Nereu
Santos e Petrucio Ferreira, condena a
três anos e meio de prisão Nestor
Padilha Vieira, motorista do cami-
nhão, Geraldo Pocobi Filho, dono da
Nebraska, e Adilson Roberto do
Nascimento, ajudante do motorista.
Foi dada pena de quatro anos e 70
dias a Silvestre Granato e a João
Carlos Morei.

Tiveram a absolvição confirmada
no novo julgamento o delegado da
Polícia Federal Winston Lucena Ra-
malho, o advogado João Ribeiro
Viana e o piloto de avião João Lopes.
Um outro recurso do procurador tra-
mita no Superior Tribunal de Justiça,
pedindo o agravamento da pena dos
traficantes.

Seqüestradores

libertam filho

de vice-prefeito

RECIFE — O menino Luís Felipe
Matos, 13 anos, filho do vice-prefeito
dc Jaboatão dos Guararapes (a 18
quilômetros da capital), foi libertado
ontem á noite, três dias após ser se-
qüestrado na Praia de Piedade, zona
nobre do Grande Recife. A família
informou que o garoto foi apanhado
pelo pai, Luiz Carlos Matos, pouco
depois das 18h, depois que os scqiies-
tradores receberam Cr$ 400 milhões
pelo resgate. O menino foi deixado
em frente ao hospital Santa Elisa, em
Prazeres, distrito de Jaboatão. Segun-
do a família, Luiz Felipe está em boas
condições de saúde e que hoje de
manhã daria entrevistas.

O menino foi seqüestrado na
quarta-feira mas só 24 horas depois
os seqüestradores deram a primeira
prova de que ele estava vivo. Exigi-
ram pelo telefone resgate de CrS 400
milhões, sendo que parte (US$ 35
mil) deveria ser pago em dólares e o
restante em cruzeiros.

t

(MISSA DE 7° DIA)
Edite. Sérgio Alexandre. Carlos Augusto e familiares
agradecem o carinho recebido e convidam para a missa,
dia 1 O de maio. domingo, às 1 7:30 horas, no Cenáculo. àRua Pereira da Silva n° 135 - Laranjeiras.

PROF. HUGO DE SOUZA LOPES

t

(1 ANO DE SAUDADES)
Jurema. Soma. José Augusto e Cláudio, ainda consternados, con-
vidam para a missa do seu sempre querido HUGO. a ser realizada
hoje. dia 09 05 (sábado), às 10:30h. na Igreja Santa Cruz dos
Militares, Rua 1 ° de Março, 36 — Centro.

Desembargador
RAIMUNDO VIDAL PESSOA

CENTENÁRIO DE NASCIMENTO
(10/5/1892-10/5/1992)

Seus filhos, nora, netos, bisnetos, irmãs e sobrinhos convidam
demais parentes e amigos para a Missa que farão celebrar amanhã,
domingo, dia 10 de maio, às 17h30min, na Paróquia de Santa
Mônica, na Rua José Linhares, 96, no Leblon, pela passagem
do centenário de seu nascimento.

EVA N15KIEH
AZKARÁ SHLOSHIM

A Carlos Niskier, Netos. Bisnetos e família Genro parti-
V \7 cipam a parentes e amigos para a cerimônia Religiosa"SHLOSHIM" de sua querida Mãe. Avó e Bisavó Eva

V que se realizará no dia 10 de Maio na Sinagoga"KEHILAT YAACOV" de Copacabana (Sinagoga de Copacaba-
na) a Rua Capelão Alvares da Silva 1 5 em Copacabana.

OTOTAL TO BEASSL

PREÇOS MfiHVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES

DIASUTBS DOMGOSIe$£3 A&aa 0$ Cr*

5.1cm 3 cm 158 400.00 225 300.00
5.1 cm 4 cm 211.200.00 300 400.00
51 cm 5 cm 264 000.00 3^5 500.00

10.7 cm 3 cm 316.800.00 450.600.00
107 cm 4 cm 422.400.00 600 800.00
107 cm 5 cm 528 000.00 751.00000
10 7 cm 7 cm 876 400 00 1.337 000.00
16.7 cm 8 cm 1 001.600.00 1 528000.00
16.3 cm 4 cm 751 20000 1.146000.00
16.3 cm 6 cm 1 126.800.00 1 719.000.00
16 3 cm 7 cm 1 314 600.00 2 005.500.00
16.3 cm 10 cm 1 878 000.00 2 865.000.00

SERVIÇOS GERAIS EM
TÚMULOS »|

Revestimentos — InscriçõesFotos — Santos — CarramanchãoReformas — AdornosConservação — ManutençãoOrçamento sem compromissoFacilitamos PagamentoTELE MÁRMORE E GRANITO LTDA.257-4801 ' 237-6699 * 257-2029

RENATO LUIZ STOPÂTTO

t"Pois 

se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim
também DEUS, mediante Jesus, trará juntamente em sua
companhia os que dormem." (I Tess. 4: 14)
Celso Luiz, Edyméa, Sérgio Luiz, Ricardo Luiz, Sérgio,

Juracy, Heloísa, esposo e filhos e Siléa Stopatto. Laura, Edmar..
esposa, filhos, genro, nora e neto, Edmundo, esposa e filhos,
Evaldo, esposa e filhos e Eduardo Luiz Torres Alves agradecem
o conforto e solidariedade recebidos em momento de imensa
dor pela perda de RENATO LUIZ, na certeza de que continua
vivo junto ao Pai eterno.

""""MfMÃTôS, fitlfóULÍ É-liòíTDe 2* a 6'-feira das 9:00 às 18:00
Tels: 585-4550/585-4396De 2' a 6"-feira das 18:00 às 20:00
horas
Tels: 5854350/5854582Sábados, Domingos o Feriados das
9:00 às 19:00 horas
Tels: 5854350/585-4582

APÓS HORÁRIOS ACIMA,
TRÃTAR DIRETAMENTE HA

AV. BRASIL, 500 — SALA 518.

Avisos Religiosos e Fúnebres

SSi-4550/

585-4396

De 2'1 a 6a cias

09:00 horas às 18:00 horas

585-4350/
585-4582

Dc 2'! a 6l1 das 18:00 horas

às 20:00 horas

585-4350/

Sábados, Domingos e Feriados

Das 9:00 horas às 19:00 horas

Após estes horários, tratar diretamente na Av Brasil, 500. Sala 518.
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Estudo indica 
que 

vitamina C

reduz o índice de mortalidade
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A subida do ônibus espacial que substitui a Chaílenger coincidiu com o crepúsculo

Emoção marca o 
Birtl reconhece C1TOS 0

lançamento da

nave Endeavour autoriza fiíiailCÍani6íltO

Robert Steinbrook
^ , Los Angeles Times

LOS ANGELES — 0 Consumo
de vitamina C em quantidades mo-
deradamente altas reduz os índices
dc mortalidade, especialmente a re-
lucionada a doenças cardiovascula-
reis; -em até 42% para os homens e
cm até 10% para as mulheres, indi-
còu um estudo feito na Escola de
Saúde Pública da Universidade da
Califórnia.

A pesquisa, que envolveu 11.348
adultos, mostrou que os homens
que consumiam mais vitamina C
tiveram uma taxa de morte por to-
das as causas 42% menor do que os
homens que ingeriam menos vita-
mina. As mulheres que consumiam
mais vitamina tiveram taxa de mor-
te por qualquer causa 10% menor
do que as que tomavam menos vita-
mina C.

SÀO 
PAULO — Dormir

não é tão simples. Pesquisa
da Escola Paulista de Medicina
(EPM) mostra que 35% dos bra-
sileiros são vitimas da insônia,
dos quais 60% são mulheres.

Essa doença tipica do século
20, que tira o sono de tanta gen-
te, é o principal assunto do semi-

_.. nário Distúrbios do sono — diag-
nóslico e tratamento, a ser
realizado hoje no Hospital Is-
raelita Albert Einstein, patroci-
nado pelo hospital paulista, pe-
Ias sociedades brasileira e la-
tino-americana do sono e pelo
laboratório Rhodia Fanna.

A multinacional francesa está
lançando no mercado brasileiro
um hipnótico à base de zoplico-
ne, uma substância química no-
va para o tratamento da insônia

> que, segundo os médicos não
causa dependência e livra seu
usuário da sensação de sonolên-
cia, no dia seguinte."Antigamente, a insônia esta-
va relacionada a problemas
emocionais1', lembra o neurolo-
gista Rubens Reimão, coordena-
dor do seminário Distúrbios do
sono e do Centro de Estudo dos
Distúrbios do Sono do Hospital
Albert Einstein. Atualmente, diz
ele, são muitas as doenças que
causam a insônia. A lista das
causas é grande e eclética.

A falta' de sono pode aconte-
cer por problemas que vão desde
a preocupação com uma prova

Belga consegue

engravidar após

tentar oito anos
AMSTERDAM, Holanda — Pes-

Jquisadores belgas conseguiram ob-
ter a primeira gravidez humana
usando um hormônio feito através
de técnicas de engenharia genética.

A mulher, uma belga de 29 anos,
engravidou depois de receber inje-
ções do hormonio, obtido com ge-
nes retirados de foliculos. A belga e

;seu marido de 31 anos estavam ten-
laudo uma gravidez desde 1984.

- O novo hormônio, desenvolvido-pela companhia holandesa Orga-^non International BV, será uma al-
^ternativa para os atuais medica-

mentos que estimulam a ovulação.
,:Extraído da urina, esse hormônio,¦.chamado gonadotrofina, tem. se-
gundo alega a companhia, qualida-' de e efetividade variáveis, ao con-

: trário do novo produto.
Os médicos receitam gonadotro-

tinas para estimular o organismo a
íjliberar mais óvulos do que o habi-
/liiàl em ciclos reprodutivos nor-
mais. Seu uso é comum também
para regular o ciclo menstrual, de
modo a poder controlar os momen-
tos em que ocorre a ovulação.

O remédio só poderá ser comer-
cializado dentro de alguns anos, de-
pois de passar pelos testes clínicos' necessários.

| i Pesquisas feitas em laboratório
; com roedores mostraram que o

metanol pode causar malformações
em fetos, O efeito ainda não foi
comprovado para o homem, mas sa-
be-se que, inesmo em pequenas in-
gestões, a substância pode cegá4o e
até levá-lo à morte. A proibição ou
não da comercialização da substün-
cia com ijase nesses dados será dis-
cutida no sminário que começa se-
gunda-feira no Instituto Nacional de
Controle de Qualidade e Saúde
(INCQS), unidade da Ficara.

Isto significa, em média, uma ex-
pectativa de mais seis anos de vida
para os homens e mais um ano de
vida para as mulheres que tomam
mais quantidade da vitamina, disse
James E. Enstron, principal autor
do estudo.

A vitamina C há muito tempo é
propagada como um auxílio para a
manutenção da boa saúde e da lon-
gevidade. Cerca de um quarto dos
americanos aduitos tomam vitami-
nas diariamente e a vitamina C é a
mais consumida.

Estudos anteriores já haviam su-
gerido a ligação entre vitamina C e
redução da mortalidade. Mas o no-
vo estudo é considerado significati-
vo por ser o mais abrangente è por
levar cm conta outros fatores que
aumentam o risco de morte. "Os
estudos indicam que, se a vitamina
C tem algum efeito sobre a saúde

da escola à ingestão de café an-
tes de dormir, passando por
questões psíquicas e neurológi-
cas.

O estresse e a tensão são res-
ponsáveis, por exemplo, pelas
insônias transitórias. A falta de
sono ocasionada pela depressão
psíquica é mais longa, a chama-
da insônia crônica. "A insônia
crônica é aquela que dura cerca
de um mês", explica Reimão.

Há também as insônias pro-
vocadas por deficiências neuro-
lógicas e cujos sintomas são, por
exemplo, os pontapés durante a
noite — a mioclonia noturna."O doente não percebe, mas seu
sono é interrompido com esses
chutes", afirma o neurologista."O sono se superficializa."

Existem causas mais prosai-
cas para a insônia. Beber café ou

Franklin Martins
Correspondente

LONDRES — A redução dos
níveis de colesterol no sangue pode
ajudar a controlar o câncer, de
acordo com as conclusões de um
estudo preliminar feito pelo dr.
Henry Buchwald, da Universidade
de Minnesota, nos Estados Unidos,
publicado esta semana pela revista
inglesa The Lancei. Experiências
realizadas por Buchwald com ratos
com tumores em laboratório mos-
traram que o câncer progrediu bem
mais lentamente nos animais que
tiveram o colesterol restringido.

Entre outras funções, o coleste-
rol desempenha um papel impor-
tantissimo na formação das paredes
das células. Por alguma razão, as
células cancerosas necessitam de
mais colesterol do que podem pro-
duzir, e acabam importando-o dos
fluidos mais próximos e, indireta-
mente, da corrente sangüínea.

A idéia de Buchwald é que as
células cancerosas famintas de co-
lesterol podem ser levadas a uma
inanição que impediria sua multipli-
cação e crescimento, desde que,
através de dietas ou drogas, o nível
de gordura no sangue fosse rebaixa-
do significativamente. "Minha hi-

Gesies codificados
O prêmio Nobei de Medicina.

Georges Koehler afirmou em Viena
que deveria ser obrigatório marcar
com códigos específicos o ADN de
plantas, animais ou microorganis-
mos manipulados com técnicas da
engenharia genética. Segundo ele,
isso auxiliaria às gerações futuras
na tarefa de identificar e determinar
o processo de formação dos orga-
nismos modificados geneticamente.

humana, este efeito é benéfico", dis-
se Enstrom.

Muitos cientistas crêem que a
vitamina C previne doenças ao neu-
tralizar os radicais livres (moléculas
cujos elétrons disponíveis reagem
com as moléculas celulares), que
podem danificar as células.

O típico consumidor do grupo
mais voraz estudado usava 300 mili-
gramas da vitamina por dia. Esta
quantidade é bem maior do que as
60 miligramas diárias recomenda-
das por médicos. Mas é muito me-
nor do que as megadoses populari-
zadas pelo prêmio Nobel Linus
Pauling -— um dos primeiros a pro-
pagar os benefícios da substância.
Pauling, com 91 anos, toma diaria-
mente 18 gramas da vitamina —•
300 vezes mais do que o máximo
recomendado.

chá antes de dormir caiu no foi-
clore popular mas Reimão ga-
rante: "Os exames mostram que
a ingestão de duas a três xícaras
de caie durante a tarde tira o
sono da pessoa".

O Centro de Estudos dos Dis-
túrbios do Sono do Hospital Al-
bert Einstein foi criado há sete
anos. Desde 1985, conta Rei-
mão, já passaram pelo laborató-
rio paulista cerca de 2.000 pa-
cientes. E há fila de espera de um
mês. Com sua experiência, Rei-
mão diz que insone não é apenas
aquela pessoa que não consegue
pregar o olho.

Há insones que dormem mas
acordam muito durante a noite.
Há os que dormem, mas o fazem
por poucas horas. Há ainda os
que demoram terrivelmente para
pegar no sono.

pótese é que a inibição do colesterol
pode inibir também o crescimento
das células dos tumores, agindo co-
mo um coadjuvante para a quimio-
terapia e possivelmente para a pre-
venção do câncer", disse o médico.

Buchwald acredita que os resul-
tados nas experiências com animais
foram consistentes, pois comprova-
ram que a velocidade de crescimen-
to dos tumores estava diretamente
ligada à quantidade de colesterol à
disposição das células cancerosas.
Ele acha que agora é necessário am-
pliar as investigações, realizando
pesquisas com homens e mulheres
que sofrem de câncer.

A hipótese levantada por Buch-
wald já começou a despertar polé-
mica. O dr. Jonathan VVaxman, es-
pecialista em oncologia do
Hammersmith Hospital, de Lon-
dres, acha que a questão é muito
mais complexa. "Não se deve es-
quecer que nós necessitamos de co-
lesterol e que pessoas com câncer já
têm níveis muito baixos dele. Dimi-
nui-los mais ainda pode causar a
essas pessoas um dano maior. Além
disso, estudos já mostraram que as
drogas usadas para a redução de
colesterol também podem aumentar
a incidência de câncer", completou.

Bactéria limpa
Pesquisadores da Universidade de

Queensland, na Austrália, usaram
pela primeira vez com sucesso bacté-
rias inócuas em seres humanos para
retirar da água potável o excesso de
manganês. O manganês é um metal
que freqüentemente contamina as
instalações hídricas. As bactérias
substituíram oxidantes químicos. O
método também pode ser usado para
tratar águas servidas

CABO CANAVERAL, Estados
Unidos — O sucesso do lançamen-
to do novo ônibus espacial ameri-
cano, Endeavour, emocionou técni-
cos e engenheiros da Nasa, ainda
traumatizados pela tragédia com a
Chaílenger, em 1986 (a nave foi
construída para substituir a Chal-
lenger). Mas além da emoção, esta
missão também pode significar
uma economia de USS 120 milhões
para o consórcio internacional In-
telsat, que agrupa 123 países.

A missão principal dos sete tri-
pulantes (entre eles uma mulher) é
capturar o satélite lntelsat-6, repa-
rar os defeitos que o inutilizam e
libertá-lo novamente no espaço. O
satélite de comunicações custou
USS 270 milhões ao consórcio, que
agora paga USS 150 milhões pela
operação de salvamento.

Esta é a quinta operação de res-
gate de satélites desde o início do
projeto dos ônibus espaciais, há do-
ze anos. A atual missão inclui tam-
bém duas caminhadas espaciais,
que já são um ensaio para a cons-
trução da estacial espacial Free-
dom.

|—| A sonda espacial Giotto, desati-
— vada há dois anos, foi novamente

ativada com a missão de explorar o
cometa Grigg-Skjellerup, informou a
Agência Espacial Européia (ESA). A
Giotto, em missão bá sete anos, está a
219 milhões de quilômetros da Terra.
A distância fez com que a mensagem
enviada pelos engenheiros europeus
demorasse 24 minutos para chegar e
ser respondida. O cometa, que está a
214 milhões de quilômetros da Terra,
será explorado em julho.

BELO HORIZONTE — Depois de
reconhecer erros cometidos pela insti-
tuição na aprovação de projetos ante-
riores, que não tiveram uma exata
mensuração dos impactos ambien-
tais, o chefe da Divisão de Meio Am-
biente do Banco Mundial para a
América Latina c Caribe, Denis Ma-
har, anunciou a aprovação de recur-
sos da ordem de USS 150 milhões
para um projeto que cria cinco re-
giões agro-ecológicas no Estado dc
Rondônia. "Este novo projeto está
baseado no conceito que relaciona
desenvolvimento à preservação do
meio ambiente", ressaltou Mahar.

Ele reconheceu que no passado a
questão ambiental não recebia um
tratamento prioritário, como aconte-
ce hoje. Para exemplificar, Mahar
lembrou que a área ambiental da ins-
tituição há cerca de cinco anos conta-
va com apenas quatro especialistas.
Atualmente este número gira em tor-
no de 100, dos quais 15 estão lotados
na divisão a ele subordinada. São
ecólogos, antropólogos, engenheiros
c biólogos que examinam cuidadosa-
mente os impactos ambientais dos
projetos a serem financiados pelo
Bird."O Banco aprendeu com alguns

SâO PAULO — Cerca de mil pes-
soas fizeram ontem um protesto con-
tra a permanência da indústria Quí-
mica Matarazzo em São Caetano do
Sul. Grande São Paulo. A indústria
está desativada há seis anos, mas
continua poluindo a região e amea-
çando a população com a contamina-
çào do local por produtos químicos.

Sindicalistas e moradores do bairro
Fundação, onde fica a empresa, e rea-

projetos malogrados e está fazendo;
um esforço extraordinário para repa-'
rar os erros do passado", disse o
assessor da diretoria do Bird e seu
porta-voz para a América Latina.
Antônio Pimenta Neves. "Queremos
miniminizar no futuro os impactos,
negativos dos projetos ao meio a nu
biente, através de novas aborda-?
gens", explicou Denis Mahar, duran-
te a apresentação, em Belo
Horizonte, do Relatório sobre o De-
senvolvimento Mundial de 1992, de-
nominado Desenvolvimento e Meio
Ambiente, que será divulgado oficial-
mente no próximo dia 17.

Ele contou que atualmente exis^
tem 40 projetos em análise para os
países da América Latinas, "quatro
ou cinco deles" no Brasil. Além disso,
existem vários outros projetos que
estão sendo preparados ou já estão
cm execução. Denis Mahar citou al-
guns deles: Projeto Nacional do Meio
Ambiente (USS 117 milhões para o
Projeto Nacional de Meio Ambiente
(visa a proteção do pantanal matror
grossense, mata Atlântica e das cos-
tas brasileiras); e outro para preser-
vação no Estado do Matro Grossõ
no valor de USS 205 milhões.

lizaram uma passeata, que terminou
com a invasão da indústria. A mani^
festaçâo Não à Contaminação reivindi-
ca que o grupo Matarazzo elimine as
instalações e o solo da indústria, que
estão impregnados de mercúrio é
BHC, produtos cancerígenos, que pre,-
cisam ser incinerados. A Cetesb já
aplicou várias multas mas até hoje não
foi tomada qualquer providência.
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Médicos temem 
que 

Piquet sofra infecçãó

Mário Andrada e Silva

LONDRES — Nélson Piquet per-
manece internado na Unidade de Te-
rapia Intensiva do Hospital Metodis-
ta de Indianápolis em condições
estáveis porém sérias. As informações
chegadas aqui em Londres são as de
que os médicos que operaram o pilo-
to brasileiro depois do acidente na
quinta-feira descreveram, numa en-
trevista coletiva concedida ontem 110
Indianápolis Motor Speedway, o es-
tado de Piquet como um caso grave
de fraturas múltiplas. Os dois pés, os
tornozelos e alguns ossos da perna do
tricampeão foram esmagados contra
o muro de concreto numa batida
frontal que, segundo os comissário
do circüito, aconteceu quando o car-
ro estava a pelo menos 350 km/h.

A principal preocupação da equi-
pe chefiada pelo cirurgião Terry Trai-
mell até o final da noite de ontem era
limpar a zona atingida no acidente
dos inúmeros detritos, pedaços mi-
croscópicos de fibra de carbono, me-
tal e até cimento, que se acumulavam
ali, para prevenir alguma infecção.
Depois os médicos começam o traba-
lho de reconstrução do quebra-cabe-
ças de ossos partidos Utilizando metal
e plástico.

Ao acordar, depois de seis horas
de cirurgia, Piquet reconheceu sua
mãe, dona Clotilde, e a namorada,
Ana Cristina, sorrindo para as duas.
Ele deverá ficar mais dois dias na
UTI, e os médicos calculam pelo me-
nos um ano de fisioterapia para sua
inteira recuperação.

Piquet bateu quando seu carro
passou por alguma sujeira na pista,
talvez um pedaço de metal 011 fibra
de vidro deixado por outro concor-

rente, teve 11111 pneu furado e ficou
sem controle. Piquet ficou cerca de 15
minutos preso entre as ferragens an-
tes de ser levado para o hospital do
circuito e depois para o Hospital Me-
dodista de Indianápolis onde foi ope-
rado. Nélson deixou a sala de opera-
ções depois da meia-noite, hora local,
2h no Brasil, em condições "está-
veis", segundo o boletim médico.

Nenhuma informação mais espe-
cífica foi divulgada pelos médicos
norte-americanos depois da entrevis-
ta coletiva de ontem â tarde. O próxi-
mo boletim oficial do serviço médico
de Indianápolis e do Hospital Meto-
dista será apresentado à imprensa na
manhã de hoje em Indiana, por volta
de meio-dia no Brasil. Até 0 momen-
to do acidente, Piquet era o estreante
mais rápido da história do circuito de
Indianápolis.

1—1 O pole-position das 500 Mi-'—' lhas de Indianápolis será co-
nhecido hoje, duas semanas antes da
prova. A disputa pela primeira posi-
ção no grid deverá ser intensa, pois
há oito pilotos andando juntos. O
principal favorito é o escocês Jim
Crawford, o mais rápido cm toda a
primeira semana de treinos. Quem
usa motores Buick parece estar mais
perto do feito, e esta lista inclui
Crawford, Roberto Guerrero e Gary
Bettenhausen. Como adversários di-
retos dos Buick, estão os novos Ford
Cosworth, nos carros de Mario e
Michael Andretti, Eddie Cheever e
Arie Luyendyk. O Ford é o motor
menor e mais leve da Indy, e as
Lolas desenhadas para eles têm per-
fil mais baixo e mais esguio que as
feitas para os Chevrolet.
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Entusiasmo e tédio

Piquet brincou, chamando a Indy de "devagar"

Rapidez da pista

contrasta com

lentidão do 
'pit'

Nélson Piquet estava entusias-
mado com a velocidade dos carros
de Fórmula Indy e entediado com a
lentidão do sistema de disputa dos
treinos para as 500 Milhas. Como
cm Indianápolis é proibido reabas-
tecer na pista e os carros conso-
mem 100 litros de metanol em cada
oito voltas (ou seja,
0,32 km por litro),
Piquet era obrigado a
interromper o traba-
lho a toda hora para
levar o carro até a
bomba de combustí-
vel. Com um detalhe:
ela fica a mais de 500
metros do pit-lane,
pois não há boxes no
circuito. O que existe
é uma pista de rola-
mento e um corredor,
chamado de gasoline
alley, que leva até as
garagens e à bomba de metanol.

"Isso aqui é muito devagar",
brincou Piquet, numa bem-humora-
da entrevista à TV Bandeirantes. O
programa deveria ir ao ar na véspera
da corrida, dia 24 de maio, mas alguns
trechos foram exibidos ontem. Piquet
mostrava-se o mesmo brincalhão de

"Tenho medo de

me machucar num

acidente, não de

morrer, que seria

um problema
menor"

Néisoit Plquot

sempre: "A 
gente dá duas voltas para

esquentar, na terceira vem mais rápi-,
do e, na quarta, quando vai buscar
tempo, um passarinho faz cocô na
pista, alguém joga um pedaço de pa-
pel e aí mostram a bandeira amarela.
Mais quatro voltas devagar c ai a
gente volta para reabastecer. E difícil
andar rápido aqui".

Piquet revelou que, por causa des-
se ritmo, os mecânicos também não
têm pressa cm fazer os ajustes no
carro. "Eu fiquei maluco, acostumado
com aquela adrenalina toda.da F 1.

Na primeira reunião
 que tive com o pessoal,

falei pra burro, disse
que eles tinham que
dar uma acelerada.
Nem sei se os caras
gostaram, acho que
vão me despedir".

Simpático, mesmo"
diante de algumas
considerações ufanis-
tas do repórter Elia
Jr. Piquet desfazia de
vez a imagem consoli-
dada depois que a iiru.
prensa européia ou-

torgou-lhe o prêmio limão, de piloto
mais azedo da Fl, em 1983. "Isso foi
coisa de um jornalista francês. Na-
quele ano eu ganhei o título em cima.
do Prost e da Renault, usando pneus
Michelin. Ele era assessor de im-
prensa da Goodyear".

Velho campeao ocupa vaga 
PatrSSe deStrÓÍ COITO

nos treinos de Imola

Imola, Itália — Routet

Jorge Meditsch
Agência Estado

INDIANÁPOLIS, EUA — "Muro
derruba Piquet, mas não tira seu
charme", foi o título da matéria do
caderno de esportes do Indiuncipolis
Star, o maior da cidade. "Sempre 

que
um piloto é ferido, a notícia é má,
mas a partida repentina e violenta de
Piquet, em sua primeira visita a In-
dianápolis, é realmente uma tragé-
dia", diz a matéria. Quem vai substi-
tuir Nelson Piquet será Al Unser
Sênior.

O veterano piloto, semi-aposenta-
do, deverá entrar na pista hoje, se o

_novo Menard ficar pronto a tempo.
Al Unser, pai do piloto Al Unser

Júnior, é um dos três únicos pilotos a
ter vencido por quatro vezes as 500
milhas, juntamente com A. J. Foyt e
Rick Mears.

John Ménard, dono da escuderia
que contratou Piquet. lamentou o
acidente e reconheceu o talento do
tricampeão. "Piquet é o mais talento-
so piloto que vi correr". Garry Bette-
nhausen, que seria o companheiro de
Piquet na corrida, chegou a chorar ao
comentar o ocorrido.

O presidente Fernando Collor te-
lefonou pessoalmente para o setor de
relações públicas do autódromo de
Indianápolis, solicitando que lhe se-
jam enviados, via fax, todos os bole-
tins médicos. O presidente também
enviou um telegrama desejando
pronto restabelecimento ao piloto.

; K
| Gueiros, o mais rápido na F 3

g| O piloto paranaense Marcos
Gueiros foi o mais rápido on-

tem no primeiro dia de treinos oH-
ciais para a terceira etapa do Cam-
peonato Sul-americano de Fórmula
3, a ser disputada amanhã no autó-
dromo de Tarumã, em Porto Ale-
gre. Mm de marcar a pole position
provisória, Gueiros bateu extra-ofi-

cialmente o recorde da pista gaúcba
com o tempo de Im00s425 e média
de 179,687 km/h. O segundo me-
lhor tempo foi do líder do Campeo-
nato, o paulista Affonso Giaffone
Neto, com Im00s475. O terceiro
foi o argentino Guillermo Kissling,
com Im00s935.

Araújo Netto
Correspondente

IMOLA. Itália — O italiano Ric-
cardo Patrese. segundo piloto da Wil-
liams e vice-líder do Campeonato de
Fórmula 1 deste ano, sofreu ontem
um acidente durante testes de simula-
ção de um grande prêmio, em Imola,
na Itália e, segunde o boletim médi-
co. teve uma leve concussão cerebral,
mas está bem, foi liberado, e deve
disputar o Grande Prêmio de San
Marino, no próximo dia 17.

O acidente ocorreu na trigésima
oitava volta quando o piloto comple-
tava a chamada curva do lamburello
(tamborzinho) — a mesma que Nél-
son Piquet também bateu em 87, no
pior acidente de sua carreira depois
do de Indianópolis na última quinta-
feira — quando estava por terminar a
simulação no terceiro dia de treinos e
a Williams de Patrese rodou na pista,
e bateu com o lado esquerdo num
pequeno muro, depois que o piloto
foi surpreendido pelo esvaziamento
do pneu da roda traseira direita.

Sem poder evitar que o carro ro-
dopiasse e saísse da pista, Patrese
sofreu violenta pancada da cabeça,
muito atenuada pelo capecete.

O primeiro a socorrer Patrese foi
outro piloto italiano, Michele Albo-
reto, que se encontrava poucos me-
tros atrás da Williams. Patrese conse-
guiu levantar-se e sair sozinho da
pequena cabine de comando do car-
ro. Segundo Alboreto, Patrese dizia
estar bem - apenas muito tonto, com
a sensação de que o mundo rodava
em voltava dele.

Examinado na enfermaria do au-
tódromo e mais tarde no Hospital de
Imola, os médicos recomendaram
apenas um dia de repouso a Patrese,
que é um dos pilotos que mais leva a
sério e trabalha nas fases de teste e
ajuste dos carros.

Nigel Mansell, líder do campeona-
to e primeiro piloto da Williams, se
encontrava no boxe, quando o aci-
dente ocorreu. Subiu num automóvel
da segurança da pista, mas ao chegar
a curva do lamburello, Patrese já ha-
via sido transportado para a enfer-
maria do autódromo.
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Patrese acabou com a Williams, mas corre em San Marino
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MATERIAIS
0 A fraca demanda pelo tijolo,
em abril, provocou fato isolado
e inédito, pelo menos nos úiti-
mos do7.e meses: o preço do pro-
duto não teve aumento.* * *
E3 Mas... enquanto o índice Ge-
ral de Preços (1GP), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas,
registrou alta de 611,59%, nos
últimos doze meses, o cimento
aumentou 1.202,89%, no mês-
mo período. * * *
O Outros aumentos de preços
acima da inflação: gesso,
66,30%; cantoncira de aço.
54,72%; aluguel de torre metá-
lica, 51,86%; massa para reves-
tiniento, 37,26%; telha fibra ci-

| mento, 35,49%; I i q u i d o
I moldante, 28,79%.

ATÉ JUNHO
O custo do metro quadrado cons-
truído. no Rio, que era de CrS
606.390.53. em março, passou pa-ra CrS 680.673,28 em abril (valor
utilizado durante lodo este mês e
só reajuslável em I" de junho).
Isto representa um reajuste de
12.25%.

FAZER CONTAS
A partir de segunda-feira, os asso-
ciados da ADEMI receberão cor-
respondcncia e telefonema da enti-
dade e da Majel Consultoria sobre
o curso "Custo Financeiro do Sis-
tema Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo", que será realizado mês
que vem.

* * *
Í3 De janeiro de 1991 a janeiro
deste ano, a queda na arrecadação
do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço foi de 48%. Em janeiro de
1991, foram arrecadados CrS 1.162
trilhão; este ano, CrS 6113 bilhões.* * *

Os compromissos assumidos pe-Ia Caixa Econômica Federal até
dezembro próximo, em termos de
obras habitacionais, de saneamento
e desenvolvimento urbano, vão exi-
gir desembolso de CrS 7,25 tri-
Ihões, enquanto os recursos disporá-
veis na instituição chegam a CrS
5,13 trilhões.
NOVO INDEXADOR
O presidente da Associação Brasi-
leira das Administradoras de Imò-
veis (Abadi), Rômulo Cavalcanti
Mota. quer que o governo crie um
indexador especifico para a venda,
financiamento e locação imobiliá-
ria.

MAIS SEM TETOS E DESEMPREGOS
Para que se possa acompanhar a
demanda habitacional da popu-
lação do Rio, precisam ser cons-
truidas. anualmente, 17.777 mo-
radias. ou seja. sete vc/cs mais

que o número produzido ano
passado. O solo criado, como es-
ta proposto 110 Plano Diretor
\ez ile solucionar \ai piorai
problema.

em
o

ADEMI - Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado
Imobiliário
Av. Portugal, 466 - Urca - CEP 22.291 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (021) 295-0873 Telex: (021) 39709

TySOU

ps Alguns guardas da peni-
tenciária de Indiana,

onde está o ex-campeão Mi-
ke Tyson estariam dispostos
a provocá-lo ao máximo pa-
ra mantê-lo preso o maior
tempo possível. A revelação
foi feita pelo jornal New
York Post, que entrevistou
por telefone um dos presos.
Tyson, que está em uma soli-
tária aguardando a pena que
vai ser discutida por uma co-
missão disciplinar, deve ser
punido novamente.

s tenistas brasileiros Luiz
Mattar e Ricardo Acioh

passaram ontem à segunda roda-
da do Torneio de Charlotte. Esta-
dos Unidos, ao derrotar a du-
pia espanhola Marco Aurélio
Sorriz Francis Roig com parciais
de 4 6. (> 3 e 7 6 (7-4) no lie-break

J

Carioca leva

tocha
A estudante de Educação Física

Lara Leite Castro. lc) anos. ganhou o
concurso nacional de redação "Proje-
to Tocha Olímpica", e vai representar
o Brasil na corrida de revezamento
da Tocha Olímpica que antecede a
cerimônia de abertura dos Jogos
Olímpicos, em Barcelona.

Lara. aluna do primeiro ano de
Educação Física da Universidade do
Rio de Janeiro, fará parte de um
grupo de 50 estudantes de todos o
mundo que levarão a tocha cm terri-
tono espanhol. Sua participação será
no dia 12 de julho, quando atravessa-
ra a cidade dc Seulha.

Chavez
O mexicano

Júlio C e s a r
Chavez. cam-
peão mundial
dos superligei-
ros, foi acusa-
do de agredir
um policial du-
rante uma luta
de seu irmão
Roberto Cha-
vez. na Cidade
do México. O
campeão e seus

violento
guarda-costas
revoltaram-se
contra a deci-
são dos juizes,
que deram a vi-
tória por pon-
tos ao outro lu-
t a d o r, e
tentaram subir
ao ringue. O
policial tentou
i ni p e d i r a
agressão e foi
nocautcado.

H#b na Gávea

Bulls empata

O Chicago Bulls derrotou, quinta-
feira à noite, o New York Knicks (86
x 78) e empatou em 1 a 1 a série de
melhor dc sete da semifinal da confe-
rência do leste. No grupo oeste, o
Portland Trail Blazers venceu a se-
gunda partida contra o Phoenix Suns
(126 x 119), e vai liderando a sua
serie. Os próximos jogos serão Bos-
ton Ccltics x Clevcland Cavaüers e
Utah Jazz \ Seattle Supersonies.

O Clássico Presidente Tancredo
Neves, em 1.600 metros, na grama, é
a principal atração do programa des-
ta tarde na Gávea. A prova tem cam-
po dos mais equilibrados, com desta-
que para Un Millione. do Stud Vasco
Ferreira, Prescnt The Gold, do Haras
Amderson, e Fogueteiro. do Haras
Santa Ana do Rio Grande.

Un Millione vem dc ótimo tercei-
ro lugar para Fogueteiro no GP Ger-
vásio Seabra. Está mais aguerrido e
agora vai levar vantagem na escala de
peso por que o adversário deslocará
62 quilos. Bem colocado na turma e
na distância pode chegar entre os pri-
meiros este defensor do Stud Vasco
Ferreira.

Prescnt The Gold, do Haras An-
derson, é outro forte concorrente.
Tem corrido com regularidade em to-
das as provas clássicas e na última
apresentação ganhou com muita au-
toridade. Leva o reforço do mais no-
vo Affirming Pass, que está em fase
de franca evolução c tem tudo para se
adaptar bem ao percurso.

Fogueteiro, do Haras Santa Ana
do Rio Grande, embora leve desvan-
tagem na escala de peso. vai atuar
com possibilidades. Está em grande
forma, o ritmo forte do páreo pode
lhe favorecer no final. Falknov, mui-
to veloz, é um bom reforço ao níffííe-
ro.

1o páreo às 14 hora» — 2,000(GRAMA) CrS 1.100.000,00 —DUPLA-EXATA CLAIMIHGCATEGORIA "L" (CrS 3.000.000,00)
PRÊMIO CATETEJanete. P. Vignolas  56 1Leadership. L. F. Gomes  56 2Karat Boy, J Ricardo  58 3Olinto Bird, J. M. Silva  58 42® páreo is 14h30m—1.000(GRAMA) CrS 2.200.000,00 —TRIDCATAyDUPLA-EXATA PRÊMIOHUMAITÀ (PÁREO OE LEILÃO)Tracy Lords, J PossanhaPatelica, J RicardoJaalanka. P CardosoKi Legal, G GuimarãesKassamba. E. D Rocha 55 5Jau Lady, l F. Gomes.  55 6Combativa, A. Batista  55 73° páreo às 15 horas —1.000

(GRAMA) CrS 1.600.000,00 —TO1EXATA/DUPLA-EXATA PRÊMIOGÁVEAJolie Andréa, J LemeRisk Your Money, G F SilvaUncas, E S RodriguesS You Atthear, CP CardosoSheik Henri, C Lavor ..Noctie Oscura, C. G NettoIbnel Arab, G Guimarães.
4° Páreo às 15h30m — 1.300(GRAMA) CtS 1.000.000,00 —TTIEXAT/VDUPLA-EXATA (INÍCIO DOCOtlCURSO DE 7 P0HT05) PRÊMIOSÃO COBRADODu Bay, DF GraçaMozinho. J. Leme Intercontinental, J FreireMister Lipe. J JamesBrizocan. R Freire ...Ilustríssimo. G.F SilvaLaertes. J RicardoLabadismo, R Antonio...5C Páreo às 10 horas — 1.200(AREIA) CrS 1.250.000,00 —TOIEXATA/DUPLA-EXATA PRÊMIOLEME1 Oueleila. C Lavor 57 12Chauna. J. James 57 2Emoção Vivida. 53 3Ruta Libre. W.A Alves 5? 45AlpsOueen.E.D Rocha. 57 56 Oueen Victoria. M A Santos 57 6

7NòssaVez. J Rtcardo  57 78 La Belle, E S Rodrigues  57 8G" Páreo ás 1Gh30m- 1.500 (GRAMA)CrS i.600.000,00-TRIEXATA/DUPLA-EXATA PRÊMIOSÃO JOÃO DEL REILa Medina, R. R Souza  5-1 1Again N'Again, C Lavor ..... 54 2Autumn Glow, G. F. Silva  56 3Capuassu, J. Pinto  56 4Speranto. P. Cardoso  56 5Orunga. J Leme  56 6Just Me, C G Netto  56 7Energia Égide. G Souza  56 87° Páreo às 17 horas -1.600
(GRAMA) CrS 4.800.000,00 -TRI EXATA/ DU P LA-EXATA CLÁSSICOPRESIDENTE TANCRETO NEVES (LR.)1 Fogueteiro, J Ricardo  62 8" Falknov. E. D Rocha . . . 60 132UnMilione,G Guimarães..... 60 1Present the Gold, J Pessanha 60 9" Affirming Pass, J. M Silva ... 57 10Átimo, G. F. Silva 60 2Herr Otto. C G. Netto 60 12ôHolIyTess.C Lavor 58 7" Unterwald. F Pereira F° 60 3Síew s Emotions, J S Gomes 57 11Draw Seller, J Pinto 58 69KidTour,G Souza 57 410 Energia Rei P Cardoso 55 5

8o Páreo às 17h30m — 1.100 (AREIA)CrS 1.600.003,00 —TRIEXATA/DUPLA-EXATA PRÊMIOCOMODISTA—1900Tomic Tootsie, C Lavor.... . . 56'r* 1Poarl Crack, A P.Souza  56 2Piarama. J Machado  56,3Chuchunova. J Leme  56 "4
Madame ANuska, J.Ricardo.... 56 '5,
Renata Star, G Guknaráes  ,56 ,69o Páreo às 18 horaa — 1.1Ó0 ' í(AREIA) CrS 1.250.000,00 —TRIEXATA/DUPLA-EXATA PRÊMIOTOADING CHANCE —1980 "
Tekcnaby, A Ramos  57 dChavasca. G F Silva  57 2Brave Bagé, J M Silva  57 ' 3Drop Light. J Leme  57 „4Aises. J Ricardo  57 3Geno-Frances, R Freire  57 610° Páreo às 18h30m —1.100 t :(AREIA) CrS 1.250.000,00 —TRIEXATA/DUPLA-EXATA PRÊMIOUM MIUONE— 1990/1991 • n- /Dosalso, G.F.Silva .Juan Tour, C.Lavor......Refluxo. J LemeBusi Vitória, G GuimarãesDomingo de Sol. R R Souza..Chalax, L A AlvosEmpire Lier. J.FretreGoddness Lost. R.Freire

57 157 257 3
57 5157 -.6»5"57 Sj

Indicações
1° Páreo: Olmto Bird o Karat Boy D Leadership
2" Páreo: Kassamba B Patélica B Tracy Lords
3" Páreo: See You at Thearc O Risk Your Money Ei Jolie Andréa
4° Páreo: Mozinho g Laertes S Brizocan
5° Pareô La Belle 3 Ruta Libre 0 Nossa Vez
ti' Páreo Speranto H Just Me 9 Autumn Glow
T Páreo: Un Millione D Present The Gold (3 Fogueteiro
8- Páreo' Madame Anuska a Atomic Tootsie 0 Piarama

Páreo Brave Bagé Q Drop Light a Aises
10° Páreo: Dosalso 0 Domingo de Sol a Chalax
Acumulada: 1°4(Olinto Bird). 8°5(Madame Anusla) e 9°3|Brave Bagé)
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Pés de Piquet nunca mais serão normais

Jorg
Agi
rge Meditscli

gôncia Estado

; INDIANÁPOLIS, EUA — Os feri-
| mentos sofridos por Nélson Piquet
! no acidente de quinta-feira são extre-
, mamente graves e, segundo o médico

Terry Trammell, chefe da equipe queo operou, seus pés não voltarão ao' estado normal. Os danos maiores
) ocorreram no pé esquerdo, onde vá-
, rios ossos foram simplesmente pulve-rizados."Nós fizemos a reconstrução com

o que encontramos inteiro", explicou
' o médico em entrevista no final da

tarde de ontem. "Infelizmente, não
dispomos de peças sobressalentes e

, tivemos que fazer a reconstrução com
o que encontramos". Segundo o ci-
rurgião, vários ossôs não puderam

sequer ser identificados e alguns nem' foram encontrados, tão fragmenta-' dos estavam.
Segundo o dr. Trammell, o pé es-

, querdo foi o mais afetado: "quebrou
tudo", resumiu o médico, acrescen-

1 tando que a região mais atingida foi ajunta do tornozelo. Piquet terá que' ser submetido a cirurgias posteriores
| para fechar as aberturas causadas pe-

Ias fraturas expostas. No momento,
cias estão cobertas por um tecido sin-
tético, uma solução provisória. Para1 manter o pé ligado à perna, fui utili-
zado um "dispositivo de llizarov",
que mantém os ossos nos devidos
lugares por meio de fios metálicos
ligados a uma armação externa.

No pé direito, o talus foi o único
osso afetado. Ele quebrou e foi deslo-
cado, perfurando a pele. Diversos
fragmentos se espalharam pelo pé c
houve a preocupação, inicialmente,
de que pudesse ter atingido uma arté-
ria. Mas, segundo o cirurgião, não

houve lesões circulatórias ou nervo-
sas, e o osso foi recolocado no lugar e
consertado com o uso de parafusos.

Para não sentir dor, Piquet está
recebendo medicação através de um

•cateter direto nos nervos da coluna.
Segundo o médico, a medida preserva
o piloto, permitindo que ele descanse
confortavelmente. Amanhã, ele deve-
rá ser submetido a uma nova cirurgia
para verificar a existência de frag-
mentos ou outros detritos.

Quanto a rumores surgidos na
sexta-feira, de que o pé esquerdo do
piloto poderia ser amputado, Tram-
mell esclareceu que a amputação é
uma medida que só é considerada
caso o sistema circulatório tenha sido
destruído. "Alguns colegas chegaram
realmente a questionar a necessidade
da medida, mas esta questão está en-
cerrada, nós colocamos tudo na lu-
gar."

|—| O pole-position das 500 Mi-'— lhas de Indianápolis será co-
nhecido hoje, duas semanas antes da
prova. A disputa pela primeira posi-
ção no grid deverá ser intensa, pois
há oito pilotos andando juntos. O
principal favorito é o escocês Jim
Crawford, o mais rápido em toda a
primeira semana de treinos. Quem
usa motores Buick parece estar mais
perto do feito, e esta lista inclui
Crawford, Roberto Guerrero e Gary
Bettenhausen. Como adversários di-
retos dos Buick, estão os novos Ford
Cosworth, nos carros de Mario e
Michael Andretti, Eddie Cheever e
Arie Luyendyk. O Ford é o motor
menor e mais leve da Indy, e as
Lolas desenhadas para eles têm per-
fil mais baixo e mais esguio que as
feitas para os Chevrolet.

Velho campeão ocupa vaga
"Muro derruba Piquet, mas não

tira seu charme", foi o título da maté-
ria do caderno de esportes do índia-
napolis Star, o maior da cidade."Sempre 

que um piloto é ferido, a
. notícia é má, mas a partida repentina

e violenta de Piquet, em sua primeira
visita a Indianápolis, é realmente' 
uma tragédia", diz a matéria. Quem

! vai substituir Nelson Piquet será Al
Unser Sênior.

O veterano piloto, semi-aposenta-
¦ do, deverá entrar na pista hoje, se o

novo Menard ficar pronto a tempo.
Al Unser, pai do piloto Al Unser
Júnior, é um dos três únicos pilotos a
ter vencido por quatro vezes as 500
milhas, juntamente com A. J. Foyt e
Rick Mears.

John Ménard, dono da escuderia
que contratou Piquet, lamentou o
acidente e reconheceu o talento do
tricampeão. "Piquet é o mais talento^
so piloto que vi correr". Garry Bette-
nhausen, que seria o companheiro de
Piquet na corrida, chegou a chorar ao
comentar o ocorrido.

O presidente Fernando Collor te-
lefonou pessoalmente para o setor de
relações públicas do autódromo de
Indianápolis, solicitando que lhe se-
jam enviados, via fax, todos os bole-
tins médicos. O presidente também
enviou um telegrama desejando
pronto restabelecimento ao piloto.
(J.M.)

Dez anos da morte de Vslleneuve
¦j Num ano que começou com

uma freqüência impressiona»-
te dc acidentes — inclusive um fa-
tal, com o holandês Mareei Albers,
na F3 — a batida de Nélson Piquet
fez lembrar que, apesar de todos os
progressos feitos na segurança dos
carros, a profissão de piloto conti-
nua a ser um constante desafio ao
perigo. Piquet escapou da morte
exatamente dez anos depois que o

canadense Gilles ViUeneuve — o
maior símbolo de piloto-super-berói
do automobilismo moderno — per-
deu a vida, nos treinos para o GP
da Bélgica de 1982, em ZoMer. Sua
Ferrari bateu na roda traseira da
Mareh de Jochen Mass e decolou.
O piloto foi projetado com o banco
preso às suas costas e morreu, com
fratura do pescoço. Tinha 30 anos.
Na época, Piquet criticou o carro.

Arquivo

Entusiasmo e tédio

Piquet brincou, chamando a Indy de "devagar"

Rapidez da pista
contrasta com
lentidão do 

'pit'

Nélson Piquet estava entusias-
mado com a velocidade dos car-
ros de Fórmula Indy e entediado
com a lentidão do sistema de dis-

Buta 
dos treinos para as 500 Mi-

ias. Como em Indianápolis é
proibido reabastecer na pista e os
carros consomem 100 litros de
metanol em cada oi-
to voltas (ou seja,
0,32 km por litro),
Piquet era obrigado
a interromper o tra-
balho a toda hora
para levar o carro/
até a bomba de
combustível. Com
um detalhe: ela Fica
a mais de 500 me-
tros do pit-lane,
pois não há boxes
no circuito. O que
existe é uma pista de
rolamento e um cor-
redor, chamado de gasoline alley,
que leva até as garagens e à bom-
ba de metanol."Isso aqui é muito devagar",
brincou Piquet, numa bem-hu-
morada entrevista à TV Bandei-
rantes. O programa deveria ir ao
ar na véspera da corrida, dia 24
de maio, mas alguns trechos fo-
ram exibidos ontem. Piquet mos-
trava-se o mesmo brincalhão de

"Tenho medo de

me machucar num

acidente, não de

morrer, que seria

um problema
menor"

Ntlson Piquet

sempre: "A 
gente dá duas voltas

para esquentar, na terceira vem
mais rápido e, na quarta, quando
vai buscar tempo, um passarinho
faz cocô na pista, alguém joga
um pedaço de papel e aí mostram
a bandeira amarela. Mais quatro
voltas devagar e aí. a gente volta
para reabastecer. È difícil andar
rápido aqui".

Piquet revelou que, por causa
desse ritmo, os mecânicos tam-
bém não têm pressa em fazer os

ajustes no carro."Eu fiquei maluco,
acostumado com
aquela adrenalina
toda da F 1. Na pri-
meira reunião que
tive com o pessoal,
falei pra burro, disse
que eles tinham que
dar uma acelerada.
Nem sei se os caras
gostaram, acho que
vão me despedir".

Simpático, mes-
mo diante de algu-
mas considerações

ufanistas do repórter Elia Jr, Pi-
quet desfazia de vez a imagem
consolidada depois que a impren-
sa européia outorgou-lhe o prê-
mio limão, de piloto mais azedo
da Fl, em 1983. "Isso foi coisa de
um jornalista francês. Naquele
ano eu ganhei o título em cima do
Prost e da Renault, usando pneus
Michelin. Ele era assessor de im-
prensa da Goodyear".

Patrese destrói carro

nos treinos de Imola

Imola, Itália — Reuter

Araújo Netto
Correspondente

IMOLA, Itália — O italiano Ric-
cardo Patrese, segundo piloto da Wil-
liams e vice-líder do Campeonato de
Fórmula 1 deste ano, sofreu ontem
um acidente durante testes de simula-
ção de um grande prêmio, em ímola,
na Itália e, segundo o boletim médi-
co, teve uma leve concussão cerebral,
mas está bem, foi liberado, e deve
disputar o Grande Prêmio de San
Marino, no próximo dia 17.

O acidente ocorreu na trigésima
oitava volta quando o piloto comple-
tava a chamada curva do tamburello
(tamborzinho) — a mesma que Nél-
son Piquet também bateu em 87, no
pior acidente de sua carreira depois
do de Indianópolis na última quinta-
feira — quando estava por terminar a
simulação no terceiro dia de treinos e
a Williams de Patrese rodou na pista,
e bateu com o lado esquerdo num
pequeno muro, depois que o piloto-
loi surpreendido pelo esvaziamento
do pneu da roda traseira direita.

Sem poder evitar que o carro ro-
dopiasse e saísse da pista, Patrese
sofreu violenta pancada da cabeça,
muito atenuada pelo capecete.

O primeiro a socorrer Patrese foi
outro piloto italiano, Michele Albo-
reto, que se encontrava poucos me-
tros atrás da Williams. Patrese conse-
guiu levantar-se e sair sozinho da
pequena cabine de comando do car-
ro. Segundo Alboreto, Patrese dizia
estar bem - apenas muito tonto, com
a sensação de que o mundo rodava
em voltava dele.

Examinado na enfermaria do au-
tódromo e mais tarde no Hospital de
ímola, os médicos recomendaram
apenas um dia de repouso a Patrese,
que é um dos pilotos que mais leva a
sério e trabalha nas fases de teste c
ajuste dos carros.

Nigel Mansell, líder do campeona-
to e primeiro piloto da Williams, se
encontrava no boxe, quando o aci-
dente ocorreu. Subiu num automóvel
da segurança da pista, mas ao chegar
a curva do tamburello, Patrese já ha-
via sido transportado para a enfer-
maria do autódromo. Patrese acabou com a Williams, mas corre em San Marin

Proteção é

maior nos

carros de F 1

Mario Andrada e Silva

Nélson 
Piquet estaria andan-

do hoje, se o acidente tivesse
sido em um carro de Fórmula I.
Ele teria sido protegido por uma
estrutura deformável de fibra de
carbono e (íevlar, desenhada e
testada exatamente para evitar
que os pés dos pilotos sirvam de
pára-choque na hora de um im-
pacto frontal. Isso porque, nos
carros de F 1 os pés do pilotos
ficam atrás do eixo diante, ao eon-
trário da Indy.

A Fisa exige que os carros F 1
sejam submetidos a testes de im-
pacto — crasli te.sts antes de
entrarem na pista. Os testes só
podem ser realizados nos institu-

tos de pesquisas homologados pe-
la Fisa, que os supervisiona.

Nas provas de impacto da F 1
os carros são submetidos a uma
bateria dc exercícios que vão des-
de a batida frontal contra um mu-
ro de concreto até a aplicação de
forças nas laterais, parte superior
do chassi e assoalho. Se o carro
falhar em algum teste não pode
correr. O novo McLaren MP4/7
não estreou na abertura do M un-
dial, porque não passou no teste.

A Fórmula Indy ainda não
chegou na era da segurança pre-
ventiva como a F 1. Pior do que
isso: ela ainda convive com carros
que usam chassi com base de alu-
mínio coberta com estrutura de
fibra de carbono, como o Lola-
Buick, com o qual bateu Nélson
Piquet. Na F 1, até os Andréa
Moda são fabricados integralmen-
te com fibra de carbono, material
pelo menos dez vezes mais resis-
tente que o alumínio.

Gotúlio Vilanova

Hoje na Gávea

O monoroque (em destaque) garante <i segurança

O Clássico Presidente Tancredo
Neves, em 1.600 metros, na grama, é
a principal atração do programa des-
ta tarde na Gávea. A prova tem cam-
po dos mais equilibrados, com desta-
que para Un Millione, do Stud Vasco
Ferreira, Present The Gold, do Haras
Amderson, e Fogueteiro, do Haras
Santa Ana do Rio Grande.

Un Millione vem de ótimo tercei-
ro lugar para Fogueteiro no GP Ger-
vásio Seabra. Está mais aguerrido e
agora vai levar vantagem na escala de
peso por que o adversário deslocará
62 quilos. Bem colocado na turma e
na distância pode chegar entre os pri-
meiros este defensor do Stud Vasco
Ferreira.

Present The Gold, do Haras An-
derson. é outro forte concorrente.
Tem corrido com regularidade em to-
das as provas clássicas e na última
apresentação ganhou com muita au-
toridade. Leva o reforço do mais no-
vo Affirming Pass, que está em fase
de franca evolução e tem tudo para se
adaptar bem ao percurso.

Fogueteiro, do Haras Santa Ana
do Rio Grande, embora leve desvan-
tagem na escala de peso, vai atuar
com possibilidades. Está em grande
forma, o ritmo forte do páreo pode
lhe favorecer no final. Falknov, mui-
to veloz, é um bom reforço ao núme-
ro.

1o páreo às 14 horas — 2.000(GRAMA) 0$ 1.100.000,00 —DUFIA-OATA CLAIMINGCATEGORIA "l" (Cfí 3.000.000,00)
PRÊMIO CATETEJanete. P. Vignolas  56 :leadership, L. F. Gomes  56 :Karat Boy, J. Ricardo  58 :Olinto Bird. J. M. Silva  58 *

2* páreo às 14h30m — 1.000(GRAMA) Oi 2.200.000,00 —TtllEXATA/DUPLA-EXATA PRÊMKJHUMAtTÁ (PÁR20 DE LELÃO)Tracy Lords, J. Pessanha  55Patética. J Ricardo  55Jaalanka. P Cardoso  55Ki Legal, G. Guimarães  55Kassamba, E. D. Rocha  55Jau lady. L. F. Gomes  55Combativa, A. Batista  553o páreo às 15 horas —1.600
(GRAMA) CrS 1.600.000,00 —miEXATA'DUPLA-EXATA PRÊMIOgAveaJolie Andréa, J Leme  56 1Risk Your Money, G. F. Silva . 56 2Uncas. E. S Rodrigues  56 3S You Atthoar, C P Cardoso.. 56 4Sheik Henri. C. Lavor  56 5Nocbe Oscura, C. G. Netto  56 6Ibnel Arab, G. Guimarães  56 74* Páreo às 15h30m — 1.300{GRAMA) Cr$ 1.000.000,00 —TnfEXATA/DUPlA-EXATA (INÍCIO DOCONCURSO DE 7 PONTOS) PRÊMIOSÃOCOWRADODu Bay. D F. GraçaMozinho J LemeIntercontinental. J FreireMister Lipe. J JamesBrizocan. R. FreireIlustríssimo. G F SilvaLaertes, J. RicardoLabadismo. R Antonio5* Páreo àa 16 horas — 1.200(AREIA) Cri 1.250.000^)0 —TRIEXATÃ/DUPIA.QÍATA PRÊMIOLEMEQueleila. C Lavor  57Chaúna. J James  57Emoção Vivida  53Ruta Libre. W A Alves 57SAIpsQueun ED Rocha.. . 576 Queen Victoria. VÍA Santos 57

Nossa Vez, J. Ricardo  57 7La Belle, E S. Rodrigues  57 86' Páreo à» 16h30m -1.500 (GRAMA)Cri 1.000.000,00-TOIEXATA/DUPLA-EXATA PRÊMIOSAO JOÃO DEL REILa Medina. R. R. Souza  54Again N'Again, C. Lavor  54Autumn Glow, G. F. Silva  56Capuassu. J. Pinto  56Speranto, P. Cardoso  5660runga, J. Leme  567 Just Me. C. G. Netto  56Energia Égide. G.Souza .. 567o Páreo às 17 horas- 1.600(GRAMA) Cr$ 4.800.000^0 -
TR1EXATA/DUPLA-EXATA CLÁSSICOFflESJDEHTE TANCREDO NEVES (LR.)Fogueteiro. J. Ricardo 62 8" Falknov, E. D Rocha 60 13Un Milione, G. Guimarães 60 1Present the Gold, J. Pessanha. 60 9" Affirming Pass, J. M. Silva 57 10Átimo. G. F. Silva 60 2Herr Otto. C. G. Netto 60 12Holly Tess. C. Lavof 58 7" Unterwald. F. Pereira F° 60 3Slews Emotions, J. S. Gomes.. 57 11Draw Sei ler. J. Pinto 58 6Kid Tour, G. Souza 57 410 Enerqia Rei. P. Cardoso 55 5

8* Páreo às 17h30m —1.100 (AREIA)Cr$ 1.600.000,00 —TTilEXAT A/DUPLA-EXATA PRÊMIOCOMODISTA — 1908Tomic Tootsie, Clavor  56 1Pearl Crack. A.P.Souza  56 2Piarama, J.Machado  56 3Chuchunova. J.Leme  56 4Madame ANuska, J.Ricardo.... 56 5Renata Star, G.Guimarães  56 69o Páreo às 18 horas — 1.100(AREIA) Cri 1.250.000,00 -TRIEXATA/DUPLA-EXATA PRÊMIOTRADiNG CHANCE —1900Tekenaby, ARamos  57 1Chavasca, G.F.Silva  57 2•Brave Bagó, J.M.Silva  57 3Drop Light, J.Leme  57 4Aises. J.Ricardo  57 3Gene-Frances, R.Freire  57 610* Páreo às 18h30m —1.100
(AREIA) Cr* 1.250.000,00 —TT.IEXATA/DUPIA-EXATA PRÊMIOUN MILIONE— 1990/19011 Dosalso. G.F.Silva  57 12JuanTour, C.Lavor..  57 2Refluxo. J.Leme  57 3Busi Vitória. G.Guimaráes  57 45Domingo de Sol. R.R.Souza.... 57 5Chalax, L.A.Alves  57 6Empire Lier, J.Freire  57 7Goddness Lost, R Freire  57 8

Indicações
1- Páreo: Olinto Bird a Karat Boy El Leadership
Y Páreo; Kassamba B Patelica B Tracy Lords
3" Páreo: See You al Thearc O Risk Your Money 9 Jolie Andréa
4o Páreo: Mozinho S Laertes B Brizocan
5' Páreo: La Bellc 0 Ruta Libre B Nossa Vez
6' Páreo: Speranto B Just Me E2 Autumn Glow
7° Páreo' Un Millione 0 Present The Gold B Fogueteiro

Páreo: Madame Anuska D Atomic Tootsie a Piarama
Páreo: Brave Bagé B Drop Light B Aises

10 Pareô" Dosalso a Domingo de Sol B Chalax
Acumuladas 1 "4(Olinto Bird), 8°5(Madame Anuska) e 9°3(Brave Bagé)
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MATERIAIS
O A fraca demanda pelo tijolo,
em abril, provocou fato isolado
e inédito, pelo menos nos últi-
mos doze meses: o preço do pro-
duto não teve aumento.•A* * *
ES Mas... enquanto o índice Ge-
ral de Preços (IGP), apurado
pela Fundação Getúlio Vargas,
registrou alta de 611,59%, nos
últimos doze meses, o cimento
aumentou 1.202,89%, no mes-
mo período. * * *
E3 Outros aumentos de preços
acima da inflação: gesso.
66,30%; cantoneira de aço,
54.72%; aluguel de torre metá-
lica, 51,86%; massa para reves-
timento, 37,26%; telha fibra ci-
m e n t o, 35,49%; líquido
moldante, 28,79%.

ATÉ JUNHO
O custo do metro quadrado cons-
truído, no Rio, que era de CrS
606.390,53. em março, passou pa-ra CrS 680.673,28 em abril (valorutilizado durante todo este mês e
só reajustável em I" de junho).Isto representa uni reajuste dc
12,25%.

FAZER CONTAS
A partir de segunda-feira, os asso-
ciados da ADEMI receberão cor-
respondencia c telefonema da enti-
dade e da Majel Consultoria sobre
o curso "Custo Financeiro do Sis-
tema Brasileiro de Poupança e Hm-
préstimo". que será realizado mês
que vem. •k :k -k
Es De janeiro de 1991 a janeirodeste ano, a queda na arrecadação

do Fundo de Garantia do Tempo dc
Serviço foi de 48%. Em janeiro de
1991, foram arrecadados CrS 1.162
trilhão; este ano, Cr$ 603 bilhões.* -Ar -k
B Os compromissos assumidos |r>-la Caixa Econômica Federal até
dezembro próximo, em termos de
obras habitacionais, de saneamento
e desenvolvimento urbano, vão exi-
gir desembolso de CrS 7,25 tri-
Ihões, enquanto os recursos disponí-
veis na instituição chegam a CrS
5.13 trilhões.
NOVO INDEXADOR
O presidente da Associação Brasi-
leira das Administradoras dc Imó-
veis (Abadi), Rômulo Cavalcanti
Mota, quer que o governo crie um
indexador especifico para a venda,
financiamento e locação imobiliá-
ria.

MAIS SEM TETOS E DESEMPREGOS
Para que se possa acompanhar a
demanda habitacional da popu-laçào do Rio, precisam ser cons-
iruidas. anualmente, 17.777 mo-
radias. ou seja, sete vezes mais

que o número produzido ano
passado. O solo criado, como cs-
tá proposto no Plano Diretor, em
vez de solucionar vai piorar o
problema.

ADEMI - Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado
Imobiliário
Av. Portugal, 466 - Urca - CEP 22.291 - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (021) 295-0873 — Telex: (021) 3970?
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Edmundo, abatido, admite má 
fase fér%io 

Noronha

Artilharia

0 atacante Edmundo, 21 anos, re-
velação do Vasco no Campeonato
Brasileiro, admitiu ontem em São Ja-
nuário que não está bem. Disse que
engordou dois quilos — passou de 72
para 74Kg —, perdeu mobilidade,
por causa do pouco tempo para trei-

•nos, e que a torcida teve razão em
vaiá-lo na partida contra o Cruzeiro.
Advertido e aconselhado pelo técnico
Nelsinho, prometeu mudança em seu
comportamento já para a partida de
amanhã contra o Internacional."Estava me sentindo com a res-
ponsabilidade de resolver os proble-
mas sozinho. Agora, quando as coi-
sas estiverem ruins, não vou mais dar
uma de super-herói. A responsabili-
dade é de todos", desabafou.

O jogador se reapresentou abatido
c cabisbaixo. Chateado com as criti-
cas, chegou até a anunciar mudanças
em seu comportamento fora de cam-
po. 

"Vou sorrir menos e trabalhar
mais". Depois, participou da reunião
do técnico com os jogadores, ouviu
conselhos do próprio Nelsinho e
mostrou sua nova postura no coleti-' 
yo, tocando mais a bola ao invés de
tentar os dribles desnecessários. "O
time todo foi mal mas acho que só eu
fui vaiado. E com razão. O momento
não era dos melhores e eu insisti em
tentar resolver as coisas", disse, nu-
ma crítica velada a companheiros que
se queixaram de seu individualismo.

O técnico Nelsinho não só o man-
teve como titular como também
anunciou que o jogador terá todo o
crédito para tentar as jogadas indivi-
duais. Só não quer que ele insista nos
dribles quando estiver marcado por
dois ou três adversários. "Gosto do
estilo audacioso mas o Edmundo tem
de saber o momento certo de tentar o
drible", revelou, acreditando na recu-
peração técnica do jogador.

wtMW* . I
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O jejum de Bebeto — não faz gol
há 430 minutos — é motivação extra
para Chicão. Com 11 gols no Brasi-
ieiro, apenas um a menos que o ata-
cante do Vasco, o goleador botafo-
guense espera ir dormir na noite de
amanhã já como artilheiro do cam-
peonato. "E uma boa chance para
chegar lá", se anima Chicão, como
sempre, o jogador mais festejado pe-
los torcedores antes, durante e depois
do coletivo de ontem, no Caio Mar-
tins, vencido pelos titulares por 3 a 0,
um gol dele.

Zequinha 
faz

treinamento

em São Paulo
SÃO PAULO — O meio-fundista

Zequinha Barbosa chega hoje ao
Brasil para participar, na próxima
semana, do Torneio Mobil Banespa
de Atletismo, no Ibirapuera. Zequi-
nha, que mora nos Estados Unidos,
chega acompanhado de Joaquim
Cruz (que não competirá por estar
machucado), do técnico Luís Alberto
de Oliveira e do meio-fundista ameri-
cano Ocky Clark, seu companheiro
de treinamento em San Diego e pro-
vavelmente o maior adversário na
prova de SOOm do Meeting. Na últi-
ma competição em que estiveram pre-
sentes, em San Diego, Zequinha ven-
ceu Clark com o tempo de Im46sl1,
contra I m46s95 do americano.

Na última temporada, Zequinha,
uma das esperanças brasileiras de
medalha nos Jogos Olímpicos, obteve
seu melhor tempo nos 800m
(1 m43sÜ8), colocando-se em primeiro
lugar no ranking mundial da prova,
além de conquistar a medalha de pra-
ta. no Mundial de Tóquio. No Tor-
neio Mobil Banespa, Zequinha terá
como adversários o português Álvaro
Silva, o espanhol Lui^ Javier Gonza-
lez. o senegalés Ousmane Diarra e o
queniano Jonah Birir.

Ontem foi confirmada a relação
de 44 atletas brasileiros que partici-
paràodo torneio na próxima semana.
Além de Zequinha Barbosa e Robson
Caetano (100 e 200 metros), os outros
destaques são Edgar Oliveira (1.500
metros), Pedro Chiamulera e Eronil-
des Araújo (400 metros com barrei-
ras). Maria Magnólia Figueiredo
(SUO metros), Arnaldo de Oliveira
(100 metros), Carmem de Oliveira
(3.000 metros) e Valdenor dos Santos
(5.000 metros).
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Edmundo (no chão) desistiu de 'super-herói' e vai se preocupar em passar a bola

"" 
Lopes escala time ofensivo

Torres volta

contra Intcr
¦| O zagueiro Torres confirmou

ontem o seu retorno uo time do
Vasco amanha, contra o Internado-
nal. Machucado desde a partida cwh
tra a Portuguesa, o jogador mostrou
recuperou-se da torçSo no tornozelo
direito e formará a zaga ao lado dc
Tinho, que substitairá a Jorge Luís,
suspenso. O técnico Nelsinho confir-
mou também a entrada de Dedé no
lugar de Luis Carlos Winck, também
suspenso. O time foi definido com
Régis, Oedé, Tinho, Torres e Eduar-
do; Lnisinbo, Flávio, Edmundo c Wil-
liam; Bebeto e Edmundo.

PORTO ALEGRE — O novo es-
quema tático que o Inter vai usar
contra o Vasco da Gama, amanhã,
no Rio de Janeiro, com dois jogado-
res ofensivos e criativos no meio de
campo contra os tradicionais dois
marcadores, teve a aprovação do
grupo de jogadores, principalmente
dos atacantes. O centroavante Gér-
son, por exemplo, disse que o rendi-
mento será ótimo. "Com mais gente
chegando, melhora a nossa possibili-
dade da marcação de gols. Tenho
certeza que não haverá problema de
entrosamento", observou Gérson.

O técnico Antonio Lopes resolveu
escalar Luiz Fernando no lugar de
Simão, expulso no último sábado.

contra o Botafogo. Assim, o meio de
campo terá apenas Élson como joga-
dor defensivo. Mas o técnico garante
que o setor não ficará desprotegido."Vamos recuar um pouco o Zinho
para fechar mais o meio de campo".
Luiz Fernando, promessa do Inter,
está feliz com a sua volta ao time."Vou 

jogar numa posição que gosto,
livre pela meia esquerda".

Marquinhos, o grande criador do
time até agora no Campeonato Brasi-
leiro, prevê a marcação de muitos
gols no jogo contra o Vasco. "O Inter
ficou com mais poder ofensivo, mes-
mo que tenha ficado com a sua defesa
mais aberta. Como o Vasco joga e
deixa jogar, tenho certeza de que
muitos gols vão acontecer".

é o desafio 
para 

Chicão
"Também 

passei três jogos sem
marcar neste campeonato. Cheguei a
perder até pênalti justamente contra
o Vasco. Mas, agora, estou fazendo
os gols novamente. O time já está
classificado e ser artilheiro é um desa-
fio que me empolga", confessa Chi-
cão, que passou quase 15 minutos
dando autógrafos a mais de 30 pe-
quenos botafoguenses que o cerca-
ram na saída do vestiário.

Depois dc repetir as velhas provo-
cações ao técnico Telê Santana, do

São Paulo, adversário do Botafogo,
amanhã, no Morumbi, Renato apro-
veitou para criticar os dirigentes do
Fluminense. "Essa 

política de baixos
investimentos está errada", disparou.
O atacante, que perdeu o passaporte,
já tirou um novo e viaja com a sele-
ção brasileira para Londres na próxi-
ma semana. "Vamos vencer o São
Paulo e ajudar Flamengo e Flumi-
nense. Eles que façam a parte deles",
desafiou o ponta.

Renê, que volta ao time amanhã,
está preocupado com a arbitragem de
José Mocellin. O zagueiro foi expulso
pelo juiz gaúcho no jogo com o San-
tos. "Ele foi injusto. Me deu o cartão
num lance em que o Piilgo colocou a
mão na bola, não eu", reclamou. Re-
nê, que ainda não foi julgado, teme
ser suspenso por mais jogos e ficar
fora de partidas das semifinais do
Campeonato. "E além disso continuo
pendurado com dois cartões amare-
los", lamenta.

Vôlei masculino começa seus

amistosos no ritmo da Liga

Valquíria Daher
São Paulo — 30/09/89

Chegou VVira MOUS 92
da seleção brasi-

l*leira masculina
de vôlei mostrar
seu valor. A dois
meses e meio dos
Jogos Olímpicos ar
de Barcelona, o BANERJ
time treinou muito, mas jogou pouco.'' Temos que botar este pessoal para
jogar bastante. Nos treinos, eles estão
batendo na bola com aquela vontade
de estar jogando de verdade", explica
o técnico José Roberto. Amanhã, á
uma hora da madrugada (horário de
Brasília), a equipe enfrenta pela se-
gunda vez a seleção japonesa, em
amistoso preparatório para as duas
partidas contra a Coréia do Sul,
na estréia brasileira na Liga Mundial,
nos dias 15 e 16.

"Nosso time está no mesmo nivel
da Coréia. Na semana passada, joga-
mos seis amistosos. Vencemos três e
perdemos três. Jogar conosco está
sendo um ótimo teste para o Brasil",
analisa Oko Seiji, técnico do Japão e
considerado o melhor jogador da
Olimpíada de Munique, em 1972. O
Brasil estréia nos Jogos Olímpicos de
Barcelona, justamente contra os co-
reanos, no dia 26 de julho, mas Oko
aposta nos brasileiros. "A Coréia
evoluiu muito, mas rende pouco cm
competições internacionais", opina.
Para o treinador japonês, os maus
resultados brasileiros em 1991 são si-
nal de fraqueza. "Este time do Brasil
precisa de experiência. Mas pode che-
gar mais longe do que a equipe a
medalha de prata em Los Angeles".
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Maurício, mais experiente, é o trunfo de José Roberto

O principal problema de José Ro-
berto para os jogos contra a Coréia,
pela Liga Mundial, é a total falta de
informações sobre o adversário. "A
última comissão técnica não deixou
material algum sobre as outras sele-
ções. E eu fiquei de fora por um ano,
preciso de informações", contou o
Jose Roberto ao técnico japonês.

O Brasil vai jogar com Amauri,
Jorge Edson, Tande, Maurício, Mar-
ceio Negrão e Giovane. O Japão ain-
da não definiu o time, pois sofreu o
desfalque de seu principal jogador,
Nakagaichi.

Apesar dos primeiros jogos, o rit-
mo de treino da seleção brasileira
continua muito forte. Após o jogo dc
amanhã, o time não descansará. Vai
fazer musculação, evitada nos últi-
mos dois dias para não prender a
musculatura durante as partidas.

Com tanto treinamento. José Ro-
berto só lamenta o pequeno número
de amistosos. A disputa da Liga
Mundial vai obrigar o Brasil, que está
no grupo da Coréia, França e da
atual campeã mundial, Itália, a jogar
seis finais de semana seguidos, com
16 partidas, caso a equipe se classifi-
que para a semifinal.

Amor bandido

: ¦
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Duranteos últi-
mos dias tor-
naram-se Ire-
qüentes as
notícias de
torcedores
que vão aos
treinos para
provocar jo-
gadores e
acabam causando conflitos.
Aconteceu no Flamengo, no
Fluminense e até no líder Bota-
fogo, e se as coisas continua-
rem como estão no Vasco tere-
mos problemas iguais em São
Januário.

Está claro que o torcedor
não tem o menor direito de
provocar um jogador quando
ele está trabalhando. Não exis-
te paixão que absolva tal atitu-
de, como também não hájusti-
ficativa para algumas reações
violentas dos jogadores. A
agressão, seja ela verbal ou fí-
sica, não leva a nada, por
maior que seja a paixão en-
volvida.

Começo a pensar que seria
justa a proibição da presença
de torcedores nos treinos, por
se tratar de um momento espe-
ciai de trabalho dos jogadores.
Gostaria de saber se estes mes-
mos torcedores aturariam al-
guém gritando sandices no seu
ambiente de trabalho, tirando-
lhes a concentração e a paciên-
cia.

Se a atitude dos torcedores
é em nome da paixão, em no-
me dos jogadores eu dispenso
este amor bandido.

¦
História de torcedor chato

contou-me certa vez o técnico
Tim, um dos maiores estrate-
gistas do futebol brasileiro.
Tim estava no Bangu, e todas
as vezes em que seu time ia
jogar no Maracanã um torce-
dor postava-se atrás do túnel,
nas gerais, e gritava o tempo
todo:

— Ô Elba, bota o time no
ataque — repetia sem cessar o
torcedor, que, entre outras coi-
sas, sabia até o nome próprio
do técnico.

Um dia, Tim saiu do Bangu

e foi trabalhar no Fluminense,
certo de que, além de trabalhar
no time do seu coração, de
quebra estaria livre do chato.
Para sua surpresa, porém, no
primeiro jogo do Fluminense,
ele sentiu um arrepio na espi-
nha quando ouviu a mesma
voz. gritando.

O Elba, bota o time no ata-
que.

Habitualmente calmo, dessa
vez Tim não resistiu, olhou pa-
ra trás, identificou o torcedor,
c no próximo grito ele virou-se
e perguntou:Mas nem no Fluminense
eu estou sossegado? Afinal de,
contas, você é Bangu ou Flu-:
minense?

Sou seu colaborador —
arrematou o chato

El
Por razões óbvias, os nervos •

andam à flor da pele lá na Gá-1
vea, prejudicando um pouco o
rendimento do time nos treinos
e nos jogos. Houve uma série
de contusões provocadas pela
tensão nas jogadas mais duras.

Sabemos que a situação do
Flamengo no campeonato é
delicada, mas uma vitória hoje,
sobre a Portuguesa, dará alivio
e alento, coisas que o time tan-
to necessita. Se o Flamengo
está sem Gaúcho, deve festejar
a volta de Nélio, um atacante
tecnicamente completo e que
só precisa de mais fôlego e
atenção para se tornar um era-
que.

É só uma questão de calma.
Camisa e força de vontade o ti-
me tem de sobra.

E o presidente da Confede-
ração Brasileira de Tênis, Wal-
mor Elias? Deve, não nega e
pagará quando o pegarem.

1
Os árbitros brasileiros são

muito ruins, mas não é com
agressões e coação que eles \ ào
melhorar o nível. O tribunal da >
CBF deve punir com o máxi-
mo rigor a qualquer agressor
de árbitro. Aliás, ainda esta.
semana, um jogador pegou seis
meses por ter saido do banco 1
de reservas e agredido a um
bandeirinha.

O esporte no Rio

FUTEBOL DE PRAIA
Última rodada da fase somifinal do Campeo-nalo Estadual nas categorias amador e aspiranto,com jogos a partir das 14h30. Amador: Areia xForça o Saúde, Racing x Prado Jr., Dinamo xEmbalo e Copacabana x Colorado. Aspirante:Areia x Chelsea, Racing x Prado Jr.. Dinamo xEmbalo e Copacabana x Bairro Poixoto.

JUDÔ
No Tijuca Tênis Clube, a partir das 13h, I CopaTiradentes para juvonis, junioros e seniores.

Também no TTC. «Is 9h. terceira etapa do circuitode faixas pretas do Rio.
Em Petrópolis. no Clube Magnólia (Rua Bigon.1.732). corca de 300 atletas participam do Canv

peonato Regional das Serras — os quatro pri-meiros colocados em cada classe e categoriadisputarão o Estadual, em junho.
BODY BOARDING

Abertura do Circuito de surte e body boardtngde Niterói, ás 8h. A competição começa com osurte (open, júnior, mirim, longboard. iniciantes emaster) e passa para o body boarding (sênior,júnior, iniciantes e leminino).

AMAIMHA

AUTOMOBILISMO
No Autódromo Nélson Piquet. om Jacarepa-

guá. primeira etapa da Copa Petrobrás de Divi-são 1. a partir das 10h A Copa PetrobrAs serádisputada om três etapas e conta pontos para oEstadual e para o Torneio Rio-Minas.
ATLETISMO

Às 8h30, II Corrida Comemorativa da Semanada Enfermagem, na orla da Lagoa Rodrigo deFreitas. A largada será em fronte à igreja de São

José da Lagoa e, após percorrerem 8km. os
corredores encerram a prova no mesmo local.
CICLISMO

Decisão da X Copa Itaú. a partir das 9h. emvolta do Maracanã. A competição será no siste-
ma eliminatório, ou seja. a cada volta os últimus
colocados sáo eliminados.
NATAÇÃO

A partir das 8b30, na Barra da Tijuca (Canal deMarapendi, 2.900), I Copa do AKXE Spoit Side
Club.

Hoje na TV

Mnnchclc
11h30 — Sul-Americano de Fórmula

3: formação do grid. ao vi-
vo. direto de Tarumã

12h20 — Manchete Esportiva (noti-
ciário)

12h35— Movimento Olímpico (bole-tim das Olimpíadas)
13h30 — Deuses do Olimpo (história

dos heróis olímpicos)
23h30 — Tênis (boletim do Torneio

Internacional de Itu)
Globo
12h40 — Globo Esporte (noticiário)
13h25 — Esporte Espetacular
16h00 — Campeonato Brasileiro de

Futebol: Portuguesa x Fia-
mengo, ao vivo, direto de
São Paulo

00h25 — Boxe internacional: Mel-
drick Taylor x Terry Nor-
ris. decisão do titulo do
Conselho Mundial de Bo-
xe, categoria medio-ligei-
ro. ao vivo, direto de Las
Vegas

Bandeirantes
16h00 — Campeonato Brasileiro de

Futebol: Portuguesa x Fia-
mengo. ao vivo, direto de
São Paulo

20h00 — Campeonato Brasileiro de
Futebol: Santos x Cruzei-
ro, video-teipe completo

23h00 — Bandeirantes 25 anos: Fia-
mengo x Atlético-MG, final
do Campeonato Brasileiro
de 1980

OM
12h45 — OM Esporte (noticiário)16h00 — Multiesporte (variedades)
Globosat
11h30 — Ginástica olimpica
14h30 — Automobilismo: Fórmula

Chevy
I6h00 — Campeonato Brasileiro de '

Futebol: Goiás x Corin-
thians, ao vivo

20h30 — Motociclismo
22h00 — Vôlei: Campeonato Italiano24h00 — Sinuca
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Edmundo, abatido9 admite má 
fase 

Sérgio Noronha

0 atacante Edmundo, 21 anos, rc-
vclação do Vasco no Campeonato' Brasileiro, admitiu ontem em São Ja-
nuário que não está bem. Disse que

, engordou dois quilos — passou de 72
para 74Kg —, perdeu mobilidade,
por causa do pouco tempo para trei-
nos, e que a torcida teve razão em
vaiá-lo na partida contra o Cruzeiro.
Advertido e aconselhado pelo técnico
Nelsinho, prometeu mudança em seu
comportamento já para a partida de
amanhã contra o Internacional."Estava me sentindo com a res-
ponsabilidadc de resolver os proble-
mas sozinho. Agora, quando as coi-
sas estiverem ruins, não vou mais dar
uma de super-herói. A responsabili-
dade é de todos", desabafou.

O jogador se reapresentou abatido
e cabisbaixo. Chateado com as críti-
cas, chegou até a anunciar mudanças
em seu comportamento fora de cam-
po. "Vou sorrir menos e trabalhar
mais". Depois, participou da reunião
do técnico com os jogadores, ouviu
conselhos do próprio Nelsinho e
mostrou sua nova postura no coleti-
vo, tocando mais a bola ao invés de
tentar os dribles desnecessários. "O
time todo foi mal mas acho que só eu
fui vaiado. E com razão. O momento
não era dos melhores e eu insisti em
tentar resolver as coisas", disse, nu-
ma crítica velada a companheiros que
se queixaram de seu individualismo.

O técnico Nelsinho não só o man-
teve como titular como também
anunciou que o jogador terá todo o
crédito para tentar as jogadas indivi-
duais. Só não quer que ele insista nos
dribles quando estiver marcado por
dois ou três adversários. "Gosto do
estilo audacioso mas o Edmundo tem
de saber o momento certo de tentar o
drible", revelou, acreditando na recu-
peração técnica do jogador.

Paulo Nicolella'-v. ;,¦ •' 
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Edmundo (no chão) desistiu de 'super-herói' e vai se preocupar em passar a bola

Lopes escala time ofensivo
Torres volta

contra Inter
mm O zagueiro Torres confirmou

(Hitcm o seu retorno ao time do
Vasco «manhã, contra o Internado-
nal. Machucado desde a partida con-
tra a Portuguesa, o jogador mostrou
recuperou-se da torção no tornozelo
direito e formará a zaga ao lado de
Tinho, que substituirá a Jorge Luís,
suspenso. O técnico Nelsinho conflr-
mou também a entrada de Dedé no
lugar dc Luís Carlos NVinck, também
suspenso. O time foi definido com
Rcgis, Dedé, Tinho, Torres c Edaar-
do; l.uisinho, Flávio, Edmundo e Wil-
liam; Beheto e Edmundo.

PORTO ALEGRE — O novo es-
quema tático que o Inter vai usar
contra o Vasco da Gama, amanhã,
no Rio de Janeiro, com dois jogado-
res ofensivos e criativos no meio de
campo contra os tradicionais dois
marcadores, teve a aprovação do
grupo de jogadores, principalmente
dos atacantes. O centroavante Gér-
son, por exemplo, disse que o rendi-
mento será ótimo. "Com mais gente
chegando, melhora a nossa possibili-
dade da marcação de gols. Tenho
certeza que não haverá problema de
entrosamento", observou Gérson.

O técnico Antonio Lopes resolveu
escalar Luiz Fernando no lugar de
Simão, expulso no último sábado,

contra o Botafogo. Assim, o meio de
campo terá apenas Élson como joga-
dor defensivo. Mas o técnico garante
que o setor não ficará desprotegido."Vamos recuar um pouco o Zinho
para fechar mais o meio dc campo".
Luiz Fernando, promessa do Inter,
está feliz com a sua volta ao time."Vou 

jogar numa posição que gosto,
livre pela meia esquerda".

Marquinhos, o grande criador do
time até agora no Campeonato Brasi-
leiro, prevê a marcação de muitos
gols no jogo contra o Vasco. "O Inter
ficou com mais poder ofensivo, mes-
mo que tenha ficado com a sua defesa
mais aberta. Como o Vasco joga e
deixa jogar, tenho certeza de que
muitos gols vão acontecer".

Artilharia é o desafio 
para 

Chicão

O jejum de Bebeto — não faz gol
há 430 minutos — é motivação extra
para Chicão. Com 11 gols no Brasi-
leiro, apenas um a menos que o ata-
cante do Vasco, o goleador botafo-
guense espera ir dormir na noite de
amanhã já como artilheiro do cam-
peonato. "É uma boa chance para
chegar lá", se anima Chicão, como
sempre, o jogador mais festejado pe-
los torcedores antes, durante e depois
do coletivo de ontem, no Caio Mar-
tins, vencido pelos titulares por 3 a 0,

- um gol dele.

"Também 
passei três jogos sem

marcar neste campeonato. Cheguei a
perder até pênalti justamente contra
o Vasco. Mas, agora, estou fazendo
os gols novamente. O time já está
classificado e ser artilheiro é um desa-
fio que me empolga", confessa Chi-
cão, que passou quase 15 minutos
dando autógrafos a mais de 30 pe-
quenos botafoguenses que o cerca-
ram na saída do vestiário.

Depois de repetir as velhas provo-
cações ao técnico Telè Santana, do

São Paulo, adversário do Botafogo,
amanhã, no Morumbi, Renato apro-
veitou para criticar os dirigentes do
Fluminense. "Essa 

política de baixos
investimentos está errada", disparou.
O atacante, que perdeu o passaporte,
já tirou um novo e viaja com a sele-
ção brasileira para Londres na próxi-
ma semana. "Vamos vencer o São
Paulo e ajudar Flamengo e Flumi-
nense. Eles que façam a parte deles",
desafiou o ponta.

Renê, que volta ao time amanhã,
está preocupado com a arbitragem de
José Mocellin. O zagueiro foi expulso
pelo juiz gaúcho no jogo com o San-
tos. "Ele foi injusto. Mc deu o cartão
num lance em que o Pingo colocou a
mão na bola, não eu", reclamou. Re-
nê, que ainda não foi julgado, teme
ser suspenso por mais jogos e ficar
fora de partidas das semifinais do
Campeonato. "E além disso continuo
pendurado com dois cartões amare-
los", lamenta.

Amor bandido
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Duranteos últi-
mos dias tor-
naram-se fre-
qüentes as
notícias de
torcedores
que vão aos
treinos para
provocar jo-
gadores e
acabam causando conflitos.
Aconteceu no Flamengo, no
Fluminense e até no líder Bota-
fogo, e se as coisas continua-
rem como estão no Vasco tere-
mos problemas iguais cm São
Januário.

Está claro que o torcedor
não tem o menor direito de
provocar um jogador quando
ele está trabalhando. Não exis-
te paixão que absolva tal atitu-
de, como também não há justi-
Reativa para algumas reações
violentas dos jogadores. A
agressão, seja ela verbal ou fí-
sica, não leva a nada, por
maior que seja a paixão en-
volvida.

Começo a pensar que seria
justa a proibição da presença
de torcedores nos treinos, por
se tratar de um momento espe-
ciai de trabalho dos jogadores.
Gostaria de saber se estes mes-
mos torcedores aturariam al-
guém gritando sandices no seu
ambiente de trabalho, tirando-
lhes a concentração e a paciên-
cia.

Se a atitude dos torcedores
é em nome da paixão, em no-
me dos jogadores eu dispenso
este amor bandido.

¦
História de torcedor chato

contou-me certa vez o técnico
Tim, um dos maiores estrate-
gistas do futebol brasileiro.
Tim estava no Bangu, e todas
as vezes em que seu time ia
jogar no Maracanã um torce-
dor postava-se atrás do túnel,
nas gerais, e gritava o tempo
todo:

— Ô Elba, bota o time no
ataque — repetia sem cessar o
torcedor, que, entre outras coi-
sas, sabia até o nome próprio
do técnico.

Um dia, Tim saiu do Bangu

e loi trabalhar no Fluminense,
certo de que, além de trabalhar
no time do seu coração, de
quebra estaria livre do chato.
Para sua surpresa, porém, no
primeiro jogo do Fluminense,.,
ele sentiu um arrepio na espi-
nha quando ouviu a mesma
voz. gritando.

O Elba, bota o time no ata-
que.

Habitualmente calmo, dessa
vez Tim não resistiu, olhou pa-
ra trás, identificou o torcedor,
e no próximo grito ele virou-se"
e perguntou:Mas nem no Fluminense
eu estou sossegado? Afinal de
contas, você é Bangu ou Flu-
minense?

Sou seu colaborador —•
arrematou o chato

0
Por razões óbvias, os nervos

andam à flor da pele lá na Gá-
vea, prejudicando um pouco o ¦
rendimento do time nos treinos
e nos jogos. Houve uma série
de contusões provocadas pela ,
tensão nas jogadas mais duras.

Sabemos que a situação do
Flamengo no campeonato é"
delicada, mas uma vitória hoje,
sobre a Portuguesa, dará alívio
e alento, coisas que o lime tan-*
to necessita. Se o Flamengo"
está sem Gaúcho, deve festejar"
a volta de Nélio, um atacante
tecnicamente completo e que
só precisa de mais fôlego e
atenção para se tornar um cra-„
que,.

E só uma questão de calma.
Camisa e força de vontade o ti-
me tem de sobra.

E o presidente da Confede-
ração Brasileira de Tênis, Wal-
mor Elias? Deve, não nega c
pagará quando o pegarem.

m
Os árbitros brasileiros são ,

muito ruins, mas não é com
agressões e coação que eles vão
melhorar o nível, O tribunal da
CBF deve punir com o máxi-
mo rigor a qualquer agressor
de árbitro. Aliás, ainda esta
semana, um jogador pegou seis1
meses por ter saído do banco,
de reservas e agredido a um
bandeirinha.

Tyson humilhado
Alguns'guardas da penitenciária

de Indiana, onde está o ex-campeão
Mike Tyson estariam dispostos a
provocá-lo ao máximo para mantê-lo
preso o maior tempo possível. A re-
vclação foi feita pelo jornal New York
Post, que entrevistou por telefone um
dos presos. Tyson, que está em uma
solitária, deve ser punido novamente,
pois um dos membros da comissão
disciplinar é um guarda chamado
HulT, que vive dizendo que fará o
lutador "abaixar a cabeça".

Carioca leva tocha
A estudante de Educação Física

Lara Leite Castro, 19 anos, ganhou o
concurso de redação "Projeto Tocha
Olímpica", promovido pela Coca Co-
Ia, e representará o Brasil na corrida
de revezamento da Tocha Olímpica
que antecede a cerimônia dc abertura
das Olimpíadas, em Barcelona.

Lara, aluna do primeiro ano de
Educação Física da Universidade do
Rio de Janeiro, fará parte de um
grupo de 50 estudantes de todos o
mundo que levarão a tocha em terri-
tório espanhol. Sua participação será
no dia 12 dc julho, quando atravessa-
rá a cidade de Sevilha.

Bulls empata

O Chicago Bulls derrotou, quinta-
feira à noite, o New York Knicks (86
x 78) e empatou em laia série de
melhor de sete da semifinal da confe-
rência do leste. No grupo oeste, o,
Portland Trail Blazers venceu a se-
gunda partida contra o Phoenix Suns
(126 x 119), e vai liderando a sua
série. Os próximos jogos serão Bos-
ton Celtics x Cleveland Cavaliers e
Utali Jazz x Seattle Supersonics.

Yôlei masculino começa seus

amistosos no ritmo da Liga

O esporte no Rio

Valquíria Daher
São Paulo — 30/09/89

OSAKA —
Chegou a hora
da seleção brasi-
leira masculina
de vôlei mostrar
seu valor. A dois
meses e meio dos
Jogos Olímpicos
de Barcelona, o

Barcelona 92
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BÂNERJ
time treinou muito, mas jogou pouco."Temos 

que botar este pessoal para
jogar bastante. Nos treinos, eles estão
batendo na bola com aquela vontade
de estar jogando de verdade", explica
o técnico José Roberto. Amanhã, à
uma hora da madrugada (horário dc
Brasília), a equipe enfrenta pela se-
gunda vez a seleção japonesa, em
amistoso preparatório para as duas
partidas contra a Coréia do Sul,
na estréia brasileira na Liga Mundial,
nos dias 15 e 16.

"Nosso time está no mesmo nível
da Coréia. Na semana passada, joga-
mos seis amistosos. Vencemos três e
perdemos três. Jogar conosco está
sendo um ótimo teste para o Brasil",
analisa Oko Seiji. técnico do Japão e
considerado o melhor jogador da
Olimpíada de Munique, em 1972. O
Brasil estréia nos Jogos Olímpicos de
Barcelona, justamente contra os eo-
reanos, no dia 26 de julho, mas Oko
aposta nos brasileiros. "A Coréia
evoluiu muito, mas rende pouco em
competições internacionais", opina.
Para o treinador japonês, os maus
resultados brasileiros em 1991 são si-
nal de fraqueza. "Este time do Brasil
precisa de experiência. Mas pode che-
gar mais longe do que a equipe a
medalha de prata em Los Angeles".
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Maurício, mais experiente, é o trunfo de José Roberto

O principal problema de José Ro-
berto para os jogos contra a Coréia,
pela Liga Mundial, é a total falta de
informações sobre o adversário. "A
última comissão técnica não deixou
material algum sobre as outras sele-
ções. E eu fiquei de fora por um ano,
preciso de informações", contou o
José Roberto ao técnico japonês.

O Brasil vai jogar com Amauri,
Jorge Edson, Tande, Maurício, Mar-
ceio Negrão e Giovane. O Japão ain-
da não definiu o time, pois sofreu o
desfalque de seu principal jogador,
Nakagaichi.

Apesar dos primeiros jogos, o rit-
mo de treino da seleção brasileira
continua muito forte. Após o jogo de
amanhã, o time não descansará. Vai
fazer musculação, evitada nos últi-
mos dois dias para não prender a
musculatura durante as partidas.

Com tanto treinamento, José Ro-
berto só lamenta o pequeno número
de amistosos. A disputa da Liga
Mundial vai obrigar o Brasil, que está
no grupo da Coréia, França e da
atual campeã mundial, Itália, a jogar
seis finais de semana seguidos, com
16 partidas, caso a equipe se classifi-
que para a semifinal.

FUTEBOL DE PRAIA
Última rodada da fase semifinal do Campeo-nato Estadual nas categorias amador e aspirante,com jogos a partir das 14h30. Amador: Areia xForça e Saúde, Racing x Prado Jr., Dinamo xEmbalo e Copacabana x Colorado. Aspirante:Areia x Chelsea, Racing x Prado Jr.. Dinamo xEmbalo e Copacabana x Bairro Peixoto.

JUDÔ
No Tijuca Tônis Clube, a partir das 13h. I CopaTiradentes. para juvenis, juniores e seniores.

Também no TTC. às 9h. terceira etapa do circuito
de faixas pretas do Rio.
? Em Petrópolis. no Clube Magnólia (Rua Bigen.1.732), cerca de 300 atletas participam do Cam-
peonato Regional das Serras — os quatro pri-meiros colocados em cada classe e categoria
disputarão o Estadual, em junho.
BODY BOARDIWG
Cl Abertura do Circuito de surte e body boarding
de Niterói, üs 8h. A competição começa com osurte (open, júnior, mirim, longboard. iniciantes emaster) o passa para o body boarding (sênior,júnior, iniciantes e feminino).

Ipüfgp / AMANHÃ

AUTOMOBILISMO
No Autòdromo Nólson Piquet, om Jacarepa-

guà, primeira etapa da Copa Petrobràs de Divi-são 1, a partir das 10h. A Copa Petrobràs serádisputada em trés etapas e conta pontos para oEstadual e para o Torneio Rio-Minas.
ATLETISMO

Às 8h30. II Corrida Comemorativa da Semanada Enfermagem, na orla da Lagoa Rodrigo doFreitas. A largada serã em frente ã igreja de São

Josô da Lagoa e. após percorrerem 8km, os i
corredores encerram a prova no mesmo local.
CICLISMO

Decisão da X Copa Itaú, a partir das 9h. om
volta do Maracanã. A competição será no siste-
ma eliminatório, ou soja. a cada volta os últimos
colocados sào eliminados.
NATAÇÃO

A partir das 8h30. na Barra da Tijuca (Canal de
Marapendi, 2.900), I Copa do AKXE Sport Side '
Club.

Hoje na TV

Manchete
11h30 — Sul-Americano de Fórmula

3: formação do grid, ao vi-
vo, direto de Tarumã

12h20 — Manchete Esportiva (noti-ciário)
12h35— Movimento Olímpico (bole-tim das Olimpíadas)
13li30— Deuses do Olimpo (história

dos heróis olímpicos)
23h30 — Tênis (boletim do Torneio

Internacional de Itu)
Globo
12h40 — Globo Esporte (noticiário)13h25—- Esporte Espetacular
16h00 — Campeonato Brasileiro de

Futebol: Portuguesa x Fia-
mengo, ao vivo, direto de
São Paulo

00h25 — Boxe internacional: Mel-
drick Taylor x Terry Nor-
ris, decisão do título do
Conselho Mundial de Bo-
xe, categoria médio-ligei-
ro, ao vivo, direto de Las
Vegas

Bandeirantes
16h00 — Campeonato Brasileiro de

Futebol: Portuguesa x Fia-
mengo, ao vivo, direto de
São Paulo

20h00 — Campeonato Brasileiro de
Futebol: Santos x Cruzei-
ro, video-teipe completo

23h00 — Bandeirantes 25 anos: Fia-
mengo x Atlètico-MG, final
do Campeonato Brasileiro
de 1980

OM
12h45 — OM Esporte (noticiário)
16h00 — Multiesporte (variedades)
Globosat
11h30 — Ginástica olímpica
14h30 — Automobilismo: Fórmula

Chevy
16h00 — Campeonato Brasileiro de

Futebol: Goiás x Corin-
thians. ao vivo

20h30— Motociclismo
22h00 — Vôlei: Campeonato Italiano
24h00 — Sinuca

mmmmm
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Carlinhos (E) confid na habilidade de Zinlio e Junior para o Flam en go nivolver a Portuguesa no toque (le hoi a

26 :k
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J?* i&Li&i'Uma vaguinha a raais no aviao

m -A composi^ao dos rcservas <fo delegable, substituido por Paulo Nu-* Flamengo para hoje deo traba- ncs. "Marcelinho sentiu", dizia o
lho ao supervisor Jairo dos Santos tecnico, ao mesmo momenta em que
so foi resolvida apfe o rccreativo de ooteia passava por tris dele bastante
ontem na Gavea, minalos antes de carrancudo, Apos uma converse com
time ir para o aeroporto. Quinfa-fei- Jairo e Carlinhos, acabou reintegra-
ra, Marcelinho queixou-se de dores do ao grupo que viajou para Sao
no ptibis ao medico Giusepe Taranto, Paulo. E ningucm saiu da iista. Se-
diante de Carlrahos. Ontem a tarde, guiram ainda Roger, Mauro, Fabi-
por causa disso, cle foi afastado da nho, Djalma Dias e Toto.
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\ii • Video game •
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Alcyr Cavalcanti — 07/04/92

Som o Videocassote
• Vídeo game •
TV • Câmera •

Flamengo 
joga 

seu sonho em 90 minutos

O Flamengo torce para que sua
torcida, que é muito grande em São
Paulo, seja maior que a da Portugue-
sa, esta tarde (16h) no Canindé, anu-
lando uma das vantagens do adversa-
rio num jogo em que o rubro-negro
não pode nem pensarem perder. Um
empate até é considerado bom resul-
tado, pois todo mundo na Gávea
acredita que a classificação à segunda
fase do Campeonato Brasileiro seja
certa com 22 pontos — o Flamengo
tem 17 e faz as duas partidas finais
(Goiás e Internacional) no Maraca-
nã. As TVs Globo e Bandeirantes
transmitem a partida."É, seria muito bom que isso
acontecesse", concordou o técnico
Cadinhos, à lembrança de que seu
time tem boas chances de ser incenti-
vado no Canindé por uma torcida
maior que a da Portuguesa. Quanto à
outra vantagem paulista, a de jogar
em casa, o Flamengo pretende repetir
a receita que deu certo nas vitórias
sobre Guarani, Palmeiras e Corin-
thians, todas fora de casa: tocar a
bola pacientemente, atraindo o ad-
versário e explorando contra-ata-
ques.

Por isso, que ninguém espere um
Flamengo partindo com tudo para o
ataque. "Não 

podemos nos afobar,
temos que administrar bem o jogo,
deixar que a Portuguesa tome a ini-
ciativa e nos conceda espaços. O Fia-
mengo vai tentar a vitória, mas sem
precipitação", analisou Carlinhos. Se
o jogo estiver empatado a 10 minutos
do final, dificilmente o time ficará
insistindo na frente e correndo riscos."Também não vamos ficar na defesa
levando sufoco. O melhor será tocar

a bola conscientemente; esperando
que eles se abram", ressalvou.

Júnior Baiano não sentiu mais na-
da da contusão no joelho sofrida na
véspera e participou normalmente do
recreativo de ontem à tarde, na Gá-
vea. Gaúcho, que correu em volta do
campo, deve voltar no próximo do-
mingo em Corumbá, num amistoso
com o Corumbaense, pela cota de
CrS 20 milhões, aproveitando a pau-
sa na tabela do Brasileiro.

Portuguesa —Marcar Júnior e
Zinho com rigor é a fórmula da Por-
tuguesa para vencer. O time é 17°
colocado, com 12 pontos ganhos, c
precisa de uma vitória para fugir à
ameaça de disputar o próximo Brasi-
leiro fora do grupo de elite da compe-
tição.

Flamengo e Portuguesa já se en-
frentaram 37 vezes, com 20 vitórias e
70 gols rubro-negros, nove empates,
oito vitórias e 50 gols do time paulis-
ta. Em 11 jogos pelo Brasileiro, sete
triunfos do Flamengo, contra dois
empates e duas derrotas, 12 gols con-
tra sete.

Luis Carlos Dnvid — 0//02/93

Portug-uesa Flamengo
Rodolfo Rodriguez 1 OUmarZe Maria 2 CharlesVladimir 3 Junior BaianoC16ber 4 Wilson GotardoCharles 6 PiiiCapitdo 7 UidemarBaiano 8 MarquinhosDfiner 10 5 JuniorMauricio 11 ZinhoNilaonD 10 Jiilio C6aarAdil 11 9 N61ioTecnico: Tdcnico:Oalli Carlinhos

Local: Canindé (Sflo Paulo). Horário: 16hJuiz-, Ivo Tadou Scatola (PR). Aa rádios Nacio-nal (1130 khz), Globo (1220 khz) o Tupi (1280khz) e as TVs Globo e Bandeirantes transmi-tom a partida  ..
Carhnlios (E) conjia na habilidade de Zinho e Júnior para o Flamengo envolver a Portuguesa no toque <lc bola

QUEM BRIGA PELAS VAGAS
O Campeonato Brasileiro abre a 17a rodada com dois classificados (Bota-

fogo e Vasco) e muitos ameaçados. Só quem pode garantir outra vaga neste
fim de semana é o Bragantino. Na outra ponta da classificação, o número de
candidatos é maior. Bahia, Atlético-MG e Atlético-PR podem perder até as
(poucas) probabilidades matemáticas de conseguir um lugar na próxima fase.

Classificação

BRAGANTINO
¦ Uma vitória em
Campinas, sobre o Gua-
rani, é suficiente para o
que o atual vice-cam-
peão brasileiro seja o
terceiro time com lugar certo na semifi-
nal. Com 21 pontos, a equipe de Bra-
gança Paulista faria um grande bem a
Fluminense, Sport, São Paulo, Fia-
mengo e Cruzeiro se vencesse.

SANTOS
S Não se pode negar
que está dando sorte.
Perdeu três pontos em
dois jogos e continua
com boas chances.
Uma vitória sobre o Cruzeiro, hoje,
deixa a equipe bem perto de conse-
guir um lugar na semifinal. Se perder
a situação se complica: precisará der-
rotar Bahia e Vasco, fora de casa.

INTERNACIONAL
¦ Se derrotar o Vasco,
pula para 21 pontes e
praticamente garante
um lugar na semifinal
— se perder, contudo,
vai depender de uma vitória sobre o
Flamengo, na última rodada, fora de
casa, para chegar lá. Pior: pode a-
cabar a rodada em 8o lugar, deixan-
do sua torcida desesperada.

CORINTHIANS

H Com 18 pontos e ^ a
seis vitórias, ficará
quase classificado com «l§||p
uma vitória sobre o
Goiás, hoje, no Serra
Dourada. Se perder ou empatar, jo-
ga tudo contra o Fluminense, dentro
de duas semanas, em casa. Seu sal-
do de gols (dois) é um dos menores
entre os times que brigam pela vaga.

24 16 11 2 3 36 16
2°...yasco "."22 

""""iS""""9*3""" 
28 13

3°.. Bra ga nt i no 14 11
4° Inter na cio nal 19 16 7 5 19 16

i§ 16 6 6 4 20 16
Corinthians ,16 6 6 4 20 18
.Cruzeiro 17 16 6 5 5 16 11
Flamengo 17 16 6 5 5 26 22
Sao Paulo 17 16.". ..6*""""5 17 13
Sport 17 16 4^9 3 14 12

1.1 ® ...Gua ran 16 16 6 4 6 1i 17
16 16 5 6 5 19 16

.13 ... Pa! HP. o i.r a 15 16 6 3 7 20 16

.14°. At 16t j CO-PR 14 16 4 6 6 16 28
15°... Bahia 13 16 4 5 7 20 21
Atl6tico-MG 13 16."*.". 4 13 18

1J.?....Port!J.$!U©sa 12 16 4 4 8 18 23Goi^s 12 16 3 6 7 17 2819° ^ Náutico
20° Paysa nd u

¦ ¦-

CRUZEIRO FLAMENGO
@ A vitória sobre o
Vasco serviu para reco-
locar a equipe mineira
entre aquelas que bri-
gam pela vaga. Se der-
rotar o Santos hoje, ultrapassa o time
paulista na classificação e deixa a
decisão para o jogo contra o Flumi-
nense, na 19a rodada, nas Laranjei-
ras. Tem bom saldo de gols ( + 5).

0 Situação parecida
com a do Cruzeiro.
Após o jogo contra a
Portuguesa, hoje â tar-
de, terá mais duas par-
tidas no Rio — uma delas contra o
Inter. Está na torcida também por
um tropeço de Santos e Corinthians
e dos confrontos diretos entre Flu-
minense, Sport e Cruzeiro.

VEIGA SOM

CENTRO • TÜUCA • NITERÓI
Te!.: PBX 221-1525

Cruzeiro e Santos
Insatisfeito com a antecipação da

partida, incialmente marcada para
domingo, o Cruzeiro enfrenta o San-
tos, hoje às 16h, na Vila Belmiro.
Provável time: Paulo César, Paulo
Roberto, Paulão. Célio e Nonato.
Andrade, Rogério Lage (Ramon) e
Luís Fernando. Macalé, Charles
(Aélson) e Cleison (Édson). O Santos
de Geninho foi definido com Sérgio,
Dinho, Marcelo, Fernandes, Luiz
Carlos e Veiga; Axel, Bernardo e
João Paulo: Almir, Paulinho e Cili-
nho.
Goiás e Corinthians

O Corinthians enfrenta o Goiás,
110 Serra Dourada, às I6I1. precisando
ganhar para manter suas chances. O
time vai com Ronaldo, Wilson Ma-
no, Marcelo, Guinei e Jacenir; Jairo,
Ezequiel e Neto; Fabinho, Dinei e
Paulo Sérgio. Já Lapola escalou o
Goiás com Cléber, Wilson. Vladimir,
Sanderlei e Rubens; Dalton. Marcelo
Borges e Wallace; Niltinho. Túlio e
Cacau.

SAO PAULO
1 Mais preocupado
com a Libertadores,
tem dois jogos em casa
(Botafogo, amanhã, e
Náutico, na última ro-
dada) e boas chances de ficar entre
os oito e lutar pelo bicampeonato.
Uma derrota, contudo, no fim de
semana, pode tirá-lo da faixa dos
classificados (é o 8o até agora).

5PFC 0 Seus três últimos
jogos são contra equi-
pes que têm chances
de classificação (Flu-
minense, Inter e Pai-
meiras, pela ordem), o que po-
de facilitar (ou não) sua vida. Se
vencer o Fluminense, elimina o
time do Rio — se perder fica mal:
tem apenas quatro vitórias.

GUARÀNI
E Tem a seu favor o
fato de jogar suas três
últimas partidas em
Campinas; contra, o
saldo de gols (- 6). Pa-
ra ter certeza de ficar entre os oito
semifinalistas, deve vencer os três jo-
gos (Bragantino, Atlético-MG e Bo-
tafogo). Se perder um ponto, tica na
dependência de outros resultados.

pINl»

FLUMINENSE
E3 Na mesma situação
do Guarani, mas faz
um jogo fora (contra o
Corinthians, daqui a
duas semanas). Andou
vacilando e perdeu pontos importan-
tes (contra o Guarani, domingo, nas
Laranjeiras, por exemplo) que fazem
falta agora. Não pode nem pensar
em empatar contra o Sport. amanhã.

Não depende só do
futebol de seus joga-
dores para conseguir
uma das vagas na se-
mifinal. Com 15 pon-
tos, pode chegar a 21 — e, assim,
eliminaria de imediato Atlético-PR
e Sport — e ficar na torcida para
derrubar Guarani, Fluminense, São
Paulo e Flamengo (ou Cruzeiro).

1 Até mesmo na ma-
temática fica difícil
para seus torcedores
terem esperanças.
Mais fácil começar a
pensar a ficar entre os 14 que (teori-
camente) formarão um grupo mais
forte em 93. Tem de vencer todas e
secar oito adversários. Para compli-
car ainda mais, tem saldo ruim (-12).

El Enfrenta, amanhã,
no Mineirão, o Atléti-
co-MG. Neste jogo,
pode ser eliminado
(se perder ou empa-
tar) ou eliminar (se vencer ou em-
patar). Nem todos os santos da Ba-
hia podem dar esperanças reais aos
torcedores. Pode, contudo, atrapa-
lhar bastante a vida do Santos.

m

ü Está na mesma si-
tuação do Bahia. A
única diferença é
com relação a quem
pode atrapalhar: sua
vítima é o Guarani, na 18J rodada,
dentro de duas semanas. Faz con-
tas para ficar entre os 14 melhores
do ano, após um péssimo início de
Brasileiro, pensando em 93.

Fluminense tenta se acalmar

xingada, respondeu: "O Sport é que
vai ser a mãe, porque ele é que vai
parir". Renê, que pela primeira vez
começará um jogo como titular, tam-
bem estava confiante. "Estou sem rit-
1110, mas como o jogo é decisivo vou
me superar". Ezio lembrou o gol que
marcou no último confronto entre os
dois times (Fluminense 3 a 0, cm
maio passado) e alertou para a im-
portância das jogadas pelas pontas.
Ontem, o técnico Artur Bernardes
treinou um esquema com Renato e
Paulinho jogando abertos e apertou a
marcação na saída adversária.

Quem via os jogadores falando e
correndo da forma como fizeram nos
últimos dois coletivos -- os titulares
fizeram oito gols — não acreditaria
que se tratava do mesmo grupo que,
no jogo com o Náutico, 

"se 
confor-

mou com o empate. A verdade é que
eles parecem ter acordado para a rea-
lidade: ou passam na prova de logo
— a primeira delas, pois o time neces-
sita vencer ainda o Corinthians e o
Cruzeiro para chegar as finais — ou a
maioria está condenada a trocar o
Rio por alguma cidade onde haja um
clube interessado no.s seus passes.

Depois de uma semana conturba-
da. os jogadores do Fluminense estão
em busca de tranqüilidade, dentro e•fora do campo. Chegou a hora de se
concentrar no jogo com o Sport,
amanhã, ás 16 h, nas Laranjeiras, e a
receita para conseguir a vitória e
manter as chances de classificação no
Campeonato Brasileiro é não perder
a calma, mesmo se a torcida hostili-
zar o time ou o gol demorar a sair.

A promessa de facções de torcida
de fazerem um enterro simbólico da
diretoria, antes do jogo, não indica
que o time terá a sua solidariedade. O
reforço de segurança providenciado
pelo clube também contribui para o
clima de batalha. Some-se a isto o
fato de que o Sport deve jogar na
retranca, como o Guarani na partida
passada, e os jogadores ganham três
motivos para perder o sono. Bobó,
no entanto, garante que ninguém está
nervoso. "Não existem mais garotos
aqui. Todos são maduros e saberão
com o se comportar se a situação se
mostrar adversa", confia.

Bobo era a imagem do otimismo.
Perguntado se estava temeroso de
que. nu dia das mães. tixesac a

DAS MÃES
SOMENTE HOJE (09/05) ATE 16:00 H

TUDO ESV3 3 VEZES IGUAIS SEÊVã JUROS
imbuía ou cerejeira

PORTA BALCÃO COLONIAL (Arco e Reta)
ANGELIM/ANDIROEA

1,20x2,10 — 3 x 84.000, = 249.000,
1,40x2,10 — 3 x 97.00Qr~-291.000,

Veja nossas
97.009,—^?1-
ofêrtas n(

3 x 60.000,
= 180.000,

5216 Ext
De: f4&rôÇJ0,

A VISTA
Por: 3 x 40.000

= 120.000,
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222-0394
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nos classificados deste jornal.
JACAREPAGUÁ: R. Cândido Benicio, 3.650
TIJUCA: R. Barão de Mesquita, 380 • Loja B

CENTRO: Praça da República, 63
SÃO GONCALO:

RODOSHOPPING - R. Or. NikrPeçanha, 58 • Loja 54
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Táblita
Congelado om 1.9428
l^ònto: Banco Central.

TO°™" 
~~

TR 20,30
!PD  0,926861
Var.mês alé 08.05  4,752437
Vakmès até 11.05  5,723347
índice acum até 11.05  10,81949310

PéBar Cr$
'É" Paralelo ~

Mi-j - 2.650,00 |
£ 2.600,00

ns2.570,00
! 08.05 07.05 07.05

Ba Comercial

2.502,50;ff,. 2.480,80
m*

2.459,25.... ...... v<...... ..... . v.
00.05 07.05 08.05

Fónte: Banco Central e Andima

inflação

IGPM/FGV %
Fevereiro 27,86
Março 21,39
Abril 19,94
Acumulado no ano.... 130,02
Em 12 meses 665,971 \
INPC/IBGE %
Janeiro 25,92
Fevereiro 24,48
Março 21,62
Acumulado no ano.... 90,63
Em 12 meses 574,59

FIPE/IPC %
Janeiro 25,89
Fevereiro 21,57
táárço 21,74
À'cúmulado/ano 86,32
Em 12 meses 563,81

DIEESE/ÍCV %
Janeiro 29,38
Fevereiro 21,86
Março 24,50
Acumulado/ano 96,29
Em 12 meses 621,18

INDICADORES
BTN  CrS 1.372,6068"
UPC  CrS 15.368.43

(2o trimestre)
UPF  CrS 17.218,04
Uíir .04.05  CrS 1.382.79
Ulir diária  CrS 1.446.76
TaxaAnbid nd
IBA/CNBV  14.812.684

pontos
l-SENN  9.843 pontos* atualizado pela TR acumulada

Ouro cr$

27.850,00
27.750.00íl:

27.740,00

05.0S 07.05 08.05
Fonte BM&F

Salário
Fevereiro CrS 96.037,33
Março CrS 96.037,33
Abril CrS 96.037,33
Maio CrS 230.000,00
wmmmmmmmmÊiiÊÊaÊaÊmmmmmtÊÊKaammmmmm
Caderneta
Março dia 01.03  26,2381%
Abril dia 01.04  24,8914%
Maio dia 01.05  21,6854%
Dia 09.05  19.7308%

IBV (em pontos)

8.974

8.587

8.428
Oe.05 07.05 08.05

FGTS
Outubro 18,1512%
Novembro. 23.2112%
Dezembro. 30.2390%
Janeiro. . 27,5161%
jfevereiro.. 24,8146%
Marco 24.3984%
Abril  28,1340%
'ASugueS

Fator de Cone?ao
Residential

)tSN (Teto) Mar. | Abr. |

(,Anual 5,5760 8.0805
, Semestral 3,4331 3.5704
Quadrimestral 2,2943 2.4095

f (de jul/89 a 20/09/90)

Comercial IGP
Abril

IQPM
Maio

•Anual 7.1160 7.6597
Semestral 3 6932 3.5723
Quadrimestral 2.3335 2,3002
Trimestral 1 9105 1.8616
Bimestral 1 5062 i 4560

Nfcg-

m
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Empresários com Marcílio

¦ Ministro é homenageado e garante a queda substancial da inflação ainda em maio

Depois de uma semana às voltas
com boatos de fritura e de completar
um ano à frente da Economia, o mi-
nistro Marcílio Marques Moreira foi
parabenizado ontem, em seu gabinete
no Rio, pela queda. Da inflação, bem
entendido. O presidente da White
Martins, Félix de Bulhões, à saida de
um encontro reservado de duas horas
no final da tarde com o ministro e
mais 12 pesos-pesados do empresa-
riado, contou que o ministro garantiu
uma "queda substancial" da taxa
ainda em maio e, o que é melhor,
convenceu os presentes. 

"Todos dis-
seram que a política está no caminho
certo", explicou Bulhões.

O encontro com empresários foi o
ponto alto da agenda de Marcílio no
Rio, que envolveu ainda a cerimônia
de entrega do título de Personalidade
do Ano pela Associação Brasileira de
Propaganda (ABP), durante almoço
na sede social do Jóquei Clube.

O otimismo demonstrado pelo mi-
nistro aos empresários já havia sido
oferecido, em menores doses, aos jor-
nalistas. Mesmo sem fazer menção a
um plano organizado de redução de
juros, o ministro acenou com a hipó-
tese de uma taxa menor, logo que a
receita do governo comece a sentir os
efeitos da "reforma fiscal de transi-
ção", aprovada pelo Congresso no

ano passado. Marcílio citou a recupe-
ração da receita tributária em abril,
na comparação com março, e infor-
mou que as expectativas para maio
são de manutenção da tendência,"promissora mas insuficiente".

Retomada — Os empresários
presentes ao encontro festejaram os
primeiros indicadores de uma reto-
mada da economia. Rubel Thomas,
da Varig, comentou que os assentos
da Ponte Aérea Rio-São Paulo, um
bom indicador do ritmo de negócios,
estão aumentando a ocupação. Os
empresários varejistas, como André
de Botton, da Mesbla, e Arthur Sen-
das, informaram que as vendas no
primeiro quadrimestre melhoraram
em relação ao ano passado. 

"Nós,

por exemplo, tivemos um aumento
real de 4% nas vendas", exemplificou
Bulhões.

Marcílio prometeu a conclusão do
projeto de reforma tributária em no
máximo um mês, de forma a tornar
possível a votação antes do recesso
parlamentar. O ministro admitiu que
ainda não há o que comemorar, com
exceção da melhoria de perspectivas.

Boas perspectivas, por sinal, é o
que Marcílio identifica na negociação
com os credores, marcada para se-

gunda-feira. O ministro espera a con-
firmação do desconto médio de 35%
no principal da dívida, proposto pelo
governo, e o acerto com os bancos
comerciais no primeiro semestre.

A pressão de empresários e gover-
nadores contra os juros e os saques a
supermercados não pareceram preo-
cupar Marcílio, a ponto de inspirar
uma reversão de políticas. 

"Temos de
manter o rumo, para poder corrigir
não os últimos seis meses, mas 13
anos de recessão", concluiu.

|—| A diversidade de cardápio é o
'— principal trunfo do governo
para obter dos credores o descon-
to médio de 35% na dívida exter-
na. Os bancos têm seis opções de
acordo, sendo três com garantias
(descontos no principal, nos juros
a vencer e temporário dos juros) e
três simples (reestruturação com
dinheiro novo, desconto têmpora-
rio dos juros por meio da troca
por bônus e temporário com rees-
truturação dos contratos vigen-
tes). Para sustentar os custos do
acordo, que envolve a normaliza-
ção de pagamentos ao exterior, o
ministro confia na situação de cai-
xa do Tesouro, "compatível com
as metas fixadas junto ao FMI".

Luiz Carlos David

Marcílio e Gros receberam elogios de 12 grandes empresários do Rio

Grande trunfo é tranqüilidade

Eli Teixeira

BRASÍLIA — Pela primeira vez em
vários meses, um assessor do ministro
da Economia se mostrava ontem ali-
viado ao analisar um quadro com
dados da arrecadação federal. Luís
Fernando Wellisch, secretário da Fa-
zenda, pôde saborear uma receita de
impostos de CrS 7.6 trilhões em abril,
um aumento de 72% sobre os valores
de março. A satisfação do secretário
tem fundamento.

Ao completar hoje um ano como
ministro da Economia, Marcílio
Marques Moreira ainda não resolveu
o maior problema da economia na-
cional: equilibrar as finanças públi-
cas, o que ajudará a derrubar a infla-
ção, estacionada nos 20%, apesar da
recessão que já tirou o emprego de 1
milhão só na Grande São Paulo.

Marcílio apresenta como trunfo
ao final de 12 meses de administração
o clima de tranqüilidade econômica
que conseguiu trazer ao país. a nor-
malização das relações brasileiras
com a comunidade financeira inter-

nacional e uma total liberação de pre-
ços. Na semana que vem o ministro
irá liberar os preços dos últimos pro-
dutos controlados pelo governo — os
remédios para tratar doenças crôni-
cas.

A inflação se mostra persistente,
como reconhece a própria equipe
econômica, porque o governo ainda
não conseguiu fazer um ajuste fiscal
definitivo, de forma que a arrecada-
ção federal seja suficiente para pagar
todos os gastos da União. Existe nes-
te momento um precário equilíbrio
fiscal obtido com o maior corte de
gastos já imposto ao setor público.

Marcilio aumentou em quase 20%
o arrocho de salários dos servidores
públicos iniciado pela ex-ministra Zé-
lia Cardoso de Mello. O ministro
chega ao primeiro ano de Ministério
com os funcionários públicos prepa-
rando uma greve geral e ouvindo
quase diariamente de seu gabinete li-
deres sindicais reivindicando o fim da
recessão econômica.

Nesses 12 meses Marcilio Mar-

Políticos elogiam postura

Rita Tavares

Num final de tarde de sexta-feira,
o deputado Francisco Dornelles
(PFL-RJ) ligou para o ministro da
Economia, Marcílio Marques Morei-
ra. para conversar sobre o Mercosul.
Ele não estava, mas sua secretária
disse que ele telefonaria de volta. Na
manhã do dia seguinte, Dornelles foi
caminhar no caiçadão da praia e.
quando .seu telefone celular tocou,
surpreendeu-se com uni solícito Mar-
cilio. "Com atitudes como esta. ele
conquistou a classe política", avalia o
deputado. Nesse primeiro aniversá-
rio. o ministro demonstrou que res-
peita o Congresso e os políticos. Tan-
to que Dornelles já lhe ofereceu uma
llcha de filiação do PFL. Marcilio
apenas riu diante do convite.

Ao longo desses 12 meses de Mar-
cilio no ministério, ele quis. tentou e
conseguiu estreitar o relacionamento
com o Congresso. Do PSDB ao PT,
passamio pelo PF1 e PMDB. os par-

tidos reconhecem que tanto Marcílio
quanto sua equipe sempre estiveram
abertos ao diálogo. "Na época da
Zélia era diferente. Ela só vinha aqui
convocada", recorda Benito Gama
(PFL-BA). que presidiu a Comissão
de Finanças da Câmara dos Depu-
tados até março último. "As atitudes
pedantes da ex-ministra dificultavam

relacionamento com o Legislativo",
completa o deputado Paulo Hartung
(ES), vice-líder do PSDB. que conhe-
ceu o novo esquema de trabalho do
ministério na preparação do Orça-
mento da União.

Relator do projeto de ajuste fiscal
do governo na Comissão de Finan-
ças. Gama conversa toda semana
com o secretário de Política Econò-
nuca. Roberto Macedo, e com Ar\
üswaldo Mattos Filho, coordenador
de um grupo que estuda uma reforma
fiscal ampla. "Esse tipo de atitude
pesou muito no trabalho da comis-
são. Mesmo quando há discordam

s. elas são colocadas desde o inicio

A inflação nos

últimos 12 meses (%)

Mês Ígp IGP-M Fipe

Mai 6,53 7,48 5,76

Jun 9,86 0,48 9,78

Jul 12,83 13,22 11,30

Ago 15,49 1 5,25 14,42 ^

Set 16,19 14,93 16,21 «pp
...?»»»««•?

Out 25,85 22,63 25,17

Nov 25,76 25,62 25,39

Dez 22,14 23,63 23,25

Jan 26,84 23,56 25,89

Fev 24,79 27,86 21,57

Mar 20,70 21,39 21,74

Àbr 
' 

20,00- 19,94 22,50*
* Estimativa

Fonte: IBGE, FGV e Fipe
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Bnzofa entrega prêmio Personalidade a Marcílio

ques Moreira não mudou ninguém na
equipe econômica e tornou-se um dos
integrantes mais poderosos do gover-
no quando viu quase metade do Mi-
nistério Collor ruir á sua volta. Assu-
miu o Ministério com uma inflação
abaixo dos 10%, mas com todos os
preços congelados pelo Plano Collor
11. Sua política destoou de tudo que
foi feito nos últimos sete anos. a co-
meçar pela opção de não baixar qual-
quer novo pacote econômico ou con-
gelamento de preços.

Viveu momentos críticos, como
em setembro do ano passado, quando
se criou por dois dias o clima de que a
qualquer momento desabaria sobre
as cabeças dos brasileiros mais um
choque econômico. Grandes super-
mercados convocaram funcionários
para remarcar preços a noite toda,
mas tiveram de recuar uma semana
depois. Hoje, poucas pessoas ainda
apostam em congelamentos. Marcílio
fechou um acordo com FMI em ia-
neiro e cumpriu pelo menos 65% das
metas.

O que pensam os empresários
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da discussão", diz Gama. Dornelles
reforça: "Isso é a mão dupla na vida
política. Quando se dá atenção, se
recebe de volta."

Surpresas e sustos — Embora
diga que o estilo Marcílio é diferente
e melhor do que o modelo Zélia. o
senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
acha que o ministro poderia avançar
ainda mais. Há um mês, Suplicy deu
de presente ao ministro o livro A
economia para uma sociedade civiliza-
da. do americano Paul Davidson. Foi
uma das formas que encontrou para
cobrar mudanças no receituário eco-
nômico do governo. Inconformado
com o tamanho da recessão, o sena-
dor acha que Marcílio "tem compac-
tuado" com o presidente Collor nas
negociações fisiológicas que garan-
tem votos no Congresso em defesa da
ortodoxia econômica. Suplicy está
convencido de que Marcilio esta
preocupado com o crescimento da
pobreza no país. mas ele quer ações.

Josc Eduardo An-
drade Vieira, pre-
sidente do Consc-
Iho do Grupo
Bamerindus: "Um
excelente ano de
trabalho. Derru-
bou a inflação
sem trauma, sem
barulho ou em-

Ibrulho. Confio
em que, nos próximos 12 meses, ele
consiga reduzir a inflação a 1%. O
problema é que alguns querem que
ele abra as burras para eleger seus
prefeitos. Se abrir as torneiras, espero
que o faça com cuidado."

Luiz Fernando Furlan, vice-presi-
dente da Sadia: "Marcílio fez um ex-
celentc trabalho. Devemos a ele a
recuperação da imagem do Brasil no
exterior. Os rumos da política macro-
econômica também estão certos. A
estabilização da inflação foi conse-
guida às custas do suor e sangue do
setor privado, que teve de se ajustar
para sobreviver. O problema está no
setor público, que ainda precisa de
ajustes. E essa é a grande luta no
governo."

Emerson Ka-
paz, coordenador
do Pensamento
Nacional das Ba-
ses Empresariais:"O ministro não
foi mal. Eu daria
nota sete para o

I seu desempenho.
Neste ano ele

I conseguiu elimi-
nar o terror dos choques econômicos
ao não adotar pacotes. Com isso, deu
mais segurança e tranqüilidade para
os agentes econômicos. Conseguiu
um controle relativo da escalada in-
flacionária e uma sensível redução da
emissão de moeda. Mas seria preciso
que Marcílio Marques Moreira agisse
com mais presteza na criação da poli-
tica industriai, na reforma tributária
e na criação de mecanismos que au.xi-
liassem as empresas instaladas no
Brasil a se adequarem a abertura da
economia."

Mário Amato, presidente da Fiesp):"O saldo e positivo. O ministro de-

f:: ;l

volveu a confiança de que não haverá
mudanças bruscas nas regras do jogo.
Está no rumo certo. Vem empregan-
do uma política liberal e um processo
democrático nas decisões. O início
das privatizações é um dos bons si-
nais desta política. No entanto, nós
preocupa a dosagem da política ré-
cessiva que se tem prolongado em
demasia. A ponto de prejudicar a
saúde das empresas." ¦<-*

Washington Barbeito, presidente
da Transroll Navegação S.A.: "Acho
o Marcílio um homem sóbrio e equi-
librado, mas não se pode exigir mila-
gre dele diante de um estado que
gasta mais do que arrecada".

C r i s t i a n o
Buarque Franco
Neto, vice-presi-
dente do Banco
Bozano,Simonsen
: "O ministro
Marcílio está
conseguindo ven-
ccr todos os desa-

H fios que têm en-
frentado para a

queda da inflação. É certo que nin-
guém está satisfeito com os níveis
atuais do aumento do custo de vida,
mas a tendência gradual de queda
dos preços é firme. Além disso, é
importante que o governo crie alguns
mecanismos que protejam as classes
mais desfavorecidas e os trabalhado-
res, enquanto não consegue colocar
em prática a reforma fiscal e as refor-
mas constituionais.

Eron Mattos, diretor da Ahamec e
do Banco Cambial: "A 

política de
administração sem mágicas do minis-
tro Marcílio foi fundamental para
que o seu primeiro ano de gestão se
tornasse um marco. Há tempos não
tínhamos um ministro da Economia
não competente. Marcílio recuperou
a imagem do Brasil no exterior e, o
mais importante, conseguiu retomar
a credibilidade que o governo tinha
perdido ao longo dos últimos anos.
internamente. Estou confiante na
queda da inflação, apesar de em rit-
mo lento, e espero que o presidente
Collor não ceda às pressões de alguns
governadores para que demita o mi-
nistro Marcílio."

t -
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Aumenta o nível de

emprego nos EUA

Aviação

Wm INDICADORES ."a..:

WASHINGTON — A taxa de de-'•semprego 
nos Estados Unidos caiu

. para 7,2% em abril, pela primeira vez
. èm nove meses, informou ontem o

Departamento (Ministério) do Co-
mércío em um relatório que sugere

..claramente que o mercado de traba-" 
|ho começa a reagir, depois de meses
em baixa. O setor privado concorda:"A recuperação começou", disse Ro-
bert Deberick, economista-chefe daNorthern Trust, um grupo bancário"de Chicago.

~~~ Se considerada apenas a queda no
indice de desemprego, a diferença foi

•fité pequena. Mas as boas notícias no
mercado de trabalho não estão ba-

..séadas apenas nessa queda e sim no
,/crescimcnto do número de novos em-

pregos, que chegaram a 126.000, ex-
cluindo-se a agricultura. O setor ser-—viços e o comércio varejista estão
liderando a alta, segundo informou o"governo., Os números divulgados on-

.,4em refletem uma situação muito
mais positiva que a prevista inicial-

mente pelos economistas. Eles acha-
vam que o mercado de trabalho iria
reagir sim, mas com a adição de
72.000 novos empregos.

Um fator que diminuiu o brilho
das estatísticas divulgadas pelo go-
verno foi a queda no número de ho-
ras semanais trabalhadas, que passa-
ram de 34,5 para 34,4. Também foi
constatada diminuição no salário/ho-
ra, que passou de USS 10,55 para
US$ 10,54. "(Ainda) não há muito
poder de compra no bolso (dos con-
sumidores)", afirmou Don Ratajc-
zak, da Geórgia State University.

Analistas prevêem que até que a
indústria pesada realmente comece a
crescer, os próximos meses ainda vão
mostrar uma retomada pouco defini-
da. As previsões do FED, o Banco
Central, são de que esse crescimento
fique entre 2% a 3%, contra mais ou
menos 6% nas retomadas que se se-
guiram a recessões após a Segunda
Guerra Mundial.

Bolsas
. Fcchamcnto Variscfio I Record#dat Hecordedol

> t» * , , \,J 1  I alta om 921j baixaom92• <*¦'. .»v- -Vi<¦ ¦ ¦ ¦ ... : .

1 Tdqiiio 18.375,95 -34,93pts 2X801J8 16.787.33
| .(Nikkei)

Novaiorquo 3.369,41 +6,04pti 3.378,13 3.^72,41
| (Dow Jones)
Londras 2.725,7 +23,8pts 2.725,7 2.0427
ra
Frankfurt 1.748,18 -2,63 pta 1.764,80 1.578,73 #
(DAX-30)
Hongkong 5.608,19 -21,39pt8 5.631,21 4.301,78
(Hnntj Seng) ;•
¦f  II. •• .".••• , f vu - . , t.: - V • ¦ .. ¦ • •

Fonte: Routor

Bolsa de Londres bate novo recorde
# *¦ T* f."

. A' Bolsa de Londres
atingiu um novo recor-

...de ontem, estimulada

.."pelas esperanças de re-"cuperação 
econômica

Grã-Bretanha. O
-, índice Footsie, que me-
-de a valorização de 100

Colômbia
O Japão suspendeu 20 projetos de

...investimento que tinha programado"para a Colômbia, de valor não reve-¦lado. devido a problemas de ordem
pública que afetam o país, revelou
ontem Ikuo Gamo, representante da- Jíca, agência de cooperação interna-

xional. Diversos executivos japoneses">tèm 
sido seqüestrados por grupos¦•guerrilheiros e molestados por poli-

.ciais envolvidos em crimes.

blue-chips, ganhou 23,8
pontos, ou 0,9%, esta-
belecendo-se no nível
de 2.725,7. Trata-se do
terceiro recorde conse-
cutivo no fechamento.
O volume de operações
chegou a 896,2 milhões

de títulos negociados,
contra 779,1 milhões
na véspera. O recorde
de ontem só não atin-
giu níveis mais altos
devido a umas vendas
importantes quase no
encerramento.

mm
fVI©©Cia$<c<mc«o/t»6i**)

Ontem p Anteriorj

lene 133,25 132,65**Mwbo 
iffiis 1*348

I Franco 5,537 5,500
Franco sulpo 1,527 1,510
Libra' 1,7890 1,7960 ;

1I230' I
I D6lar
| canadonte" 1,2027 1,1987 i"fidST *1*81 "i*39'

1 Coroa sueca 5,924 5,893'iiicudo* 
iSSirHSEiio |'pe»at»' 1C&70 'ioj'ai' 

I
| Cmzoiro" &38S 2*64'

Peso
argerrtino" 0,9900 0,9900

I Peso
uruguaio" n.d.n.d. ¦" —

5S
Our

181

O (US*/onç«-trov)'••• fcf . |..'si Ontem Anterior

I Nova Iorque
| (Handyand

Harman)
j Londres*.

Paris
Zurique

1 HongKong

336,90 336,05

336,00 336,25
feriado n.d."335,50 336,45

334,95 33W5

Fonto: UPI

Fontos: Routor o EFE (Londroa); ' uma
libro compra US$ 1.7890. " UF*1 (Nova lorquo)

Pirelli
O grupo italiano Pirelli, que (abri-

ca cabos de eletricidade e pneus, in-
formou ontem ter tido um prejuízo de
729 bilhões de liras (IJSS 588 mi-
lhões) em 1991, um pouco mais que
as previsões iniciais, embora sua per-
formance tenha melhorado no pri-
meiro trimestre deste ano. O motivo
foi o fracassado processo de fusão
com a empresa rival Continental, da
Alemanha.

Còmmoditiii

(libras por t) Ontem ( Anterior

Cafá(maio) 681,00 666,00
Açúcar
(agosto)' 215,40 209,60
Cacau (maio) 565,00 541,00
Trigo {maio) 125,80 126,00
Suco de laranja
(maio);' 138,75 137,25

Juros
Emissão Fecha.
(90 dias) | monto

Um ano
atrás—- 

% Tesouro 3,70% 5,46%
I'c.o.'
| C. Paper 

" 3,95% 
5.88%

Euroddlar 4,06% 6,00%
I Libor n.d. n.d.

Fonto: Tho Wall Stroot Journal (30/41921

Petróleo
(USe/barrii)

ÍVV; Ontem ,Anterk»»WÊÈÈÊÊm. 1 I 
¦: Londres 19,60 19,55

Fonto: EFE (Londros);' om dólaros portonolada; " om centavos do dólar porlibra doso (UPI. Nova lorauol
Fonto: EFE, cotação do óloo cru
tipo Dront para ontroça om junho

Nesta segonda-feira, dia 11 de maio, o Fórum Kio-Século XXÍ

enfoca a Sociedade Civil e Ação Política do Estado. O Fórum

começa às 9h, no SENAI da Rua São Francisco Xavier, 601,

Maracanã. E nos domingos subsequentes, não perca no Jornal
do Brasil as matérias especiais sobre o Fórum Rio-Século XXII.

' 

Dia 11, o lema âo Foram

Rio-Século XXI é Sociedade

Civil e Ação Política.

Alba Zaluar

Arthur João Donato

Barbosa Lima Sobrinho

Luiz Alfredo Salomão

Pedro Mendonça

PARTICIPANTES

Rui Calandrini

Sérgio Zveider

Sônia Rejane Pimenta

\\ anderley Guilherme

Washington da Costa

SECRETARIA de industria
COMERCIO cif NOA E TECNOLOGIA
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Diagnóstico sugere soluções;

O 
diagnóstico sobre a avia-
ção comercial, feito pelo

Sindicato Nacional das Em-
presas Aeroviárias (SN EA) pa-
ra a Câmara Setorial de Trans-
porte Aéreo, enfatizou a
necessidade de recapitalizar as
companhias como forma de re-
cuperar o setor.

Foram sugeridas como me-
didas de apoio de efeito ime-
diato: o acesso a linhas de cré-
dito para capital de giro, a
adequação de preços e prazos
de pagamento do combustível
(inclusive redução de impôs-
tos), a diminuição de taxas ae-
roportuárias e de incidência de

ICMS sobre passagens e fif
nanciamentos para equipa-
mentos de apoio. Foi tambéni
recomendada a atualização
monetária de pagamentos
atrasados nos contratos dé
transporte com órgãos do g<>
verno, o aforamento de áreas
de aeroportos e a criação de
consórcios de passagens.

Estas medidas seriam prece-
didas, como forma de sobrevi-
vencia imediata, pela obtenção
de créditos a custos suportá-
veis e com planos de amortizà-
ção condicionados a um per!-
centual das receitas, segundo ò
diagnóstico do SN EA.

Detalhes do acordo
O acordo Vasp—Transbrasil,

na fase atual, só deverá integrar
os setores de reservas por com-
putador, equipamentos de ram-
pa nos aeroportos e bilhetes co-
muns (sem necessidade de
endosso). A propaganda poderá
ser conjunta quando o objetivo
englobar os interesses das duas
companhias.

Somente após a aprovação
do acordo pelo Cade vão ser
adotadas medidas que atinjam
os serviços aos passageiros. En-
tre essas últimas poderão se in-
cluir a racionalização de horá-

rios e de linhas e até a utilização
de aeronaves. A união de lojas,e
balcões não está sendo cogitada
atualmente, porque restringiria a
identidade individual das emprè-
sas.

O setor de rotas internado-
nais, que concentra pesados eus-
tos de operação, não foi incluído
no acordo. Mas, no futuro, po-
derá ser englobado através de
atividades como o uso comparti-
lhado de aeronaves ou, eventual-
mente, integração das redes de
linhas.

Ãero-
D A venda da Nordeste Linhas
Aéreas para a Varig já não está
tão certa como há duas semanas,
quando esta coluna noticiou o
assunto. Wagner Canhedo tele-
fonou para o presidente da em-
presa Baiana, Roberto Coelho,
querendo conversar sobre o ne-
gócio. A Vasp sempre desejou
operar nos aeroportos urbanos
do Rio, São Paulo e Belo Hori-
zonte (Santos Dumont, Congo-
nhas e Pampulha), e a compra
da Nordeste seria a forma mais
fácil para atingir esse objetivo.
O A França decidiu adiantar em
seis meses as entregas dos 80 Tu-
cano encomendados á Embraer.
Agora, os dois primeiros aviões
deverão ser entregues enin outu-
liro próximo c o restante a partir
de março de 1993. A versão fran-
cesa do Tucano tem freios aerodi-
nâmicos sob a fuselagem, instru-
mentos eletrônicos mais
avançados e reforços éstruturais
que aumentam consideravelmente
a vida útil do avião.
0 A Vasp deverá devolver seis
aviões às firmas arrendadoras
dentro de um programa de ra-
cionalização de frota.
0 A demanda das linhas domés-
ticas brasileiras caiu mais de 26%
em abril último.
O A economia mundial está
passando por lima fase de aber-
tura e de internacionalização.
Mas, nos EUA. a pátria do libe-
ralismo. nem todos pensam as-
sim. A fábrica de equipamentos
aeroespaciais LTV (em concor-
data) foi colocada à venda c a
melhor oferta de compra foi lei-
ta pela Thomson da França. A
Thomson propôs, inclusive, divi-
dir a LTV em duas divisões e re-
vender a parte de construção de
aviões às empresas americanas
Carlyle e Northrop. Outras con-
correntes locais estão fazendo
forte oposição á realização do
negócio, porque a Thomson é
uma companhia estatal estran-

RJews
geira e elas acham que isso siuni-
ficaria a transferência do contro-
le de produtos de defesa para
outro país. O assunto vai sei
decidido pelas autoridades ame-
ricanas dentro de alguns dias e
mostra que a venda de indústria
de ponta para o exterior não i'
bem aceita nem nos Estados
Unidos.
S3 Analistas consideram que a
onda dc descontos oferecida pela
American Arlines nos EUA tem
endereço certo. As tarifas mais
atingidas foram as da classe exe-
cutiva que concorrem diretamente
com as ofertas de empresas em
concordata — como a America
West e TWA — para provocar
sua saída do mercado. As concor-
datárias ofereciam grandes des-
contos tirando partido de não es-
tarem pagando suas dívidas e
terem menores desembolsos. Ago-
ra, a American oferece as mesmas
vantagens tarifáris, melhor quali-
dade de serviço e pode agüentar a
promoção até a quebra dos com-
petidores em dificuldades.
13 Os birreatores tt ide-body Air-
bus A—300, de construção mais
antiga, foram alvo de diretivas
dc aeronavegabilidade, que ohri-
gani a efetuar modificações de
quase USS 7 milhões por acro-
nave. Os trabalhos exigidos in-
cluem proteção extra contra cor-
rosão, reforços de cobertura
externa da fuselagem, correção
de rachaduras e rebitagem adi-
cional. Estão excluídos dessas
exigências ap e n as os
A—300—600 de última geração.
1 A Boeing entregou 124 aviões
no primeiro trimestre do ano, bá-
tendo seu próprio recorde anterior
de 115 unidades, obtido no 2o tri-
mestre de 1991. A fábrica ameri-
cana espera entregar 440 aviões
este ano, contra 421 em 1991. A
queda de vendas que está ocorren-
do em 1992 só se refletirá nas
entregas do próximo ano.

Mário José Sampaio

Companhia
Vale do Rio Doce
Companhia Aberta
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S informe Eeonêmiic©

governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Fi-
lho, assinou ontem a lei que permite a concessão de

obras e serviços públicos a empresas privadas. Não há
exceções. Tudo pode ser objeto de privatização, com este
critério: o governo não vende o que já existe, mas concede
à iniciativa privada novas obras e serviços.

Dentro de três meses, o governador espera estar
lançando as primeiras concorrências para a construção e
operação de quatro presídios, expansão da rede de gás,
construção e operação de pequenas centrais hidrelétricas,
terminais hidroviários e corredores de ônibus intennuni-
cipais. Todas as licitações serão internacionais. Há, por
exemplo, empresas americanas interessadas na construção
dos presídios. E há uma companhia francesa interessada
em operar redes de distribuição de água.

A empresa concessionária será remunerada por tari-
fas, pedágios ou prestações pagas pelo estado.

?
O governador Fleury anunciou o que se pode chamar

de seu programa de privatização antes de partir em
viagem para Taiwan, chefiando missão de empresários. O
governo de Taiwan tem um fantástico programa de invés-
timento em infra-estrutura para os próximos seis anos:
serão nada menos que US$ 360 bilhões, para fazer de
tudo, de aeroportos a sistemas de telecomunicações. Em-
presários brasileiros esperam capturar uma parte desses
recursos,.

No ano passado, Taiwan importou US$ 800 milhões
de produtos brasileiros e exportou US$ 128 milhões.
Acredita-se que há potencial para Taiwan importar do
Brasil US$ 2,5 bilhões anuais.

Brinquedos
Uma das indústrias bra-

sileiras mais vulneráveis à
abertura da economia é a de
brinquedos. Fábricas instala-
das na Ásia, inclusive em Tai-
wan, produzem em grande

!' escala e a custos bem meno-
|" res. A Associação Brasileira

da Indústria de Brinquedos
participa da missão do gover-
nador Fleury a Taiwan. A

1 idéia é fazer joint ventures
com os produtores de lá.

Se você não pode derrotar
a concorrência, junte-se a ela.
Na boa

I A Staroup, produtora e
j exportadora de jeans, vai le-

vantar a concordata que soli-
citou há apenas três meses. A
informação é do presidente
da empresa, André Ransch-
bourg, que, a propósito, tam-
bém foi na missão de empre-
sários a Taiwan.

Tira dúvidas
A empresa de consultoria

COAD, Centro de Orienta-
ção, Atualização e Desenvol-
vimento Profissional, está in-
troduzindo em 12 estados um
novo serviço, o Plantão 24
Horas, que fornece, por tele-
fone, informações sobre indi-
cadores econômicos.

Vocações do Rio
O Setor Empresarial do

Rio de Janeiro é o tema da
palestra que o presidente da
Fundação Pedroso Horta do
Rio e ex-secretário da Indús-
tria, Rodrigo Lopes, fará na
próxima terça-feira, dia 12,
às 18h30, no auditório da Fa-
culdade Cândido Mendes, em
Ipanema.

Discutir
A título de homenagear o

presidente da Comissão Mo-
biliária de Valores, Roberto
Faldini, e o titular da comis-
são de reforma fiscal, Arios-
valdo Mattos Filho, a Asso-
ciaçào Brasileira das
Empresas de Capital Aberto
(Abrasca) promove um almo-
ço, dia 18, no Nacional Club
em São Paulo. Mas o que os
empresários pretendem mes-
mo é discutir a reforma do
setor público, a lei das socie-
dades anônimas e o aumento

do número de ações ordiná-
rias das S.A.
Boa nova

O secretário-geral da
CNBB, Dom Celso Queiroz,
surpreendeu os bispos com
uma boa notícia, em Itaici. A
entidade, que amargou um
déficit de US$ 90 mil em
1990, fechou o balanço do
ano passado com superávit
de US$ 128 mil.

Explicação para o mila-
gre: austeridade administrati-
va e elevação das contribui-
ções das dioceses.

O alívio financeiro não
evitou manifestações de pro-
testos.

Pelo menos três bispos
reclamaram um critério mais
justo para a partilha — em
lugar da quota igual, para to-
das as dioceses, de 10% sobre
as coletas da Campanha da
Fraternidade.

A arquidiocese de Nite-
rói, taxada em US$ 2,5 mil,
considera-se inadimplente.
Só conseguiu US$ 1,5 mil.
Pagando

Como as empresas priva-
das, as estatais paulistas tam-
bém estavam contestando na
Justiça o pagamento da con-
tribuição do Finsocial. Du-
rante o processo, as empresas
deixam o pagamento deposi-
tado na Justiça.

Pois, atendendo apelo do
ministro da Saúde, Adib Ja-
tene, o governador de São
Paulo, Fleury Filho, determi-
nou que suas estatais passem
a pagar regularmente o Fin-
social. De imediato, serão re-
colhidos aos cofres do Tesou-
ro Federal Cr$ 150 bilhões.

O dinheiro é basicamente
do Ministério da Saúde.
Fleury acredita que um terço
do que mandou pagar voltará
a seu estado, na forma de re-
cursos para a rede hospitalar.
É brava

Considerando que a bar-
ra está pesando, o Pensamen-
to Nacional das Bases Em-
presariais, PNBE, resolveu
convidar três ex-ministros da
área econômica (Delfim Net-
to, João Sayad e Bresser Pe-
reira) para discutir o tema
Saídas para a Crise.

Carlos Alberto Sardenberg, com sucursais

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
lEste anúncio é do caráter exclusivamente inlormativo. não se tratando de olerta devenda de ações)

GRAZZIOTIIM S.A.Rua Valentim Grazziotin nB 77 - Passo Fundo - RSCGC/MF n° 92.012.467/0001-70
Comunicam o aumento do capital do 6.668.000 açóos ordinárias e 13 332 000 acóe-preferenciais, escriturais ao preço de Cr$ 60,00 por ação, perfazendo o total de

1
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Leão tem mil na mira
TIRE SUAS DÚVIDAS

ím- . CREFISUL^ SUDAMERIS

Brasília-o 
Leão do ím-

posto de Renda' selecionou;
mil aplicadores no mercado finan-
ceiro ,e só está esperando que eles
apresentem sua declaração no
próximo dia 14 para "fazer uma
detalhada análise" de seu patri-
mônio e rendimentos, informou
ontem o secretário nacional de
Fazenda, Luís Fernando Wellisch."Eles foram os maiores aplicado-
res no mercado e, pelas declara- 

'

ções anteriores, trata-se de contri-
buintes muito esquecidos",
ironizou Wellisch.

Esses mil contribuintes, entre
os quais 

"não tem ninguém noto-
riamente conhecido do grande pú-
blico'% serão os primeiros; a cair
numa malha fina . especial que a ;
Receita armou para investigar os
30 mil maiores contribuintes. O
Departamento da Receita Federal
elaborou a lista com base na re-
tenção de IR na fonte comunicada
pelos bancos à Receita. "Não é 

'

nenhum blefe. Portanto, é bom .
que os grandes aplicadores não .

se esqueçam de nenhum compro-
vante de investimentos no merca-
do financeiro", advertiu o sccretá-
rio.

Ele confirmou ontem que a ar-
recadação tributária de abril "foi
excelente", chegando a Cr$ 7,6 tri-
IhÕes, um aumento de 71 % em
relação aos CrS 4,4$ trilhões' de
março. "Acho 

que agora em maio
voltaremos a empatar a arrecada-

, ção com o mesmo período do ano
passado", previu Wellisch.

Este ano, o Leão adotará uma
estratégia diferente do que fez nos
últimos anos. Irá concentrar a íís-
calizaçào nos 30 mil maiores con-
tribuintes pessoas físicas e jurídi-
cas, responsáveis por mais de 80%
de toda a arrecadação de imposto
no país. Estão sendo montados
vários programas de fiscalização
por computador, na tentativa de
reduzir a sonegação de impostos.
Só em janeiro e fevereiro os fiscais
da Receita descobriram impostos
sonegados que somara CrS 1,7
trilhão.

¦ Em outubro de 1987, adquiri um
carro para meu filho, então meu de-
pendente no Imposto de Renda. O car-
ro foi comprado em nome dele e decla-
rado na minha declaração de bens com
a observação de se tratar de carro do
meu fdho. Em 1991, recém-formado,
meu filho auferiu rendimentos e deverá
declarar por si só. Como devo fazer
constar da minha declaração a baixa
do carro? E meu filho, como justificar
a aquisição, uma vez que não tinha
rendimentos? Adquiri o carro por CrS
450,00 e o valor de mercado é CrS 4,95
milhões. Como preencher as colunas
da declaração?
Hélio Barreiros, Teresópolis, RJ.

O contribuinte deve explicar, na
sua declaração, que o carro doado a
seu filho passa a constar da declara-
ção dele este ano, uma vez que já
aufere rendimentos. Não preencha as
colunas. Seu filho deve incluir o carro
e explicar que se trata de doação feita
pelo senhor, na data tal, etc. Na pri-
meira e na segunda colunas, faça
constar o valor de aquisição, ou seja,
CrS 450,00. Na terceira, entra o valor
de mercado (CrS 4,95 milhões) con-
vertido pela Ufir da época. O valor é

8.290,62 Ufir. Não há problema de
variação patrimonial, desta forma.
Q Como proceder na declaração de
espólio de pessoa falecida em março de
1991 (maior de 65 anos), quanto:
a) qual o valor da parcela isenta de
proventos do poder público? Ele será o
valor total permitido para o ano, 3/12
do total ou a soma das parcelas vigen-
tes em janeiro, fevereiro e março de
1991?
b) onde devem ser declarados os paga-
mentos aos advogados e das custas
judiciais relacionadas com o inventá-
rio? Na declaração de espólio ou na
declaração dos herdeiros?
Rudolfilo Rego, Rio de Janeiro, RJ.

Respostas:
a) o valor da parcela isenta é o valor
total admitido para o ano. Não há
previsão de rateio.
b) na relação de pagamentos a tercei-
ros de quem efetivamente incorreu
nos gastos, seja espólio ou herdeiro.
Cartas para o JORNAL DO BRA-
SIL, editor ia de Negócios e Finanças,
Avenida Brasil 500, 6o andar, CEP-
20.949, Rio de Janeiro-RJ. As dú-
vidas serão respondidas pela Arhtur
Andersen Consultoria.

nílação deve continuar a çair

IPrévia do ÍGP-M revela taxa inferior à de abril, talvez menor que 18%
A primeira prévia do índice Geral

de Preços do Mercado (IGP-M) de
maio revelou uma taxa de 9,11%,
inferior em 1,71 ponto percentual à
primeira prévia de abril. O recuo se
repetiu nos três componentes do
IGP-M, os índices de preços por ata-
cado (IPA, de 6,42% contra 7,90%),
ao consumidor (IPC, 14,20% contra
14,99%) e nacional da construção ci-
vil (INCC, 8,19% contra 16,05%).
Numa projeção 

"estritamente mate-
mática, mas plausível diante do qua-
dro". o diretor do Centro de Estudos

de Preços (Cep) da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), Paulo Sidney de Melo
Cota, estimou uma taxa plena para
maio aquém de 18%.

A maior queda na taxa afetou o
índice de menor peso (1 em 10) na
composição do IGP-M, o INCC, que
cedeu de 16,05% nos primeiros dez
dias para 8,19% no primeiro decên-
dio do índice de maio. A principal
influência para a queda no ritmo de
alta dos preços no setor foi dos gastos
de mão-de-obra (6,35%), de evolução
muito inferior à média geral, refictin-

do a ausência de dissídios coletivos de
categorias numerosas no período.

Componente de maior peso (6 cm
10) no IGP-M, o IPA registrou a
segunda maior queda na taxa (de
7,90% para 6,42%). Os bens de con-
sumo registraram uma queda mais
sensível na taxa (de 10% para
7,37%), embora ainda com preços
subindo mais que os bens de produ-
ção (5,82% ante 6,53%). Uma in-
fluência importante foi exercida por
bens de consumo duráveis (2,69%),
em que o aumento de utilidades do-

mésticas (8,7%) foi contrabalançado
por uma inusitada redução na cate-
goria Outros (-4,06%), motivada em
grande parte pelos efeitos sobre os
preços dos automóveis do acordo en-
tre as montadoras, os sindicatos e o
governo. Os produtos agrícolas
(5,9%) subiram menos do que os in-
dustriais (6,1%), com destaque para
a virtual estabilidade (-0,1%) dos
preços de legumes e frutas, equili-
brando a variação acima da média de
animais e derivados (10,3%) e cereais
e grãos (9,6%).

alarios
pociem

antecipagao

ter

de 25
BRASÍLIA — Todos os trabalha-

dores com data-base nos meses de
março, julho e novembro vão receber
uma antecipação salarial de 25% este
mês na faixa de até três salários mini-
mos (CrS 690 mil), conforme portaria
assinada ontem pelo ministro da Eco-
nomia, Marcílio Marques Moreira.
Quem tem salário superior a esses
CrS 690 mil terá o beneficio limitado
a um máximo de CrS 172.500, Traba-
lhadores quem recebem salário mini-
mo terão antecipação de apenas CrS
57,500.

Essa antecipação ainda está ba-
seada na Lei 8.222. que teve validade
até ontem, quando entrou em vigor a
legislação aprovada na quarta-feira
pelo Congresso e sancionada anteon-

O
tem pelo presidente Collor. Pela lei, a
antecipação só pode ser dada a traba-
lhadores com categorias profissionais
organizadas e com data-base defini-
da. As empregadas domésticas e os
servidores públicos federais, esta-
duais e municipais não têm direito
legal á antecipação.

Até o próximo dia 15, o ministro
da Economia baixará outra portaria
reajustando os salários (também para
a faixa de até CrS 690 mil) dos traba-
lhadores com data-base nos meses de
janeiro, maio e setembro. Esse reajus-
te, que deverá ficar próximo de 128%
sem descontar uma antecipação de
29,5% dada em março, será um acer-
to de contas pela inflação dos últimos
quatro meses.

Governo libera

remedies de
BRASÍLIA — Sai segunda ou ter-

ça-feira a liberação de preços do últi-
mo lote de medicamentos ainda con-
(rolados pelo governo. São 230
remédios de uso contínuo e obrigató-
rio usados em tratamentos de doen-
ças como diabete, câncer, Aids e epi-
lepsia. Com a medida, decidida pelasecretária nacional de Economia, Do-
rothéa Werneck, o Ministério da
Economia considera finalizado o pro-
grama dc liberação de preços iniciado
pelo ministro Marcílio Marques Mo-
reira há um ano. quando assumiu o
cargo. Ficam controlados apenas os
preços dos combustíveis, que depen-
dern de uma fórmula para a cobrança
de PIS Pasep pela Receita Federal, e
as passagens rodoviárias interesta-
duaiv

mais

controle

O Departamento de Abastecimen-
to e Preços estuda ainda a redução a
zero de alíquotas de importação de
remédios prontos. Atualmente a im-
portação é facilitada apenas para ma-
térias-primas. Além da redução de
alíquotas, os ministérios da Econo-
mia e Saúde preparam desregulamen-
taçào para que pessoas físicas possamimportar remédios via postal.

O presidente Fernando Collor ve-
tou projeto de lei da Câmara dos
Deputados que proibia venda de me-
dicamentos que tenham sido interdi-
tados em seus países de origem. Col-
lor alega que a legislação de
vigilância sanitária no Brasil impede
a comercialização interna de produ-tos sem registro no Ministério da
Saúde.

Arquivo¦¦w.'/M -:-y .
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Wcllisch: tudo esta pronto

de Renda das 

^

Entrega do 1

¦ Wellisch e Marcílio garantem que

não será adiada

data limite é mesmo quinta-feira, dia 14

taxativo ao afirmar que "ninguém
deve esperar novo adiamento do pra-
zo para entrega da declaração". O
ministro advertiu os contribuintes de
que, 

"sem 
pagar os tributos, ninguém

pode cobrar a melhoria dos servi-
ços".

Wellisch informou que o governo
não acredita que o Congresso apro-
vará na próxima quarta-feira o proje-
to de lei do deputado Carlos Alberto
Campista (PDT-RJ), que manda cor-
rigir em 22% a tabela de cálculo do
Imposto de Renda de 1992, ano-base
1991, como forma de compensar a
diferença de correção das tabelas de
retenção na fonte devido às mudan-
ças de índices impostas pelo Plano
Collor II. O secretário explicou que a
mudança levaria o governo a perder
arrecadação dc 527 milhões de Ufir,
CrS 700 bilhões hoje.

Veto — Por causa dessa perda,
caso o projeto passe no Congresso, a

equipe econômica vai sugerir ao pre-
sidente Fernando Collor que vete a
mudança. Para Wellisch, tamanha
perda neste momento em que o go-
verno se debate por dinheiro seria"catastrófica" e comprometeria o
programa de estabilização cconômi-
ca. "Sei 

que é difícil as pessoas enten-
derem, o aumento da arrecadação
permitirá ao governo abrandar a po-
lítica monetária, inclusive os juros al-
tos, motivo de tanta reclamação de
empresários e consumidores", expli-
cou.

A alternativa para aceitar a mu-
dança na tabela estaria em novos cor-
tes de gastos públicos, "mas 

já esta-
mos no osso, sem dinheiro até para
pagar esparadrapos nos hospitais",
ponderou Wellisch. O secretário la-
mentou que nem todos os responsá-
veis pela solução da crise econômica,
inclusive no Congresso e Judiciário,
estejam engajados no problema.

BRASÍLIA —
Ministério da
nomia não vai
prorrogar nova-
mente a data de
entrega das decla-
rações de Imposto de Renda das pes-
soas físicas, que termina no próximo
dia 14, quinta-feira, garantiu ontem o
secretário nacional de Fazenda, Luís
Fernando Wellisch. Também não ha-
verá qualquer adiamento para a en-
trega de declarações das empresas,
cujo prazo continua marcado para o
mesmo dia 14. "Não existem motivos
para outro adiamento, porque os for-
mulários c manuais já estão disponí-
veis há semanas", afirmou o secretá-
rio.
No Rio, durante almoço em que rece-
beu o título de Personalidade do Ano
pela Associação Brasileira de Propa-
ganda (ABP), o ministro da Econo-
mia, Marcílio Marques Moreira foi
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Negócios c Finanças e sábado, 9/5/92

SISTEMA ELETRÔNICO DE NEGOCIAÇAO NACIONAL

JORNAL DO BRASIL

¦ boiso hoi©

BoIeSfm Official do SpWW

QUI.

SEKIM - Totais por praça em 08/05/92
% Valor

Pro pa Quantidado Blaq. Volume Total
Bahia-Sergipe- Alagoas -
Extremo Sul 2.399.347.128 239 ' 1.143.780.165,96 0.66
Minas - Esp.Santo - Brasilia 53.459.027.310 2.554 7.892.833.345,50 4,53
Parana 2.079.943.280 263 307.690.775,64 0,18
Pernambuco - Paraiba 1.171.379.100 58 214.241.914,89 0,12
Regional 379.144.400 49 1.128.278.398,00 0,85
Rio de Janeiro 42.269.525.446 11.590 162.808.591.059,38 93,35
Santos 75.786.900 18 309.130.122,10 0,18
Sao Paulo 137 892.500 29 603.013.830,65 0,35
Total 1.972.046.064 14.800 174.407.559.612,12 100,02
Observação: Os dados acima estão apresentados computando compras e vendas para permitir
a identificação da origem das ordens

Riesumo das Operacdes ^
Mercados Quantidado Valor (Cr$) N.Neg
Avista 98.856.373.032 74.572.147.756,06 5.709

ApOes 98.837.408.222 71.880.935.167,56 5.625
Rocibos 18.964.810 2.691.212.588,50 84

Opqo'es 2.129.650.000 12.631.632.050,00 1.691
DeCompra 2.129.650.000 12.631.632.050,00 1.691

Geral 986.023.032 87.203.779.806,06 7.400

Indicadores do Pregão

índices Min. Móx. Méd. Últ
Isenn 9.313 9.906 9.649 9.843
Ibv 8.587 8.990 8.858 8.974
Ipbv 8.253 8.579 8.578

Eyplução dos Índices

índices Pontos Osc %
Dia

anterior
Há

um mês
Há

um ono

Isonn 9.843 5,5 9.327 7.394 —
Ibv.. 8.974 4,5 8.587 7.393 325
Ipbv.' 8.578 3,9 8.253 6.683 366

Indicadores Setoriais
IBV JPBy_

Sotores Min MAx M6d Ult Mln M6d UK
BenC de consumo 11 755 12 447 12.292 12.4-17 1.161 1.234 1.234ComGncio 4.035 4.417 4.247 4 374 3.211 3.515 3 482
Finah<?as 7.506 7.678 7.643 7 610 11.491 12 054 11.598Minerap&O 12.509 13.147 12 832 13.085 16.564 17 083 17.031Petrdleo 6.678 7.136 6 8-13 7.111 16.597 17 924 16.920
Qulmica e petr 5 585 5.029 5 685 5.829 9.048 9.674 9.674Sorv»<?os 9.896 10.477 10.305 10 407 8 671 9 322 9 309
Sid. e metal. 3 014 3.136 3.103 3.104 4 083 4 308 4 308

Mercado à vista - Maiores altas Mercado a vista - mniorcj baixas
Titulo Tipo DBS Ultima Obc. Titulo Tipo DBS Ultima Osc.
Ficop PN 570,00 f 19.73 Docas PN 40.00 -16.67
Lums PN 145.00 + 18.85 Mendes Jr AN 60,00 -13.03•Cemig PN EE 21.00 +16,22 Azevedo PN E 70.00 -11.39
Dova PN 0.60 + 15,38 Unibanco BN E 160,00 -11.11Paulista F Luz ON 42,00 + 12.81 'Paranapanema PN 39.99 -10,21
Loj. Ameocanas PN 1.400,00 •?•10,84 Belpralo PN 0,80 -9,41'Usiminas PN 1.439,99 - 10,11 Caetano Branco PN 5.50 -8,33•Light ON 323.00 -»-9.08 Monteiro Aranha ON 17 00 -8.11Furtisul PN 3.30 +8.39 Mondes Jr BN 61.00 -7.23•Brahma ON E 740,00 ? 8.23 Transbrasil PN 2.90 -6.15
(") Empresas pertencentes a carteira do Índice SENN

Mercado à vista - Ações mais
negociadas por volume

(') Empresas pertencentes a carteira do índice SENN.

Mercado à vista — ações mais
Titulo Tipo DBS Volume Titulo Tipo DBS Quantidado
Vale Rio Doce PN 22.962.758.776,00 Cemig PN EE 89.004.983 200Eletrobras BN E 11.940.456 902.00 Cemig ON EE 4 102 514 300Tolebras PN E 8 500 740.579.00 Usiminas PN 2 997 535.000Usiminas PN 4.331 686 379,00 Banerj PN 796.004 000Light ON 3.356 157.245,00 Usiminas ON 504 100 000B Brasil PN 3 263 681 789,00 J B Duarte PN 400 677.700B Brasil PN R 2 291.701 200.00 Tolebras PN C 102 416.500Potrobfas PN 1.980 086.306,00 Artex PN 102 000 000Cemig PN EE 1.791.847.076.01 Vale Bio Doce PN 91 766.700Telesp PN E 1.001.196 500,00 While Martins ON H 82.553.300

Mercado a.visia ? lote .......
Ofertas

Tltulos Qtd. Foch. M/ix. Min. M6d. Osc. Compra Vortdu I.L N"
Aiw

Preços por mil ações
H B Progresso PN 33 146 900

ü-intíf| ON BÜ0
Banúrj PN «*96 004 000

3 Caetano Branco PN 10 000 000
CtimlgONEE 4102 514 300
Comtg PN EE- 900-1983 200
Clima* BN 78 434 600

U Fibam PN E-
O J B Duarte PN 400 677 700
ri Lum S PN bOOOCO
Q MuHor PN 52 284 700
Q Pottenati PN 20 000 000Pronor AN
a Usimmas OU 50-1 tCOOOÚ

Usiminns PN 299/530 000
H votec ON 35.000 000
Proços por íjçõo
a Ate xtai AN  .

Acosila ON .

140 00
136.00
170 00

5.5015.50
21.001t>0 00

2.8014b.00
72.00
65.00

1599.001439.99
30.00

00
'36.ÜO
19000

5.5016 99
21 30

líiO.Ol

145.00
72.00
6500

1599,00
14Ü0.00

30,00

140.00
136.00170.00

5 5013 001870

240145 00
56.00
65 00

13 tO 001400.00
30.00

VI.*?
136,00177,53

55014 11
20 13

>50.01
2.5714b.00

50.06
65.00

1351.25
1445 0ÍÍ

30.00

SOG
0,.27
5.39h.33-
5.53

Kà.22

1.98
18 85
5 51-
5.80-
0.09

140 O)
135,00
1/0.00

26512000
5o.01
65,00

250.001410 CO

150.00
170.00
179.99

6.5015.50
21.101 70.00
40 00
2.80

270.001500.001440.00

3% 14
1942,85
174562
348 10
479.93
502.87
54828
558 69
241.66511.96
270.33

583.49100.00

AcesitaPN 25000 830.00 .130.00 8100: 814.00 0.25 850.00 ICOQ.iX) 6(38 26•Vco Altona PN -G .. 3 000 1300 00 1300 CO 1300 CP 1300 00 6Wl4 1Acos Villarus PN -G-.. -130 COAdtbos TrowPN . ... S.tfl 6.00
Agrocerm PN. . .. 1 >05 600 b.M« ('<>.50 54.00 60.48 1 '•*>• 5b,00 tW.00 528.34 5Amadeo Rossi PN 20.000 0.6b 0.tf> 0.6!) 0.65 - 433 33 1
Arncruz AN EE ..... 400000
A/acruzBN E 8000 7 700.00 7700 00 7600.00 7667.b0 0.<*1 76M.00 301.22 4
Artex PN 102 000000 2,80 2h0 275 2 75 2 70 763.88 4Arthur Lange PN 22 000 0.60 (HO 0 60 O.tO 4 *». a60 0 64 428 57 1
Avipal ON 320000 24.50 24 b0 24 50 24 50 3.9? 23.00 2 ' 00 485 14 1
Azevedo PNE- 2 000 70.00 70.00 70.00 70 00 11 39 70.00 85.00 467 19 1

¦ B.Amazooia ON 28 00
B.America Sul PN-G- 100.000 8.00 8.10 R00 8 05 8 00 34b 3B Brasil ON 3-17 200 259.00 265,00 258.00 261,15 0 81 255.90 259.00 47186 25
B Brasil ON -R 23 000 250 00 25000 250.00 250 00 242.00 270.00
B Brasil PN 10465 000 315,00 32b.OO 302 00 3118/ 2.67 312 00 314.00 517 34 121
B Brasil PN-B 7 530 300 305 00 310A) 295 00 30-13:) 287.00 300.00 - 34P Cred Nacwna PN 27 020 000 21 00 2100 20.50 20.83 4.16 0/ 42 10B Economico PN ... WOO WOOB NordostC ON n 90
B.Nordeste PN 6 00
B.HoalPN 300 380 Of] 380 00 380.00 380.00 530.36 1BatliaSulAN HI 100 2600 00 .>bO ,« 2(30000 2618.S0 02600.00 27X 00 98.19 4Bamorindus ON E-
Bnm»?fikJu'j Seg ON EE
Baroormdus Seg PN
LE-
Barioa« PN
Banespa ON
Banesfxi l>N
Banostado PN 
Baptista Silva F*J...
Barbara ON
Barbai a PN
Bardella PNE-
Bârretto BN 
Belgo Mineira ON E-
Bolflo Mineira PN E--
Belprato PN...
Borpgo ON .
Bemge PN
Bic Catoi BN E •
Biobras AN
BoinOfii PN L--
BraOesco ON í
B^:»ií*»soo PN F
BtiKJesco inv O. 1
Bradesco inv PfJ f
Brannia ON E-
Brabina F
Brasmoto? PN

189 400190 OCO

19.80
300 CO 300.00 30-3,00 300.00

3 70 3 50 3.5y

5 400
52 300

30 999 800

.V l/OCXA)S5 ,KO
2 087 500

11 ÒOO

670.00 6'0 0480 00 500 0
670.00 6'0.004b0 Ol) 480 8*

0.33-
3.96-
8 3^

2 *0
3.70 3.80

3000.00 bOOO.OO
3.00

650,00 /10 00
530 ai

0 801.60
1.50

o9.iX'

102 1

IV ur
S Caoi

E
irtdinhe \
DI Mtneu F>N L

Casa Angio fN
Cat Leopoidina AN EH
Cby-ind Mecani PN G-
Ceri C>N -EL
Ceva" ON

0 'b
370.0C

2.05

i 'ti 0 7b 0 79
i.OO 355X0 354- 4'.
>5 2 90
t>0 1 57

365 00
4200.00

2.9-1 4.26
1,25-

Ofertas
0*c. Cmnpra Vond» I.L

Ano

Cevai PN •
CimllauON •
Cim.ltau PN 1000.000 520X«) 520,00 520,00 520,00ColapPN 10 000 000 22.20 22.20 22,00 22,10ConfabPN 30 000 050X0 660.00 C50.00 653.00ComiAlindPN •
Conat.Deter AN E-- 00 000 6,52 6,62 6.52 6,52Coriflt Betor BNE ...
CopeneAN 158.800 1290,00 1300.00 1240,00 1275,20
Corroa Hlboiro PN .....CoeiguaPN 16.100 50,00 50,00 50,00 50,00
Docas PN 220.000 -W,00 40,00 40,00 40,00
Dona Isabel PN
Dova PN 369 100 0,60 0.00 0,55 0.60
Duralux PN... ?'
Elutrobfa« AN ~E 4«» 540.00 580.00 540.00 560.00
Eietrobra» BN-£ 18 902.800 645.00 860,00 575,00 631,68Eluma Ot4 •
Eluma Pt^
Embfaof Anl.PN 20 000 73,00 73.00 73,00 73.00
Fmuta PN 50 000 3.60 3.60 3.60 3,60Ericsnon PN •
F.Guimaraee R4 ....Ferro ligas PU -G- 4 262 300 3,80 3.95 3.30 3.6«
Fertisul PU 2.33.900 3.30 3.70 3,30 3,36FicapPN 950.000 570.00 570.00 b/0.00 5'0.00
Finot Ct
Fnv-Voicukw PN E- ....
Glassilto PNGurgol Motores PN
Hering Cia l>N
Inbrac PN 44 000 3.50 3.50 3.50 3 50
Inepar PN 25 300000 0.80 O.tíO 0,68 0..*1tochpe PN ,Ipiranga Dls ON 421 200 26,50 26,50 26.50 26,50
Ipiranga Dis PN 10CO 000 40.00 40.00 40,00 40,00
Ipiranga Pet ON ...Ipiranga Pet PN 12.000 28 01 28.01 28.01 28,01
Ipiranga Rot.ON •Ipiranga Ret.PN •
Itap PNItaubanco ON E~Itaubanco PN E~ .Itausui ON •Itautec PN 100.000 7.50 7.50 ' 50 7.60
João Fortes ON E-- •
Kalil Sebbe f>N ...Kepler Wober PN -G-... ' •
KlabinPN .....
Iam Nac.Metais PN ... .....
Laniíicw Setib Pt^ 120 000 7.80 7.S0 6.05 6.34
Lark Maquinas PU
lightON 10.768.700 323.00 328.00 295.00 311,66
loi Americanas ON.... 2.400 15CO.OO 1606,00 1500,00 1502,50Loj Americanas PN.... 1900 1400.00 1490 00 1400.00 1442,63
Lojas Hering ON -C ... •
Magnosita AN E- 753 400 10.00 10,50 9,80 9,90
Magnesita ON E- .....Maio Gallo PN •
Mangels PN -G- •
Mannesmann ON 15 250 000 3.40 3.40 3.40 3.40
Mannoamann PN 15.930.000 2,15 2,20 1,96 2.08
Marvin PN .....
Mandos Jr AN 3 400 60.00 70.00 60,00 60,88
Mendes Jr BN 11.800 61.00 67.00 01.00 62.51
Motal Love PN-E- 100 150.00 150,00 150.00 150,CO
MetwaPNE-
Mineracao Amap PN E- 1.150 000 5,90 6.10 5.80 6.01

3,68

16.67
17,65

3.33

4,2"
8.39'9.73

22.00
45,00
6,52
7.20

1290.01
50.00
37,00
OiW
0.61

645,0033,00
40,00'5.00
jê.50
3.60
3.30

7.46
9,00

10,84

3.66
0,97

n.oy
7.23-

Nkxldata PN • ' •
Moinho FlumON 10.000 4310.00 4310.00 4310.00 4310.00
Moinho Recite ON 50 000 4270,00 4270.00 42/0.00 4270.00
Moinho Santist ON 67.100 A)00.00 7000,00 7000.00 7000,00
Monteiro Aranh ON 436.700 17.00 17,00 17.00 17.00
Montreal PN -G- 1.336.000 13,80 13,80 13.00 13,25
Multitel PN • .Muldtextil PN •

B Nacional ON 76 100 404.00 401,00 400.00 403.42
Nacional PN..... 230.700 290,00 295.00 280.00 290,35
Nakata PN -G- .....

B Ofion PN-G- • ..
B Papel SimaoPNE--.... 5 785 000 70.00 73.00 64.00 67.34

Para Minas Pt.1 -G- • •
Paraibuna PN 2/5 000 6.90 6.90 6.90 6.90
Paranapanema PN 18 500 900 39.9-3 41,50 38.00 39.40
Paulista F.Luz ON 570 000 42.00 42.00 40.00 41.75
Perdigão PN 1800.000 0./5 0,76 0,75 0,75
Perdigão Alim.PN .....
Pérsico PN .....
PutrobrasON 800 6450.00 6500,00 6450.00 6493.75
PelrobrasPN 1M900 13650.00 13/00.00 12800.00 13121.84
Pelroouisa PN 16.000 80.00 BO.CO 00.00 80.00
Plrolli Cabem ON .....
Pirei li Cabes PN .....
Pirellt Pr>eufc ON
Pirelli Pneus PN
PoliakJen PN 5.000 COO 66.00 65.00 b6.00 65,00
PropasaPN-G- 1.000.400 5.Ò0 5.60 5.51 5.51

B Racimec PN E .....
Retripar PN .....
RheemPfJ 30 700 105.00 115.00 105,00 105,9b
Riograndense ON
Riograndense PN 50 000 00,00 80.00 60.00 00.00
Ripasa PN 4 100 965.00 965.00 965.00 965,0)

B Sadia Concofdi PN 360 000 28.01 29.50 26.01 29.29
Salgema BN .....Samitri ON E-- 500 3000.00 3000.00 3000.00 300-3.00
Samitri PN E-- 151.700 22%,00 2300,00 2290.00 2299.78
Sergen PN -E- 3 000000 0,82 0.82 0,80 0,81
Sharp PN 1.310.900 3.23 3.23 3.01 3,19
Sid Informatic PN 60 800 3.95 3.96 3.95 3.96
S»d Pairm PN .....
Sondotecnica AN -€-... 100 000 0.73 0.73 0./3 0./3
Sondotecnico BN €• ... 600003 075 0.75 0.73 0,75
Souza Cruz ON 39 800 19000.02 19400.00 1830-3.00 189/2.24
Springer ON
Sultepa PN
Supergasbrar. ON-G .. 500 030 2.15 2.15 Mb 2 15
Suporgasbras PN-G .. 28 986^00 2.06 2.09 1,90 2.00

D Taurus PN E - 35 160.000 1,20 1.20 1.15 1.16
Ttjcnosok» PN Et ...
Tt.-Ka TecelivgeTi Pf< £100 000 3.50 3.50 " 3.50 3.50
TelebahinON 21 800 42.00 42 00 25.00 34 20
7elebra6 ON E 11452 500 66.00 67.00 62 01 b4.17
Tttlebras PN -R 11-111 300 36.00 36.00 :13,00 3-1.50
Telobras PN E- 102.416 500 63,00 W.99 «0.50 83.00
teleri ON 69 OCO 76.00 78.00 /0.00 75.74
telerjPN 50 900 110.00 110.00 106.00 108.60
TetespPNE- 1/82 300 607.00 610.00 5Í35.00 806.83Trato PN  6 180 000 2.95 2.95 2.80 2.84
Transbraíil PN 31 900 2.90 2,90 2,90 2.9")Trevo Inveat PN ....
TrombiniPNE-
Tupy PN

B Ucar Carbon ON -G-.... 396 500 14.02 14.02 , 13.40 13.74
Umbanco AN-€- 107 800 175.00 176.00 175.00 1/5.00
ün bur»coBN-E- 1 OCO 160 00 160.00 160,00 160.00
Umbanco ON -E 123 000 180.C0 100.00 180 00 180.00
Umpar AN LM- .....
Limpar BN EM 32 249 103 3.-10 3.«10 3.K' 3.13
Umpar ON El» 10 Ü00 3.05 3.05 3.06 3.05

D Vacchi PN 44 
Vale Rio Doce ON.. 4 C*U 500 206.00 206.00 190.00 202.44
Vale Rio Doce PN 91/66 703 268.00 268.60 240.00 250.23
VnrigPN IOCOO 260.00 260.00 260.00 280.00
Vid S Marmn ON. -. 100 600 9000.00 9000.C9 9000.00 9030.0)
Vileiacn BN-G-. .....

B White Martins ON 4i- 82 553 300 6.70 6.70 6.45 G.58
es Zantm AN
Empresas em oituí»çâo ospociol-Celulose Irão ON ....-C«iiuios« Iran P?^•dngesa AN-Pacoembu PN --Verolmu PN 700000 3.31 3.31 3,30 3.31
ffl T0(at  8856 319 200

1.59-
1.82

10.21-
12,84

0.24-4.67

1.00
EST
0.338.00
2.90

5.05
3.95-
EST
2.75

3.45
084

0.971 81-
6.43
4.46

21.00
390,00
510,00 467,5-1

715.21700.00 1554.76

7.50

4,00
2.60

540,00
3,50
0.75

360.00
28,00
21,60
26.10
32,5038,50

630,00
640.00

2100.00
6,60

610,00
, 10.10

7.40
5.6020.00

320.00
1510.01
1302.99

0.6210.00
0.53
3.40
2.10

60.00
01.00

5.90 6.10 243.91
15.00

4310.00 756.14
344.35- 7400.00 968.93

17.01 18.00 1/0.00
12.00 14,00 586,28
0,404,30

405.00 440,60
488.21

170.00
560.00 800.00
66.00 75.00 408.83
6.70
6,80 734,04

39,50 40,00 523.93
38.01 42.99 231,1/
0,67 403,22
2,801.17

6610.01 7000.00 269,83
3500.00 3900.00 267.79

70.C0 80,00 100,CO
55.00
60.01
50.00
50,00

399,60
5.60 5 80 393.5/

57.CO1 70106.00 125.00 390.92
50 0075.00 80.00 282.'36

965.00 1040.00 119,56
28.01 30.00 408.10
6,30

3000.00 3600.00 248.49
2295.00 2320.00 259 79

0.82 0.85 378.50
3.00 3.23 540.6/
3.95 4.50 822.91

24,00
0.75 9-18.05
0.79 974.02

9000.02 331.8640.03
11 .CO1.90 781.81

2 06 2.08 527,701.10 1.20 424.90
1.55
3.15 508.72

42.00 60.00 909.57
66.00 68.50 391.3234.50 36.00
83 .CO 83.50 404.2276,00 80.00 222.iW110.(0 124.00 210.26

590.00 615.00 405.87
2.71 3.50 39-1-VI
2.92 241.66
4.53

3.6012.50
14.05 15.95 289.56

IPG.00 559.20
160.00 567.4j

190.00 543.70
3.05
3.21 3.40 619,80
2./G 3.05

0.30
295,00 209.00 398..O
264.50 257.00 383.5/280.00 319.18

296.29
0.70
6.60 6 70 350.37

10.00 15.00

0.35
0.35

6.50
0.45
3.30 4.00 315.23

Mercado à vista ? fração

Heg.

116.76
/•16.251.17

54.00 308.75
40,00 332.22
0,70 333.33

81.00
599.99 7r,73
665,00 434.83

130.00 725.64
310,34

56,00
334.05

3.70 685.71712,50

0.9818,50
6-10.00

526,31
40,00 824,74

7.50 1056,33
3,62

326.00 458.59
1900.00 403./0

10.50 304,14
9.80

60.00
3.60 500.00

533.33
2.0065.00 539,23

75.00 517,e9
140.00 58065

122
3
3

Tipo DBS ProçoMédio Valo* (Cri)
3 wnlorTotal N doNog

B Progreaso >< 70.00 5.3c?Barxjfj PN '•* 90.00 5.49CMITIKJ Of4 fcfc- 7,41 0.63Comio PN LI - 167 10.72 2.CO
^ Woller PN 80 25.50 2.0-1Votec ON 2b 30.00 d.84Pn^om por A$S>oAgrocores PN 90 51.00 1590.00 0.0-19B Amazonia ON .'7 23.00 621.00 0.007099.74 8 B Brasil ON 310 1-15.03 44 960.80 0.48-1B Brasil ON -ft 56 125.00 7 000.00 0.075B Brasil PN 523 IC6.39 87 027.00 0.936

, B Brasil PN -0 111 152,29 16 905.00 0.182BEconomico PN 68 32.00 2 816.00 0.030404 n 2 Bamerindus ON fc-- 220 59.00 12 980.00 0.1403*6;* 2 Bamerindus Seg.... PN EE- 75 50.00 3 750.00 0.040Bunespa PN 95 16.52 1 570.00 0.017b9L»,88 1 Belgo Minoira ON t- 82 335.0"3 27 470.00 0.295Belgo Mineira PN E - 49 250.00 12 250.00 0,132Bradosco ON E - 237 70.74 16 766.00 0.180
, . Bradosco PN E - 667 83.96 55 166.00 0.593Bradesoo inv ON F- 8C 160.01 9 600.60 0.10?;M •' Bradosco inv P*« E- 2"*9 107.54 .30 006.00 0.323Jf'fvi -• Brahma ON f - 6: 483.00 28 980.00 0.312W0.20 ' Brahrna PN C 3-10 257.7-4 f-.'632.00 0 9-12
W.-^j j Coaigua PN 86 37.84 3 255.00 0.035

n w j Eborie PN C. 4 .• 16.00 600.00 0.006" Etebra PN 46 4 00 180,00 0.002E;uma PN 10 30.00 300.00 0.003F«rro t kjas »»N O- 251 1 68 423.30 0.005' 77.T7 9 C.razziotin PN E- 20 160.00 3.200.00 0.03-1i^jwanga Dis 0*4 20 10.00 200.00 0.002241,0/ 2 Ipiranga Dili PN 80 10,00 800.00 0.009Light." ON 10-1 169.34 17 612.00 0.189, Manneamano ON 15 1.60 24,00Mannesmano PN 50 1.00 50.00 0.001Metal Leve PN -I. 56 75.00 4 200.00 0.045186.54 1/ Monteiro Aranfia .. ON 21 6.00 168.00 0.002Nacional ON 171 343.36 58 716.00 0.631

Propo % valor N. deTltulos Tipo DBS Quantidado Mtdio Valor (CrO) Total Nog'
Nacional PN 2*28 223.60 50 983.00 0,548 5Paranapanema PN 100 26,00 2 600,00 0.028 2Potrobras ON 78 5.301,28 413 500.00 4.447 2FVitrobras PN 613 8.631.81 5.230000.00 56.244 15Pirelli Cabos ON 15 58.00 8/0,00 0.009 IPirelli Cabos PN 87 51,00 4,437.00 0,048 1Polialden PN 80 55,00 4 400.00 0.047 1Rheem PN 60 92.00 5 51X1.00 0.059 1Bipasa PN 81 483.00 39 123.00 0.421 2Samitri PN f- 71 1.148.00 81.508,00 0.877 1Sharp PN 79 1.50 118,50 0.001 1Sid Informatica PN 73 2.00 146,00 0,002 1Sou/a Cruz ON 58 1 771.55 082 750.00 7.3-12 4Taurus PN E- 94 0.58 54,52 0,001 1Tecel.S.Joso PN -G- 44 1 000.00 44 000.00 0,473 tToka Tectilagem.... PN E- 85 2,50 212,50 0,002 1Tolebras ON E- 24 830 32.52 807 658,09 8,686 427Telobras PN --B 43 17.50 752.50 0.008 1Tolebras PN E-- 20 240 42,11 052 492.90 9,168 352Telerj ON 621 39.69 24 653.65 0.265 11TelerJ PN 350 57,66 20 182.90 0.217 10Telesp ON E- 80 354.00 28 320,00 0.305 1Trarisbraail PN 16 1.50 24,00 1Ucar Carbon ON -G- 219 6.68 1.463.70 0,016 3Unibanco AN -E- 13-1 89,00 11926,00 0,128 2Unibanco ON -E- 138 90,00 12 420,00 0,134 2
Vale Rio Doco ON 36 101,00 3.636,00 0,039 1Valo Rio Doco PN 124 200.38 24.848.00 0.267 4Vid S Marina ON 91 4 500,00 409.500.00 4,40-1 lWhite Martins ON -ft- 232 3.24 753.75 0,008 4Total 53.832 9.298 688.93 95?

IViercado de Opções
Operações

Proço do % Valor N" doCM Titulos Tipo DBS S6m3 Exorc. Quant. (Jit. Mix. Min. M6d. Valor Total N«y|
B0 B Brasil PN CFl 380,00 1.000 35.00 35,00 35,00 35,00 35 000 000,00 0.277 1CMIG Cemig PN EE- CFO 22.00 1615 500 5.30 5.50 5,30 5,36 8.670.150,00 0,069 16ELET Eletrobras BN -E CFC 500.00 4 300 261.00 26-1.00 255,00 256.771104 150.000.00 8.741 flElET Eletrobras BN -E CFl 750,00 25 140 119,99 120,00 95,00 110,502.779 667 200,00 22,006 201ELET Eletrobras BN ~C CFM 950.00 7.830 55.00 55,00 4-1.99 48,79 382 095 500.00 3,025 65LAIT Light ON CFF 350,00 1 200 71,00 A00 50^)0 64.05 76.871.000.00 0 609 20LAtT Light ON CFH 400.00 1.640 35.00 35X« 2-1,99 31.68 51.955800,00 0.411 12LAIT Light ON CFJ 450,00 4.200 19.00 19.00 15,90 17,38 72.996 900.00 0.578 33VALE Vale Rio Doce PN CFl 260.00 36 680 59 00 60.00 49.00 53.221.952.297 000 00 15.456 136VALE Vale Rio Doco PN CFK 320,00' 271 430 23,00 24.00 16,00 19,515.297 035 000.00 41 935 779VALE Vale Rio Doce PN CFM 380X0 14/ 030 6.50 7.00 5 00 5.67 833.781.500 00 6 601 392VALE Vale Rio Doce PN CFM 410.00 13 /00 3.00 3.20 2.30 2.70 37 112 00000 0 294 28

Posições em 07/05/92
Proço do Quant. em Aborto N" do posiçõesC6d Titulon Tipo DBSS6rio Exorcicio Totais Cobortar. Titular Lan^jidor dViBto

UP D.Brasil f'N CPU 3UO.OO 10.550 10.950 '• 303, li!
BE! B.Brasi! PN CrK 360.00 I 100 1.000 'BB B.Brooil PN Cn JBOUO 7.600 7.500 303.111B€SP Banespa PN CFB 20.00 ."-00 Ml 10.01CMIG Comig PN C.C- Cru 239.05 581.000 571.9-17 0 00
CMIG Cemig PN EC- CFl 319.05 3 020.000 3U20 000 21 10 0.00CMIG Cemig PN «- CFO 22.00 10 000 000 10 M0000 17,3.CMIG Cemiij PN BE- CFR 26.00 0 500 000 4 500 000 '7.32 !EUT Eletrobras BN -U CFA -100.00 10 730 8.160 •'« 20 611.33ElET Eletrobras BN -E CFC 500.00 2 100 2 160 611.33
ELET Eletrobras BN ~£ CFF 600,00 1.000 1 00'J 611.33ELET Eletrobras BN -E CFl 750.00 100 360 02 256 331 203 611.33ELET Elelrotiias BN ~E CFM 950.00 40.425 26.605 K9 81 611.33 -
ELET Eletrobras BN -E CFN 1000,00 2 070 620 17 12 611,33 k
ELET Eletrobras BN -E CFO 1.0M.00 50 J5 611.33I AIT Light ON CFL 325.00 1 050 1 030 285.71 •
I A, Light ON CFF 350,00 10 030 7 490 285.71
LAIT Light ON CFH 400.00 11000 HOOO 29 235.71LAIT Liiht ON CFJ 450.03 12 930 12 140 42 22 28S71PMA Paranapanema PN CFl 6-100 30 000 30 000 43.MVAL1 VuluRmDoc- PN CFG 200,00 1100 1100 239.51\ ALE Val.i Rio Doc.! FN CFH 230.00 23 000 23 000 .' .' ?39>1 .VAlt Vale Rio Dote It. CFl 260 00 330.790 242 167 .!•-¦' 174 339.W
VAU Vale Rio Doce iti -- CFK 320.00 636 665 403.046 -11 503 239.54VALE Valo Rio Doce PN CFM 300.00 50 7 300 106 #*6f '94 218 239,54VALE Van-Rio Doce PN CFN 410.00 126 380 33 610 117 • 239,54 |VALE Vale R.u Ooce F»i CFO 4-10,00 .) 000 300 239.5-1
Totais por vencimentoJunTotal 19 972 690 19.105 29119.972.690 19 105 291 1.3891 389
Quantidades efetivas em 07/05/92

(A) (B)lnvor B/A) Encerramento Esorc. Variação •
C6d Trtulos Tipo S6rio Totais Wo Dta Comprn Veoda Docum. Compra Vonda do din efotiva
BB B.Brayit PN CFJ 100 0.00 100 1C0 106 jELET Eletrobras BN CFA 1860 0.00 380 1 480 1.860 1.480;
ELET Eletrobras BN CFl 15670 7 620 48.62 8.700 8 690 7 090 7 100 6.020
ELET EletrobraK BN CFM 53C0 I 860 35.W 1.890 3820 3.410 1.470 1 440;
ELET Eletrobras BN CFN 120 0,00 120 120 0
LAIT Light ON CFE 50 0.00 30 20 50 20 JLAIT Light ON CFF 780 300 3a46 300 610 480 170 170 tLAIT Light ON CFJ 400 10 2.50 20 150 390 260 250 •.
VALE Vale Rio Doco PN CFM 20 000 0.00 20 000 20 000 20.000 *.
VALE Vale Rio Doce PN CFl 52 610 14.390 27.35 W.450 32.2130 19.760 21.950 1 890 *
VALE Vale Rio Doce PN CFK 178.230 90.800 50.W 112 780 141 945 65.450 36 285 14.299
VALE Vale Rkj Doce PN CFM 92.680 19 170 20,68 65.020 41.380 300 27.660 51.320 5 170
VALE Vale Rio Doco PN CFN 15.650 3.200 20,4-1 9.200 12 300 6.450 3.350 2.650-

Total 383.450 137.350 232.990 241,245 3Cfc 152.190143.935 47 989

Mercado a Termo
Valor diário dos contratos a vencer Quantidades a vencer
Data Valor Data Valor Data
11'05/9213/05/9214/05/9215/05/9222/05/02

11.660.400.0036.446.000,00367.707 350,0070.344.415.004.464.600,00

25/05/92 129 575.062.5027/05/92 22.543 750.C001/06/92 3 151 460.000.0004/06/92 9.605.500.00

Quantidades a vencer
Darta C6d Titulos Tipo Quantidado
1V05/92 ELET Eletrebms ON 20 COO13/05/92 ELET Etetrobras BN 20.00013/05/92 MANM Manrujsmann PN 10CGOOCO14 05/92 ABCX AfccXtal AN 30 000'-i/05-'92 BRUM Brumadinfo PN 2000000-.4*0592 CBN Dbran PN 4 1460;0

14/05/92V1/05/9214/05/92U05/92VM55.-92
V1/05/92vm-9214/05/9214/05/9215/05.9215AD&9215/05.'92
1ív'0&T32

C6d Tltuios Tipo Quantidade
CERJ Ceri ON 500 OWCESC Colcoc OU 60000C-MA WinefdcAo Anapa PN 13.000.000CSBB C Brasilia PN 10000000J6D J.B Dearie PN 1WO.OOO.OOOLAIT Light ON 400(00MOOT Moddata f'N 287.500REEM Rheern PN 215000RKX3 Riograndeese PN 200000TLBR Tolebras PN 400 000f-PCZ Aracruz BN 1000BESP Banespa PN 300000PETR Petrobrai; f^N 500PFL Paulista F Luz OU 300 000VALE Vule Rio Locc PN 100 (X0

Fundos de Investimentos

Fundos IVSútuos de Ações Q (Renda Variáve!)
VI. da Cotii Rorrtab. Acum. Patr. LiquidoDonomlnnc^o OBS CrO No M6s No Ano CrOBaoorj BCA (RJ) 15.682600 3.33 260,78 34 508 493.055Bemge de Acoeo (MG) 12.758.321897 ?16.21 2 183671 626Bozano Simonsen ll(RJ) 1.170656 1,70 231.43 9 148 491 665Bo/aoo Sirnonsen-Car1 (RJ) 238.43600-1 1.89 210.32 6 872 865 816Bozano Sinx)naen-Fundo (RJ1 1.034335 1.72 207.50 2 360.079.521Chase Flexrnu |RJ) 25 545.462565 0.04 155.45 6 118 782 564Chase Flexpar (RJ) 4 888.0-13871 -0.92 195.60 39 005.435 188Chase Manhattan (RJ1 101.899909 -1.25 199,21 8 114 56-1198Chase Select (RJ) 1497.4 16681 -0.54 203,70 11243 567.218City I (RJ) 63 967.146000 3 35 323.18 1 708 787 319Economico (SP) 54 727696 8.18 245.93 32.987.498 4)1Fntor (RJ) 368 793.591686 52 774 953Fundo BBM (RJ) 1>68.515000 1 927,116.282Garantia (RJ) 16 290.408561 2.29 330.96 23-164 975 558Multiple Ativo (SP) 4<V1 272.549810 3.19 272.15 902 595 789MultipUc (SP) 102 004.946523 4.82 209.26 10 381.054 118Primus (RJ) 2 041.679195 5.34 375.06 1 016413 730Safra (SP) 180,0-1096.' 5.22 236.28 7 378.454 6-18

Fundos de Incentivos/DL 1.376
Valor da Cota

N° de Cotaa CrS
07.969 009 997 2 6745 671 145.091 13.68

b 238 503.960000 7.30
94 759 536 480300 33.49

5 238 503.960000 63,71

Denominação
FinamFir<w
Fiset Pesca
Fiset RethreíitarTHMito
F'set Turisnx)

Obs/

Fundos de Investimento [ ) Capital Estrangeiro
Denominaçfto
Chase Brasil (RJ)..Conesul (RJ)Fator Fice (RJ)Multiplic (SP) 

VI. d» CotaOBS Cr«5 19 730 1010765 98 367 204.3537415 45 751 544,2673327 4 928,567.710550

Ult. diatr.Cr$ em

Patr. Uq.
CrS

252.787 133.936
634 230.940 802

38 283.000
3 173 887.000

371 167 000

Patr. LiquidoCrS79 753 468 18282 277.280 7375 621 309 237985.713.542
Fundos de Aplicação Financeira

VI. da Cota Rentab. Acum. Pntr. LiquidoDenomirvapiio OBS CrO No Mfis No Ano CrSBanerj Fat (RJ) 1 641 048300 1.89 139.61 254 523 396 775Bemge Apbcacao (MG) 301.399437 137.22 270.605.5ft6.89oBoston Cash (SP) 1116.556000 2,86 138.5-1 152 985 26-1101Chase S Savings (RJ) 89 445.007091 132.76 93 769 613.322Economico (RJ) 1 254.817828 1,87 138.99 332.991 689.279Fato» F A F (RJ) 429 504.628107 2.87 14-161 4.946.284.943Sati a Over (SP) 139 706341 2,32 139.47 275 837.139 125
Fundos Renda Fixa
DenominaçãoCEF Azul Fix Empresarial (RJ) .CEF Azul Fix (RJ)Banerj Fix (RJ)Bemçje Empresarial (MG)Bemqe RF (MG)Boston Corp I (SP) .. Boston D l (SP)Boston Invest (SP) Boston Personal (SF') Boston Poud 'SP)Chase Empresarial (RJ)...
Cltase Flexmvest <flJ^.. .Economico FutvJa P Juí ISP)....f conomico (SPiItaú Money tmp (SPiItau McKiey Ma.*Ket «SPl FYimus (F^J) Satra Corporate (SP)Safra Opon D I (SP)Safra Personai (SP)Safra Privute Di (Sf^ 

VI. da Cota Rentnb. Acum. Pntr. LiquidoOBS Cr6 No Mda No Ano CrO
5 10.708292 1.10 155,21 51.223.203.08310,777052 1.11 157.15 89 609 804.1887 1 153.6-12600 2.08 165.33 2 685.831.140

2 216,181304 1,05 162,88 39 793.164 933
22 266.419952 1.06 167.17 14.841 467292 543.600000 3.15 165.11 141 083.490 2177 7 279.419000 3.20 165,54 76.295.544 2207 310.685600 3 12 163.56 147 434.874 510

3 072,170000 3,17 165,10 38.452532 826170 410300 3,10 162.16 6.064 883 676S 29 548 104401 156.74 77 690 168 038
179.625072 165.95 92.461 709 199

7 11,0123-19 2,16 169.76 27.940 782.4227 36.307133 27.00 171.16 23.096.028 243-7 1 022.716363 2.12 164.44 94.019.953.943217 356086 2,15 166.31 291 67*0 984.2561J2 05-1.439642 3.16 163,15 5 537 0427 831.752896 2.21 166.12 247 910 792 8795,625119 3.18 165.88 124 861 609.6047 212.970344 3.19 164.47 82 225 238 5293,863212 3,16 164.95 38.238 805 715

Todas as mtormacoes constantes dessa rolacao sao de responsabilidade exclusiva dos administradores dostundos
02>Pos»cao em 28<'04/92 CMJF^osicao em 30/04/92 06)Posicao em 05/0*1/9203)Posicao em 29/04/92 05)Posicao em 04/04/92 07)Posicao em 06/04/92

BANERJ COMIA VERDE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF 
/K

Aqui o seu dinheiro cresce a curió prazo NOSSO &4NCONOSSO NJEROt
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Noticiário do SENN

Simulado do leilão de
Copesul será no dia 12

Nu próxima terça-feira, às 16hJ0, será reali-
/xuia uma simulação dò leilão da Copesul (mar-cado para as I4h do dia 15 de maio), com o
objetiVo de permitir a perfeita integração de
todos^os participantes, tanto com a licitação de
viva voz, quanto com a licitaçilo por terminal.

As corretoras interessadas deverão entrar
em contato na segunda-feira com o diretor de
pregfto de sua bolsa ou com a Divisão de Rela-
çòes com o Mercado da BVRJ, através do tele-
foqc 271-1900.

Ainda com relação ao leilão da Copesul, a
Comissão Diretora do Programa Nacional de
DesestatizaçAo prorrogou, para até as I6h do
dia 13 de maio, o término da pré-identificação
para o leilão e a entrega pelas corretoras, ao
IJNDÉS e à CLC. dos resultados da pré-idenlifi-cação: O anúncio dos resultados ocorrerá no dia
15/05/92.

Vinícola já divulgou as
decisões de assembléias

As bolsas de valores resolveram reabrir, às
l5h3Q'fde ontem, os negócios com a Vinícola
(CVR), cujas A GO/E, realizadas no dia 30 de
abril último, aprovaram o aumento do capital
para Cr$ 3.039.008.700, com incorporação de
reservas, sem emissão de ações; e a não distri-
buiçáo de dividendos.

Atlântica venderá direitos
da Caemi Mineração dia 12

Na próxima terça-feira, a Atlântica Corre-
tora de Títulos e Valores Mobiliários S/A reali-
za. ás.l3h na Bolsa do Rio, leilão de direitos de
subscrição de ações preferenciais representativas
de 32", 15% do aumento de capital da Caemi
Mineração (CMM), aprovado pela RCA de 15
04/92»- Serão vendidos 152.542.202 direitos, ao
preço unitário de CrS 15, pertencentes às vende-
dora$ Belfair Participações S/C Ltda., I F R Par-
ticipações S/C Ltda.. Hanna Participações S/C
Lida:, Suí Participações S/C L ida.. S TI Partia-
paçõés S/C Ltda e Companhia Santa Bárbara de
Participações. .

As sociedades corretoras vendedoras que
pretendam interferir no leilão devem entregar
suas ofertas ao gerente da Divisão de Pregão da
BVRJ até as I3h da próxima segunda-feira. Será
admitida a apresentação de lances por intermé-
iliodo SENN.

Os investidores que vierem a adquirir os
direitos deverão, até o dia 19 de maio, subscre-
ver as ações, ao preço de CrS 340 cada, com
pagamento á vista. Essas ações farão jus a divi-
dendo,s integrais do exercício de 1992.

Alterada forma de
negociação de ações

As ações das empresas abaixo relacionadas
passam a ser negociadas da .seguinte forma a
partir do pregão de segunda-feira:
Albarus (ALB) — ações nominativas ex.divi-
dendo (CrS 31.50 por ação, corrigido inoneta-
riamente).
Caetano Branco (CAE) — as ações passam a ser
negociadas grupadas, na proporção de 1000-1 e
cotadas por unidade.
Wembley (WBLY) — ações nominativas ex^d>-
vulendo/desdobramento (dividendo de CrS 0.20
por ação e desdobramento de

Comunicados do BVRJ

Corretoras registram novos
operadores para o pregão

A Bolsa do Rio recebeu pedido de registro
de operador das sociedades corretoras abaixo. O
pedido pode ser impugnado por qualquer corre-
tora, por escrito e fundamentadamente, até ,a
data limite indicada.
Operador de pregão sênior.*José Carlos de Figueiredo Filho (Ariju S/A
CCTVM. ale 14/05/92)•Miguel Caricchio (DC CCTVM S/A, até 14*
05/92)'Francisco José de Lacerda Carvalho (Cash S. A
CCTVM, até 15/05/92)•José Luis Morán Veiga (Prosper S/A CVC, até
16/05/92)•Flávk) Rente da Silva (Ponto 3 CCVM S/A, até
16/05/92)•Rodrigo Haguenauer Moura (Corretora Na-
cional de Fundos Públicos Ltda., até 16/05/92)•Marco Antonio de Jesus Pereira (Hércules CV
Ltda.; até 20/05<92)•André Mattos Duarte Silva (Máxima CCVM
Ltda., até 20/05/92)•Fabiano Colares da Silva (City CCVM Ltda..
até 20/05/92)•Cláudio José Paes Alves (Mil CCV S/A, até
20/05/92)•Paulo Cezar dos Santos (Ponto 3 CCVM S A,
até 20/05,92)•Murilo Borges (Indusval S/A CTVM, até 22
05/92)•Francisco de Assis Reis (Aplicap S/A CVM,
até 22/05/92)

Informações da CLC

Taxas de aplicação das
margens de garantia

São as seguintes as cinco últimas taxas de
remuneração das margens de garantia deposita-
das na Câmara de Liquidação e Custódia S/A:
dia 8 —9.23%; dia 7 —27.24%; dia ti — 2X.43%,
dia 5 —2X,08% c dia 4 ¦ -29J5%..

Valor do mercado de opções
em dezembro

A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro divul-
ga, abaixo, a tabela com a cotação média das
opções negociadas na segunda quinzena de de-
zembro de 1991, para efeito de declaração do
Imposto de Renda:

IV<o
Arm. Sfcfc .xcrcicm °K*» """»*•

<Crf> 1 K1R
mii'N i in 79.00 ixn 0.02:1
IIKHAI'MHI .'Ml.nO 11,00
M.I I UN CHI 48.00 .> •> U.M.
I t I 1 UN ( III W.00 ?h. ?S 0JU4K
n.t'.TlIN Oil' 90.00 :'i.M n.ai'M
I I. 1:1 UN ( UK «X..0li 40.0.1 0.0670
I LE I UN (. Ill 114.011 .14.0.1 0.05W
Ei.IT [IN CIIW l.lh.W M.I7 O.O-W.l
1111 BN CBY IM.tH) 19.77 0.0M.A
I.AIT ON CHI 60.00 0.0.1-lS
LAI I ON CHI 80.00 1.1,33 ().u:M
LAM ON CIIJ VO.Oil Ki.88 0.0182
vall i'N cue Mi.oo jo.1): o.o.iso
VAl.E PN CI11-. hi,00 )<>.IK 0.0270
VAl I I'N CHI 1.1,00 17.07 0.0:,85
VAl I I'N i III! '0.00 12,*S 0.0211
VAl.fc'I'N CHK -".00 '>.41 O.0I?"1

M.I I'N CUM 85.00 9.05 0.0151
At I I'N I UN ')l.0o '.il.' 0.0117

Exercício de direitos

Lacesa e JU Santos vão
converter títulos dia 15

A partir de 15 de maio. as ações nominativasda Lacesa (I.CSA) e da J H.Santos (JHS) serão.

automaticamente, convertidas pafa a forma es-
critural, conforme deliberação das assembléias
de 29 e 30 de abril, respectivamente.

Segundo as empresas, a purtir da mesma
data os bloqueios para negociação das ações
serão efetuados através de OT-I, sendo que os
bloqueios de venda terão validade até 14/05'92.
Norma:
A partir de 15/05/92, os atuais títulos represen-
tativos dc ações nominativas perdem a validade
para' negociação, em face da conversão para a
forma escriturai, com os bloqueios de venda
sendo feitos por OT-1.

Albarus paga dividendo
de CrS 31,50 no dia 18

Os acionistas da Albarus (ALB) vão estar
recebendo, a partir do próximo dia IH, o divi-
dendo de CrS 31,50 por ação, já corrigido mone-
tariamente e autorizado pelas AGOT- de 30 de
abril passado. Os serviços ficam suspensos até o
dia 15'05(92.
Norma:
Ações nominativas: a partir de 11'05'92 ex divi-
detido.
Observação: a codificação da negociação no
mercado à vista c ALB-ONI*--.

Assembléia a realizar com norma

Panvel quer efetuar um
desdobramento dc ações

A Panvel (PAN) marcou assembléia geralextraordinária para as 9h do dia 15 de maio, na
sede social —Rua Gomes Jardim, 253, 2° andar,
em Porto Alegre (RS) —. para aprovar o desdo-
bramento de um bilhão de ações no valor nomi-
nal ile CrS 21.50 cada pura cinco bilhões dc
ações no valor nominal de CrS 4.30 cada.
Norma:
Ações escriturais: a partir de 1 K/05'92 ex desdo-
bramento.
Observação: a codificação da negociação no
nx-rcado à vista é PAN-ON-H- e PAN-PN-H-.

Assembléia realizada com norir

Engevix paga dividendo
a partir de 15 de maio

As assembléias da Lngevix (LGV), realiza-
das no dia 30 de abril, aprovaram a destinaçáo
do lucro liquido de 1991; distribuição de divi-
dendos de CrS 0,1810 por ação, a partir de
15/05/92, com correção pela UF1R de 31 12 91

a 12/05'92; e aumento do capital para CrS
S.786.658 mil.
Norrnu:
Ações escriturais: desde 04-05/92 ex-dividendo.
Observação: a codificação da negociação no
mercado á vista ó EGV-ONli - <¦ I-GV-PNE--,

Assembléia a realizar

ABC Xtal destinará o
resultado do exercício

Os acionistas da ABC Xtal (AHCX) se reu-
nem ern AGO/E no próximo dia 14. às I Ih. na
sede social, para deliberarem sobre as contas do
exercício de 1991, com a destinaçáo (k> resulta-
do. e a capitalização da reserva de correção
monetária do.capital, entre outros assuntos.

Supergasbrás continua
assembléia no dia 14/05

A Supergasbrás (SGAS) vai dar seqüência à
AGO de 30 de abril, às l?h do próximo dia 14,
na Rua São José. 90, 17" andar, com o objetivo
de aprovar as contas sociais de 1991 e o aunien-
to do capital social para CrS 49.699,760.762.99.
sem emissão de ações.

Telebrás compõe
os dois conselhos

Para eleger os integrantes do conselho de
administração e do conselho fiscal, a Telebrás
(Tl.BR) realiza assembléia geral extraordinária
no dia 19 dc rnaicx, às I5h. na sede social.

Labra faz uma nova
convocação de AGO

fim conseqüência da determinação da Co-
missão de Valores Mobiliários, a Labra (LABR)
publicou novo edital de convocação de AGO
para o dia 27 dc maio, ás 15. na Avenida das
Araucárias, 3.376, em Araucária (PR), paraanalisar as demonstrações financeiras, destinar
o resultado do exercício, corrigir o capital e
eleger o conselho de administração.

Docas vai incorporar parte
do patrimônio de empresa

A Docas (DOCA) estará realizando AGE,
em segunda-convocaçào, ás IHh do dia 15 de
maio, na sede social, para aprovar o laudo de
avaliação relativo à parcela cindida do patrimó-nio da Boavista Itatiaia Companhia de Seguros,
no valor de CrS 6.926.419.808,49 (em 31 de
março de 1992), a qual será incorj)orada ao
patrimônio da Docas.

F:rn decorrência do eventual direito de reces-
so dos acionistas da Boavista Itatiaia, a AGE
que deliberar sobre o aumento do capital resul-
tante da absorção da referida parcela somente- poderá ser convocada após o transcurso do
prazo para o exercício daquele direito.

A Docas esclureceu que os seus acionistas
não terão direito de preferencia á subscrição do
aumento do capital proveniente da incorpora-
çào da parcela cindida do patrimônio da Boavis-
ta Itatiaia.

Oxiteno quer destinar
o resultado de 1991

A Oxiteno (OXIT) marcou AGO/E para as
J4h30 da próxima terça-feira, na sede social,
para deliberar sobre o resultado do exercício de
1991, com distribuição de dividendos e homolo-
gaçào do pagamento de dividendo intercalar n°
45, aprovado na RCA de 06/09/91; e o aumento
tio capital para CrS 129.85K.066.073,11, median-
te aproveitamento dc reservas, sem emissão de
ações.
Observação: a BVRJ solicitou as propostas a
serem apresentadas nas assembléias.

Mesbla eleva capital
social coin subscrição

Com o objetivo de aprovar o aumento do
capital social para CrS 283.590.355.540,23. me-
diante subscrição de açòes no montante de CrS
130 bilhões, a Mesbla (MESB) estará realizando
AGE, no próximo dia 15, às I5h, na sede social.
Observação: a BVRJ solicitou as propostas a
serem apresentadas na assembléia.

Coemp vai destinar o
resultado do exercício

No próximo dia 18. ;i Coemp (CESA) reali-
za AGO cm primeira convocação, ás I7h. na
Avenida Getúlio Vargas, (>6K. 2" andar, em Belo
Horizonte, para deliberar sobre as contas de
1991. com a destinaçáo do resultado e distribui-
çào de dividendos; a eleição do conselho de
administração; e a correção da expressão mone
tá ria.

Banqueiro/, elegerá
membros do conselho

Com o objetivo de eleger os membros do
conselho de administração, o Banqueiroz (BAQ)marcou AGO para o próximo dia 14. às 9. na
Rua Alvares Penteado. 143. 2" andar, em São
Paulo

Vasp altera o artigo
17 do estatuto social

Os acionistas da Vasp (VASP) foram convo-
cados para se reunirem em assembléia geralextraordinária, ás lOh do dia 17 de maio. com a
finalidade de alterarem o artigo 17 do estatutosocial, relativo à composição do conselho de
administração; elegerem os membros daquele
órgão; e fixarem os honorários dos integrantes
da administração.

Empresas & Mercados

Acionistas da Lumiere
convertem PN em ON

A Lurmcre (LMRE) comunica que. por deli-
beração das assembléias de 29 de abril, foi cria-
da a possibilidade dos acionistas converterem as
ações preferenciais nominativas em ordinárias
nominativas. A opção, numa primeira etapa,
poderá ser exercida no prazo de 90 dias, sendo
estabelecida a paridade de conversão baseada no
valor patrimonial do titulo em 3M2/''I. Assim,
cada ação preferencial corresponderá a uma or
dinária.

Eventuais dividendos que venham a ser dis-
tribuidos, com base ern exercícios futuros, serão
atribuídos em igualdade de condições. Os inte-
ressados na conversão devem comparecer ao
Departamento de Acionistas (Rua Luiz Dclfino,
8ó3, Joinville, SC), munidos dos certificados.

Telebrás fixou os juros
de debêntures conversíveis

Para o período de 4 de maio a I" de junho de
1992, as debêntures conversíveis em ações das Ia

e 2J emissões da Telebrás (Tl.BR) receberão a
taxa de juros cie 1.209,41% ao ano, prefixada,sendo ainda indexado o spreud de 9% ao ano.

Vale dá valor destinado à
reserva de lucros a realizar

Com relação aos lucros a realizar ern } I de
dezembro de 1991, a Vale do Rio Doce (VALE)esclareceu que, no exercício de 1991, foi destina-
dos á reserva de lucros a realizar o montante de
CrS 402.648 milhões, oriundos do ganho de
equivalência patrimonial dos investimentos e de
saldo credor da correção complementar definida
no artigo 3o da Lei 8.200/91.

Segundo a Vale. no exercício passado, a
apropriação liquida á reserva de lucros a realizar
foi de CrS 366.74-1 milhões, compostos pelaconstituição de lucros a realizar de CrS 402.648
milhões menos a reversão de CrS 35.904 mi-
Ihões.

Motorádio ainda não
concluiu demonstrações

A Motorádio (MOTO) comunica que ainda
não concluiu as demonstrações contábeis de
1991. em função das dificuldades financeiras quevem enfrentando e que causaram a redução
abrupta de seu pessoal. Tão logo as mesmas
fiquem prontas, será convocada AGO, a qualdeverá apreciar o resultado do exercício passa-do.

Com relação ao pedido de falência movido
pelo Banco Industrial e Comercial S A. a Moto-
radio esclareceu que está tomando as providén-cias junto ao referido banco para solucionar o
problema.

Bahcma paga Ia parcela
de dividendo corrigido

No próximo dia 13. a Bahema (BAH) inicia
o pagamento da primeir,*. parcela do dividendo
aprovado pela RCA de 30'04',/2. no valor de
CrS 1.283.272 jh>t lote de I rlK) ações, já corrigi-
do.

iJj-»

B.Estado do Amazonas dá
CrS 27,88 por 1.000 ações

O Banco Estado do Amazonas (BEAM)
informa que é dc CrS 27,88 por grupo de 1.000
ações o valor do dividendo do segundo semestre
ile 1091, corrigido ate 30/04/92.

Acionistas do Bradesco
integrali/.am subscrição

Os acionistas do Bradesco (BRAD), que
pagaram parcialmente as ações subscritas no
aumento do capital homologado em 02 04'92,
deverão integralizar os 50% restantes no dia 15
de junho próximo. Os valores serão cobrados
através de débitos em conta corrente, na agência
indicada no boletim de subscrição.

Papel Simão divulga
resultado consolidado

•\ Papel Simão (PSIM) informou que o >r '*
faturamento consolidado do Grupo atingiu, dc"1"'
janeiro a dezembro de |99|. o montante de USSvirO"
ÍJI milhões, e de janeiro a março deste anq, ..
USS 72.4 milhões.

Após a realização da Reserva de Reavalia-»^-
çào, o lucro liquido ficou em USS 2,6 milhòeSo£*f
em 1991 e em l SS4.I milhões em P>92.

. " *
Pacaembu e Sifco ainda

não realizaram assembléia
Em conseqüência do atraso no encerramen-

to dos balanços, a Pacaembu (PACB) e a Sifdó-0"
(SIPC) ainda não realizaram AGO, para apro-1
var as contas dos exercícios encerrados em 31.
12/91.

Segundo as empresas, as assembléias acoii '*"^
tecerão assim que forem concluídas as demon£-%*',
trações financeiras a serem apreciadas. - - •

Unipar distribui dividendo e
bonificação de 1.000% dia 15
N.> próximo iha 15, a Unipar (l Xll>) miua '

o pagamento do dividendo relativo ao exercicuu ^de 1991, aprovado pelas AGOT: de 30 de abrilúltimo, no valor de C rS 0.2814 por ação. já"corrigido pela UFIR ate 08,'05/92. Aos acionis-ias correntistas do Unibanco, os dividendos se-rào creditados em conta corrente e, para aqueles» '.»
que têm ações depositadas nas Custódias Eidu- -
ciarias das Bolsas de Valores, o pagamento será-\,->'feito nas respectivas bolsas. Os demais recebe-rao, pelo correio. Ordens de Credito correspon-dentes ao valor do dividendo, devendo ser apre- '
sentadas em qualquer agência do Unibanco. ...As assembléias também aprovaram uma bo-nificaçào em ações na proporção de 1.000%' "'
sobre a posição acionária de 31 12 91, cuja dis-tribuiçào também terá inicio no dia 15/05 92,através de crédito nas coutas de depósito dei—Tações escriturais junto ao Unibanco.

A l 'nipar esclarece que continua facultada á ' iconversão de ações preferenciais A em B. o que .
poderá H*r sulicllado na Avenida I I ik- Maio23-A.

Panatlântica dá direito de
dissidência aos acionistas -

Atendendo consulta das bolsas de valores*,^
sobre a deliberação das assembléias de 30 04 92*

que eliminaram a prioridade das ações prele-rendais - -, a Panatlântica (PNT) esclareceu queserá dado »> direito de dissidência aos preferemcialistas. no prazo de 30 dias a contar da data de
publicação da ata da assembléia.

Segundo a Panatlântica. o preço a ser oler-
lado será fixado de acordo com a lei. mas casoadministração entenda que o pagamento do.
reembolso ponha em risco a estabilidade finan-
ceira da companhia, poderá ser convocada as--sembléia para reconsiderar ou ratificar a deu-*

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

Re&umo das operações Qtd, Abt. Mio. MA*. Mòó. Qtd Abt. Min. Mi*

Lote Padrão 
Concordatárias
Direitos e Recibos . .
Fundos DL 1376 eCert Pnvnt
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Mercado a termo 
Opções de Compra
Opções de Venda 
Fracionário
Total Geral
índice Bovespa Médio..
índice Bovespa Fechamento
índice Bovespa Máximo
Indico Bovespa Mínimo

Qtdc
(mil)

73 839.310
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16.892

17
t .227
1.504
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11.000

26
98.293.209

24 703
25.126
25 288
24.100

Vol. em
CrS (mil)

223.952.924
150958
612 721

78
904.829
142.083

26 54-1.233
1 100

19.760
252.328.689

I ' 4.1%)

Das 53 ações do BOVESPA. 37 subiram, nove caíram, seis permanece-
ram estáveis o uma não loi negociada.
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MERCADO

>LSA

H Alta de ações

Üchega 
a 5,5%

jg»Juros em queda, inflação abaixo
ffp expeetivas e mais dinheiro do
Interior. Esses três fatores deram mo-
¦J-TlVbs para que as bolsas de valores
^voltassem a operar em alta ontem e
|com volumes crescentes de negócios.
|A maior valorização das ações foi
^registrada no pregão nacional, que
^tgúne oito das nove bolsas do país. O"índice Senn subiu 5,5%, fechando
^os 9.843 pontos, e as operações to-
ítalizaram Cr$ 74,5 bilhões. Na Bolsa
ído Rio, o IBV fechou nos 8.974 pon-•itos, com alta de 4,5% e movimento
JdeÇrS 81,4 bilhões. Em São Paulo, o
^ índice Bovespa apresentou incremen-
«tojle 4,1%, encerrando o pregão nos
.[25:156 pontos. O volume financeiro
jsoihou Cr$ 252,3 bilhões.
; >Segundo o diretor da Vértice
1DTVM, Isaac Michaan, o mercado se
."mostrou fortalecido desde a abertura4'
•das negociações. Ele ressaltou que
|tanto os investidores estrangeiros co-
jmo os profissionais de mercado pres-
ísionaram a ponta compradora, moti-
ivados pelas boas perspectivas de
Jganho a curto prazo. 

"Com a queda
ide preços verificada nas duas últimas
ísemanas de abril, as cotações das
J ações voltaram a ficar atraentes, so-
J bretudo as de segunda linha, que fo-

ram mais afetadas pelo fraco desem-
fpenho das bolsas. Além disso, os
{últimos indicadores econômicos con-
I firmam a tendência de queda da in-

fiação e das taxas de juros, fatores
{que sempre motivam o investidor a
ienfrentar os riscos do mercado acio-
ínário", afirmou Michaan.

A grande estrela dos pregões de
ontem foram as ações preferenciais

i de Usiminas, que fecharam cotadas a
JCr$ 1.439 (mais 10,11%) na Bolsa do
| Rio e a Cr$ 1.420 (alta de 2,8%) na
j Bovespa. Esse bom desempenho de
| Usiminas foi sustentado pelas com-
| pras de ações efetuadas pelo grupo' japonês Mitsubishi, e na expectativa
I de bons resultados da empresa no
J primeiro trimestre deste ano — os
| números oficiais deverão ser divulga-
ídos nos próximos dias. No outro ex-
| tremo apareceram as ações preferen-
|ciais de Paranapanema, muito
.. afetadas pelas notícias de que os Es-
| tados Unidos desovarão boa parte de
? seus estoques de estanho no mercado
I internacional. Esses papéis tiveram

5 queda de 10,21% no pregão carioca e
j de 9% na bolsa paulista.

Juros caem para 23,64%
A confirmação da tendência de

queda da inflação pela Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV) e o grande volu-
me de dinheiro em circulação na eco-
nomia jogaram as taxas de juros para
baixo, ontem. No mercado de títulos
privados, os CDBs com resgate em 31
dias foram negociados a juros de
1.075% ao ano, o que representou
taxa over de 30,46% e ganho efetivo
no período de 23,64% — menos dois
pontos percentuais que na véspera.
Os CDls fecharam a 1.080% ao ano,
ou taxa over de 30,52% e rendimento
efetivo de 23,68%.

A redução do custo do dinheiro só
não foi maior porque o Banco Cen-
trai (BC) interveio três vezes no mer-
cado, tomando recursos das institui-
ções. Na primeira operação, a
autoridade monetária aceitou pagar
juros de 31,97% ao mês, em emprés-
timos por um dia. Na segunda inter-
venção, a taxa ficou em 31,90%. Co-
mo isto não conseguiu segurar as

taxas, o BC tomou dinheiro até o dia
13, a juros de 31,89%, para balizar as
taxas dos CDBs — papéis que servem
de parâmetro para o governo compor
o valor mensal da TR (Taxa Refern-
ciai). E, segundo o presidente do BC,
Francisco Gros, para mostrar aos in-
vestidores que os juros continuarão
acima da inflação este mês.

Nos mercados especulativos do
ouro e do dólar no paralelo, o dia foi
de tranqüilidade. "Pelo menos ainda
o telefone não tocou para aterrori-
zar", disse, enfático, o presidente do
BC, após almoço com empresários na
Associação Comercial do Rio. O dó-
lar fechou o dia cotado a Cr$ 2.580
para compra e a Cr$ 2.650 para ven-
da, com alta de 1,92%. Já o grama do
ouro registrou tímida valorização de
0,4%, sendo negociado a Cr$ 27.850
o grama. O BC, mais uma vez, não
precisou intervir no mercado do dó-
lar flutuante.

Rendimentos dos ativos na semanal
12,70 %

11,85
11,30

5,44 5.20
4,25

4,75

Fundo da
renda fixa

1,55

JDLOólarno
paralelo

-0,54
Ouro

Fonto: Andima, bolsas do valores, BM&F e casas de câmbio.

| | /4j bolsas de valores fecharam a— primeira semana do mês lideran•
do o ranking das aplicações financei-
ras. O índice Senn, que mede a lucra-
lividade das 50 ações mais negociadas
no pregão nacional, registrou alta de
12,70%, enquanto a variação da TR
(Taxa Referencial), no período, ficou
em 4,75%. O IBV, termômetro da
Bolsa do Rio, acusou valorização de
11,85%. Já o índice Bovespa, da Boi-
sa de São Paulo, computou elevação
de 11,30%. Os investidores queprefe-
riram aplicar as suas sobras de caixa

em fundos de. ações tiveram rentabili-
dade média de 11,53%. Apesar da
gradual queda das taxas de juros, nos
últimos dias, o CDB encerrou os últi-
mos cinco dias úteis com remuneração
acumulada de 5,44%. A rentabilidade
média dos fundos de renda lixa, por
sua vez, ficou em 5,20%. Quem prefe-
riu optar pela liquidez diária do Fun-
dão, embolsou ganho médio de
4,25%. Os preços do dólar no parale-
lo registraram tímida alta de 1,55%,
enquanto o ouro baixou 0,54%.

Bamerindus no exterior

¦ Banco aproxima empresas brasileiras e argentinas

SÃO PAULO — Para aproximar
empresas brasileiras e argentinas e
otimizar seus próprios negócios, o
Bamerindus patrocinou um encontro
de negócios e intercâmbio comercial
ontem em São Paulo.

Interessado no crescimento do
comércio bilateral Brasil-Argcntina,
que vem crescendo cerca de USS 1
bilhão a cada ano, o banco pretende
ampliar suas operações de financia-
mento cm operações de comércio ex-
terior."A cada USS 4 de transações en-
tre os dois países, USS 1 será do
Bamerindus", diz Belmiro Valvcrde
Jobim Castor, diretor da Área Inter-
nacional do Bamerindus.

Sondagens — Durante toda a
tarde, 55 representantes de empresas
argentinas e outros 235 de compa-
nhias brasileiras trocaram informa-
ções e fizeram sondagens sobre pers-
pectivas de negócios.

BB se prepara

para captação

no exterior
BRASÍLIA — O Banco do Brasil

está se preparando para captar rccur-
sos no mercado acionário internacio-
nal através do lançamento de ADRs
(American Depositary Receipts). O
anúncio foi feito ontem pelo presi-
dente da instituição, Lafaiete Couti-
nho Torres, que quer ampliar a divul-
gação da imagem do BB no exterior.
O ADR, ou Recibo de Depósito de
Ações, é um certificado que represen-
ta ações, debêntures ou bônus emiti-
dos por uma determinada empresa e
pode ser negociado nas bolsas do ex-
terior.

O BB já está providenciando o
credenciamento junto à Securities Ex-
change Comission dos Estados Uni-
dos, equivalente à Comissão de Valo-
res Mobiliários brasileira, para emitir
ações respaldadas em ADR no mer-
cado mobiliário americano. Segundo
Coutinho, a negociação das ações da
instituição na bolsa americana, atra-
vés dos ADR, atrairá clientes para
outros produtos e instrumentos fi-
nanceiros do banco, entre eles, os
recém- lançados eurobonds. A inten-
ção do Banco é atrair investidores
individuais e os fundos de pensão.

A argentina Mafisa, por exemplo,
que hoje trabalha com 80% de sua
capacidade instalada, pretende zerar
a ociosidade com exportações para o
Brasil.

Dona de 80% do mercado consu-
midor vizinho, com uma produção
anual de 50 mil toneladas de fibras e
fios sintéticos, a indústria, segundo o
gerente geral, Ricardo Oyagüe, quer
ampliar os negócios com fabricantes
brasileiros, atualmente responsáveis
pela importação de USS I milhão
por ano.

Não é tarefa fácil. Nessa área, o
Brasil tem concorrentes fortes: Rho-
dia, Polienka e a Fibra, do grupo
Vicunha.

Frangos — A brasileira Sadia
parece estar em situação mais con-
fortável. Desde janeiro, a empresa já
exportou USS 10 milhões em fran-
gos, peru c carne suína.

Em contrapartida, a empresa está

importando os potes plásticos para
embalar a margarina Qualy. O vice-
presidente da empresa, Luiz Fernan-
do Furlan, um otimista em relação
ao funcionamento do Mercosul,
acredita que o grande desafio dessa
operação é a mudança de mentalidá-
de em todos os países.

Furlan reconhece que existem
muitas disparidades entre Brasil, Ar-
gentina, Uruguai e Paraguai e mui-
tas outras dificuldades a serem supe-
radas, mas está certo de que todas
serão superadas.

"É 
preciso vontade política para

ultrapassar todos esses obstáculos",
diz Furlan. "O Mercosul pode servir
ao Brasil como um curso intensivo
para o comércio do Brasil com ou-
tros países do mundo. A verdade é
que não temos experiência nessa
área", acrescenta o vice-presidente
da Sadia.

Justiça mantém o leilão da Copesul
O juiz da 4a Vara

Federal, Élcio Pinhei-
ro de Castro, negou
ontem liminar da ação
popular e, assim, man-
teve a realização do
leilão de privatização
da Copesul (Central
de Matérias-Primas
do pólo petroquímico
gaúcho), marcado pa-
ra o próximo dia 15 na

Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro. A
ação foi impetrada pe-
lo Sindipólo (Sindica-
to dos Trabalhadores
do Pólo) e mais 60
personalidades, entre
elas os senadores Pe-
dro Simon (PMDB-
RS) e Eduardo Su-
plicy (PT-RS). No en-
tendimento do juiz,

não há prejuízos nem
inconstitucionalidades
num primeiro exame
que justifiquem a sus-
pensão da prívatiza-
ção da Copesul. Basi-
camcnte, a ação
popular busca a sus-
pensão do leilão sob a
alegação de sua in-
constitucionalidade c
pelos graves prejuízos
financeiros à nação.

Banespa na Europa Mudanças no Itaú

O governador de São Paulo, Luiz
Antônio Fleury, enviou à Assem-
bléia Legislativa projeto que autoriza
o Banespa a instalar uma agência em
Luxemburgo. O objetivo é possibili-
tar que o banco oficial do Estado
esteja representado em país-membro
da Comunidade Européia antes de Io
de janeiro próximo, data em que en-
trarão em vigor as normas referentes
às atividades bancárias a serem de-
senvolvidas naquele mercado. A re-
presentação deverá ser instalada com
recursos alocados pelo Banespa a
sua rede de dependências no exterior,
tendo um capital inicial de USS 16
milhões.

O diretor executivo da área
de Recursos Humanos do Itaú,
Alex Cerqueira Leite Thiele,
deixa o cargo por ter atingido
a idade limite para aposenta-
doria, segundo as normas da
organização. Com a saída de
Thiele, o executivo Luís Cris-
tiano de Lima Alves assume a
direção da área de Recursos
Humanos. Além disso, o Con-
selho de Administração do
banco Itaú elegeu o diretor-ge-
rente Antonio Jacinto Matias
para a diretoria executiva.

INDICADORES

Bolsa cie Mercadorias e Futuros
, 
"*< Volume 

Geral
Contratoi Numaroa de ; Contrato* Vofumo if Part,otn aborto n«s6cio* < nogociadoo (Mil Crt) ft (%)

Ouro 3W990 1 055 60.737 24Z.M6.343 9.66
indico ....I.™®?! 1.861 24.690 419.021.875

I Alcjoddo 0  0,00
?.??. ! 2.0S961 0.0.8.... i
19,41 |

$v303 54J.L.. |
| (i Boi Gordo 448 10 11 0.01 :]

Total 500.761 3.640 148 653 2.513.765.913 100.00

Ouro/dispomvet
Vfttor do eontrfttot 260$ v ¦ .:¦¦¦¦ cr«rtrt>« jx*

Veto | Contr [ Nagdeioaj Abort j Minimo j MAximoj Utt jj; Oac |
524 28 000,00 27750,00 28 000,00 27 850 00

Ouro/Eiüsrcado do Opções sobre disponível
Vfcter t$o cofltrtrtot280u C«ta«aM *n cra»iro« pâr grana

Veto [ Eatrc || Contr [ Moq || Abort |j| M(n j|| MAa Ult
'MaOl 25.000.00 321 34.100,00. 4.100.00 4 100 00 4.100.00
Ma04 !.)i .!5p:99. 100.00 Lj.™:wZZI....199i39/Maps 28 000.90 15.126 268 1 350.00 1 200.00 1 370.00 1 300.00
Ma06 32 000.00 013  20.00 . 20,00 20.00
Ma29 .....39.9P0-90.ZZ'. ?;$?. 73 750.00 700.00 

' 850.00ZZZ"'I5®:?0!
Ma30 28 000.00 1.975 21 10.00 10,00 25.00 20.00
Ma31 32 000.00 728 10 2 500.00 2 500 00 2 560.00 2 500.00JI02 40 000.00 300  3 650,00 3 650.00 3 650.00 3 650.00

Mercado Futuro/Índice
Valor do ooninatoi Cr* 5,00 p/pontoa

Veto | Contr | Wagòelo» | Abort |
Cotaçóo? frti mim aro» do o&r.tí-i

Mínimo I MAaimo ( Último I

Mercado Futuro/Algodão
V«icr do contr*t<M 050 erreb*» H*. Cotaç<V*o «m emeoVoo por fcfrobo

Mercado Futuro/Café ajustado
Vota áo cont) 100 «eu d» 00*0

Mai2...
Jul2

108
1546

ÜM '$?. £§&>>¦
73  48,50.
53 53.00

tioXMvn Cr$/por «aca do Hq,
48.50 48,50
52,50 53.00

48,50
52,40

Mercado Futuro/Câmbio
Vah? do contratei U9$ 9 rrâ

Jun2
Jul2

7.915
17.638

60  2.887.00
106 Z!..M9.^:P9.

Co*a^í«a ««»cmcalroo por
2.884,50 2.887,00 2 887.00...

3.450.00

Mercado Futuro/Dl - Depósito Interfinanceiro de 1 dia
Valor do contratai Crí 100,00 p/f»«rto Wí. CotwfÔoom pontoa do P.tl.

. Jun2..
Jul2

19.106
15.172

84 930
69 500 ..84.90569 430

84 990
69 610

84 950
69 540

Depósito Interíinancelro de 30 dias

Cercado Futuro/Boi Gordo
Vtk* &> CMrtrofcx »30 Hnshtós. em r-cnioa por ermb©

Ag°?
Oul2

349
98

24.70
24.10

24.60
24.10

24,70
24 50

24 65
24.40

I CoittrihulRA^. §NíSS ; ; ^ ,
Ccmpetfincia; AfaíH — PooemwÁto attò 04/03, «em «orreçfio; até 08/05
converter em qtianfldod&de Oíir do cila 04/08 o multiplíeá-la peie Üfír
do die do poga?nsnto; cpó3 08/05 acreacantar multo o Juroo.¦ ¦ : '
Autônomos, Empresários e Facultativos

Classe Filiação/Tampo I Base (Crê) | Alíquotas % ! A pagar Crê
(anos) | 

: Meses de
Permanência

Ato 96.037,33 10 9.603,72 12
Mais do 1 at6 184.652,55 10 18.465,26 12
Mais ilo 2 at6 276.978,83 10 27.697,88 12
Mais de 3 ato 309.305,10 20 73.861,02 12
MaisdeA2te6 401.631,38 20 92.326,28 24
Mais de 6 ato 553.957,66 20 110.791,53 36
Mais de 9 ate 12 646.283,93 20 129.256,79 36
Mais del 2 ate 17 738.610,21 20 147.722,04 60
Mais de 17 at6 22 830.936,48 20 166.187,30 60

10 Mais de 22 anos 923.262,76 20 184.652,55 —

Assalariados, Dom6stico8 e Trabalhadoros Avulsos

Salario de Contribute (Crt) Aliquotas (%) j
ate 276.978,83 8
de 276.978,84 ate 461.631,38
de 451.631,39 ate 923.262,76 10

Obs: Percentuais incidontos de forma não cumulativa.
O Contribuição do empregador doméstico: 12% do salário pago, respeitando

o teto acima.
« As contribuições da empresa, inclusive a rural, não ostão sujeitas a limito

do incidõncia.

imposto de üesida
B... d. calculo (CfS, | JSgU I j 

""T" 
!

8R na Fonte (tVlaio)

Ato 1.382.730,00 isonto —
De 1.382.790,01 a 2.696.441,00 1.382.790 15
Acima de 2.636.441,01 1.908.250 25.A

Deduções í^:íSí»:<;é;
nLnc^nPctoll P?r doPenden'e- b) CrS 1.382.79 (maio) para aposentados.

Í§5 aros de tdádffpT'P«n«a™-®.c?.n?P!e<ar
judicial.
êc" 

içaorvtí rwmunoraa ^u.,1L,,D.a.
r lc^taÍ0 P)- Pensão alimentícia paga devido a acordo ou sentençaicial.d) Contribuições para Previdôncia Social. ^

Fonte: Secretaria de Receita Federal

ISStos, taxas e Indices
Dezembro Janeiro | Fovoreiro| Marpo Abril | Maio |

Unif 12.593,51 15.649,07 19.552,69 24.200,65 30.878,46 37.441,74
Uferj 20.709,00 26.595,00 33.371,00 41.91 7,00 52.091,00 63.072,00
Ufinit 19.115,00 25.805,00 29.862,00 37.338,00 45.936,00 55.902,00:
UPF 5.653,45 7.200,13 9.110,01 11.443,13 14.220,30 17.218,04
ur,r 597,06 749,91 945,64 1.153,96 1.382,79

Taxas Andima
Operações ontro
Inst. Financeiras

Taxa Orar'
(% a.m.)

Rent ,;f Ront. Root. Proj.
I Dla.(%) Sem.(%) Mos(%) Mos(%)

IBC/IFT/BBC  __ S139 1,07 5,44 5,44 23.63
ADM (CDB) _ 3101 1,07 5,44 5,44 23,64
01 • OVEfl 31,97 1,07 5,44 5.44 23.61
LFTE  32.31 1,08 5^49 5,49 23,88

MERCADO FUTURO
DE OI

01 OVER FUT.
BM&F Junho/92
BM&F Julho/92

P.U. om
Cr»

[§ Taxa |Ovor % Ront Rent. Ront. Proj.
P*a.(%) Som.(%) Mos(%)| Mos(%)

84350
69.540

30,74
29,60

1Í2
0,99

21,52
22,16

A partrr de 17/10/91. a Circular n° 2063 do Bjnco Central, perrmte a realiraçáo de operações compromissadas com pessoasfisicas e jurídicas não financeiras apenas com títulos públicos e rroo mínimo de 30 dias

Pre^oCrt Var. Var. Var. Proj.
  /Iw8ca IH»(%) Sem|X)_ Mm|%)

TAD. •• 0,926861 4,75 4,75 20,30T.H.0.11/05 .. 0,915667 0,92 5,71 20,10UFIRMak>/92(M/05 1JJ2.79 0,91 0,91 0J1 19,82UFIR Oiaria 1.433,74 0.91 4,63 4,63 19,82
UFIR D»ria 11/05  _ _ _ 1.446,76 031 0,91 5,58 19.84

I US« C0MERCIAL 07/05
Coinpra 2.480^0

 2.480,90 0,88 3^4 3,54
Q U54COMERCIAL1
Compra 2.502,45
y.Mjh 2.502,55 0,87 4,44 4,44

a US4TURI8M0 07/05Coi"pra 2.555,23
Venda   2.556,97 1,05 0,29 0,29

B USfi FARALEL0'
Compn 2.570XK)

. Vcnda  2.620,00 0,77 1,55 1.S5
B USS BM&F - C0MERCIAL

Junho/92 iwm ¦¦ - 20.51
Julho/M   3.450A) •• •• .. 19,50

S USSBMSF-FLUTUANTE
Junho/92    2.990.00 •• •• •• 16,41

B OUROSPOT
SIN0 • Foe.' 27.850,00 0,40 -0.54 -0,54BM&F • Fee. 27.850,00 0,40 -0,54 -0,54

BBF • Fee.  _ 27.850,00 0,40 .0.54 0.54IBV-RJ 8.974 4,51 11,85 11,85IB0VESPA 25.126 4,10 11,30 1140
(*) Dado» obtidos atri to omo«tta d» ANDIMA

Fonte: UiDIM Sara CeKral BUiF BSF BVRJ. BOVESPA

ÚãmMo TesrSsmo

Compra
(Cr$)

Venda
(Cr$) 1

;.
Escudo 17,00 19,00
D6lor 2.534,80 2.567,80
Franco Suipo 1.630,00 1.726,00
Franco Francds 447,00 474,00
luno 18,00 20,00
Libra 4.427,00 4.684,00 '

Lira 1,90 2,10
MarcoAlomao 1.501,00 1.590,00

• Posoto 23,00 26,00

Ouro
(Cre-llijpnrSo por grsroao)

Compra Vonda

Banco do
Braoil
(250g) 27.750,00 27.850,00
Qoldmino
(250Q) 27.840,00 27.850,00
Ourinvo6t

| (250g> 27.700,00 27.750,00
Sofra
(1 OOOg) 27.600,00 27.900,00
Bozano
Simonson

27.850,00

Fonto Banco do BrasilIANECC Fundtdoras fornecedoras o custodiamos crodon-ciados na Bolsa Mercantil o do Futuros



JORNAL DO BRASIL sábado, 9/5/92 o Negócios e Finanças
Mareia Kranz—-4/1/91

nR^HMWw^BKS

islitf^Iij^SiilK-'.. • 1:&S$»:''''I
P%, - aBIMiBBECTllifc.; ¦ ^m&sss^tiaSBE&im,

••,^a-, Tc.Sk 'tIWWWH^ nHH

® 
'^Ml 

pSte^

*> w^^^SWBR'8. HI

Terèza Lobo

A Mesbla fechou ontem a Prova-
rejo — sua house de publicidade que
funcionava desde 1975 — e na próxi-
ma semana inicia o processo de sele-
çào de uma única agência do eixo
Rio-São Paulo, de médio a grande
porte, capaz de absorver a milionária
conta de USS 30 milhões. A política'cllí Mesbla' c a de terceirizar tudo o
que não se enquadra dentro das ativi-
dades onde o grupo é dominante no
mercado ou possa vir a ser, informou
o superiritentende de Relações com o
-Mercado, Leonardo Brunet.
,i! rE este não era o caso da Provare-
jo; que no ano passado chegou até a
-pensar em atender a clientes externos.
Mus a direção da empresa concluiu
&ue. mesmo partindo para uma forte
investida de busca de clientes exter-
nos. seria necessário um esforço mui-
To 

"grande 
e levaria muito tempo para

^'¦atingir uma posição de liderança, o
•que vai contra a atual política da
.empresa, explicou Brunet.
o;,0 grupo Mesbla faturou no ano
passado USS 1 bilhão 397 milhões,
obtendo um lucro de USS 5,9 mi-'Ihões, e não pretende reduzir a verba
de publicidade, assegurou Brunet.
Mas a Provarejo, conforme argumen-
tou. acabou ficando fora dos objeti-
vos da empresa, ao contrário do que'atònteceu na área de serviços finan-

.ceiros. Criada inicialmente para tra-

balhar apenas internamente, a finan-
ceira ganhou mercado fora do grupo.
Hoje, justificou o superintendente,
60% da receita da financeira vêm de
fora do grupo Mesbla.

As lojas de departamentos con-
centram 50% das vendas do grupo,
enquanto o setor de veículos fica com
33% e a área de serviços financeiros
com 10%. As lojas especializadas —
Maxx e Hipermóveis — respondem
por 4% enquanto o setor de náutica
fica com 2%. Nestes cálculos, não
estão incluídas as vendas do Macro,
onde a Mesbla participa com 36%.

A política de terceirização come-
çou há dois anos, com a contratação
de empresas para serviços internos,
como segurança e limpeza, seguindo
uma tendência do mercado na área
de administração. A empresa está
centrando fogo em áreas como a de
veículos, sendo a maior revendedora
do país e entrando na distribuição da
linha de automóveis japoneses Maz-
da, sendo também a líder nacional no
setor náutico, argumentou Brunet.

O grupo Mesbla, ao contratar
uma agência externa de publicidade,
não pretende reduzir a verba publici-
tária. Os 177 funcionários da Prova-
rejo serão remanejados, na medida
do possível, para outros setores da
empresa ou para a própria agência
que for selecionada para assumir a
publicidade.

Autolatina entrega

planilha para 
Fleur

SÃO PAULO — O governador de
; São Paulo, Luiz Antônio Fleury Fi-

lho. recebeu ontem do presidente da
I.Autolatina, Noel Philips, a planilha
! dc custos dos produtos comercializa-
< dós em abril, acompanhada de rela-

tóíio elaborado por empresa de audi-
toria para certificação dos dados.

Agora, disse o governador, a planilha
; será examinad:'. juntamente com do-
; cumentos similares enviados pela Ge-
jheral Motors e Fiat e. se houver a
í correspondência entre aumento de

preços e aumento de custos, o acordo
estará mantido. Fleury gostou das
informações que recebeu. "Pela 

pri-
meira vez, as empresas mostram suas
planilhas com todos os detalhes", co-

Ementou, acrescentando que as mon-
tadoras pediram sigilo.

Segundo o governador, o impor-
tante é que outras medidas de reforçoao acordo precisam ser estudadas e

colocadas em prática. Fleury referia-
í$e á reabertura dos consórcios, "devi-

;damente moralizados", às linhas de'. crédito aos consumidores, à política
de exportação setorial e á indústria' de autopeças, que também estaria ele-

vando seus preços. 
"Tudo isso preci-

; Sa ser discutido", disse o governador.
O vice-presidente da Autolatina

para Assuntos Corporativos, Miguel

y

—».» . gy % *>/. ti: :

Hi'
Fleury decidirá acordo

Jorge, que também participou da reu-
nião, disse que o relatório elaborado
pela Price Waterhouse não deixa dú-
vidas de que os preços de abril foram
inferiores aos custos das montadoras."Em dólares, os carros estão custan-
do 40% menos do que custavam em 6
de março", disse.

í Volks elevará preços em 17%

;' Carlos Pereira de Souza

São PAULO — Um novo aumen-
to de preços dos veículos, na faixa de

M5"n a 17%, já está sendo previsto
\pelos revendedores da rede autoriza-
;da Volkwagen, para o final da próxi-
una semana. "É inacreditável mas é a
ipunt verdade", comentou um conces-
jsionário. que pediu para não ser iden-
jüficado. acrescentando ter obtido in-
• formações da montadora de que a
(variação dos custos de produção vem
Socorrendo no mesmo ritmo da infla-
jção do pais.

O ultimo aumento da Volks — o
•primeiro depois do acordo histórico
.entre indústria, governo, revendedo-
Ires e trabalhadores — ocorreu no dia
{22 de abril, com um Índice linear de
t£0.N0%. para todos os modelos da
lempresa. Por pertencer, como a'Volks. a holding Autolatina. a Ford
itambém praticou esse mesmo reajuste
naquela data. Como tem acontecido

ultimamente, saindo aumento de pre-
ço da Volks, sai para os veículos
Ford. A tendência do próximo au-
mento de preço será ficar na faixa de
15% a 17%, portanto, alguns pontos
percentuais abaixo da inflação.

A Autolatina, que detém 55% de
participação nas vendas do mercado
brasileiro, sempre tem sido a primeira
a puxar os aumentos de preços. A
empresa, a exemplo das demais mon-
tadoras, não faz qualquer previsão
sobre o próximo reajuste. No mês de
abril, a General Motors também au-
mentou seus preços no mesmo dia
que a Autolatina, mas com índice
diferente, na faixa média de 19,80%.
A Fiat. por sua vez, praticou um
índice variável de 18,50% a 21,50%.

O estoque da rede Volks cm todo
o pais era estimado ontem em 3.500 a
4.000 carros. A maioria das revendas
dessa marca estará de plantão hoje e
amanhã, prosseguindo com as pro-
moções de vendas

Clímax cria

novo sistema

de trabalho
SÃO PAULO — A fábrica da Cli-

max, em São Carlos (SP), que faz
refrigeradores e máquinas de lavar e
pertence ao grupo Refripar (fatura-
mento dc USS 180 milhões em 1991)
está implantando um sistema inova-
dor de trabalho. Num cenário de re-
cessão e ociosidade nas fábricas de
eletrodomésticos, a empresa faz uma

versão tupiniquim do sistema just-in-
lime (tempo certo), desenvolvido pe-
los japoneses, e que significa produzir
de acordo com a demanda.

A Climax definiu que 1.204 dos
2.157 trabalhadores da unidade de
São Carlos estarão — nos próximos
dois meses — reduzindo o trabalho
na primeira quinzena, quando vão
trabalhar apenas três dias por sema-
na c aumentando a produtividade na
segunda quinzena do mês para 70%,
sem redução de salário.

"Dessa maneira, vamos diminuir
o custo financeiro dos estoques, já
que a maioria das vendas dc eletrodo-

mestiços só acontece no final do
mês", explica Abílio Camielli Filho,
gerente de Recursos Humanos da
Climax de São Carlos. Segundo ele, a
sua unidade é a primeira do grupo a
implantar o projeto, que já está sendo
estudado pela Refripar do Paraná
(que faz os produtos com a marca
Prosdócimo). De acordo com as con-
tas da Climax, haverá uma economia
de USS 250 mil só com a aplicação no
mercado financeiro do dinheiro queseria usado para compra de matéria-
prima, que fica adiada para a segun-
da quinzena por causa da diminuição
do ritmo dc produção.

Brunet: terceirizar área onde grupo não mantém liderança

Mesbla fecha a sua

agência Provarejo

:%
BNDE^

PROGRAMA
NACIONAL DE
DESESTAT1ZACAO

|
D

PETROFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

As Instituições Financeiras Participantes, abaixo relacionadas, comunicam o início da
distribuição secundária de 41.254.918 ações ordinárias nominativas de emissão da

PETROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
no montante de

Cr$ 37.129.426.200,00

INFORMAÇÕES SOBRE A DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA

6

6.2-

6.3-

- Dando continuidade ao processo de alienação de ações do capital social
da PETROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.,noámbitodo PROGRAMA
NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃOe de acordo com o EDITAL PND-A-01/
92/PETROFLEX,oBANCONACIONALDEDESENVOLVIMENTOECONÕMICO
E SOCIAL - BNDES, na qualidade de gestor do Fundo Nacional de De-
sestatização, nos termos do artigo 4a do Decreto ns 99.464/90, doravante
denominado VENDEDOR, dispõem-se a vender no mercado de balcão
41.254.918 ações ordinárias nominativas de emissão da PETROFLEX
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. .semvalornominal, representativasde 10%
do capital votante e do capital social, livres e desembaraçadas de quaisquerônus.

- Considerando-se que o objetivo do PROGRAMA NACIONAL DE DESES-
TATIZAÇÃOconsiste em promoverampla pulverização na colocação serão
apenas habilitadas na oferta, como compradores, pessoas físicas. Os
interessados na aquisição das ações deverão dirigir-se a quaisquer das
Instituições Participantes da presente distribuição, relacionadas abaixo:

- Estãosendoofertadas41.254.918açõesordináriasnominativas,representativas
de 10% do capital votante e do capital social.

- PERÍODO DA OFERTA:
De 11/05/92 até 29/05/92

- PREÇODE VENDA:
Cada ação custará Cr$ 900,00 (novecentos cruzeiros).
PROCEDIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
Será adotada a garantia de acesso a todos os investidores interessados na
presente distribuição.
6.1 - LIMITES DE COMPRA POR INVESTIDOR PESSOA FÍSICA:

Cuantidade Mínima : 300 ações
Quantidade Máxima: 30.000 ações
Obs.: Serão aceitas, somente, reservas em múltiplos de 100 ações.
RESERVAS DE AÇÕES:
Até o dia 29/05/92, através de documento apropriado, o investidor fará
sua reserva de ações.
CRITÉRIO DE RATEIO:
Na hipótese de a quantidade total de ações reservada superar a
ofertada, as reservas serão atendidas mediante rateio que adotará os
seguintescritérios:
1) Caso a quantidade mínima definida no item 6.1 .multiplicada pelonúmero de investidores que fizeram reservas seja superiorao total

ofertado, a cada investidor caberá uma quantidade igual ao total
ofertado, dividido pelo número de investidores.
Caso contrário, uma vez distribuída a quantidade mínima a cada
investidor, a quantidade remanescente será dividida em lotes de
100 ações,que serão seqüencialmente distribuídosaos investidores,
respeitadas as quantidades por eles reservadas, até que se
esgotem.
Caso na última distribuição a quantidade de lotes de 100 ações
seja insuficiente para atender todos os investidores, cuja reserva
ainda não se encontrar satisfeita, a quantidade remanescente se rá
rateada entre os investidores naproporção da quantidade reservada
por cada um deles.

LOCALDEVENDA:
Em todas as Instituições Financeiras participantes da presente oferta.
LIQUIDAÇÃO:
A liquidação sedará no dia 05/06/92, no local onde foram realizadas as
reservas.
PAGAMENTO À VISTA:
Serãoadmitidososseguintesmeiosde pagamento:a) Cruzeiros;
b) Cruzados Novos;
c) Certificados de Privatização;
d) Títulos da Dívida Agrária (TDA);e) Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento (OFND);f) Debêntures de emissão da SIDERBRÁS;e
g) Créditos, representados ou não por títulos, relativos a dívidas não só

das entidades de que trata o artigo 4" da Lei ns 8.209, de 12 de abril
de 1990, bem como de quaisqueroutras entidades controladas, direta
ou indiretamente, pela União.

FINANCIAMENTO DA COMPRA:
Estão a disposição das instituições financeiras, agentes do BNDES,
recursos para financiar a venda das ações, sendo que o investidor
deverá ter linha de crédito aprovada junto às referidas instituições
financeiras, nas seguintes condições:

2)

6.4-

6.5-

6.6-

6.7-

-Montante Financiado
Prazodo Financiamento
Primei ro Pagamento

-Amortização
-Taxa de Juros
-Atualização Monetária
-Garantia

: De 10% a 90% do valor da compra.
: 5 anos, podendo ser liquidado antecipadamente.
: 09/08/1992
: Mensal
: 8% a.a.
: IGP-M - índice Geral de Preços do Mercado
: Caução das Ações

Obs.: (1) As ações financiadas estarão indisponíveis para negociação até a
liquidação total do financiamento. • ¦L
(2) A atualização monetária entre 5/6/92 o 9/7/92 será "pro-rata* dia e as
seguintes pelo IGP-M integral.

7 - CARACTERÍSTICAS DAS AÇÕES ORDINÁRIAS
a) Os acionistas terão direito a voto e receber dividendos obrigatórios de

pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício
calculado nos termos da Lei de Sociedade por Ações;

b) As ações objeto da presente oferta fazem jus a dividendos que vierem ,a ser declarados na próxima AGE que deliberar sobre o assunto.
8- INFORMAÇÕESSOBREAPETROFLEX

8.1- OBJETO SOCIAL:
Tem por objetivo social a produção de elastõmeros e de produtos
químicos diversos; a comercialização dos produtos de sua fabricação
ou de terceiros, inclusive a importação e exportação; a prestação de '
serviços técnicose administrativose a participação em outras sociedades,^
como sócia, quotista ou acionista.

8.2-SEDE: ,r
Rua Paraná, s/n° - Campos Elísios, Duque de Caxias Rio de Janeiro.

8.3 - O capital social da PETROFLEX, subscrito e integralizado(AGOde 13/
03/92), é de Cr$ 65.134.929.758,27, divididos em 412.549.189 ações
ordináriasnominativas, semvalornominal.

8.4 - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA:
(AGE de 24.04.92)

Em milharesde Aqdes
Acionistas  Ordinarias Total %

Cia.SuzanodePapeleCelulose 84.200 20,41 84.200 20,41
Fundagao Petrobr^sde Seguridade Social-PETROS 61.672 14,95 61.672 14,95
Nordeste Qufmica S.A. - NORQUISA 42.945 10,41 42.945 10,41 '
UNIPAR-Uniaodelndustrias ' .
PetroqufmicasS.A. 42.100 10,20 42.100 10,20
COPERBO- Cia. Pemambucana de
Borracha Sintetica 41.255 10,00 41.255 10,00
OPetrobras Qufmica S.A.-PETROQUISA 41.255 10,00 41.255 10,00 ""
(")Outros 99.122 24,03 99.122 24,03
TOTAL  412.549 100,00 412.549 100,00

(*) Estas ações estão sendo objetode alienação na presente oferta pública.
(") Destas ações, 41.254.918 estão sendo objeto de oferta aos empregados

da PETROFLEX.
Obs.: A PETROFLEX não detêm participação acionária relevante em outras

empresas.
8.5 - INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS:(CorreçãoIntegral)

Em Cr$ Milhões/em moeda de 31/12/1991
 1989 1990 1991 '

Exigivel Total 34.930 49.527 42.675 ,)
Patrim6nio Lfquido 230.598 221.695 181.239 JAtivo Total 265.528 271.222 223.914 ;
Capital Social 65.135 65.135 65.135 ;Receita Lfquida 149.999 204.292 157.989 ¦<
LucroOperacional 23.903 (48.880) (40.696) ;
Lucro Lfquido 14.006 (1.971) (31.675)>Lucro Liq./Receita Lfquida  9,3-1% -0,96% -20,05%..')
ValorPatrimonial daAgao Cr$559 Cr$537 Cr$439 *
Lucro Lfquido'Agao Cr$34 (Cr$5) (Cr$77) ;
Quantidade de Agoes (em mil) 412.549 412.549 412.549 '

OUTRAS INFORMAÇÕES:
9.1 - OVENDEDOR easInstituiçõesFinanceirasparticipantesdapresentè-

distribuição declaram que não detêm informações relevantes sobre a
PETROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. que não sejam de
conhecimento do público;
Os serviços de atendimento aos acionistas da PETROFLEX serão
prestados pelo Banco Itaú S.A.;
Maiores informações sobre a distribuição pública poderão ser obtidas
junto às Instituições Financeiras participantes e ao BNDES;
A presente distribuição pública e o teor deste anúncio foram aprovados
e registrados na Comissão de Valores Mobiliários ¦ CVM, sob o n5 SEP/
GER/SEC. 91/006, em 08/05/92.

9.2-

9.3 -

9.4-

"O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIRUIÇÃO NA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS OBJETIVA SOMENTE GARANTIR O ACESSO
ÀS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NÃO IMPLICANDO, POR PARTE
DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAQUELAS INFORMAÇÕES,
NEM JULGAMENTO QUANTO A QUALIDADE DA COMPANHIA
EMISSORA OU SOBRE OS VALORES MOBILIÁRIOS A SEREM
DISTRIBUÍDOS".

Banco Bradesco de Investimento S.A.
Banco do Brasil S.A.
Banco Itaú S.A.
Banco Nacional de Investimentos S.A.

Banco América do Sul S/A
Banco B MG S/A
Banco Bamerindus do Brasil S/A
Banco Boavista S/A
Banco Capitaltec S/A
Banco Chase Manhattan S/A
Banco do Estado de Minas Gerais S/A
Banco do Nordeste do Brasil S/A
Banco Francês e Brasileiro S/A
Banco Graphus S/A
Banco lochpe S/A
Banco Multiplic S/A
Banco Norchem S/A
Banco Omega S/A
Banco Prime S/A
Banco Real de Investimento S/A
Banco Su! América S/A
Banco Total S/A

COORDENADORES
Econômico S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Primus Corretora de Valores e Câmbio S.A.
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A.

CONSORCIADOS

Bancocidade Corretora de Valores Mobiliários e de Câmbio Ltda.
Banespa S/A Corretora de Câmbio e Títulos ;•
Cambial S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Citibank Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Cobansa S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
Cotibra S/A Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários
Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda.
Fininvest S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Geral do Comércio S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Griffo Corretora de Valores S/A
Hércules Corretora de Valores Ltda. '
Liberal S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários
Seta Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.
Sudameris Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A
Título S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

O Consórcio que está atuando na Desestatização da PETROFLEX é liderado pela ATLANTIC CAPITAL Consultoria Financeira Ltda.
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Nova lorque — AP

A boneca cus^^^l

Judy, Ifeoiieca
•

Prima da Barbie
chega ao mercado,

: mas sob protestos
• 

O 
rosto é de uma modelo. As
pernas são longas e bem tor-

neadas; os cabelos, louros; os
seios, pequenos e levemente insi-
nuados. Mas, por baixo do vesti-
do de futura mamãe está um bebê
de nove meses. Esta é a Judy, pri-
ma da Barbie, que acaba de che-
gar ao mercado americano. Para
fazer o bebe nascer, basta levantar
uma tampinha perto do estômago:
pronto, está feita uma cesariana.

— Judy é a resposta a uma
curiosidade tradicional das crian-
ças. Cedo ou tarde, elas vão que-

. rcr saber como nasceram —, ex-
plica Egil Wilgert, presidente da
Judith Corporation, a empresa de
Illinois que produz a boneca.

Mas nem tudo são flores:
"Com essas pernas e esses cabelos

; (a boneca) parece dizer que a úni-
! ca função da mulher na sociedade

é ser bonita e ter filhos", disse
Diane Welsh, da organização fe-
minista Now. Para tranqüilizar a
classe média americana, Judy, que
custa USS 19.95, leva uma aliança

- de casamento no dedo.

QUITUTES PARA AS MÃES
Adriana Loreto — 7/1/90

' 
| 

"

Kurt: doces para data especial

Kurt — Rua General Urquiza, II7,
Leblon (294-0599). Segunda à sexta,
das 8h às 19h; sábado, das 8h às 17h.
Este domingo, até 12h. Cartão de crédi-
to: nenhum.
B Qualquer mãe fica feliz em ganhar
alguma coisa feita por este mágico dos
doces que é o Kurt. Aos 84 anos, lem-
bra-se que foi um menino levado que
levava chineladas da mãe, mas que tam-
bém aprendeu muitas coisas boas com
ela. Dentre as doçuras que Kurt ofere-
ce, pães em forma de coração, biscoitos,
bolos, tortas e musses maravilhosas.
Bolos cm torno de Cr$ 25 mil.
Telecoco — Tel.: 270-7999.
¦ Um presente diferente, ideal para
mães preocupadas com dietas, vitami-
nas e sais minerais. Ou simplesmente
para as que gostam de água de coco e
não gostam da trabalheira que é com-
prar, descascar, cortar, filtrar. Preços
em oferta para mães: caixa com 24 gar-
rafas de 200 ml de Cr$ 52.800 por CrS
46.000 c caixa com 24 garrafas de 500
ml de CrS 76.800 por CrS 70.800. Én-
trega em casa.
Eduarda Achê — Tel.: 294-2285.
B Tortas finíssimas. A de damasco
com merengue está por CrS 25 mil (12
pessoas); cheese cake, CrS 25 mil; trufa-
da, CrS 18 mil; gelada Grand Marnier,
CrS 28 mil.
Mil Frutas — Rua J.J. Seabra sem
n°, Jardim Botânico (511-2550). Todos
os dias, das lOh ás 23h. Para encomen-
das e entregas a domicílio, tel.: 284-
7478. Cartão de crédito: nenhum.
B O sucesso do momento é o sorvete de

tamarillo, fruta que lembra uma mistu-
ra de goiaba, kivvi e melancia. Mas tam-
bém acerola, fruta do conde, chocolate
com raspas de laranja, coco, damasco,
tamarindo, abacate, coco verde. Sába-
do c domingo, quem comprar uma cai-
xa de 1,5 1 de sorvete de qualquer sabor
ganha cinco cestinhas de biscoito, em-
baladas para presente.
Agrado — Tel.: 246-8711/285-0487
B Maria Pia faz uma comida gostosa e
está com uma boa oferta de pratos para

o almoço do Dia das Mães. O ideal é
telefonar e montar o menu, entregue em
casa, em congelados: posta de lombi-
nho caramelado com ameixa, feijoada,
bacalhau real etc.
Petit Comitê — Tel.: 267-1187
fl Viviane Araújo faz congelados (liei,
bom presente para as mães ficarem mais
bonitas, saudáveis e felizes. Um pacote
com 14 refeições, para uma semana, está
por CrS 67.000. Entrega em casa.
Deli In — Shopping Rio Sul, 3o piso.

Village (541-1849).
Segunda a sábado,
das lOh ás 22h.
0 Dê uni almoço
completo á mamãe:
salada de mosarela
de búfalo com lo-
mates, cerejas e
manjericào, CrS
53.500 o quilo; ter-
rine de cogumelos.
CrS 90 mil (unidade
para 10 pessoas):
rosbife com molho
de amoras e laran-
ja, com batata pa-
lha, CrS 54 mil o
quilo; torta musse:
cie chocolate com
pera e crocante,
CrS 46.000.
Chez Qualité —
A v. Armando
Lombardi, 205, lo-
jas 106/107,. Barra
da Tijuca (399-
2477). Segunda a

quinta, das 1 lh ás 20li; Sexta a domin-
go, das 15h ás 24h. Cartão de crédito:
todos.
SI Vários presentes para a mamãe gonr-
mel: queijos, biscoitos, chás, massas, im-
portados em geral. Um especial brinde
são os bomhons de Blumenau (SC), de
chocolate puro com recheio de aniên-
doas, em embalagens em forma de cora:
ção, de vime artesanal. Por CrS 14.900.

Danusin Barbara
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Servicos de Eletricidade SA
CGC-60.444 437/0001-46 COWPANHIA ABERTA

HKSSTÉRSa
da mA-ESTMTtfflA Eietrobrás

Aviso ao Público
Interrupções de Energia para

Serviços na Rede

A llm do possibilitar a oxecuçfto do serviços Indispensáveis à manutonçSo e am-plIaçSo da rodo distribuidora, torna-se necessário Interromper o fornecimento doenergia olôtrlca nos dias, locais o horários abaixo mencionados:
DIA 11 DE MAIO - SEGUNDA-FEIRA

TANQUE (JACAREPAGUÁ) - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Qodotrodo Viana (parto) oAtlninga (parto).
AREIA BRANCA - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Dona Castorina, Sorgjna (parto)Jofio Pedro, Aliou, Ana Maria, Moacir Pedro Mato Filho, Dona Odete e Av. Joa-qulm da Costa Lima (parte).
CAMPO GRANDE - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Euclldes da Cunha, Gilberto J.Peixoto, Carlos Teixeira, Francisco J. Lima, Jorn. Manoel do M. Souza, Borman,Leon Gondlm, Estradas Cachanorra o laraqua.

DIA 12 DE MAIO - TERÇA-FEIRA
BARRA DA TiJUCA - Das 08:30 às 15:00h, Ruas Hildebrando A. Góes, Eng9 C.Eulor, Dos. Luiz Guimarães, Josué de Castro, Sebastião A. Ferreira, Nelson Ro-drlgues, Pedro Ludovlco, Jo5o G. Kuhlmann e Av. Joan P. Satre.
VILA CRUZEIRO (PUiHA) - Das 08:00 às 17:00h, Ruas Curuml, 14, Dr. G. Morei-ra, Santa Helena e Estr. Josó Ruças.
JACAREPAGUÁ - Das 08:00 às 12:00h, Rua3 Croso da Ventura, André Rocha(parte), Caem, Ourem, Aloandla, Carmon, Calolôndla, Canellnha, Itaúna do Sul,Ipero, Juranda (parte) Niqueü o Aroca.
TAQUARA (JACAREPAGUÁ) • Das 08:00 às 16:00h, Estr. Boiúna (parte), RuasPereiro o Plrlmirim.
MADUREIRA - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Capitão Couto Menezes, Maria Jocô oPraça dos Lavradores.
PIEDADE, OSVALDO CRUZ E ADJACÊNCIAS - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Follzar-do Gomos, M. Tolxolra, Guarujâ do Sul, Adelaide, Antonlo Badajós o Jurema.
NOVA AURORA (NOVA IGUAÇU) - Das 13:00 às 16:00h, Ruas Carlos Chaga3, Ar-mando Sales e Dr. Sales Teixeira.
HEUÕPOLIS (NOVA IGUAÇÚ) - Das 08:00 às 12:00h, Ruas Mons. Solono do Me-nezes, Tamolos; Avenidas Aymorôs o Gal. Mullos (parto).
CAMPO GRANDE - Das 08:00 às 16:00h, Rua Augusto Vasconcelos e Prof. Gon-çalvos.
VALENÇA - Das 08:00 às 12:00h, Rua 29 do Sotombro (parto).PENTAGNA - Das 08:00 às 12:00h, Rua A (parto-Oaôrlo); Bairros JoSo Bonito oPonto Funda.
MIGUEL PEREIRA - Das 09:00 às 15:00h, Avenidas Côsar Lattos o Roberto Sllvoi-ro; Ruas Adelaide Badonos, Sflo Roquo e Cambuf.
CARMO - Das 08:00 às 16:00h, Rua Wlldo O.C. Ribeiro; Bairro Santa Elisa; Lo-toamontos S8o Lucas, Boa Esperança, Ave-Marln o Boa Idôla; Torro TV P.M.C. oFaz. Boa Idôla.
VASSOURAS- Das 07:30 às 16:30h, Rod. BR-393 (do Posto Santa Amâlia ao Tro-vo do Mandos); Bairro do Grocco.
VOLTA REDONDA- Das 08:00 às 11:00h, Ruas Estados Unidos, Porto Rico, Vone-zuela, Cuba, Cruzolro do Sul, Argentina, Roclfo o Panamá; Avenidas Natal eBeira Rio - no Bairro Vila Amorlcana. Das 08:00 às 16:00h, Estradas p/Faz. doAtorrado e Sáo Luís; Rod. BR-393 (do km 12 ao km 20). Das 13:00 às 15:00h,Rua 154 - no Bairro Laranjal.
BARRA DO PIRAÍ- Das 07:00 às 07:30h, Ruas Major Joviano Gomes, Antônio daSilva Brinco o lago Valfirlo; Trav. Jalr Ribeiro. Das 07:00 às 13:00h, Rua AdácloCândido Matos (do ns 258 ao fim); Travessas Olavo SlmSo, Ary Telxolra o IveteSilveira; Rua Androlina Pereira.

DIA 13 DE MAIO - QUARTA-FEIRA
BONSUCESSO - Das 08:00 às 17:00h, Rua Guilherme Frota (parto) e Av. Brasil.
IRAJÁ - Das 07:30 às 16:30h, Rua JoQo Machado (parte) o Av. Mons. Fôllx (par-te).
MADUREIRA - Das 08:00 às 15:00h, Ruas Corollna Machado, Carvalho do Souzao Bornôs.
TAQUARA (JACAREPAGUÁ - Dos 08:00 às 16:00h, Ruas Custódio Guimarães,Gotúllo do Moura, Renato C. Campos, Jaime Rolemborg, José Leporago, Apolina-rio Resende, Antônio do O. Pantoja, Escritores, Físicos, Geologos, Biologos,dos Sábios, Botânicos, Blografos, dos Filósolo3; Estr. do Eng. Velho (parto oSao Gonçalo (parte).
BANGU - Dos 08:00 às 14:00h, Ruas Tibagl (parte) e Francisco Barreto (parto).CAMPO GRANDE - Das 08:00 às 1 1:OOh, Rua Maria Tereza (parto); AvCesárlo doMelo e Estr. do Monteiro (parte). Das 08:00 às 16:00li. Ruas Luís Barata. DomSilvário, Ilhéus, Solon Botelho, Alcantara, Prol. Gonçalves o Estr. Monteiro.PIAM (BELFORD ROXO) Das 08:00 às 16:00h, Rua Nolma (parte) e Av. Piam(parte).
GOVERNADOR PORTELA - Das 09:00 às 15:00h, Localidade Lagoa das Lontras.BARRA DO PIRAÍ - Das 07:00 às 12:00h, Ruas França Júnior a Ovídio Mello.
MENDES - Das 07:30 às 16:30h. Estr. RJ-120 o Rod. BR-393 (do Trevo do Men-dos ao Motel Dreams); Ruas Rio de Janeiro o Projetada.
SANTA ISABEL DO RIO PRETO - Das 10:00 às 14:00h, Estr. do Amparo (parte).VASSOURAS - Das 08:00 às 1 8:00h, Estradas Massambarâ (entre BR-393 o Cen-tro do Massambarâ), das Pacas, Rod. BR-393 (entre Posto Massambarâ o Estr.p/Allança) o p/Aliança até passagem de nível da RFFS/A.
TRÊS RIOS - Das 08:00 às 14:00h, Ruas Dr. Vasconcelos (parlo), 1 5 do Novom-bio (parte) o Padro Barroso o Praça Antônio Mondes.
VOLTA REDONDA - Das 12:00 às 16:00h, Bairro Jardim Europa.

DIA 14 DE MAIO - QUINTA-FEIRA
RECREIO - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Salvador do Mesquita, Hugo P. Alvim,Prot. Mota Mala, Jorge Yunes, Antônio Magalháos, Prof. Nohomlas Guolros,Prol. Taclel Cilono, A. Robelo, Amaury Monteiro, Raul da Cunha Ribeiro; Avoni-das Gullhormo do Almelra (parto) o Alfredo B. Silveira.
RAMOS - Das 08:00 às 17:00h, Ruas Aquirl, Aracatl, Joana Fontoura, Dr. Nogu-chi o Cabo Rols.
BRÁS DE PINA - Das 07:00 às 16:30h, Ruas 48, 51, Aiqulndar o Taborarl.IRAJÁ - Das 07:30 às 16:30h, Ruas Caiçara (parte), Jucarl, Marambala (parte),Gulrarôia (parto), Santo Aplano, Sâo Canuto, Josó Machado o Av. Mons. Fôllx(parte).
JACAREPAGUÁ - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Atlninga (parto), Merlnguava (par-to), Bogari, Andrômodo; Estradas do Cafundó e Engenho Volho (parte).SULACAP - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Heitor Amorin, Josó Sardinha, Brás doAmaral (parto), Paciiico Pereira, Olímpio de Castro (parte), Av. A!berico Diniz(parte) o Adjacências.
CAMPO GRAWDE - Das 08:00 às 16:00h, Ruas Vacarias, Arroto Grande, Projota-da A, Manoel Barros, Francisco Peixoto; Estr. Pedregoso o Caminho da Sorri-nlia.
PANTANAL (D. CAXIAS) • Das 08:00 às 16:00h. Ruas 5, 19,Komal Pachá, EnricoForri, Lauro Sodró (parte) o Av. Gomes Frolre.
GOVERNADOR PORTELA - Das 09:00 às 15:00h, Ruas Osório de Almeida 0 Con-ceiçào C. Pinto; Bairro Roseiral.
PATI DO ALFERES - Das 09:00 às 14:00h, Ruas Campo Vorde, Cachoeira e Vir-gínia Rangel; Estr. Batatal e Bairro Campo Verde.
BARRA MAfíSA - Das 08:00 às 16: OOh, Ruas I, B o 4 - no Bairro Vila Maria.BARÃO DE JUPARANÁ - Das 07:30 às 16:30h, Av. Prof. Carlos Eugônio Moxias.PENTAGNA - Das 10:00 às 14: OOh, Estradas Destino o Pedro Carlos.CARMO - Das 08:00 às 16:00h, Estradas Carmo/Duos Barras, Fazonulnha, Qul-lombo, Faz. Bom Retiro e Faz. Boa Lembrança.
VOLTA REDONDA - Das 12:00 às 1B:00h, Eslr, União - no Bairro Retiro.

A onorgln poderá eor restabelecida anto3 do horário previsto.

As variações nos hipermercados (Crê)

Produtos Bon Marché Paes
Mendonça

Freeway Carrefour Produtos Bon Marchó Paes
Mwiítansa.,

Freoway Carrofour

.JM.WS9.WÍ.9.
Arroz Parboilizado
.EtaaaSJíg
Feijão preto
.MU.tiP.PJiS
Farinha de trigo
.RmB.eníaJíg
Farinha de mesa
.firsf.i.nftkg
Óleo de soja
.IfifflJ.
Azeite de oliva
.MraMa.5fiQ.ml
Vinagre tinto
.te.m.aZM
..ÇaLGiscmM
Molho de Pimenta
..ç.iça,13S.m!
Mistura de alho e sai
.AtiSfifi.Mfl
.Aç.O.ç&r.UnMKg
.Mams.B.foÀsfwM?...
Massas Adria
.K/.9.YRS.SP.P.a
Talharim
.towaáni.5.9.9.a
Pizza
JsjmStsnfia.lS.a
Cream Cracker

..SifflSL

...1,9.9.9...
..?,?.QR..

.879.

.1,651...

.1,554...
J„M.
...1,7.5.9...

...1,49.0..,

....49.9..

..a 22.9...

...1,994...

..i,M.

..1,3.78..

..1,750..

1,753

,.1,278, ..9.9.9..

j,9.49..

.9.95..

1,54Í>
..1.JA9...

1.739
J„?63..
„2,Q4Q..
,J,9S0„

99.?..
J,2?.0.
..3,9.7.9.

2.154 ,9.59..

,.3,21.4.. .2,3.0,1...

Biscoitos
.P.MfiflS.Ma .1,9.66 2,56ft .2,5.13, „
Recheados
.Muiln.dfi.Ma .950...
SnlaMfis.a.Pfflnsfl.Tya?.
Maionese
.(Mmanls.fflftg .3,999 2,7.9.9.
Palmito
,Acisf.p..?.9.9.g .5,999. .6,225. .9,438...
Ervilha Etti
3QP..9 1,7.9.9. .2,432 .9.5.9...
Extrato de tomate
a?.'M?..?7.Q.g 3,442 1,9.89...
Saisicha Bordon
JJ»a.YMa.Ma .1,9.9.9. 2,® 2,0.75..
Atum s6lido drenado
EM«eirft.1SS.a .3,7.99 4,8.2.7 4,109. -...
Azeitona verde
mz.m.9 .5,9.59 5,39.9. :...

2,9.2.9. .-. 2,49.0...
.QrsmarfalsiJaNeatte IM. 2,9.5.9. .3,829. 2,9.50...
tsMMsss ?,.?13 2,7.5.9. 2,9.1.9. 1,9.79...
.Cs.ngai.wte.?.
Hamburguer Sadia
.QSr.n.?..PX.SZS.g 2,91.0 2,29.9. .?,9§fl...
Almfindegas Sadia
SQB.fl.P.*. Iffl 3,5.3.9. 3,81.8 2,5Q0...
Kibe Sadia
fiK.5.9.9.g .9,1.9.8 2,809. .3,504. 2,79.9.,.
Pizza Findus
KííiPfifl.
Batata pré-frita
fii.Qt
.Çarnaç.flMfiiaíps..

...7,191..

...9,9.6?..
..8,5.96.
..6,49.?...

.7.336
,.7,095...

iogurte Danone
.tffiiJ.çMMe?.
.Sfifer.awssfls
Goiabada Cica
„lata.7p0.g
Pêssego em calda

,,5,128.

...3,5.39..

..5,7.1.7. ..5,5.39..

..3,9.9.7. 4.752 4.640

Geiatina Royal
c«.9.5.fl 9?9 635 1,072  690...
Pudim Royal
c«.65.a 790 87ft 935 742
Docg (Is leite
.MtteMa.4S9.fl .3,448 4,39.0. 5,51.7 .4.J.50...
Sorvete Kibon

9,457 1.0,030...
Gel6ia em pote
..5.v.D.9.rbfin).329..a .-. .4,176
Matiifflis
Ovomaltine
.)iR9.SHi£fi.!a!3.4P.9.fl 7,9.9.9. 6.66S 7,477...
.Mçay..5í)fi.flran?a?..
Farinha Láctea
.M.tte.5.9.Q.g
..?.g.çíite.KsllRflg.'s
.KacaBSís.SBP.M
Pão de forma
..Pte.VM.W.9.3
..Ç.ate.Pilãfi.59.9.a
Nescafé pote

..ÇmGr.awtsU.9.9.g
Bnznr
Guardanapo de papel

..P.9P.Ç.Ç..Ç/ÃQ.u.n.i.iJ
Toalha de papel

.E/.2.r.<?.l.9.?..P.9X>.Ç.?.
Sacode lixo

.!r«SBla§.p./.lP..(i.p..69.Jí
Papel de aluminio
.MMte.7*5.X.39,çm
Filme PVC
.f&QÍI.Pflfik.1.5.ni
Palitos Caredan
.fiSixa.fMP.
Pregador de roupa
madeira em blister
Pilhas alcalinas
.Mçgisar.Aô.c/2

.Mã9..9mp.6.0.wa.1.Kg,
Sabão Farol azul
,1.ha
..ÇM9,.te.Ç.9.Ç9..ÇP.1.kfl..
P.etp.[flaa'.ç. .QPfl .5.9.9. M.
Desinfetante
..W.WM..Z5P.M
Amaciante Confort
,A?ML5fl.Q.m!
Passe Bem
.fflfll.8H9.ITlJ
.fip.mhr.i)
Água sanitária
..Ç.W.9.C.Í5MP.J.
Veja multi-uso azul

..4,9.9.9... ..5,1.7.1... ...3,1.9.0..
..5,9.49..
...9,54.9..

5.670
...3-.9S.9..
...5,5.2.9.. .7.552..

5-670
4 950

4.950

.2,084. ..2,9.5.9...
..3,35.0..
..3,9.?7..

..3,1.20.

...5,21.8.

,2 372..
...3,9,1.8.,

4.416
....?,.9.90..
.3-790

.5.9.0...
..2,799...

...1,699..
,..?,99.9..

...2,9.9.9...

.2,79.9..

...2,29.9...

.1,899..
55.5..

...3,323..

...3,265..

...2.923.,
.3,690..

2 775

„.4,M.

630
.2.29.5.
"3.890"

837 719
2.5.1.6

...3,227..

....5,5.6.0..
,.J,3?7..
..3,99.5.

..1,9.1.7..
...1,097.,

1.866

...3,875..
'"j3'r

.1,094..

.2,382..

...3,7.50..
3.241
4.983

...500.
7.50..

.1,813..

798..
...1,945..

59.Ç...
...1,4.4.9...

906..
1.528

..3..Ç.2/:..
510

1.275

Hioiwe 
Mw5.QHlfi.hg .3,979 5.20.Q. 5,135 .5,290... t.w.s^ve.i.M.g. 7.?.P .7.9.9. -...
Frango congelado 4,9.14 ...2,9.5.9. ;. 2,810
AyjM.ka .1,9.99 2,5.9.9. 2,859. M99... Sempre Live
Salame Sadia .SSSHlSmmSlM 4,7.38 5,900  5,560  4,.5.31...
lipaMUaOffl.lig 11,352 1.2,999. 18,334 1.6,995.. Papel higienico
Requeijao .JHp.y.9,.9/4. 3,3.22 .3,1.9.5...
PopfiS^.CaldasgSO.q 2,241 3,2®. 2,696... .My.W.?.&Q.g 1,248 9.4.rp. .1,623. .9.35...
Queijo Minas Desodorante spray
fip.s.tolahg .7,1.59 9,9.23. 11,227. .9,947.... Matote.eSM 2,9.92 3,8.92 2,887...
Queijo Regina Cotonetes Johnson's
.te.BJ-.ateto .14,865.  - . 13.552 IZS.hastes) 2,7.80 2,299. 3,396  2.200
MM9M.WMP..29.Q.3..
Margarina Delicia
pote.gpO.g
Leito Ninho
.insf Sní.án.ç.Q. 400,g
Nescauzinho
9JJ?.3.HnÍflBÍÍ9S
Iogurte Bliss
S.m.S.HnjdarfSS

..4,3.99..

.2,9.32..

.....1,9.^9...

....2,7.9.3...
,...4,9.9.9...
,2,277...

4.425.

...1,999...

..2,62.9...

...3,081...

..5,525...

.1-5.98..

..2,479..

.4,3.89..

....?,5.4.7„

...1,5.79..

Fio Dental
jJfltinson.'s.(25.ral
Creme de Barbear
Deriim.gÇ.a
Carga p/Gillette
Atre.P.i.ys.fi/,4

...2,8.94,
,,3,068.
,..5,1.48,

,4,52.3...

,4,9.5.9...

,4,91,1...
,3,736..

4.650
,2,M0„
,4,335..

Preços apurados em 08 de maio nos hipermercados Bon Marché, Ilha do Governador;
Paes Mendonça, Freoway e Carrefour; Barra da Tijuca.

Mar diexeços sao menores no bon r

Hipermercado da Ilha vence 3 concorrentes com 32 produtos mais baratos

Pesquisa realizada esta semana
pelo JORNAL DO BRASIL em qua-
tro hipermercados do Rio de Janeiro
constatou que o Bon Marché. na Ilha
cio Governador, foi o que apresentou
o maior número de produtos (32)
com preços inferiores aos de seus
concorrentes. O segundo melhor re-
sultado foi verificado no hipermerca-
tio Carrefour, da Barra da Tijuca.
onde foram encontrados 29 itens com
preços inferiores quando comparados
aos praticados nas demais lojas pes-
quisadas.

Mais uma vez o Bon Marché se

destacou por fixar os melhores preços
para a carne bovina. Alguns exem-
pios: enquanto o Carrefour está co-
brando CrS 9.100 pelo quilo de alca-
tra e CrS 12.000 pelo quilo de filé
mignon. no Bon Marché, Ilha do Go-
vernador, os mesmos produtos esta-
vam cotados a CrS 7.110 e CrS 8.820.
respectivamente. Outros artigos com
preços atraentes encontrados no Bon
Marché foram a lata de goiabada
Cica a CrS 3.530 e a lata de creme de
leite Nestlé a CrS 2.390.

O consumidor que pretende abas-
tecer a despensa da criançada deve

atentar para alguns preços encontra-
dos no hipermercado Paes Mendonça
da Barra da Tijuca. Lá, a caixa de
Sucrilhos estava sendo vendida por
CrS 3.980 contra os CrS 6.540 cobra-
dos pelo Bon Marché. O Nescau
Prontinho — na embalagem conten-
do três unidades — também está eus-
tando mais barato no hipermercado
Paes Mendonça: CrS 2.227 contra os
CrS 2.932 cobrados pelo Bon Marché
e os CrS 3.081 do Freeway.

O Freeway continua mantendo
sua política de preços mais elevados
em relação aos da concorrência —

apenas dois itens apresentaram me-
nor preço; o Ovomaltine tipo suiço e
o sabonete Lux Suave, 130 gramas.
Mas, segundo o superintendente Clé-
ber Camini, a estratégia se justifica
porque o consumidor pode se valer
de cartões de crédito para efetuar o
pagamento de suas compras, "opera-

ção que se bem administrada pode
resultar em ganhos equivalentes ou
até superiores aos cias cadernetas Je
poupança", afirma. No Freeway. o
cliente que dispõe dos cartões Diners
e Credicard pode pagar suas compras
em duas ou até três vezes.
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Collor ve crime atras de saques

***&, 
nega que pilhagens sejam conseqiiencia da crise economica e diz que agoes nao passam de roubo organizado

tranifonnad<) m mcrcadonas, cntica as autondades estaduais com que tern batata na chaleira". Dois dos saqueadores do supermercado Magoi, em Rocha Miranda, foram presos

I. Umanoitecom3 ataquese 19presos Policia divulga balanco

%&zx2££iz s?m"rMtscr j^.r**&•'*• i gratis sda Zonas Norte e Oeste, os saquea- garam as miicadorias roubadas nos pTeSs do estabelecimen^o^ M'Z- SKdSVt HT* 
resP?nsablllz^° «¦*¦!. A maio- J 

GRATIS Ww wr. EXPnms
dores invadiram e saquearam na ma- proprios carrinhos do supermercado line Albuaueraue de C-irvil'ho n™ rW m» • r 

supermerca- na dos saqueadores e de classe baixa, 1 8
:di<ugada de ontem tres estabelecimen- e em grandes sacos de plastico. Quan- soube precisar o numero de saquea- 15 tenKtKd?iIv^v>SfqUea f°S 

° moradores de norros e favelas proxi- - fi^WMPHOY® If) ¦
;tos na cidade. No suburbio de Rocha do os 25 policiais do Batalhao de dores nem o seu prejuizo 

r 
ir /<, Np,tp nl ! ! ?/ r'S" r 

aos supcrmercados. Os saques km Jl I
.¦Miranda, 19 pessoasforam presasde- Choque e do 9° BPM (Rocha Miran- a r • • j r ¦ > tradas. 

Neste periodo, 23 pessoas fo- estao concentrados nas zonas Norte e ! H 51 1-5145 i n
pois de atacarem o supermercado da) chegaram ao local em quatro via- „„ p ?'a am chamada a so- ['j111 fr^sas 

em f?a8rante e autuadas e Oeste. 0 que motivaria os invasores I | ¦ « 11Magoi. Duas mercearias, em Bento turas, muita gente ja havia fugido °U °j- provav5ls. casoj de. P1" j" Tn 
°F^ 

n°\e 
e-nca' '!ao scna a, m!sena> j;' que sao pilha- _ |||a /ssa § i»Ribeiro e Santa Cruz, tambem foram Apenas 19 retardatarios foram presos ? 8 Tdlvfrs°s bairros da Clda' ™nhddos a D'v'sa.° de Pr^aoA a das. mercadonas nem sempre de pri- 1 MK Kb CM Ef i |'¦atacadas, mas a policia so chegou e levados para a 40a DP (Honorio w0?10 Vasconcelos, Bangu Crianga e ao Adolescente (DPCA). meira necessidade — em alguns ca- „ f| ^ -> '^3$ /© f| | „'depois que os saqueadores fugiram e Gurgel) em um micro-onibus. e Madurei|a' mas os pequenos gru- ^ p^™s ^"] 

as pilhagens ainda sos bebidas importadas, perfumes e I ^ de , ,ooi N f 8
r» ninguem foi preso. Naauela mesma area in Rui Di- pos formados em frente aos mercados ,oram totf1|zados, mas apenas outros produtos superfluos. Os S3- _ com feve'o;ooC.8A';') Trogo wte onuncio ¦J ^
Hi 0 saque ao supermercado Magoi, vinopolis, 140, um minimercadotcve foram facilmente dispersados. Te- "°q^^™f,cado fMa8oi» 

inDvadidox"a 
fes geralmentc come^m con, os li- I

na Estrada do Barro Vermelho, co- a sua porta arromEdapor'mais^c mendo clue a onda de saques aumente rwr»' nfm 
con,vocando- no inicio da noit,e' n I ">"is i lfcgou por volta de 23h30. Cerca de 15 pessoas, que levaram praticamente no fim de semana, a PM promete Ses 

" 
J?® para PartlclParfn da | 1 c6pia _ 900, I

fj.20 pessoas, entre elasmuitos meno- todooestoquede bebidaseprodutos dobrar o seu efetivo e colocar mil cWndo lmntamcnto dn "cn-irr v . r° 
nas p,ortas dasca' I eposes i0.715, .

res, quebrarani os Vidros das por,as e de perfumaha. Antes da mioite, a soldados aas raas. osgZos P° ~^335T 
|fj 36 POSES 27.940, 0

» Alcyr Cavalcanti womrto# |
T. V' • >' ' ' N N ^ y-. y I fj ATENQAO: I

f. - , \v/ * cobrimos qualquer oferta de |
^ I I desconto da concorrencia. a

' "* jHH^/ HORTOMERCAOO LEBLON (EX-COBAL) I

* 

^^^ 

Joram\acinados (/o /Wcno^ | 

L

Taa iv&'l'MXu-lWn±q An It D£ oiluira. tuw.-,mo e esportes - fi'' 
1 

'

Meninos de rua vacinados PREFBTURA ?j

Menores forum Barbosa, que aplica as doses. On- Centro — disse que, embora fS^Pl[ DO RIO DE JANEIRO | 
~ 

I [
imunizados tem, pela primeira vez, ela saiu as vacina seja aconselhada a menores i- 

. . - -- - 
pg| B

^ 
r-as 110 pos'° wJ""tc<0,11 opcra" com atd 14 anos- nao ha contra- CONCURSO PUBLICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAI nF Ui\[\f JCOntrd O S8.ra.inpO fao que prctende repetir a cada indicagao para os que ultrapassam B?" Mf'WTr'B' sexta-feira. "Ninguem se lembra- essa idade 0 juiz Ciro Darlan foi ^1 , nr a^c nc oISw AS1JFEIIS®®eninos de rua e menores va de vacinar essa faixa da popu- categorico: "Todo mundo que DATAs 1Q do maio d„ ^ 

PROVA
dehnquentes, inclusive al- }aJrao ' af'™ou Sueli Barbosa. passa por aqui tem que entrar na horario: s:oo horas Hp 10 a OO An mainguns suspeitos de participagao em Esses meninos normalmente nao agulha". 1) Escoia Municipal jOS6 de Aiencar wt loazouciliaiU

saques a supcrmercados. nao esca- tem acesso a esse tipo de cuida- e 
A . . . . . ... End.: Ruadas Laranjeiras, 397 - Laranjuiras d£ 1992

naram da varinn mntra r, do" Acompanhada de dois auxilia- Categorias: M6dico Cirurgia Geral §param da vacina contra 0 saram- 00 • 
res, Sueli Barbosa desembarcou Neurocirurgia AUDITORIO DA PETROBRAS

po. Ontem. depois de vacinar Sem temer a agulha, men - i^. lT ^ cirurgia Tori,c,ca Av Chile as.fontm
menores detidos por saques e ou- nos flagrados em um saque num "° Larg0rdf 

par,ocadc 
un]a 2) ^9^aT^mn„. so - r ,

tros oito que estavam no Juizado supermercado em Rocha Miranda ombi enfeitada com faixas da categorias: Medico Otornnoi'anngoiog,a INSCRKJOESUMITADAS
de Menores, uma equipe do Cen- entraram no gabinetedojuizda T campanna de vacinagao. Num ra- Anatom.a Patoiog,cINFORMACOES:PAUJANAPROMOCOES
tro de Saude Oswaldo Cruz, da Vara dc Menores, Ciro Darlan. p'do passei° PeIa area,arreba- rS^"5"03 Tels.:(021)533-0758
Secretaria municipal de Saude 

"'sso da' ® vac"ia contra saquea- cinco cnangas, tres uelas Sanitansta 532-1113
embarcou numa Kombi, em dire- I"?'0''- ironizou um deles, acompanhadas de um dos pais. 3) Universidade Gama °cupacional FaX: (021)262-6202
t;ao ao Centro, a cata de meninos V.J.C., de 16 anos. u01hao respei- ormou-se uma lila em frente ao End a) Rua Manoei vitormo. 625 Piedade
e meninasde rua disnosto*a «w to", rebateu L.A.R., de 17, detido posto volanie e logo surgiram ou- . ^dios di. on. pb. pa m.gd.mr ,<5S_>h iSHM
bora vacina. Alguns deles fugiram quando "ia 

pegar um saco de fei- jros 
menores. Rosangela deAbreu ' P^llo^'J P-d,de IL/MiM

do compromisso com a saude jao . Os meninos receberam com- levou dois de seus seis filhos ao categorias: p.edio di - Mod,co ouaimoiog,a UNESCO
mas a maioria dos cerca'de 40 P^vante de vacina?ao e cartilha posto. "Vendia sacolas, mas agora 8^.^^
menores encontrados demonstrou sobre o sarampo com historias em c taproibido. Ficoaqui paia unu- Hematoiog.a I docuitura,Turismo• Eaports*
hom „ Kt- quadnnhos da Xuxa, Didi e Mo- alguma coisa . disse ela. que c,,urg,a Ped,at.-,c | MwM.kn., nia Depois. .oltaram d Sala de sesmou com linneza Renata. de «KSS5S5SSS»!.. ' . . .. recolhimento, para aguardar au- anos. aos berros, na hora da vaci- Pr6d.o pa Medico c.rurgia vascularvacmagao dos dehnquentes diencia comojuiz. na. A Kombi seguiu para a Cine- „ Traumaio-Ortopedia 8
encaminhados ao Juizado de Me- A diretora do Centro de Saude landia. onde nao faltaram men,- P^dlo gd - Mld.cS ASS^°bslt,r"noas come?ou na terga-feira, por Oswaldo Cruz - que cuida da nos dispostos a receber a vacina p.ed,oMR lniciativa da diretora do Centro de vacinavao contra sarampo em es- mesmo que encorajados por uma su oaSfe3baude Oswaldo Cruz. Sueli Vle.ra colas publicas e particulares no lata de cola na mao. DBS, Os candidate devem apresen«ar-se no local de prova munidos do cartao 5 8 0 - 5 5 2 2 . 

C ",SCl"?ao clocum"nto de idenlidade apreseinado no alo da inscngao. 1

JORNAL DO BRASIL

Prefeiturada Cídqdq
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Cidade

ve crime

econômica e diz que ações não passam de roubo organizado
M . JoSo Corqueira

Dois dos saqueadores do supermercado Magoi, em Rocha Mir^daTforam presos

A Polícia Militar divulgou ontem
um balanço sobre a onda de saques:
desde o dia 7 de abril, 24 supermerca-
dos e mercearias foram saqueados e
15 tentativas de invasão foram frus-
tradas. Neste período, 23 pessoas fo-
ram presas em flagrante e autuadas e
trinta menores foram detidos e enca-
minhados à Divisão de Proteção à
Criança e ao Adolescente (DPCA).
Os prejuízos com as pilhagens ainda
não foram totalizados, mas apenas
no supermercado Magoi, invadido na
madrugada de ontem, em Rocha Mi-
randa, as perdas chegaram a CrS 23
milhões, segundo o gerente.

Segundo levantamento do Serviço
Reservado da PM, a participação de

menores é incentivada para evitar a
responsabilização criminal. A maio-
ria dos saqueadores é de classe baixa,
moradores de morros e favelas próxi-mos aos supermercados. Os saques
estão concentrados nas zonas Norte e
Oeste. O que motivaria os invasores
não seria a miséria, já que são pilha-das mercadorias nem sempre de pri-meira necessidade — em alguns ca-
sos, bebidas importadas, perfumes e
outros produtos supérfluos. Os sa-
ques geralmente começam com os lí-
deres convocando, no início da noite,
os moradores para participarem da
investida, batendo nas portas das ca-
sas e barracos informando o ponto de
encontro para os grupos.

SISTEMA DE REVELAÇÃO A CORES I HORA
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preços fó com desconto
ATENÇÃO:

cobrimos qualquer oferta de
desconto da concorrência.

HORTOMERCADO LEBLON (EX-COBAl)R. Gilberto Cardoso, s/n - Ij 14BREVE: Av. Copacabana, 330
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"Uma

Nova Sdésa

de Museu"

«1111
Adolescentes suspeitos de serem saqueadores foram vacinados no Juizado de Menores

Menores foram
imunizados
contra o sarampo

Barbosa, que aplica as doses. On-
tem, pela primeira vez, ela saiu às
ruas no posto volante, em opera-
ção que pretende repetir a cada
sexta-feira. "Ninguém se lembra-
va de vacinar essa faixa da popu-lação", afirmou Sueli Barbosa."Esses meninos normalmente não
têm acesso a esse tipo de cuida-
do".

Sem temer a agulha, 11 meni-
nos flagrados em um saque num
supermercado em Rocha Miranda
entraram no gabinete do juiz da 2a
Vara de Menores, Ciro Darlan."Isso daí é vacina contra saquea-
mento", ironizou um deles,
V.J.C., de 16 anos. "Olha o respei-
to , rebateu L.A.R., de 17, detido
quando "ia 

pegar um saco de fei-
jão". Os meninos receberam com-
provante de vacinação e cartilha
sobre o sarampo com histórias em
quadrinhos da Xuxa, Didi e Mô-
nica. Depois, voltaram á sala de
recolhimento, para aguardar au-
diência com o juiz.

A diretora do Centro de Saúde
Oswaldo Cruz — que cuida da
vacinação contra sarampo em es-
colas públicas e particulares no

Centro — disse que, embora a
vacina seja aconselhada a menores
com até 14 anos, não há contra-
indicação para os que ultrapassam
essa idade. 0 juiz Ciro Darlan foi
categórico: "Todo mundo que
passa por aqui tem que entrar na
agulha".

Acompanhada de dois auxilia-
res, Sueli Barbosa desembarcou
no Largo da Carioca de uma
Kombi enfeitada com faixas da
campanha de vacinação. Num rá-
pido passeio pela área, arreba-
nhou cinco crianças, três delas
acompanhadas de um dos pais.
Formou-se uma fila em frente ao
posto volante e logo surgiram ou-
tros menores. Rosângela de Abreu
levou dois de seus seis filhos ao
posto. "Vendia sacolas, mas agora
está proibido. Fico aqui para arrit-
mar alguma coisa", disse ela. que
segurou com firmeza Renata, de 4
anos. aos berros, na hora da vaci-
na. A Kombi seguiu para a Cine-
lândia, onde não faltaram meni-
nos dispostos a receber a vacina,
mesmo que encorajados por uma
lata de cola na mão.

ECOMUSEU

Meninos 
de rua e menores

delinqüentes, inclusive al-
guns suspeitos de participação em
saques a supermercados, não esca-
param da vacina contra o saram-
po. Ontem, depois de vacinar 11
menores detidos por saques e ou-
tros oito que estavam no Juizado
de Menores, uma equipe do Cen-
tro de Saúde Oswaldo Cruz. da
Secretaria municipal de Saúde,
embarcou numa Kombi, em dire-
çao ao Centro, á cata de meninos
e meninas de rua dispostos a rece-
ber a vacina. Alguns deles fugiram
do compromisso com a saúde,
mas a maioria dos cerca de 40
menores encontrados demonstrou
bom senso, oferecendo o braço á
agulha.

A vacinação dos delinqüentes
encaminhados ao Juizado de Me-
nores começou na terça-feira, por
iniciativa da diretora do Centro de
Saúde Oswaldo Cruz, Sueli Vieira

De 18 a 23 de maio
de 1992

AUDITÓRIO DA PETROBRÁS
Av. Chile, 65 - Centro.
INSCRIÇÕES LIMITADAS

INFORMAÇÕES: PAULiANA PROMOÇÕES
Tels.: (021) 533-0758

532-1113
Fax: (021)262-6202

UNESCO
Socrotarlo Municipal
do Cultura, Turismo o Esporte»
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Noivado e casamento

Roberto Marinho
de Azevedo

eomo 
um noivo, o Rio se

prepara para a ECO-92.
Ah! Os noivados! Por definição,
,são fugazes — por isso agrada-
veis. Depois...

Depois não se sabe. Mas, an-
tes, o Rio penteia suas praças.
Não há mais um galho seco nos
jardins. Os mendigos sumiram.
Um ou outro,' que ponha as fu-
ças para fora, desperta nossa
justa indignação. "Olha um
mendigo!" diz a mãe, assustada,
ao filhinho, que põe-se a chorar.
Já os camelôs continuam nas
ruas — embora em quantidade
menor. Darão um ar tropical à
cidade — turista inglês gosta de
ver.

Um frenesi de limpeza sacode
o Rio. Já não é sem tempo! Qua-

, se viramos suíços-alemães. Tan-
•ta perfeição me faz lembrar de
Letizia Buonaparte — que, em
seus dias de glória teve o título
de Madame Mére, Senhora mãe.
Vendo a ascensão irresistível do
filho, sacudia a cabeça e mur-
murava, com seu sotaque de
Ajaccio: "Porvou 

que cela dou-

reContanto que isso dure!
Com efeito, aquilo não durou.

É bem verdade que nada du-
ra. Babilônia, Roma ou Reich, a
URSS — tudo isso foi eterno e
acabou. Que esperar, então, de
alguns jardins?Terão eles, sem dúvida, a
vantagem de serem agradáveis
de se ver. Depois ficarão sujos.
Pouco importa. O que me preo-
cupa é pensar no encontro dos
turistas com nossas crianças.
Não as pobres, mas as que vão
aos lugares que os estrangeiros
freqüentam.

Vi, outro dia, uma cena
exemplar. Em uma mesa. um ca-
sal, os filhinhos e uma improvi-
sada babá. Esta passeava o mais
jovem, levando-o, no colo, até as
plantas que decoravam o lugar.
A cada estágio vegetal, o pimpo-
lho arrancava uma folha ou tor-
cia um galho. Causou, assim,
gáudio geral. Uma irmã, na me-
sa, batia com a faca no prato.
Encantado, deu-lhe o pai outra e
mais um garfo. Diante de estré-
pito tamanho, a mãe, que segu-
rava o animal, levantou-o, em
triunfo, sobre sua cabeça. O or-
gulho de todos era tal que até
perderam o apetite.

Os 16 mensageiros da 
paz

ü Meninos e meninas de rua reúnem-se em Manaus com crianças de 40 países
Doze crianças carentes e quatro

que sofreram algum tipo de violência,
todas moradoras do Rio. serão os
representantes do Brasil 110 projeto
Campo Gaia 92, que reunirá 150 jo-
vens de 41 paises em Manaus, de hoje
até o próximo dia 30. Eles viajam
hoje de manhã, com a missão eeologi-
ca de plantar árvores, aprender a re-
ciclar iixo e a construir trilhas com
informações sobre a floresta tropical
numa área dentro do Mundi Parque,
em Manaus, que será chamada de
Parque Gaia. No fim do projeto, que
está sendo financiado pela Fundação
norueguesa Navio Gaia, os jovens
irão elaborar uma mensagem a ser
entregue aos chefes das delegações
estrangeiras que estarão participando
da Rio-92.

Das 16 crianças escolhidas através
do consulado da Noruega, seis são
meninos e meninas de rua, indicados
pela Associação Beneficente São
Martinho, seis são da comunidade do
Cantagalo e quatro recebem o apoio
da Associação Brasileira de Proteção
â Infância e Adolescência (Abrapia).
Os jovens, entre 14 e 18 anos, ficarão
hospedados na Vila Olímpica, em
Manaus, onde participarão de semi-
nários ecológicos, discussões em gru-
pos e atividades esportivas, como na-
tação e jogos de lazer. A construção
do parque será orientada pelo riorue-
guês Odd Grann, coordenador do
projeto Navio Gaia.

Quando voltarem ao Rio para re-
cebero navio Gaia, 110 dia 2 de junho,
os 150 jovens terão o título de Embai-
xadores do Gaia. Segundo informa-
ções do consulado da Noruega, a
principal meta do projeto é a discus-
são dos temas Meio Ambiente e Di-
reitos da Criança. Para se comunica-
rem entre si, os 150 jovens contarão
com a ajuda de intérpretes. No dia 29
de maio, véspera das despedidas dos
jovens, será acesa uma grande foguei-
ra. com a presença de autoridades de
Manaus.

O ponto de partida para o progra-
ma do Parque Gaia será a discussão
do conteúdo da Declaração das Na-
ções Unidas sobre a Proteção, Sobre-
vivência e Desenvolvimento da
Criança. Na área do parque será
construído o Monumento Gaia Bea-
con (palavra que significa sinal de
advertência ou de alarme), com pe-

Maria José Less

Gemido (C) vai liderai jovens criados nas ruas c/ae irão conhecer crianças de lodo o mando

Viagem cria expectativas
dras dos países de origem de cada
participante. Também serão realiza-
das excursões pela cidade e visitas a
famílias de Manaus. Entre os países
que vão participar do encontro estão
a Argentina, Brasil, Estados Unidos,
Finlândia. Alemanha, Jamaica, Ja-
pão, Haiti, Nova Zelândia, Suécia,
Canadá e Barbados.

Além do Parque Gaia, o consula-
do da Noruega informou que a Fun-
daçao Navio Gaia irá desenvolver o
projeto Cantagalo, que será inaugu-
rado pela ministra de Meio Ambiente
da Noruega durante a Rio-92. O pro-
jeto pretende desenvolver uma horta
comunitária e um programa de reci-
clagem de lixo e plantio de árvores,
para evitar a erosão e o desmorona-
mento du encostas. A Fundação tam-
bém irá comprar uma casa para me-
ninos de rua do Rio. na Rua Santo
Amaro. Glória, e já está em negocia-
ções com o jornal norueguês Daghla-
dei para o desenvolvimento de um
projeto que prevê a "adoção" de
crianças carentes brasileiras por ca-
sais da Noruega.

Os seis jovens da Associação Be-
neficente São Martinho que partici-
parão do projeto Parque Gaia têm
muita coisa cm comum. Todos eles
viveram parte da vida nas ruas do
Centro c Zona Sul, fugiram de casa
ainda crianças e nunca viajaram de
avião. Desde que souberam da via-
gem a Manaus, os escolhidos não
falam em outra coisa. "Preferimos os
meninos que fizeram curso de jardi-
nagem na Fundação Rio-Zòo e no
Museu da República. Já as meninas,
matriculadas num Ciep, fazem curso
de artesanato e são as mais adaptadas
das que vivem nas ruas", explicou o
diretor da São Martinho, Roberto
Sanios.

Os seis jovens — Edvar Daniel
dos Santos, 17 anos, Rogério Santa-
na, 17, Antônio Marcos dc Azevedo,
17, Roseane de Brito, 17, Eliane Cris-
tina Ribeiro de Oliveira, 15, e Rosane
Cardoso da Silva, 16 —, viajarão
acompanhados do educador Geraldo
José Ferreira Júnior e de Valdo B011-
fim, IN. que já foi menino de rua e

hoje trabalha com as crianças da São
Martinho. Há duas semanas os seis
estão participando de reuniões prepa-
ratórias para a viagem, onde já assis-
tiram a vídeos sobre a vida de C hico
Mendes e a devastação da Amazônia.
Valdo Bonfim é 11111 que largou as
ruas e hoje, com a ajuda da São
Martinho. laz 11111 curso supletivo 110
Colégio Santo Inácio. Seu sonho é se
tornar um guia turístico. Apesar dé
ter conhecido várias cidades do Brasil
desde que fugiu de casa, em Belo
Horizonte, aos 12 anos, ele sempre
quis viajar de avião.

Já Rogério Santana afirmou que
até hoje só saiu do Rio para ir até
Niterói. "Nunca imaginei ter a opor-
tunidade de conhecer a natureza da
Amazônia de perto", disse ele. Acos-
tumadas a dormir na Cinelàndia e 11a
Lapa, as três meninas estão empolga-
das com a idéia de trazer a experién-
cia da viagem para seus colegas de
rua. "Não vejo a hora de viajar. Só
penso nisso. Sei que vou aprender
unia porção de coisas", disse Eliane.
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Antiga Rua do Infante e
Rua Cristóvão Colombo, foi
aberta em terrenos da chá-
cara do latinfundiário Ma-
nuel Pinheiro Guimarães.
Antes, começava na Praça
do Flamengo e terminava
na Rua do Catete. No dia
dois de dezembro de 1858
ganhou um novo trecho en-
tre as ruas do Catete e Ben-
to Lisboa. Desde então,
passou a se chamar Dois de
Dezembro, que é também a
data de nascimento do im-
perador Dom Pedro II.

Saúde realiza concurso para 623 vagas
A Secretaria Municipal de Saúde

realiza amanhã, a partir das 9h, con-
curso para preencher cargos de nível
superior de 23 especialidades medi-
cas. além de fonoaudiologia, terapia'òcupacional e saúde pública. Ao todo
são 7.091 candidados que concorrem
a 623 vagas nos hospitais da rede
municipal. A prova de múltipla esco-
lha valerá 100 pontos e o candidato
que tirar menos que 60 pontos estará
automaticamente eliminado do con-

curso de etapa única. São três locais
de prova: a Escola Municipal José de
Alencar, na Rua das Laranjeiras, 397;
o Colégio Pedro II, na Rua Humaitá.
80; e a Universidade Gama Filho, â
Rua Manoel Vitorino, 625, na Pieda-
de — este com maior concentração de
candidatos. Os aprovados receberão
salário inicial de CrS 675.358,44 (va-
lor de abril) por uma carga horária de
24 horas semanais.

Dia de atividades para meninos de rna
Com os US$ 90 mil (cerca de CrS

225 milhões) arrecadados através da
doação da renda do jogo de futebol
Número I e da venda do disco, o
projeto Se essa rua Jbsse minha come-
ça a ser colocado em prática hoje com
os meninos de rua. As I6h, a Hntrépi-
da Trupe fará um show no Posto 2 de

Copacabana c, logo depois, um gru-
po dc educadores tentará o primeiro
contato com as crinças. Na segunda-
feira, eles começam a formar turmas
de meninos em vários locais da cida-
de para dar continuidade ao traba-
lho.

Ponto a ponto
@ Há pelo menos duas semanas, o
esgoto jorra no meio da quadra de
futebol da Praça Marcos Tamoyo, na
Lagoa. Moradores acreditam que a
tubulação tenha sido perfurada du-
rante as obras de construção do accs-
so da Avenida Borges de Medeiros
para a Rua Humaitá.
© Barracas clandestinas de venda de
bebidas alcoólicas estão tirando o sos-
sego dos moradores da Rua João Adil
de Oliveira, em lrajá.
© Moradores da Rua Senador Ver-
gueiro, no Flamengo, continuam
apelando para a Comlurb mandar
para o local uma carro fumacè, paracontrolar a infestação de mosquitos,
o Alunos da Faculdade Estácio dc Sá
reclamam que a diretoria da universi-
dade colocou em funcionamento um
prédio de sete andares — recém-con-
truído nu Rua do Bispo — scni eleva-
dores.
® Atenção Fundação Parques c Jar-
dins: na Rua Antônio Basilio, na Ti-
juca. na altura no número 137. existe
uma árvore que está cheia dc cupim.
Moradores acreditam que ela já este-
ja morta e pedem sua remoção.
® Na Avenida das Américas, em frente
ao Terminal Rodoviário Alvorada, têm
ocorrido inúmeros acidentes por causa
de um retorno clandestino, numa loni-
bada onde os motoristas não têm tjual-
quer visibilidade.
Rfíclamaçóes p.jr.i n.i.i coluna pulo luluíone585-4565, du segunda a sexlj-lcir.i dus I3h ,js1bh.

Bolo e rosas raa volta de GiseBe

| | Quatrocentos moradores do— Jardim Batan. cm Realengo,
comemoraram, na manhã de on-
tem, a volta da menina Giselc Su-
plano da Conceição, 11 anos, queficou temporariamente paralítica,
surda e muda depois dc um atrope-
lamento na Avenida Brasil, no dia
11 de janeiro. Durante a festa, o 14°
BPM e a associação de moradores
do local distribuíram 2.500 rosas
em homenagem ao Dia das Mães. A

festa foi concorrida. Pedaços do bo-
Io de dois metros foram disputados
pelas crianças. A empresa Pavunen-
sc cedeu um ônibus para que 48
meninos da creche comunitária Tia
Gracinha, em Bangu, participassem
da comemoração. Giselc ficou mais
dc dois meses internada no Hospital
Souza Aguiar, sendo 48 dias em
coma. Os médicos disseram quenão havia cura. Foi quando sua
mãe autorizou a transferência para

o Hospital Escola São José, em
Mesquita, onde ficou mais dois me-
ses. Agora recuperada, a menina
falou sobre sua emoção de voltar
para casa: "Não consegui nem dor-
mir direito depois que a médica dis-
sc que eu estava boa". A construção
dc uma passarela é a maior reivindi-
cação da comunidade. O secretário
de Planejamento, Fernando Lopes,
prometeu abrir licitação para as
obras até o dia 15.
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Debate no Fórum

^ O JORNAL DO BRA-
SIL promove na segunda-

feira, dia II, o debate Rio —
Sociedade Civil e Ação Politi-
ca, que integra a série de dis-
cussões do Fórum Rio Século
XXI. O debate será realizado
das 9h ás I3h, no auditório do
Senai, á Ru» São Francisco
Xavier, 601, so Maracanã. O
secretário estadual de indús-
tria, Comércio, Ciência e Tec-
aslogia, Luís Alfredo Salomão
comandará as discussões com
a participação de representan-
tes da CUT, CGT, Fameri,
Fafa|, OAB e Firjan, entre
outros convidy os.
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'incêndio 

no Centro
•r,

. llm incêndio de origem desconhe-
iiida — os bombeiros suspeitam de
íin curto-circuito — destruiu parte
do 13° andar do prédio do Inamps da
Rua México 128, no Centro da cida-
de, onde também funciona a Secreta-

.ria estadual de Saúde. Graças ao es-
fprço de vigilantes e serventes, que
combateram o fogo, sem recursos, até
i chegada dos carros do Corpo de
Bombeiros, o incêndio não se propa-
,§pu aos demais andares nem houve
vitimas." A falta de um sistema adequado
de prevenção contra incêndios reve-
bu que o prédio poderia ter repetido
ontem a tragédia do vizinho Edifício
Andorinha, em fevereiro de 1986. O
secretário de Defesa Civil do Estado,
José Halfeld Filho, confirmou que se
d fogo tivesse começado no 5o andar,"(0 

prédio seria outro Andorinha".
•For pouco não foi atingido o 12°
iajidar, onde funciona uma creche pa-
ra filhos dos funcionários do Inamps.

í Logo que foi dado o alarme, as 35
cHanças com idades entre 6 meses a 4
anos foram retiradas pelas funcioná-

.rjas da creche. O fogo no depósito de
^ateriais fora de uso, no 13" andar,
55.foi notado por volta das 14h. Cer-

OAB suspende

ex-juiz acusado

de corrupção
O Conselho Seccional da Ordem

dos Advogados do Brasil (OAB) do
Rio de Janeiro suspendeu, proviso-
riamente. do exercício da advocacia o
ex-juiz do Trabalho Haroldo de Bar-
ros Collares Chaves. Ele é acusado de
propor à empresa Torque S.A., a ga-
rantia de uma decisão do Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) do Rio,
em processo trabalhista, em troca de
USS 500 mil — pedido que teria sido
reduzido para USS 150 mil. O presi-
dente da OAB-RJ. Sérgio Zveiter,
afirmou que pedirá ao TRT que apu-
re a responsabilidade dos três juizes
que julgaram o processo — Luiz Car-
los de Brito, Eva Maria de Cardoso
Matos e Francisco Dal Prá. Quando
era juiz. Collares Chaves julgou pro-
cesso de indenização a funcionário da
Torque, que ganhou a ação. Quando
o funcionário entrou com recurso
Chaves já havia se aposentado como
juiz e teria tentado negociar a decisão
com o advogado da empresa, que não
teria aceno o suborno

ca de 20 minutos depois chegaram os
bombeiros do Quartel Central.

Segundo o major Francisco Bra-
gança, foram mobilizados 132 ho-
mens e nove viaturas, e cm menos de
meia hora o incêndio foi controlado.
As três salas do depósito, com cerca
de 60 metros quadrados de área, fo-
ram queimadas. No local estavam ge-
ladeiras, aparelhos de ar-condiciona-
do, arquivos e mobílias. Parte do
telhado, de eternite, desabou. Sobre o
número de pessoas que estavam no
prédio na hora em que o fogo foi
notado, não houve acordo: alguns
falavam em 500 pessoas e outros, em
quase três mil.

Com a ajuda do pessoal da segu-
rança, todos desceram as escadarias,
nervosos, mas sem atropelos. As
crianças das duas creches — há outra
no 6o andar — permaneceram no sa-
guão do térreo até que o Instituto
Brasileiro de Arte e Cultura, na Rua
Araújo Porto Alegre 80, cedeu uma
de suas salas. A pressa na retirada
das crianças — alguns funcionários
pegaram os filhos sem avisar — pro-
vocou confusão, pois as atendentes
chegaram a pensar que crianças esti-
vessem desaparecidas.

Bando rouba

Cr$ 305 milhões

de carro-forte
Quatro homens armados com pis-tolas c metralhadoras assaltaram on-

tem um carro-forte da Aurora Bame-
rindus Transportadora na Praça
Ribeiro Lopes, em Bonsucesso, e fu-
giram com CrS 305 milhões. A guar-nição do carro-forte reagiu e na troca
de tiros o vigilante Paulo Ribeiro
Chaves, de 32 anos, foi baleado no
tórax e está internado no Hospital de
Bonsucesso.

Os ladrões ocupavam um Monza
roubado e, para obrigar o carro-forte
a parar, simularam um acidente abai-
roando o veículo na traseira. Dois
dos quatro guardas soltaram e foram
rendidos. Ao perceberem o assalto,
os outros dois vigilantes tentaram
reagir. No tiroteio, Paulo Ribeiro foi
ferido e os guardas, dominados

Depois de apanhar quatro revól-
veres e a escopeta dos guardas, o
bando fugiu. O Monza foi encontra-
do na Rua Visconde de Niterói, junto
a um dos acessos ao Morro da Man-
gueira. A policia reali/ou batidas,
mas não locali/ou os assaltantes.

O funcionamento de uma creche
nos últimos andares de um edifício,
principalmente numa construção ve-
lha, não é aconselhável, advertiu on-
tem o coronel José Halfeld. A creche
Haitil Prado, que funciona no 12°
andar do prédio do Inamps, tem 52
crianças matriculadas, mas apenas 35
estavam lá na hora em que foi dado o
alarme. Maria Alice Franco de Sou-

I | O Conselho Regional de Mediei-— nu interditou ontem a materni-
dade do Hospital RaulSertã, o maior
de Nova Friburgo. a 131 quilômetros
do Rio. A sala de parto funcionava
numf dos apartamentos da enfermaria
e não oferecia condições de higiene.

Além disso, a parede do banheiro
estava tomada por infiltrações. No
setor gcriátrico do hospital munici-
pai, o maior problema é o ataque das
formigas. Na hora das refeições, as
enfermeiras têm que ficar atentas pa-
ra limpar constantemente o rosto das

Sir''
idosas. Ontem, uma senhora paraliti-
ca tinha várias formigas no rosto. A
interdição da maternidade não trará
muitos transtornos para a população
de Friburgo. já que a maioria dos
partos e feita na Maternidade Santa
Tereninha. da LBA.

| | Cerca de 100 motoristas de ôni-— bus decidiram ontem à tarde,
em assembléia realizada na sede do
sindicato, em Niterói, aceitar a pro-
posta patronal e suspender a greve
que atingiu os municípios de Niterói,
São Gonçalo e Itaboraí. De acordo
com o diretor do sindicato, Francisco
Silva, os salários da categoria serão
reajustados em quase 100%. Seguii-
do ele, a greve de ontem teve 95% de
adesão até às 12h. À tarde, este índi-
ce caiu para 60%.

Prefeitura

reinaugurao ri

Santa Bárbara
Com a presença do presidente; da

Light, Confúcio Cavancanti, e do se-
cretário municipal de Obras, Luiz
Paulo Corrêa da Rocha, o prefeito
Marcello Alencar inaugurou ontem
de manhã a reforma do Túnel Santa
Bárbara, que recebeu nova ilumina-
ção e parede divisória em placas pré-
moldadas, para diminuir a poluição a
níveis toleráveis. Depois de diseur^ir,
o prefeito visitou o sistema de exaus-
tores, acionados por um dos dois mi-
crocomputadores da administração
sempre que os sensores registrarem
um índice de poluição de 100 ppm
(partículas por milhão em suspensão
no ar).

A partir de agora, o túnel não
ficará interditado durante a madru-
gada. A restauração, que custou USS
20 milhões (cerca de CrS 51,4 bilhões)
foi financiada pela Light, que preci-
sava passar cabos de alta tensão pela
abóbada falsa, para reforçar o siste-
ma de distribuição de energia na Zo-
na Sul. "O 

projeto foi concluído de
forma notável. Damos um exemplo
buscando entendimento com empre-
sas que prestam bons serviços públi-
cos", disse o prefeito.

Durante a inauguração, o prefeito
Marcello Alencar disse que vetará.o
artigo do projeto do vereador André
Luiz (PTR) — o mesmo que homena-
geou o filho do banqueiro de bicho
Castor de Andrade. Paulo de Andra-
de. com a medalha Pedro Ernesto —
que determina que o jogo do biclio
tenha alvará. De acordo com a nova
lei de regulamentação das atividades
econômicas do município, a prefeítu-
ra terá que fazer a cobrança da taxji
em Uniís diretamente aos responsa*-
\eis pelas bancas.

Marcello Alencar disse que é a
favor da legalização do jogo do bi-
cho. o que depende de uma modifica
ção na lei federal de Contravenções
Penais: "Não vou dar alvará para
bicheiro, pois isso é matéria de lei do
Congresso Nacional. Não sou contra
a legalização, sou contra atividades
marginais, que convivem com o po-
der público nas ruas. como os carne-
lòs".

Com relação aos camelôs deficien-
tes físicos, que ganharam uma lirni-
nar do juiz da 6J Vara de Fazenda
Pública. Fábio Dutra, garantindo a
volta aos pontos que ocupavam no
Centro antes do cadastramento. o
prefeito afirmou que irá recorrer da
decisão da Justiça.

Curiosos só atrapalharam
Os curiosos que se agrupavam às

centenas, próximo ao prédio do
Inamps, assistiram ao incêndio como
quem participa de um espetáculo ao
ar livre. Alguns pisavam nas man-
guciras carregadas pelos bombeiros,
tqdos tinham uma opinião a dar e
outros até interferiam no trabalho de
policiais e jornalistas, para saber em
primeira mão das novidades. Sem o
.adequado isolamento da área pelos
bombeiros e Polícia Militar, as pes-
soas se espalhavam por toda parte,
inclusive na área interna do prédio
vizinho, onde uma equipe dos bom-
beiros instalara equipamentos de
combate ao fogo.

Uma explosão era invariavelmen-
te seguida de um coro de exaltação; o
bombeiro que se desequilibrava na
caçamba da grua que o levaria ao 13°
andar era longamente vaiado e xinga-
do. Quando uma tábua incandescen-
te, vidro estilhaçado ou pedaço de
parede caía na área interna, os curió-
sos saíam correndo, para logo volta-
rem animados, em grupos, assim que
o perigo passava.

Várias vezes, os 20 PMs que cui-
davam da segurança tentaram em
vão afastar a multidão. Os bombeiros
•espalharam fitas de interdição da De-

Gal 
processa 

empresa

que 
utilizou sua voz

Indignada porque a Triumph uti-
lizou sua gravação da música Volta,
de Lupicjnio Rodrigues, num anún-
cio de roupas íntimas, a cantora Gal
Costa está pedindo USS 100 mil dó-
lares de indenização na ação por per-
das e danos que move contra a fábri-
ca e a gravadora Polygram, que
cedeu o fonograma da música. O co-
mercial foi veiculado em rádios e tele-
visões em abril de 89 mas saiu do ar,
proibido por liminar obtida pela can-
tora. A sentença da juíza Vera Maria
Soares da Silva, da 36a Vara Cível,
deve sair cm 10 dias.

Longe dos lãs e vestida com sim-
plicidade, Gal foi ontem ao Fórum
para audiência. Ela chegou às 15h
com seu advogado. Michel Assef, e
aguardou tranqüilamente a audiência
onde a juíza quis saber se havia algu-
ma proposta de acordo entre as par-
tes. O advogado da cantora respon-
deu que a iniciativa deveria partir das
rés. A Filó S.A. — razão social da
Triumph — alegou que pagou direi-
tos autorais á Polygram e a gravado-

quase 
vira tragedia

Marco Anlonio Rozondo
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fesa Civil, que tampouco eram respei-
tadas. "Quantos mortos, hein?", in-
dagava o mensageiro Clóvis dos
Santos, repetindo a mesma pergunta
que todos faziam ao chegar. Temen-
do incêndio semelhante ao do Edifí-
cio Andorinhas, que ainda exibe na
Avenida Almirante Barroso — a ape-
nas 50 metros do prédio do Inamps
— as marcas da tragédia de 1986, o
comando geral do Corpo de Bombei-
ros enviou 132 homens e nove carros."Estamos com muito mais pessoal
do que o necessário para um incêndio
dessas proporções", comentou o ma-
jor Francisco Bragança, subcoman-
dante do 8o Grupamento de Incêndio.
Não houve problemas com o forneci-
mento de água, a cargo de dois car-
ros-pipa dos bombeiros, com seis mil
litros de água cada um."Depois de 20 minutos de comba-
te ao fogo, já não havia mais riscos",
garantiu o major Bragança. A Rua
México e a Avenida Graça Aranha
foram fechadas ao tráfego de veícu-
los. Na Graça Aranha concentraram-
se as viaturas do Corpo de Bombei-
ros. Com uma escada Magirus, os
soldados chegavam à cobertura do
prédio do Teatro Ginástico c dali
passavam para o edifício do Inamps.

Os bombeiros (É) tiveram que subir ao terraço do prédio do Teatro Ginástico pura combater o fogo

Inamps foi advertido há três meses
Há três meses, o Sindicato dos

Previdenciários — que funciona no
andar térreo do prédio do Inamps —
enviou ao então coordenador regio-
nal do Instituto, Delfim Martinez,
um documento advertindo para os
riscos de acidentes, devido à falta de
extintores e à manutenção precária
dos outros equipamentos. A afirma-
ção é do diretor do sindicato, José
Maria de Souza, que estava no prédio
da Rua México ontem, quando o in-
cêndio começou. Segundo ele, a coor-
denadoria do Inamps não tomou
qualquer providência e sequer deu
resposta ao oficio do Sindicato.

Funcionários do Inamps e da Se-
cretaria estadual de Saúde informa-

ram também que há três meses houve
outro incêndio no oitavo andar, onde
funciona a Secretaria, que não che-
gou a atingir grandes proporções. O
fogo, de um curto-circuito num apa-
relho de ar-condicionado, destruiu
móveis de uma sala. De acordo com o
major Francisco Bragança, do Corpo
de Bombeiros, o fogo não compro-
meteu a estrutura do prédio, que de-
verá estar liberado segunda-feira. O
coronel José Halfeld Filho criticou o
esquema de segurança do prédio e
anunciou que fará um levantamento
de todo o material de combate a in-
cêndio distribuídos pelos andares, pa-
ra depois procurar a direção do
Inamps.

Segundo Halfeld, a Defesa Civil
do Estado tem condições apenas de
aconselhar o órgão público federal a
fazer as adaptações necessárias à se-
gurança contra incêndios. O prédio
não tem escadas com portas corta-fo-
go, quase todos os extintores estão
vazios, as mangueiras não se encon-
tram em condições de uso, e há enca-
namentos entupidos e rede elétrica
com partes expostas, sem isolamento
adequado. Além disso, o prédio da
Rua México não é geminado, o que
impossibilita a fuga por uma constru-
ção vizinha, através de buracos que
os bombeiros costumam abrir nas pa-
redes, em último caso.

Bombeiro critica creche no 12° andar
za, cuja filha Beatriz, 10 anos, estava
na creche, disse que há muito tempo
vem reclamando mais segurança.

Na creche, onde funciona uma co-
zinha, é constante o cheiro de gás
causado por escapamentos, segundo
funcionários. Na semana passada, a
diretora da creche, Sônia Santos, reu-
niu-se com o coordenador do
Inamps, Nildo Aguiar, e pediu a

construção urgente de saídas de
emergência.

Nildo Aguiar, dc acordo com as
funcionárias, mostrou-se disposto a
resolver o problema, mas lembrou
que faltam verbas. Maria Lúcia Sou-
za dos Santos, 41 anos, foi uma das
30 funcionárias da creche que ontem
tiveram que descer 12 andares com
crianças no colo.

Adriana Loreto
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ra, que no contrato firmado com Gal
em 1966 não há nenhuma cláusula
proibindo a utilização de gravações
da cantora em spots publicitários. As-
sim, não houve acordo.

"Estou muito confiante", comen-
tou Gal antes de entrar na sala de
audiência. De calça de malha preta,
camiseta e sapatos brancos e óculos
de grau, a cantora reafirmou que a
Polygram não poderia usar sua gra-
vaçào de Volta, um dos sucessos do
LP índia, gravado em 73, sem autori-
zação. "Tomei um susto quando vi o
anúncio na televisão. Além de não me
consultarem sobre a cessão dos direi-
tos, nada me pagaram pelo uso de
minha voz. O Brasil é fogo!", recla-
mou a cantora.

Há seis anos, Gal trocou a Poly-
grani pela BMG-Ariola. "Mas os fo-
nogramas de minhas gravações fica-
ram com a Polygram", explicou a
cantora. O processo contra a
Triumph e a Polygram se arrasta des-
de 89.
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Suspeito alega inocência

Comerciante afirma que desconhece desvio
A conta corrente da Flora Cristi-

na Ltda., na agência Jardim Botânico
do Banerj, está desativada há dois
anos, desde que a firma foi fechada.
Quem garante é o advogado Luiz
Augusto Nascimento, que defende
Fernando Martins, um dos sócios da
flora. Martins teve sua conta particu-
lar no Banerj bloqueada por estar sob
suspeita de envolvimento com o des-
vio do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS), pa-
gos pelas empresas ao governo esta-
dual. Segundo ele, a conta em nome
da empresa está fora de operação e,
por isso, não poderia estar sendo usa-
da por qualquer um de seus ex-só-
cios.

A Delegacia Especial de Crimes
contra a Fazenda está .investigando
as fraudes no ICMS que já ultrapas-
saram CrS 2 bilhões. O caso mais
importante é o da Piraquè, que teve
desviados três cheques, pagos entre
janeiro e março deste ano. Os che-
ques. nominais ao Banerj, foram de-
positados na conta da Flora Cristina,
seuundo constatou uma auditoria do

banco, cujos resultados foram enca-
minhados á policia. 

"Se realmente
foram leitos depósitos nesta conta, de
uma coisa temos certeza: eles não
lorarn feitos por Fernando Martins",
garantiu Nascimento. A polícia in-
vestiga também a participação de
funcionários do Banerj nas fraudes.

O advogado deu entrada, no dia
23 de abril, com uma ação cautelar,
na 4J Vara de Fazenda Pública, pe-dindo o desbloqueio da conta pessoal
de Martins. O juiz Ademir Paulo Pi-
mentel determinou à agência Jardim
Botânico do Banerj a correção do di-
nheiro do correntista durante o pe-
riodo em que a conta permanecer blo-
queada e agora aguarda que o Banerj
conteste a ação para julgar o mérito.
Martins, segundo o advogado, e empre-
sario da área de venda de automóveis e
está impedido de cumprir seus compro-
missos porque seu capital, cerca de CrS
150 milhões em aplicações financeiras,
está bloqueado.

"A auditoria do Banerj e a investi-
gação da policia são em função da

do ICMS no Banerj
conta da flora, mas o bloqueio ocor-
reu na conta particular de Fernando
Martins", reclamou Luiz Augusto
Nascimento. Segundo relato de Mar-
tins. leito ao advogado, a gerência da
agência Jardim Botânico do Banerj
ofereceu rendimentos vantajosos,
tentando atrair CrS 80 milhões, que
estavam aplicados em outro banco.
Este dinheiro foi aplicado, então, no
Banerj. em datas e valores diversos,
sempre em espécie. No dia 10 de
abril, ocorreu um resgate de CrS 30
milhões para a conta dc Martins, en-
quanto, segundo ele. o banco recusa-
va dois cheques seus. por insullciên-
cia de fundos, no mesmo dia.

"Lie foi informado pelo gerente
do banco que sua conta estava blo-
queada. apesar de não haver nenhu-
ma ordem judicial ou determinação
do Banco Central. L o Banerj sequer
explicou porque recusou seus che-
ques. quando havia ocorrido um res-
gale de CrS 30 milhões", comentou o
adv oiNidi >

Passagens de |

ônibus mais 
j

caras amanhã \
As passagens dos ônibus munici-

pais serão reajustadas em 48,65% ;
em média, a partir da zero hora de
amanhã. Com o reajuste, a tarifa
mais comum (modal) irá de CrS 370
para CrS 550. Esse foi o quarto è
maior aumento de tarifa autorizado,
pela Secretaria Municipal de Trans-
portes neste ano. Do dia 14 de dcy
zembro até agora as passagens 

'dosj
ônibus no Rio foram reajustadas em
175%.

O valor das passagens está atrela^
do ao aumento salarial dos rodoviáj-
rios, que estavam reivindicando uni
reajuste da ordem 139% para corrigir
a defasagem do piso da categoria" -f
cinco salários — devido ao novo salá!*
rio-mínimo. Os rodoviários aceita-
ram a proposta da Secretaria de di vi;-
dir o aumento em duas vezes e já nó
mês de maio terão seus pagamentos
reajustados em 69,79% (o salário dok
motoristas irá para CrS 815 mil). Em
junho, os salários da categoria serãí»
reajustados em 41,107% (equivalente
a CrS 1,15 milhão), perfazendo, enj-
tão, os 139% reivindicados.

Antes de anunciar o novo reajustei,
o secretário municipal de Transpotr
tes, Carlos Lupi, se reuniu com em-
presários de ônibus e rodoviários. Se-
gundo Ricardo Muci, assessor de
Lupi, o Rio ainda tem a tarifa modal
mais barata entre as grandes capitais!

A passagem mais barata no muni;-
cipio irá dc CrS 290 para CrS 440. A
mais cara subirá dc CrS 1,26 mil para
CrS 1.87 mil. O preço das passagens
dos ônibus tipo Tarifa vai variar en-
tre CrS 4,5 mil e CrS 7,3 mil. As
tarifas dos micro-ônibus vão de CrS
1,31 mil para CrS 2 mil.

1
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Passei® Públie®

Desde que chegou no Rio. em 1938, Kurt permaneceu fiel no Leblon, bairro cm que sempre morou
kr-\w$fà.

tindo a programas esportivos na
televisão".
Chope — "Prefiro tomar vinho lu-
xemburguès, em casa, na compa-
nhia de amigos".
Cidade á noite — "Visitando a fa-
mília".
Livraria — "Argumento, na Rua
Dias Ferreira, no Leblon".
Utopia — "Não tenho, prefiro vi-
ver bem cada dia ".
Teatro — "Municipal".
Cinema — "Leblon 1 e II e Art-Ipa-
nema. quando as sobrinhas me le-
vam".
Butique — "Não compro roupas,

mas minhas sobrinhas compram
para mim, na Elle et Lui".
Banca de jornal — "Na Rua Hum-
berto de Campos, quase" esquina
com a Rua General Urquiza".
Homem Carioca — "Hélio Sabo-
ya".
Mulher Carioca — "Luiza Bru-
net".
Melhor jogador de futebol — "Zi-
co".
Melhor estádio do Rio — "Maraca-
nâ".
Torcida — "Flamengo".
O que falta ao futebol carioca —"Técnica".

Supermercado — "Zona Sul, na
Rua Dias Ferreira".
Delicatessen — "Mango, na esqui-
na das ruas Dias Ferreira e General
Artigas".
Frutas e legumes — "Na feira da
Rua General Urquiza".
Floricultura — "Cobal do Le-
blon".
Rio que espanta — "Sujeira e po-
breza".
Rio que seduz — "O clima".
A cara do Rio — "O contraste entre
o mar e a montanha".
Canto do Rio — "A minha loja de
doces".

Assinatura

Semestral

com 56

Assinatura

Semestral

com 31% de desconto

Faça uma Assinatura Semestral do
Jornal do Brasil por Cr$ 195.000,00, o
que eqüivale a um desconto de 31%. Você
paga somente 124 exemplares e recebe 180.
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Assinatura

Trimestral

com 26% de desconto

Faça uma Assinatura Trimestral do
Jornal do Brasil por Cr$ 105.000,00,
o que eqüivale a um desconto de
26%. Você paga 67 exemplares e
recebe 90. São 23 exemplares grátis.

Um alemão que conquistou o Leblon há

mais de 50 anos com doces fantásticos

Ticiana Azevedo

No 
bairro do Leblon, a figura

esguia e inquieta, de cabelos
finos e brancos como a neve, que
chegou ao Brasil cm 1938. escapan-
do das perseguições nazistas, é mui-
to popular. São inúmeros os clien-
tes e amigos do alemão Kurt Deich-
mann, de 84 anos, que trouxe na
bagagem receitas fantásticas de sto-
len (espécie de panetone), streusel
(torta recheada com frutas frescas),
linzer (torta austríaca de massa de
amêndoas recheada com geléia de
damasco) e tantas outras, que per-
vertem os paladares mais insensí-
veis.

Quem passa pela vitrine da loja
que leva seu nome (Kurt, na Rua
General Urquiza, 117) e não su-

cuinbe ao aroma dos doces e creme
chantilly, incomparáveis pela leve-
za, entra apenas para cumprimentar
o cativante confeiteiro. Atualmente,
ele está exercendo a função de "re-
'ações públicas da loja", como con-
ta a sobrinha e sócia, Evelyn. Mas,
desde 1939, quando abriu uma deli-
catesscn na Avenida Ataulfo de Pai-
va, quase esquina com General Ar-
tigas, foram poucas as vezes que
não colocou a mão na massa. "Te-
nho fregueses de até cinco gerações,
como a família Lehman", conta seu
Kurt, que até hoje enfeitiça os pala-
dares de Valéria Monteiro, Luiu
Santos, Beth Faria , Luiza Brunet e
Andréa Beltrão, com doces secos ou
a picada de abelha, um dos carros-
chefes da loja.

Apaixonado pelo clima do Rio
de Janeiro e principalmente pelo

Leblon, de onde nunca saiu desde
que chegou ao Brasil, seu Kurt tem
uma rotina simples, de muito traba-
lho: chega na loja às 7h e só volta
para casa depois das 19h, para des-
cansar. Os fins de semana são dedi-
cados ao descanso e à visitas ao
irmão mais velho e sobrinhas. Até
pouco tempo, corria na praia. Mas
decidiu acatar os conselhos de seu
médico e agora só anda. Mesmo
assim, é difícil encontrar alguém
que acompanhe suas passadas ágeis
c apressadas.

O talento culinário foi herdado
da mãe, que preparava tortas para
o marido e os três filhos em Karls-
ruhe, uma pequena cidade perto de
Frankfürt, onde viviam. E aprimo-
rado quando saiu da Alemanha e
trabalhou em confeitarias em Lu-
xemburgo, Lyon (França), Milão

(Itália) e Zurique (Suiça). "Comecei
fazendo faxina numa patisserie em
Luxemburgo e então aprendi a fa-
zer bolos", conta, ainda com forte
sotaque alemão. Uma história in-
trincada o separou da única filha,
Marion, por longos anos. Depois
do reencontro, em 1980, eles se tvêem pelo menos duas vezes por
ano. Quando Marion está de férias
no Rio, seu Kurt gosta de passear
aos domingos na Feira Hippie, em
Ipanema. E em sua casa, em Sau-
verny, na França, que ele passa lon-
gas horas cuidando dos jardins. De-
pois de Sauverny, seu segundo lugar
preferido é Luxemburgo, onde tem
parentes e guarda doces recorda-
ções de um encontro familiar, que
aconteceu há três anos, na cidade de
Rcmich, às margens do Rio Mose-
Ia.

O pagamento pode ser feito à vista ou

com cartão de credito, sem acréscimo.

LIGUE JÁ.

RIO DE JANEIRO:

585-4321

OUTROS ESTADOS:

(021) 800-4613

(ligação gratuita)

Promoção válida até 15/05/92.

JORNAL DO BRASIL

Melhor paisagem — "Morro Dois
irmãos, visto da Praia do Leblon".
Bairro —"Leblon".
Rua — "Cupertino Durão, a pri-
meira que morei, quando cheguei
ao Rio".
Dica pra o turista — "Pão de Açú-
car, Cristo Redentor, São Conrado
e Barra da Tijuca".
Off-Rio — "Sauverny, uma cidade
francesa na fronteira com a Suiça,
onde mora minha filha Marion".
Pôr-do-Sol — "Praia do Leblon".
Montanha — "Corcovado".
Estação do ano — "Inverno, 

por-
que as pessoas comem mais".
Prédio — "Teatro Municipal".
Saudade — "Dos bons tempos em
que não havia violência e o Leblon
era mais tranqüilo".
Rio Chique — "Ira um concerto no
Teatro Municipal".
Rio Antigo — "O Rio que não
tinha pobreza, na época dos bon-
des".
Rio Moderno — "A arquitetura da
cidade, que é fora do comum".
Passeio — "Na Feira Hippie, aos
domingos, quando minha filha não
está no Rio. porque ela me faz
gastar muito dinheiro".
Hora do dia — "À noite, quando
começo a ler jornal e cochilo, e ás
6h da manhã".
Lugar que gostaria de conhecer —"Grécia".

Restaurante — "Antiquarius, Pia-
taforma e Búflalo Grill".
Manjar dos deuses — "Pão de cinco
cereais com manteiga, acompanha-
do de um chope".
Melhor papo — "Meu irmão mais
velho, Erich".
Rio que funciona — "Carnaval".
Rio que não funciona — "O transi-
to".
Lixo — "Pobreza e crianças aban-
donadas".
Luxo — "A mulher carioca".
Sábado no Rio — "Descansando".
Domingo no Rio — "Descansando,
lendo os jornais da semana e assis-
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Segundo Felipe Poito (E) e Carlos Henrique torres, o atulho Íngreme acelera a erosão e por isso se vêem muitas árvores caídas

Trilhas ameaçam floresta

8$ Biólogos descobrem novos atalhos que estão destruindo Floresta da Tijiica

d fluiu Fernandes

Preocupados com a
te? tinçào dos animais e
a erosão do solo, onde
st .encontram inúmeras
ái vofes frutíferas, eco-
legistas denunciam ai-
tc rações no traçado das
trilhas do coração da
Floresta da Tijuca,
c; usadas pela abertura
d>: novos caminhos,e
atalhos precários. Às
vésperas da Rio-92,
eljes decidiram tornar
pjiblica a destruição
d|ts áreas mais densa-
nrente povoadas, o que
aàieaça a fauna e a lio-
ra da região com danos
que podem ser irrevrsí-
Vôis."i Para orientar os visi-
titntes sobre a utilização
carreta das trilhas, o
biólogo Felipe Porto e o
gáógráfo Carlos Henri-
qjie Torres do Carmo
estão fazendo há dois
riíéses um trabalho de mapeamento,
qfie toma por base o mapa turístico
lajnçado pela prefeitura. Ao se em-
bjenharem na mata, eles já observa-
ram mais de 10 pontos não mapea-
dç»s nos vales das Almas e do Rio
Archer, uma área de três quilôme-
trps quadrados, equivalente a menos
dè 10% de toda a floresta. Os dois
também encontraram vários cami-
nhos íngremes, criados por visitan-
tes para economizar alguns metros
de caminhada.

j ¦¦ - v
j- Segundo o biólogo Felipe Porto,

a icriação de trilhas irregulares con-
tip.biii para a devastação da vegeta-
ção. impedindo, conseqüentemente,
avmúltiplicação de muitos animais
dá Floresta da Tijuca. "O 

pisoteio
dfe pessoas compacta o solo e vái
tirando a camada superior de sus-

tentação, formada por folhas, ga-
lhos. bactérias e pequenos animais,
que tornam a terra arejada. A parte
de baixo, que acaba ficando exposta,
6 pouco permeável c tem menos oxi-
gênio", explicou o geógrafo.

A passagem continua de milhares
de pessoas que visitam freqüente-
mente a Floresta da Tijuca ainda
não conseguiu apagar as imperiosas
trilhas, mas muitos visitantes estão
dando uma de Indiana Jones e cor-
tando caminhos sem orientação.''As trilhas têm que ser sinuosas,
sempre cm curva. O solo fica mais
fofo, cheiroso, umidecido e coberto
de folhas. O atalho íngreme acelera
a erosão e por isso se vê muita árvo-
re caída, principalmente quando
chove", comentou o biólogo, apon-
tando, no meio da mata as cicatrizes

que afetam a cobertura vegetal.
Uma das principais áreas de lazer

do Rio, a maior floresta urbana do
mundo, com 33 quilômetros qua-drados, reserva da Biosfera segundo
a Unesco. corre o risco de não inspi-
rar mais tantos poetas, como Tom
Jobim, quando escreveu o ensaio
Por amar tanto o mato e os bichos,
sobre a convivência de milhares de
espécies vegetais e animais com os
seres humanos na floresta, que cha-
mou de "encantada". Segundo Tom"o Homem é mestre em transformar
o paraíso cm inferno", registrou.

Na radiografia que estão fazen-
do, os ecologistas também descobri-
ram. até agora, pelo menos oito tri-
lhas. cheias de atalhos, e duas
cachoeiras que não foram mapeadas
para a Rio-92 e por isso não têm

nem nome. A primeira
trilha sai do Restauran-
te dos Esquilos até o
Caminho Dom Pedro
Augusto; outra sai da
lateral do Caminho da
Saudade até o asfalto;
ainda do Caminho Dom
Pedro Augusto sai outra
até o Caminho da Sau-
dade; uma quarta dá
acesso às grutas do
Morcego e Bernardo de
Oliveira; também há
uma que parte de um
paredão repleto de mus-
gos, formando um
imenso tapete verde, até
a cabeceira do Rio Ar-
cher; uma liga o Cami-
nho das Grutas até o
paredão; outra dá aces-
so á Gruta do Belmiro;
e, finalmente, há uma
acima da cachoeira Dia-
mantina, que vai até a
Gruta Paulo e Virgínia
(pequeno abrigo da
época do Barão de Es-
cragnole). As duas ca-
choeiras, descobertas no

leito do Archer, foram batizadas porFelipe e Carlos Henrique de Perdida
e do Lago.

Os ecologistas também denuncia-
ram a existência de uma gruta não
mapeada á beira do Rio Archer, on-
de guardas do 1 bama desativaram
há um mês armadilhas de caçadores,
e ainda se vê lenha, chaminé e uma
manilha de barro utilizada como fo-
gão. Em alguns pontos, as pessoas
estão fincando enxadas nas rochas
para retirar saibro, muito usado em
obras. Um dos piores desabamentos
de barreira, causado pelo estouro de
uma tubulação inadequada para
captar água. fica no Caminho das
Almas. Segundo eles, além de esteti-
camente horrível, as enormes crate-
ras estão cada vez piores com a pres-são da água.

Delegações estrangeiras aprovam padrão do Miguel Couto para a Rio-92lincnltoi \,i M: i .....

Na-
c

já

I O Hospital Municipal Miguel
CÍoutò, no Leblon, que será o centro
de referência para atendimento dos
participantes da Conferência das N;
çjtes Unidas para o Meio Ambiente
Desenvolvimento, no Riocentro.
recebeu a visita de três representantes
de delegações estrangeiras; Japão,
danada e Cuba. Todos quiseram co-
npecer as instalações e os recursos
que o hospital dispõe para o atendi-
njento de emergência. Segundo o di-
rétor do Miguel Couto, Paulo Pinhei-
rp. a grande preocupação desses
representantes é com possíveis coli-
sfies de automóveis, problemas car-
djológicos e até atentados.

i Ao receber os representantes,
íiaulo Pinheiro realçou as caracteris-
tfcas específicas do hospital: "Pro-
curei demonstrar a grande experiên-
cia que temos em atender alguns
tipos de trauma. Atos de violência e
acidentes automobilísticos graves,
qjue em alguns países do mundo
ífcontecem de vez em quando, aqui
ríòs vivenciamos todos os dias." O
«liguei Couto atende em média, por
cjia. 

"cinco 
pacientes de colisão de

trânsito, três atropelados, um balea-

do e oito vítimas de agressões fisi
cas. Os representantes que visitaram
o hospital se interessaram mais em
conhecer o CTI, a unidade corona-
riana e o centro cirúrgico.

Orgullhoso, Paulo Pinheiro afir-
mou que todos sairam bem impres-
sionados. comentando que nessas
unidades o atendimento tem padrão
de primeiro mundo. "Eles ficaram
surpresos com o trabalho científico
desenvolvido pelas equipes e com os
estudos epidemiológicos feitos no
hospital", disse o diretor.

Embora já estivessem previstas há
alguns anos, as reformas no Miguel
Couto foram aceleradas para a Rio
92. A nova emergência do hospital
será dividida em dois setores. Os ca-
sos mais simples, como uma crise de
asma, serão atendidos no primeiro
andar; os mais graves, como o de um
paciente politraumatizado, na emer-
gència de maior complexidade, no se-
gundo andar. "A mudança que esta-
mos promovendo é de filosofia e
qualidade. Antes, um paciente com
asma piorava ao ser atendido junto
com uma pessoa politraumatizada"

Uma das mudanças consideradas
fundamentais por Paulo Pinheiro é a
entrada dos garis da Comlurb, a par-tir de amanhã, para fazer a limpeza e
higienizaçào do hospital. "Até agora,
a limpeza vinha sendo feita por fir-
mas particulares, que eram trocadas a
cada ano, devido á má qualidade dos
serviços", afirmou o diretor. Os 280
garis da Comlurb que trabalharão no
Miguel Couto — quase o dobro dos
funcionários colocados no hospital
pelas firmas particulares —. tiveram
curso de dois meses no Hospital Sou-
za Aguiar.

"A limpeza de um hospital tem
que ser diferente da de uma reparti-
ção comum", explica o diretor. Se-
gundo ele, o lixo comum será separa-
do do lixo biológico, que passará a
ser recolhido em sacos especiais, com
uma cruz vermelha impressa. Antes,
o lixo hospitalar era colocado na por-
ta do hospital: agora, a Comlurb
construiu nos fundos do hospital um
galpão, onde ficarão os containers
próprios pura serem recolhidos por
caminhões, que levarão cm torno de
1.2 tonelada diária de lixo.

Primeira vítima

A Rio-92 já tem sua primeiravítima. O índio Israel Ramos, 25
anos, da tribo tucano, caiu on-
tem üo alto da estrutura de uma
das ocas da Aldeia Kari-Oca, em
Jacarepaguá. Israel é um dos
ccrca de 70 índios que estáo tra-
balhando na construção da al-
deia, onde será realizado o en-
contro do Comítfi Intertribal —
500 anos de Resistência. Ele foi
atendido no Hospital Miguel
Couto por volta das 17h30, acoin-
panhado de um médico da Funda-
ção Oswaldo Cruz. Foi diagnosti-
cada uma luxação
acromio-clavicular e Israel teve
que fazer uma cirurgia. Segundo
o diretor do hospital, Paulo Pi*
nfteiro, o caso é simples e Israel
deverá ter alta hoje mesmo. "Os
únicos cuidados serão nâo pegar
peso nera subir em lugares altos
novamente", brincou o médico.

Françoise Imbroisi

Muuro espera vender 20 mil vidrtnhos de areia na Rio-92

Lembrança do Rio

Vidrínho de areia
da praia ajudará
menores carentes

Vera Gudin

Para 
quem. como Mauro

Luís Dias de Araújo mora
há 20 anos em Copacabana, a
um quarteirão da praia, é quase
impossível não reparar no com-
portamento dos turistas ao vis-
íumbrarem a orla marítima mais
famosa do país. "A 

grande
maioria pega um punhado de
areia, coloca num saco e leva
para o hotel", constatou ele. Ba-
seado cm suas observações.
Mauro idealizou um tipo dc sou-
venir que promete emplacar. O
rótulo colorido, colado num vi-
dro transparente de sete centí-
metros de altura, cheio dc areia,
anuncia: "Um 

pedacinho de Co-
pacabana para você." Pendura-
do na rolha, um pequeno cartão
promete 

"a energia do sol e do
mar de Copacabana".

Toda a verba arrecadada com
a venda dos vidrinhos será desti-
nada ao projeto Menores encon-
irados, também de sua autoria,
que beneficiará inicialmente 100
menores de rua. entre 12 e 17
anos. Em busca de patrocínio, ele
espera obter de empresarias re-
cursos para custear o aluguel de
uma casa no subúrbio. Além de
um teto, os adolescentes recebe-
rào roupas, comida e educação.
Durante um período do dia, tra-
balharão na fabricação dos some-
nirs, embolsando 30% dos lucros."Desse valor, 20 % serão deposi-
tados numa poupança. O resto cie
levará para casa para ajudar a
família", esclareceu.

Para concretizar seu projeto,
Mauro deslocou-se até São Pau-
lo. onde encontrou finalmente
um formato de vidro que o agra-
dou. Até o momento, já produ-

ziu cinco mil souwnirs. Só cm
matéria-prima gastou do pró-
prio bolso CrS 4.X milhões, em
valores de novembro do ano
passado. "Deu uma trabalheira
violenta. Mas não sujamos a ca-
sa". disse, olhando aliviado para
sua mulher, Eloisa, que, a exem-
pio dos dois filhos, Leonardo e
Marcelo, ajudou na empreitada.
Durante a Rio-92. quando dese-
ja lançar oficialmente o projeto,
ele espera comercializar 20 mil
garrafinhas.

Segundo Mauro, caso vingue,
sua idéia não desfalcará a Praia
de Copacabana: "A natureza re-
põe a areia. E uma matéria-pri-
ma que não acaba nunca", ga-
rante. Há 16 anos trabalhando
como gerente dc vendas da Ca-
pemi Pecúlio, que através do Lar
Fabiano de Cristo atende a 40
mil menores espalhados pelo
Brasil, ele se considera apto a
gerir o projeto Menores encon-
irados. "È muito doloroso ver
meninos dormindo embaixo de
marquises. As pessoas não dão
um pedaço de pão. Só sabem
reclamar", disse Mauro, que é
espírita. Adiantando-se às criti-
cas, deixou claro que não tem
nenhuma pretensão política."Quero ficar ao máximo no ano-
nimato. Quero divulgar apenas o
meu projeto", enfatizou. E se
fosse para ficar rico era só levar
as garrafinhas para um hotel de
luxo que venddia tudo na hora.

As garrafinhas, como lem-
brou, em nada se parecem com
as encontradas no Nordeste, que
exibem cm seu interior areia co-
lorida. "Não existe na natureza
areia vermelha ou amarela. A
nossa areia é pura. É tirada mes-
mo de Copacabana", disse, ex-
plicando que apenas peneira a
areia antes dc engarrafá-la.
Mauro está confiante na emprei-
tada: "Sei 

que a luta vai ser
grande. Mas crise não existe pa-
ra quem tem fé", assegura.
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Acordo sobre o clima é omisso

U ONGs criticam intransigência dos EUA e dizem que texto aprovado é derrota para o meio ambiente
MA />OI1 rt n ^ rt HAUMA rt MMA ^ #1 . 4. '

Teodomiro Braga
Correspondente

* NOVA IORQUE — Sob veementes
protestos das organizações ecológi-
cás, delegados de 143 países iniciaram
ontem a votação do texto da conven-
ção sobre redução de gases poluentes,
elaborado nos moldes ditados pelos
Estados Unidos. "Um verdadeiro li-
xo", classificou um boletim distribuí-
do por grupos ambientalistas sala de
votação. A. indignação das ONGs,
que consideraram o tratado como"uma vitória dos poluidores", deve-
se à ausência, no documento, de com-
promissos rígidos e metas específicas
para diminuição das emissões dos ga-
ses. A omissão, porém, atendeu às
exigências do presidente Bush, que
agora não tem mais desculpas para
deixar de comparecer à Rio-92, onde
a convenção será assinada.

Em reunião que terminou às 4h da
madrugada de ontem, o pequeno gru-
po de 30 delegados encarregado de
concluir as conversações aprovou a
proposta do presidente do comitê de
negociação, Jean Ripert, de abrandar
as obrigações que os países terão de
cumprir para reduzir as emissões dos
gases responsáveis pelo aquecimento
da Terra. Eles não conseguiram che-
gar a um acordo, entretanto, sobre os
mecanimos financeiros da convenção,
deixando para o plenário decidir a
pendência. A votação do acordo co-
meçou ontem à tarde e estava previs-
ta para entrar pela madrugada aden-
tro, como aconteceu na última
reunião da ONU de preparação dos
outros documentos que serão levados
ao Rio.

Também ficou para ser decidido
no plenário quantos países no mini-
mo terão que assinar o tratado para
que ele possa entrar em vigor. A idéia
é fixar o número em 50. No capítulo
sobre mecanismos financeiros, o pie-
nário decidirá se aceita ou não a con-
trovertida agência de meio ambiente
do Banco Mundial, a GEF, como
organismo que administrará os fun-
dos para pôr em prática a convenção.
Por exigência dos países desenvolvi-
dos, o rascunho da convenção apro-
vado na madrugada de ontem men-
çiona a escolha da GEF, "em bases
interinas". Os países desenvolvidos,
porém, só aceitam a menção da GEF

no documento sobre arranjos intcri-
nos, à parte da convenção, que esta-
belece um roteiro de providências a
serem assumidas pelos países signatá-
rios do tratado até sua entrada em
vigor.

Apesar de ter desagradado a boa
parte dos delegados, principalmente
da Europa, a aprovação do artigo da
convenção sobre as medidas para
conter as emissões de gases poluentes
era dada como certa em razão do
entendimento alcançado na reunião
dos 30 delegados mais representati-
vos do encontro, entre eles o chefe da
delegação do Brasil, diplomata Luís
Felipe Macedo Soares. Diante do fa-
to consumado, restou às ONGs pro-
testar contra a atuação americana
nas negociações, apontada unanime-
mente como principal culpado pelo
enfraquecimento do tratado."A intransigência dos Estados
Unidos na questão do clima roubou o
prinpal acontecimento do Encontro
da Terra (Rio-92) e solapou ações
sobre outras questões críticas", diz
um comunicado distribuído pelo
Conselho de Defesa dos Recursos
Naturais. Após acompanhar de perto
as negociações, por meio de delega-
dos enviados á ONU, o Conselho
colocou "nos ombros da administra-
ção dos Estados Unidos" a responsa-
bilidade pelas deficiências da conven-
ção. Segundo a advogada da
organização, Liz Barratt-Brown,
agora os Estados Unidos não têm
mais autoridade para pedir aos países
em desenvolvimento para proteger
suas florestas pelo bem do mundo.

Outra respeitada entidade ecológi-
ca americana, o Sierra Clube, acusou
Bush de ter "forçado o mundo a
aceitar um acordo não-faça-nada so-
bre o aquecimento global e por isso
transformou o Encontro da Terra
num fracasso". "Trabalhando de
mãos dadas com as indústrias de car-
vão, petróleo e automóveis, o presi-
dente Bush fez esse tratado ficar sem
sentido. Ele irá na verdade permitir
aos Estados Unidos aumentar suas
emissões de dióxido de carbono",
afirma declaração assinada pelo dire-
tor da área de aquecimento global do
Sierra Club, Daniel Becker. "Esse
tratado é uma vitória para os polui-
dores e uma derrota para o meio
ambiente. Nossos filhos irão pagar o
preço", concluiu ele.

Ricardo Sorpa
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As barracas das ONGs estão protegidas por seguranças

Promessa ao Fórum

Global é cumprida

O governador Leonel Brizola assi-
nou ontem decreto liberando CrS 500
milhões para o Fórum Global. Ao
todo, o governo do Estado do Rio
deu ao evento CrS 2 bilhões — a cifra
que prometera. Esta é a primeira pro-
messa de verbas cumprida integral-
mente, até agora, entre todas as que
foram feitas pelos governos federal e
estrangeiros.

Brizola, que assistiu à solenidade
do Dia da Vitória, no Monumento
aos Pracinhas, no Aterro, elogiou o
governador de São Paulo, Luiz~Anto-
nio Fleury Filho, por ter se compro-
metido, na última terça-feira, em dar
USS 500 mil ao Fórum Global. Para
Brizola, "seria bom que outros gover-
nadores seguissem o exemplo de São
Paulo e dessem alguma ajuda paraesse pessoal que vem ai, do mundo
todo".

A área do Parque do Flamengo
onde se instalará o evento já começou
a ser cercada, mas o acesso do públi-
co — pelas três passarelas que ligam
as pistas de rolamento ao parque —
só será controlado a partir de junho,
quando a programação começar. No
dia 25 deste mês. devem ser iniciados
os testes com equipamentos de luz e
som no Aterro. Alguns homens já
estão fazendo a segurança da área
para impedir, por exemplo, que as

tendas verde-brancas sejam ocupadas
durante a noite ou danificadas.

A finalização dos preparativos pa-
ra o Fórum Global está dependendo,
agora, da quantidade de recursos. A
pouco mais de 20 dias do evento, as
promessas dos governos federal e es-
trangeiros não foram cumpridas e os
responsáveis pelos diversos setores de
organização do evento já começam a
estudar cortes nos serviços a serem
prestados, para adequar os preparati-
vos ao dinheiro disponível.

| | CANCÚN, México — O Ca-— nadá e outros 39 países apre-
sentarão na Rio-92 um projeto de
convenção para fixar regras claras
na pesca na altura do limite das 200
milhas, anunciou o ministro cana-
dense da Pesca, John Crosbie. Os
países costeiros, segundo Crosbie,
devem passar a regular a pesca, en-
quanto as outras nações devem res-
peitar a preservação dos recursos.

Já a Áustria quer propor na Rio-
92 um novo procedimento de arbi-
tragem obrigatório, para resolver
conflitos ecológicos entre estados.
O ministro de Assuntos Exteriores
austríaco, Alois Mock, propôs a
criação de unidades de Capacetes
Verdes e de uma comissão interna-
cional de especialistas independen-
tes para identificar culpados por con-
taminação.
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Ripert aponta
'ambigüidades

construtivas'
O presidente do comitê de nego-

ciação da convenção sobre o clima,
diplomata francês Jean Ripert, cho-
rou de emoção diante dos jornalistas
ao defender o acordo das duras críti-
cas feitas pelos ecologistas. "Estou
um pouco emocionado, não tenho
dormido por muitas horas", justifi-
cou Ripert, que passara a noite nego-
ciando o documento num gabinete do
29° andar do prédio anexo da ONU.

Autor do texto básico de negocia-
ção que eliminou as metas para dimi-
nuição das emissões dos gases po-
luentes, Ripert admitiu que as
deficiências do documento foram
propositais. 

"Existem no texto o que
chamamos num típico eufemismo di-
plomático de ambigüidadades coiis-

trutivas". Visivelmente cansado, Ri-
pert esforçou-se durante a entrevista,
em apresentar a convenção como o
início de um processo para conter os
gases responsáveis pelo aquecimento
terrestre. "É um primeiro passo, um
passo decisivo", afirmou ele. "A ver-
dade é que este (tratado) não é o
primeiro passo à frente para reprimir
o aquecimento global, é o primeiro
passo de esquivamento", diz a decla-
ração do Sierra Club.

A ambigüidade construtiva do tex-
to da convenção à qual se referiu
Ripert é a sua proposição para que os
países industrializados, "no fim da
atual década", retornem suas emis-
soes de dióxido de carbono e outros
gases que provocam o efeito estufa
aos "níveis anteriores", sem precisar
as datas e nem estabelecer a obrigato-
riedade do compromisso. Segundo as
explicações de Ripert, o texto mante-
ve a idéia de redução das emissões no
ano 2.000 aos níveis registrados em
1990, mas apenas como uma propos-

ta, à qual os paises atendem se quise-
rem. Entretanto, num excesso de am-
bigüidade, em parte alguma do texto
as referências aos anos 2.000 e 1990
aparecem numa mesma sentença, co-
mo observam as ONGs.

Segundo o relato de um delegado,
o documento foi aprovado na base
do pegar ou largar, isto é: ou se acei-
tava um texto vago sem metas preci-
sas ou não se teria convenção algu-
ma, por causa da oposição americana
a compromissos mais firmes para a
redução das emissões. Os delegados
preferiram aceitar um tratado mais
fraco, mesmo sabendo que isso pro-
vocaria a ira dos movimentos ecoló-
gicos. "O 

pessoal vai descer o ma-
lho", previa na quinta-feira, um
delegado latino-americano. Ontem,
Ripert admitiu que o "fator Bush"
realmente pesou nas negociações,
mas insistiu na visão otimista do pro-
cesso: "Nós vamos continuar o que
começou aqui". (T.B.

Uma aventura

Barco vai ser
o porta-voz
das crianças

Recife—Com 
uma

réplica da embarca-
ções usadas pelos vikings
nas viagens ae exploração
a novas terras — o veleiro
Gaia —, sete aventureiros
noruegueses lançaram-se
ao mar, há quase um ano,
com um desafio ainda
maior que o dos guerrei-
ros nórdicos: descobrir ca-
minhos alternativos de
preservação da Terra a
partir da visão e opinião
das criancas. Para isso, o
barco viking Gaia (Mãe
Terra) visitou 23 países,
recolhendo mensagens es-
critas por crianças para
serem entregues aos lide-
res mundiais na Conferên-
cia das Nações Unidas so-
bre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, no Rio,
em junho.

No Brasil, as crianças
pernambucanas estão en-
tre as poucas privilegia-
das a levar suas críticas e
exigências aos que to-
mam decisões no mundo.
Comovidas, mais de 350
delas esperaram, ontem, a chega-
da do Gaia ao Recife, para enca-
minhar suas mensagens à tripula-
ção. Depois da visita de três dias
a Recife, o Gaia prossegue via-
£?em, com uma rápida escala em
Salvador, para o Rio, onde espera
se tornar uma das principais atra-
ções informais da Rio-92."Nós 

podemos comparar toda
a Terra a um grande barco perdi-
do no seu rumo. Somente nós,
seus mais de seis bilhões de tripu-
lantes, podemos corrigir esta ro-
ta". ensina o comandante do
Gaia, o experiente navegador no-
rueguês Ragnar Thorseth, 54
anos, que já recolheu mais de 50
mil mensagens entre as crianças
dos países que visitou.

viking
Natanael Guedes
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a ia é réplica deembarcaçao viking
"Nossa viagem também é de

descobrimento do que estão fa-
zendo com a Terra", acrescenta o
comandante, que também está re-
gistrando os problemas ambien-
tais mais graves nos lugares visi-
tados. Nas mensagens entregues
ao Capitaõ Thorseth, no Recife,
as crianças insistiram nas denún-
cias. "Num curto espaço de uma
vida humana destruímos milhões
de anos de evolução. Somos a
última geração que pode evitar
uma catástrofe", escreveu Ma-
theus Duarte, 14 anos.

No Brasil, a tripulação do Gaia
já navegou pelo Rio Amazonas e
recolheu apelos de preservação
entre as crianças de Manaus, no
mês passado. Todas as mensagens

Natanáel Guedes
estão sendo enviadas,
dos próprios portos de
parada, para Oslo
(Noruega), ponto de
partida da expedição,
para serem reproduzi-
das, em diversas lín-
guas, num livro a ser
distribuído na Rio-92.
O livro será remetido
de Oslo para a tripula-
ção do Gaia, no Rio,
onde o navio chegará
no próximo dia 29 e
permanecerá até o fim
da reunião da ONU.

A tripulação do
barco viking, que já
percorreu mais de
10.000 milhas naúticas
somente entre EUA e
o Brasil, retornará pa-
ra a Noruega de aviao.
O Gaia será levado
provavelmente por um
navio cargueiro. A
missão do Gaia, que
saiu da Noruega em
17 de maio de 91, é
patrocinada pela Uni-
cef, governo norue-
guês e pelo armador
Knut Kloster (dono
do barco).

O Gaia é uma répli-
ca do famoso navio vi-
king Gokstad, que está
num museu de Oslo.
Durante mais de mil
anos, o Gokstad, cons-
truído na metade do

século nove, ficou preservado sob
um monte de argila azul e areia
próximo à cidade de Sandefjord.
Ele foi achado em 1889. Embora
sua construção tenha copiado
fielmente a estrutura do barco
original, o Gaia possui modernos
instrumentos de navegação e co-
municaçao, que no entanto nao
eliminam os riscos de navegar em
alto-mar num pequeno barco.
Como o barco viking original, o
Gaia foi construído em pinho e
carvalho, tem 24 metros de com-
primento por cinco de largura e
um mastro principal de 14 me-
tros. Na primeira parte da via-
gem, entre a Noruega e o Canadá,
o Gaia repetiu rotas originais dos
vikings.

Marcílio diz que

Japão ajudará a

recuperar baía

O ministro da Economia, Marcílio
Marques Moreira, anunciou que ao
visitar o país cm junho, durante a
Rio-92, o primeiro-ministro japonês,
Kiichi Miyazawa, pretende formali-
zar um empréstimo de USS 200 mi-
lhões (CrS 500 bilhões) a projetos de
despoluição da Baía de Guanabara.
O dinheiro seria emprestado em con-
dições vantajosas: pagamento em 25
anos, com sete de carência e juros
fixos de 4% ao ano. O dinheiro com-
plementará o financiamento de USS
267 milhões (CrS 667,5 bilhões) pro-
metido pelo BID (Banco Interamcri-
cano de Desenvolvimento) para a
mesma época.

O ministro atribuiu o acordo com
o Japão, antes mesmo da conclusão
das negociações bilaterais sobre a di-
vida brasileira com o capital nipôrii-
co, ao êxito anterior dos entendimen-
tos do país com o FMI e o Clube de
Paris. Marcílio informou ainda ter
debatido a destinação do empréstimo
e seu interesse, como cidadão, na re-
cuperação da baía, com o governador
Leonel Brizola, que sentou a seu lado
durante o almoço de homenagem ao
ministro que foi promovido pela As-
sociação Brasileira de Propaganda,
no Jockey Club.

Fleury anuncia

a programação

da SP Eco 92
SÃO PAULO — O governador

paulista, Luiz Antônio Fleury, c a
prefeita Luiza Erundina anunciaram
ontem a programação da SP Eco 92,
uma espécie de Rio-92 em terras pau-
listas com seminários, feiras e eventos
artísticos envolvendo o tema ecolo-
gia. O principal evento, segundo
Fleury e Erundina, é a Feira Interna-
cional de Tecnologia Ambiental, a ser
realizada entre 6 e 11 de junho. A
exposição das mais modernas técni-
cas de controle ambiental faz parte
do calendário oficial das Nações Uni-
das e reunirá empresas, governos e
organizações não-governamentais de
20 países. Governos estadual e muni-
cipal de São Paulo promovem, além
da feira, outros 14 eventos.

Riocentro terá

exposição sobre

tecnologias
O Brasil vai mostrar a sua melhor

faceta ambiental para o olhar estran-
geiro na Rio-92. São 28 empresas
estatais e privadas que mostrarão
projetos especiais ligado a meio am-
biente e desenvolvimento, e que ocu-
parão uma área especial do Riocen-
tro. A Exposição do Brasil, que tem
como objetivo mostrar o que o país
vem desenvolvendo em tecnologias e
projetos ambientais, ainda contará
com uma sala de vídeo para 30 pes-
soas, onde serão exibidos documentá-
rios sobre os projetos.

Não se falará em qualquer mo-
mento em acidentes ambientais ou de
futuros planos, como a despoluição
da Baía da Guanabara, muito menos
dos povos da floresta ou da demarca-
ção de reservas indígenas: trata-se de
uma mostra de planos já implantados
que foram considerados pelo GTN
como os que traduzem conceitos
ideais que estarão nas discussões da
conferência. Alguns ecologistas radi-
cais tremeriam ao saber que entre
todos os projetos desenvolvidos na
Amazônia, o que será exibido é o do
Ministério da Aeronáutica, com sua
metodologia de proteção e vigilância
à Amazônia, assunto fora do cardá-
pio da conferência. Mas ficariam sa-
tisfeitos em saber que o respeitado
programa Tamar, que já garantiu a
sobrevivência de um milhão de tarta-
rugas marinhas ameaçadas de extin-
ção no litoral brasileiro, ocupará os
mesmos 12 m2 que cabem a cada
expositor. A ala da fauna brasileira
também será representada no projeto
Arca de Noé da Petrobrás.

Também figuram na mostra —
que será inaugurada no dia Io de
junho — os projetos de combustíveis
alternativos como o Proálcool (tam-
bém polêmico), o Programa de Gás
Natural da Petrobrás e o de fontes
enérgéticas não-poluentes da Secreta-
ria de Agricultura, Abastecimento e
Pesca do Rio de Janeiro. A parle
florestal ficará por conta da Embra-
pa. A CVRD (Companhia Vale do
Rio Doce) também entra na exposi-
ção com os trabalhos de refioresta-
mento em Linhares (ES) e Grande
Carajás (PA).

O GTN (Grupo de Trabalho Na-
cional) selecionou as empresas segun-
do os seguintes critérios: projetos já
implementados, com tecnologia cria-
da no país e que respeitem o conceito
de sustentabilidade.
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decide' retrata

a cultura da roubalheira no país

cisico que faz com que o vale tudo 'i—rr-
seja a regra de convivência social
do Brasil Novo (o do Sarney e *1
do Collor), os intelectuais brasi- gg^ng^K^t
leiros se declaram mais do que
escaldados. Se Azulay põe a culpa
no atual governo, há quem acre- $||5
dite que a causa de tanta falta de jmj&p M
solidariedade não é apenas da re- M^aSõMfl|B[y ' 

^cessão e das denúncias de corrup- . n
ção atuais, como o cientista poli- 'í
tico Luís Werneck Viana, ^
professor do Iuperj: "A pesquisa
ao vivo do programa de TV ape- 1
nas levou ao ar, em rede nacional,
o retrato do Brasil a que fomos
reduzidos pelos anos da ditadura gMmmaHMmnnmilitar e pela crença de que a
modernização capitalista resolve- J
ria todos os problemas sociais." M
Ele afirma que "a ditadura desor- JiZ
ganizou nossa tradicional matriz BjSjjjag|
comunitária e qualquer visão de ^
mundo associativa, fazendo com ¦ írgpy}
que a legitimação da ética esbarre ' ** „ ¦ . ^^>5numa realidade cruel de exclusão ^ ^ yjfáe desigualdade, onde cada um só

pensa em si mesmo". ',<]£~L T/õ
O professor Werneck a .:- ¦>
Viana faz questão de - m j
dizer que essa perver- j r fa» sa 0 to
são do individualismo ! S^o ^ «e» «
não é "coisa de Tercei- ==j 1
ro Mundo" e que tam- —r~t tbém pode ser vista nos t- ¦ S*' j
protestos dos ricos Sl J
contra os aumentos de  ¦ —T
impostos na Alema-~ " —t
nha unificada ou no

Norte da Itália: "A perversão do JBÊ vr^ M||
individualismo se manifesta co- ^ ^ * <"./ < Jmo preconceito racial e xenofo- Á^S? •f
bia na Europa e no Brasil é re- MÊmt''' ^"1
sultado da década de 80, que eu '
chamo de década infame porque
os interesses selvagens se paten- Wj |
tearam acima de qualquer siste- ,
ma de valores coletivos." Viana ji
observa a onda de saques no Rio
como "sobrevivência dessa ex- | W,'
pressão selvagem dos interesses, W-
só que desta vez do lado dos v 1ÍM ij&w Jmiseráveis." % V

O antropólogo Gilberto Velho, x\^,, WÊ ^
do departamento de Antropolo- >¦
gia da UFRJ, no Campus do Mu- jf *
seu Nacional, tem uma versão di- Viana: retrato 2o Brasil
ferente para a onda de saques. Ele
observa que os saques não são ÜÉÜ1l&fe,
triunfo do individualismo perver-
tido, mas o último suspiro da soli- Jr
dariedade dos pobres. "Os saques jf * * . !
são um movimento associativo v úf j
dos desesperados que expressa a t
falta de compromisso com uma -Mf^Ê
ordem de valores mais ampla", ' í&íts .#-* \
avalia Gilberto Velho. "O proble- "** 

* 
^ T"

ma não é o individualismo e sim a |frecusa de qualquer valor social, : \
de qualquer percepção da socie- i,v , ,vr*>v
dade como um todo." Nos anos
90. os saques são a mais nova J|&Vl
manifestação da ética da razão i •
cínica. Aquilo que os miseráveis
fazem ao vivo, a classe média fez
por votação via tv Vclh o^^cusaaevafc) I vs

MARILIA MARTINS

AQUES a supermercados,
1 1 grades em edifícios, arras-
k/ tões nas praias e nas ruas,
vigilâncias particulares nas man-,
sões da Zona Sul, guaritas nas
esquinas, portas eletrônicas nas
lojas comerciais, inclusive nas de
shopping eenters. O Brasil passou
a conviver com tal nível de violên-
cia diária que os espectadores já
não se envergonham em assumir
abertamente a razão cínica que
pauta nossa vida cotidiana. Foi
assim que 39.635 telespectadores
decidiram que o protagonista do
último episódio do programa Vo-
cê decide, exibido quarta-leira na
Globo, deveria embolsar os USS
100 mil encontrados por acaso em
uma pasta, mesmo sabendo que a
quantia estava destinada a uma
instituição assistência! para me-
nores abandonados. Apenas
19.604 pessoas preferi-
ram resguardar os la-
ços de solidariedade
pedindo a devolução
do dinheiro às crian-
ças.

Os políticos de Bra-
sília, cm plena noite de
votação do novo valor
do salário mínimo, da-
vam entrevistas indig-
nadas contra a decisão
popular. E você? Devolveria ou
não a pasta recheada com aqueles
dólares sonhados por todos nós
para sair de vez da crise? O tom
indignado dos políticos do Pia-
nalto não convenceu, por exem-
pio. o psicanalista Jacob Azulay:"Sc o presidente, os governadores
e os prefeitos — aqueles que na
psicanálise simbolizam o grande
pai — ficam milionários do dia
para a noite, por que os filhos
também não podem fazer tudo?".
Para Azulay, vivemos uma falta
de ética coletiva que desemboca
nos consultórios psicanaliticos,
onde os clientes procuram desço-
brir uma nova ética pessoal, em
que só cabem valores individuais e
intransferíveis. "O ser humano é
ético por excelência", acredita Azu-
lay. "pode até se corromper, mas
quando isso acontece acaba ficando
doente, ou provocando acidentes".
E conclui: "No Brasil dos saques, a
honestidade virou arma de otário,
atestado de burrice."

A decisão da maioria esmaga-
dora dos telespectadores pode ter
provocado espanto em Brasília,
mas há muito não surpreende os
intelectuais brasileiros. Desde que
o psicanalista pernambucano Ju-
randir Freyre Costa descreveu, no
ensaio Narcisisnw em tempos som-
brios, a cultura da razão cínica e o
estado de permanente pânico nar-

No Brasil
dos saques,
honestidade

é atestado
de burrice

Almoço especial para as mães. Recreação
para as crianças, com o palhaço Pirulito.

Preço p/pess.: Cr$ 25.000, + 10%.
Crianças até 12anos:Cr$ 15.000, + 10%.

Restaurante Estância
Av. Atlântica, 3264 • lei.: 521.5522

Reg. EMBRATUR n" 0! 144-0021-0 - Rcg. ABAV n° 023 AFRJ

Presentes muito
especiais para deixá-las

ainda mais bonitas:
limpezas de pele,

perfumes e grandes
surpresas.

Tapetes ^ueWham
mfpESARÍ^CHJ^

Serviços: limpeza e
restauração de tapeies

CASAJUIiO
Av. Pasteur, 451 casa 2

Te!s.: 295-7830 / 542-5152

CARMENIPAX>I%r— IÁ FAMICtIADEliANUQuAMOGostar» EQUUS
AS MÃOS DElumce UlOMt/l PARTIR DE

CR$ 150.000, n,2.
SHIRIEYMtENlINEBOHEME

CASA PEBONECASO PÁSSARODE FOCO BLADEtUNNER»<My V.vt
Promoção válidacleO~'/t)5 a 10/05.es de t peras t ballet. enceni idos no Teatro MuniamaqueAPROVEITE.

CASA CAIAI )A, ARRAIOI.O E TAPETES DE TEAR (Kll.UN,DlIRRIE)
C()M PREÇOS TÃO LEVES QUE VÃO VOAR RAPIDINHO.

LE F0YER S0UHAUE
ÀT0UTESLES MAMAS
LE MÊME SUCCÊS QU'IL
AÜFOYEH

227-9000

m<xw>
Interpretação I.ivre De Em Estilo.

Rio Dmen Crntft Vismiit à Pimiá. 452 4v. AtauH > da Paiva,
>70 ¦ Lebl m

ANOS

A ética da razão cínica

wm.
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DANÇAR t COM A GENTE MESMO:(§^DCv![}l^^)© í
Duas bandas, 4 cantores e cozinha fenomenal.

Rua Visconde de Pirqjá, 22. Tel.; 287-0302
Aij Enr carlinhos vergueiro mteipreta

' NELSON CAVAQUINHO Sc AD0N1RAN BARBOSA
Av. Ejiiríicio Ptrasoa 864 Tcrl. : 259-1041

• Hoje
Último

Dia

c/BSLLY BL&H3C© I
NA 3a: VÂNIA CHAVES E JOÃO VIEIRA

Plano-Bar IPANEMA. Rua Vinícius de Moraes, 39 — Tel.: 267-5757

RIO
JAZZ
CLUB

VANGE LEONEL 23h.
Reserva» pelo® telefônica: 541-9046 / S46-0867

UM ESPETÁCULO FORTE, REAL, INESQUECÍVEL

Sérgio Viotti Marcos Breda

Àntonio Caiioni Mario Borges

Nildo Parente VlJJLIA. VeraHoltz
¦gr (UHAROI.D PINTO

ao Lar

t)IH. I.UÍ7 Arthur Vino

PREÇO ÚNICO

IO
MIL CRUZEIROS TEATRO COPACABANA

Av. Copacabana, 291 — Tel.: 257-0881
@
Shell

. -y ^ . Todü^^sesálT^TríiãnsõmTier^
1U Dicux put GICIE10BB mHÉ

a Ia carie a partir 15 mil s/ couvert art. Souza Lima 37 Tel: 267-5049

CASA DE SAÚDE
DR. CAM1LLO JORGE/T/ rn \0\/o/ i _« y*\

DIREÇÃO

CRM 52.25704-0

Rua Tenente Costa, 160 — Méier
Tel.: 281-3465 Fax: (021) 581-5296

ALFAIATE MÁGICO
285-1148 ¦ 285-7038 CAMISAS E CALÇAS SOB MEDIDA

Jazzmarita Carol McOavitt e

& i"Soeho,as João Pedro Borges

Av. Rohhg Cllzoaelh. 769 - Iporwmo • RJ Q (021) 227-24.17 e 621- 5)11 jjjfijB

ULTIMOS DIAS

vW/ Leilao de junho
Exposigao dias 6 e 7

Leiloeiro Ernani
I

ESPACO APOIO CULTURAL

^UNIBIXNCp

Av. Joao Luis Alves, 14 - qr. 78/80
arte& LEjiOE? Tels.: 275-8567 e 295-5063

¦Smmãefez 
muito

; por 
você:

iPagm.pebmews,

I ametade.

Sua mãe deu mamadeira. Deu Cr$ 22.000,00. Com 50% de
papinha. Deu süquinho. Agora desconto para sua mãe. E mais:
que você está crescidinho, leve o almoço de uma criança com

ela para um almoço de alto nível, até 8 anos, acompanhada dos
No Leme Othon Palace,

Olinda Olhou ou noTrocadero Othon. Tem
buffet especial com

pratos ciuentes, pratos' obrer "trios e sobremesas. Das
11:30 às 16:00. Tudo por

O seu leito de ficar bom

HOTÉIS

pais, sai de graça. Por
mais que você taça isso
todo ano, ela sempre
gosta. Almoce com ela
no I tmc Olhou Palace,Olinda Othon ou no
Trocadero Othon.

Leme Othon Palace - Av. Atlântica, 656 - Telefone: 275-8080 • Olinda Othon - Av. Atlântica, 2230-
Telefone: 257-1S90 • Trocadero Othon - Av. Atlântica, 2064 - Telefone: 257-1834

' 
IREISADE'

Antigüidades
4978, aBa i

ONDE AOS SÁBADOS SE REVIVE O PASSADO

Tapetes, Arte Sacra, Pratarias, Marfins, Cristais,
Porcelanas, peças Art Nouveau e Art Decô,

bric a brac e ricos objetos de arte.
ARTE É INVESTIMENTO

HORÁRIO - 9 üs 18 h
Praça Mal. Âncora, nas proximidades

do Restaurante Albamar.

CRIAÇÃO

&ggociacão IBrasileira De íãntiquàrio*

mmuR

Feira de A nlig u idades |

da Barra (la Tijuca ü

KJ =

venha reviver o passado ^

[S\ (^)
Kl todos os domingos das 10 às 19 li. na (jrj

ca k

Praça 
do €®S®i @slt@pping K

Kl
Kj glsgociação IBrasileira De iSntiquàtiasr

li*:.; iv*stV?'-'--!??r•• y,'. •, -• V- r,r£-.

CHAISE LONGUE DE LE CORBUSIER.

OBRA CRIADA EM 1928.

. A: ui

imi ®
WM C3 w m

[^] estacionanwnto amplo c giatuito.
11 l l| ISGiSEGiSjSGiSiSEGiSGGGGGGGK

urirdsls |
I;! Ahifljr ,tm Cjtiv '

I APRESEiMTA * 
\m\

A VOZ LEG EN DARIA \ WJJl 1

580-5522 

j 

j 

DO,fOCK-

..xxv,v:-:;i»K36-

VOCE ENCONTRA AGORA EM DOIS ENDEREÇOS.

¦PM?®»mm

MpitiAQ MíirHprMarquês de São Vicente. 52-lojá309 IVldvIClO IVICII UICI Av. Ataullo de Paiva, 270. loja 30?.
SHOPPING DA GÁVEA - Tel.-259-979Í arquitetura moveis e objetos de arte RIO DESIGN CENTER • Tel 274-3649;

/

m

B

EILAO

DAGMAR SABOTA

Tem o prazer de convidar para seu

5* GRANDE LEILÃO DE OBJETOS DE ARTE,

de importantes colecionadores.

o Raros móveis brasileiros e europeus dos sécs. XVIII e XIX.
« Excepcionais peças de imaginária brasileira e portuguesa dos sécs. XVIII e XIX.

o Magníficas peças de porcelana chinesa, serviços da Cia. das índias dos sécs. XVIII, etc.
© Quadros brasileiros e europeus,

o Tapetes persas antigos, bronzes, cristais, etc.

LOCAL
Sede da Sociedade Hípica Brasileira

Av. Borges de Medeiros, 2.448 -Lagoa - Tel. (021) 246 8090

X

Estacionamento próprio

Hl 
Sábado,

EXPOSIÇÃO
Dias 9,10 e 11 de maio de 1992

Domingo e Segunda-feira, das 14 às 23h.

LEILÃO
Dias 12,13,14 e 15 de maiò de 1992

Terça, Quarta, Quinta e Sexta-feira às 21h.

SUA MAE MERECE UM

(g&te

Neste Dia das Mães, mostre que a sua mãe merece

bem mais que um simples presente. O CEL e o

Banana Café promovem* um almoço delicioso e

alegre. Ela aproveita a qualidade da cozinha do Chef

Claude Lapeyre e ganha uma foto bem produzida

de Rogério Ehrlich, com maquiagem de Roberto

Carramanhos. O estúdio será mo"ntado no próprio

local. Venha ao Banana Café neste domingo e valo-

rize a imagem da sua mãe. Ela merece esse click.

o

RUA BARAO DA TORRE, 368 - IPANEMA
TEL.: 521-1460

15eixtrcf Educacional da Lagoa
a

H

IEI
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TROCO
o Sabe-se agora porque o deputado Geddel Vieira
Lima, do PMDB, íieou tão perturbado uo plenárioda Câmara a ponto de dar um soeo em seu colega
José Falcão, do PFL, durante uma discussão da
qual era pivô o governador Antonio Carlos Maga-
Ihães.

({uando foi governador da liahia pela primeiravez, ACM se desentendeu com o pai de Geddel, o
ex-deputado e ex-secretário de Segurança Aírisio
Vieira Lima, deu-lhe um murro c depois ex-
pulsou-o do seu gabinete no Palácio de Ondina.
ô A surra em Vieira Lima ficou famosa;

* * *
Daí, a desforra.

Zózimo

Fotos de Rubem Monteiro

'Têté-à-tête'

• Está sendo articulado um encontro do presidenteFernando Collor com o ex-presidente Ernesto Gei-
sei.
o /I iniciativa partiu do Planalto.

Dose dupla

| 
'"m f / "***" ff*c' <v'

... :|

r --V^* 'A. "*%'{ ;.•;•/ v i
BpyvjEWsyT-'- ¦¦'' ' >V^

No fundo, no fundo
o Apesar do o presidente Fernando Collor ter repeti-
do diversas vezes ainda em campanha e no início do
governo que iria acabai- com os 60 fundos que se
locupletam de generosas dotações do Orçamento daUnião, nada foi feito até agora para extingui-los.
© Só para se ter uma idéia do apetite dos fundos,vale lembrar que este ano o Fundo de Desenvolvi-
mento Geral embolsou Ci$ 2,6 trilhões; o Fundo deDesenvolvimento Social, Cr$ 142 bilhões; o Fundo doCacau, Cr$ 95 bilhões; o Fundo do Turismo, CrS 1,8bilhão; o Fundo do Café, CrS 581 milhões e o Fundo
de Fiscalização das Telecomunicações, CrS 24,9 mi-lhões.
• Não há ajuste fiscal que agüente.

* * *
o Ainda acabam criando uma verba para financiar o
Fundo do Poço.

Mikhail Gorbachev e Henry Kissinger serão as
principais atrações internacionais do I Seminário
de Marketing do Cone Sul, que acontecerá dias 23 e
24 de setembro em Florianópolis.

O evento, que está sendo organizado pelo empre-
sário Pedro Sirotsky e pela Associação dos Dirigen-
tes de Vendas de Santa Catarina, deverá trazer
outras estrelas, mas ainda sem confirmação.

Consuelo PereiiadeAlmeida e Yara Andrade, convidada e
anfitriã de um dos mais bonitos jantar es do ano

Lá e cá
íl última quinta-feira foi um dia quenteem matéria de plenários.Em Brasília, na Câmara dos Depu-

tados, houve o episódio Geddel Lima Ver-
SUS José Faleão. * * *

No Rio, na reunião semanal da Acade-
mia lirasileira de Letras, registrou-se um
inusitado bate-boea entre os imortais Jo-
sué Montello e Arnaldo Niskier.

Por pouco, os acadêmicos não passa-ram também do verbo d ação.

Recuperação
O a ovem o já tem em

mãos n ú meros' q ue
mostram que a recupe-
ração das receitas tri-
butárias tende a se
consolidar em maio e
junho.

Elimina-se, assim,
um dos fatores que vi-
nham gerando incerte-
sa e intranqüilidade
no mercado financeiro.

Jogo feito
• O secretário nacional
de Esportes, Hcrnard
Kajzmaii, emplacou a úl-
tinia modalidade esporti-
va brasileira cuja partiei-
pução nas Oliinpiudas de
Ilareelona ainda perigava
por falta de patrocínio —
o Handebol.
® Será patrocinada pelo
Sosi.

Incidente

Condição
O Ao aprovar o projeto de
legalização dos cassinos
no pais, a comissão de
Constituição e Justiça da
Câmara impôs uma condi-
ção para dificultar a volta
do jogo 110 país.

Todo o equipamento
dos cassinos — mesas, ro-
letas e máquinas — terá
que ser de fabricação na-
cional.

(irande obstáculo!

Sem papo
Do governador Leo-

nel Br isola, a propósi-
to do fardão da Acade-
mia Brasileira de
Letras que ele, contra-
riando a tradição, não
tem planos de doar ao
imortal eleito Sérgio
Paulo Rouanet:
— Diplomata não pre-cisa de fa vores.* * *

Para Brizola, o as-
sunto está encerrado.

Esperança
• Há moradores da Zona Sul do Rio rezando paraa ONU passar a promover todos os anos uma
grande conferência internacional na cidade.
® Só assim poderão contar sempre com ruas
asfaltadas, postes com luz, capim aparado, sinali-
zação visível, vias expressas novas, policia nas
ruas etc. etc.

Modéstia à parte, o Rio está ficando um brinco

Nos salões dos Andrade, Ediala Santo Domingo,
Evinha Monteiro de Carvalho e Kãtia Vita

Maratona

Exercendo funções cumulativas de representantediplomático de seu pais no Brasil e na Bolívia, oembaixador da Nigéria, Joseph Lewu, regressava hádias de La Paz — em companhia da família e de doisassessores — quando, ao descer em Guarulhos, foidetido pela Polícia Federal.« Não adiantou identificar-se como diplomata.» Foram — o embaixador e todos os que o acompa-nhavam — submetidos a uma rigorosa revista geral,interrogatórios e outros constrangimentos.* * *
O embaixador Lewu reclamou com o secretário-

geral do Itamaraty, Luiz Felipe Seixas Corrêa, dotratamento recebido, o que lhe valeu no dia seguin-te uma carta de desculpas.A embaixatriz coube um buquê de rosas.

'Potin'

o O belo jantar blaek-tie — certamente o mais ele-
gante da temporada — oferecido anteontem porYara e Roberto Andrade em seu duplex da Vieira
Souto pode ter sido cenário do inicio de um intenso
e ardente romance.
o Junta uma bela viúva e um cirurgião plásticodivorciado.

De amanhã ate o dia 18, o prepa-
ro físico do embaixador brasileiro
nos EUA, Rubens Ricúpero, terá
que ser de maratonista.

Ele participará em Los Angeles e
São Francisco de uma série de
eventos para promover o Brasil.

o Na agenda, entre outros compro-
missos, um encontro com o prefeito
de Los Angeles, Tom Braúley, al-
moço no Bank of America, confe-
rôncias nas universidades de Berk-
ley e Stanford, além de uma
entrevista ao Los Angeles Times.

Vaivém
® O senador José Samey
cancelou a viagem que fa-
ria a Israel, unia das quetinha selecionado entre os
inúmeros convites que re-
eebe por mês para se e

deslocar ao exterior.
O Em compensação, Sar-
ney irá em junho a Portu-
gal para a inauguração no
Algarvc do autódromo
com o seu nome.

Concurso
® .4 Assembléia Legislativa do Rio abriu concurso
pcuci incorporar ci seus Quadros 15 7iovos asceuso-vistas mm salário de CrS l milhão, fora horas extrase outras vantagens.
® Qual será a credencial exigida para um cidadão
exercer a função de piloto de elevadores:''
© Carteira de habilitação ou breve?

v / V'K' v'-

Na mesma noite, Marlene Rodrigues dos Santos
e Maitê Quattroni

RODA-VIVA
Aparecida Marinho, de volta de uma temporada naEuropa, chegou ontem ao Rio via Lisboa, onde foi hóspedede Luiza Antônio Carlos de Almeida Brasa,o Silvinha e Hélio Fraga Júnior oferecerão amanhã umalmoço de lugares marcados no Country Club em lioinena-

gein a lielita Tariioyo.
Cláudia Niedzielsky embarcará amanhã de volta a Pu-ris.

o O presidente da Fila, João Havelange, comemorouaniversário ontem em Nova Iorque.O ministro Marcilio Marques Moreira jantará amanhãno Rio com sua mãe. Noêmia, de 92 anos.A direção do tradicional Colégio ltetâiiia, de Niterói, estáconvidando os alunos c ex-alunos para a festa comemorativados 10 anos de fundação da instituição. Hoje, às 18h.A produtora de cinema, Gláucia Camaigos, está feliz davida. Seu último filme. Movas de fino trato, de Paulo Thiago.estará concorrendo ao Festival de Veneza.O imediato do porta-voz do Itamaraty, ministro LuísFernando llcncdiui, já está escolhido. Será o conselheiroWashington Luís Pereira de Souza.Ricardo Amaral e o Centro Educacional da Lagoa (leia-se Júlio Lopes) vão homenagear todas as mães que apare-cerem amanhã com os filhos para almoçar no Banana Cafépresenteando-as com uma foto assinada por Rogério Er-lich
Já o restaurante Montecarlo homenageará as mães comuma degustação de licores.o Um grupo de amigos se reuniu ontem para jantar no LeGourmet festejando o aniversário de Miguel Faria, Gisahao lado.

° Lygia e John Lonwtlcs comemorarão no próximo dia 20llodas de Ouro. Os filhos, Maria Cristina c Ricardo estãoconvidando para lima recepção h.t., na boate Jakui, 110Hotel Iutcr-Continciitul.

Zózimo Barrozo do Amaral c Fred Suter

JB r\'

Vitoria .

Assinatura Jornal do Brasil
Macaon—mwwaa—¦nam—  ¦hmhiimmu—wc

Em Márcia Leão, o presente
com todo afeto no Dia das Mães. |Faqueiro WolfT Meridional

130 peças (Itacolomy, Guanabara e Marajoara)
d estojo CrS 1.125.000,00

| A maior variedade no mercada Visite-nos.

/
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TucanõS
RESTAURANTE E BAR

FESTIVAL DE CAMARAO NO TUCAN0'S
SEXTA, SÁBADO E DOMINGOALMOÇO E JANTARCr§ 25.000,00 POR PESSOAEND. RUA BARÃO DA TORRE 673ESQUINA COM HENRIQUE DU-MONT
TEL: 274-0431

A etiqueta do presente com muito afeto
Shopping Center da Gávea - 3? Piso, Loja 355 - 274-9898

(0247)62-2214

REFORMA

BE

ESTOFADOS

Fabricamos qualquer modelo sob
encomenda.» Mostruário completo de
couro, couro sintético e tecidos.

Trabalhos em decapê, pátina,esponjado, detalhes pintados f>t (
a mão ou stencil. ) O

Orçamento sem compromisso. . ^ „ „ „ „ , _ „
281-387® 0 581-2147(Sr.Pcnídol' DEC0RAÇ0ES

ikr

Utí-I-RAV10Li:flÀ

couro legitÍmo
LIQUIDAÇÃO

I Todas as peças estarão reunidas
na nossa filial do Shopping 45

aceitamos disques pré-dofados e cartões

\ Pça. Saens Pena, 45"| 332/248-6395- Tijuea

| AGORA NO |
JARDIM BOTÂNICO»UA JARDIM BOIÁNtCOI 657-D I

j 
REVELAÇÃO4

s DE PLÁ. !

i 
SF- 

i

1

1

IREVELACAO [ l 0 X 15 j 9 X 13

| 1 COPIA 1.000, 850,
¦ 12 FOTOS 11.800, 10.000,
; 24 FOTOS 21.200, 17.650,

^ 36 FOTOS 30.600, 25.300

1

I

1

I

I

I

I

I

FOTOGRAFIA 
¦

Preços já com desconto, válidosaté 1) /05/92, somente coma apresentação deste cupom. >

Kodak íB PRODUTOS | a

01

& 1

|ZOZIMO BARROSO DO

Jk 
M/M/92

O Club Marius duploa © 
prazer

de ser assÍMrte d® JB.

Ao comprar uma garrafa personalizada de whisky JB ou outros bons whiskies, você se torna sócio doClub Marius e ganha 20% de desconto, podendo consumir sua garrafa quando quiser. E tem mais: aoadquirir a terceira garrafa do seu JB você será presenteado com um JB 15 anos. Tudo isto num ambientesuper agradável, ideal para um happy hour, com música ao vivo, sem couvert artístico para os sócios.Aproveite, afinal o prazer em dobro merece um brinde.

BY APPOINTMENT TO HER MA|ES"
WINE MERCHANfS'

jUSTERINI A BROOKS t61 ST. JAMES'S STREET. LONDO

1AB

J 
B£§ie opfi

G ^ Ü 
/}

a:

MflBIDS

O preço normal cia dose cie whisky até 12 anos no
Club Marins éde CrS 5.000,00 (válido até30/05).

JORNAL DO BRASIL

M
RARE

SCOTCH WHISKY

: 287-2552 IW& S4M8?3 30NSUCESS0; 2707939
'
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Divulgapao/ Pedro Marinho Rego

1 ^ $1. -v«?8$ Hl& <M&s& 
'*!$§$

^S^^p^C^vV^V..-'-^Vv^,':-?'¦ •. J^xv^w> . \ ' 1'' x " '..' - ||'^'C£ 
''X'^ 

-'t'}~;

' '(iH

Viva o cordao encarnado, agora no Teatro Glauce Rocha
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Viva o cordão encarnado, agora no Teatro Glauce Rocha
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DE LEILAH ASSUNÇÃO
DIREÇÃO: JOSÉ POSSI NETO

TEATRO DOS 4
SHOPPING DA GÁVEA - TEU 274-9895
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Venha ver a peça premiada no :
Festival de Ecologia no Teatro Infantil.:

Texto de Sônia Kodrigucs Nota,
direção de Ricardo Torres.

I Teatro Laura Alvim j] Av. Vieira Souto. 176 - tel. 247 6946 !
iSáb. e Dom., às 16:30h.

Prreeío CocftCola
t deTeatru Infantil.

BILLY DATHGATE —O MUNDO A SEUS PÈS
(Billy Bathgotc), do Robert Benton. Com Dustin
Hoffman. Bruce Willis, Nicole Kidman o Lorou
Dean. Estação Museu da República (Rua do Ca
teto, 153 — 245 5477): 18h, 20h. Até amanhã
(12 anos).

JFK — A PERGUNTA QUE NAO QUER CA-
LAR (JFK), de Oliver Stone Com Kevin Costner,
Joe Pesei, Gary Oldman e Sissy Spacek Cândido
Mendes (Rua Joana Angélica. 63 — 267-7295):
de 2a a 5-' e dom., às 14h15, 17h30, 20h45. 6a e
sáb., às 13h. 16h15, 19h30, 22h45. Até amanhã.
(12 anos).

UM CONTO AMERICANO II - FIEVEL VAI
PARA O OESTE (An american tail: Fievel goeswest), desenho animado do Phtl Nibbelink o Si-
mon Wolls. Produção de Steven Spielborg. Du
blado em português Ricamar (Av Copacabana.
360 — 237-9932): sáb. e dom . ãs 14h20. 15h40.
(Livro).

PETER PAN (Peter Pan), desenho animado de
Hamilton Luske e Clyde Geronimi. Produção dos
Estúdios Walt Disney. Copacabana (Av. Copaca
bana, 801 — 255-0953): 15h Barra-3 (Av. das
Américas. 4.666 — 325 6487): de 2* a 6\ às
15h. Sáb. e dom., às 13h30, 15h América (RuaConde de Bonfim, 334 — 264 4246), Noite
Shopping 1 (Av. Suburbana, 5 474 — 592-
9430), Icarai (Praia de Icarai, 161 —717-0120).
de 2a a 6a, às 15h30. Sãb. o dom . às 14h, 15h30.
(Livre).

MEU PRIMEIRO AMOR (My girl). de Howard
Zieff. Com Dan Aykroyd. Jamio Lee Curtis, Ma-
caulay Culkin e Anna Chlumsky Studio-Catete
(Rua do Catete, 228 -- 205 7194) 15h. 16h50.
Art-Madureira 2 (Shopping Conter de Madurena-390-1827): 15h. 17h, 19h, 21 h. (Livre).
O SILÊNCIO DOS INOCENTES (The siience of
the lambs), de Jonathan Demme Com JodieFostor. Anthony Hopkins, Scott Glenn e Ted Le-vine. Veneza (Av Pastour. 184 — 295-8349):
15h. 17h10. 19h?0. 21 h30. Barra 3 (Av dasAméricas. 4.666 — 325 6487) 16h40. 18h50
21h. Tijuca-Pa/ace 1 (Rua Conde de Bonfim, 214--228-4610): de 2' a 6 \ às 16h40. 18h50. 21 h
Sàb. e dom., a partir das 14h30 (14 anos).

A FÚRIA DO JUSTICEIRO (Stone cold). do
Craig R. Baxley. Com Brian Bosworth. Lance
Honriksen. William Forsythe e Arabella Holzbog.
Star São Gonçalo (Rua Dr Nilo Peçanha. 56/70- 713-4048): 15h, 16h50, 18h40, 20h30. (12
anos).

VENHA A CINEMATECA E LEVE O FILME
PARA CASA (III) — Hoje: Vivo ou morto (Deodor ative), de John Guillermin. Com Kns Kiistofh-r
son, Mark Moses, Scott Wilson e Jennifer Snyder
Cinemateca do MAM (Av Infante D Henrique.
85 — 210-2188): 16h30. Após a sessão serásorteada uma cópia do filme em video. (10 anos)

PRÉ-ESTRÊIA BELAS ARTES — Exibição deBoda branca (Noce bfanche). de Jean-ClaudeBrisséau. Com Vanessa Paradis, Bruno Creiner.Ludmila Mikael e François Negret Hoje as18h30, na Cinemateca do MAM. Av Infante DHenrique. 85. (14 anos).
GLADIATOR — O DESAFIO (Gladiatnrf doRowdy Hernngton. Com James Marshall. CubaGooding Jr., Brian Dennehy e Robert Loggia.Hoje, à meia-noite, no Star-fpanema. Rua Vis-conde de Pirajá, 371 e às 21 h, no Bruni- Tijuco.Rua Conde de Bonfim. 370. (12 anos).

(393-9454). 6» e sáb . às 21 h e dom., às 20h CrS
7.000. Até dia 10 de maio

MIRANDA. A HOSPEDEIRA — De Carlor, Gol
doni. Adaptação da Cia. Carioca de Comédia
Com Théo Miranda. Newton Pereira e Sônia
Cury. Museu da República. Rua do Catete, 1 52
(225-7662). De 6 a e dom., às 191)30; sáb.. às
19h30 o 21 h30. CrS 6.000. Estudantes e pessoascom mais de 60 anos têm 50% de desconto Se
chover não haverá espetáculo. Até 24 de maio

A ACET está promovendo a campanha Teatro
Mais Barato. Os ingressos —com desconto até
40%— têm número limitado e podem ser encon-
Irados nos seguintes postos: Kombi Praça Saens
Pena, das JOh às 19h, às 6Js; Kombi Cinelândia.
das JOh às 19h, às 5a s; Kombi Largo do Ma cita¦
do. das Wh às JOh. aos sábados, Agência Rio Sul
(G2. setor azul), de 10h às 22h. de 2¦' a sáb. Ag
Ipanema: Praça N.Sr a. da Paz. de IOIi às Wh. de
2° a sáb..

^VÍDEO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASILÀs 10h30: Simbad. o marujo, desenho dubladoem português. Às 16h, 19h30: Rio de memórias.do Josó Inácio Parente As 16h30. 20h: Romeu eJulieta, de Franco Zefirelli. Hoje. no CCBB. Rua1o de Março. 66. Entrada franca com distribuiçãode senhas 30 minutos antes da sessão.
VlDEO-ROCK — Exibição de Fleetwood Mac m
concert, gravado em 1982. Hoie. às 18h. 20h.
22h, no Centro Cultural Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica, 63.

ROCK FILE — Exibição de Trought the cameraeyes — Rush, coletànoa de clipes Curta Gurlher-me Secchin, de Fabiano Maciel. Hoje. ás 19h30.
na Casa de Cultura Laura Alvim. Av. Vieira Souto,176.

ROCK FILE — Exibição de Yes years. retrospecti-
va com o grupo. Curta: Guilherme Socchin. de
Fabiano Maciel Hoje, ás 20h30. na Casa de
Cultura Laura Alvim, Av Vieira Souto, 1 76

CINEMA NO MUSEU — Exibição de Folhos
sagradas, de Luiz Sarmento, Raul Lody e JoséFlávio Pessoa. Hoje, às 16h. no Museu do Folclo-
te, Rua do Catete, 181. Entrada franca

IMPRESSÕES PLÁSTICAS/ARTISTAS CON-TEMPORÂNEOS BRASILEIROS Exibiçãode Anônimo e incomum/Antônio Miguel, do Ro-berto Duarte. Hoje, às 12h, 18h. na Caso França-Brasil. Rua Visconde de Itaborai. 78.
CINEMA EM VlDEO — Exibição de Todos ou
cães merecem o céu. desenho animado de Don
Bluth. Hojo, às 20h, na Sala de Video Vera Cruz.
Rua Engenheiro Trindade, 229 — Campo Grande.

CINEVlDEO/VIDEO ARTE — As 14h, 17h: Fes-tival de computação gráfica e animação em video
Às 15h, 18h: Z. de Costa-Gavras Hoje. na Sala de
Vídeo Estação Flamengo. Rua Senador Vergueiro,
45/loja 1. Até amanhà.
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2296): 15h30, 17h30, 19h30. 21h30. Palácio-2
(Rua do Passeio, 40 — 240-6541): 14h, 16h,
18h, 20h. Icarai (Praia de Icarai, 161 — 717-
0120): 17h, 19h, 21 h. (12anos).

A NOIVA DO INVERNO (December bride), de
Thaddeus 0'Sullivan. Com Saskia Reeves, Donal
MacCann e Cirian Hinds. Estação Cinema-1 (Av.Prado Júnior, 281 — 541-2189): 15h, 16h40,
18h20, 201), 21h40. (12 anos).

HOOK, A VOLTA DO CAPITÃO GANCHO
(Flook), de Steven Spielberg. Com Dustin Hoff-
man, Robin Williams. Julia Roberts e Bob Hos-
kins. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759 —
235-4895): 14h, 16h35,19h10, 21h45. Art-Fas-
hion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 13h50, 16h25, 19h, 21h35. Art-Fashion
Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258):
14h20,16h55 Art-Tijuca (Rua Condo de Bonfim.
406 — 254-9578): de 2" a 6». às 16h05; 18h40.
21h15. Sáb. e dom., a partir das 13h30. Art-Ca-
sashopping 2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 —
325-0746), Art-Madureira 1 (Shopping Center
de Madureira — 390-1827): de 2a a 6a, às 15h50,
18h25, 21 h. Sáb. e doni., a partir das 13h15.
Windsor (Rua Coronel Moreira César. 26 — 717-
6289 — Niterói), Niterói Shopping 2 (Rua da
Conceição, 188/324 -717-9655): 13h30, 16h.
18h30, 21 h. Pathé (Praça Floriano, 45 — 220-

3135), Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 —
281 3fi28): 13h, 15h30, 18h, 20h30. (Livro).

TOMATES VERDES FRITOS (Fried grccn Io-
matoes), do Jon Avnot. Com Mary Stuart Master-
son, Mary Louise Parker, Kathy Bates o Jossica
Tandy. Art-Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea,
899 — 322-1258): 14h35, 17h, 19h25, 21h50.
Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150— 325-0746): 16h10, 18h35, 21 h. Star-lpanema
(Rua Viscondo de Pirajá, 371 — 521 -4690)' 15h,
17h20, 19h40, 22h. Largo do Machado 2 (Largodo Machado, 29 — 205-6842): 14h, 16h20,
18h40, 21 h. Bruni-Tijuca (Rua Condo de Bonfim,
370 — 254-8975): 14h30, 16h40, 18h50, 21 h.
Hoje não será exibida a última sessão. (Livre).

A ÚLTIMA TEMPESTADE (Prospero's book).
do Peter Greenaway. Com John Giolgud, Michael
Clark, Erland Josephson e Isabello Pasco. Art-
Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 19h40, 21 h45. (14 anos).

O PROCESSO DO DESEJO (La condanna). de
Marco Bollocchio. Com Vittorio Mozzogiorno,
Claire Nebout e Andrzej Seweryn. Estação Bota-
fogo/Sala 3 (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
537-1112): 15h20,17h, 18h40, 20h20. 22h. (14anos).

UMA LUZ NA ESCURIDÃO (Shining through).
de David Soltzer. Com Melanie Griffith, Michael
Douglas, Liam Neeson e John Gielgud. Copaca-,
bana (Av. Copacabana, 801 — 255-0953):
16h50, 19h10, 21 h30. Club Cinema-1 (Rua Co-
ronel Moreira César, 211/153 — 714-3227 —
Nitorói): 14h, 16h20,18h40, 21 h. (12 anos).

DESEJOS (Final analysis), de Phil Joanou. Com
Richard Gere, Kim Basinger, Uma Thurman o Eric
Roborts. Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237-
9932): de 2-' a 6*. às 15h, 17h10, 19h20, 21h30.
Sáb. e dom., a partir das 17h10. (12 anos).

CABO DO MEDO (Cape Fear), do Martin Scor-sese. Com Robert de Niro, Nick Noite, JessicaLange e Juliette Lewis. Star-Copacabana (RuaBarata Ribeiro, 502/C — 256-4588): 14h30,16N50,19h10, 21h30. (14 anos).
O PRÍNCIPE DAS MARÉS (The prince of lides),de Barbra Streisand. Com Barbra Stroisand, NickNoite, Blythe Danner e Kate Nelligan. Art-Casas-
hopping 1 (Av. Alvorada, Via 11. 2.150 — 325-0746): 16h, 18h25, 20h50. Lagoa Drive-ln (Av.Borges de Medeiros, 1.426 — 274-7999): 20h,22h. Campo Grande (Rua Campo Grande, 880 —
394-4452): 14h, 16h20.18h40. 21 h. (12 anos).

A SÚBITA RIQUEZA DA GENTE POBRE DEKOMBACH (Der p/otzliche Reichtum der armenLeute von Kombach), de Volker Schlõndorff.Com Georg Lehn, Reinhard Hauff e Karl JosefCramer. Estação Botafogo/Sala 2 (Rua Voluntá-rios da Pátria, 88 — 537-1112): 21 h.
A VIDA É UM LONGO RIO TRANQÜILO (Lavie est un long ffeuve tranquille), de EtienneChatiliez. Com Daniel Gélin, Hélene Vincont eBenoit Magimel. Centro Cultural Banco do Brasil

(Rua 1° de Março, 66): 16h30, 18h30. 20h30.Até amanhã. Entrada franca com distribuição desenhas 30 minutos antes da sessão.
DUCKTALES: O FILME — O TESOURO DALÂMPADA PERDIDA (Ducktales: the movietreasure of the lost lamp). desenho animado deBob Hathcock. Estação Museu da República
(Rua do Catete, 153 — 245-5477): de 3'' a 6<\ ás16h. Sáb. e dom., às 11 h, 16h. Até amanhã.
(Livre).

casstre e outros. Teatro Gonzaguinha, do Centro
de Artes Calouste Gulbenkian. Rua Benedito Hi-
pólito. 125 (232-1087). 6" e sáb.. ás 21h; dom.,
às 20h. CrS 7.000. Desconto de 30% para classe,
estudantes e maiores de 60 anos. Até 31 de maio.

KATAPLOFF (UMA LOUCA FAMlLIA) — Tex-
to o direção de Fernando Monteiro. Com Nora
Ney, Arleto Canadinhas o outros. Teatro Sintel, Eu
Morais e Silva, 94 (264-3322). Sáb., ás 21 h odom., ás 20h. CrS 5.000.

ASTRO POR UM DIA — Texto e direção deJoão Bethencourf. Com Carvalhinho, FátimaFreire e outros. Teatro da Praia. Rua Francisco Sá,88 (267-7749). De 4» a 6-\ às 21 h; Sáb., ás 20h o22h: dom., às 19h. CrS 8 000 (5») e CrS 10.000
(6a a dom.). Ingressos a domicílio pelo tel. 222-6956. Duração: 1 h30.

GRETA GARBO. QUEM DIRIA...ACABOUNO IRAJÁ — De Fernando Mello. Com Nestorde Montemar, Vinícius Mane e Norma Suely.Teatro óperon, Rua Sargento João Lopes, 315

DANÇA
MERCHE ESMERALDA E BALLET DE MUR-
CIA/MEDEA — Apresentação da companhia es-
panhola de dança flamenca. 6" e sáb., às 21 h edom., às 17h. Teatro Municipal, Praça Floriano,
s/n° (297-4411 r.121). CrS 510.000 (frisa e ca-
marote), CrS 85.000 (platéia e b. nobre), CrS
50.000 (b. simples) e CrS 25.000 (galeria).

CIA. DE DANÇA FIM DE SÉCULO/VERTI-
GEM — Apresentação da Cia. Teatro Ziembinski,
Rua Urbano Duarte, 22 (228-3071). De &¦' a sáb..
ás 21 h e dom., às 19h. CrS 10 000 e CrS 8.000
(estudantes).

^ RADIO
_ JORNAL DO BRASIL

I FM ESTÉREO 99,7 MHz
20 horas - Reprodução digital (CDs e DATs):Dido c Eneas. Ópera cm três atos. de Purcell

(Veasoy. Quirk. Donath, Bainbridge, ASMF, Da-vis - ADD - 17:15, 19:07 e 21:13): Valsa (doballet Quebra-nozes). de Tchaikowsky (OS RAIMilano, Celibidache - AAD - 6:35); Quinteto emfá menor, para piano e cordas, op. 34. de Brahms
(Rubinstein, Guarneri - ADD - 38:48): Serenatann 'em Mi bemol. de Mozart (Amadeus WindsDDD - 28:37); Quatro Peças Líricas: Arieta.Berceuse, Schmeter/ing e Einsamer Wanderer. doGrieg (Gilels - Grav. 1974 - ADD - 8:08): Árias eDanças Antigas - Suite n" 1. de Respighi (Phil.Hungarica, Dorati - ADD - 16:21); Noturno emMi bemol. para piano, violino e violoncelo, op.148. de Schubert (Suk, Panenka, Chuchro - DDD8:40); Sinfonia n° 14. op. 135. de Shostakovitch
(Concortgebouw, Haitink - Grav. 1986 - DDD -
50:03).

? A programação publicada no Roteiro está sujei-ta a alterações de última hora. É aconselhávelconfirmar horários e programas por telefone.

I OUTROS FILMES
PARA ELES, COM MUITO AMOR (For the
boys). de Mark Rydell. Com Bette Midler, James
Caan, George Segai e Patrick 0'Neal. Roxy-3
(Av. Copacabana, 945 — 236-6245), Rio-Su/
(Rua Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532):
de 2" a 6 ', às 16h30. 19h, 21 h30. Sáb. e dom., a
partir das 14h. 2" feira o cinema Rio-Sul estará
fechado. Niterói Shopping 1 (Rua da Conceição.
188/324 — 717-9655): 15h30. 17h50. 20h30.
(Livre).

TEATRO
QUEM MATOU A BARONNESA? — Do LeilahAssunção. Direção de José Possi Neto. Com Ma-rilia Péra. Teatro dos Quatro. Rua Marquês de SãoVicente. 52/2° (274-9895). 5a, vesperal às 17h;de 5J a sáb., às 21 h; dom., às 20h. CrS 20.000

(vesperal) e CrS 22.000 (de 5a a dom.). Duração:1 h40 O espetáculo começa rigorosamente nohorário, não sendo permitida a entrada após o seuinicio.
CONFIDÊNCIAS — De Arthur Azevedo. Direçãode Rubens Lima Jr. Com Angela Reis. AugustoPessoa e outros. Teatro do Planetário da Gávea.Av Padre Leonel Franca, 240 (274-0096). De 5a

a sáb., às 21 h; dom., ás 20h. CrS 6.000 (5a edom.) e CrS 8.000 (6a e sáb.). Até 31 de maio.
ORFEU — De Ivana Leblon e Oscar Saraiva. ComOscar Saraiva. Teatro Glaucio Gil. Praça CardealArcoverde, s/n° (237-7003). 6a o sáb., às 21 h;dom , ás 20h. Entrada franca. Até dia 31 de maio.
NO CORAÇÃO DO BRASIL — Texto e direçãode Miguel Falabella. Com Maria Padilha, ThalesPan Chacon e outros. Teatro Vannucci, Rua Mar-
quês de São Vicente, 52/3° (274-7246). De 4J a6d. às 21h30; 5a, vesperal às 17h; sáb., às 20h e
22h e dom., às 19h30. CrS 15.000 e CrS 12.000
(vesperal). Duração: 1h40.

ADVOCACIA SEGUNDO OS IRMÃOS MARX— Texto e direção de Bernardo Jablonski. Inspi-rado no humor dos irmãos Marx. Com Luiz CarlosTounnho, Heloísa Perisse e outros. Teatro Tabla-do. Av Lineu do Paula Machado, 795 (294-7847). 6a e sáb., às 21 h; dom., às 20h30. CrS6 000. Classe teatral e estudantes de direito pa-gam CrS 4 000.
DAS DUAS...UMA — De Cazarré. Direção deGugu Olimecha. Com Tony Ferreira, MoniqueLafond e outros. Teatro America, Rua Campos

S.]lt;y 118 (234-2068) 6" e sáb., ás 21h30;dom . às 20h CrS 10.000.
LEONOR E ALAlDE Fusão dos textos Leonorde Mendonça, de Gonçalves Dias e Vestido deNoiva, de Nelson Rodrigues. Adaptação e direçãode Walmor Chagas. Com o grupo A Tua É Essa.Teatro do Grajaú Country Club, Rua ProfessorValadares. 262. Sáb.. às 21 h30 e dom., às 20h.CrS 6.000. Até amanhã.
O PESCADOR E O MAR — Coletânea de textos.Direção de Gilson de Barros. Com Aricéia Corrêa,Andorson Duarte e outros. Centro Cultural C E.U.,Av. Rui Barbosa, 762 (551-7671). 6a e sáb., às20h CrS 30.C$0. Até 28 de junho.
VIVA O CORDÃO ENCARNADO — Do LuizMarinho. Direção de Luis Mendonça. Com atoresformados pela CAL Teatro Glauce Rocha. Av. RioBranco. 179 (220-0259). De 4a a 6a e dom., às19h; sáb., às 21 h. CrS 7.000. Duração: 2h.
MARGEM DE PAPEL — Texto e interpretação
de Emmanuel Marinho. Sala Monteiro Lobato, doTeatro Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel, 440

elenco. Teatro Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93
(225-8846). De 4a a sáb., às 21 h; dom., às 20h.CrS 12.000 e CrS 15.000 (sáb., vépera de feriado eferiado). Duração: 1 h25. Não é permitida a entra-da após o início do espetáculo. Ingressos a domi-
cí/io pelo tel. 222-6956.

PERFUME DE MADONA— De Flávio Marinho.Direção de Cininha de Paula. Coreografias deCaio Nunes. Com Regina Restelli, Fernando Wel-
lington e Victor Pozas. Teatro Cândido Mendes,Rua Joana Angélica, 63 (267-7295). De 4a asáb., às 21h30 e dom., às 19h. 5°, vesperal às17h. CrS 10.000 (4" a 6"). CrS 12.000 (sáb. edom.), CrS 8.000 (vesperal) e CrS 6.000 (classe).Ingressos a domicílio pelo tel. 222-6956. Dura-
ção: 1h30.

BRIDA — Inspirado no livro de Paulo Coelho.Adaptação de Tiago Santiago. Direção de LuisCarlos Maciel. Com Carlos Vereza, Blanche Torrese outros. Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel,
440 (275-6695). De 4° a sáb., às 21 h; dom., às19h30. CrS 10.000 (de 4» a dom.) e CrS 15.000
(feriado e véspera de feriado). Até 31 de maio.

OS INIMIGOS NÃO MANDAM FLORES — DePedro Bloch. Direção de Carlos Alberto. ComCarlos Alberto e Priscila Camargo. Teatro Barras•hopping, Av. das Américas. 4.666 (325-4898).5», às 18h o 21 h; 6», às 21 h: sáb., às 20h o 22h e
dom., ás 20h. CrS 12.000 (5») e CrS 15.000 (6-> adom.). Ató amanhã.

CONFISSÕES DE ADOLESCENTE — Baseado
no diário da atriz Maria Mariana. Adaptação edireção do Domingos de Oliveira. Com MariaMariana, Carol Machado e outros. Casa de Cu/tu-ra Laura Alvim, Av. Vieira Souto, 176 (247-6946). 6a e sáb., às 21 h; dom., às 19h. CrS 8.000.Duração: 1 h15.

OS MENINOS DA RUA PAULO — Adaptaçãode Cláudio Botelho. Direção de Ricardo Kosovski.
Com Marcelo Serrado, Alexandre Padilha e ou-tros. Teatro Ipanema, Rua Prudente de Moraes,824 (247-9794). 5" o 6». ás 18h; sáb. o dom., ás
17h30. CrS 5.000 (5a e 6a) e CrS 7.000 (sáb. e
dom.). Duração: 1h30.

ENFIM SÓS — Texto e direção de Regina Fonte-
nelle. Com Ana Luíza Cordeiro, Calé Miranda e
outros. Teatro Noel Rosa. Av. 28 de Setembro,
109 (571 -4190). Sáb., às 21 h e dom., às 20h. CrS
5.000. Desconto de 20% para classe, menores de
15 e maiores de 60 anos. Até 28 de iunho.

SE/UM CASAL AS AVESSAS — De SérgioJockyman. Com Ewerton de Castro e Jalusa Bar-celos. Teatro Óperon. Rua Sargento João Lopes,315 (393-9454). 6a e sáb., ás 21 h e dom., ás 20h.CrS 7.000. Até 31 de maio.
UM CASAL DE PROGRAMA — Do CarlosAquino. Direção de Dylmo Elias. Com CarlosAquino e Eliana Ovalle. Teatro César Fabri, doGrajaú Tônis Clube. Rua Engenheiro Richard. 83
(577-2365). Sáb.. às 21 h e dom., às 20h. CrS6.000. Sócios do clube têm 50% de desconto. Até31 de maio.

TRAIR E COÇAR É SO COMEÇAR — De Mar-COS Caruso. Direção de Atílio Riccó. Com MárioCardoso, Ana Rosa e outros. Teatro Sesc da Ti/u-ca, Rua Baraão de Mesquita. 532 (208-5332). 6ae sáb.. às 21 h; dom., às 20h30. CrS 7.000 (6a edom.) e CrS 8.000 (sáb.). Sócios do Sesc tèm50% de desconto. Até dia 26 de julho.
A ILHA DE AGATHA — Inspirado no libre OCaso dos Dez Negrinhos, de Agatha Christie.Adaptação de Vinícius Marquez. Direção de Ro-ney Villela. Com Maurício Teixeira, Glauce Len-

^ CINEMA

RECOMENDA
LOUCA OBSESSÃO (Misery), de Rob Reiner.
Com James Caan, Kathy Bates, Richard Farns-
worth e Lauren Bacall. Studio-Catete (Rua do
Calete. 228 — 205-7194): 19h10, 21 h. (12anos).

Escritor de best-sellers sofre acidente de carro e ó
salvo por uma mulher, mas logo descobre quetornou-se refém de uma fã psicótica que o obriga
a escrever um novo final para seu mais recente
livro. Baseado na obra de Stephen King. Oscar de
melhor atriz (Kathy Bates). EUA/1990.

O SEGREDO DO QUARTO BRANCO (Whiteroom), de Patrizia Rozoma. Com Maurice Godin,
Kate Nelligan, Sheila McCarthy e Margot Kidder.
Studio-Copacabana (Rua Raul Pompóia, 102 —
247-8900): 15h30, 17h30, 19h30. 21h30. (14anos).

Conto de fadas moderno sobre um jovem sonha-
dor, que pretende ser escritor, e seu relaciona-
ípento com uma estranha mulher que vive reclusa.
Canadá/1991.

1 ESTRÉIAS
GAROTOS DE PROGRAMA (My own privateIdaho). de Gus van Sant. Com River Phoenix,Keanu Reeves. James Russo e William Richert.Roxy-1 (Av. Copacabana, 945 — 236-6245):14h10.16h, 17h50,19h40. 21h30. Tijuca-1 (RuaConde do Bonfim, 422 — 264-5246): 15h30.17h20, 19h10, 21 h. (14 anos).
A amizade entre dois jovens, que se prostituem pormotivos diferentes: um deles é pobre e vive obce-cado com a idéia de encontrar a mãe e o outro érico e se prostitui apenas para se rebelar contra o

pai. EUA/1991.
RINGUE DE FOGO (Ring of fire), do Richard W.Munchkin. Com Don "The Dragon" Wilson, Mar-

ta Merrifield, Rod Kei e Shirfoy Spiegler Jacobs.
Oileon (Praça Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835):13h40, 15h30, 17h20. 19h10, 21 h. Õpera-1
(Praia de Botafogo, 340 — 552-4945): 16h,17h40. 19h20. 21 h. América (Rua Conde doBonfim, 334 — 264-4246): 17h20, 19h10, 21 h.Madureira-3 (Rua João Vicente, 15 — 593-2146), Art-Méier (Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 15h30, 17h20. 19h10, 21h. Niterói (RuaVisconde do Rio Branco. 375 — 719-9322):14h10, 16h. 17h50,19h40. 21 h30. (12 anos).

Ex-lutador, agora um respeitável médico, precisavoltar a lutar para defender sua namorada, a irmãdo chefe de uma gangue de lutadores de rua.EUA/1991.

(275-6695). 6a e sáb., às 21 h e dom., às 20h. CrS
7.000. Duração: 1 h.

UMA RELAÇÃO TÃO DELICADA — De Loleh
Bellon. Direção de William Pereira. Com Irene
Ravache, Regina Braga e Roberto Arduin. Teatro
Clara Nunes, Rua Marquês de São Vicente, 52
(274-9696). De 5a a sáb., às 21 h; vesperal de 5a,
às 17h; dom., às 18h30. CrS 15.000 (do 5a a
dom.) e CrS 12.000 (vesperal de 5a). Duração:
1 h50.

A VOLTA AO LAR — De Harold Pinter. Direção
de Luiz Arthur Nunes. Com Sérgio Viotti, Vera
Holtz, e outros. Teatro Copacabana. Av. Copaca-
bana. 327 (255-7070). De 4>' a sáb., às 21 h:
dom., às 19h. Ingressos a CrS 10.000. Preço
promocional até o dia 10 do maio. Ingressos a
domicílio pelo tel. 222-6956.
ROMEU E JULIETA — De William Shakespeare. ¦
Direção de Moacyr Góes. Com Leon Góes, Luizai
Mendonça e outros. Teatro I. do Centro Cultural I
Banco do Brasil. Av. 1o do Março, 66 (216-0237). Do 4a a sáb., às 20h; dom., às 19h. CrS>
7.000.
AS TROIANAS — De Euripedes. Direção de Da
Costa. Com Suzana Faini e Grupo Mergulho no
Trágico. Teatro Cacilda Becker, Rua do Catete,

338 (265-9933). 4a e dom., às 19h30; 5a a sáb.,
às 21 h. CrS 8.000 (4-', 5-1 e dom.) e CrS 10.000
(6a e sáb.). Classe tem 50% do desconto. Promo-
ção: professores que forem com no mínimo dez
alunos não pagam ingresso. Cada aluno paga CrS
6.000. Não será permitida a entrada após o inicio
do espetáculo.

NARDJA ZULPÊRIO — Texto e direção de Ha-
milton Vaz Pereira. Com Regina Casé. Teatro Casa
Grande, Av. Afrànio de Mello Franco, 290 (239-4045) De 5a a sáb., às 21h30; dom., às 19h. CrS
16 000 (5-\ 6» e dom.) e CrS 18.000 (sáb ).Ingressos a domicilio pelo tel. 222-6956. Dura-
ção: 1h30. O espetáculo começa rigorosamente
no horário.

SOLIDÃO. A COMÉDIA — «De Vicente Pereira.Direção de Marcus Alvisi. Com Diogo Vilela. Tea-
tro Tereza Rachel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). De 5a a sáb., às 21h30; dom., às20h. Ingressos de 5a, 6a e dom., a CrS 13.000;
sáb., a CrS 15.000. Ingressos a domicilio pelostelelefones 622-2858 e 719 5816. Duração:1 h30.

BLUE JEANS — De Zeno Wilde e Wanderley
Bragança. Direção e adaptação de Wolf Maya.Com Maurício Mattar, Carlos Loffler e grande

VOLERE VOLARE, A COMÉDIA (Volere. vola-re). de Maurizio Nichetti. Com Maurizio Nichetti,Angela Finocciaro, Patrizio Roversi e Mariella Va-lentini. Art-Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea,899 — 322-1258): de 2* a 6", às 16h30, 18h20,20h10, 22h. Sáb. e dom., a partir das 14h40.Estação Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35— 265-4653): 14h40. 16h30. 18h20. 20h10,22h. Novo Jóia (Av. Copacabana, 680): 15h,17h, 19h, 21 h. (Livre).
ROMUALD E JULIETTE (Romuofd et Juliette),de Coline Serreau. Com Daniel Auteuil, Firmine
Richard e Pierre Vernier. Estação Botafogo/Sala 1
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 537-1112):
15h.17h.19h. 21 h. (10 anos).

JORNADA NAS ESTRELAS VI — A TERRADESCONHECIDA (Star Treck VI — The undis-covered country). de Nicholas Moyer. Com Wil-liam Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley eWalter Koenig. Metro Boavista (Rua do Passeio,62 — 240-1291): 13h30. 15h30. 17h30, 19h30,21h30. Condor Copacabana (Rua FigueiredoMagalhães, 286 — 255-2610). Largo do Macha-do 1 (Largo do Machado. 29 — 205-6842): 14h,16h, 18h, 20h. 22h. Leblon-2 (Av. Ataulfo dePaiva. 391 — 239 - 5048): de 2-' a 6a. às 16h. 18h,20h, 22h. Sáb. e dom., a partir das 14h. Barra-1
(Av. das Américas. 4.666 — 325-6487), Tijuca-2

(Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246): de 2a
a 6", às 15h30, 17h30, 19h30, 21h30. Sáb. odom., a partir das 13h30. Madureira-2 (Rua Dag-
mar da Fonseca, 54 — 450-1338), Norte-Shop-
ping 2 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-9430),
Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-2666), Central
(Rua Visconde do Rio Branco, 455 — 717-0367Niterói): 15h, 17h, 19h, 21 h. (Livre).

O PAI DA NOIVA (Father of the bride), de Char-
les Shyer. Com Steve Martin, Diane Keaton, Mar-
tin Short e Kimborly Williams. Roxy-2 (Av. Copa-
cabana, 945 — 236-6245), São Luiz 2 (Rua do
Catete, 307 — 285-2296), Leblon-1 (Av. Ataulfo
do Paiva, 391 — 239-5048): de 2» a 6a, às 16h,
18h, 20h, 22h. Sáb. e dom., a partir das 14h.
Barra-2 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487):
de 2' a 6-, às 15h30, 17h30,19h30, 21 h30. Sáb.e dom., a partir das 13h30. Palácio-1 (Rua do
Passeio, 40 — 240-6541): 14h, 16h, 18h, 20h.
Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-
8178), Madureira-1 (Rua Dagmarda Fonseca, 54450-1338), Center (Rua Coronel Moreira Cé-
sar, 265 — 711 -6909): 15h, 17h, 19h, 21 h. Nor-
te-Shopping 1 (Av. Suburbana, 5.474 — 592-
9430): 17h, 19h, 21 h. (Livre).

FREEJACK — OS CAÇADORES DE VIDA
(Freejack), de Geoff Murphy. Com Emilio Este-
vez. Mick Jagger, Rene Russo e Anthony Hop-
kins. São Luiz 1 (Rua do Catete, 307 — 285-

Divulgação/ Pedro Marinho Rego
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ROXETTE — Às 21 h. Praça da Apoteose. Cr$
15.000.

SIMONE/SOU EU — 5\ ás 21h30; 6» e sáb., às
22h; dom., às 20h30. Imperator, Rua Dias da
Cruz, 170 (592-7733). 5" e dom., o CrS 35.000
(camarote, sotor A o setor B especial), CrS 30.000
(setor B), CrS 25.000 (setor A lateral e setor C
especial) e CrS 20.000 (setor C). Até 24 de maio.

TIM MAIA — 5a. às 21h30: 6» o sáb., às 22h30;
dom., às 21 h. Canecão, Av. Venceslau Brar, 215
(295-3044). CrS 30.000 (mesa central/frisas),
CrS 25.000 (mesa lateral) e CrS 20.000 (arqui-bancada), Ató amanhã.

1° FESTIVAL NACIONAL DE BLUES — Com
Dodò Ferreira, Bauxita o Blues Etílicos. De 5a a
sáb., às 22h. Circo Voador, Arcos da Lapa, s/n°
(221-0405). CrS 7.000.

AS FRENÉTICAS — De 4» a sáb . às 19h. Teatro
Rival, Rua Álvaro Alvim, 37 (240-1135). CrS
12.000. Ingressos a domicilio peto tcl. 222-6956.
O teatro abre às 17h com serviço de bar e música
ambiente. Último dia.

ENCONTRO DE NOEL E CARTOLA COM
OPU5 — Participação especial de Lauro Góes e
dos percussionistas Denilson e Válter. De 6a a
dom., às 19h. Rio 'Jazz Club. Rua Gustavo Sam-
paio. s/n° (541 -9046). Couvert a CrS 8.000 e
consumação a CrS 4.000. Até 31 de maio.

VANGE LEONEL — A cantora se apresenta com
Márcus Rocha (violão) e Lelena Ainhaia. 5a, às
22h; 6-> e sáb., ás 23h. Música paro dançar, a
cargo do DJ Paulo Futura, antes e depois do
show. Rio Jazz Club, Rua Gustavo Sampaio. s/n°
(541-9040) Couvert a CrS 8.000 (5a) e consu-
mação a CrS 4.000; couvert a CrS 12.000 (6° e
sáb.) e consumação a CrS 5.000. Último dia.

FÁTIMA GUEDES/GRANDE TEMPO — 5", às
19h; 6\ às 12h30 o 19h; sáb.. às21h e dom., às
20h Teatro João Theotõnio. Rua da Assembléia,
10 (224-8622). CrS 5.000 (às 12h30), CrS 7.000
(5 e 6»), Cr? 9.000 (sáb.) e CrS 8.000 (dom.).
Até 24 de maio.

CARLOS FERNANDO — De 4» a sáb., ás 22h e
dom., às 20h30. Mistura Up. Av. Borges de Me-
derros. 3.207 (266-5844). Couvert a CrS 12.000
(4d, 5 ' e dom.) e CrS 15.000 (6n e sáb ). Consu-
mação a CrS 10.000.

CARLINHOS VERGÜEIRO INTERPRETA
NELSON CAVAQUINHO E ADONIRAM
BARBOSA — De 4'1 a sáb., às 23h. Antes e
depois do show apresentação de Luizinho Eça.
Au Bar, Av. Epitácio Pessoa, 864 (259-1041).
Couvert í\ CrS 10 000 (4-> e 5 >) e CrS 15.000 (6" e
sáb.). Até dia 16 do maio.

CLAUDIA RAIA/NÃO FUJA DA RAIA — Texto
de Sílvio de Abreu. Coreografia de Olenka Raia.
Direção de Jorge Fernando. Atores convidados:
Eduardo Martini e Rubem Gabira e bailarinos.
Teatro Ginástico. Av. Graça Aranha, 187 (220-8394/240-2526). De4'* a 6n e dom., às 19h; sáb.,

às 21 h. CrS 10.000 (4a e 5-). CrS 12.000 (6" e

Divulgação/ Guga Melgar
51H (521-2955). CrS CrS 10.000. Pessoas commais de 60 anos pagam metade do ingresso.

A NOITE DOS LEOPARDOS — Show eróticocom o travesti Elolna e modelos masculinos. Par-ticipação especial do Laura de Vison. Teatro Bri-
gitteBloirl. Rua Miguel Lemos, 51H (521-2955).6a o sáb., às 24h. CrS 10.000.

SELVAGENS DA MADRUGADA — Com Ro-
gória, Marlene Casanova o outros. Direção deCarlos Wilson. 5* e dom., às 21 h30 e 6a e sáb.,24h. Teatro Alaska, Av. N.S. de Copacabana,1.241 (247-9842). CrS 10.000.

1 PAGODE/GAFIEIRA
ESTUDANTINA MUSICAL — Com a orquestra
de Agostinho Silva. 3a, às 18h; 5a, às 22h30. 6" e
sáb., às 23h. Pça. Tiradentes, 79 (232-1149). CrS
5.000.

. t* ' ,'V 4HL— - - .—.—  ¦ 
Nana Caymmi mostra a força de sua voz no Jazzmania

PARA DANÇAR

dom.) e CrS 15.000 (sáb). Duração: 1h40. Nãoserá permitida a entrada após o início do espetá-culo.
BILLY BLANCO/LETRA E MÚSICA — De 4» asáb., às 23h. Vinícius, Rua Vinícius de Morais. 39
(267-5757). Couvert a CrS 7.500 (4' o 5«) e CrS11.000 (6a o sáb.).

OS CARIOCAS — De 4» a sáb., às 23h. People,
Av. Bartolomeu Mitre, 370 (294-0547). Couverta CrS 10.000 (4- e 5"); CrS 12.000 (6a e sáb ).Consumação a CrS 5.000 (4a e 5a) e 6.000 (6" esáb.). Último dia.

CASSETA & PLANETA/A NOITE DOS LEO-POLDOS — O grupo se apresenta com os músi-cos Mu Chebabi (guitarra), Robertinho Freitas
(bateria), João Bosco (teclados) e Reinaldo (bai-*o). De 4» a sáb., às 21 h30; dom., às 21 h. TeatroIpanema, Rua Prudente de Morais, 824 (247-9794). CrS 12.000 (4a, 5a e dom.) e CrS 15.000
(6a e sáb.). Ingressos a domicilio pelo tel. 222-6966. Ató 7 do iunhnNANA CAYMMI — De 4° a sáb., às 23h e dom.,às 22h. Jazzmania, Av. Rainha Elizabeth, 769
(227-2447). Couvert a CrS 12 000 (4a e 5a) econsumação a 5.000 o CrS 15.000 (6a e sáb.) econsumação a CrS 6.000. Até amanhã.

SALOON E CIA — Música country. As 22h30.Torre de Babel. Rua Visconde de Pirajé, 128/A(267-9136). Couvert e consumação a CrS 6.000.Até dia 12 de maio.
RENATA ARRUDA — De 5» a sáb., às 23h. Gulabar. Av. Deifin Moreira, 630 (259-5212). Couverta CrS 6.000 (5a) e CrS 7.000 (6a e sáb.). Consu-mação a CrS 3.000. Último dia.
JOSÉ AUGUSTO— De 5a a dom., às 19h. Teatro
Suam. Praça das Nações, 88 (270-7082). CrS
7.000. Até amanhã.

BANDA CAFÉ EXPRESSO/A REVOLUÇÃO
DAS GUITARRAS — De 6° a dom., às 21h30.
Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua Humaitá, 163
(266-0896). CrS 5.000.

QUINTETO METAL RIO — As 18h. Arcadas da
Casa de Cultura Laura Alvim. Av. Vieira Souto,
176 (267-1647). CrS 5.000.

HUMOR
NIGHT AND DAY/A REVISTA — Direção deLeda Lúcia. Com Leda Lúcia, Marlene Casanova,Amândio e grande elenco. 6a e sáb., às 21 h; dom.,às 19h. Teatro Alaska. Av. N.S. de Copacabana,
1.241 (247-9842). CrS 10.000.

OCTÂVIO CÉSAR/UM SENHOR SHOW —
Show do humorista. 6J e sáb., às 21 h; dom., às20h. Teatro Sesc de Madurcira, Rua Ewbanck daCâmara, 90 (350-9433). CrS 7.000. O espetáculocomeça rigorosamente dez minutos atrasado. Até31 do maio.

COSTINHA/O REI DO RISO — De 5a a dom., às21h30. Teatro Suam. Praça das Nações 88/A
(270-7082). CrS 5.000 (5a e dom.) e CrS 7.000
(6U e sáb.). Ató dia 17 de maio.

GERALDO ALVES/UMA PALAVRA DE OTI-MISMO:SOCORRO! — De Geraldo Alves. 6a esáb., às 21h30; dom., às 20h. Teatro do Ibam.Largo do Ibam, 1 (266-6622). CrS 7.000.

REVISTA
PERUAS EM COPACABANA — Texto e dire-
ção de Brigitte Blair. Com Roso Bombom, AndréSabino, Walter Costa e outros. Do 6a a dom., às21 h. Teatro Brioitte Blair /, Rua Miguel Lemos.

Divulgação/ Guqa Melgar

WELL'S FARGO — Diariamente, a partir de 21 h.Rua Gal. Urquiza, 102 (274-7986). Consumaçãoa CrS 10.000.
PROIBIDO PARA MAIORES — Matinê. Sáb. edom., das 16h às 20h, para jovens de 10 a 15anos. Pais e adultos não entram. Traje: esportefino. Wells Fargo. Rua Gal. Urquiza, 102 (274-7895). CrS 7.000.
NEW VORK NEW YORK — Singles Night, todasas 4°s, às 21 h. 5as. a partir de 22h. Retrô-acesso,sucessos dos anos 70 e 80. 6as, a partir de 22h.Sáb., a partir de 22h. Matinê, dom., às 16h. Av.Ivan Lins, 80 (399-0105). 4a. a CrS 7.000 (ho-mem) e CrS 5.000 (mulher); de 5a a sáb., CrS5.000 e consumação a CrS 4.000; matinô a CrS5.000.
DIMPLES'S — 6a, sáb. e feriados, a partir de21h30. Exibição de clipes em telão. Rua Rodolfo
do Amoedo, 281 (399-8330). CrS 3.000 e consu-
mação a CrS 5.000 (com jantar no final da noite).Às 6°s mulheres não pagam.

PAPILLON — Discoteca de 3a a dom., a partir das
21 h. Hotel Intercontinental, Av. Prefeito Mendes
de Morais, 222 (322-2200). CrS 6.000 (do dom. a5") e CrS 7.000 (6a e sáb.). Matinô aos domin-
gos., das 16h às 20h. Ingressos a CrS 6.000.

ASA BRANCA — Do 2® a sáb., a partir de 18h.Av. Mem de Sá, 17 (252-4428). CrS 6.000 (de 2"a 5a) o CrS 8.000 (6a, sáb. e vóspera do feriado).
SAVAGE — Diariamente, a partir de 22h. Aos
domingos slide dancing com Luciano Bahia, Hip
Hip e Gabriela Alves. Av. Epitácio Pessoa, 1.484
(521 -2648). CrS 10.000 e CrS 5.000 (dom). Con-
sumacão a CrS 8.000.THE CLUB NEXUS DANCING — De 3a a dom.,a partir do 22h. Discoteca a cargo do Fernando.Travessa Cristiano Lacorte, 46 (521-6740). CrS10.000.

CARINHOSO — Diariamente, a partir das 21 h.
Rua Visconde de Pirajá, 22 (287-0302). Couvert

A banda Café Expresso faz show no Espaço Sérgio Porto

de dom. a 5° a CrS 9.000 e de 6a, sáb. o vésperade feriado a CrS 11.000.
BOOTLEG — De 2a a sáb., a partir de 22h. Av.Bartolomou Mitre, 613 (259-1398). Consumaçãoa CrS 8.000.
SASSARICANDO — Positive Vibration. regga/dance hall. 4as, a partir de 22h. A Dança dasAcademias, 5 's, a partir de 22h. Dançando Junti-nho, com a Orquestra Raul do Barros. 6a e sáb.. apartir de 22h. Show com o grupo Alma de Borra-
cha. Dom., a partir de 22h.Estrada do Joá, 150
(322-3911). CrS 3.000 (4a e 5"), 6 000 e consu-mação a CrS 3.000 (6a e sáb.); CrS 5.000 (dom.).

O SPIRITO DA COISA — Creperie e pub. Do 4a a
sáb., a partir de 23h; dom., a partir de 21 h30. Av.
Atlântica, 1.910 (235-7932). CrS 4.000 (4a. 5» edom.) o CrS 5.000 (6" e sáb.).

CALIFA DE BAGDÁ — Show de músicos árabes
e a dança do ventre com bailarinas. 6a e sáb., a
partir de 22h30. Av. Sernambetiba, 6.000 (385-3322). CrS 15.000.

HELP — Diariamente, a partir das 22h. Av. Atlãn-
tica, 4332 (521 -1296). CrS 12.000.

COPA-ZOOM — As 4as, a partir de 21 h, A Noite
dos Anos Dourados. 5°, sáb. e dom., a partir de
22h. As 6°s, a partir de 22h, A Noite Latino-Ame-
ricana. Rua Rodolfo Dantas, 102 (541 -9196). CrS
2.000 o consumação a CrS 4.000.

VINÍCIUS — Música ao vivo. Diariamente, a partirdas 21 h. Av. Copacabana, 1144 (267-1497).Couvert do dom a 5a a CrS 6.500; 6a, sáb. e
véspera de feriado a CrS 8.500.

SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo. Diaria-
mente, a partir das 21 h. Av. Atlântica, 3432 (521 -
1296). Couvert de 3a a 5a a CrS 6.500; 6a, sáb. e

véspera de feriado a CiS 9.000; dom. e 2'. semcouvert.
VOGUE — Diariamente, às 22h. Rua Cupertino

Durão, 173 (274-4145). CrS 3.000 e CrS 4.000
(consumação).

COLUMBUS — De 4" a sáb., a partir das 22h
Projeto Happy Sunday: na torra da música tudo é
permitido. Dom., a partir do 22h. Rua Raul Pom-
póia, 94 (521-0279). CrS 6.000 (3a, 4a, 5a edom.) o CrS 7.000 (6a, sáb. e vóspera de feriado).PRESS — Do 3" a dom., a partir das 22h. AvSernambetiba, 4700 (385-2813). CrS 4 000Consumação a CrS 2.000 (sáb. o dias de festa).

CALlGOLA — Diariamente, a partir do 22h. Drscoloca a cargo do Rodrigo Vieira e FernandoPortugal. Rua Prudente do Morais, 129 (2871369). Consumação a CrS 12.000

CLÁSSICO
CONCERTOS SUL AMÉRICA/ORQUESTRA
SINFÔNICA BRASILEIRA — 2" Concerto daSérie Vesperal. Regência de Reinhard Peters. So-lista: Eduardo Monteiro, piano. No programaobras de Beothoven e Ravel. Sáb., às 16h30Teatro Municipal. Praça Floriano, s/n° (297-4411r. 121). CrS 120.000 (frisas e camarotes). CrS20.000 (platéia), CrS 18.000 (b. nobre). CrS16.000 (b. simples) e CrS 13.000 (galeria).

CAROL MCDAVIT E JOÃO PEDRO BROGES— Recital da cantora o do violonista. Sáb. o dom.,ás 19h. Jazzmania. Av. Rainha Elizabeth, 769
(227-2447). Couvert o consumação a CrS 5.000.

CRIANÇA
O RAPTO DAS CEBOLINHAS — De Maria Cia-ra Machado. Direção de Jorge Capela. TeatroSesc Niterói. R Padre Anchieta, 56 (719-9119).Sáb. e dom. às 16h30. CrS 3.500. A criança quelevar desenho de uma horta terá desconto de20%. Estréia nesse sábado.
O RAPTO DAS CEBOLINHAS — De Maria Cia-ra Machado Cenários e figurinos de Kalma Mur-tinho. Teatro Tablado, Av. Lineu de Paula Ma-chado, 795 (294-7847). Sáb. e dom., às 16h o17h30. CrS 5.000. Estréia nesse sábado.
CHAPEUZINHO VERMELHO — De Maria ClaroMachado. Teatro América, Rua Campos Sales,118 (234-2068). Sáb. e dom., às 16h30. CrS4.000. Nesse final de semana as mães têm 50% dedesconto. Reestréia nesse sábado.
ALADIM - AS AVENTURAS DE UM MENI-NO DE RUA EM BAGDÁ — Direção de NeydeLiia. Teatro América. Rua Campos Sales, 118Tijuca (234-2068). Sáb., e dom., às 18h. CrS6,000 A criança que levar o desenho do gêniotem CrS 1 000 de desconto. Estréia nesse sábado.
SETE QUEDAS — A LENDA E O SONHO —
Direção de Lúcia Coelho. Teatro II do CentroCultui.il Banco do Brasil, Rua 1o de março. 66
(216 <1.1 S.ib.. às 17h30 e dom., ás 16h e17h30. Cf.í 3 000. Estréia nesse sábado.

AS AVENTURAS DOS TRÊS PORQUINHOS— Texto e direção de Brigitte Blair. Teatro BrigitteBlair. Rua Miguel Lemos. 51 (521-2955). Sáb. edom . ás 17h. CrS 5.000. Promoção especial paraaniversariantes. Nesse finai de semana as mãestêm 50% de desconto.
AMPULHETA 8i MORREU EM LOVE — Dire-
ção de Chico Francis e Rogério Soares. Teatro
César Fabri (Grajaú Tênis Club). Av. Engenheiro
Richard, 83, Grajaú (577-2365). Sàb. e dom., às
17h. CrS 4.000 e CrS 3.000 (sócios).

O BOSQUE DO CORAÇÃO DO BRASIL —
Musical infantil dirigido por Bibi Ferreira. Teatro
Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). Sáb às 17hedom., às 16h. CrS 7.000.

A BRUXINHA QUE ERA BOA —'De Mario ClaraMachado leatro Castelo Branco, Av. Santa Cruz,1631 (331 1207), Realengo. Dom., às 17h. CrS5.000. A crianca que levar o desenho de umabruxinha terá desconto de CrS 1.500. Nesse finalde semana as mães não pagam ingresso.
ALI BABA E OS 40 LADRÕES - Direção de

VVolf Maia Teatro Galeria. Rua Senador Verguei-
ro, 93 (225-8846). Sáb. e dom, às 17h. CrS
6.000. Em todos os espetáculos será sorteado um
baú recheado de prêmios.

APENAS UM CONTO DE FADAS — Direção
de Fernando Carrera. Teatro Vanucci, Rua Mar-
quês de S Vicente. 52, Gávea (239-8545). Sáb.,
dom. e feriados, às 17h30. CrS 5.000. Quem
trouxer 1kg de alimento não perecível pagará CrS

J*

3.500. Em beneficio do Lar de Frei Luís. Até
amanhã.

AS ARTIMANHAS DE SCAPINO — Direção de
Victor Vilar. Teatro Museu da República. Rua do
Catete, 152 (225-7662). Sáb. e dom., às 17h30.
CrS 4.000. Idosos acima de 60 anos tem 50%. dedesconto.
Em caso de chuva não haverá espetáculo.

A BELA E A FERA — Texto de Luca Rodrigues.
Direção de Gilberto Gawronski. Teatro Ipanema,
Rua Prudente de Moraes, 824 (247-9794). Sáb. e
dom., às 16h. CrS 7.000. As crianças que assisti-
tem a peça concorrerão a uma viagem à Disney
lándia.

'os CAÇADORES DA PÉROLA PERDIDA —
Texto e direção de Romeu D'Ángelo. Sesc São
João de Meriti, Av. Automóvel Club, 66 (756-6177). Sáb. o dom., ás 17h. CrS 3.000. A criança
que levar o desenho de uma pérola pagará CrS2.500.

A CASA DE CHOCOLATE — Direção e adapta-
ção de Vivien Rocha. Teatro de Bolso Aurimar
Rocha, Av. Ataulfo de Paiva. 269, Leblon (294-
1998). Sàb. e dom., ás 17h30. CrS 6.000.

O CASAMENTO DE DONA BARATINHA —
Direção de Carlos Arruda. Teatro Cândido Men-
des. Rua Joana Angélica, 63 (267-7295). Sáb o
dom., às 17h. CrS 5.000.

CECÍLIA. OLHINHOS DE GATO — Direção de
Alice Koenow. Teatro Rioarte Tijuca, R. Dosem-
bargador Isidro, 10 Tijuca (238-7390). Sáb. às
17h o dom., às 16h. CrS 4.000.

CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO QUE
NÃO ERA MAU — Texto e diroção de João
Soncini e Dylmo Elias. Teatro Monte Sinai, Rua
São Francisco Xavier, 104 (248-8448). Sáb., às
17h e dom., às 16h. CrS 5.000. Sócios tôm 50% de
desconto. Sorteio de ingressos para o Family
Show.

A CHAVE DO MISTÉRIO — Direção de Antonio
Abrantes. Teatro do Tijuca Tênis Club (Sala Hon-
riqueta Brieba), Rua Conde de Bonfim, 451 Tiju-
ca. Sáb. e dom., 17h. CrS 5.000.

FALA PALHAÇO — Texto o direção do Grupo
Hombu. Teatro Barrashopping, Av. das Américas,
4666 (325-5844). Sáb. e dom., às 16h. CrS
5.000.

FLICTS — Musical infantil de Ziraldo sob a dire-
ção de Rogério Fabiano. Canecão, Av. Wencoslau
Brás, 215 (295-3044). Sáb., dom. o feriados, às
17h CrS 6.000 (arquibancada), CrS 8.000 (mesalateral) e CrS 10.000 (mesa central). Projeção de
vídeos antes e depois do espetáculo. Sorteio dekits de caixas de lápis de cor, além de outrosbrindes.

A GATA BORRALHEIRA IN COMÉDIA — Di-reção de Luiz Carlos Palumbo. Teatro César Fabri,Av, Engenheiro Richard, 83, Grajaú (577-2365).

Wltm
O Canecão apresenta, às
17b. o musical infantil Flicts

Sáb. e dom., às 18h30. CrS 4.000. A criança quelevar o desenho de um sapatinho paga CrS 3.500.
O GATO MALHADO E A ANDORINHA SI-NHA — Musical infantil de Jorge Amado —
Sesc Engenho de Dentro, Av. Amaro Cavalcanti,1661. Sáb. e dom., às 17h. CrS 4.000. A criança
que levar o desenho de um gato ou andorinha tem20% de desconto.

A MEGERA DOMADA — musical infantil de
Miguel Falabella. Sesc da Tijuca, Rua Barão de
Mesquita, 539 (208-5337). Sáb. e dom., às 18h.
CrS 5.000.

OS MENINOS DA RUA PAULO — Direção de
Ricardo Kosovski. Teatro Ipanema, Rua Prudente
de Moraes, 824 (247-9794). 5a o 6a, às 18h; sáb.
e dom., às 17h30. CrS 5.000 (5a e 6a) e CrS 7.000
(sáb. e dom.). Últimas semanas.

O MUNDO ENCANTADO DE ALICE — Dire-
ção de Cristina Mira e Ricardo Brandão. Teatro da
UFF, Rua Miguel de Frias, 09, Icaraí (717-8080).Sáb. e dom., às 15h. CrS 5.000.

OS PALHAÇOS NO PLANALTO — Direçáo deDinho Valladares. Mercado São José das Artes.Rua das Laranjeiras. 90 (205-0216). Sáb. e dom.,às 18h30. CrS 5.000.

PANDORA. A DEUSA QUE VIROU GENTE —
Direção de Isaac Bornat. Teatro do Planetário daGávea. Av. Padre Leonel Franco, 240 (274-0096)Sáb. e dom., às 17h30. CrS 5.000. Após o espetá-culo haverá distribuição de lanche.

PASSARAM A PERNA NO PERNIL - Direçãode José Henrique. Teatro Tijuca Tênis Club. R.Conde de Bonfim, 451, Tijuco (268-1012). Sáb.e dom., às 17h. CrS 4.000.
PEDRO E O LOBO — Direção de Luca de Lima.Teatro Sesc da Tijuca. Rua Barão de Mesquita539 (208-5332). Sáb. e dom., às 16h30 CrS5000.
UM PEIXE FORA D'ÁGUA — Musical de SuraBerditchovsky. Teatro Vanucci. Rua Marquês daSão Vicente, 52 (239-8545). Sáb. e dom., às 16hCrS 7.500.
A PRINCESA DO MEIO E A FLORESTA EN-CANTADA — Direção de Ricardo Torres. TeatroLaura Alvim, Av. Vieira Souto, 176 (247-6946).Sáb. e dom., às 16h30. CrS 5.000.
PROCURA-SE UM AMIGO — Show musicalinfanto-juvenil, sob a direção do Kátia D'Angelo.Teatro Barrashopping. Sáb. e dom., ás 17h30. CrS3.500. Sorteio de bolsas de estudo.
PUTZ — A MENINA QUE BUSCAVA O SOL -Direção de Gilson Barcia. Teatro Noel Rosa. Av.28 do sotembro, 109, Vila Isabel (571-4190)Sáb. e dom., às 17h. CrS 3.000. A criança quelevar um desenho do sol pagará CrS 2.000 echegando com uma hora de antecedência partici•pará de recreação com os atores. Nesse final desemana as mães terão 50% do desconto
QUANDO O CORAÇÃO RECEBE VISITA —
Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Teatro SESCde Madureira, Rua Ewbanck da Câmara, 90 (350-9433). Sáb. o dom., às 17h. CrS 4.000.

QUEM QUER CASAR COM DONA BARATI-NHA — Diroção de Brigitte Blair. Teatro BrigitteBlair. Ruo Miguel Lemos, 51. Sáb. e dom., ás 18h.CrS 5.000. Promoção especial para aniversarian-tes. Nesse final de semana as mães tern 50% dedesconto.
REBECA A BRUXINHA ENCANTADA — DeLimachem Cherem. Teatro Posto 6. R. FranciscoSá. 51 (287-7496). Sáb. às 18h o dom., às17h30. CrS 5.000. Nesse final de semana as mãestêm 50% de desconto.
ROMÃO E MARIETA — Direção de SérgioGkaioa. instituto C. Macedo Soares, R. Aquidabá.540, Lins (269-0597). Sáb. e dom., às 17h30 CrS2.000
O SAPATEIRO DO REI — Direção de RicardoSteele. Teatro Bnrtold Brecht (Planetário da Gá-vea), R. Padro Leonol Franca, 240 (274-0096).Sáb. e dom., ás 17h30. CrS 4.000.
SAPATINHOS VERMELHOS — Direção de Be-

to Brown. Teatro Cacilda Becker. Rua do Cateto,
Divulgação

338 (265-9933). Sáb. e dom., às 17h. CrS 5.000.Os professores de escolas municipais e partícula-res apresentando documento, não pagam. A ma-mãe acompanhada de 2 crianças não paga in-gresso.
O SEGREDO BEM GUARDADO — Adaptaçãode Márcia Frederico. Paço Imperial, Praça XV. 48

(232-7762). Sáb., às 17h. CrS 4.000. Levandoum brinquedo o ingresso sai por CrS 3.000.
A SEREIAZINHA — Direçáo do Miguel Falabella.Teatro Clara Nunes. Rua Marquês de São Vicente.52 (274-9696). Sáb. às 17h e dom. às 16h. CrS7.500.
TV TUPA — Um programa de índio. Texto edireção de Mauro César. Com a Cia. Corpos doOfício. Teatro Glauce Rocha. Av. Rio Branco,179, Centro (220-0259). Sáb. e dom., às í 7h. CrS5.000.
A VACA LELÊ — Musical infantil de Ronaldo

Ciambroni. Direção de Neuza Mario Faro. TeatroPrincesa Isabel, Av. Princesa Isabel, 186 (275-3346). Sáb., dom. e feriados, às 17h. CrS 5.000.
VIAGEM A MONTANHA ENCANTADA —

Musical infantil de Limachem Cherom. Teatro Te-
reza Rachel. Rua Siqueira Campos, 143, Copaca-
bana (235-1113). Sáb. o dom., às 17h. CrS 6.000.
Sorteio de livros e camisetas. Nesse final de se-
mana as mães têm 50% de desconto.

DUCKTALES: (Ducktales: the movie treasure of
the lost lamp). desenho animado de Bob Hath-
cock. Drive-in, Av. Borgos de Medeiros, 1426,
Lagoa.
Sáb. e dom., às 18h30.
Tio Patinhas viaja com os sobrinhos atrás do,
tesouro de um legendário ladrão. EUA/1990.

EXTRA
BOOTINÊ DO BOOTLEG — Matinê aos sáb. e
dom., das 16h às 21 h. Av. Bartolomeu Mitre, 613
(259-1398). CrS 5.000 com direito a dois refrige-
rantes.

TOBOPLAY — Parque aquático de diversões.Praia do Piratininga, s/n°, Niterói. De 4» a dom. eforiados, de 09h ás 18h30. CrS 900 (proço médioda ficha).
MINI RIO — Cidade de trânsito com 3.000 m2 deruas sinalizadas, onde crianças de dois a 14 anosvão aprender a dirigir, em carros quase do vorda-de. O Mini-Rio tem, ainda, lanchonete, oficinamecânica e uma central de vídoo onde as criançasaprendem normas e códigos de trânsito. BarraS-hopping. Av. das Américas, 4.666/1° pavimento
(325-5611). De 3" a dom, dos 13h às 21 h. CrS5.000 (cada volta).

MINI CLUB MED — Pacotes incluindo ativida-dos esportivas, caça ao tesouro, passeios de bar-co, esqui aquático, além de uma infinidade deoutras brincadeiras. Reservas e informações pelotel: 297-5337.
PLAYTOY —ILHA DO GOVERNADOR Par
que de divorsões. Diariamente de 10h às 23h.Estrada do Galeão, 2.710. CrS 1.500 (por bnn-quedo). Pista de mini bugre, CrS 2.500.

PLAYTOY TIJUCA — Parque de diversões. Dia-riamente, das lOh ás 21 h. Tijuca Ofi Shopping.Av. Maracanã, 987. CrS 1.500 (preço médio porbrinquedo). Mini rail, CrS 1.600 coda cinco voltas.
PLAYTOY BARRA — Parque de diversões. De 61'a dom. 6' o sáb.. das 14h ás 22h. Dom. e tonadosdas 10h às 22h. Passaporto: CrS 10.000. Pista demini bugre, CrS 2.500. Walk mnchine, CrS ? 000.Av. Alvorada, 2.150.
CLUB 205 — Discoteca infantil. Club 205, Av. 28de setembro, 205 (204-2727). Sáb. e dom., das15h30 às 19h30. CrS 1.000 (rapazes) e CrS 800
(moças).

KARAOKÉ DO VOVÔ JEREMIAS — Todos osdomingos, às 17h, no Blue Jeans, Rua da Passa-
gem. 123, Botafogo (259-6427). CrS 2 000 comdireito a lanche. Crianças de orfanato não pagam

PLANETÁRIO DA GÁVEA — Programação parao fim de semana: Robozinho Bíitz e as estrelas, as16h30. Ás 18h programação para adolescentes
(Viagem ao sistema solar): As 19h30. Um passeiopelo céu. CrS 500 (crianças) e CrS 1 000 (adtil-tos), Av. Podre Leonel Fronco, 240 (274-0096)

JARDIM ZOOLÓGICO — 2.400 animais entrerépteis, avos e mamíferos. Parque da Quinta daBoa Vista, s/n" (254-2024). De 3< a dom . das 9hàs 16h30. CrS 4.000. Entrada franca para criançaaté um metro de altura e para quem apresentar ovale-idoso. Bicho do mês: morcego das frutas.
PARQUE SHANGHAI — Parque de diversões.Sáb., das 14h às 22h; e dom. e feriados, das 9h às22h. Largo da Penha, 19 (270-3566). Entrada aCrS 1.500, com direito a uma diversão. Promoção:cinco ingressos a CrS 6.500.
PLAY NORTE — Parque de diversões. Diana-mente, de 101» às 22h. NorteShopping. Av. Su-burbana, 5.474. (289-7004). Alóm dos 14 brm
quedos, o parque agora conta com oVoyage-viagem no espaço e simulador.

TIVOLI PARQUE — Parque de diversões. De 5n adomingo. 5a e 6a das 14h às 20h. Sáb., das 14hás 22h; dom., e feriado, de 10h às 20h. Av. Borciesde Medeiros, s/n" (294-2045). CrS 14 000.
FAZENDA ALEGRIA — Passaporte ecológico:Um dia na fazenda com muito verde o contextorural. Area de recreação com a casa do Tarzan,oca de índio, ponte Indiana Jones, banhos decachoeira, piscinas naturais e comida caseira. Es-trada Boca do Mato, s/n° — Vargem Pequena.Outras informações pelo tel.: 342-9066.

S EXPOSIÇÃO
IOLE DE FREITAS -- Esculturas. Paço Imperial.Praça XV Uu 3-' a dom., dos 11 h ás 18H30Ultimo dia
ALEXANDRE DACOSTA, PEDRO PAULODOMINGUES. PEDRO DRUMMOND EMARCELO LAGO — Esculturas. Solar Grand-
jean de Montigny. Rua Marquês de São Vicente.225 De 21 a 6 \ cios 9h às 20h. Sáb.. das 9h às13h. Último dia.

O UNIVERSO DO CARTÃO POSTAL — Expo-siçõo com 40 painéis de cartões postais Espaço22 do MAM. Av Infante D Henrique, 85. Diaria-mente, das 11 h às 18h. Até amanhã.
JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA — 5 DÉCADASDE ARTE BRASILEIRA — Retrospectiva daobra do primitivista. Museu Nacional de BelasArtes. Av Rio Branco, 199 De 3'' a 6", das 1 Oh as18h30 Sáb e dom , das 14h às 18h. Até dia 14
JORGE DUARTE — Pinturas e objetos. AM /V/e-meyor. Rua Marquês de São Vicente. 52/205. De'2 a 6 '. das 10h às 22h Sáb . das lOhás 18h. Atédia 1 5.
COCA-COLA: 50 ANOS COM ARTE — 25cartazes criados especialmente para a Coca-Cola
por artistas plásticos brasileiros Museu de Arte'Moderna Av Infante D Henrique 85 De 3' adom . das 1 2h às 1 8h b ' feira, das 1 2h às 21 h ¦
Até dia 17.

MARIUS LAURITZEN BERN — Fotografias do'Rio antigo Museu de Arte Moderna. Av. InfanteD Henrique, 85 De 31 a dom . das 12h ás 18h. 5a'feira, das 12h às 21 h Até dia 17,
AVATAR MORAES — Esculturas Museu de ArteModerna. Av Infante D Henrique. 85. De 3-' a

dom. das 12h às 18h. 5a feira, das 12h ás 21 hAté dia 17.
GRAVURAS CONTEMPORÂNEAS FRANCE-SAS — Coletiva com diversas técnicas de gravu-ra. Casa Prança-Brasil. Rua Visconde do Itaborai,78 De 31 a dom., das 10h às 20h, Até dia 17.
GRAVURA DE ARTE NO BRASIL: MAPEA-MENTO DE UMA TRAJETÓRIA — Coletivacom um panorama do desenvolvimento da gravu-ra no Brasil. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua1o de Março. 66 De 3" a dom., das 10h às 22h.Até dia 24.

LUIZ ZERBINI — Pinturas. Thomas Cohn ArteContemporânea. Rua Barão da Torre, 185. De 2°a 6J, das 14h ás 20h. Sáb , das 15h às 18h. Atédia 27.
QUATRO VENTOS (ENERGIA VIRTUAL) —
Instalação de Pedro Paulo Domingues. GaleriaSérgio Porto. Ruo Humaitá, 163. De 3;1 a dom.,das 14h ás 19h. Até dia 30.

BONFIM — Pinturas, desenhos, objetos e eseul-turas de artistas do ateliê Bonfim, do Belo Hori-zonte. Escola de Artes Visuais. Rua Jardim Bota-nico, 414. De 2» a 6-, das 10h às 19h. Sáb. edom., das 10h às 17h. Até dia 24.
MONIQUE MICHAAN — Fotocolagens. Ani-mus. Rua Beno^enuto Berno. 129 —Tijuca. De2Ja6', das 9h ás 21 h, Sáb.. das 9h às 13h. Ultimodia.
UMA VISÃO GRAFICA - Mostro de trabalhosdo artista gráfico Rogério Cavalcanti. Gabinete deArquitetura do Espaço Cultural Sérgio Porto. RuaHunoita. 163. De 3' a dom., das 14h às 19h Atéamanha.
FEIRA DA ASSOCIAÇÃO DE ANTIQUARIOSDO RIO DE JANEIRO — Bijouterias, cristais,porcelanas, pratarias e outras peças. Sáb. e dom.,dos 10h às 18h. no Estádio de Remo da Lagoa.com música ao vivo

Março, 66. De 3n a dom., das 10h ás 22h. Até dia31.
RIO DE JANEIRO, RETRATOS DA CIDADE —
Fotografias. Centro Cultural Banco do Brasil, Rua1U de Março, 66. De 3'* a dom., das 10h às 22h.Até dia 5 de julho.

PROJETO QUATRO QUADROS — Exposiçãode quatro obras de diferentes artistas. (TaleriaCândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63. Dia-riamente, das 14h á meia-noite. Até 31 de janeirode 1993.
GALERIA NACIONAL — Exposição com cercade 200 obras restauradas, entre pinturas e eseul-turas, da produção artística brasileiro nos trêsúltimos séculos e exposição de arto brasileiracontemporânea. Museu Nacional de Belas Artes.Av. Rio Branco, 199. De 3' a 6 ', das 10h às 18h.

Sáb., dom. e feriados, das 14h ás 18h. Exposição
permanente.

BRASIL ATRAVÉS DA MOEDA — Cédulas emoedas, painéis fotográficos e arte popular biasi-leira. Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1o de
Março, 66. Do 3a a dom., das 10h às 22h. Exposi
ção permanente.

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL --
Painéis fotográficos sobre a história do prédio.Foyer do CCBB. Rua 1o de Março, 66. De 3a a
dom., das 10h às 22h. Exposição permanente.

PAÇO IMPERIAL — Reproduções fotográficas edocumentos sobro a história do prédio desde1743 até a restauração em 1985. Maquete sobre ocontro histórico do Rio de Janeiro. Paço Imperial,Praça XV. De 3a a dom., das 11 h às 18h30.Exposição permanente.

Luiz Zerbini expõe sua pintura na galeria Thomas Cohn
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ANTIGÜIDADES — Móveis e objetos antigos.Art Center Lavradio, Rua do Lavradio, 22. De 2J a6 \ das 9h às 18h30. Sàb., das 9h às 16h.
FEIRA DE ANTIGÜIDADES Ob,etos e moveis. Sàb . das 9h ás 17b. na Praça MarechalÂncora Dom , das 10h as 19h. no Casashopping.
FEIRA DE ARTESANATO Tec idos pintados,porcelana, cerâmica e madeira Praça Ben Gurion.Laranjeiras Sáb., das 10h às 19h.
OSCAR ARARIPE - Pinturas. Crmro CulturalBanco do Brasil. Rua 1u de Março. 66 De 3J adum das 1 Oh ,is 22h Ató dia 1 7
ARMANDO VIANNA — Pinturas. Moviart. Es-tradd da Gavea 899/221 Oe 2* a sáb.. das 10h ás22h Dom , das 1 6h às 21 h. Até dia 1 7
FEIRA DE ARTESANATO - Bordados, pintur >s fapccarMs bijouterias e papier macho Mer

cado São José. Rua das Laranjeiras, 90. Sáb. das9h ás 17h.
A PRESENÇA ALEMÃ NO PALÁCIO DO CA-TETE — Objetos decorativos e reproduções dos
projetos do arquiteto alomáo Gustav Waehneldt.Museu da República. Rua do Catete. 153. De 3-' adom . das 12h às 1 7h Até dia 1 7.
IVAN LIMA — Pinturas. Galeria do Centro Cultu-
ral Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63. Do
2a a 6\ das 15h às 21 h Sáb., das 16h às 20h. Até
dia 18.

MIMMO PALADINO — Gravuras. Museu Na-cional de Belas Artes, Av. Rio Branco. 199. De 3*'a 6a, das 10h às 18h. Sáb e dom., das 14h às18h Até dia 24.
PEÇA DO MÊS — Oleo sobre tela, de autordesconhecido do suculo XIX retratando D JoãoVI Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1o de

l2 FESTIVAL

NAClQNAj^DE

U

CIRCO VOADOR

APOIO

JORNAL DO BRASIL

Cb"QDADã^

quinta 7 de maio
TARÂNTULAS

FREAK BROTHERS - BLUE JEAfSiS
CELSO BLUES BOY

sexta 8 de maio
BIG ALLAMBYK - Os Srs
AMDRÊ CHRÍSTOVAM

sábado 9 de maio
DODO FERRESRA - BAUXITA

BLUES ETÍLICOS
vídeos no talão a partir das 22 h
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Tim Maia

reprovado

por faltas

TJL IM Maia vai cantar de graça
até pagar o que deve ao empre-

, .sario Paulo Roberto da Silva.
Pelo menos é o que garante o
advogado Antônio Málle, re-
presentante legal do empresário

.que tinha contratado o cantor e
compositor para 11 shows em
1990. Tim Maia não foi a ne-
nhum. "Iniciamos naquele ano
um processo de indenização na
15" Vara Cível, que terminou
nesta semana com ganho de
causa para meu cliente. A sen-
tença condenatória determina a
penhora da renda dos shows de
Tini Maia no Canecão", diz o
advogado. A temporada do can-
tor na cervejaria começou na
quinta-feira passada e termina
no domingo. Procurado pela re-
portagem, Tim Maia não quis
dar declarações.

Como há a possibilidade de
que Tim Maia também cancele

„os shows da atual temporada.
Antônio Malle avisa que esta
manobra de nada vai adiantar."A 

penhora continua até que
seja paga a indenização, hoje no
valor de CrS 50 milhões, corrigi-
dos pela Taxa de Referência
Diária (TRD). Sc ele não apare-

B JORNAL DO BRASIL

^ 

^ 

^ 
'' 

^ ^ ^
Cantor deve Cr$ 50 milhões
cer para fazer estes shows. cada
vez que for se apresentar no Rio
de Janeiro, vai encontrar um
oficial de justiça na porta do
camarim, pronto para penhorar
a bilheteria. Se ele não pagar,
nunca mais vai fazer uni show
sequer no Rio de Janeiro",
ameaça.

A penhora das rendas dos
shows de Tim Maia foi a modo
encontrado pelo advogado para
que seu cliente fosse ressarcido
de seus prejuízos. "Tim Maia é
desonesto e já é um réu profis-
sional. Ele não tem bens em seu
nome que pudessem ser captu-
rados pela Justiça. Então, a úni-
ca solução é a penhora da bilhe-
teria de seus shows". explica
Malle.

TV brasileira não 
quer

saber do Contestado

o

REGINA RITO

Tude Munhoz
I

^•8 I

massacre
de 25 mil ja-
g u n ç o s n o
Meio-Oeste de
Santa Catarj-
na. no início do
século, conhe-
c i d o como
Contestado, já
é seriado de te-
levisão desde
1991. Só falta
ser exibido. O Alcione Araújo
autor da trama é o dramaturgo e
roteirista Alcione Araújo, que 11-
cou surpreso com a matéria pu-
blicada no JORNAL DO BRA-
SIL sobre a história virar filme
numa superprodução de US$ 7
milhões, patrocinada por ameri-
canos e japoneses. Alcione está
irritado com o desinteresse das
duas maiores emissoras de televi-
são que receberam a sinopse ano
passado. A TV Manchete não se
interessou pelo tema mesmo sa-
bendo que o governo de Santa
Catarina gostaria de entrar como
co-produtor. A TV Globo nem se
dignou a dar uma resposta. O
diretor Roberto Tahna, que rece-
beu a sinopse dos mãos do autor,
até agora não disse sim nem não:

"Sempre fico chocado quando
constato que os brasileiros preci-
sam do endosso dos americanos
para investir em seu próprio tia-
balho."

Mineiro, 46 anos, Alcione não
consegue entender o desinteresse.
"A televisão brasileira está bobean-
do. O tema é internacional. Está
ligado á colonização do Sul, que
envolve poloneses, alemães, italia-
nos e também à construção da Es-
trada de Ferro São Paulo/Rio
Grande do Sul, que cortou todo o
Sul do país", assegura. Com o no-
me de José de Maria, a série, que já
tem 30 capítulos escritos, conta, de
forma ficcional, a história dessa
época (de 1912 a 1920) do ponto de
vista dos jagunços, tendo como
protagonista o monge José de Ma-
ria. "Nessa fase de esoterismo e de
soluções milagrosas, a história é de
grande apelo popular. Além disso,
os brasileiros teriam a oportunida-
de de ver na televisão imagens da
região serrana de Santa Catarina,
onde neva e faz um frio intenso",
diz Alcione. Ele garante que nem
mesmo o custo da produção seria
obstáculo para a realização da série:"As locações envolvem um trecho
curto da estrada de ferro e o elenco
principal contaria apenas com 22
atores. O resto é figuração."

Um mestre

na arte da

meditação

s,

LUC1ANA I IIDAL.GO

rE a meditação pode ser um
antídoto eficiente para driblar a
neurose ocidental, o swami Gi-
tananda traz boas notícias da
índia: "Faço minhas as palavras
de Baba Muktananda: estamos
a caminho de uma meditulion
revolution." Gitananda é um dos
mestres de linhagem siddha que
chegaram ao Rio para liderar
este fim de semana um intensivo
de meditação no Hotel Rio
Otlion. Entusiasmado, às vezes
exagera: "Não conheço nada no
Ocidente tão poderoso quanto a
força da meditação."

Mas com o próprio Gitanan-
da, nem sempre foi assim. Ele
nasceu cidadão comum na Espa-
nlia, estudou computação na ju-
ventude e confessa ter despertado
para as filosofias orientais apenas
aos 20 anos. Num encontro com
Muktananda — que nos anos 70
exportou a siddha voga para os
Estados Unidos — , Gitananda
diz ter recebido "a energia espiri-
tual que desperta o sei/'. que é
fonte do ser, do amor e da cons-
ciência".

Vestido a caráter — batas lon-
gas alaranjadas e sandálias —.
Gitananda hoje perambula por

todos os continentes, .em visitas
regalares a 600 centros de sidillta
voga. Nas andanças, coleta ma-
nuscritos das várias vertentes es-
piritualistas que encontra. Já tem
22 mil escrituras catalogadas.
Com elas, vai construir duas bi-
bliotecas ecumênicas, nos dois
ashrams da siddlia voga. localiza-
dos na índia e em Nova Iorque."Tem gente que procura a siddha
voga para dormir melhor ou sim-
plesmente porque anda estressa-
tio. Há até casos como o de um
psiquiatra que meditava a cada
intervalo de pacientes e que dizia
funcionar como uma descarga no
trabalho", conta Gitananda. que
lidera o intensivo de meditação
ao lado dos swamis Shantananda.
Alakshananda e Vimarshananda.

RIO
JAZZ
CLUB

ENCONTRO DE NOEL & CARTOLA
1.

Rcncrvim pelos telefones: S41-9046 / 546-0867

¦<&

Tkatrq>1unicipal ^

HHMMy

ilKQUtm

SpC_EW,

T»atro Municipal do Rio de lane.ro - 21 horasTeatro Municipal

14 de Maio: R. Slrauss - Don J1»M
Tchaikovsky • Sintonia n. 5

camarotes e frisas -
platéia e b. nobre -
balcão simples
galeria

_ CrS 840.000,00
CrS 140.000,00
CrS 90.000,00

CrS 60.000,00

Ingressos na bilheteria do teatro. Hão serio aceitos
cheques.
mantenedores:
I/0TOIWTI/1/1 0SANBRA

ap°'0' (1 nersClub.y ^Wlnwriumomii- apos o inicio do espetáculo, o ingresso na sa a
de concerto será permitido somente no intervalo.

TAPETES KIT IN

, UM PRESENTE SOB MEDIDA PARA SUA MÃE.

Vários tamanhos e modelos. Fabricação própria. 
'

§kê&m
Shopping da Gávea - R. Marquês de São Vicente, 52 - Loja 360 - Te!.: 294-1043Casa Shopping - Av. Alvorada. 2.150 - BI. A • Loja J - Tcl.: 325-7336
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Prestigie as atividades do MAM e seja sócio do maior
espaço cultural do Rio de Janeiro. Com sua carteira
de sócio você terá:

Acesso gratuito às exposições
O Desconto na Cinemateca

Desconto nos cursos
Desconto na Loja
Desconto nas refeições do restaurante
Desconto nos eventos musicais

Sua anuidade ou qualquer contribição é dedutível doimposto de renda.

Ficha de Inscrição:

Nome:
Identidade
Endereço
Tel.

CIC

Bairro

A CHURRASCARIA RINCÃO GAÚCHO É IGUALA

CORAÇÃO DE MÃE, CHEIA DE

ATENÇÃO E CARINHO PELOS SEUS CLIENTES.
Por isso, no Dia das Mães, traga
sua mãe à Rincão Gaúcho e nós

garantimos um atendimento
muito especial.

20°/° 
"

descontoDE
para AS mães

*

RINCÃO
gaocho

Rua Marques de Valença, 83 - Ti|uca
Tel 284-5889 • Fax: 284-5444

Estacionamento próprio com manobreiro
? Promoção válida somente para despesas pagas com Cheque ou Dinheiro

| 
CEP Cidade Estado

I Data

| 
Assinatura

enviar para:

a/c 
Maria Augusta Squeff. Setor de S6cios

yVyyyV museu de arte moderna do rio de janeiro j% av. infante dom henrique, 85 aterro cep 200211

Assinatura Jornal do Brasil

o Dia das Mães,

o Rios Restaurante

presta sua homenagem a

todas as mães e lhes

deseja muita saúde, paz,

amor e bom apetite, é claro.

rio's restaurante
rarque do Flamengo, - n° (Em Crente no Morro da Viúva)

Reservas pelo telefone: 551-1131
Fax: (0:1) 551-0 WS - Telex: (21) 21456

MARINA COLASWTf

J

Temos 
que 

encarar

"T

JL cemos que encarar a
realidade, há dois paises vi-
vendo neste país". Foi essa
a frase que mais ouvi nos
poucos dias passados em
Nova Iorque, voltando de
um congresso de escritores
em Montreal, dias quecoin-
cidiram com o levante de
Los Angeles. Foi o que me
disse durante um jantar um
amigo, cientista social. E o
que, na televisão e jornaisrepetiam à exaustão analis-
tas políticos, repórteres, co-
mentaristas, populares en-
trevistados nas ruas.

Era como se a repetição
tivesse feito da frase uma es-
pécie de senha tranqüiliza-
dora. demonstrando que os
americanos não estavam to-
t a I m ente d e s n o r t e a dos.
diante dos acontecimentos.
Se ainda não tinham qual-
quer solução, possuíam pelo
menos o conhecimento da
causa.

O poder da frase, entre-
tanto, vai mais além. Acei-
tando formalmente a divi-
são da sociedade em duas.
elimina boa parte da culpa
de ambas, transformando
uma luta fratricida. vergo-
nhosa aos olhos do resto do
mundo, em qualquer coisa
mais próxima das lutas étni-
cas que proliferam no atual
panorama político interna-
cional. Nesse quadro, encai-
xa-se perfeitamente a nova
designação de Africanos
Americanos. Com ele de-
saparecem os "negros". To-
mam seu lugar pessoas cujo
cordão umbilical étnico,
cortado há séculos, foi subi-
lamente reconstituído, na
busca de uma designação
politicamente correta. E que
agora, pertencendo a um
país, passam a ser diferen-
ciadas como se vindas de
outro.

A frase forjada para os
acontecimentos de Los An-
geles, despertou em mim
ecos no mínimo inquietan-
les. Ouço novamente os co-
mentários de alguns alemãs
referindo-se aos trabalhado-
res turcos que. emborra mo-
rando no país há várias ge-
rações continuam sem
direito á cidadania. As quei-
xas do meu velho tio ita-
liano contra a invasão de
Roma pelos "extra comuni-
tários". A voz da amiga
francesa dizendo que sua
mãe, apesar de não ser ra-
cista votou em Le Pen, por-
que não é justo que os fran-
ceses paguem impostos tão
altos para sustentar tantos
africanos. Revejo os índia-
nos varrendo o aeroporto
em Londres, as portuguesas
fazendo faxina em Paris, os
etíopes dirigindo taxi em
Washington.

E me pergunto se. afinal,
não estão os países dividi-
dos em dois: o dos que ali
nasceram e o dos que vie-
ram de fora, o dos que acre-
ditam em uma religião e o
dos que professam outra, o

dos brancos e o dos de ou-
ira cor. o dos ricos e o dos
pobres.

A frase americana é peri-.
gosa. porque pode dar a im-
pressão que as desordens
decorrem do fato de haver
ali. naquele mesmo pais.dois países diversos. E ao
dizermos paises não dize-
mos povos. E mesmo se dis-
semos povos, poderia pare-cer que aqueles dois povosestão em luta porque dispu-
tam um mesmo e único es-
paço vital, na repetição mo-
dernizada das lulas tribais.
E não que a lula foi estabele-
cida desde o inicio, pelos ha-
bitantes mais poderosos, pa-ra que o país nunca chegasse
a ser um só. nem um só fosse
o seu povo.

A frase é perigosa porquedá a entender que existem
ali duas culturas, diferentes.
E diante das cenas de depre-
daçao e violência que o
mundo inteiro presenciouvia televisão, corre-se o ris-
co de concluir que a cultura
Africana Americana é vio-
lenta e brutal por sua pró-
pria natureza, é selvagem
por sua origem. F. que sua
selvageria está levando a
cultura branca, ameaçada, a
se brutalizar num esforço de
auto-defesa.

E a frase é perigosa so-
bretudo porque nos leva.
comodamente, a crer que o.
problema é americano, cir-
cunscrito aos dois paises
dentro do país deles, e quenão diz respeito.

Fingimos não perceber
que os dois paises que lá
existem são os mesmos com
que convivemos aqui. ainda
sem reconhecer-lhes a cida-
dania. O país dos negros e o
dos brancos ou. mais exala-
mente, o dos pobres e o dos
ricos. Ou o dos que têm
mais possibilidades estatisti-
cas de ganhar sua vida com
dignidade e o dos que não
têm.

E esses, por sua vez. são
os mesmos dois paises em
que o mundo inteiro, ele
próprio um imenso pais. se
divide. Os pobres batem à
porta dos ricos cada vez
com mais insistência, pediu-
do dinheiro, pedindo em-
prego, pedindo para entrar.
Os ricos usam os pobres en-
quanto podem, mas da sua
poria abrem apenas uma!
iresta, e estreita, não ve-_
nham eles a invadi-los. a-,
meaçando-lhe o equilíbrio.
Os pobres se fazem premeu-les. Os ricos rangem os den-
tes. E as armas se acumu-
Iam nos porões.

Olhando as cenas de Los
Angeles suspiramos alivia-
dos como a japonesa que,entrevistada pela TV numa
rua de Tóquio, respondeu:"Ainda bem que eu não
moro lá". Nós também não
moramos lá. Mas, se não
tomarmos cuidado, ainda
acabaremos dizendo, num
grande coro mundial, "O
problema é que nessa hu-
manidade existem duas lui-
manidades."

V* 
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ndu: curso no Rio

Divulgação

Gitíinundii: curso no Rio
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Susana Krfiger

MACK.SIIN LUIZ

Susana na Alemanha
A atriz Susana Krüger, que inte-

grou o grupo Tapa, é um dos 15
selecionados em todo o mundo para
participar do Fórum Internacional
de Jovens Profissionais dc Teatro,

' que acontece dc 17 a 31 de maio em
Berlim. Durante este período, atores,

: diretores, dramaturgos c técnicos,
: ; com idade máxima de 35 anos. parti-
! ciparâo dc workshops e debates, c
1 assistirão a uma série de espetáculos.
| - ' •• -

. Susana estende a viagem até Lon-
dres, onde discute detalhes da mon-
tagem de 'A vida de Isador# Duncan
com o autor da peça, Martin Sher-
man. A atriz deve produzir o texto

; no Rio cm 1993. Na versão inglesa, a
: montagem foi estrelada por Vanessa

Redgrave. *;i
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JORNAL DO BRASIL

Grupo mineiro
Depois dc temporada cm Montevi-

déu — ganhou, inclusive, prêmio da
critica como melhor elenco estrangeiro
que se apresentou no Uruguai em 1991

o grupo Ponto de Partida, de Bar-
bacena, inicia excursão nacional se
apresentando em Nova Friburgo, no
estado do Rio, de hoje até o dia 17, com
a montagem de Beco — A ópera do lixo.
Com este espetáculo, o Ponto de Parti-
da cumpre temporada de dois meses
(julho e agosto) em São Paulo, e cm
setembro chega ao Rio, inaugurando o
novo horário de 12h30, às quartas,
quintas e sextas, do Teatro II do Centro
Cultural Banco do Brasil. A viagem'inclui ainda as cidades de Santo André,

...Curitiba, Brasília e Fortaleza, além de
Angola e a volta ao Uruguai.

Mas enquanto percorre o país com
Beco — A ópera do lixo, o grupo minei-
ro ensaia, com direção de Sérgio Britto,
a peça Nossa cidade, de Thornton Wil-
der.

Candidatos ao Tony
Os candidatos ao Tony — o prê-

mio teatral da Broadway — para a
temporada 91/92 foram anunciados
esta semana e não houve muitas sur-
presas na escolha. As indicadas como
melhor peça são Dancing at Lughna-

—sa, de Brian Friel; Four baboons ado-
ring lhe sun, de John Guare; Two
shakespearean actors, de Ricard Nel-
son; e Two trains running, de August
Wilson. Crazy for you, Falsetto, Five
guys named Moe e Jel/ys last jam con-
correm na categoria de musicais.

Os atores apontados para concor-

rer ao Tony são Alan Alda (Jake's
women), Alec Baldwin (A streetcar na-
med Desire); Brian Bedford (Two sha-
kespearean actors) e Judd Hirsch
(Conversations with my fatlier). As
atrizes destacadas foram Jane Ale-
xander (The visit); Stockard Channing
(Four baboons adoring the sun); Glenn
Close (Deqth and the maiderí) e Judith
Ivey (Parkyour car in Harvard Yard).

Divididos em dezenas de categorias
— há premiação para o teatro dramá-
tico e para musical — o Tony terá os
vencedores divulgados em festa que
acontece no dia 31, com transmissão
direta pela televisão para o público
americano.

O Tapa, grupo carioca que há quatro
anos se transferiu para São Paulo, faz
temporada no Rio, a partir do dia 4 de
junho, no Teatro Laura Alvim, apre-
sentando A megera domada, de Sha-
kespeare, em encenação de Eduardo
Tolentino.

O Instituto Brasil-Estados Unidos
reativou o Prêmio IBEU de Teatro, que
distribui ao produtor do melhor espetá-
culo baseado em texto americano, em
cada temporada, cheque no valor de
Cr$ 5 milhões, além de medalhas come-
morativas à equipe artística. Concor-
rem sete espetáculos referentes às tem-
poradas de 90 e 91.

O Movimento Brasileiro de Teatro
de Grupo lança a revista Mascam, que

f y*
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Bert oil Btecht

Novo Berliner Ensemble
O Berliner Ensemble, criado em 1949

por Bertolt Brecht e sua mulher Helene
Weigel, teve seu futuro ameaçado com a
reunificação alemã. Seu destino, no en-
tanto, foi definido com a aprovação de
um plano do ministério regional da
Cultura, que deverá assegurar a susten-
tação financeira e artística do Berliner
Ensemble. As verbas continuarão a vir
da municipalidade de Berlim, e serão

no seu primeiro número discute a fun-
ção do dramaturg, traça perfil do dire-
tor Gabriel Villela, entrevista Anto-
nio Nóbrega e trata de cenografia.
Máscara pode ser adquirida na loja do
Museu da República e na Livraria Ver e
Ler.

E O Tablado publica no n° 12S de
seus Cadernos de Teatro uma entrevista
com Tadeuz Kantor. Jan Kott escreve
sobre a sua experiência como dramaturg
e, em tradução de Maria Julieta Druni-
mond, sai publicada a peça curta de
Tchecov Sobre os males que o fumo
produz. Ainda pode ser lida a adaptação
teatral do conto H.M.S. Cormorant em
Paranaguá, de Rubem Fonseca.

O Teatro da Maison de France, há

sábado. (>'5'02 o 7

administradas por cinco diretores, aeio-
nistas formais de uma sociedade limita-
ila. com o objetivo de "voltar a oferecer
espetáculos dignos de sua fama interna-
cional".

A direção artística do Berliner En-
semble fica a cargo dos encenadores e
dramaturgos Peter Pali/.tsch. Peter Za-
dek, Fritz Marquadt, Matthias Lang-
hoffe Hciner Muellcr. Ainda se discute
no Parlamento o valor da subvenção
anual: até agora foram aprovados US 9
milhões, mas a direção pleiteia U$ 15
milhões.

A equipe artística do novo Berliner
Ensemble pretende rejuvenescer o elen-
co e convidar outros diretores, além de
estabelecer seminário permanente de
dramaturgia, coordenado por Hciner
Muellcr. E ainda que BreclU permaneça
no repertório, outros autores, especial-
mente os alemães contemporâneos, che-
garão com mais freqüência ao palco do
Berliner Ensemble.

anos fechado, parece não ter qualquer
perspectiva de ser reformado e reinau-
gurado. Outra casa de espetáculos que
parece, igualmente, condenada á de-
teriorização 6 o Teatro Dellln.
? Em seqüência á encenação de As
troianos, o grupo Mergulho no Trágico
programou uma série de eventos para-
lelos. como a conferência de Rosângela
Filstein sobre o tema O feminino cm
Euripedes, no domingo. Dia 17 será a
vez de Junito Brandão, que falará sobre
As troianas e o teatro de Euripedes. e no
dia 24 Edwaldo Cafezciro e Carmem
Gadelha têm como assunto Gregas a
troianas. Tudo acontece no Teatro Ca-
cilda Becker, depois da sessão cie As
troianas.

HOROSCOPO
Carlos Magno

ÁRIES • de 21/03 a 20/04
Fase para dar e rece-
ber apoios ou mesmo
coisas materiais.
Mas o que o moverá a fazer isto certamente
será emoções impulsivas e que precisam
ser expressadas. Nada sairá errado se você
trocar a ansiedade pelo bom senso.

TOURO ® de 21/04 a 20/05
Reformas domésti-
cas, melhorias no
vestuário, no corpo e
em tudo que peça estética e sensibilidade
produzem grande satisfação e segurança.
Não é segredo para ninguém que você
passa por uma fase muito romântica.

7;

GÊMEOS @ de 21/05 a 20/06
Os fatos e certas
pessoas estão pe-
dindo que você abdi-
que de uma visão muito centrada em si
mesmo para poder olhar para os lados e se
colocar mais no lugar dos outros. Fase
ruim para ceder a válvulas de escape.

MM,

CÂNCER • de 21/06 a 21/07
Extrema sensibilida-
de, plasticidade e
capacidade de se
fundir com tudo o que você sentir ou viver.
Agora você pode ver com mais clareza até
que ponto consegue se cuidar bem como
seria mais adequado. Ciúme.

1

LEÃO • de 22/07 a 22/08
Quando suas bases
emocionais come-
çarn a ceder, todas
as áreas da sua vida são perturbadas. A
fase atual lhe cobra dignidade, liderança e
uma reavaliação mais realista da sua car-
reira. Rompantes e disputas.

VIRGEM • de 23/08 a 22/09
Um dia de grande
imaginação, intui-
ção, bondade que
atrai percepções e contatos que abrem a
sua consciência para novas formas de pen-
samento. Mediunidade e tolerância, além
de forte compaixão. Autodoação.

LIBRA © de 23/09 a 22/10
1o dec: A rotina se
agita talvez porque
você esteja fazendo
tudo de forma impensada, exagerada e
nervosa. Respeite seus limites e os dos
outros. 2o dec: Não se perca devido à falta
de organização. 3°: Impulsos.

ESCORPIÃO ©de 23/10 a 21/11
Um dia para partici-
par de rituais espiri-
tuais, humanitários e
artísticos que o tirem do isolamento e o
façam se sentir mais útil, inspirado e com
novas metas de conhecimento a serem
atingidas. Afetividade.

[Vw / gttaa— .Mr**^T —J

SAGITÁRIO © de 22/11 a 21/12
Dia bom para você
criar e dar asas à
sua imaginação
mesmo ao lidar com assuntos bem terre-
nos. O dia pode ser cheio de acontecimen-
tos e emoções, além de ressaltar seu lado
mais narcisista, sociável e aglutinador.

CAPRICÓRNIO © de 22/12 a 20/01
Momentos felizes na
vida íntima, além de
aproximá-lo mais da
fantasia e de uma consciência universal. É
melhor sentir, fluir as emoções do que ficar
querendo explicar tudo matemática e racio-
nalmente. Rituais.

AQ.UÁRIO © de 21/01 a 19/02
Tendência a ficar em
dúvida entre se fe-
char nos seus pró-
prios padrões ou se abrir a novas coisas,
pessoas, idéias e possibilidades. O cami-
nho a seguir é o do equilíbrio dinâmico e
não o da estagnação. Surpresas.

PEIXES © de 20/02 a 20/03
Hoje o pisciano pode
se tornar uma figura
pública ou mesmo,
mudar qualitativamente a sua rotina, se
aproximando de atmosferas mais espe-
ciais, esotéricas ou que o façam se sentir
em sintonia com algo bem maior.

CRUZADAS

CARLOS DA SILVA

1 2 15 7 0
~o m To 11
Ti 13

16 17^
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1 1 I I mm 1111

HORIZONTAIS — 1 — correr do maneira desonfroqda;
andar muito depressa; 7 — titulo que os chineses da-vam aos deuses superiores e aos imperadores; 9 — pa,omoplata da rês e. por extensão, de qualquer oütro
animal; 10 — não fermentados, não levedados; pãesnão levedados, se, fermentos: 12 — que se preocupacom pormenores; suscetível de pequenos receios ou
escrúpulos; 14 — ser vivo, organizado, dotado de sensi-
bilidade o movimento próprio; cavalo inteiro, garanhào;15 — (mit. birmanesa) espirito que está presente em
cada casa, aldeia, árvore, curso de água etc.; 16 —
inclinação ou tendência para roubar; 18 -- determinado,
motivado; 19 — brandura, suavidade; 21 — magnetiza;
22 — empregada doméstica que cuida de crianças", 23generosos, que têm liberalidades; 25 — interjeição
que exprime alirmaçào e satisfação; 26 — gênero dra-
mático originário da Idade Media, com personagens ern
geral alegóricos, como os pecados, as virtudes, os
santos, etc., podendo também comportar elementos
cômicos ou jocosos; teatro popular, cuja ribalta è a
rua ou praça pública.
VERTICAIS — 1 — crustáceo fóssil; 2 — intimarem,notificarem, cominando pena, para comparecerem e
prestarem algum serviço; 3 — diz-se de certos peixescujas barbatanas são muito largas; 4 — qualidade de
pacífico, sossegado: 5 — substância corante azul, den-vada do ácido fènico e da anilina; 6 — antiga dança daIrlanda, popular no Brasil na primeira metade do séculoXIX. dança de roda em que os pares, ora um atrás dooutro, ora lado a lado. dao passos de passeio e dedança valsada, formando, numa das evoluções, o nu-mero oito; 7 — que tem uma curvatura. apresentada na
quilha de certas embarcações, ou por construção,- ouem conseqüência de esforços excessivos, e caracteri-zada por ficar a parte de meia-nau mais baixa que asextremidades da proa e da popa; 8 — erva ornamental,exótica, da família das cruciferas. que se caracteriza
por produzir numerosas flores alvas, pequenas, que arecobrem inteiramente; 11 — substância ativa e indivi-dual, de natureza psíquica ou abstrata, que constituitodos os seres; organismo primitivo ou unidade orgârii-ca hipotética; 13 — crer, julgar: 17 — presente, donati-vo; 20 — estrutura tubulosa articulada, de comprimentovariável, composta de uma série axial de células coa-lescentes, e pelo interior da qual circula a seiva mineraldas plantas, que as raizes retiram do solo; célula morta,alargada, tubular, própria para o transporte da água oude soluções salinas aquosas através do corpo da plan-ta; 22 — unidade de medida de informação, igual amenor quantidade de informação que pode ser transrni-tida por um sistema; 24 — movimento defensivo-ofensi-
vo. parecido com a cambalhota, em que o capoeiristalança o corpo de lado e gira no ar, descrevendo umsemicirculo com as duas pernas, apoiado com as mãosno chão.

DESENFADOS
Está sendo distribuído entre os charadistas c osclientes da FARMÁCIA CAROLLO, Est. de Jacarepa-
guá, 7912-A. tel. 392-1888, o número 4 desse BOLE-
TIM ENIGMÍSTICO, feito pelo confrade ALTFR-EGO.Peça um exemplar e veja o que a inteligência de umconfrade pode condensar em quatro páginas.A ECLÉTICA
É uma revista especializada, produzida pelo confra-
de DE PAULA.
Conforme sou nome explicita, é bem diversificada,condensando nas 32 páginas farto material chara-dístico e espécies diversas. Se não encontrar nasua banca A ECLÉTICA, escreva para a Rua Dr.
Sobral Pinto, 632 — CEP 3GGG0, ALÉM PARAÍBA
(MG). Se preferir telefonar: (032) 462-2166 c
(032) 462-2128.

LOGOGRIFO (utilização das letras do conceito)1. Muita LADROEIRA, corrupção (5.3.9.1.2)Fisiologismo. negociata.
Tipo qualquer de transação.
Passando por droga e jogata...Eis, muito bem relacionadasSei bem o que ESCREVO. Está certo — (5.8.2.5.4)Que tudo fazem num céu aberto.Parecem "donos" do Brasil.
Operam de MODO indecente (1 6.7 4)
Sendo esta PRAXE covardia! (3.7.5.4)!Há em todos um querer servil
De enriquecer rapidamente
À custa da PATIFARIA.

ALTER-EGO — CEC — Jacarepaguá
CHARADA METAMORFOSEADA (troca de uma le-

tra)
2. Na política e no amor. so CRESCE aquele que nao
FICA NO MEIO 5(4)

ARGOS — CEC — Brasília
SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — homem; gema; itapema; ag; pogo-nofora olas; tem; tin; sa; if; etapa; anil; nogal; taco;
editorar; samovar; do; au; samaras. VERTICAIS —
hipotenusa; otolito; maganagem; epos; men; gafe;mar; agar; mota; ficada; loros.
CHARADAS PARAGOGICAS: 1. Iivelame; 2. faltoso; 3
garcotaCHARADA METAMORFOSEADA: gume/lume.

Correspondência para: Rua dos Palmeiras, 57apto.4 Botafogo — CEP 22.270.
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O descartável e a desolação
Cannes, França — AP

8 NA CROISETTE
Em Cannes, primeiros filmes
definem a diferença entre o ci-
riema americano e o europeu

£\ SUSANA SCHILD

[¦' A N N ES — O 45° Festival de
H I Cannes mal esquentou os
V projetores e a dialética cine-

matográfiea já se instalou nas di-
versas telas, que exibirão mais de
3.000 filmes até o final do evento.
Instinto selvagem bancou a tese
hollywoodiana dos anos 90, com
sua apologia crítica das relações
descartáveis e de um nível apocalip-
tico e antropolagico na utilização
de uns pelos outros. Segundo a óti-
ca de Paul Verhoeven, todos os
personagens são objetos — sexuais
ou de outra ordem — manipulados
em nome das necessidades de cada
um. E o império do descartável.

O segundo lllme da competição.
Unia vida independente, do russo
Vitali Kanevski. estampou a antíte-
se hollywoodiana. com uma narra-
tiva bastante representativa do que
se costuma esperar do Leste curo-
peu. O lllme. fortemente atrelado
ao passado, com a foto dc Stálin
como pano de fundo de um cenário
na maior parte do tempo gelado e
sombrio, apresenta o rito de passa-
gem do adolescente Valerka, mes-
mo personagem de Botige pas,
nwttrt e ressuscite, que valeu a Ka-
nevski, em 1990, a Câmera dc Ouro
para diretor estreante. Valerka vive
numa espécie de cidadela-prisão no
extremo oriente do continente.
Confinado entre a aridez da paisa-
gem, a luta pela sobrevivência e a
repressão política e social, o rapaz
dá os primeiros passos, às vezes
cômicos, na vida sexual. É o impe-
rio da desolação, retratado por be-
Ias imagens e relações radicalmente
desglamurizadas em um filme triste,
recebido com moderação.

O primeiro concorrente francês
colocou cm cena o super-astro
Alain Delon. Mas O retorno de
Casanova, inspirado no romance
do escritor austríaco Arthur Sch-
nitzler, que poderia ficar como
uma síntese do glamour dc Holly-
wood e do realismo soviético. 11-
cou na superficialidade de um III-
me de época, no modelo de
Cyrano de Bergerae. e de olho no
mercado internacional. Depois de
tantas versões para o cinema do
implacável sedutor do século 18
— entre elas a de Fellini, exibindo
um Casanova grotesco e mecâni-
co. e Casanova e a revolução, de
Ettore Scola, com o célebre
amante no final da vida —. temos
um Casanova que começa a enve-
lhecer. O retorno de Casanova tem
como maior ironia a presença de
Delon como um sedutor temeroso
de confrontar seu maior adversá-
rio — a velhice, e com ela a perda
de terreno para os mais jovens.
Apesar do apuro visual e dos
bons diálogos (a pena aliada tlc
Jean-Claude Carrière assina o ro-
teiro com o diretor Edouard Nier-
mans). O retorno <le Casanova é
um filme bem mais comportado
que seu personagem. Mas quem
brilha nu elenco é o criado, inter-

Um anjo azul pairou sobre a
abertura cie gala do 45" Festival
de Cannes. A inconfundível voz
de Marlene Dietrich loi a primei-
ra a ser transmitida, cantando Ne
me quine pas em alemão. Que
Marlene não se preocupe. Como
declarou Gérard Depardieu, pre-
sidente do júri, "as grandes estre-
Ias não se apagam; ficam sempre
iluminando o caminho dos que
seguem os seus passos".

O Brasil, quem diria, acabou
pegando uma carona na abertura
do festival. Foi representado por
Carmem Miranda, saracoteando
em Uma noite no Rio, integrando
uma seleção de filmes musicais.

Sharon Stone admitiu que pe-
diu o papel de Cathcrine, em Ins-
tinto selvagem, ao diretor Paul
Verhoeven: "Este foi o papel
mais excitante, mais inteligente e
mais profundo que li nos últimos
anos, e não queria perdê-lo".

Os produtores, vilões dc mui-
tos filmes, são os grandes home-
nageados deste festival. Na pia-
téia de gala, honrando a classe.
Charles Joffe e Bob Greenhut
(produtores de Woody Allen), o
inglês David Putnam e os france-
ses Alain Sarde e Nicolas Sey-
doux, além de Toscan du Plan-
tier, entre outros.

Gérard Depardieu chegou á
inauguração do festival de mãos
dadas com a mulher, Elizabeth, e
com os filhos Guillaume e Julie.
Depardieu, aliás, será o produtor
do próximo filme de Godard,
Helas poitr moi, no qual interpre-
tará ninguém menos que Deus.
Vai tirar de letra.

Catherine Deneuve, deslum-
brante com um vestido dc gran-
des listas bleu-blanc-rouge, abriu
oficialmente o 45° Festival de
Cannes. Ovacionada pela turma
do sereno em dia de verão. De-
neuve só perdeu no palmômetro
popular para Johnny Hollyday.
Questão de gosto.

Entre os convidados da pri-
meira noite, estavam Michel Pie-
coli, Jean-Claude van Damme,
Charles Aznavour, Blake Ed-
wards e a esposa Julie Andrews,
Charlotte Rampling e Philippe
Noiret. Pedro Almodóvar, de
smoking c óculos escuros, subiu
as escadas atapetadas ao lado de
uma Victoria Abril de rosa shoc-
king da cabeça aos pés.

Ainda Sharon Stone, comen-
tando as tórridas cenas de sexo-
de Instinto selvagem: "Estas ce-
nas têm a cronomctragem preci-
sa de uma corrida de carros. Vo-
cê tem que estar consciente da
presença da câmera, ficar atento
às marcações da coreografia para
não sair do campo visual. Como
os corpos ficam muito juntos, é
preciso cuidado para não blo-
quear o corpo do outro. Mas
quando você tem espaço, pode
embarcar no personagem e se di-
vertir." Madonna que se cuide.

pretado por Fabrice Luchini, a
voz do bom-senso e da crítica so-
ciai. Assim como o candidato rus-
so, o filme francês foi recebido
com parcimônia.

Já a Quinzena dos Realizado-
res abriu a tcmporada-92 com um
representante mexicano. O anjo de
fogo. de Dana Rotberg, com seu
cenário de miséria e abandono so-
ciai. conta a história de Alma,
nascida num circo. Pouco mais
que uma adolescente, a moça en-
gravida do pai, um palhaço deca-
dente, e se recusa a abortar. Nesse
contexto de ignorância e falta de
perspectivas, o sexo é vinculado
às noções mais rudimentares de
pecado, e não há fronteiras entre
a realidade e o imaginário. O anjo
de Jogo inaugurou a estética do
Terceiro Mundo no festival. A
quinzena apresentará l(i lllmes de
13 países, do Irã a Islândia.

Na sessão exlra-lllmes. a ma-
nhâ de ontem foi marcada pelo
Encontro Cinema/Liberdade, que
juntou â mesa os diretores Spike
Lee. dos Estados Unidos; Emir
Kusturica. da Iugoslávia; e Soule-
mayne Cisse. do Mali. Como se
esperava, a discussão foi muito

Jean-Claude
van Damme
(acima) se
exibe em
Cannes, na
abertura do
festival, que
tem no júri
Gérard
Depardieu (E)
e Pedro
Almodóvar
(ao lado)

mais política do que cinematográ-
fica. Spike Lee, com seu insepará-
vel boné, desta vez vermelho, não
economizou munição e responsa-
bilizou o presidente George Bush
pela recente tragédia de Los An-
geles: "Tudo que aconteceu foi
culpa de sua política, que não está
voltada para as minorias e só tem
compromissos com as grandes
corporações. Seu único interesse é
a própria reeleição, e por isso pro-
meteu ajuda para amenizar os
prejuízos em Los Angeles". Spike
Lee disse também que achou cu-
rioso a TV mostrar apenas cenas
de saques e violência causada por
negros, e cobrou uma apuração
de como morreram as vitimas dos
distúrbios. Na reta final de seu
próximo lllme, inspirado no con-
trovertido líder negro Malcolm X,
com estréia prevista para setem-
bro, o cineasta admitiu que gosta-
ria que seu filme estreasse ama-
nhâ, bem próximo dos recentes
acontecimentos, antecipados tan-
to por seus filmes como por ou-
tras obras de cineastas negros. O
estopim da crise pode ter apaga-
do, assim como os incêndios de
Los Angeles, mas nada garante
que não voltará a explodir.

CARTAS

Máfia no Teatro Municipal

E.Im resposta a reportagem
publicada no JORNAL DO
BRASIL do dia S de maio de
1992, esta Direção Artística tem
a declarar:

1. Desde a primeira entrevis-
ta, o senhor Levratti foi inlor-
mudo sobre a questão dos eus-
tos para montagem de cinco
óperas.

Trazer alguns cantores, o
maestro e o diretor de cena cor-
responde, no máximo, a 1/3 do
custo total de uma produção.

2. Em nenhum momento o
senhor Levratti conseguiu com-
provar as suas afirmações. Ape-
sar de solicitado por escrito, em
diversas ocasiões,
não foi capaz de
enviar nem mes-
mo as confirma-
ções da participa-
çâo dos cantores"seus convida-
dos". Também
um fax enviado
pelo Teatro Mu-
nicipal do Rio de
Janeiro á Ópera
de Roma, inda-
gando sobre a
possibilidade do
empréstimo de
cenários, nào me-
receu resposta.

3. A Direção
Artística deu e di-
latou todos os
prazos possíveis para que o pro-
jeto apresentasse um mínimo de
confiabilidade cm termos técni-
cos e artísticos. Em nenhum mo-
mento chegou-se à etapa de con-
t a c t a r p a t r o c i n a d o r e s o u
determinar qualquer produtor
cultural. O problema, desde o
inicio, era a incoerência e a
falta de confiabilidade da pro-
posta em seus termos técnicos e
artísticos.

r

Luís Paulo Sampaio

4. Em que pese a crise por
que passa o Ieatro Municipal e
o empenho de sua direção em
realizar espetáculos, esta não
pode assumir a realização de
eventos que nào preencham um
mínimo de condições e viabilida-
de. E este nào terá sido o primei-
ro e nem será o último projeto a
ser desativado.

5. Vencido o último prazo, no
dia 15 de fevereiro de 1992. for-
neeido ao senhor Levratti por
escrito em 16 de dezembro de
1991. não havia outra alternati-
va que nào o adiamento ou can-
celamento do projeto. As corres-
pondências acima mencionadas
encontram-se nos arquivos do
PauloNicoieiia 1 cairo Munici-

pai.
6. Após as en-

(revistas dadas
pelo senhor Le-
vratti aqui no Rio
de Janeiro ao
JORNAL DO
BRASIL e ao O
Globo, o critico
deste, o senhor
Antonio Hernan-
dez. também co-
locou sob suspei-
t a o g i' a u d c
profissionalismo
da proposta. As
últimas declara-
ções do senhor
Levratti confir-
mam plenamente

esta hipótese.
Só lamentamos que se lenha

dado a este incidente e a tal
personagem uma tão grande im-
portãncia. Em todo caso. e por
falarem máfia. o senhor Levrat-
ti é certamente mestre em umas
das especialidades da organiza-
ção: a arte da calúnia. Luís Pau-
Io Sampaio, Diretor Artístico do
Teatro Municipal.

Preto e branco em cores
O Espaço Cultural Maison de

France está mostrando os trabalhos
do fotógrafo francês radicado no
Brasil Raymond Asséo (loto). A ex-
posição Cores e atmosfera de Paris
reúne flagrantes do cotidiano da ca-
pitai da França, que Asséo clicou em
preto e branco em novembro passa-
do c que, através de uma técnica
chamada cromografia, ganharam
cor e se transformaram em obras dc
arte. Dessa forma, o resultado final
tem traços em comum com a pintura
e a fotografia e faz lembrar a colori-
zação dos antigos filmes clássicos de
Hollywood. "Não posso fotografar
o que não existe, mas a imagem
incorpora o invisível que está em
mim", analisa Asséo. Engenheiro
por formação, ele iniciou a carreira
de fotógrafo em 1960. Tem traba-
lhos publicados em revistas como a

americana Life c a francesa l o^uc,
além de vários prêmios europeus.
Na mostra da Maison de France
(Avenida Presidente Antônio Car-
los, 58/3" andar. Centro). Asséo
apresenta 82 eromograllas cmoldu-
radas pelo artista David Goulart. A
exposição lica aberta ao público dia-
riamente — menos aos domingos —
das 9h às 2(>h30. até o dia 29 de
maio.
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O 
pop 

dançante

A dupla Roxette se

apresenta hoje na

Praça da Apoteose

A,

PEDROSO

Limagem do Rio de Janeiro
está realmente muito ruim lá fo-
ra. Marie Frcdriksson. a fantas-
magórica cantora do Roxette —
grupo sueco que se apresenta
hoje. ás 21 h. na Praça da Apo-
teose — chegou á cidade cheia
de coragem para enfrentar o sol
tropical c "pegar um bronzea-
do"(!l. mas morrendo de medo
de encarar a famigerada violèn-
cia de nossas ruas. "Estamos as-
sustados", confessou cia duran-
te a entrevista coletiva no Hotel
Rio Palace. em Copacabana,
ontem à ;arde. "Tem tanta gen-
te que é roubada por aqui." A
peroxidada loura e seu puriner.
o guitarrista Per Gesslc. têm
melhores impressões dc Porto
Alegre, onde iniciaram a etapa
brasileira de sua turnè. na quar-
ta-leira passada. Eles considera-
ram a noite no Gigantinho a
melhor de toda a excursão num-
dial que vem là/cndo. O que.
descontada a demagogia, nào é
pouco: o giro contabiliza mais
de 90 apresentações.

Os dois estão longe do bioti-
po estereotipado dos suecos.
Mirradinha e sem um pingo da
renomada opuléncia das mulhe-
res de seu pais. Marie está mais
para uma Annie 1 .ennox anorc-

ue veio
Antonio Cavalcanti

xica. F. Per tem um cabelo espe-
tado mais negro do que Mike
Tyson em sua solitária. Na
Apoteose, a dupla vai mostrar o
pop muito pop de seus segundo
e terceiro álbuns — Look sliorp

do frio

e Joyride —, com espaço para
todos os hits radiofônicos que a
platéia está esperando. A infra-
estrutura é igual a dos shows
dados na Europa, um fato pos-
sibilitado pelo patrocínio da
Coca-Cola. Para Per, excursio-
nar patrocinado por uma multi-
nacional poderosa é uma forma
de fazê-los chegar ao público do
mundo inteiro. "A turnê é mui-
to cara e só assim podemos 11-
nanciá-la. Acho que tudo de-
pende do produto que está
sendo vinculado à sua imagem.
Se fosse uma bebida alcoólica,
não aceitaríamos tocar", expli-
cou.

Sem conhecer nada de músi-
ca brasileira a nào ser "aquele
homem que toca acordeom e
canta" — ou seja, Sivuca —. Per
também confessou sua ignorân-
cia a respeito do trabalho do
cantor Supla. que abre o show
de hoje. Mas o que ele nunca
poderia esperar é que uma fã
brasileira de 15 anos. apaixona-
da por ele, tinha escrito um ro-
cambolesco romance policial
onde o Roxette alua como pro-
tagonista. Cláudia Dcdeski, a
autora, foi à coletiva e ficou
revoltada com o desdém do
amado. "Vai haver um assassi-
nato aqui", bradava, inofensiva,
em sua louca decepção.
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¦ Com o lançamento de um livro

sobre suas obras, Amilcar de Castro

mostra como se tornou um dos melho-

res escultores brasileiros (Págs. 8 e 9)

O que significa para as Forças Armadas

o fim do comunismo e a hegemonia mundial de uma
única superpotência (Páginas 10 a 13)
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Pós-queda
A i T.-rni . 1 ¦ I.j11ii-ia

l.i Wi-o. mjloa. os diivi-
t i-íi.!í!>;,ío ii" .4//<•? de

mil: i ii i i .,111111 it ní wi a >i ti
lli,' Uilure „t snciulisin. É
uma c b-lãnea de onstuos
«•< 'li! a vinaturas do Bobbio,
H.itii-rmas, Hulisbawm, En-
/'¦!; ¦!.•¦!•-!•!¦ v outros pensa-
lore.i oiu-«>peus.

Colombiana
Para colecionadores: a

Kòiiler. da Alvmanha, publi-
ca o luxuoso i>'anta Maria,
Pinta e Xina, de VVolfram
Mundfeld i* P>'ter Holz, ex-
pert.s em reconstituição de
n.tvios antigos. Centenas de
desenhos mostram em dota-
llies como oram as embarca-
çòes da pequena frota do
flt-scobrid' >r da América.

Da mesma editora: .-ls
naus de Colombo. de Joha-
nes .Sovt-ner, especialista
em história marítima dos
séculos XV e XVI. 0 Santa
Maria, sustenta o autor,
não ora caravola e t inha
pouca mobilidade.

Rebeldia
si l via no Sant iatro. que

dia 12 lanea na Livraria
TiinMv ,i niivela í 'mu hiato-
ria d> lainilia > Kd. Kocco),
ja i'innei;i u a trabalha.r em
seu quinto livro de íicção.
Si-r.i prot agonizado pelo
ator o autur francês Anto-
nm Ariaud |f<Jto], nos anos
ma is : ompeM u<>sos do sua
robi-lde juventude.

Claridade
Trará o solo da Topbooks

o s.^undo livro de poemas
ii" Klisabeth Veisía, .1 pai-
n/o f/n claro. A autora terá
um encontro com seu públi-
¦ ¦o dia 21 na Livraria Itepú-
blira.

Parceria
Aloxander Orlov. ciue re-

cruiou «i índios Kim Philb.v
para ¦ • K( 1B. sei'á biografado
por Jolin Oosí ello. O escri-
lor repartirá seus direitos
autorais com vários ex-es-
piões soviéticos, que lhe
abriram preciosos arquivos,
antes de perderem seus em-
pregos.

22 novos
Apesar da crise, o Cireu-

lo do Livro mantém elevado
o número de novidades que
oferece aos associados. Para
o bimestre maio junho a re-
vista do Círculo relaciona 22
títulos inéditos e uma roo-
dição.

Kerouac póstumo
m M inte e trcs anos depois da morte de

Jack Kerouac [foto], seu cunhado e
herdeiro John Sampas. resolveu fazer aquilo
que a também já falecida viúva do escritor.
Stella Sampas, não permitiu: liberar para
publicação três livros inéditos do mais len-
dário dos autores da heat generation ameri-
cana. O primeiro dos trcs livros. Pomes ali
sins (Maçãs de todos os tamanhos), é uma
coletânea de poemas, e sairá até novembro
próximo pela City Lights, dc San Francisco.
Também de poesia, fíook of hhws (Livro de
blue.s) ainda não tem editor. O terceiro.
ll iike up (Despertar), c formado por dois
textos reflexivos sobre a vida dc Buda. c será
publicado em 1993 pela Viking. Para este
ano. nos LUA. estão programados vários
eventos comemorativos do 35" aniversário
do aparecimento do romance On lhe road. a
obra-prima dc Kerouac. que morreu em
19(>9. aos 47 anos de idade.

I a Vem aí, pela
Francisco Alves,
Portões do purtiho. de
V.C. Andrews. Trata-se
da parte IV da saga
romanesca dos Castcel.
G Até dia 22 poderá
ser vista a exposição de
180 livros animados dá
editora colombiana
rarvaj.il. na Galeria
Sereio Milliet.
B Centenária, a
Carvajal domina 70%
do mercado mundial
desse tipo de livro, que
produz em 21) idiomas e
exporta para 40 países.
a A prefeitura de
Junco, na Bahia, criou
uma biblioteca eom o
nome do mais ilustre
dos seus filhos, o
romancista Antônio
Torres.
a A biblioteca aceita
doações, que deverão
ser endereçadas à:
Prcfetturn Municipal.
Sátiro Dias. BA. Cep
48485.
6 Dia 14, na
Malasaries, lançamento
de O gato que liexjava
ser mio, de Maria
Helena T. Siqueira,
gaúcha radicada em
Vitória.
£2 Editado pela Nemar
(dó ES), O gái<»... é o
pnmeiro livro
mfanto-juvenil
brasileiro impresso em

papel 10t)"ó reciclado.
Q Maria Helena
Guinie escreveu e Leila
Pugnaloni ilustrou
Aljabeío, mínivolume
de poesia, a ser lançado
dia 11 na Dookmakers.
ES O romancista Paulo
Amador foi eleito para
O PEN Clube na vaga
de Hélio Silva, que de
sócio-titular passou a
benemérito.
a M uda de cinlereç< >,
mas não sai do Leblon.
a Livraria Taurus. Está
agora na Rua General
Artiga.s 232, sobreloja.
a Na primeira semana
de reinauguração, a
Taurus oferece uma
variedade de titulos,
com descontos bem
convidativos.
a Publicado pela
Topbooks. será
lançado hoje na
Biblioteca do Jardim
Botânico o Dicionário
de ec ologia dc Clóvis
Brig.igão.
a O Movimento
Brasileiro de Teatro de
Grupo começa a editar
a revista Mascara, que
deverá circular a cada
seta meses.
H O número inaugural
de Máscara será
apresentado ao público
carioca, dia 11
próximo, nos jardins do
Museu da República.

Loucuras
No próximo semestre a

José Olympio realizará um
evento múltiplo a fim de
chamar a atenção para o
lançamento brasileiro de
The cra:n years: Paris in
tlie twenties, de William
Wiser. Romancista ameri-
cano radicado na França.
Wiser é considerado uma
reedição pós-moderna de
Henry Miller. O livro trará

fotos, mais um feixe do
ilustrações.

Laços
Com o selo da Rocco sai-

rã breve a primeira versão
brasileira do um livro de Sa-
ra Paretski, Laços de san-
fiue. Sara é um dos nomes
cm evidência da nova safra
do autoras de romances po-
liciais em língua inglesa.
Sônia Coutinho, que fez a
tradução, assina um prefá-
cio em que destaca o estilo
hard boiled da escritora
americana.

Furacão
Em The culture of con-

tentmente. saindo por estes
dias pela Hougilton Mifflin,
John Kenneth Galbraith
critica duramente os con-
servadores americanos. Pa-
ra.ele, a volta ao laissez-fai-
re. como foi empreendida
pelo reaganismo. teve o
efeito de um furacão na eco-
nomia dos EUA.

Versão 578
Nos últimos 10 anos, a

parte cristã da Bíblia foi
traduzida para mais 32 lín-
guas. que só recentemente
começaram a ter escrita.
Entre elas o kituba. do Zai-
re. o o kekchi. da Guatema-
la. O Novo Testamento al-
cançou, assim, a sua 578-
tradução.

Vocabulário
Publicado originalmente

pela Simões em 1951, sai po-
la Stylos, em segunda edi-
ção revista e muito amplia-
da, o excelente Dicionário
de termos populares de Fio-
rival Seraine. O básico do
livro é o registro de termos
correntes como são escritos
e pronunciados no Ceará.

Espírito
Previsto para junho um

dos melhores lançamentos
de 92 na área filosófica: A
rida do espirito, de Hannah
Arendt [foto]. The life of
mind foi o último livro da
pensadora alemã e aquele
com o qual. depois de muito
escrever sobro política, ela
voltou á filosofia. Sairá pela
Relume-Dumará.

Mario Pontos

OS MAIS VENDIDOS KO BRASIL

K" FI CCAOsemana
O manipulador. I rederick Forsyth. Record. 528 p. Apesar

Ido 
fim da guerra Iria. serviço seereio britânieo tem moti-

vos para manter espião na Rússia.
Juízo final. Sidney Sheldon. Record, 368 p. Olieial da
Marinha americana descobre que a Terra esta .sob ameaça
dc invasão.

lllima
semana

Semanas
na lista

2

3

20
Romance negro. Ruben Fonseca. Companhia das Letras,
188 p. Sete histórias contadas entre os labirintos das ruas
cariocas e a clássica Londres do início do século.

J

5

6

7

8

9

10

O Evangelho secundo Jesus Cristo, José Saramago. Com-
panhia das Letras, 446 p. A vida de Jesus romanceada com
discrepâncias em relação à Bíblia.

3

23
O alquiinista. Paulo Coelho. Rocco, 248 p. Jovem pastor
encontra um alquimista que lhe ensina como entrar na"alma do mundo". 53
O brilho da estrela. Danielle Steel. Record, 384 p. Perso-
nagens seguem por caminhos turbulentos até alcançarem
o topo de suas aspirações.
Hilda Furacão. Roberto Drummond. Siciliano, 2(>0 p. Nos
anos 60, uma jovem deixa o luxo da alta sociedade de Belo
Horizonte para torna-se prostituta.
Estorvo, Chico Buarque. Companhia das Letras, 142 p.
Dominado pela angústia, um homem narra as persegui-
ções e traições de que é vitima.
Brida. Paulo Coelho. Rocco, 2S6 p. Romance sobre a vida
de uma jovem iniciada na milenar tradição das feiticeiras
pagas.

17

38

52
Noite sobre as águas, Ken Follet. Siciliano, 408 p. Para
salvar suas fortunas, várias pessoas voam de Londres para
Nova Iorque ás vésperas da II Guerra Mundial.

Esta
semana NÃO- FICCÃO Última

semana
Semanas

na lista
Você pode curar sua vida, Louise Hay. Best Seller, 250 p.
Psicóloga americana apresenta orientações para vencer as
crises de depressão. 53

2

3

O poder dentro dc você. Louise Ha\. IK -! Seller. >4 p. O
equilíbrio entre corpo e mente a partir de uma técnica para
meditação desenvolvida pela autora.
Amar pode dar certo, Roberto Shinyashiki. Gente. 156 p.
Discussão sobre o egoísmo, o ciúme e o medo como
obstáculos á plena realização do amor.

4

5

6

Vida a dois. Moacir Costa. Siciliano. 176 p. Especialistas
em comportamento humano analisam as relações dos
casais nas no\as condições da sociedade. 11
A caricia essencial, Roberto Shinyashiki. Gente. 132 p.
Em linguagem simples, o autor propõe caminhos para a
busca do amor e a compreensão do outro.
Diário de um ma^o. Paulo Coelho. Rocco. 246 p. Um
homem resolve dedicar-se ao ocultismo e segue o Caminho
de Santiago em busca da iluminação. >2
Fusao do feminino. Chris Griscom. Siciliano. 216 p. A

7autora 
indiea um eamitiho para o autoeonhecimento, a

partir da pereepcao do principio feminino: yin. 1 6
Dance eiH|uanto e tempo, Shirley MacLaine. Record. 304 p. A

8atriz 
examina seu relacionamento com o mundo, recordando

momentos marcantes desde o inicio de sua earreira. 3
Dom supremo. Henry Drummond. Rocco, Si) p. Coletanea

9sobre 
espiritualidade e amor traduzida e adaptada por Paulo

Coelho. S
O amor de mau humor, sele^ao e traduvao Rui Castro.

a a Companhia das Letras, 216 p. Antologia ilustrada de frases
I U sobre a relacao homem e mulher. 1

' Esta
semana RADIOJORNALISMO

Manual de Radiojornalismo Jovem Pan. Maria Elisa Porcliat. Átiea. 20S p. (mia
de funcionamento do departamento de jornalismo da rádio paulista. Inclui
extenso ulossário de termos técnicos.

2

Informação no rádio. Gisela Swetlana Ortriwano. Summus. 120 p. A influência
política e econômica como ponto determinante para a estruturação e conteúdodos noticiários.
Encontro com a imprensa: o rádio lido. Clarice Ahdalla. Forense Universitária.
198 p. Coletanea de entrevistas realizadas diariamente, ao vivo, nos sete anos
do programa na Rádio JII.

Fontes: Livrarias Siciliano, Cultura e Saraiva (São Paulo): Siciliano, Dazibao e Sodiler
(Rio de Janeiro); Van Dame, Eldorado e Agência Status (Belo Horizonte); Capixaba,
A Edição e Logos (Vitória); Sulina e Globo (Porto Alegre); Livro 7, Síntese e Sodiler
(Recife); Cultura e Civilização Brasileira (Salvador).
3 A lista dos mais vendidos no Brasil toi estimada a partir de pes- quisas junto ás
livrarias das capitais acima relacionadas. O ajuste estatístico foi feito com base em
pesquisa da Câmara Brasileira il.. Livro e no ( v-n«. vi.- ( omérci» do IBGE.
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RECADO

Como Rouanet 
pode 

ajudar o livro

Tres propostas para o debute na próxima quarta-feira sobre o custo do livro no Brasil

Jorge Carneiro

secretário de Cultura do governo Collor,
acadêmico Sérgio Paulo Rouanet, está
convocando todos os envolvidos na

indústria livreira (autores, editores, livreiros,
fabricantes de papel etc.) para um encontro em
que se discutirá como será possível baixar os
preços do livro brasileiro. Como o próprio
secretário diz, é a werneckização da cultura, em
uma alusão á secretária Dorothéa Werneck.

Indiscutivelmente, o livro no Brasil é caro.
Muito caro. Basta compará-lo com produtos
estrangeiros semelhantes, para constatar esta
realidade.

O livro é caro devido a dois motivos
principais: inflação e recessão.

Como o editor recebe seu pagamento dos
livreiros e distribuidores após 60 dias, em média,
ele tem que embutir no preço de capa o custo
financeiro correspondente. Se considerarmos
uma taxa mensal de 20%, é fácil calcular o que
isto representa.

A recessão agrava o problema. A venda de possam pelo menos atenuar a gravidade da
livros tem diminuído drasticamente, e com isto situação.
as tiragem. O custo unitário'de um livro Sr. Rouanet deseja sugestões que possamaumenta com a diminuição da tiragem. efetivamente ser postas em prática, ai vão

Muitos têm atribuído os preços altos ao custo algumas:
do papel e à margem de lucro dás livrarias. Ma&fp5*' "** ^ -

? Jorge Carneiro é diretor da Editora Ediouro, RJ

o problema não se resolve por aí.
O papel fornecido pelas fábricas brasileiras é

mais caro que o importado. Mas o papel
importado está disponível a todos os editores e
chega aqui a um preço somente 18% mais alto
do que o do nacional. Com a modernização dos
portos, esta diferença diminuirá.
Í| Questionar a margem de lucro dos livreiros

; também não é a solução. G giro das livrarias
brasileiras é baixo, e vem diminuindo. Este giro
baixo achata a margem de lucro, e muitos
livreiros, provavelmente, terão que fechar suas
portas. Atribuir á culpa aos livreiros é injusto e
muito cômodo.

Enfim, como os dois verdadeiros problemas
— inflação e recessão—certamente não serão

_ resolvidos pelo secretário de Cultura, devemos
pensar em propostas mais modestas, que

para remessa
e livros.

2) uma definição clara do governo no sentido
de isentar a indústria gráfica na importação e na
compra de novas máquinas e equipamentos.
Isenção não só para as máquinas de impressão,
más para todos os equipamentos usados na
preparação de livros (digitação, paginação,
fotocomposição etc.).

3) diminuição do imposto de renda de direitos
autorais de escritores e tradutores, como foi
feito na Argentina.

Estas são apenas algumas idéias. Certamente
aparecerão outras. O importante é que todas
estejam ao alcance do secretário e que a reunião
não se transforme apenas num apelo para que
todos apertem ainda mais os cintos.

Os cintos não têm mais furos. O

A História não 
pára. 

Apenas se modifica.

A Companhia das Letras está lançando, ao mesmo tempo, o último volume da História da Vida Privada e o primeiro livro de uma nova coleção de história. Enquanto a
História da Vida Privada fez, em 5 volumes, um panorama da organização social desde a Roma Antiga até os dias de hoje, esta nova coleção reúne obras de fôlego lançadas
na Europa e Estados Unidos, abordando principalmente a história de países, povos e cidades. Não deixe de ler o último livro da História da Vida Privada, o que aborda
o período da Primeira Guerra aos nossos dias. E também não deixe de ler o primeiro livro da nova coleção, o Desconforto da Riqueza, de Simon Schama, que é sobre a
época de ouro da Holanda. Com estes dois grandes lançamentos da Companhia das Letras, você precisa ter consciência do momento histórico e fazer logo as suas coleções.

Companhia Das Letras
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O 
grande 

excluído

Discípulo de Lacan assinala as influências do Talmud no pensamento de Freud

0 O filho ilegítimo: as fontes tal-
múdicas da psicanálise, de Gérard
Haddad. Tradução de David Bogomoletz. Ima-
go. 270 p.. CrS 32.400,00

Paulo Blank

uando Tito, general roraa-
no, toma e destrói Jerusa-
lém no ano 70 dC, dá, sem

o saber, o último empurrão na tra-
jetória dos judeus rumo à radical
opção pelo simbólico. Sem prátria,
poder ou fronteiras, os judeus
transformam-se em Am ha Séfer, o
povo do livro. Excluídos dos es-
treitos limites de uma definição
formal do conceito de nação, assim
como Freud, posteriormente, do
saber oficial, os judeus passaram a
habitar o texto, ou melhor, as en-
trelinhas.

Sem o Templo para nele praticar
os sacrifícios rituais, é na palavra
empenhada, na letra viva, que o
judaísmo vai buscar sua fonte de
continuidade criativa. A mesma le-
tra mítica que Deus insere no nome
de Abrahão, o patriarca, ao esta-
belecer com ele e com sua descen-
dência o pacto, a brit, na aurora da
fundação do povo judeu."Rabi" Gerard Haddad, judeu e
discípulo de Lacan, encontrou em
Davi Bogomoletz, psicanalista e
estudioso do judaísmo, um tradu-
tor fiel e ágil de sua lese, um esfor-
ço erudito para dar legitimidade ao
filho excluído da psicanálise — o
próprio judaísmo
de Sigmund Freud,
até aqui reduzido
meramente ao di-
laceramento de al-
gumas possíveis
correlações tema-
ticas.

Esforço bem-
vindo, este, pois
tal qual no imagi-
nário cristão oci-
dental, também na
psicanálise o ju-
daísmo de Freud
ocupa o lugar do
grande excluído,
aquele que existe apenas para ser
negado.

E esta a primeira questão a sur-
gir, quando lemos o trabalho de
Haddad. Com rigor e método, ao
mesmo tempo que com extraordi-
nária leveza, ele nos introduz na
vastidão do Talmund, e busca para
a mesma um eco na não menos
vasta obra freudiana. Busca trans-
parente, sem escorregar — como
afirma o próprio autor — na hipó-

O livro conduz,

à compreensão

desta função

fundamental do

Talmud: o discurso

que surge no

lugar da falta

? Paulo filunk c psicanalista i
psicoicrapcula corporal

tese de que Freud conhecia o Tal-
mud. Prefere ele assinalar que tal-
vez se trate de um "retorno do
reprimido", o que, por mais estra-
nho que possa parecer, correspon-
de ao próprio desejo de Freud, o de
que algum dia a ciência viesse a
explicar essa misteriosa "constru-
ção mental" judaica. (Diferente,
oposto mesmo, é o livro recém-pu-
blicado pela própria ímago, Um
judeu sem Deus, de Peter Gay, em
que esforço do autor, aparente-
mente, é o de negar a Freud aquilo
que ele mesmo declarava: "... e por
ser judeu, estava (eu) preparado
para permanecer na oposição e
agir sem a concordância da 'maio-
ria compacta'" (Freud, Carta à So-
ciedade B'nai Brit, 1926).

E aí, no seu mito pessoal da
construção da singularidade, tese
que reaparece em Psicologia das
massas e análise do ego, que iremos
encontrar a representação mais
clara do judaísmo freudiano na fi-
gura do Excluído, enraizado na
trama essencial de sua obra alteri-
tária. Fora, portanto, da des-dife-
renciada "maioria compacta".

Num momento em que a idéia
do "fim da história" reanima em
muitos o desejo de ver negada a
multiplicidade, a obra de-Haddad
cresce em importância. Ouçamos,
como exemplo, o próprio discurso
oficial brasileiro, o mito da nação
sem minorias e sem tensões. Ou a
delicada maldade do discurso pri-
vado, quando alguém diz que 

"Fu-

lano é de origem
judaica", ou negra
etc., borrando o
choque alteritário
contido na palavra"judeu", "negro"
etc. Só por esse pe-
queno exemplo já
deveríamos valori-
zar a reapresenta-
ção pública desse
tema, excluído
também ele de
nossa reflexão in-
telectual.

Ultrapassando
os limites do saber

e do fazer psicanalítico, o livro de
Haddad nos conduz àa compreen-
são desta função característica e
fundamental do Talmud, o discur-
so que surge no lugar da falta.
Letra sobre letra, ergue-se o Edifí-
cio Invisível que irá substituir a
Jerusalém terrena e que, muitos sé-
culos mais tarde, é assim comenta-
do por Freud em carta à sua noiva:"Os historiadores dizem que, se Je-
rusalém não houvesse sido destruí-
da, nós, judeus, já teríamos desa-
parecido... (Mas) Não foi senão
depois da destruição do Templo
que o edifício invisível do Judais-
mo pôde ser construído."
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Haddad mostra como o próprio judaísmo
de Sigmund Freud (A) foi excluído da

psicanálise

Título do significativo primeiro
capítulo do livro, chave para a iden-
tificação mesma de Freud com um
judaísmo ainda que ateu, como
mostra Haddad, a palavra conduziu
ao fascínio da interpretação, ao des-
lindar compuslivo do mistério em-
butido na construção do toto bíbli-
co. Construção essa em cujo pilar
central reside o judaísmo dos caba-
listas, o Mistério, para todo o sem-
pre objeto de busca e da suprema
interdição. Desentocar o segredo,
transpassar os quatro níveis do co-
nhecimento — tal como na parábola
do Pardês (Pomar) — eis aí o esfor-
ço do Talmud, e também de Gerard
Haddad. "Quatro entraram no Par-
dês (os quatro níveis do conheci-
mento: literal, alusivo, simbólico e
oculto). Um renegou o judaísmo,
outro morreu, o terceiro enlouque-
ceu, e somente um retomou são e
salvo." A alteridade inevitável do
desconhecido, portanto, é perigosa.

Caminhando com o autor pelo
Pomar, o que mais iremos apren-
dendo é o respeito e mesmo o culto
da alteridade vigentes no mundo
do Talmud. Tal amor, espantoso
para quem o judaísmo é uma ima-
gem estática, destituída de histori-

cidade, aparece tanto
na fórmula de escolha
de líderes, em zugót
(dupla de mestres),
quanto na prática do
estudo talmúdico, na
técnica que impõe a
formação de zugót
(duplas de estudan-
tes), em que o olhar
altoritário se faz con-
cretude, e também nu-
ma tradição jurídica
espantosa, que rejeita-
va qualquer decisão
judicial do Sinédrio
(assembléia de sábios),
que houvesse sido to-
mada por unanimida-
de. É, sem dúvida, da
mesma raiz o denôme-
no da interpretação,
uma atividade que
pressupõe a existência
de um outro texto a
ser desentocado de seu
esconderijo nas entre-
linhas, e de mais ou-
tro, escondido nas en-
trelinhas deste, e assim
sucessivamente, ren-
dendo-se finalmente à
radical impossibilida-
de de tudo saber (o
sonho máximo do
Ocidente), ou seja, à
impossibilidade da
onipotência. É fácil
reconhecer aí a ferra-
menta principal do

psicanalista, genialmente reinven-
tada por Freud, que consiste preci-
samente no respeito radical pela
alteridade do paciente, altoridade
esta que o próprio paciente ignora,
e que terá que conquistar. (Talvez
por isso o judeu teria sido conde-
nado, no Ocidente, à invisibilidade
— e a psicanálise correu o mesmo
risco, se não houvesse surgido num
momento em que o Ocidente como
proposta já estava cambaleando.)

Prática da alteridade é o que no-
vãmente nos ensina o Talmud, ao
aplaudir a presença, em meio à di-
nastia centenárias de grandes mes-
tres, de conversos ou descendentes
de conversos, aclamados como guias
supremos do pensamento judeu. Em
vez de ocultar ou camuflar sua pre-
sença, eles são exaltados e ressalta-
dos. Em tal contexto, o autor —
com grande perspicácia — assinala
que a (assustada) tese freudiana de
que Moisés teria sido um egípcio em
nada teria espantado os sábios tal-
múdicos. Rabi Akiva, eles próprio
descendente de conversos, teria ado-
rado a idéia. E Freud teria podido
então compreender, quem sabe, o
mistério da "construção mental" iu-
daica. ~
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Fábulas cósmicas

Ítalo Calvino faz uma inspirada paródia do Gênesis com base na astrofísica

EU As Cosmicômicas, de ítalo
Calvino. Tradução de Ivo Barroso. Cia
das Letras. 160 pp CrS 27.500.00

Marcus Veras

Uma 

narrativa linear
que se alicerça no
fantástico de forma

tão precisa que a passagem
torna-se imperceptível. Ou
ainda, uma narrativa fantás-
tica que se alicerça tão bem
na estrutura linear do realis-
mo, que o leitor muda de
perspectiva sem se dar conta
que está sendo levado de um
reino ao outro. Onde está a
chave para a compreensão
de As Cosmicômicas, o quin-
to livro de ítalo Calvino pu-
blicado no Brasil? Melhor
não partir em busca desta
definição, e apenas se entre-
gar à fruição de um livro de
contos, que segundo o pró-
prio autor, tem antepassados
ilustres como Samuel Bec-
kett, Lewis Carrol, o mari-
nheiro Popeye e Jorge Luis
Borges. Pois corre-se o risco
de ficar aprisionado — para
sempre — entre as imagens
de dois espelhos que se refle-
tem mutuamente, atirando
ao infinito as questões do
começo deste parágrafo.

Calvino (1923-1985), um
dos mais inspirados autores
italianos do pós-guerra, ape-
sar de formado na escola do
neo-realismo, jamais abando-
nou a fábula como forma
narrativa por excelência. As
Cosmicômicas, que se emba-
sam nas teorias astronômicas
do surgimento do universo
para detonar um sem-fim de
hilariantes paródias do gêne-
sis. são narrativas comenta-
das por um extravagante (e
impronunciável) persona-
gem, Qfvvfq, que esteve pre-
sente a todos os aconteci-
mentos que deram origem ao
universo físico tal como o co-
nhecemos hoje.

Talvez a grande magia de
Calvino neste livro seja hu-
manizar uma série de eventos
dos quais só temos uma vaga
idéia fornecida pelos astrôno-
mos e astrofísicos, mesmo
assim em teorias que se con-
trapõem de forma definitiva.
Ao emprestar a alma huma-
na às estrelas, planetas, galá- 

'
xias, à lei da gravidade, à
condensação da matéria e

? Marcus Veras é redator do
caderno Esportes do JORNAL DO
BRASIL
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outros fenô-
menos pura-
mente mate-
riais, Calvino
redescobre o
homem como
medida de to-
das as coisas.

O próprio
trajeto do au-
tor pela vida já
mostra clara-
mente sua op-
ção humanista.
Depois de en-
frentar o fascis-
mo de armas
na mão, Calvi-
no desceu dos
Alpes, onde se
escondia com
seu grupo
guerrilheiro,
para ocupar
um lugar de
destaque na
Itália que se re-
fazia após a
guerra. For-
mou-se em le-
tras na univer-
sidade de
Turim e militou ativamente
no Partido Comunista Italia-
no, sendo redator da página
cultural do L'Unità. Em 1947
publicou seu primeiro livro 11
Sentiero dei Nidi di Ragno
(inédito no Brasil), onde um
menino narra as lutas dos
partigiani. Já na sua estréia o
gosto pela fábula se fazia no-
tar, arrostando a estreiteza de
seus companheiros de parti-
do, que por certo, preferiam
uma literatura mais engajada.

O romance com os comu-
nistas acabou de forma
brusca, em 1957, quando as
tropas soviéticas invadiram
a Hungria. Não dava para
conciliar a manu militari de
Kruschev, de nítida inspira-
ção stalinista, com o emer-
gente fabulário que Calvino
ia garimpando em meio a
assuntos tão vários como o
tarô, a decadente nobreza
italiana, as viagens de Mar-
co Pólo...

Se as portas da esquerda
se fecharam para ele, os Es-1
tados Unidos trataram de
acolher sua literatura com
um entusiasmo que só fez
crescer ao longo dos anos.
Susan Sontag e Mary Mc-
Carthy exaltaram o virtuo-
sismo do escritor, apesar de
seus críticos preferirem acu-
sá-lo de "escapista, cínico e
frio". Estas observações fo-

Arquivo

ítalo Calvino encena o nascimento do
universo de forma apaixonada

ram feitas a partir dos meca-
nismos utilizados pelo autor
para montar suas máquinas
fabulárias, pois em muitos
momentos ele abandona o
desenvolvimento da história
em nome do perfeito sincro-
nismo das engrenagens.

As Cosmicômicas foram
publicadas originalmente em
1965, antes, portanto, do re-
conhecimento de Calvino pe-
la público americano. As
narrações de Qfwfq sempre
se iniciam por um postulado
astronômico, de onde o nar-
rador emerge de forma bem
humorada ou romântica. Em
A Distância da Lua, o satélite

tinha uma ór-
bita bem pró-
xima à Terra, o
que permitia
que Qfwfq e
seus compa-
nheiros pudes-
sem apenas
saltar e pousar
no solo árido
em busca de
um milagroso
leite lunar. E
um estranho
triângulo amo-
roso se forma,
tendo como
pano de fundo
os influxos lu-
nares que, des-
de sabe-se lá
quando, atuam
sobre os cora-
ções apaixona-
dos.

Tudo num
ponto é Calvi-
no levado às
últimas conse-
qüências, pois
a concentra-
ção da matéria

em uma só região do espaço
no período que anteceu ao
Big Bang faz com que Qfwfq
e seus vizinhos se interpene-
trem, em um arremedo de
vida comunitária que mais
parece um pulcinaio, os cor-
tiços que fizeram as delícias
dos filmes italianos dos anos
sessenta. Já O Tio Aquático é
humor para ninguém botar
defeito, pois os seres viventes
vão abandonando as águas
em busca das terras recém-
consolidadas, mas há aquele
parente velho e conservador
que se recusa a adaptar aos
novos tempos. E, como se
não bastasse, acaba rouban-

do a namorada do jovem ba-
tráquio, o qual, melancólico,
fica sobre uma pedra a la-
muriar o amor perdido. Em
Os Dinossauros, o último da
espécie desce das montanhas
para viver juntos aos novos,
estranhos bípedes que con-
tam lendas apavorantes so-
bre os pré-históricos ani-
mais, sem perceber que um
deles está ali próximo, hor-
rorizado com as mentiras e
lendas que todos inventam a
seu respeito.

Nesta autêntica ópera-s-
paghetti-space, Calvino abre
uma trilha para aquecer as
sombrias regiões estelares
com amores impossíveis, de-
sejos reprimidos, triângulos
amorosos e até mesmo idios-
sincrasias italianas que aca-
bam se tornando universais.
Fica muito evidente o imen-
so prazer que o autor encon-
tra no seu oficio de escritor.
Mary McCarthy destaca o
paralelismo entre escrever e
fazer amor nos textos de
Calvino, paralelo que toca o
leitor em sentidos muito
mais amplos do que a mera
fruição do texto.

Além de autor premiado e
reconhecido internacional-
mente, Calvino foi um gran-
de incentivador de jovens es-
critores. abrindo as portas
da editora Einaudi (que pu-
blicou todos os seus livros
na Itália) para quem mos-
trasse talento e disciplina.
Para nossa sorte, há muito
mais ítalo Calvino para ser
traduzido e editado no Bra-
sil, o que dá, ao final de As
Cosmicômicas, um delicioso
gosto de quero-mais, que a
Cia. das Letras, ainda que a
conta-gotas, vai saciando, r
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aventures
seleçâo-e tradução de Francis Henrik
Aubart. Edusp. 160 p„ Ct$ 31.250,00.

a Este novo lançamento da
Edusp, sem similar em língua
portuguesa, é uma antologia
dos mais conhecidos contos
do foclore norueguês. Tais
histórias, que chegaram à
Noruega nos tempos dos
vikings, levadas pelos seus
prisioneiros celtas já
cristianizados, só no século
XIX foram finalmente
recolhidas pelos estudiosos
românticos, ganhando então a

Francis Henrik Áuberl (org.)

Os operários cariocas

Estado cvítico minucioso recupera preocupações marxistas e o cotidiano operário entre 1930 e 1970

^ Rio de Janeiro operário, de
Eulália Maria Lahmeyer Lobo e ou-
t'OS Access. 462 p„ CrS 25.000,00.

Leandro Konder

na ¦ os dias que estamos vi-
WM vcndo agora, sob o im-^ pacto do fim da União

Soviética, impressionados com
a desmoralização dos modelos
propostos pelas experiências
socialistas, os estudos históri-
cos dedicados ao movimento
operário correm o risco de des-
pertar um interesse bem menor
do que nas décadas preceden-
tes.

Tempos difíceis chegaram
para tais estudos. A atenção
esta tendendo a se deslocar pa-
ra fenômenos históricos menos
comprometidos com os proble-
mas da produção material da
vida em sociedade. As questões
relativas às condições econômi-
cas da atividade dos produtores
estão passando a ser encaradas,
com freqüência, como questões
que perderam muito da impor-
tância que os marxistas lhes
conferiam.

E provável, contudo, que os
efeitos da atual onda de entu-
siasmo neoliberal se esgotem
mais rapidamente do que su-
põem os beneficiários da situa-
ção vigente. É provável que em
breve os problemas vividos pela
massa dos trabalhadores ve-
nham a ser novamente reco-
nhecidos em toda a extraordi-
nária riqueza da sua

O Leandro Konder é escritor, autor de O
futuro da filosofia da práxis.

O bonde era um meio de transporte eficiente e barato muito usado por operários

significação histórica. E, quan-,
do isso acontecer, o volume co-
letivo Rio de Janeiro Operário
será devidamente apreciado co-
mo empreendimento importan-
te na retomada do exame críti-
co das transformações
realizadas no mundo do traba-
lho, entre nós.

O volume foi coordenado
pela professora Eulália Maria
Lahmeyer Lobo, da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
e da Universidade Federal Flu-
minense. Além de textos da
coordenadora, ele reproduz
também trabalhos de historia-
dores jovens que já são conhe-
cidos e respeitados pelos estu-
diosos da história do

movimento operário no Rio de
Janeiro: Pedro Tórtima,
Eduardo Navarro Stotz, Ber-
nardo Kocher, Antonio Olivei-
ra, Fátima Sebastiana Gomes
Lisboa, Mariza Simões e Luiza
Braga Martins.

Reconstituindo as vicissitu-
des do movimento operário ca-
rioca de 1930 até 1970, os auto-
res mostram que ele foi mais
intenso do que se poderia ima-
ginar com base exclusiva na bi-
bliografia atualmente disponí-
vel (que privilegia as fontes
referentes à história paulista).

Além dessa postura inova-
dora no que concerne á pesqui-
sa de fontes cariocas, os autores
investigam com especial cuida-
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do os movimentos da econo-
mia, as mudanças estruturais e
conjunturais, bem como as po-
sições do Estado (e as medidas
jurídico-políticas tomadas na
esfera estatal pelas classes do-
minantes). Eulália Maria Lah-
meyer Lobo e seus colaborado-
res têm plena consciência de
que a relação das idéias com a
ação não se reduz aos seus as-
pectos imediatos; ela depende
das circunstâncias em que as
idéias são acolhidas, reelabora-
das e aplicadas pelos homens.
Depende das mediações históri-
cas.

Os autores de Rio de Janeiro
Operário reassumem as preocu-
pações da tradição marxista.

Não se restringem, entretanto,
a reproduzir formulações
usuais na literatura "militante"
de 30 ou 40 anos atrás. Evitan-
do simplificações e generaliza-
ções propagandísticas, procu-
ram se apoiar em
procedimentos científicos rigo-
rosos (e para isso elaboraram
95 tabelas e cinco gráficos!). Ao
contrário dos "militantes" do
passado, eles se empenham em
não ignorar a perturbadora
complexidade das contradições
presentes no processo que ana-
lisam.

Além disso, dão passos inte-
ressantes no sentido de incluí-
rem em seu exame das condi-
ções socioeco n ò m icas
referências às mudanças ocorri-
das no dia-a-dia dos trabalha-
dores cariocas. Eulália Maria
Lahmeyer Lobo, por exemplo,
abordando a questão do trans-
porte, observa: "O bonde era o
transporte mais usado para os
operários que moravam no
centro ou próximo dele e era
considerado eficiente e barato.
As ferrovias adquiriram impor-
tância com a expansão das
construções operárias nos su-
búrbios, a instalação de fábri-
cas nessa região (...). Com a
retirada dos bondes, o declínio
das ferrovias e o predomínio
dos ônibus, o transporte piorou
e tornou-se mais caro."

Sem dúvida, novos passos
poderão e deverão vir a ser da-
dos nessa direção (da combina-
ção da história política com a
história da vida cotidiana), mas
Rio de Janeiro Operário, desde
já, tem o mérito de ter avança-
do num caminho fecundo. ?

PSICANÁLISE
O sexo esquecido, de Tony Ana-
trella. Tradução de Paula Rosas. Cam-
pus, 272 p„ CrS 29.900,00.
E3 O autor expõe a tese de que a
sociedade dita liberada esconde,
de fato, uma sexualidade vaga e
diluída; rejeição do corpo, pre-
conceitos, culto da eterna juven-
tude e corrida atrás de padrões
mutantes de beleza seriam hoje
normas de conduta. Ele mostra,
finalmente, como passamos do
sexo revoltado dos anos 60 ao se-
xo esqucculo da era da Aids.

HISTÓRIA
Os partidos militares no Bra-
sil. coordenado por Alain Rouquié.
Rucord, 1 56 p„ CrS 21.900,00
63 Publicado na França em 1980, o
livro faz uma análise do papel das
Forças Armadas brasileiras em di-

ferentes períodos da nossa história,
da proclamação da República aos
anos da abertura política, no go-
verno Geisel. O estudo é apresen-
tado pelo cientista político francês
Alain Rouquié que se propõe a
fazer uma nova leitura do poder
militar no Brasil. Temas como a
relação entre o exército e a política
no Brasil; a influência da Missão
Militar Francesa no início do sécu-
lo, e os conflitos interno entre os
militares no período da abertura
política são analisados por pesqui-
sadores brasileiros.
História da política exterior doBrasil, de Amado Luiz Cervo & Cio-doaldo Bueno. Ática, 432 p CrS55.000,00

a Amplo painel da política externa
brasileira nos seus diferentes perío-
dos, desde a independência do país
até os anos 80. No estilo das antigas
histórias diplomáticas, os autores.

especialistas em história das rela-
ções internacionais do Brasil, apre-
sentam as diferentes tendências da
nossa política exterior, sua função
histórica, e os meios e resultados
alcançados com ela.

ECONOMIA

Tudo sobre comunidade eu-
ropéia. de Vera Thorstensen. Brasi-

tliense, 288 p„ CrS 43.200,00

0 Com a proximidade da integra-
ção dos mercados econômicos eu-
ropeus, previsto para janeiro de
1993, a professora Vera Thorsten-
sen, da Fundação Getúlio Vargas,
analisa a importância da Comuni-
dade Européia no contexto inter-
nacional. O livro apresenta desde
as siglas e o Euro-jargão, até a
estrutura de poder, os objetivos,
instituições e recursos da CE. O
livro tem prefácio do ex-ministro
Bresser Pereira.
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As cruzadas da saúde

Álbum de fotografias resgata expedições sanitárias ao interior do vais no início do século

modo pelo qual o quadro trágico,
descrito c documentado por estes
sanitaristas. meio pesquisadores,
meio missionários, homens de ciên-
cia e de cultura enciclopédica, tor-
nou legítimas as críticas à política
oligárquica e enfraqueceu o apoio
da opinião pública das cidades a
essa política. Os movimentos de
contestação foram influenciados
pelos relatórios e livros publicados
pelos cientistas de Manguinhos.
Alguns, como Belisário Pena. che-
garam a tomar parte ativa na rees-
truturação dos serviços de saúde a
partir de 1930, ou foram seduzidos
por novas ideologias de mudança,
à esquerda ou à direita.

Uma segunda característica de
relevo: as expedições mostraram
que havia um Brasil arcaico, pul-
verizado por potentados locais e
regionais, desprovido de uma iden-
tidade nacional. O "BrastT' não
existia para as populações daquele
interior. Num dos relatórios, lê-se
que "raro é o indivíduo que sabe o
que é Brasil. Piaui ê uma terra,
Ceará outra terra (...). Pergunta-
dos se essas terras não estão ligadas
entre si, constituindo uma nação,
um pais, dizem que não entendem
disso. (...) A única bandeira que
conhecem é a do Divino".

Uma última observação diz res-
peito ao título do álbum. Num
primeiro momento o título parece
sugerir, por equívoco, que os expe-
dicionários partiam muito alegres
para os sertões do Nordeste ou
para a Amazônia, como se danças-
sem quadrilha: "Caminho da ro-
ça!" "Balancêr. Depois percebe-se
que a expressão é apropriada, pois
substitui certos títulos pomposos,
que projetos editorias desta nature-
za costumam apresentar Acresce
que roça lembra lavoura ou plantio
de subsistência — único traço de
resistência daqueles pobres — dia-
bos diante da servidão aos senhores
do extrativismo e do latifúndio. ?

I 

forma literária atual, que é a
mesma de 1845, quando pela
primeira vez foram publicados
em livro. Para a versão
brasileira, o organizador do
volume selecionou dez contos.
AJèm dos humanos, também
são personagens algumas
criaturas fantásticas e
maléficas, contra as quais

g lutam heróis civilizadores. É o
caso de Askeladen, que redime

1 seu povo ao vencer o arbítrio
e as artimanhas dos trolls.

I parentes dos ogros e dos
l\ ciclopes. Em elegante
a apresentação gráfica, a
n antologia é ilustrada com
íj desenhos de artistas

i noruegueses, que os criaram
1 especialmente para a segunda
3 edição dos contos, em 1852.
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0 A ciência a caminho da ro-
ça, vários autores. Fiocruz e Casa de
Oswaldo Cruz, 154 p., CrS
120.000,00

Luiz A. de Castro Santos

este belo álbum que a
Casa de Oswaldo
Cruz acaba de editar,

texto e registros fotográficos se fun-
dem harmoniosamente. O leitor se
sentirá cativado, desde a "Introdu-
ção", pelo texto dos autores de A
ciência a caminho da roça: informa-
tivo, enxuto, fruto de pesquisa séria

te meticulosa. Por outro lado, as
reproduções fotográficas do acervo,
preservado durante 80 anos por
funcionários de Manguinhos, exer-
cem a sedução e o encantamento de
velhas fotos, que as regiões retrata-
das de um Brasil remoto e desço-
nhecido só fazem realçar.

O álbum se divide em três par-
tes principais, conjugando texto e
séries fotográficas. A primeira co-
leção de fotos retrata a região entre
Pirapora, no Rio São Francisco, e
Porto Nacional, à beira do Tocan-
tins, que deveriam tornar-se, até
1922, pontos de ligação ferroviária
entre o Planalto Central e a Ama-
zônia. A direção da Estrada de
Ferro Central do Brasil solicitou
os serviços de Manguinhos para
avaliar as condições de salubridade
de toda a região, e obteve o con-
curso do cientista Astrogildo Ma-
chado, de um farmacêutico e dois
fotógrafos, que viajaram extensa
área em um barco a vapor, em
canoas e a cavalo, como parte de
uma missão de técnicos da Central
do Brasil. A missão visitou a re-
gião em 1911. A grande ferrovia,

? Luiz A. de Castro Santos é
sociólogo, professor-adjunto da
Ucrj e pesquisador licenciado do
Cebrap, em São Paulo.
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Carlos Chagas, ao centro, e os integrantes de uma expedição
do Instituto Oswaldo Cruz no rio Negro, em 1913

que teria o nome de Longitudinal,
nunca foi iniciada.

A segunda parte do álbum cobre
as expedições médico-científicas de
Manguinhos ao vale do rio São
Francisco em 1912, comissionadas
pela recém-organizada Inspetoria
de Obras contra as Secas. Naquela
época chefiada por um notável geó-
logo formado pela Escola de Minas
de Ouro Preto, a Inspetoria promo-
veu, através dos pesquisadores do
Instituto Oswaldo Cruz, um con-
junto de estudos sobre toda a re-
gião, que abrangia desde o levanta-
mento das condições de saúde e de
trabalho até observações sobre a

botânica e a zoologia. Durante me-
ses a fio, três expedições percorre-
ram em lombo de mula os sertões
do Nordeste e nos legaram precio-
sos relatórios de pesquisa — dos
quais o álbum extrai passagens es-
clarecedoras — e uma coleção de
fotografias das quais o álbum re-
produz cerca de cinqüenta, do fotó-
grafo José Teixeira. Talvez a mais
importante missão tenha sido a che-
fiada pelos cientistas Artur Neiva e
Belisário Pena, pela riqueza das
análises de caráter antropológico e
sociológico.

O terceiro segmento apresenta,
em texto e imagem, as inúmeras
expedições realizadas na Amazó-

nia entre 1912 e 1913 pelos medi-
cos Carlos Chagas, de Mangui-
nhos, Pacheco Leão, da Escola de
Medicina do Rio de Janeiro, e
João Pedro de Albuquerque, da
Diretoria Geral de Saúde Pública.
Comissionados pela Superinten-
dência da Defesa da Borracha co-
briram extensa zona de extrativis-
mo, registrando nos diários-de
viagem e em flagrantes fotográfi-
cos os modos de vida ou de sobre-
vivência das populações, a depen-
dência do transporte fluvial, a
precariedade das habitações dos
seringueiros.

A análise apresentada cm A
ciência a caminho da roça discute o

EDUCAÇÃO
Comenius: a persistência da
utopia em educação, de Woj-
ciech A. Kulesza. Unicamp, 216 p„
CrS 26.000.00

¦ A vida e o projeto pedagógico do
tcheco João Amós Comenius. que
viveu no século XVII e pretendia
regenerar o homem através da edu-
cação. O autor apresenta o método
comcniano. e mostra as influências
da tradição medieval, religiosa e
mística no pensamento do pedago-
go. além da suas idéias a respeito da
ciência e da modernização do ensi-
no. O livro mostra ainda as influcn-
cias da pedagogia comeniana entre
educadores brasileiros.
POES/A

Caribe transplatino: poesia
neobarroca cubana e riopfa-
tense. Organização e prólogo de
Néstor Perlongher. Tradução de Jo-

sely Vianna Baptista. Iluminuras, 134
p„ CrS 22.500,00
fl Seleção de poemas, organizada
pelo poeta argentino Néstor Per-
longher, dos mais significativos
nomes da poesia neobarroca his-
pano-americana, importante ver-
tente da poesia contemporânea. A
coletânea traz ao leitor brasileiro a
poesia do caribenho José Lezama
Lima. do cubano Severo Sarduy
(teórico do neobarroca), dos argen-
tinos Osvaldo Lamborghini e Nés-
tor Perlongher. entre outros. A
edição é bilíngüe.

DEPOIMENTO
Sob fogo cerrado, de Oliver L.
North com William Novak. Tradução de
leda Morya. Best Seller, 460 p., CrS
51.200.00
£3 Depoimento do ex-tenente-co-
roncl americano Oliver North so-
bre o escândalo Irã-contras, du-

rante a administração Regan.
North mistura dados de sua vida
administrativa a experiência de
Fuzileiro Naval às voltas com
missões secretas e conspirações na
Casa Branca. Dá a sua versão
sobre a ajuda militar dos EUA
aos contra da Nicarágua e a poli-
tica secreta da CIA para o Oriente
Médio e América Central.

SAÚDE

Planejamento criativo: novos
desafios em política de saúde.
Organizção de Edmundo Gallo, Francis-
co Javier Rivera e Maria Helena Ma-
chado. Relume-Dumará, 212 p., CrS
28.600.00

¦ Nove ensaios analisam os mo-
dernos modos de planejamento nas
políticas públicas — com destaque
pára a área de Saúde. A questão
do planejamento é debatida a par-

tir da proposta de uma nova rela-
ção entre o Estado e a sociedade e
em nome de uma nova racionalída-
de que comande o planejamento.
REPORTAGEM

Meninas da noite: a prostitui-
ção de meninas-escravas no
Brasil, de Gilberto Dimenstein. Ática.
168 p„ CrS 17.800.00
Q Reportagem-denúncia e diário
de viagem do jornalista Gilberto
Dimenstein sobre a prostituição de
menores no Norte. Nordeste e
Centro-Oeste do Brasil. O livro
traz um perfil e fotos de cada uma
das meninas-escravas e prostitutas
infantis descobertas durante um
tour de seis meses pela Amazô-
nia, período em que Dimenstein
investigou a rota do tráfico de car-
ne branca.
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Amilcar de Castro lança livro com suas obras e mo

Roselena !\'icolau

cio Horizonte — Ser considerado um dos
maiores escultores do país. com reconheci-
mento internacional, não tranqüiliza em

nada o espírito artístico de Amilcar de Castro. Ele foi
tomado de angústia quando se viu diante da realiza-
çào do livro que condensa sua obra, lançado na
semana passada em São Paulo e, na próxima terça-fei-
ra, no Rio (ver resenha na página ao lado). "Me sinto
vaidoso, mas também me preocupo, porque não tenho
a menor certeza se mereço uma coisa dessa", diz ele.

Exemplos de grandes artistas que não foram reco-
nhecidos em vida é o que não falta. Talvez por isso,
Amilcar não tenha escapado da dúvida e se sinta
pouco confortável com o privilegiado lugar que ocupa
na galeria da fama. "Em arte você não tem certeza de
nada. É tudo uma aventura. Ser homenageado dentro
dessa aventura é meio assustador", revela.

Amilcar de Castro sorri com parcimônia. Ele é
comedido nos gestos e na fala. Só esbanja mesmo
paciência. Ainda assim, apenas para algumas coisas,
como o incansável trabalho de criação. É avesso a
qualquer tipo de burocracia e assim justifica o fato de
ter abandonado a advocacia. Formou-se jovem em
Direito por influência do pai, que chegou a desembar-
gador. "Achava ótimo, gostava de estudar, mas não
achei bom na hora da prática. Tenho horror à buro-
cracia. não agüento nem fila de banco", confessa.

O Direito perdeu um aluno aplicado e a arte ga-
nhou um talento. Amilcar se descobriu como dese-
nhista, pintor e escultor no curso com Guignard, em
meio as árvores do Parque Municipal, bem no centro
de Belo Horizonte. Era a década de 40 e Alberto da
Veiga Guignard começava a formar toda uma geração
de artistas mineiros. "Era um professor maravilhoso,
mas sobretudo um amigo", recorda o escultor, ates-
tando a influência que o mestre exerceu em sua obra.

"Fiquei dez anos com ele na escola. Eu não tinha a

? Roselena Nicolau é repórter da sucursal
do JORNAL DO BRASIL.
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Três fases do trabalho de Amilcar e, embaixo, o desenho pronto com seu peculiar grafismo

preocupação de ser isto ou aquilo. Gostava do que
fazia e aprendia muito. Naquela época, a Escola de
Belas Artes não se prendia à nota, freqüência, toda
essa bobagem que matou a própria Escola", diz ele,
que, por ironia, encontrou na tarefa de professor um
meio para sobreviver. Amilcar de Castro acredita na
espontaneidade do artista. Nas paredes de seu amplo
apartamento em um bairro de classe média na capital
mineira, estão expostos vários quadros de seus quatro
netos, em especial de Alexandre, hoje com oito anos.

Na maior parte de sua vida, Amilcar de Castro, que se
casou com dona Dorcília aos 32 anos e teve quatro filhos,
dividiu seu tempo entre a arte e o emprego fixo, burocráti-

co. "Hoje, a arte dá algum dinheiro. Mas eu sempre me
sustentei foi com empregos e, assim, evitava sofrimentos.
Se eu não tivesse o dinheiro para pagar o colégio ou o
remédio de um filho, me sentia morto. Isso sempre foi
fundamental para mim", afirma.

Mas logo, Amilcar de Castro arrumou um meio de
conciliar a obrigação com o prazer. Não teve que ficar
por muito tempo se sujeitando a tarefas enfandonhas
como tesoureiro do Tribunal de Justiça ou até mesmo
como chefe de polícia, então a maior autoridade da
área no estado. No início da década de 50, mudou-se
para o Rio com a família e aceitou o convite de Otto
Lara Rezende para trabalhar como diagrmador na revis-

Um. modelo para todos os jornais

Fábio Dupin

JHk railear de Castro veio para o JORNAL
DO BRASIL em 1957, a convite de

-T -£*'À 
Odilio Costa, filho — na época, o che-

fe de redação — iniciando o processo de reforma
gráfica do JB. Sem data definida, ela aconteceu de
forma prudente. Foi um processo sem resistências,
que passou a ter profunda influência na renova-
ção de toda a imprensa brasileira.

Dizendo que o branco é a moldura do preto,
Amilcar, então, com 37 anos, criou a relação entre

? Fábio Dapia è editor de arte do JORNAL DO BRASIL

o corpo e a medida de composição, uma forma que
acomodaria o ir e vir dos olhos, 'a leitura do texto
começa da esquerda para a direita". Esta reforma,
executada com sucesso, fez escola, virou padrão
para os outros jornais, acabou admirada e imitada
por todos. A reforma que aboliu os fios de pagina-
ção, Tio não se lê, portanto não faz falta'. Sabia ele
que a frase não era verdadeira, mas para o mo-
mento necessária, pois a péssima qualidade de
impressão da época exigia esta atidude.

Com padrão arrojado para a época introduziu
fotos no jornal, criou a paginação vertical em
módulos de duas ou três colunas, retirou os
classificados, que ocupavam toda a primeira pá-

gina — feita com extremo cuidado até chegar à
forma de um L até hoje mantida.

O JB passou por mais uma reforma, em 1987,
com a introdução dos subtítulos nas matérias, o
alinhamento dos textos para facilitar a leitura, a
mudança de tipologia, a criação de quadros para
destacar matérias de conteúdo mais leve, enfim,
vários outros critérios gráficos e editoriais, mas
jamais esquecendo que Amilcar fez do JB um
modelo para todos. Ele conseguiu ao longo de
mais quase 37 anos, que os seus princípios conti-
nuassem a ser decisivos para as atuais alterações
gráficas acontecidas no jornal. O resultado disto
é que o JB continua fazendo escola.
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tostra por que é um dos melhores escultores do Brasil
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ta Manchete. A expiência era pouca. "Eu tinha uma
tabelinha e, em três meses, já estava jóia". Depois, a
convite do jornalista Odylo Costa, filho foi para o JB,
onde fez uma revolução gráfica (ver quadro pág. 8).
Depois do JB, Amilcar de Castro se empenhou na
transformação de outros jornais, como a do Estado de
Minas, o principal jornal do estado, Diário de Minas e até
publicações do norte do país. Ao lado do seu trabalho
como diagramador, Amilcar se empenhava em sua pro-
dução no campo da pintura, desenho e escultura.

A primeira escultura que fez com as características
atuais de seu trabalho é uma peça em bronze, em 1952,
com aproximadamente 50 cm de altura e confeccionada
para a Bienal. O modelo enfeita a casa de sua filha Ana,
mas, por algum tempo, repousou em um canto do ateliê
que o artista mantém no segundo andar de sua papelaria
no centro de Belo Horizonte. Na sala e outros cômodos
de seu apartamento, estão peças que serviram de protó-
tipo para esculturas famosas, que podem ser vistas por
milhares de pessoas, como o gigantesco monumento
inspirado no símbolo da bandeira do estado na área de
entrada da Assembléia Legislativa de Minas.

Amilcar mantém um ritmo contínuo de produção."Quando vou fazer um trabalho, fico preso nele. Nunca
largo nada. É como se esgotasse um momento", explica.
Ele não se apega a rótulos e sequer dá muita importân-
cia ao fato de ter sido um dos signatários, em 1959, do
Manifesto Neoconcreto. "Assinei o manifesto, mas nun-
ca deixei de fazer o que vinha fazendo. Sempre fiz, e faço,
o que estou sentindo". Para chegar a forma final de uma
escultura, com suas famosas dobras e cortes, são feitos
inúmeros desenhos. Ele acompanha de perto a feitura
das peças, fabricadas pela Indústrias
Metálicas Mil, em Belo Horizonte.
Os operários da oficina, conta, já
sabem como fazer as enormes obras
em chapa de ferro, mas demoraram
para chegar ao ponto. "Estranha-
vam o serviço. No início, era um
desastre. Hoje, eles fazem isso brin-
cando", diz o escultor. Em 1968,
Amilcar ganhou a prestigiosa bolsa
da Fundação Guggenheim e foi mo-
rar em Nova Jersey, nos Estados
Unidos voltando três anos depois
para o Brasil.

"Cheguei no país numa época
ainda brava", atesta, referindo-se a
ditadura militar. O escultor é um
homem cético quando se trata de
política. A desilusão não é coisa
recente, ainda que, agora, muito
mais acirrada. Em 64, respondeu a
um inquérito militar por ter sido
identificado como autor de uns car-
tazes para o Partido Socialista. Es-
capou sem grandes problemas, mas
é um crítico costumaz."Não tenho queda para esse ne-
gócio de partido", assinala. Mas
quase foi pego pelo pé, ou melhor,
pelo Partido Comunista. Foi salvo
por um discurso de Luiz Carlos
Prestes na presença de Getúlio

Vargas. Prestes elogiava Getúlio, conta Amilcar. "Aí,

pensei: não dá para fazer parte disso não".
Amilcar não deixa dúvidas do desânimo que sente

quando fala também no cenário político atual. "Era
ruim antes, com os militares piorou. Depois veio
Sarney e, agora, Collor, que é pior ainda. Este é um
país muito difícil", lamenta. "Os problemas brasilei-
ros não são apenas problemas, são tragédias. Não tem
jeito. Tem menino morrendo na rua e não há esperan-
ça que a coisa mude".

Também é conhecida sua falta de paciência para
tarefas maçantes do cotidiano fica explícita a todo
momento. Ele não dirige — utiliza há 15 anos o
serviço de um motorista de taxi —, não faz compras e
sequer sabe negociar sua obra. Para ficar livre do
problema, estipulou o preço de USS 2 mil para o
metro quadrado de seus quadros. O marchand nego-
cia, de acordo com o tamanho da crise e das nuances
de mercado. "Não sei vender, nunca tive talento para
isso", diz ele.

A vaidade não é um dos pontos fortes de Amilcar
de Castro. Ele não se dá ao trabalho nem mesmo de
colecionar as dezenas de artigos que são publicados
nos jornais e revistas sobre si ou sobre sua obra.
Mesmo ao som de Mozart — ele adora músicas clássi-
cas —, a sensação de desconforto ao falar do livro que
narra sua trajetória artística é aparente. "Qualquer
coisa que me focaliza, me da angústia". Ainda bem
que, desta vez, este sentimento não foi levado em
conta pelos responsáveis pela obra. Assim, saiu ga-
nhando todo o mundo da arte e dos admiradores do
grande Amilcar.

Escultura de ferro instalada em frente à Caixa
Econômica em Belo Horizonte
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Um escultor ainda

fora da escala

S Amilcar de Castro, organização de Alberto Tassinari,
com textos de Rodrigo Naves, Ronaldo Brito, Ferreira Gullar,
Hélio Oiticica, entre outros. Tangente, 176 p., CrS 40.000,00.

Wilson Coutinlio

Aos 

71 anos, o escultor Amilcar de Castro,
mineiro de Paraisópolis, pode se sentir um
artista consagrado. Mito nas redações dos

jornais, onde os diagramadores não se cansam de evocá-
lo como mestre e tutor, unanimidade em qualquer pane-
linha formada por artistas plásticas, que o colocam cm
um dos vértices do triângulo dos três melhores escultores
brasileiros deste século, junto com Sérgio Camargo e
Franz Weissmann. O bom senso imporia mais um:
Frans Krajcberg. Enfim, Amilcar de Castro chegou ao
ponto em que seu trabalho não admite discussão contro-
versa. O livro sobre sua obra que estará nas livrarias do
Rio na próxima terça-feira mostra porque o artista
atingiu a consagração unânime. Tem uma vantagem
sobre a maioria dos livros de arte. É barato. A desvanta-
gem é que a todas as fotos reproduzindo suas esculturas
são em preto e branco. A cor facilitaria a compreensão
do leitor devido ao tratamento que o escultor dá a
ferrugem - um tema em suas esculturas que aborrece os
formalistas do construtivismo. A ferrugem — Amilcar
sempre afirmou isto — serve como expressão do tempo,
um tempero existencial e até um pouco expressionista.
que a maioria dos críticos não gosta de focalizar. Em
compensação, o leitor encontrará textos atuais dos criti-
cos Rodrigo Naves e Ronaldo Brito, além de históricos
como o de Hélio Oiticica e o curto artigo, mas brilhante,
de Ferreira Gullar, que teve o privilégio de ver o nasci-
mento da obra de Amilcar.

Mostrando em seu livro esculturas e protótipos delas,
além de desenhos, que podem ser considerados coma
sugestões de esculturas esboçados no plano. Amilcar
mostra como a simplicidade pode ser geradora de uma
obra complexa. Trabalhando suas pesadas escultura-,
com apenas dois elementos, o corte e a dobra, o artista
inventou uma poética espacional surpreendente. Ela é,
ao mesmo tempo, sóbria e imponente, lógica e desafia-
dora da razão, carregada de otimismo devido ao seu
impecável desencadeamento construtivista. O livro apre-
senta estas características da obra de Amilcar e serve
como uma boa explicação sobre este artista maior da
arte brasileira. O que se lamenta não está em suas
páginas, embora a falta de um caderno de cor exibindo
suas esculturas seja um defeito que pode ser corrigido
em outra edição ou em outro livro. O que se lamenta é
falta de grandes esculturas de Amilcar que poderiam ser
vistas em espaços públicos. Um escultor como Scfl-ío
Camargo que trabalhava com a intimidade da luz pode-
ria fazer obras de pequeno tamanho. Amilcar. não. Ele
precisa de grandes espaços e peças grandes. Empresas,
governantes e ricos estão perdidos no tempo por não
bancarem este mestre que precisa de trabalhar em gran-
de escala. Até o Aleijadinho teve mais sorte. Q
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O fim da União Soviética, c. em
conseqüência, o da bipolarização do inundo
entre duas potências, inaugurou uma era
cujos problemas começam a ser delineados e
debatidos pela novidade geopolítica causada
pela supressão de uma das forças
antagônicas. A guerra do Golfo demonstrou
que. ao menos do ponto de vista militar, um
só Exército — o dos Estados Unidos —
assumiu a condição de "polícia do mundo".
A invasao de Granada e a do Panamá, pela
mesma força militar, serviram para
exemplificar a condição ímpar a que

A injustiça

do 

'apartheid'

tecnológico

Um debate entre Alvin
Toffler e o ex-ministro

Leonidas P, Gonçalves

Alvin Toffler — A guerra fria foi declarada finda,
mas estamos em face de crescente instabilidade mun- '
dial. O que na sua opinião seria a maior ameaça para o
mundo na próxima década?

Leonidas Gonçalves — Concordo que a guerra fria
está finda e que o cenário resultante é complexo e
instável. Os EUA, após a disputa ideológica queacabou em virtude da situação político-econômica
das URSS e da Guerra do Golfo, são a única super-
potência remanescente, contando com o apoio da
Europa, Japão, bem como da comunidade internado-
nal, através da ONU. Desde então, vêm impondo
novas regras ao convívio internacional, visando con-
gelar o status quo, em nome de uma estabilidde no
mundo. Não obstante, diria que ainda existem amea-
ças à paz mundial na década à frente. E são múltiplas:
as regionalizadas, decorrentes de questões territoriais
e impulsos nacionalistas; a geral, que continua a
subexistir latente em conseqüência da permanente
busca do poder mundial Penso que os problemas na
URSS, hoje CEI. em particular as dissidências nacio-
nalistas, podem ser obviados. A percepção estratégi-
ca. por parte das repúblicas separatistas, das vanta-
gens que traz a existência de uma Comunidade (ou

[j Alvin Toffler c autor dc A tcrccira onda, e Leonidas Pires
Gonçalves, ex-ministro do Exército do governo Sarney.
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chegaram os Estados Unidos neste final de
século. Além dos problemas políticos e
econômicos que acarreta, a nova ordem
internacional põe em debate as forças
armadas de outros países e, em especial, as
do Terceiro Mundo. Estas questões são
discutidas aqui com a entrevista feita por
escrito pelo ensaísta americano Alvin
Toifier, autor de A terceira onda e
Powershift: as mudanças no poder, com o
general Leonidas Pires Gonçalves,
ex-ministro do Exército do governo Sarney,

e continua com artigos do vice-almirante
Armando Amorim Ferreira Vidigal sobre o
papel que deve desempenhar as Forças
Armadas na atual conjuntura; do
major-brigadeiro Oswaldo Terra de Faria,
presidente do Centro Brasileiro de Estudos
Estratégicos, e do general e cientista político
Carlos de Meira Mattos. Uma discussão
que mostra que lugar de militar não é só no
quartel, como prega o infantilismo de uma
certa esquerda ultrapassada, mas, sim,
debatendo com a sociedade e para ela.

Commonwealth) como segunda potência mundial,
determinará, novamente, esta união, com característi-
cas próximas às do passado. O indiscutível poderio
militar e nuclear da Comunidade, aglutinado, voltará
a ser preocupante, com as conseqüências fáceis de
serem previstas. Dentro da próxima década? Talvez,
mas é impositivo que se anteveja esta possibilidade.

A.T. — Como o fim da guerra fria afeta a posição
mundial do Brasil?

L.G. — O fim da guerra fria pouco afetará, no
presente, a situação internacional do Brasil. Penso,
diferentemente de muitos, que há tempo não temos
recebido vantagens (diz-se que houve no passado), em
conseqüência da ameaça comunista, apelando para o
apoio paternalista dos EUA. Mas, de outro lado,
creio que, internamente, pelo fato de nos livrarmos
das ações insidiosas do movimento comunista inter-
nacional, teremos resultados positivos para o Brasil,
pois poderemos alcançar a paz ideológica interna
(perturbada no passado) e assim, todos juntos encon-
trar o caminho da grandeza.

A.T. — O que mais preocupa o Brasil no tocante à
sua Segurança Nacional?

L.G. — Atualmente, e nos próximos anos, no
tocante à Segurança Nacional, estou convicto, o pro-blema é evitar que os paises do Primeiro Mundo —
ou melhor dito, o G7 (o Grupo dos sete grandes jáconhecidos) — atinjam o propósito de nos impedir de
alcançar o patamar onde se encontram. Teoria ou
tese sem razões? Não. A leitura das atuações do G7
nas areas comercial, tecnológica (nuclear e outras),
ecológica e até etnológica, mostra claramente esta
interferência. Já gravamos o termo apartheid tecnoló-
gico para caracterizar a que nos submetem os Gran-
des nesta área. Este fato é injusto para todos do
Terceiro Mundo, mas muito especialmente para o
Brasil, considerando suas potencialidades — territo-
riais, riquezas naturais, contingente humano, desen-
volvimento tecnológico. PNB etc. Será que as nações
do Primeiro Mundo têm, realmente, medo da presen-
ça, no-futuro, de mais outra entre elas? Rival? É fácil
perceber isso, mas inadmissível.

A.T. — Pode imaginar algum cenário que possa
levar a uma guerra no continente sul-americano?

L.G. — Presentemente, nenhum. Razão: os países
do continente sul-americano estão preocupados,
atualmente, em se harmonizar e apoiar mutuamente,
a fim de alcançar seu principal objetivo — assegurar
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LconuUis Purs
do Exercito e o escritor Alvin Toffler:

questoes sobre politica-estrategica

Leonidas Pires Gonçalves (A), ex-ministro
do Exército e o escritor Alvin Toffler:

questões sobre política-estratégica



justiça social a seus povos. Realisticamente, entretan-
to, imagino que quando esta grandeza for alcançada,
provavelmente em duas, três ou mais décadas, os
choques de interesse poderão aparecer, como existi-
ram no passado.

A.T. — Podem ou devem os EUA tentar desempe-
nhar o papel de "polícia do mundo"?

L.G. — Os EUA já exercem, atualmente, este
papel. Como negar, se fatos recentes estão a compro-
var: Granada, Panamá, Guerra do Golfo, apartheid
tecnológico? Possuem poder militar e político para
tanto. Há, porém, algo importante a ser considerado:
exercido com elevado senso de justiça, responsabili-
dade e equilíbrio, pode ser positivo; realizado despo-
ticamente, esquecendo os direitos inalienáveis dos
demais, poderá desencadear crescente reação mun-
dial, com fim imprevisível.

A.T. — Estamos ingressando no período da Pax
América, Pax Nipônica, Pax Europa, Pax G7, ou em
outra que existam grandes potências regionais atuando
como polícias locais?

L.G. — Estou seguro de que estamos entrando no
período Pax G7. Há evidentes provas disto, como
resumidamente dissemos no item anterior. A Pax G7
preocupa os demais países do mundo pelas razões já
explicitadas. Excetuando-se os EUA, talvez preocupe
até mesmo os outros integrantes do Grupo, pois a eles
cada vez mais cabe apenas concordar com o que os
EUA sugerem e decidem. Pode ter o mesmo fim da
Pax Romana: ser objetivo do ataque de todos os
bárbaros do mundo. E sucumbir... ?

A força da

América Latina

integrada

O confronto Nortc-Sul

exige uma nova política pava
os países latino-americanos

Armando Amorim Ferreira Vidigal

Empolgados 

pela Pa: Americana, alguns analis-
tas já não querem ver finalidade para as For-
ças Armadas brasileiras. Para eles, com o fim

da guerra fria e a inevitável integração dos países da
América Latina, desaparecem as hipóteses de guerra, e,
num país como o nosso, mergulhado numa crise socioeco-
nômica que compromete a sua governabilidade, os gastos
militares não se justificam.

Esta visão superficial do problema é uma ameaça ao
futuro do país e precisa ser discutida por toda a sociedade,
antes que tenha conseqüências danosas de difícil reparação.

Para a maioria dos cientistas políticos, como Raymond
Aron, as relações entre os Estados são relações de poder, e
nada indica que essa situação venha a se modificar em
qualquer futuro previsível. A prátirca política, que, segundo a
conceituação aroniana, compreende, no campo externo, ações
diplomáticas e ações estratégicas (ou militares), expressa a

? Armando Amorim Ferreira Vidigal é vicc-almirante (RRM)

continuidade, tão magistral-
mente identificada por Clause-
witz, entre a política externa e
a guerra. Como instrumento
permanente da política, as
Forças Armadas são indispen-
sáveis e, em certas circunstân-
cias, insubstituíveis.

O fim da guerra fria en-
cerrou um período histórico
de alta confrontação, mas,
simultaneamente, de baixa
instabilidade, pelo medo de
um conflito nuclear. Uma
nova era está surgindo, ca-
racterizada por baixa confrotação — afinal, a disputa
perdeu o seu caráter ideológico e, portanto, seu radicalis-
mo —, mas, infelizmente, por alta instabilidade.

Mesmo os mais otimistas não podem ignorar os pro-
blemas decorrentes do esfacelamento do império soviético
e da própria União Soviética. A força desagregadora
responsável pela revolução em curso é o nacionalismo,
que, mantido sufocado pela opressão comunista, ressurge
com força incontrolável. A União Soviética e a Iugoslávia
(e em breve a Tcheco-Eslováquia) encontram-se em pro-
cesso de desagregação, justamente quando a tendência
universal indica o caminho oposto; as próprias repúblicas
que compunham a antiga URSS sofrem do mesmo mal e
correm o risco de também se fragmentarem.

Os territórios usurpados pela União Soviética durante a
II Guerra Mundial — da Finlândia, da Polônia, da Romê-
nia, da Techeco-Eslováquia, da Alemanha (o pequeno seg-
mento da Prússia Oriental que foi anexado à Rússia) —
serão, com certeza, reivindicados por esses países, tão logo a
fraqueza da Comunidade dos Estados Independentes o
permita. Dificilmente a Alemanha aceitará como definitiva
a perda da Prússia Oriental para a Polônia.

Com o desaparecimento do medo de um holocausto
nuclear — talvez um pouco
prematuramente! — há hoje
menor cautela nas relações
internacionais e, conseqüen-
temente, a possibilidade de
conflitos regionais aumenta.
Parece certo que os conflitos
antigos, que se conotavam
com o conflito Leste-Oeste,
tendem a ser resolvidos; ou-
tros conflitos, porém, sem a
mesma conotação, virão à
tona; bem como tendem a se
agravar conflitos que perma-
neciam latentes no contexto
da guerra fria.

A América Latina está
consciente da necessidade de
sua integração econômica e
de maior cooperação na área
politica. O Mercosul e o
Grupo do Rio são demons-
trações claras dessa com-
preensão. Com isso, a possi-
bilidade de conflitos
regionais no continente ame-
ricano, na fase atual, é muito
remota, embora nenhum país
da América Latina possa
aceitar uma inferioridade mi-
litar muito grande diante de seus vizinhos. Na realidade,
um certo equilíbrio de poderes na região (mesma percenta-
gem do PIB para a área militar?) contribuirá mais para a
integração, pela eliminação de receios e suspeitas, do que
um desarmamento sem sentido.

Basear a defesa da nação apenas em ideais abstratos,
tão fugazes como as formas que as nuvens tomam, parece
um risco inaceitável. Os conflitos surgem inopinadamente
e da direção que menos se espera. O Kuwait pagou um
alto preço pela sua imprevidência, não levando em consi-
deração uma hipótese de conflito com o Iraque. Como já
dizia Tucídides: "Dos deuses nós supomos e dos homens
sabemos que, por uma imposição de sua própria natureza,
sempre que podem, eles mandam."

A Nova Ordem Mundial, caracterizada pela existência
de uma única superpotência, os Estados Unidos — note-se
que é o seu incomparável poder militar que os caracterizam
como superpotência, já que politicamente necessitam do
apoio do Grupo dos 7 e economicamente do Japão e da
Alemanha —. veio pôr em destaque o confronto Norte—

A hipótese de que se

venham a fazer intervenções

no Terceiro Mundo para

proteger 
'interesses 

vitais'

não pode ser afastada

Kuwait: alto preço pela sua
imprevidência

Sul, antes eclipsado pelo Les-
te-Oeste. Caiu o muro ideoló-
gico mas aprofundou-se o
fosso econômico que separa
os ricos dos pobres.

Três importantes ques-
tões separam o Primeiro
Mundo do Terceiro Mundo
(a que se vieram juntar os
países do Leste Europeu, an-
tigamente no Segundo Mun-
do): apartheid tecnológico, a
ecologia e o narcotráfico.

Sob o pretexto de que as
modernas tecnologias per-

mitem o desenvolvimento de armas de destruição em
massa, como as nucleares, as químicas e as biológicas, os
Estados Unidos estão bloqueando o acesso dos países
subdesenvolvidos às tecnologias de ponta, o que, na
prática, cria novos obstáculos ao desenvolvimento des-
ses países, já que a maioria dessas tecnologias é de duplo
uso. Para os países mais desenvolvidos, a irresponsabili-
dade dos políticos do Terceiro Mundo torna esses países
claramente uma ameaça aos países responsáveis do Pri-
meiro Mundo. Saddam é um exemplo recente que com-
prova a teoria. Não há referência nessa análise a Hitler e
a Stalin, por motivos evidentes.

É inegável que cabe ao mundo desenvolvido a respon-
sabilidade pelas maiores agressões ao meio ambiente. É.
porém, nos países pobres e atrasados que se encontram
as grandes áreas a serem preservadas, não porque esses
países tenham adotado políticas corretas, mas porque o
subdesenvolvimento as protegeu. É do interesse do Pri-
meiro Mundo preservar essas áeas no interesse da huma-
nidade — em especial as florestas tropicais —, e, assim,
aumentam as pressões políticas e econômicas sobre os
países pobres, no sentido da proteção ambiental, sempre
que, no entender dos ricos, haja risco de ser afetado o

ecossistema global. Políticas
de desenvolvimento não
agressivas ao meio ambien-
te, que em geral compreen-
dem projetos em pequena
escala, quase sempre inefi-
cientes, são proclamadas co-
mo as únicas merecedoras
de financiamento interna-
cional e, eventualmente, de
ajuda externa. A hipótese de
que se venham a fazer inter-
venções no Terceiro Mundo
para proteger áreas conside-
radas de "interesse vital""
para a humanidade, ou para
impedir o "genocídio" de
populações indígenas, não
pode ser afastada.

O problema ambiental
está ligado ao problema da
população. Os altos índices
de natalidade característicos
dos paises subdesenvolvidos
criam hordas famintas que
agridem a natureza —- des-
matamento sem controle,
poluição das águas dos rios
etc. — e, o que é pior sob o
ponto de vista dos ricos, são

Arquivo

causa de migrações indesejáveis para os países desenvol-
vidos. Muito possivelmente, estas migrações serão o
grande tema da década atual, motivo permanente de
atrito entre o Norte e o Sul.

A questão das drogas é outro grande tema que separa
ricos e pobres. Os paises subdesenvolvidos são os gran-
des produtores da droga, enquanto a maior parte dos
consumidores está nos países desenvolvidos. Diante das
dificuldades em impedir o consumo, os ricos querem que
sejam reprimidos o plantio e o refino da droga, o que
transfere o problema para os pobres. As divergências
sobre esse ponto são mais um motivo para perturbar as
relações Norte-Sul. Afinal, foi alegado que a invasão do
Panamá se fazia para eliminar um importante elo da
cadeia de comercialização da droga e da lavagem do
dinheiro proveniente do seu tráfico.

A integração política, econômica e militar da América
Latina é o único recurso de que ela dispõe para enfrentar
as pressões que se fazem — e se farão — no sentido de que
ela aceite o status quo e se conforme com a atual divisão
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Francois Mitterrand: 'dever de ingerencia' a propdsito da Amazonia

do mundo cnliv ricos e pobres, entre ,»s que sabem e os
que nao sabem, entre os responsáveis que tudo podem e os
irresponsáveis que só podem o que se lhes permite.A cooperação militar entre os países da América Lati-
na nao irá criar ao sul deste continente um poder militar
capa/ de enfrentar uma grande potência militar, mas,
inegavelmente, terá uma enorme capacidade dissuasória,
como e fácil compreender. Renunciar a essa possibilidadee aceitar a condição de nação de segunda classe, dentro de
um sistema colonial apenas um pouco mais sutil do que o
que prevaleceu no século passado.

O desvirtuamento do papel das Forças Armadas dos
países do Terceiro Mundo, dentro de uma ótica que vem
sendo defendida com insistência por personalidades do
Primeiro Mundo, como McNamara, dará condições pa-ra a consolidação da Nova Ordem Mundial e tornará
perene a atual distribuição mundial da rique/a, injusta
e. paia nos. inaceitável.

Diálogo

mais do 
que

oportuno

O debate com a sociedade
mostrará que as Forças Armadas
não podem ser meras milícias

Oswaldo Terra de Faria

a primeira quinzena de março o jornal TheAvu York Times publicou uma série de re-
portagens sobre a estratégia dos EstadosUnidos para o período pós-guerra-fria, com base emdocumento atribuído ao Pentágono, no qual se ajustao segmento militar do poder americano aos objetivos

políticos de médio e longo prazos.( orno é próprio de uma sociedade que tem naautocrítica uma de suas forças de coesão, a divulgaçãode excertos do documento suscitou reações contradito-rias, tanto no âmbito da sociedade americana quantono da internacional, pelo pragmatismo de certas colo-cações, que chocaram aliados e adversários.
A leitura das reportagens induz a reflexões prospec-tivas sobre uma variedade de temas em foco neste final

de século, entre os quais o papel das Forças Armadasnas sociedades modernas. A propósito, o documento
não deixa dúvidas sobre alguns pontos essenciais: /) é
uma clara c ostensiva manifestação de poder de uma
nação com múltiplos interesses nos cinco continentes;

preconiza estratégias específicas e diferenciadas paraque sejam atingidos objetivos políticos encampados
pela nação, inclusive as necessárias a sufocar a emer-
gência de poderes regionais, de aliados ou não, quepossam representar desafios à atual supremacia ameri-
cana; 3) explicita, de forma inequívoca, a estratégia
militar adequada à condução de estratégias políticas eeconomicas: 4) evidencia, sem rodeios, o papel dasforças Armadas na estrutura de poder que comanda
tis destinos da nação.

Quanto ao último ponto, sem quaisquer veleidadesde compaiaçào entre nações com poder, interesses eobjetivos acentuadamente distintos, é licito argüir o
papel das Forças Armadas cm países em desenvolvi-
mento, tema ultimamente muito difundido por órgãos

? Oswaldo Terra de Faria é presidente do Centro Brasileirode Estudos Estratégicos
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de comunicação nacionais
e internacionais. No que
tange especificamente ao
Brasil, diante das coloca-
ções de articulistas e entre-
vistados, creio que se abre
um diálogo oportuno en-
tre a sociedade brasileira e
o segmento militar de sua
estrutura de poder.

A posição das Forças
Armadas na estrutura de
poder do Brasil comporta
abordagem em duas ver-
tentes: institucional e ope-
racional. A institucional
nos é revelada pela pró-
pria evolução de nossa lei
maior. A primeira Consti-
tuição republicana, da
qual Rui foi revisor e con-
densador dos quatro pro-
jetos em tramitação na
Assembléia Constituinte,
atribuiu às Forças Arma-
das: particularidade de
instituições nacionais per-manentes: destinação de
defesa contra ameaças ex-
ternas e de manutenção
das leis no interior; e con-
dição de garantes das ins-
tituições constitucionais.
As Constituições liberais
de 1934 e 1946 conserva-
ram a mesma linha de
pensamento em relação às
Forças Armadas, na medida em que as mantinham
garantes de poderes constitucionais. Já a Constitui-
ção de 1967 e a Emenda Constitucional de 1969,
quando as tornavam responsáveis pela garantia de
poderes constituídos, retiraram-nas do patamar na-
ção para comprometê-las com o nível governo, fato
amplamente corrigido na Constituição de 1988. Cu-riosamente, portanto, não foi na Constituição juradade 1824, nem nas decretadas de 1937, 1967 e 1969,
mas nas promulgadas sob a égide do poder civil queàs Forças Armadas foi atribuído papel constitucio-
nal relevante.

A vertente operacional se revela no curso de nossahistória, quando as Forças Armadas brasileiras, des-dobradas em todo o território nacional, registraram
participação relevante em sucessivos episódios políti-co-estratégicos, seja como elementos catalisadores daintegração nacional; seja como decididos guardiãesda integridade territorial; seja ainda como intransi-
gentes defensores de nossa soberania, no continente ealem-mar. Embora o conceito de soberania esteja em
plena evolução, há limites além dos quais as conces-soes transmudam-se em verdadeiras ameaças. A eli-minação voluntária de fronteiras econômicas é meta
perfeitamente aceitável pelos Estados a nível regionale está em plena gestação na Europa Ocidental, na
América do Norte, na Ásia e em seus primeirosensaios no Cone Sul com o Mercosul. A aboliçãoconsensual de fronteiras políticas, processo em evo-lução no grande projeto Europa, encontra resistên-cias por parte de alguns Estados. Já a pretensão de
países desenvolvidos de interferirem em áreas nãosubmetidas à sua soberania, porém unilateralmente
consideradas patrimônio comum da humanidade,
como o devo ir d'ingérence
sugerido por Mitterrand a
propósito da Amazônia, é
meta inaceitável pelo Bra-
sil, por configurar clara-
mente uma ameaça.

Em que pesem amea-
ças do tipo acima, há os
que advogam a transfor-
mação de nossas forças
armadas em forças de se-
gurança. pela inexistência
de inimigos visíveis. De

François Mitterrand:'dever de ingerência' a propósito da Amazônia

A modernização passa
pela conquista de
outros objetivos

como melhores índices
sociais para o povo

certa forma eles se alinham a opiniões do Sr. McNa-
mara expostas em conferência no Banco Mundial
sobre economia e desenvolvimento, realizada emWashington em abril do ano passado, propondomenos gastos militares no Terceiro Mundo, desde
que atendidas certas premissas. A nosso ver, todasfora do alcance do controle do poder nacional dosEstados do Terceiro Mundo, como, por exemplo, ade garantias de integridade territorial por parte doConselho de Segurança das Nações Unidas. Ora, oConselho está totalmente fora do controle do Tercei-ro Mundo e funciona em função dos interesses maio-res dos controladores reais.

Esta proposta desconsidera ainda a aspiraçãolegitima dos países em desenvolvimento, de ascende-rem, por dinâmica própria, a patamares superiores
de desempenho e, com isso, programarem a moder-nização de suas Forças Armadas. No caso brasilei-ro, essa modernização passa naturalmente pela con-
quista de outros objetivos, como a busca de melho-res índices sociais para o nosso povo, pois é exigên-cia até dos progressos científicos e tecnológicos
introduzidos nos armamentos que os homens" queirão manuseá-los sejam mais bem preparados emtermos de educação e higidez. As Forças Armadasestão em discussão pela sociedade brasileira, o que ébom para ambas. Só que a decisão sobre o seudestino deve ser exclusivamente nossa. Através dela,não tenho dúvidas de que opiniões apressadas eradicais, como as que consideram as Forças Arma-das desnecessárias pela ausência de inimigos visíveis,ou as que as vêem passíveis de transformação emmeras milícias, serão sumariamente descartadas.Inimigos potenciais existirão sempre, e compete à

nação preparar-se para cn-
frentá-los. Unidades decombate não se improvi-
sam; ou existem na pleni-
tude de sua capacidade
operacional, inclusive co-mo núcleo de desenvolvi-
mento de outras, ou são
apenas simulacros de for-
ças combatentes. Neste ca-
so, a sociedade que optar" por este caminho estará ir-remediavelmente sem se-
gurança. q
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Controle

mais do 
que

perigoso

A nova ovdem imposta

pelos países mais ricos
não convém ao Brasil

Carlos de Meira Mattos

O 
secretário de Defesa dos Estados Unidos, Sr. Ri-
chard Cheney, em visita a Brasília, em fevereiroúltimo, manteve encontros com o nosso presidente, com osministros Militares e o chefe do EMFA, tendo trocado

impressões sobre os problemas relacionados com a NovaOrdem Mundial, assunto com que o governo de Washing-
ton vem se preocupando após a desagregação do poder daUnião Soviética. Outras questões menores foram tratadasnos encontros realizados, entre as quais o combate aonarcotráfico.

A desagregação do bloco soviético decretou
o fim da bipolaridade nos campos da política eda estratégia mundiais.

A primeira notícia que tivemos sobre a
concepção norte-americana de Nova Ordem
Mundial está contida numa conferência pro-nunciada em abril de 1991 pelo ex-Secretário
de Defesa, Robert McNamara. Nessa confe-
rência, realizada no Banco Mundial, objetivan-
do aparentemente um estudo de redução de
orçamentos militares dos países em desenvolvi-
mento, o Sr. McNamara desenvolve a tese de
que a paz e segurança do mundo, após o fim da
guerra fria, devem ser asseguradas pelos Esta-
dos Unidos, juntamente com os grandes (Ingla-terra, França, Alemanha, Itália, Japão e nova
Comunidade russa). O Sr. McNamara refere-se
a esse grupo como G-7 (Great 7).

Como premissa básica para o funcionamen-
to do novo sistema destinado a assegurar a paze segurança no planeta, o Sr. McNamara esta-
belece as seguintes condições:
1) renúncia pelos sete grandes do uso da força
nas disputas entre si;
2) renúncia de cada um dos grandes de praticaratos de força unilaterais para a solução de
conflitos regionais;
3) acordo com o Conselho de Segurança da
ONU, no sentido de que os conflitos regionais
que venham a por em perigo a integridade
territorial de qualquer país, sejam solucionados
através da aplicação de sanções econômicas e, quandonecessário, de ações militares, impostas por decisões coleti-
vas e utilizando forças multinacionais.

O funcionamento deste sistema exige uma nação líder, e
esta missão seria exercida pelos Estados Unidos, sugere o
Sr. McNamara (como aconteceu na guerra do Golfo Pérsi-
co).

De abril de 1991 até hoje, idéias expostas pelo ex-Secre-
lário da Defesa foram discutidas em quase todos os fóruns
internacionais relacionados com os estudos políticos e estra-
tégicos. Sobre essas idéias já se pronunciaram o presidenteMitterrand da França, o Ministro de Relações Exteriores da
Inglaterra, John Major, e o chanceler alemão, todos, com
pequenas nuances, aceitando o esquema básico da Nova
Ordem, proposto por McNamara.

Vale a pena assinalar que a queda do Muro de Berlim e
suas repercussões no panorama mundial tiveram o efeito

? Carlos de Meira Mattos é general reformado do Exército
e doutor em Ciência Política pela Universidade Mackensie

semelhante a um final da esperada III Guerra, conflitoarmado que não aconteceu porque um dos contendores foiderrotado sem a necessidade de decisão militar. Realmente,com o desmoronamento da estrutura política e militar dosocialismo soviético, o grupo ocidental, liderado pelos Esta-dos Unidos, viu-se numa posição histórica muito semelhan-te à dos vencedores da I Grande Guerra (1914-1918) ou dosvitoriosos da II Guerra Mundial (1939-1945). Os líderes das
potências democráticas viram-se diante da necessidade decompor uma ordem mundial que assegurasse a paz dura-doura para todo o planeta. Este, o compromisso moral quehaviam assumido perante a humanidade.

Em nome da paz e da segurança foi criada, em 1919, aLiga das Nações, com sede em Genebra, que seria depositá-ria e fíadora dos postulados idealísticos contidos nas pro-messas do presidente Wilson, de Lloyd George e de Cie-menceau. Não vingaram, então, os anseios de paz universale de segurança para todas as nações, contidos na Carta daLiga das Nações. No final da década de 30 já estava omundo novamente envolvido na teia das ameaças bélicas,
que finalizaram com o irrompimento da II Guerra Mundial
(1939). Terminada esta, os estadistas das principais potênciavitoriosas, Truman (Roosevelt já havia falecido), Churchill,Attle e De Gaulle, viram-se diante da missão de honrarem
suas promessas democráticas de um mundo melhor, mais
justo e mais tranqüilo. Novamente os princípios de paz esegurança imperaram na criação da Organização das Na-
ções Unidas (ONU). Mais uma vez verificou-se que asambições políticas e econômicas predominaram sobre asintenções de um mundo melhor.

Segundo as estatísticas extraídas de respeitáveis publica-ções internacionais, como o Instituto de Pesquisa para aPaz, de Estocolmo (IPRIS), e o Centro de Estudos Estraté-
gicos de Londres, neste período de 47 anos posterior àassinatura da Carta da ONU, cujo propósito foi reestrutu-rar a política e a estratégia mundial visando a paz e asegurança universal, ocorreram ;no planeta 125 conflitos

armados regionais, causando quatro milhões de mortos.
Este o período chamado de paz.

Eis porque, agora, vencedoras sem guerra, as potênciasocidentais se empenham novamente em estabelecer uma
Ordem Mundial que retome os propósitos de paz e seguran-
ça internacionais, perseguidos, sem êxito, sucessivamente
pela Liga das Nações e pela ONU.

O modelo que tem servido de base aos estudos dos
organismos e institutos de pesquisas europeus é o aludido
projeto McNamara, cujos fundamentos resumimos no co-
mcço deste artigo.

Nos Estados Unidos, também, a formulação da Nova
Ordem Mundial vem sendo objeto de estudos e análises
intensivos de parte dos órgãos do governo e institutos
acadêmicos. Recentemente, na revista Comparative strategy,
primeiro número de 1992, o analista Louis Huddleston, do
War College, informa-nos sobre as correntes de opinião queali sc formaram na avaliação da política e da estratégia do
país para atender às necessidades do mundo do presente c
do futuro. Segundo esse autor, os politicólogos e estrategis-

tas norte-americanos estão divididos em duas posições prin-ripais: uma que defende o exercício, pelo país, de sua
hegemonia nacional sem interferências estranhas; outra que
julga que essa hegemonia nacional deve ser exercida em
cooperação com o grupo dos grandes, que exerce enorme
influência nas decisões da ONU e dos organismos financei-
ros internacionais (Banco Mundial, FMI, Clube de Paris
etc.).

O jornal norte-americano The New York Times, de oito
de março último, divulgou o resumo de um documento deautoria da Secretaria de Defesa dos EUA. Nesse documen-
to, a Secretaria de Defesa, que tem à frente o Sr. Richard
Cheney, teria já optado pela posição de hegemonia nacionaldireta, sem interferências de terceiras potências ou de orga-nizações internacionais. Baseado na posição da Secretaria
de Defesa diz The New York Times: "num mundo em que osEstados Unidos desempenham o papel de uma superpotên-
cia, por seu poderio militar ou por seu comportamento
construtivo de mais forte, melhor preparado e mais apto a
garantir a estabilidade e a democracia". O documento
aconselha os Estados Unidos a manterem forte presença na
OTAN, a defenderem os países do leste europeu originários
do Pacto de Varsóvia, a assegurarem a proteção militar daArábia Saudita e do Kuwait e a se prevenirem contra ocrescimento das tendências hegemônicas regionais, especial-
mente da parte do Japão e da Coréia do Sul, para isto
mantendo uma presença militar de primeira magnitude naregião asiática do Pacífico.

Analisando os conflitos passados e os previsíveis, o analis-
ta Huddleston aponta uma deficiência na Carta da ONU que,no caso da proposta de McNamara, se não for corrigida,'
dificultará a intervenção militar coletiva em tempo útil. em
caráter preventivo. O artigo 43 da Carta da ONU, capítulo
VII, prevê a criação de força militar de emergência apenas
para atender a situações específicas. Não autoriza'a existênciade uma força internacional permanente. Não dispondo oConselho de Segurança de uma força internacional perma-nente, sua ação, dentro da doutrina que seria

criada pela Nova Ordem, perderia efetivamente
a oportunidade, pois sua organização só poderiaser iniciada após o alastramento do conflito. O
autor Huddleston aproveita-se do exemplo do
conflito do Golfo Pérsico para opinar que, se o
Conselho de Segurança dispusesse de uma força
internacional permanente, poderia ter ocupado o
Kuwait, por solicitação de seu governo, antes
que Saddam Hussein tivesse concretizado suas
ameaças militares.

Não há dúvida de que a estratégia políticae militar que os Estados Unidos defendem
para atender á concepção de Nova Ordem
terá repercussões cm todos os países. Obriga-
rá cada um a uma reformulação de sua politi-ca exterior e de sua estratégia militar. Mais do
que isto, abalará profundamente a pedra fun-
damental do instituto do direito internacional
relativo ao princípio de soberania da nação-
estado. Nessa Nova Ordem, como foi delinea-
da acima, a plenitude do direito de autodeter-
minar-se, de autogovernar-se de todos os es-
tados estará em sério perigo.

A posição brasileira na Nova Ordem Mun-
dial ora em cogitação, baseada em qualquerdas hipóteses acima aventadas, no exercício
de um poder hegemônico mundial, seja poração direta, seja através de organismos inter-
nacionais, não é a que mais convém aos
interesses de nosso país.O Brasil, num mundo multipolar ou bipolar (depois daII Grande Guerra), sempre teve o seu peso estratégico.

resultante de sua liberdade de opção política. Mesmo ali-nhados no bloco ocidental, nosso alinhamento nunca foiautomático e sempre nos sobrou margem de negociação
política.

No cenário hegemônico de um só poder, nosso pesoestratégico se reduzirá, apenas, ao no>so valor real noconceito internacional, em termos de desenvolvimento tec-nológico, econômico e social; perdemos a capacidade de
participar do jogo estratégico dos poderei em confronto.

Anunciam os estudiosos da política e da estratégia queesta situação de hegemonia do poder será transitória e quevoltaremos brevemente á multipolaridade, com a consolida-
ção de quatro a cinco blocos: América do Norte, Canadá eMéxico (incluindo ou não a América Latina); Comunidade
Européia; um ou dois blocos asiáticos, sob a liderançarespectiva do Japão ou do Japão e da China; e a Com uni-dade Russa (hoje em busca de uma consolidação). Assimserá melhor para o Brasil.

Arquivo

Robert McNamara defende a tese que a segurança do
mundo deve ser garantida pelos Estados Unidos
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Josemar Ferrari

Para além da

autobiografia

mmmmi razendo como passaporte sua tese de doutorado
H dc\idamcnte carimbada pelos mestres da Univer-¦»> sidade de Paris i - Sorbonne, acaba de chegar ao

Rio a professora Maria Cristina Franco Ferraz, que inicia
imediatamente seu curso Xictz.sc/ic: tragédias c paródiasno programa de extensão da Faculdade de Letras da
1:1 RJ.

Será uma oportunidade para conhecer uma parte do
trabalho que Maria Cristina desenvolveu ao longo de
quase seis anos em sua tese. intitulada Tragédia, paródia e
\acrijii ia dinnisico. na qual faz uma leitura de Eccc homo.
a autobiografia de Niel/sche. Sob a orientação de Sarah
kolman. a autora faz uma uma reflexão sobre o que é
autobiografia a partir de um filósofo que "desconstruiu
categorias metafísicas que fundamentam o próprio gêneroautobiográfico: sujeito, identidade, representação e pro

fundidade."
Examinando a correspon

dência e procurando contex
tuali/ar a obra do filósofo ale
mão, Maria Cristina resgata
as tentativas que Nietzsche
acusado de antisemita, wagne-
riano, louco e fundador de re
ligiâo — fez para romper com
os mal-entendidos e apropria-
çãoes indevidas de que então
era vítima seu pensamento.

Para escrever sua tese. Ma
ria Cristina contou com uma
bolsa do CNPq e uma disposi
ção ineomum, que a levou
por exemplo, a aprender ale

mao no curto período de um ano. com o objetivo de ler a
obra de Nietzsche em sua totalidade, o que só é possívelno original. Essa determinação. Maria Cristina parece
conserva-la de volta ao Brasil: enquanto aguarda a defini-
ção de uma bolsa recém-doutor para poder ensinar na
pos-graduação do curso de Letras da Uerj. prepara a
traduçao de sua tese para o português, à procura de um
editor interessado.

Gejsnragaaass

Maria Cristina
Franco Ferra:

¦ () ( lube Naval vai pro-mo\er. nesla q uarta e
quinta-leiras, das 16 h às
!l) h. o seminário Os niih-
lares na soc iedade hrasilci-
ra. Participarão do semi-
nário o cientista político
Mareio Moreira Alves e os
almirantes Domingos Cas-
tello Branco. Roberto Ga-
ma e Silva e Armando A.
\ idigal. Os interessados
podem sc inscrever gratui-
tamenle telefonando para
(021) 2N2-I273. ramal 225.
E3 O diretor-geral da
Aliança Francesa do Rio
de Janeiro. Frédêric Du-
mont, fará uma conferên-
cia. em francês, sobre Tc-
dueation sentimentale:
Frédérie Moreau, Tanti-
Rastignac. A palestra será
realizada na próxima
quinta-feira, às 19h30. na
Aliança Francesa de Co-
pacabana, à Rua Duvi-
vier, 43 102. com entrada
franca.
¦ Eco <)2: ecologia ou ca-
louizaçào é o seminário
que o Centro Acadêmico
de História da UFRJ vai
realizar nos dias 15, 16 e
17 5 em Angra dos Reis.
Quem estiver interessado
em participar do seminá-

rio deve sc comunicar via
fax com César Lemos, pe-
Io número 221-1470.
ES Começa hoje, na Uerj.
o curso de extensão para
professores de inglês, com
aulas de todos os sábados,
das 9 h às 11 h. até o fim
do mês. As inscrições são
gratuitas e o telefone para
informações é 284-8322.
ramais2461 e 214"-.
£3 Termina sexta-feira o
prazo para quem quiser se
inscrever no curso sobre li-
citações promovido pelo
Núcleo Superior de Estu-
dos Fazendários (NU-
SEF) da Uerj. Informa-
ções: 248-5590.
EJ O Centro de Produção
da Uerj está com inseri-
ções abertas, até 4/6, para
o curso de pós-graduação
em psicologia clínica e, até
11/6. em psicologia jurídi-
ca. Maiores informações
pelos telefones 264-8143 e
284-8322, ramais 2417 e
2507.
0 Ainda na Uerj. o curso
de mestrado em Psicologia
e práticas sócio-culturais
está aceitando inscrições
de candidatos até 29/5. In-
formações: 284-0347.

Marcelo l)clla Nina, com sucursais

O crítico e historiador da literatura
Karlheinz Barck, aos 58 anos,
testemunhou no cotidiano a história de seu
país. Foi criança sob o nazismo, viu Berlim
ser cercada pelo muro. Como pesquisador
na Academia de Ciências de Berlim
Oriental, Barck viu a reunificação da
Alemanha e a dissolução da entidade em
que trabalhava. Mas o seu grupo de
pesquisa, que está editando um Dicionário
histórico dos conceitos estéticos, foi um dos
raros a merecer patrocínio estatal na nova

Alemanha, ficando ligado ao Instituto
Max Planck. Barck vai ministrar um curso
livre no Departamento de Teoria Literária
da UERJ sobre a obra de Walter
Benjamin, dando início às comemorações
do centenário de nascimento do autor
alemão. Ele também fará palestras na
Livraria Marcabru, nos dias 11 e 18, às
19h30 (ingressos pelo telefone 294.5994),
sobre Walter Benjamin e o surrealismo e O
trabalho das passagens. Barck falará em
espanhol.

Pensar no Leste

Marília Martins

Como eram as relações entre os
intelectuais e o partido? O sr. foi
membro do Partido Socialista Unifi-
cado da Alemanha Oriental?

Sim. Ingressei em 1964 e fiquei até
o final. Mas sempre fui muito critico
do partido e do regime comunista.
Desde 1976. sabíamos que as coisas
não podiam se sustentar como esta-
vam. Nessa época se intensificou a
repressão aos intelectuais críticos. A
Academia de Ciências apresentou
muitos projetos de refor-
ma do regime, inclusive
econômica, que foram ig-
norados. Já não existia
democracia interna no
partido, nem debate de
idéias. Com Gorbachev.
tivemos a ilusão de que os
projetos de reforma te-
riam o apoio da nova po-
lítica soviética e dos pode-
res oficiais da RDA.
Éramos todos favoráveis a
Gorbachev, exceto na sua
política frente às naciona-
lidades e aos movimentos
comportamentais. Gorba-
chev era machista. Para
ele, o lugar da mulher era
a cozinha. O regime não
soube ouvir as críticas e
fazer reformas a tempo.
Sei que hoje as palavras comunismo e
socialismo estão desacreditadas, mas
ainda creio que há um outro socialis-
mo, diferente do chamado socialismo
real, e que o capitalismo não resolve
todos os problemas sociais.

O historiador Robert Darnton
comentou no livro Dançando sobre o
nutro que os intelectuais desenvolve-
ram formas sofisticadas de autocen-
sura na Alemanha Oriental. O se-
nhor concorda com ele?

A situação até meados dos anos
60 era bem diferente daquela de
depois da construção do muro. que
foi uma solução "arreganha-den-
tes" para uma grave crise interna do
regime. A partir do muro. começou
a pressão no sentido de uma socie-
dade totalizante. ao mesmo tempo
que se convivia com uma autojusti-
ficação do regime como antifascista.

Mas havia um Departamento de
Publicações no Ministério da Cultu-
ra que era uma instância de censura
ao negar a publicação de certos tex-
tos. A primeira vez que se falou do
problema foi há apenas quatro
anos, num congresso de escritores,
em que se exigiu abertamente o fim
da censura na RDA. Foi um escãn-
dalo. No exterior se considerou essa
atitude tardia. Disseram que os in-
telectuais críticos da RDA, se com-
parados com os do resto da Europa
Oriental, haviam sido covardes, ti-
nham internalizado a autocensura

Oficialmente não havia censura

Karlheinz Barck: a posição de"ilustradores críticos dentro do
stalinismo" resultava numa cumplicidade

com o regime
como coisa natural. O que não se
disse é que a situação na Alemanha
Oriental era bem diferente da dos
outros países, pela existência de dois
estados alemães e de uma política
oficial de privilégios que dava per-
missão de estadia no exterior para
os intelectuais mais críticos, criando
na população a revolta contra aque-
les que defendiam um socialismo
diferente porque tinham privilégios,
que o resto da população não tinha.

E as relações entre o partido e a
universidade?

Na Academia de Ciências, vivia-
mos o que se poderia chamar de
splendid isolation. Trabalhávamos
com menor ingerência do partido
do que nas universidades. Havia
exceções. Os filósofos eram obser-
vados mais de perto porque deviam
desenvolver a idéia de um marxis-
mo único. Eu pensava em nossa ortodoxo. ?

posição na Academia de Ciências
corno uma espécie de iluminismo no
stalinismo. Achávamos que nossa
tarefa era desenvolver, dentro das
margens definidas pelo regime, es-
paços para posições críticas. É cia-
ro que quando os conflitos com o
sistema se tornaram agudos nós
percebemos que essa posição de"ilustradores críticos dentro do sta-
linismo" resultava numa cumplici-
dade com o regime. Desde os anos
80 tivemos que nos perguntar: qual
o limite entre crítica e cumplicida-
de? Hoje não tenho nada a renegar

do meu trabalho de pes-
quisa. Mas acho que po-
deríamos ter ido mais
adiante nas críticas.

Qual a atualidade da
obra de Benjamin?

A atualidade de Ben-
jamin vem da tentativa
de desenvolver, a partir
de Marx. um novo con-
ceito de história. Seu úl-
timo texto faz uma críti-
ca radical à social-de-
mocracia e ao marxismo
ortodoxo. A idéia de que
a história tem que inte-
grar o acaso e a catás-
trofe é muito atual. Te-
mos que aprender a
pensar em utopias nega-
tivas e não em utopias
teleológicas. Além disso.

vou falar da nova concepção de
estética de Benjamin, não-centrada
numa teoria abstrata das artes e
sim nas relações perceptivas entre
os homens, a partir dos efeitos dos
meios de comunicação modernos.
E por último vou abordar o con-
ceito de linguagem de Benjamin.
Ele percebeu que o maior trauma
das culturas modernas era o babe-
lismo. a mistura de línguas e uni-
versos culturais. Essa discussão se
encontra na raiz do que estamos
vivendo com a ressurreição dos
conflitos nacionais na Europa do
Leste. A vontade de superação do
babe lismo em nome de uma ideo-
logia única, de uma cultura ho-
mogènea, não funciona mais, seja
em nome da razão iluminista do
século 18. seja em nome de uma
concepção unitária do marxismo
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ROMANCE HISTÓRICO

Pelas águas do rio

Relato da expedição de La Salle pelo Mississipi retoma tema de
clássicos da literatura

¦ La Salle, de John Vernon. Tradução
de Aulyde Soares Rodrigues. Civilização
Brasileira, 312 p., Cr$ 55.700,00

Paulo Amador
oi Chateaubriand, em
At ala, publicado no ano
de 1801, quem inseriu na

geografia da literatura universal o
risco majestoso do Mississipi.
Concebeu sua paisagem com in-
tenções declaradamente apologéti-
cas, não com a exatidão do sábio,
mas com a visão do artista e do
homem de fé, procurando mos-
trar. pelo charme selvagem do
grande rio e suas margens, como
as verdades cristãs encontram es-
pelho nos cenários
da natureza e har-
monias no coração
humano. Chateau-
briand. além disso,
criou para leitores e
escritores do mun-
do inteiro aquele
grandioso e luxu-
riante locas amoc-
nus que, segundo
ele. deveria provo-
car nas pessoas um
efeito de paz abso-
luta. Não demorou
muito, e escritores
americanos desço-
biiriam que a paisa-
gem do rio, tal co-
mo explorado por
Chateaubriand, se-
ria o caminho mais
seguro para a uni-
versalização de sua arte; e Mark
Twain, com Huckleberry Finn,
conseguiria a proeza de ampliar o
efeito de sedução do Mississipi.
Finalmente, já em nossos dias. se-
ria a vez de William Faulkner, que
praticaria uma "teologia às aves-
sas" da que fizera Chateaubriand
e utilizaria o rio numa tematiza-
ção de sombrio fatalismo, como
em Gu down, Moses ou em Absa-
lom, Absalom.

Muita gente escreveu nessa
água. E agora surge mais uma
obra mississípica, o romance histó-
rico La Salle, de John Vernon, um
ainda jovem e não muito conheci-
do professor da Universidade do
Estado de Nova Iorque. É livro
que chega ao Brasil no mesmo
transatlântico fretado pela indús-
tria editorial norte-americana e
brasileira, navio em que viajam
desde passageiros de primeiríssima
classe, como Bellow, Styron ou
Mailer, até aquela gente de má
fama, lá e aqui, os produtores de
bloekhusters, cujo nome se omite

? Pauto Amador c escritor, autor dc
Rei branco, rainha negra.

em sinal de respeito às literaturas
dos dois paises. Viajando numa
classe intermediária, mesmo sem
ser o chamado grande livro, Lm
Salle tem méritos para ser bem
recebido. E para se falar em ter-
mos de critica biológica, o método
poundiano de comparação de lã-
minas de texto para aferição de
quantidade das obras literárias,
pode-se dizer que não tem a subli-
midade bíblica de um Go down, ou
a plasticidade clássica de A tala, e
está muito longe da vivacidade do
livro de Mark Twain. Mas é uma
leitura agradável. Um bom passa-
tempo.

O que o leitor tem no livro é o

tador pelas aparências de gigante e
pelos manitous, espíritos que açu-
lavam as iras da natureza e toma-
vam conta dos corpos dos ho-
mens. Enfrentou doenças, que iam
da inocente mas enlouquecedora
dor de dentes, até as febres e o
apodrecimento dos intestinos; os
ataques dos índios e a desconfian-
ça c luta fratricida entre os mem-
bros da tripulação. Ao fim de tu-
do, a foz do grande Mississipi,
objetivo da expedição.

A narrativa se processa através
dos diários e cartas de La Salle
(para o abade Bernou e para o
filho de Colbert), e do diário e
correspondência de Goupil, o car-

relato vivíssimo da viagem de ex-
ploração feita pelo Sieur de La
Salle (René Robert Cavelier), na
companhia dc vinte e três franceses
e dezoito abenakis e niohegans,
indios da Nova Inglaterra e do
Maine, desde o Rio Illinois (que
La Salle, por declarado puxa-sa-
quismo ao filho dc Colbert. cha-
mava de Seignelay), até a foz do
Mississipi, o velho Meschacebe de
Chateaubriand, e que La Salle, em
novo rasgo bajulatório, chamava
simplesmente de Rio Colbert.

Historicamente, essa expedição
aconteceu em 1682, quando os
franceses ainda eram donos de to-
da a região Sudeste dos Estados
Unidos, que viriam a perder em
1763, em conseqüência do Trata-
do de Paris. La Salle, como pito-
rescamente relata um cartografo
da expedição, "construía fortes
como outros homens fazem sapa-
tos", ao longo do rio, procurando
consolidar e ampliar as possessões
de Luís XIV, seu senhor e amigo.
Para tanto, mete-se numa aventu-
ra cheia de peripécias, na qual se
defronta com a grandeza do rio e
do cosmorama americano, assus-

tógrafo. para o padre Zénobe
Membré, que teria participado da
expedição. Textos supostamente
achados, coordenados e "moder-
nizados" por uma imaginária des-
cendente de Goupil, num arranjo
destinado a esclarecer um lado
sombrio na vida do cartografo,
um crime que teria sido cometido,
e numa tentativa de "apagar a
mancha que durante séculos" teria
marcado a saga da família. Um
bom recurso, já que permitiu ao
autor. John Vernon, dar contem-
poraneidade à narrativa de época.
E permitiu, adicionalmente, que o
autor realizasse uma convincente
alternância de vozes narrativas, a
do Sieur. homem culto e paranói-
co. cheio de reflexões em torno do
papel e grandeza da espécie huma-
na; e a do primário Goupil. instin-
tivo e em alguns momentos ani-
malesco. Este é o mérito literário
do livro, que oscila entre a realida-
de e o delírio, numa construção
competente, sem alcançar os ci-
mos da grande tradição narrativa
norte-americana, mas também
sem comprometer esse ainda des-
conhecido John Vernon. ?

Antônio Toe-íe-os

Crônica do

fogo anunciado

uando o fogo co-
ÍB meçou em Los An-

geles, ameaçando
alastrar-se sobre os Esta-
dos Unidos da América e
invadindo nossas casas, via
Embratel, corri para a es-
tante. Para salvar do in-
cêndio um livro do negro
James Baldwin, escritor
que já foi imprescindível para quem se preo-
cupava, aí pelos anos 60/70, com as questões
do nosso tempo, como direitos civis, mino-
rias, opressão, enfim, tudo que mobilizava
consciências. Autor de romances que se tor-
naram best-sellers (Numa Terra Estranha,
Giovanni etc), era no ensaio, porém, que Ja-
mes Baldwin se tornava ainda mais poderoso,"numa contínua linha de fogo poético", co-
mo diria dele o peso-pesado (branco) Nor-
man Mailer. Ele morreu não faz muito tem-
po. Se vivo fosse, agora podia dizer; "Tudo
isso já estava escrito. Está na Bíblia."

Sim. Foi das Escrituras que James Baldwin
extraiu o título do seu ensaio Da próxima vez,
o fogo!, publicado originalmente na revista
lhe New Yorker, em 1963. E que seria tradu-
zido no Brasil em 1967, em edição da Biblio-
teca Universal Popular, coleção de bolso da
Civilização Brasileira — e com prefácio de
Paulo Francis. "E Deus concedeu a Noc o
sinal do arco-íris: não mais a água — da
próxima vez, o fogo!" Corro para a estante e
lá está o volumezinho amarelecido pelo tem-
po, empoeirado, mas impressionantemente
atual. Pior ainda; como se a profecia já esti-
vesse sendo cumprida: a vez do fogo chegou.
E o estopim — sabemos todos — lbi a absol-
vição pela Justiça americana de quatro poli-
ciais brancos que há um ano espancaram
brutalmente um motorista negro. E há três
décadas James Baldwin escrevia: "Eram seus
(dos brancos) os juizes, os júris, as me-
tralhadoras, a lei — numa palavra, o poder.
Tratava-se, porém, de um poder criminoso, a
ser temido mas não respeitado e sobrepujado
de todas as maneiras possíveis..." Bem, o
revide a esse poder não começou agora, mas
agora assume proporções de uma guerra civil.
Tal qual nos contam as imagens da TV.

Baldwin vaticinava uma "vingança cósmi-
ca" contra o poderio dos bancos. E fazia uma
convocação aos brancos e negros "relativa-

mente conscientes", para 
"pôr cobro ao pesa-

delo racial, edificar o nosso próprio país e
modificar a história da humanidade".

Teriam sido suas advertências e seu apelo
tão em vão quanto o pacifismo de Luther
King. a luta dos panteras, o libelo de um
Eldridge Cleaver, as lancinantes autobiogra-
fias de Charles Mingus e Miles Davis, toda
uma longa história de protestos anti-racismo?
O certo é que pode vir mais fogo aí — um
togo de conseqüências previsíveis para o Im-
pério americano. E para o mundo. ?
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O talento de Clarice Lispector em versão para crianças

SI A mulher que matou os peixes, de
Clarice Lispector. Francisco Alves, 62 p„ CrS
12.240.00

Sônia Miranda

larice Lispector usou seu
talento para para escrever
também para crianças. A

mulher que matou os peixes, texto que
dirimi ao público infantil, tem as mes-
mas características de qualidade de to-
da a ¦ ua obra. O mercado reconhece o
lato: escrito em 1968. o livro está na
décima segunda edição. É uma boa
i porumidade para apresentar ao lei-
tor infantil a grande escritora que é
C larice e permitir que ele tome contato
com sua forma própria e muito pes-
soai de estruturar a narrativa, traço
marcante de sua produção literária.

Em A mulher que matou os peixes.
principio, meio e fim da hisória não
são apresentados da maneira tradicio-
nal. O texto é narrado na primeira
pessoa do singular e já na primeira
frase a autora-narradora confessa e
lamenta seu crime. O suspensa fica por
conta de se saber como o fato ocorreu
e se ela será ou não perdoada pelos
leitores.

Para se defender e tentar obter per-
dão. a autora interrompe o lio condu-
lor da narrativa num momento de teu-
são — "Tenho esperança de que até o
Um do livro vocês possam me perdoar. 

''
Sim? Não? — para falar dos vários
animais que passaram por sua vida. e
da convivência de amor que manteve
com eles.

São pequenas histórias completas

Sônia Miranda c professora da Escola de
Comunicação da UFRJ e autora de livros
infantis.

que se justapõem, como células inde-
pendentes mas indispensáveis para es-
truturar organicamente uma narrativa
maior. Somente na penúltima página o
fio condutor da narrativa-base é reto-
mado, quando a narradora declara
que "chegou a hora de falar" sobre seu
crime. Restabelece-se a tensão. Três
parágrafos depois chega-se ao clímax:
como e por que os peixinhos morre-
ram.

O texto termina com o mesmo pedi-
do inicial de perdão, feito agora na
forma direta: "Vocês me perdoam'.'" O
conflito entre o sim e o não é mais uma
vez apresentado. Só que então cabe ao
leitor solucioná-lo. E para isso certa-
mente terá que refletir.

As ilustrações de Carlos Scliar e o
projeto gráfico do livro — com a utili-
zação de muito branco para destacar a
composição em vermelho — valori-
zam ainda mais o texto de Clarice.

Cotação

Tema: O perdão
Assunto: O crime cometido sem in-
tenção merece ser perdoado?
Faixa etária a que se destina: de
9 a 12 anos
Habilidades estimuladas: relação
das partes com o todo e das partes
entre si; relação de causa e efeito; esta-
belecimento de analogias; capacidade
de análise e sintese; capacidade de de-
cisão
Formato: 16cm x 22,5cm
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Boris Schneiderman
Professor e tradutor de literatura russa

? Li, recentemente. Romance negro.
de Rubem Fonseca, e procurei
confrontá-lo com os demais livros do
autor. Cheguei à conclusão de que o
livro é um refinamento na obra de
Fonseca, um diálogo com a cultura e
história, que já existia nos livros
anteriores, mas que agora aparece mais
concentrado. Embora um outro ponto
alto. no mesmo sentido, tenha sido
alcançado com O cobrador.

Antônio Carlos Secchin
Crítico literário

13 Estou lendo Figuração da
intimidade, de João Luiz Lafetá, um
belo estudo sobre a poesia de Mário de
Andrade. E relendo A cabra vadia, de
Nelson Rodrigues, cuja obra de
cronista atinge um nível excepcional.
Pena que questões familiares estejam
impedindo a reedição de seus livros.

Claudius
Cartunista e ilustrador
Ei Estou relendo e sorvendo com
muito prazer Canteiros de Saturno, de
Ana Maria Machado, um livro que
passou despercebido e é muito bom.
Leio ainda Gramática expositiva do
chão, de Manoel de Barros. e
Conversas sobre o invisível, de
Jean-Claude Carrière.
Profissionalmente, leio quatro livros da
Melhoramentos, da Ana Maria
Machado, que vou ilustrar.
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eeí Paes Mendonça

com um desconto 
que 

dá cfosto.

e secunda a 
quinta

o 
para 

casais 
•

nas noites de domingo.
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Babr-Ooef

f

Paes ÍTIcndonça

No mês de maio o Baby-Beef Paes Mendonça

oferece duas deliciosas promoções:
- 20% de desconto sobre o total da

nota, de 2a a 5a feira, independente

de quantas pessoas estiverem à mesa.
~ 50% de desconto para casais nas

noites de domingo, ou seja, a parte
dela é por nossa conta.

Nada melbor para comemorar o mês

das mães e das noivas do que os pratos
da cozinka internacional, da típica

cozinka baiana e dos mais diversos

bu ffets, além de todo o conforto e da eco-

nomia que o Baby-Beef Paes Mendonça

está oferecendo a você. Venka e

comemore conosco.

Aceitamos todos os cartões de crédito. Estacionamento com manobristas.

Av. das Américas, 1.510, Barra - Tel.: (021) 494-2187 e Promoção válida de 03 a 31/05/92.
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Márcia Peltier e o 
(Sem 

censura'

A 
comparação é inevitável. Com a estréia
do programa comandado pela charmo-

sa Márcia Peltier na Manchete, o público tem
agora dois Sem censura para assistir. O da
TVE é um pouco mais longo, começa às 16h e
vai até as 18h30, enquanto o da Manchete fica
no ar das 16h30 às 18h. Outras diferenças?
Bem, o cenário de Márcia Peltier é um pouco
menos formal e ela trabalha com uma pequena
platéia que eventualmente participa dos deba-
tes. Lúcia Leme fica presa a uma cadeira que
apenas gira no centro de um círculo onde se
sentam seus convidados, mas ela compensa
esta rigidez com sua naturalidade na condução
das entrevistas. É um mérito pessoal.

Tirando isto, e as características de cada
apresentadora — Márcia tem o toque de classe
de uma dama da sociedade e Lúcia tem o
charme natural da desinibição dos repórteres
— sobra muito pouco para que se possa dizer
que o Programa Márcia Peltier e o Sem censura
sejam duas produções absolutamente distintas.
A isto se acrescenta o fato de que a própria
Márcia Peltier já comandou o programa da
TVE, e quando se sintoniza seu programa na
Manchete tem-se a impressão de que nada
mudou desde aquela época.

Por um lado, a estréia de Márcia Peltier
traz, de saída, um ponto positivo. É ela quem
substitui os monstrengos japoneses que torna-
vam intolerável a programação vespertina da
Manchete.' Seus debates, por si só, já dão ares
mais inteligentes à emissora. Só que televisão
também é show, e mesmo que não se espere de
todos os entrevistadores e apresentadores o
mesmo estilo de show man que fez do programa
Jô Soares onze e meia o preferido das produ-
ções deste gênero, é preciso que todos eles
ganhem um ritmo de espetáculo, ainda que a
matéria-prima em questão seja a informação.
Na primeira semana de seu programa. Márcia
Peltier encontrou algumas dificuldades para
alcançar este ritmo que pode tornar mais
atraente o seu programa e manter seu público
esperando sempre mais. Ela está conduzindo
seu programa como se fosse dirigido para um
círculo acadêmico. A sua vantagem sobre o
Sem censura é que seu programa tem uma hora
e meia de duração. Bom tempo. As duas horas
e meia do seu alter ego da TVE se transformam
numa maratona difícil de agüentar.

ARTHUR SANTOS REIS
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'New 

look'

Elton John (foto) não é mais
o mesmo...

Pelo menos no visual. Foi o
que revelou a Marília Gabriela
no Cara a cara que a TV Ban-
deirantes exibe dia 31.

O roqueiro, 45 anos, contou
a Gabi que mudou de figurino.

Trocou o estilo Chacrinha glitter
de vestir por algo menos escala-
fobético. O novo lay-out leva a
assinatura do estilista italiano
Gianni Versace.

A novidade vai aparecer na
capa do disco One, que será lan-
çado mundialmente em junho.

Em tempo: Elton John ga-
rantiu também que vem ao Bra-
sil em janeiro.

RAPIDAS
0 Glória Perez, autora de Clu-
be de mulheres — titulo provi-
sório da próxima novela das
oito — está em alta na Rede
Globo. Mesmo antes da es-
tréia, a direção da emissora
não cansa de fazer elogios a seu
texto.
¦ A prioridade das mudanças
na programação da Rede Glo-
bo é para o Fantástico. A emis-
sora pretende continuar invés-
tindo no programa com
reportagens de melhor conteú-
do. Objetivo: atingir cada vez
mais as classes A e B. Com
isso, as alterações previstas pa-
ra o Jornal cia Globo ficam para
depois.
O Nasce um cantor, com Neil
Diamond e Laurence Olivier;
Tacada mortal, com James Co-
burn e Ornar Sharif; O homem
que não existiu, com Steve Gut-
temberg, e O rei dos Kickbo-
xers, com Lauren Avedon, fa-
zem parte da Semana de ouro
que a TV Manchete exibe de 18
a 21, às 22h30.

A mostra Testemunhas da
história, do Museum of Televi-
sion and Radio, é um bom pro-
grama para segunda-feira, das

lh às 19h, na Pequena Galeria
do Centro Cultural Cândido
Mendes. Entre os destaques da
exposição — composta de fitas
de vídeo e aúdio e farto mate-
rial jornalístico e das rádios e
TVs norte-americanas — estão
o assassinato de John Ken-
nedy, a Guerra do Golfo, o
discurso de Charles Linden-
berg e o pouso da Apoio 11 na
Lua. Entrada franca.

Meu bem, meu mal, de Cas-
siano Gabus Mendes, estréia
semana que vem na televisão
portuguesa RTP, no horário
nobre. Em outubro é a vez de
Pedra sobre pedra, de Aguinal-
do Silva.

Dentro de dois meses —
depois de nove anos morando
em São Paulo — o cartunista
Miguel Paiva volta a residir no
Rio.
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Betsy fica nos bastidores para o irmao Marcos brilhar |

Â única

A figurinista Sandra Ban-
deira, 35 anos, poderia entrar
para o disputadíssimo Guiness
Book. Afinal é a única pessoa
que sabe de cor e salteado as
medidas de Xuxa Meneghel:
94 cm (quadris); 65 cm (cintu-
ra); 92cm (busto) e pé 37.

Depois de seis anos assi-
nando os figurinos da rainha
dos baixinhos — tanto para os
programas de televisão no
Brasil e exterior, quanto para
os compromissos sociais — ela
conhece todas as manhas e

Aprendiz de feiticeira
A diretora Tizuka Yama-

saki está fazendo escola. A
mais nova aluna é Betsy de
Paula, sua assistente de dire-
ção em Amazônia'. "Tizuka é
minha mestre japonesa".

Embora já tenha feito cine-
ma — assinou a direção dos
curtas S.O.S. Brunet e Por dú-
vida das vias, este último esco-
lhido pelo júri popular como
melhor filme no Festival de

Gramado em 88 — é a primei-
ra vez que se aventura em tele-
visão: "O interessante da TV é
que a gente faz hoje e amanhã
já está no ar".

Supertímida, Betsy não
pretende seguir os passos do
irmão, o ator Marcos Palmei-
ra, que interpreta o Caio de
Amazônia: "Sou muito tímida.
O Marcos não. Quando bate a
luz ele já está pronto para bri-
lhar".

manias de sua famosa patroa.
Sabe, por exemplo, que o pre-
to, o rosa e o branco são suas
cores preferidas. Os modelitos
são em tecido importado e os
tênis e botinhas confecciona-
dos sob medida numa fábrica
paulista.

Apesar da apresentadora
ter um guarda-roupa abarro-
tado, Sandra está sempre
criando novos modelos: "Ela

está sempre precisando de
roupa porque não gosta de re-
petir. Não é enjoada para se
vestir e, normalmente, aprova
a minha escolha."

GENTE
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PING PONG • JO SOARES
Dormir depois de assistir Jô Soares,

onze e meia já virou rotina na vida de
muitos telespectadores brasileiros. Afi-
nal, não é toda hora que aparece um
gordinho charmoso capaz de tirar "leite

de pedra" de entrevistados que muitas
vezes não sabem o que dizer. Sagaz e
bem humorado, Jô tem esse dom. Aos
54 anos, 125 quilos, é o único saque de
peso do SBT. Pelo menos até o final de
93, data em que vence seu contrato com
a emissora paulista. Homem de sete
instrumentos, Jô aparece todos os dias
na telinha, viaja pelo país com o show
Gordo ao vivo, faz programas de rádio,
colabora com a revista Veja e ainda
arranja tempo para curtir o casamento
com Flávia Pedras Soares (entre namo-
ro e casamento, estão juntos há 8
anos).

Você não pretende voltar a fazer pro-
gramas humorísticos?

Acho que o Jô Soares, onze e meia
também é um programa de humor. Não
no sentido convencional, mas também
tem humor. É um programa jornalísti-
co, um programa musical, um progra-
ma sério e um programa de humor. A
vantagem dele é que pode ser várias
coisas ao mesmo tempo.

Acha que o humor ainda tem futuro na
TV?

Acho que sim. E preciso não confun-
dir maneiras de se fazer humor, com
humor. Humor não é forma, é conteú-
do.

O formato dos programas humorísti-
cos não está desgastado?

Alguns formatos, sim. Outros, como
o Programa legal, não.

O Jô Soares, onze e meia é um dos
maiores sucessos do SBT. Na sua opi-
nião, porque o programa agrada tanto?

Modéstia à parte, acho que posso
falar do sucesso do programa com a
maior tranqüilidade, porque ele não é
só meu. Tenho uma equipe sensasional
junto comigo: a Diléa, que dirige e es-
creve, o Hilton, que escreve, o Willem,
diretor técnico e de imagens, a Rita e a
Vilma, que produzem, o Licínio e o
Adrian, que fazem as pré-entrevistas, a
Carla e o Clóvis como assistentes da
produção, a Yara na edição, o Max
Nunes, que já é parte da história da
televisão brasileira, e mais uma porção
de gente que batalha para fazer os çinco
programas da semana com competên-
cia. Me orgulho muito disso, porque é
uma idéia que eu batalhei para realizar.
O SBT acreditou e me deu o espaço.
Acho que o programa agrada por esses
motivos e também porque as pessoas
sentem que a gente gosta do que está
fazendo. É um programa feito com pra-
zer.

Do que você mais gosta no Jô Soares,
onze e meia?

Do clima de descontração e do ines-
perado.

De todos os entrevistados, quais os
que mais o surpreenderam?

Todos os entrevistados me surpreen-
dem de uma forma ou de outra. Depois
de mais de mil e quinhentas entrevistas é
difícil escolher apenas alguns.

Você já fez milhares de regimes. Vai
continuar insistindo?

Ainda bem que você tocou no assun-
to. Eu cheguei a pensar que, pela pri-
meira vez, ia dar uma entrevista sem

que me perguntassem sobre dietas. Ima-

gina que perigo! Alguém podia esquecer
que eu sou gordo!

Afinal o que você toma naquela cane-
quinha durante o programa?

Se eu não digo no programa, você
acha que eu ia dizer aqui?

Depois de quatro anos fora da Rede
Globo você ainda tem saudades? '

Não entendi o "ainda". Nunca senti
saudades jurídicas, só das físicas. Dos
amigos, que são muitos, sinto saudades
sempre.

Existe alguma possibilidade de você
voltar a vestir a camisa da Globo?

As camisas que eu visto são do Mi-
nelli e do Armando Ricardi. Quanto a
voltar para a Globo, como bom profís-
sional nunca descarto nenhuma possibi-

lidade. Como já disse antes, tenho lá
muitos amigos, como no SBT. Aliás,
tenho amigos até na TV Educativa.

A nível profissional, qual a avaliação
que você faz do SBT?

Para mim, a melhor possível. Tenho
total liberdade de criação e de trabalho,
nenhuma imposição ou proibição, nem
pedidos para! entrevistar esta ou aquela
pessoa. O clima de respeito ao que faze-
mos é também fundamental para o re-
sultado do programa.

O que você achou das mudanças no
ministério Collor?

Nunca falo de
política em entre-
vistas. Reservo isso
para os meus espe-
táculos de humor.

Qual o seu par-
tido político? Já
tem candidato?

Nem uma coisa
nem outra. Apesar
das minhas simpa-
tias, tenho que pre-
servar a liberdade
de" poder criticar
qualquer dos la-
dos.

Você está oti-
mista quanto ao fu-
turo do país?

Otimista eu es-
tou sempre. Só me
preocupa a distân-
cia do futuro.

Além do progra-
ma de jazz e do Jô
Soares, onze e meia
você continua fa-
zendo shows pelo
país. E da pintura,
você desistiu?

Não desisti. Só
não tenho tido
vontade de pintar
no momento.
Tempo é uma
questão de prefe-
réncia.

Com tantas ati-
vidades (programa

diário na TV, programa de jazz, colabo-
ração para a revista Veja, shows pelo
país) você ainda consegue arranjar tempo
para curtir a vida?

Como já falei antes, tempo é uma
questão de preferência, e trabalhar fa-
zendo aquilo que você gosta também é
curtir a vida.

Qual o seu maior defeito e sua maior
qualidade?

A minha maior qualidade é nunca falar
dos meus defeitos e o meu maior defeito é
nunca falar das minhas qualidades.

Como vai o casamento com a Flavi-
nha? Vocês pretendem ter filhos?

O casamento vai ótimo, muito obri-
gado. Quanto aos filhos, se pintar al-
gum, aviso você correndo.
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Incêndio

reduz elenco

de 

'Amazônia'

ais três mortes vão acontecer
em Amazônia — parte II. Ro-

sana (Maria Sílvia), Flor (Gláucia Ro-
drigues) e Tinoco (Haroldo Costa)
saem da novela da Manchete, quei-
mados num incêndio que irá destruir
o bordel de Manaus nos próximos
capítulos. "Agora ficam uns 30 perso-
nagens, um número justo, que a emis-
sora queria", explica Regina Braga,
escritora de Amazônia.

O incêndio é a vingança de Spinoza

(Antônio Abujamra) contra a traição
de Rosana. Tudo acontece quando
Maria Luísa (Julia Lemmertz) vai vi-
sitar uma paciente no manicômio e
descobre que Camille (Cristiana Oli-
veira) está internada lá, e não enterra-
da como se acreditava. O médico diz

que foi Rosana quem internou Camil-
le, e Maria Luísa, então, descobre que
a história da morte da dançarina, que
teria sido assassinada por seu pai, Pe-
çanha (Leonardo Villar), não passa de
uma farsa.

A moça, primeiro, acusa Rosana e
depois pressiona Spinoza, que só en-
tão descobre que Rosana o traiu e pôs
em risco todo mundo. "Para não con-
tinuar em risco, Spinoza decide termi-
nar com Rosana", antecipa Regina
Braga. A tarefa de incendiar o bordel
cabe a Spinoza, Ryan (José de Abreu)
e Francisca (Patrícia Travassos). Flor,
a gerente do bordel, e o farmacêutico
Tinoco não conseguem escapar e tam-
bém morrem em meio às chamas.

Além de eliminar personagens que"perderam 
a função na história", o

incêndio do bordel termina com outro

problema de Amazônia — Parte II.
"O cenário dele estava superdimensio-
nado, e cada vez que tínhamos que
gravar lá era um deus-nos-acudaex-

plica Regina. Agora, as atividades do
bordel de Manaus se transferem para
o barco de Adiba (Henrique Cuker-
man), que vai circular entre a cidade e
o seringal, levando meninas e trazendo
borracha.
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Maria Jos6 Lessa

I 

ANA CLAUDIA SOUZA

I racema Starling bem pode-
H ria ser chamada uma moga

de sorte. Em seu trabalho de g g g |
estreia na televisao conseguiu
contracenar com nomes ja con-
sagrados — como Rubens Cor-
rea, Anselmo Vasconcelos, Jo¬
se de Abreu e Antonio Petrin
— e conquistar um persona-
gem com trajetoria marcante:
Sungao, a empregada dos
Mangabeira, que depois de va-
rios percalgos parou no bordel
de Madame Rosana (Maria
Silvia) e agora forma entre as
meninas do barco de prostitui-
gao de Adiba (Henrique Cu-
kerman), em Amazonia — Par¬
te II.

Da cozinha da familia Man¬
gabeira ate o barco de Adiba,
Sungao percorreu um longo e
amargo caminho. Em Manaus,
a menina que vivia na floresta
ambicionando "conhecer ou-
tros mundos" se apaixonou
por Ryan (Jose de Abreu), pri-
meiro homem de sua vida e
grande vilao da historia, e se
viu despedida do emprego de¬
pois de flagrada pela patroa,
amante do mesmo homem.
Longe de Muru (Rubens Cor-
rea), o pai de criagao, restou a
mo?a o caminho do bordel, in-

pi dicado pelas meninas, as unicas5C1111U V ct5UUIlUClU5/, 11U UU1UC1  " 
que a acolheram quando esta- vazio escuras £ carinhoso "To comegandao", resume, ape-
va na rua. O mundo caiu, ela c ~ ,. A , , ,
viu que nao era nada daquilo com Sun«a0 e dlz 1ue Pode leva" lando'

que esperava e agora esta mo- ^

mim, pode ser ate por causa de ^ 
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uma paixao que nao acabou", gg gy| um tem vida bunita ou no). Os dois discutem, Tonho
analisa a atriz. vida feia. Vida e vida, nao consegue entender como

Mas, apesar dos reveses, "a Sungao." Desta forma simples, Sungao deixou tudo acontecer
essentia de Sungao nao mu- Muru (Rubens Correa) consola — principalmente o fato de ter
dou. "A transformagao dela foi a fiiha de criagao, no encontro "se deitado" com Ezequiel (An-

ZZ W dos dois a beira do rio, quando selmo Vaseoneelos), o eapataz

que ^rdespa^r Ma? ela mo«a Pede defuiPas Pela forma d° seringal - e acaba dando um

nao se modificou internamen- como voltou a floresta: tripulan- tapa em seu rosto. Adiba, que
te", comenta Iracema. Tanto te do barco da prostituigao. assiste ao drama de Sungao com
que uma das maiores dificulda- Compreensivo, Muru se oferece Tonho e Muru, muda sua atitu-
des da ex-empregada e se adap- para ficar com a filha, mas Sun- de e passa de cafetao a prote-
tar a rotina da casa. ''Ela nao gao nao aceita, alegando que tor de Sungao, "assumindo a
quer ser de ninguem , conta. 

precjsa ievar a frente sua vingan- postura de pai", como diz Irace-
Por isto mesmo, Iracema Star- d; Ct c\
ling desistiu de usar maquia- C* contra Ryan. _ ma Starling. Estas cenas estao

gem ou penteados exagerados O reencontro com o pai nao programadas para ir ao ar esta

na nova condigao de sua perso- foi o pior. Para azar de Sungao, semana. Conforme especula Ira-
nagem. "Minha expressao fica o barco ancora proximo ao se- cema, sua personagem tem tudo
muito plastica, irreal", diz ela, ringal onde ela foi criada, e para ser o grande problema na
que tem o cuidado de se ma- 

primeiro homem que Sungao vai vida de Ryan. Afrnal, ela e a
quiar sozinha, antes das grava- 

, 
,

goes, economizando em todos atender e exatamente seu ex-na- umca que se aproximou do algoz

os itens. morado, Tonho (Marcelo Galdi- e consegue escapar da morte.

Iracema 
já 

não tem medo da TV

m caminho difícil de en-
trar, um mundo cruel e

ingrato". Até passar no teste pa-
ra Amazônia e ganhar o papel de
Sunção, era essa a imagem que
Iracema Starling tinha da televi-
são. "Tinha medo do modo das

pessoas, de elas serem muito
egotrip e me agredirem, me de-
sestruturarem", lembra. Foram
necessários alguns meses de tra-
balho para Iracema modificar
suas impressões — pelo menos
em relação à novela da Manche-
te. "Como a novela não foi essa
explosão toda que se esperava,
pude ir devagar, me escolando,
trabalhando com pessoas mara-
vilhosas como o Rubens Corrêa
e o Anselmo Vasconcelos", co-
menta.

Sempre em dúvida sobre o
que fazer da vida, Iracema tra-
balhou em restaurante, loja de
roupa, diagramação de jornal e
foi professora primária até, en-
fim, encontrar o caminho da
CAL (Casa das Artes de Laran-
jeiras). A descoberta de que ti-
nha feito a escolha certa aconte-
ceu numa cena de Amazônia —

Parte II, quando Ezequiel (An-
selmo Vasconcelos), no bordel
vazio e às escuras, é carinhoso
com Sunção e diz que pode levá-

la de volta para o seringal. "Na-

quela cena senti o porquê de ser
atriz", recorda. "É uma realiza-
ção lá no fundinho, é como uma
oração a que você se entrega,
sem perder o referencial", tenta
definir. "Meu olho encheu d'á-

gua".
Aos 26 anos, Iracema Star-

ling viu sua carga de trabalho
aumentar e seu personagem ga-
nhar um novo caminho depois
das reviravoltas na novela da
Manchete. "Com as mudanças
na história, Sunção virou um
personagem secundário, mas
não acredito que tenha sido por
causa do meu trabalho", avalia.
E a escritora Regina Braga, au-
tora de Amazônia — parte II,
confirma: Iracema "é uma jo-
vem atriz emergente da maior
qualidade", que, além de talento
e carisma, "tem um borogodó
que os homens amam. Meu fi-
lho, o filho da Marilu Saldanha,
que também escreve a novela, os

que ligam estão encantados. Os
homens são apaixonados por
ela", constata Regina. Apesar
disto, Iracema reconhece que
ainda tem muito a trabalhar.
"To começandão", resume, ape-
lando.

Maria José Lessa

0 triste caminho da ingênua Sunção

ANA CLAUDIA SOUZA

Iracema 
Starling bem pode-

ria ser chamada uma moça
de sorte. Em seu trabalho de
estréia na televisão conseguiu
contracenar com nomes já con-
sagrados — como Rubens Cor-
rêa, Anselmo Vasconcelos, Jo-
sé de Abreu e Antônio Petrin
— e conquistar um persona-
gem com trajetória marcante:
Sunção, a empregada dos
Mangabeira, que depois de vá-
rios percalços parou no bordel
de Madame Rosana (Maria
Sílvia) e agora forma entre as
meninas do barco de prostitui-
ção dê Adiba (Henrique Cu-
kerman), em Amazônia — Par-
te II.

Da cozinha da família Man-
gabeira até o barco de Adiba,
Sunção percorreu um longo e
amargo caminho. Em Manaus,
a menina que vivia na floresta
ambicionando "conhecer ou-
tros mundos" se apaixonou
por Ryan (José de Abreu), pri-
meiro homem de sua vida e
grande vilão da história, e se
viu despedida do emprego de-
pois de flagrada pela patroa,
amante do mesmo homem.
Longe de Muru (Rubens Cor-
rêa), o pai de criação, restou à
moça o caminho do bordel, in-
dicado pelas meninas, as únicas
que a acolheram quando esta-
va na rua. "O mundo caiu, ela
viu que não era nada daquilo
que esperava e agora está mo-
vida pelo sentimento de vin-
gança contra Ryan, que, pra
mim, pode ser até por causa de
uma paixão que não acabou",
analisa a atriz.

Mas, apesar dos reveses, "a

essência de Sunção" não mu-
dou. "A transformação dela foi
casual. Sunção fica no bordel
por resignação, porque pensa
que está desgraçada. Mas ela
não se modificou internamen-
te", comenta Iracema. Tanto
que uma das maiores dificulda-
des da ex-empregada é se adap-
tar à rotina da casa. "Ela não
quer ser de ninguém", conta.
Por isto mesmo, Iracema Star-
ling desistiu de usar maquia-
gem ou penteados exagerados
na nova condição de sua perso-
nagem. "Minha expressão fica
muito plástica, irreal", diz ela,
que tem o cuidado de se ma-
quiar sozinha, antes das grava-
ções, economizando em todos
os itens.

Vingança vai mover 
personagem

"N um tem vida bunita ou no). Os dois discutem, Tonho
vida feia. Vida é vida, não consegue entender como

Sunção." Desta forma simples, Sunção deixou tudo acontecer
Muru (Rubens Corrêa) consola — principalmente o fato de ter
a filha de criação, no encontro "se deitado" com Ezequiel (An-
dos dois à beira do rio, quando selmo Vasconcelos), o capataz
moça pede desculpas pela forma do seringal — e acaba dando um
como voltou à floresta: tripulan- tapa em seu rosto. Adiba, que
te do barco da prostituição, assiste ao drama de Sunção com
Compreensivo, Muru se oferece Tonho e Muru, muda sua atitu-
para ficar com a filha, mas Sun- de e passa de cafetão a prote-
ção não aceita, alegando que tor de Sunção, "assumindo a
precisa levar à frente sua vingan- postura de pai", como diz Irace-
ça contra Ryan. ma Starling. Estas cenas estão

O reencontro com o pai não" programadas para ir ao ar esta

foi o pior. Para azar de Sunção, semana. Conforme especula Ira-
o barco ancora próximo ao se- cema, sua personagem tem tudo
ringal onde ela foi criada, e para ser o grande problema na

primeiro homem que Sunção vai vida de Ryan. Afinal, ela é a

atender é exatamente seu ex-na- única que se aproximou do algoz

morado, Tonho (Marcelo Galdi- e consegue escapar da morte.
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Uma terapia de 
grupo 

com

o 
público 

da Bandeirantes

CLÁUDIO UCHÔA uma moça de 28 anos portadora do vírus
da Aids. A entrevista da cantora Angela
Rô Rô também foi marcante, segundo Gi-
kovate, principalmente porque ela falou
abertamente sobre homossexualismo e
confessou que muitas vezes fica magoada
com o tom debochado que encontra nas
pessoas. Mas o Falando a verdade não pre-
tender apenas abordar temas ligados a
sexo e drogas, que serão discutidos nos
programas da madrugada. A educação, a
solidão e as questões profissionais estarão
sempre entre os assuntos debatidos no
final da tarde. "É a hora da Ave Maria. As
pessoas estão melancólicas e gostam de
refletir sobre seus problemas", justifica o
psicanalista.

reud, Lacan e Jung vão se tornar
íntimos de milhares de telespectado-

res em todo o Brasil. Isto porque estréia
nesta segunda-feira na Bandeirantes um pro-
grama do psicanalista Flávio Gikovate onde
os conflitos e problemas do ser humano vão
ser analisados sob uma ótica científica. Mas
não se trata de uma sessão de análise via
satélite. Gikovate vai receber convidados —
anônimos e conhecidos do público — para
discutir temas como a homossexualidade, a
violência e os mais variados traumas, sem
dar destino terapêutico a nenhum caso.
"Cientificamente seria um irresponsável se
fizesse isso", avisa o psicanalista, que atua
na área há 25 anos e
ficou conhecido na
TV como o apresenta-
dor do Canal livre,
também transmitido
pela emissora paulista.

Mas o clima de
confidencias ao pé do
diva não vai ser bani-
do de Falando a ver-
dade, apresentado de
segunda a sexta em
dois horários, às 18h
e às 2h da manhã, lo-
go após o Flash.
"Quem acompanhar
o programa vai ter-
minar conhecendo a
fórmula que um tera-
peuta usa para co-
nhecer a intimidade e
a verdade interior das
pessoas", explica o
psicanalista, que pre-
tende fazer observa-
ções genéricas e con-
fessa que tem a
pretensão de ajudar o
público com o pro-
grama. 

"Não 
quero

que ele sirva apenas
para o entretenimen-
to", garante, revelan-
do que as entrevistas
serão realizadas ape-
nas com pessoas que
tenham algo marcan-
te para contar e que
possam servir de
exemplo à popula-
ção.

Entre os progra-
mas já gravados, o
psicanalista conta
que ficou impressio-
nado com o relato de Gikovate vai colocar estrelas e anônimos no diva

Luís Carlos dos Santos

Poppovic promote ousadia !

Poppovic volta ao ar

com debates na rua

Um 
ano depois, Sílvia Poppovic es-

tá de volta à televisão. A partir
desta segunda-feira, ela estréia um pro-
grama na Bandeirantes com mais de três
horas de duração, das 14h45 às 18h. "Vai

ser um jornalístico ousado, revelador, pa-
ra mostrar a vida para valer", resume a
jornalista.

O programa Sílvia Poppovic será ao
vivo e na rua. As reportagens externas
terão um tema específico que será destrin-
chado ao máximo com participação de
repórteres de todo o país através das
emissoras da rede. "Vamos falar de todos
os assuntos: saúde, doença, política, com-
portamento, tudo o que for notícia, atua-
lidade. Vamos para a rua com todo j
equipamento necessário para mostrar tu-
do. Teremos uma câmera xereta que vai
revelar os mínimos detalhes do que está
acontecendo em volta do núcleo principal ;
da matéria", explica Sílvia.

O programa será gerado de São Paulo
mas o Rio terá sempre entradas diárias.
"Pretendemos aproveitar o bom humor e
o espírito do carioca para contribuir nas
reportagens. Podemos pegar, por exem-
pio, o pessoal que anda no calçadão do
Leblon para dar opinião sobre os assun-
tos", revela Sílvia. As cidades do interior
com repetidoras da Bandeirantes também
vão entrar na dança. "É importante que
se ouça o que cada parte do país tem a
dizer. A nossa intenção é fazer uma abor-
dagem holística dos assuntos", explica a
apresentadora.

8 O TV Programa



S D S j Q OfS

nnnrn uiifift #^0SS>138li

Rainha pornô, ópera e novo ataque pirata

A 

semana começa quente com a entrevista que

promete ser explosiva da bela Bruna Lombardi

com a "fera" 
(em pornografia) Cicciolina, na ma-

drugada deste sábado na TV Manchete. Mas, antes

disto, a TVE prova que está na luta, e mostra dois

musicais que têm tudo para se destacarem na progra-
mação, ambos também neste sábado: Zizi Possi e

Cauby Peixoto. Ainda nesta linha musical, os fãs dos

clássicos vão poder ver nesta segunda-feira, na Glo-

bo, a ópera Barbeiro de Sevilha, de Rossini.

f

A Terça-nobre desta semana traz mais um Tv

pirata, uma boa chance para seus criadores provarem

que a má impressão deixada pelo primeiro programa
desta temporada foi apenas um tropeço de estréia. E

os físsurados em novela vão poder acompanhar ou-
tra vez, a partir desta semana, Vale tudo, que entrou

para a história por causa do assassinato de Odete
Roitman. Fora isto, é bom ficar de olho na progra-
mação de filmes, especialmente a da Globo, que tem

títulos da melhor qualidade.
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O goleiro Gilmar é a garantia do Flamengo contra Portuguesa

FLAMENGO EM JOGO

O Flamengo não pode
perder para a Portuguesa
neste sábado se quiser conti-
nuar lutando por uma das oi-
to vagas da fase semifinal do
brasileiro. A ausência do ata-
cante Gaúcho e a extrema de-
pendência do irregular elenco
em relação ao veterano Jú-

DE VIDA OU MORTE
nior terminaram tornando

problemática uma classifica-

ção que parecia tranqüila. A
Globo transmite direto de

São Paulo esta partida decisi-
va para o rubro-negro — a
Portuguesa já está eliminada
— a partir das I6h.

MEDiOS-LIGEIROS LUTAM NA MADRUGADA

Dois experientes e vi-
toriosos boxeadores lu-
tam na madrugada deste >
sábado para domingOvN

pelo cinturão de Médios
Ligeiros do Conselho
Mundial de Boxe. Mel-
drick Taylor e Terry
Norris (foto) sobem ao
ringue para decidir um
título onde o equilíbrio
entre os dois é o princiJ
pai destaque. A Globo
transmite direto de Las
Vegas às 0h25.

AGENDA DE DOMINGO

Milan pode conquis-
tar antecipadamente

neste domingo o seu 12° título
de campeão italiano de fute-
boi. E mais: restando três ro-
dadas para o final da tempo-
rada 91/92, a seleção de Milão,
depois de 31 partidas, se man-
tém invicta na competição. O
fantástico retrospecto do time
dos holandeses Gullit, Rej-
kard e Van Basten, artilheiro

do campeonato com 22 gols,
sofre a sua última grande
ameaça neste domingo, em
partida que a Bandeirantes
transmite às 11 h. O Milan jo-
ga fora de casa contra o Ná-
poli, o terceiro na classifica-
ção, que tem nos brasileiros
Alemão e Careca — eleito pela
imprensa o segundo melhor
centro-avante do campeonato,
atrás apenas de Van Basten —
como destaques.

O 9h30 Camisa 9. De-
bates. (Rede OM).
O 11h Campeonato
alemão de futebol.
VT. (TVE).
O 11 h Mundo dos
esportes, variedades.
(Manchete).
O 11 h Campeonato
italiano de futebol.
Napoli x Milan. Dire-
to de Nápoles. (Ban-
deirantes).
O 11h30 Esporte e
ação. Variedades.
(Manchete).
O 12h Automobile.
Variedades. (Rede
OM).
O 12h30 Vôlei mas-
culino. Vasco x Flu-
minense. Válido pela
categoria infanto-juve-
nil. (TVE).
O 12h30 Campeona-
to sul-americano de

Fórmula 3. Direto de
Tarumã, Rio Grande
do Sul. (Manchete).
O 13h Torneio Sul
América de tênis. Fi-
nal. (Bandeirantes).
O 14h Esportíssimo.
Variedades. (Manche-
te).
O 15h Record nos
esportes. Varieda-
des. (TV Rio).
O 15h30 Barcelona
92. Boletim. (Bandei-
rantes).
O 16h30 Boxe inter-
nacional. Bobby
Czys x Dommy La-
lande. Reprise. (Ban-
deirantes).
O 17h Espaço ama-
dor. Variedades. (TV
Rio).
O 17h30 Fórmula 3.
Boletim. (Bandeiran-
tes).

O 18h Fórmula Indy.
Boletim. (Bandeiran-
tes).
O 18h Campeões do
ringue. Luta livre.
(Rede OM).
O 18h45 Campeona-
to italiano. Gols da
rodada. (Bandeiran-
tes).
O 19h Campeonato
brasileiro de fute-
boi. Vasco x Inter-
nacional. VT. (ban-
deirantes).
O 21h20 Show de
gols. (Manchete).
O 22h Gols do Fan-
tástico. (Globo).
O 22h Mesa redon-
da. Debates. Apresen-
tação de José Carlos
Araújo. (Rede OM).
Q 23h30 Torneio Af-
ter Sports de tênis
Compacto. (Manchete).

TV Programa o 9
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Educativa

mm Canal 2

7h43 O Execução do
Hino Nacional
Brasileiro

7h45 O Telecurso 2o
Grau

Educativo
8h O Reencontro
Religioso. Apresentação do
Pastor Fanini
8H30 O O Mundo da

Ciência
Documentário. Hoje: No espu-

9h C France Express
Atualidades sobre a França
9h30 o Imagens da Itália
Atualidades sobre a Itália.
Apresentação de Marina Co-
lassantt
10h O In Italiano
Curdo de italiano
10h30 O Alies Gute
C 'urso de alemão
11h Cl Love You
Curso de inglês. Apresentação
de Mareia Kriengel
11h30 O Globo Ciência
Documentário
12h O Globo Ecologia
Documentário
12h30 O Nações Unidas
Informativo da ONU. Apre-
sentação de Vera Barroso
13h o Educação em

Revista
Dedicado aos professores de i"
Grau. Apresentação de Vera
Barroso
13h3Q O Vivendo
Orientação, entrevistas e repor-
tagens sobre a terceira idade.
Apresentação de Jacyra Lucas
14h O Glub Glub
Desenhos internacionais. Apre-
sentação de Gisela Aranles e
Carlos Mariano
14h30 O Canta Conto
Jogos e brincadeiras infantis.
Apresentação de Bia Bedran.
15h o Missa Ao Vivo
Religioso
16h O Vôlei ao Vivo
Esportivo. Hoje: Seleção curió-
ca X Iide (juvenil feminino).
Direto do Ginásio do Flamen-
go
18h O Campeonato

Alemão de
Futebol

20h O Planeta Vida
Documentário da BBC de
Londres. Hoje: l indem ao reino
anima!
20h30 O Jazz Brasil
musical. Hoje: ,-I cantora Zizi
Possi. •( cantora traça um novo
rumo para sua carreira com um
repertório que inclui 'Eli te amo'
t Chico Buarque). 'Alvorada'
l Cartola s 'Com que roupa'
i Cartola :, 'Vida' ( Gonzagui-
nha c 'Rebento' f Gilberto Gil/
21h3G O Rede Brasil
22h O Sétima Arte
Filme: ,-í.v fofoqueiras
0h30 O Ensaio
Musical. Hoje: Cauhy Peixoto.
O cantor interpreta, entre outras
músicas. 'Marucungalhu'. A<'
me quite pus'. Solamente una
vez ' e C hão de estrelas '

1h30 O Execução do
Hino Nacional
Brasileiro

GtoSsp

(®) Canal 4

6h O Telecurso 2o
Grau

Educativo
7h20 O Um Novo tempo
Educativo
7h40 O Menino, Quem

Foi Teu Mestre
Educativo
8h O Globo

Comunidade
Jornalístico sobre as comuni-
dades
8h30 O National

Geographic
Documentário. Hoje: Egito:
Em busca da eternidade
9h30 O Paradão da Xuxa
Infantil. Apresentação de Xu-
xa.
12h40 O Globo Esporte
Noticiário esportivo
12h50 O RJ TV
Noticiário local
13h O Jornal Hoje
Noticiário, agenda cultural e
entrevistas
13h25 O Esporte

Espetacular
Esportivo
15h o Vídeo Show
Variedades sobre a TV. Apre-
sentação de Miguel Falabella
16h O Campeonato

Brasileiro de
Futebol

Futebol. Hoje: Portuguesa x
Flamengo
18h O Felicidade
Novela de Manoel Carlos. Dí-
reção de Denise Saraceni. Com
Maitè Proença, Tony Ramos.
Marcos Winter, Umberto
Magnani. Ariclê Perez. Moni-
que Curi. Herson Capri. Laura
Cardoso, Othon Bastos. Vivia-
ne Pasmanter. Ester Góes
18h50 O Perigosas Peruas
Novela de Carlos Lombardi e
Lauro César Muniz. Com Vera
Fischer, Silvia Pfeifer. Mário
Gomes. Guilherme Karan. Ta-
to Gabus. Beth Goulart. Irvving
São Paulo. Natália Lage
19h45 O RJ TV
20h O Jornal Nacional
Noticiário nacional e interna-
cional
20H35 O Pedra sobre

Pedra
Novela de Aguinaldo Silva.
Ana Maria Moretzsohn e Ri-
cardo Linhares. Direção de
Paulo (Jbiratam. Com Lima
Duarte. Eva Wilma. Maurício
Mattar. Adriana Esteves. Re-
nata Sorrah. Andréa Beltrão.
Marco Nanini. Eloisa Mafalda
21h35 O Escolinha do

Professor
Raimundo

22h30 O Supercine
Filme: As coisas mudam
0h25 O Boxe

Internacional
Esportivo. Hoje: Meldirek Tay-
lor x Terry Norris
1h30 o Corujão I
Filme: O sistema
3h O Corujão II
Filme: Perseguição sem tréguas
4h15 o Corujão III
Filme: A reunião do papai sabe-
tudo
5h3Q O Rin Tin Tin
Seriado. Hoje: Impedido de agir

Manchete

M Canal 6

7h30 O Programação
Educativa

8h O Sessão Super
Heróis

Desenhos
11h30 O Treino de

Fórmula 3
Esportivo
12h O Maskman
Seriados japoneses
12H25 O Manchete

Esportiva
Esportivo
12h40 O Movimento
Boletim das Olimpíadas de
Barcelona 92
12h45 O Edição da Tarde
13h30 O Deuses do

Olimpo
Documentário sobre as Olim-
piadas. A biografia de grandes
atletas
14h30 O TV Show
Oi bastidores da TV. Apresen-
tação de Daniela Barbiéri e
Andréa Richa.
15h30 O Milk Shake
Musical. Apresentação de An-
gélica
17h30 O Max Headroon
O pós moderno e computadori-
zado entrevistador inglês, cria-
do em 1985 por Peter Wagg e
produzido pela Chrysalis Vi-
suai Programming de Londres
18h O Paixão e Ódio
Novela americana mbientada
em Beverly Hills. Famílias
americanas em busca da fama e
da fortuna no mundo da moda.
Com Nancy Burnett, Susan
Flamery, Carrie Mitchum,
Ethan Wayne. Reprise
19h O Rio em

Manchete
Noticiário. Apresentação de
Fábio Brunelli e Marisa Bas-
tos.
19h30 O Cinemania
Programa sobre cinema. Apre-
sentação de Wilson Cunha
20h25 O Movimento
Boletim das Olimpíadas de
Barcelona
20h35 O Jornal da

Manchete
Noticiário. Apresentação de
Leila Cordeiro e Eliakim Araú-
jo.
21h30 O Amazônia Parte

II
Novela de Jorge Durán. Escrita
por Regina Braga. Denise Ban-
deira e Paulo Halm. Com Cris-
tiana Oliveira. Marcos Palmei-
ra. José de Abreu. Jussara
Freire. Antônio Petrin. Ansel-
mo Vasconcelos, Marcélia Car-
taxo, José Dumont, Tatiana Is-
sa. Antônio Abujamra. Rubens
Correia, Júlia Lemmertz, Lúcia
Alves. Tonico Pereira, Ricardo
Blat e Leonardo Villar
22h3Q O Cinema Nacional
Filme: Barra pesada
23h25 O Gente de

Expressão
Entrevistas. Apresentação de
Bruna Lombardi. Hoje: A por-
nô-star Cicciolina
0h30 o Torneio de Tênis

de ltu
Esportivo.
Compacto

1h O Sala Vip
Filme: Billy Jack

Bandeirantes

Canal 7

6h30 O Programa
Educativo

7h O Boa Vontade
Religioso
7h30 O Palavra de Fé
Religioso
8h30 O Pare e Pense
9h O Informe

Imobiliário
Noticioso. Apresentação de
Renato Flinkas.
9h30 O Niterói em

Revista
Variedades. Apresentação de
Elizabeth Wagner.
lOh O Comédia
Seriado. Hoje: O Gordo e o
Magro
10h30 O TV Petrópolis
Jornalismo
11h O Municípios em

Destaque
11h30 O A Voz do Rio
Jornalismo. Apresentação de
Paulo Branco
12h o Clube do Bolinha
Programa de auditório. Apre-
sentação de Edson Curi. Olim-
piadas de calouros
14h15 O Clube do Bolinha
Programa de auditório. Apre-
sentação de Edson Curi. Show
de sucessos
16h O Campeonato

Brasileiro de
Futebol

Esportivo. Hoje: Portuguesa x
Flamengo
18h o Clube do Bolinha
Seqüência do programa. Para-
da nacional
18h45 O Jornal do Rio
Noticiário local. Apresentação
de Paulo Branco e Sidney Re-
sende e Paulo Branco
19H20 O Jornal

Bandeirantes
Noticiário nacional e interna-
cional. Apresentação de Mari-
lia Gabriela
20h O Faixa Nobre do

Esporte
Esportivo.
22h O Hollywood Rock

in Concert
Musical. Apresentação de Tina
Roma. Hoje: Witney Houston
23h O Bandeirantes 25

Anos
Especial. Os acontecimentos
mais importantes da história da
televisão brasileira nas áreas de
jornalismo, esporte, música,
teatro, eventos e shovvs. Com
50 boletins, que irão ao ar ao
longo da programação: notí-
cias, fatos, eventos e curiosida-
des que marcaram a Bandei-
rantes. Incluindo musicais com
Milton Nascimento, Elis Regi-
na e Chico Buarque. Hoje: Ca-
naI livre — Edição histórica
Oh O Sucesso

Personalidade
Entrevistas com João Dória Jr.
Hoje: Paul Boeuse. O embaixa-
dor-mor da cozinha francesa no
mundo mostra as diversas face-
Ias de sua personalidade
1h O ValleTudo
Entrevistas. Apresentação de
Luciano do Valle

Rede OM

Canal 9

7h30 O Um Novo Tempo
Educativo
8h O Posso Crer no

Amanhã
8h15 O Escola Bíblica no

Ar
8h30 O Renascer
Religioso
9h o Da Cidade ao

Sertão
Musical sertanejo.
11h O Programa

Sidney
Domíngues

Entrevistas. Apresentação de
Sidney Domingues
11h30 O Férias no

Acampamento
Seriado.
12h o Aventura aos 4

Ventos
12h45 O OM Esporte
Esportivo
13h O Cadeia
Policial
14h o Sessão de

Cinema
Filme: O tirano da fronteira
16h O Multi Esporte
Esportivo
19h30 O Super

Compacto/
Manuela

Compacto da novela
21h30 O Cocando o

Sábado
Auditório. Apresentação de
Leobor Corrêa
23h O Cíne MTV
Filme: O massacre de Chicago

Este 
sábado

tem tudo para
ficar mais românti-
co. A partir da
meia-noite, o Pro-
fessor Cauby Peixo-
to vai estar na TVE
interpretando péro-
Ias de seu repertó-
rio: Boa noite, amor,
Solamente una vez,
Chão de estrelas e a
sua marca registra-
da, Conceição.
Além disso, o can-
tor vai contar tudo
sobre sua vida, sua
carreira e seus no-
vos projetos.

Toda a programação publica-
da nesta edição é de responsa-
bilidade das emissoras

TV Educativa — Canal 2
Tel.: 242-1598

TV Globo — Canal 4
Tel.: 529-2857

TV Manchete — Canal 6
Tel.: 265-2012

TV Bandeirantes — Canal 7
Tel.: 542-2132

Rede OM — Canal 9
Tel.: 580-1536

SBT — Canal 11
Tel.: 580-0313

TV Rio — Canal 13
Tel.: 502-4616

MTV — Canal 24 l,'HF
TeI.:224-2737

10 O TV Programa
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Cariai 11

6h30 O Educativo
7h O Jornal do SBT
Reapresentaçâo do último no-
ticiário da noite.
7h27 O Boletim das

Olimpíadas
Boletim das Olimpíadas de
Barcelona de 92
7h30 O Sessão Desenho
Desenhos. Apresentação de
Vóvo Mafalda.
9h O Sessão Desenho
Desenhos. Apresentação de
Eliana.
10h40 O Boletim das N

Olimpíadas
10h45 O Show Maravilha
Infantil apresentado por Mara
Maravilha
12h45 O Chapolin
Seriado infantil
13h15 O Chaves
Seriado infantil
13h45 O Cinema em Casa
Filme: Hércules
15h30 O Boletim das

Olimpíadas
15h33 O Programa Livre
Entrevistas e musicais, dedica-
dos aos jovens. Apresentação
de Sérgio Groisman
16h33 O Boletim das

Olimpíadas
16h35 O Sessão Desenho
Desenhos. Apresentação da
Vovó Mafalda
17h O Dó Ré Mi
Infantil
17h30 O Chapolin
Seriado infantil
18h O Chaves
Seriado infantil
18h30 O Aqui Agora
Jornalístico.
19h43 O Economia

Popular —
Pergunte ao
Tamer

Boletim econômico
19h45 O TJ Brasil
Noticiário.
20h30 O Vovô e Eu
Novela mexicana. Com Gael
Garcia Bernal. Ludwika Pale-
ta. Flor Edwarda Gurrola,
Alan Gutierrez, Julian de Tavi-
ra, Jorge Alberto Poza. Eugê-
nio Polgovsky. Felipe Colom-
bo, Diego Luna e Billy
Mendez
21h20 O Alcançar uma

Estrela
Novela mexicana. Com Eduar-
do Capetillo. Mariana Garza.
Enrique Lizalde. Rita Macedo.
Andréa Legarreta
21h45 O A Estranha

Dama
Novela argentina. Com Jorge
Martinez. Luisa Kulliok, Gus-
tavo Garzón, Raul Rizzo, Lila
Soriano, Gabriel Corrado
22h30 O Sabadão

Sertanejo
Musical. Apresentação de Gu-
gu Liberato.
23h30 O Cocktail
Jogos. Apresentação de Miéle
0h27 O Boletim das

Olimpíadas
Esportivo
0h30 O Comando da

Madrugada
Reportagens

TV mo

==== Canal 13
TWBO

6h O Programa
Educacional
MEC

Educativo
6h30 O O Despertar da

Fé
8h O Águia de Fogo
9h O Primeira Sessão
Filme: Gangsier na lua
11h O Os Mocos e o

Velho 
'

Debates. Apresentação de Jor-
ge Boaventura
12h O Sessão de

Sábado
Filme: Paixão selvagem
14h O Programa Raul

Gil
Variedades. Apresentação de
Raul Gil
19h O Informe Rio
19h20 O Jornal da Record
Noticiário nacional
20h O Isso é Hollywood
Série sobre os bastidores de
Hollywood
20h30 O Missão em Alien
21h30 O Cine Rio
Filme: Hombre
23h30 O ClipTV
Clips de cantores ou bandas.
Apresentação de Cristiane
Vianna
Oh O 25a Hora
Entrevistas e debates com o
Pastor Gonçalves
1h O Perfil
Entrevistas. Apresentação de
Otávio Mesquita

\j$ Canal24UHF

11h O Big Vid
Os hits famosos
12h30 O Semana Rock
Retrospectiva semanal do
MTV no Ar
13h o Top 20 Brasil
Os 20 clips mais pedidos du-
rante a semana
15h O Cine MTV
Sobre cinema. Apresentação de
Cristiane Couto
15H30 O Vídeos
Clips. Apresentação de Thun-
derbir
17h30 O Tears For Fears
Musical
18h3Q O Reggae MTV
Dedicado ao ritmo jamaicano.
Apresentação de Rita
19h O Semana Rock
Retrospectiva semanal do
MTV no ar. Apresentação de
Zeca Camargo
19h30 O Top 10 Estados

Unidos
A parada americana
20h30 O Dance MTV
Clips das músicas para dançar
22h30 O NonStop
Músicas sem intervalo comer-
ciai. Apresentação de Cuca
0h30 O Saturday Night

Live
Programa humorístico.
1h o Tears For Fears
Musical: The hits
2h O Videos

MATANDO SAUDADES DO TEARS FOR FEARS

Os fãs do Tears for
Fears vão recordar, neste
sábado às I7h e à lh da
madrugada, toda a traje-
tória da dupla, num pro-
grama especial que inclui
até um clip inédito: Laid
so low. Muita gente achou

que Roland e Curt haviam
se separado mas os rapa-
zes só deram um tempo

para escapar da pressão da

gravadora. Neste sábado,
no canal 24 UHF, a MTV

apresenta Tears for Fears
— The hits, com direito a

Everybody wants to rule

íhe world, Mad world, I he-

lieve e outros sucessos do

Tears for Fears juntos novamente na MTV Tears for Fears.

11 o n a S t a l e r
Koons já manteve re-
lações sexuais com
mil homens e acha

que tudo no mundo
— até as guerras —

pode ser resolvido
com o sexo e o amor.
Ilona nasceu na Hun-

gria e naturalizou-se
italiana em 1982,
adotando o nome de
Cicciolina. A ex-atriz

pornô, fundadora do
Partido do amor, é a
entrevistada de Bru-
na Lombardi neste
sábado, à meia-noite
e meia, no Gente de
expressão, na Man-
chete. Bruna quis sa-
ber o que era imorali-
dade e Cicciolina
respondeu: "O 

que é
mais imoral: a máfia
ou a pornografia?"

ZIZI POSSI CANTA MAIS EM NOVA FASE

Zizi Possi deu um com seu estado de es-
salto em sua carreira e pírito atual. O Jazz

quem a assistiu no seu Brasil deste sábado às
último show aplaudiu 20h30, na TVE, revela
de pé. Zizi resolveu '^IÉiIIhÍ a nova Zizi acompa-
escolher melhor seu g^l||| nhada de Alex Ma-
repertório, como Eu 

|]SjBI lheiVos, no piano e te-
te amo. de Chico | yf|Pi^| ciados, Marcos
Buarque, Tanta sau- |§|P^y^y suzano, na percussão
dade de Chico,e Dja- Bi. "%;%.. 

. Lu| Coimbra, no
van. Corsário, de João sm . . , . ..
Bosoo, obras que ^&X* v,loloncdo' 

v,olao c

combinam melhor llll lífef charango.

AMOR E SEXO PARA ACABAR COM A GUERRA

TV Programa o 11



f MAIQ

SiPlSlTlQlQlS

9 j1 Oj 11 j 12| 13j 14| 15

Globo MancheteBducztism

7W Canal 2

8h13 O Execução do
Hino Nacional

8h15 o Palavras da Vida
Religioso. Apresentação de l).
I¦ ugênio Sales
9h O Educação em

Revista
Dirigido a professores de I''
Grau. Apresentação de Vera
Barroso
9h30 O Vivendo
Onentavào. entrevistas e repor-
tagens sobre a terceira idade.
Apresentação dc Jacyra Lucas
10h o Concertos de

Domingo
Musica erudita. Apresentação
de Lavinia Ferraiollo. Apresen-
taçáo de I avinia Ferraiollo.
Hoje: .-I Orquestra Pró-Musica
e Curiós A Iberto Rodrigues

i Ihiaia . Dorival Lessa e llenri-
que Lissoveki < violões > inierpre-
iam a Sintonia n" 4 cm Mi-Mc-
nor Opus 4S dc Brahms
11 h O Campeonato

Alemão de
Futebol

Esportivo
12h30 C Vôlei ao Vivo
Esportivo. Hoje: I 7 dc I asco
x Fluminense < infanlo-juvenil
masculino
14h C Glub Glub
Desenhos internacionais. Apre-
sentação dc Gisela Arantcs c
Carlos Nlanano
14h30 O Canta Conto
Jogos e brincadeiras educati-
vas. Apresentação de Bia Be-
dran.
15h O Rá Tim Bum
Infantil
15h30 O O Mundo da Lua
Novela. Produção da TV Cul-
tura. São Paulo. Com Antônio
Fagundes c Ciianíranccsco
Guarnieri
16h O Lanterna Mágica
Vídeo, documentários e curta-
metragens. Apresentação de
Tere/.a Freire
17h O Cinema de

Domingo
Filme: Rio violento
2Qh O Documentário

Especial
Documentário. Hoje: Manoel
C ongo. A história da insurreição
negra cm Patv do Alteres / RJ),
liderada pelo cx-cscravo cm
/,VJV
21 h o Em Algum Lugar

do Passado
Homenagem a personalidades
do pais. Hoje: Gi rahlo Pereira.
Autor dc clássicos como 'Falsa
hauma' c 'Bolinha dc papel. foi
considerado por João Gilberto
um inovador da música brasilei-
ra
22h O Especial Ednardo
Documentário e entrevista.
Hoje: O cantor Eduardo. Gra-
vado durante a excursão nordes-
una ilo cantor, cm 19XX. o pro-
grama fala dc sua musica, que
mistura roek. cirandas e mura-
catus. Uma produção da TVE
do Ceará
23h O Sétima Arte

Especial
Filme: Estritamente pessoaI
0h30 O Execução do

Hino Nacional
Brasileiro

(®) Canal 4

6h10 O Educação em
Revista

l:d ucativo
6h30 o Santa Missa em

seu Lar
Religioso
7h35 O Globo Ciência
Documentário. Hoje: A neopsi-
quialria fornece aos médicos in-
formações sobre us funções do
cérebro. O i/iu anlcs eram ape-
nos suposições agora sào eerie-
ias
8h05 o Globo Ecologia
Documentário. Hoje: Os docu-
mciitos da OSU que apresentam
a prohreza eomo uma das prin-
cipais causas da deterioração
ambiental nas arcas rurais e ur-
banas c mostram como os recur-
sos naturais estão sendo destrui-
ilos pela miséria
8h30 O Pequenas

Empresas,
Grandes
Negócios

Serviço e notícias que interes-
sani ao pequeno empresário.
Hoje: Os consultores Marcas
Rizzo c Marcelo Cherlo. proles-
sores da Escola Superior dc
Propaganda c Marketing e da
Fundaç ão Gclídio I argas. cxpli-
iam como funciona o franelii-
sing. Fim outro blmo, os alinien-
los que encantam os olhos e
tu abam com o es tômago
9h O Globo Rural
Novidades sobre o campo
10h O Hooperman
Seriado. Hoje: Arca do capo
10h25 O Drácula
Seriado. Hoje: A volta da na-
morada
10h55 O Super Force
Seriado. Hoje: Anjos da morte
11 b20 O Tal Pai, Tal Filho
Seriado. Hoje: Fi a vida
11h45 O Herói por Acaso
Seriado. Hoje: Rádio pirata
12h10 O Raio de Ação
Seriado. Hoje: Precipitação ra-
dioativa
12h50 O Harry
Seriado. Hoje: Atinai dc quem
c a floresta
13h20 O Os Simpsons
Desenho. Hoje: Sábados dc tro-
vào
13h50 O Temperatura

Máxima
Filme: Deu ii louca nos mons-
tros
15h30 O Domingão do

Faustão
Programa de auditório. Apre-
sentação de Fausto Silva.
19h O Os Trapalhões
Humorístico.
20h o Fantástico
Variedades e jornalismo. Apre-
sentação dc Carolina Ferraz.
Dóris Giesse e Celso Freitas
22h o Gols do

Fantástico
Esportivo
22h20 O Domingo Maior
Filme: •( marca da pantera
0h20 O Placar Eletrônico
Esportivo
0h55 O Cineclube
Filme: Assim caminha a liunni-
nidade (Legendado)

Cana§ @

7h30 O Programação
Educativa

Educativo
8h O Sessão Animada
Desenhos japoneses: Jaspion.
Cybercop e Jyraia
9h30 O Estação Ciência
Documentário. Hoje: O som -
Parle I. O professor José
Aeioly. do Departamento de Fl-
siea da Universidade de Brasília,
aponta algumas das peculiar ida-
des do fenômeno sonoro. Scgun-
do ele. a energia associada ao
som é tão pequena que se todas
as pessoas de uma cidade como
o Rio de Janeiro falassem ao
manso tempo, o fenômeno e/r-
volveria apenas a energia neces-
sária para acender uma lâmpada
de IDO watts. Através do ouvido,
o ser humano capta os sons que
o cercam, mas não todos. Ultra-
sons e infra-sons existem na na-
tureza e não são percebidospelo
ser humano. Em outro bloco, a
evolução da música paralela-
mente na Europa e na África.
Com destaque para os repentis-
ias nordestinos Otacilio Batista
c Oliveira Pene Ias. além do hip-
hop paulista de Athayde e D.J.
Hum
10h O Manchete Rural
Documentário sobre o campo.
11 h O Mundo do

Esporte
Esportivo
11 h30 O Esporte e Ação
Esportivo
12h30 O Fórmula 3
Esportivo. Hoje: Corrida, dire-
to de Tarumã, no Rio Grande do
Sul
14h O Esportíssimo
Esportivo
16h O Shock
Musical. Apresentação dc Ale-
xandra Mar/o. Hoje: A cantora
Tina Turncr
17h O Domingo no

Cinema
Filme: Menino do Rio
19h30 O Programa de

Domingo
Jornalístico. Apresentação Lu-
ciene Adami e Andréa Buzato.
com participação de Márcia
Peltier e Agildo Ribeiro

21 h30 O Nosso Tempo
Documentário. Hoje: Gente do
outro mundo: aqueles que vivem
afastados da civilização, não
usam televisão, videocassete.
forno dc microondas ou compu-
t adores
22h30 O Free Jazz in

Concert
Musical. Apresentação de Bia
Becker. Hoje: Bourbon Street
Blues I" parte. Com a participa-
ção de Joan Duvalle Maggic
and lhe Foundation Banda c o
Brvab Lee and lhe Jump Slreel
Five
23h30 O Torneio de Tênis

de Itu
Esportivo. Compacto
Oh ü Primeira Classe
Filme: Aeusadora

Bandeirantes

<S> Canal 7

5h50 O Programa
Educativo

Educação
6h15 o A Hora da Graça
Religioso
6h45 O Anunciamos

Jesus
Religioso
7h15 O Seleções

Portuguesas —
O Show de
Malta

Revista sobre Portugal. Apre-
sentação de Olivèrio Nunes.

8h O Está Escrito
Religioso
8h30 O Primeiro Plano
Jornalístico. Apresentação de
Rogério Coelho Neto.

9h o Cada Dia
9h15 O Momento

Sindical
9h45 O Show de

Turismo
Apresentação de Paulo Monte
10h15 O Show do Esporte
Esportivo. Apresentação de
Luciano do Valle. Abertura

11h O Campeonato
Italiano de
Futebol

Futebol. Hoje: Napoli x Milan
13h15 O Campeonato Sul

Americano de
Tênis

Esportivo.

15H30 O Barcelona 92
Boletim informativo sobre as
Olimpíadas de Barcelona, em
1992

16h30 O Boxe
Internacional

Esportivo. Hoje: Bobby Czvs x
Dommy Lalande. Reprise
17h30 O Fórmula 3
Esportivo. Boletim

18h O Fórmula Indy
Esportivo. Boletim

18h45 O Gols do
Campeonato
Italiano de
Futebol

Esportivo. Hoje: Gols da roda-
da

19h O Campeontato
Brasileiro de
Futebol

Esportivo. Hoje: Vasco x Inter-
nacional. TV

20h O Cinemax
Filme: Escândalo

22h O Cara a Cara
Entrevistas. Apresentação de
Marilia Gabriela. Hoje: A atriz
Darlene Glória

23h O Crítica e
Autocrítica

Entrevistas. Apresentação de
Direeu Brizola e Marilia Stábi-
le

0h30 O Gente que é
Notícia

Entrevistas. Apresentação de
João Roberto Kelly. Marisa
Urban e Gilse Campos.

Betíe QM

Canal 9

7h45 O Educação em
Revista

Educativo
8h O Posso Crer no

Amanhã
Religioso
9h O Comunidade na

TV
Programa de entrevistas orga-
nizado pela Federaçao lsraeli-
ta do Estado do Rio dc Ja-
neiro.
9h30 O Camisa Nove
Mesa-redonda sobre esporte e
entrevistas. Apresentação de
Luiz Orlando.
11h O Brasil Rural
12h O Automobile
O mundo dos veículos de qua-
tro rodas. Apresentação de An-
tonio Carlos Guanabara.
12h30 O Bem Forte
Esporte, lazer, alimentação.
Apresentação de Maura No-
gueira.
13h O Long Shot
Sobre cinema
14h O Supermatinê
Filmes: . I princesa de Damasi o
e O sonho que vivi
18h o Campeões do

Ringue
Esportivo. Hoje: Luta livre
19h30 O Tela Mágica
Filme: Quinteto
22h O Mesa Redonda
Debate esportivo. Apresenta-
ção de José Carlos Araújo (o
Garotinho), com análises de
Washington Rodrigues. Sérgio
Noronha. Luiz Mendes. Elso
Venâncio e Ernani Pires Ferrei-
ra

JAZZ AGORA
PARA VALER

A Manchete vol-
tou atrás e não exi-
biu 110 último do-
mingo a primeira
parte do Bourbon
Street Blues, em seu
Free Jazz in concert.
Desta vez a emisso-
ra está prometendo
cumprir o progra-
mado. Assim, a par-
tir das 22h30, deste
domingo, deve estar
no ar o especial gra-
vado no ano passa-
do na cidade paulis-
ta de Campinas
com a participação
de Joan Duvalle e
seu conjunto The
Foundation Band.
A segunda parte
com Bryan Lee e
The Jump Street Fi-
ve deve ser exibido
no dia 17.

12 Q TV Programa
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O MELHOR DE TINA

ESTÁ EM 'SHOCK'

What's love got to do with it,

Privàte dancer, Lei 5 .stáry toge-

ther, Typical male, We don 
't need

another hero. Estes são alguns

dos sucessos que Tina Turner vai

interpretar neste domingo, a par-
tir das 16h, no especial que a

Manchete coloca no ar em Shock.

O programa apresentado por
Alexandra Marzo vai mostrar

clips e shows ao vivo da cantora,

além de contar um pouco sobre

sua carreira, tumultuada no iní-

cio ao lado de seu ex-marido Ike

Turner, e brilhante após sua se-

paração e seu retorno em 1983. Manchete traz Tina Turner

UMA NOITE COM ASTROS DO CINEMA

Tom Cruise abriu a porta de sua
casa para o Fantástico e vai falar da
vida e de seu mais novo filme, Far
andawav, inédito ainda. Uma outra
entrevista internacional vai ao ar
neste domingo, às 20h na Globo. A
atriz Ali MacGraw não esconde seu

passado e conta que apanhou muito
do marido Steve McQueen. Lionel
Ritchie faz o número musical do
Fantástico, que apresenta ainda

uma matéria sobre maus-tratos a

crianças. Na Manchete, o- Programa
de domingo faz uma entrevista com

Joe Pesei, ator de JFK. que lança
também seu mais novo filme My
cousin Vinny. O Programa de do-
mingo começa às 19h30 e apresenta
ainda Simone cantando uma músi-
ca do novo disco e uma matéria que
ensina como fugir da frigidez.

—— Q

. lip"

i||bB|L\ 
'Mmr

Cruise fala de seu novo filme

Divulgação

SBT TVMa

@ 
Canal 11 =§j Canal 13

6h30 O Educação em
Revista

7h O Show de
Notícias

Noticiário. Apresentação de
Ivo Morganti.
7h30 O Programa

Ecológico/Rio 92
7h57 O Boletim das

Olimpíadas
8h O Caminhoneiro

Shell
8h27 O Boletim das

Olimpíadas
8h30 O Ursinho Puff
Desenho
9h O Tom e Jerry
Desenho
9h30 O Cavalo de Fogo
Seriado
lOh O Pernalonga
Desenho
10h30 O Droopy
Seriado
11h O Pica Pau
Desenho
11h30 O Os Filhos de Tom

e Jerry
Desenho
11h59 O Minuto

Ecológico
12h O Programa Sílvio

Santos
Programa de auditório. Apre-
sentação de Silvio Santos e Gu-
gu Liberato. Entre os quadros
do programa: Show de calou-
ros. Porta da esperança, TV
animal, Passa ou repassa. Qual
é a música, Roletrando. Show
de prêmios. Topa tudo por di-
nheiro e Big domingo.
22h O Sessão das Dez
Filme: Férias do barulho
Oh O Boletim das

Olimpíadas
Esportivo
0h5 O Reprise da Sesão

das Dez

•: •<-V. sw-vy ft.W jflML — •• ^

E

As famílias de nanicos são parte de 'Gente do outro mundo

xistem no Brasil vá-
rias comunidades que

vivem totalmente isoladas do
restante da população, crian-
do suas próprias leis e costu-
mes. Algumas são frutos da
miséria, como as familias na-
nicas que vivem em Amajari.
a lOOkm do Recife. Há tam-
bém os que vivem oprimidas,
como os pescadores da Ilha
de Provetá, em Angra dos
Reis. Mas existe também um

grupo de negros que reside
em João Ramalho, lugarejo
a 500km de São Paulo e que
conseguiu se manter em

equilíbrio com a natureza.
No programa Nosso tempo

deste domingo às 21h30. a

TV Manchete apresenta
Gente de outro mwulo. o ou-

tro lado da civilização.

6h
Educacional
MEC

Educativo
6h30 O O Despertar da

Fé
Religioso
8h O Carga Dupla
Seriado
9h O Canta Viola
Musical. Apresentação de Ge-
raldo e Marcelo Meireles
10h O Brasil Rural
Informativo sobre o campo.
Apresentação de Rogério e Sil-
vio Brito
11h O Sessão Rio I
Filme: O segredo de uma pro-
messa
13h o Sessão Rio II
Filme: O caminho do arco-íris
15h O Record nos

Esportes
Esportivo
17h o Espaço Amador
Lançamentos de novos artistas
18h O Kliptonita
Clips. Apresentação de Sergi-
nho Cale
19h O Cine Record
Filme: O caçador de aventuras
21 h O Força Bruta
Seriado
22h oTalkShow
Entrevistas com Otávio Mes-
quita
23h O Programa

Ferreira Neto
Debates
Oh O Atayde Patrese
Entrevistas

MTV

Jffcana624l?HFu

11h O Big Vid
Os melhores clips. Apresenta-
ção de Otaviano
12h30 O Top 10 Europa
A parada semanal européia.
Apresentação de Maria Paula
13h30 O Vídeos
Clips. Apresentação de Cuca
16h30 O XPO
Novidades do pop-rock. Apre-
sentação de Renata Neto
17h30 O Cine MTV
Novidades do cinema. Apre-
sentação de Cristiane Couto
18h o Top 20 Brasil
Os 20 clips mais pedidos da
semana. Apresentação de As-
trid
20h O Semana Rock
Retrospectiva semanal
20h30 O Vídeos
Clips
22h O Ponto Zero
Lançamento de clips. Apresen-
tação de Luiz Thunderbírd
22h30 O Tears for Fears
Musical: Thehits. Reprise
23h30 O Lado B
O lado alternativo do pop-
rock. Apresentação de Luiz
Thunderbird
1h3Q O Demo MTV
O espaço para música indepen-
dente. Apresentação de Daniel
2h C Vídeos

TV Programa o 13
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7h43 O Execução do
Hino Nacional
Brasileiro

7h45 oTelecurso2°
Grau

8h O Reencontro
Religioso. Apresentação do
Pastor Fanini
8h3G O O Mundo da

Ciência
Documentário. Hoje: No espa-

9h O France Express
Atualidades sobre a França
9h30 O Imagens da Itália
Atualidades sobre a Itália.
Apresentação de Marina Co-
lassanti
10h o In Italiano
Curdo de italiano
10h30 O Alies Gute
Curso de alemão
11h Ol Love You
Curso de inglês. Apresentação
de Márcia Kriengel
11h30 O Globo Ciência
Documentário
12H O Globo Ecologia
Documentário
12H30 O Nações Unidas
Informativo da ONU. Apre-
sentação de Vera Barroso
13h O Educação em

Revista
Dedicado aos professores de l"
Grau. Apresentação de Vera
Barroso
13h30 O Vivendo
Orientação, entrevistas e repor-
tagens sobre a terceira idade.
Apresentação de Jacyra Lucas
14h oGIubGlub
Desenhos internacionais. Apre-
sentação de Gisela Arantes e
Carlos Mariano
14h30 O Canta Conto
Jogos e brincadeiras infantis.
Apresentação de Bia Bedran.
15h o Missa Ao Vivo
Religioso
16h o Vôlei ao Vivo
Esportivo. Hoje: Seleção cario-
ca X Tietê (juvenil;feminino).
Direto do Ginásio do Flamen-
go
18h O Campeonato

Alemão de
Futebol

Esportivo
20h O Planeta Vida
Documentário da BBC de
Londres. Hoie: l 'iagem ao reino
animal
20h3>0 C Jazz Brasil
musical. Hoje: A cantora Zizi
Possi. A cantora traça um novo
rumo paru sua carreira com um
repertório que inclui 'Eu te amo'
(Chico Buarque), 'Alvorada'
(Cartola), Com que roupa'
(Cartolal. 'Vida' (Gonzagui-
nha s c 'Rebento1 (Gilheto Gil)
21h30 O Rede Brasil
Noticiário
22h O Sétima Arte
Filme: O anjo azul
0h30 O Ensaio
Musical. Hoje: Cauby Peixoto.
O camor interpreta, entre outras
músicas, 'Maracangalha', 'Ne
nic quite pas', 

'Solamente una
ve:' c 'Chão de estrelas'
1h30 o Execução do

Hino Nacional
Brasileiro

0 Cana! 4

6h30 oTelecurso2°
Grau

7h O Bom Dia Brasil
Noticiário nacional
7h30 O Bom Dia Rio
Noticiário local
8h O Show do

Mallandro
Infantil
9h30 O Xou da Xuxa
Infantil
12K40 O Globo Esporte
Esportivo local
12H5C O RJ TV
Noticiário local
13b O Jornal Hoje
Noticiário
13H25 O Vale a Pena Ver

de Novo
Reprise da novela Vale tudo.
Com Regina Duarte, Glória
Pires, Reginaldo Faria, Cássio
Gabus Mendes, Lídia Brondi,
Carlos Alberto Riccelli, Antô-
nio Fagundes e Beatriz Segall
14H30 O Sessão da Tarde
Filme: As grandes férias
16H35 O Sessão Aventura
Seriado. Profissão perigo: Bri-
gas de gangs
17h3Q O Escolinhado

Professor
Raimundo

humorístico com Chico Any-
sio
18h05 O Felicidade
Novela de Manoel Carlos, diri-
gida por Denise Saraceni. Com
Maitê Proença, Tony Ramos,
Marcos Wintèr. Umberto
Magnani, Ariclê Perez, Moni-
que Curi, Herson Capri, Laura
Cardoso, Othon Bastos, Ester
Góes. Eliane Giardini. Ana
Lúcia Torre, Ana Beatriz No-
gueira
18h50 O Perigosas Peruas
Novela. Novela de Carlos
Lombardi e Lauro Cézar Mu-
niz. Com Vera Fischer, Sílvia
Pfeifer, Mário Gomes, Guilher-
me Karan, Tatu Gabus Men-
des. Beth Goulart, Alexandre
Frota, Nicete Bruno, Rosita
Thomas Lopez, Nair Belo.
Gerson Brenner. Flávio Migui-
laccio, Rõmulo Arantes, Irving
São Paulo e Natália Lage
19h45 O RJ TV
Noticiário local
20h o Jornal Nacional
Noticiário. Apresentação de
Cid Moreira e Sérgio Chapelin
20H30 O Pedra Sobre

Pedra
Novela de Agnaldo Silva. Dire-
ção de Paulo Ubiratan. Com
Lima Duarte, Renata Sorrah,
Pedro Paulo Rangel, Eloísa
Mafalda, Eva Wilma, Míriam
Pires, Paulo Betti, Aríete Salles,
Armando Bógus, Andréa Bel-
trâo, Elizângela. Fábio Júnior,
Luisa Thomé, Adriana Esteves
e Maurício Matar
21h35 O Tela Quente
Filme: Cocoon: O regresso
23H55 O Concertos

Internacionais
Ópera. Hoje: O barbeiro de Se-
vilha
1h20 O Jornal da Globo
Noticiário
1h50 o Sessão Comédia
Filme: Favor não incomodar

Canal @

7H30 O Brasil 7h30
Noticiário
8h o Clube da Criança
Infantil com Angélica
12h O Maskman
Seriado japonês
12h25 O Manchete

Esportiva
Esportivo
12h40 O Movimento
12h45 O Jornal da

Manchete —
Edição da Tarde

Noticiário. Apresentação de
Leila Richers
13h30 O Almanaque
Variedades. Apresentação de
Tânia Rodrigues e César Filho.
Participação de Sônia Racy.
Marilti Torres, Jussara Freire.
Cássia Bianchi e Rosana Her-
mann
15h30 O Santa Bárbara
Série americana. Com Marcy
Walter e A. Martinez. Reprise
16h30 O Márcia Peltier
Entrevistas e debates. Apresen-
tação de Márcia Peltier
13h O Paixão e Ódio
Novela americana ambientada
em Beverly Hills. O drama de
famílias americanas em busca
da fama e da fortuna no mun-
do da indústria da moda. Com
Nancy Burnett, Susan Flan-
nery, Carrie Mitchum, Ethan
Wayne e John Mc Cook. Re-
prise
19h O Rio em

Manchete
Noticiário local
19h30 O Fronteiras do

Desconhecido
Dramatização de histórias so-
brenaturais
20h20 O Movimento
20H25 O New York News
20H35 O Jornal da

Manchete — 1a
Edição

Noriciário nacional. Apresen-
tação de Eliakin Araújo e Leila
Cordeiro
21h30 O Amazônia Parte

II
Novela de Jorge Durán. Escrita
por Regina Braga, Denise Ban-
deira e Paulo Halm. Com Cris-
tiana Oliveira, Marcos Palmei-
ra, José de Abreu, Jussara
Freire. Antônio Petrin, Ansel-
mo Vasconcelos, Marcélia Car-
taxo, Leonardo Villar, Júlia
Lemmertz, José Dumont, Ta-
tiana Issa, Antônio Abujamra.
Lúcia Alves. Ricardo Blat, To-
nico Pereira e Rubens Corrêa
22h3G O A Última

Fronteira
Minissérie americana em qua-
tro capítulos
23H25 O Momento

Econômico
Comentários sobre economia e
negócios. Apresentação de Sa-
lomão Schwartzmann
23H30 O Noite e Dia
Noticiário. Apresentação de
Renato Machado
0h15 O Cinemaniall/

Mais Forte
Ainda

Sobre cinema. Hoje: Um bloco
inédito com o filme 'O monstro
do armáriouma ficção das
mais desvairadas

<fj^ Canal 1

5h30 O A Hora da Graça
7h O Realidade Rural
Noticiário sobre o campo
7h25 O Bandeirantes

Internacional
Jornalístico. Apresentação de
Cláudia Capasso
7h55 O Boa Vontade
Religioso. Apresentação de Jo-
sé paiva Neto
8h O Dia a Dia
Jornalístico. Apresentação de
Débora Menezes e Otávio Ces-
chi Jr.
10H30 O Cozinha

Maravilhosa da
Ofélia

Culinária com Ofélia Anuncia-
to
11h O Campeão
Reprise da novela.
12h O Acontece
Noticiário. Apresentação de
Sérgio Rondino
12H30 O Esporte Total
Esportivo. Apresentação de
Elia Jr„ Maíra Reganelli e Si-
mone Mello
13H15 O Esporte Total

Rio
Esportico. Apresentação de
Tércio de Lima, Gérson e Letí-
cia Dornelles
13h45 O Gente do Rio
Entrevistas com João Roberto
Kelly e Gilse Campos
14h15 O Caravana do

Amor
Variedades. Apresentação de
Alberto Brizola.
15h15 O Sílvia Poppovic
Entrevistas. Apresentação de
Silvia Poppovic. Estréia
18h O Falando de

Verdade
Entrevistas. Apresentação de
Flávio Gikovate. Estréia
18h40 O Agrojornal
Noticiário sobre o campo.
Apresentação de Carlos Raices
18h45 O Jornal do Rio
Noticiário local. Apresentação
de Sidney Rezende e Paulo
Branco.
19h2Q O Jornal

Bandeirantes
Noticiário. Apresentação de
Marilia Gabriela
20h O Campeonato

Brasileiro de
Futebol

Esportivo. Boletim
20h20 O Campeonato

Brasileiro de
Futebol

Esportico
22h30 O Segunda Sem Lei
Filme: Os ventos do outono
Qh30 O Jornal da Noite
Noticiário. Apresentação de
Dárcio Arruda
1h O Flash
Entrevistas. Apresentação de
Amaury Jr.
2h O Bandeirantes

Internacional
Noticiário. Apresentação de
Cláudia Capasso
2h30 O Falando de

Verdade
Entrevistas
3h10 O O Gordo e o

Magro
3h35 O Boa Vontade

Red&QM

CanaS 9

7h30 O Today
Entrevistas. Apresentação de
Arcádio Vieira.
8h O Posso Crer no

Amanhã
Religioso
8h15 O Coisas da Vida
Religioso
8H30 O Vinde a Cristo
Religioso
8h45 O Projeto Vida

Nova
Religioso
9h O Igreja da Graça
Religioso
10h O Agenda
Jornalístico
10h10 O Férias no

Acampamento
Seriado
11h O Programa

Sidney
Domingues

Variedades. Apresentação de
Milton Cunha, Luis Carlos Ba-
tista e Carla Jaqueline
11h30 O Sala de Visitas
Entrevistas. Apresentação de
Mirtes Godoy
12h o Aventura aos 4

Ventos
Seriado
12h45 O OM Esporte
Esportivo
13h O Cadeia
Policial
14h O Mulheres
Feminino
17h oCIipTrip
18h15 O Cadeia Nacional
Policial. Apresentação de Luis
Carlos Alborguete
18h45 O Fala Brasil
Noticiário
19h45 O Manuela
Novela. De Manoel Carlos
20K45 O O Magnata
Novela
21h45 O Blue Jeans
Auditório. Apresentação de
Jimmy Raw
23h10 O Imprensa na TV
Jornalístico
Oh o Dinheiro Vivo
Panorama econômico
0h10 o Vamos Sair da

Crise
Debate

Toda a programação publica-
da nesta edição é de responsa-
bilidade das emissoras

TV Educativa — Canal 2
Tel.: 242-1598

TV Globo — Canal 4
Tel.: 529-2857

TV Manchete — Canal 6
Tel.: 265-2012

TV Bandeirantes — Canal 7
Tel.: 542-2132

Rede OM — Canal 9
Tel.: 580-1536

SBT — Canal 11
Tel.: 580-0313

TV Rio —Canal 13
Tel.: 502-4616

MTV —Canal 24 UHF
Tel.:224-2737

14o TV Programa
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7H27 O Boletim das
Olimpíadas

7h30 o Sessão Desenho
9h O Sessão Desenho
Infantil
10h4G O Boletim das

Olimpíadas
10h45 O Show Maravilha
Infantil
12h44- O Minuto

Ecológico
12h45 O Chapolin
Seriado
13h15 O Chaves
Seriado
13h45 O Semana só para

Mulheres
Filmes: Trapalhadas na Casa
Branca
15h30 O Boletim das

Olimpíadas
15h33 O Programa Livre
Entrevistas e debates, dedica-
dos aos jovens. Apresentação
de Sérgio '".-roisman
16h33 O Boletim das

Olimpíadas
16h35 O Sessão Desenho
Desenhos com Vovó Mafalda
17h O Dó Ré Mi
17h30 O Chaves
Infantil
18h O Roletrando

Ekologia
Variedades. Apresentação de
Sílvio Santos
18h30 O Aqui Agora
Jornalístico. Apresentação de
Jacinto Figueira Jr.. Wagner
Montes, Maguila, Cristina Ro-
cha e Gil Gomes.
19h43 O Economia

Popular —
Pergunte ao
Tamer

Boletim econômico.
19h45 O TJ Brasil
Noticiário. Apresentação de
Boris Casoy
20h30 O Vovô e Eu
Novela mexicana. Com Gael
Garcia Bernal, Jorge Martinez
de Hoyos, Ludwika Paleta,
Adalberto Martinez, Beatriz
Moreno e Marcelo Buquet
21h20 O Alcançar uma

Estrela
Novela mexicana. Com Maria-
na Garza, Enrique Lizalde
21h45 O A Estranha

Dama
Novela argentina. Com Jorge
Martinez, Luisa Kuliok, Gus-
tavo Garzón e Raul Rizzo
22h30 O Hebe por Elas
Programa de debates. Apresen-
tação de Hebe Camargo.
23h30 O Jornal do SBT —

1a Edição
Noticiário.
23h45 O Jô Soares Onze e

Meia
Entrevistas. Apresentação de
Jô Soares.
0h45 O Jornal do SBT —

2a Edição
Noticiário. Apresentação de
Lilian Witte Fibe
1h15 O Boletim das

Olimpíadas
1h18 O TJ Internacional
Noticiário. Apresentação de
Hermano Henning

6h30 O 0 Despertar da
Fé

Religioso
8h O Jornal da Record
Noticiário nacional
9h O Recorlândia
Infantil
10h30 O 25a Hora
Debates. Reprise
12h o Record em

Notícias
Noticiário
13h O Chef Lancelotti
Culinária com Sílvio Lancelotti
13h15 O Bang-Bang
Filme: O sabre e a flecha
15h o Casa Mágica
Infantil. Apresentação de Silvi-
nha
16h30 O TV Aberta
Jornalístico
18h30 O Informe Rio
Noticiário local
19h O Jornal da Record
Noticiário nacional
20h O Kliptonita
Clips. Apresentação de Sergi-
nho Cafie
21h o Brasília ao Vivo
Noticiário. Apresentação de
Marilena Chiarelli
21h30 O Sinal de Vida
Musical. Apresentação de
Ronnie Von
23h30 O 25a Hora
Debates ao vivo. Apresentação
do Pastor Gonçalves
1h O Perfil
Entrevistas. Apresentação de
Otávio Mesquita

MTV

\j§ Canai24UHF

11 h O Zuê MTV
Clips e novidades sobre artistas
e bandas
13h30 O MTV Pix
Os clips mais executados na
emissora
16h30 O Gás Total
Clips de rock pesado. Apresen-
tação de Gastão
18h O Disk MTV
Parada de sucessos. Apresenta-
ção de Astrid
19h15 O MTV no Ar
Notícias. Apresentação de Zeca
Camargo
19h30 O CheckIn
Clips. Hoje: 2 Unliitiited
20h O Megamax
Clips clássicos. Apresentação
de Maria Paula
22h O Ponto Zero
Novas músicas e novos clips
22h30 O Reggae MTV
Dedicado ao ritmo jamaicano.
23h O MTV no Ar
Jornalístico. Apresentação de
Zeca Camargo
23h15 O Fúria Metal
Clips de heavy e trash metal.
Apresentação de Thunderbird
1h O Check In
Hoje: Luiz Melodia
1h30 O Videos
Clips

TV Programa O 15

O MAIS CLÁSSICO DOS BARBEIROS

ODETE ROITMANN VAI MORRER DE NOVO

Odete Roitmann

(Beatriz Segall), Ma-
ria de Fátima (Glória
Pires), Raquel (Regi-
na Duarte), Ivan (An-
tônio Fagundes) e
Heleninha Roitmann

(Renata Sorrah) es-

tão de volta. Nesta
segunda-feira, a saga
de Vale tudo, a novela

de Gilberto Braga,
Aguinaldo Silva e
Leonor Bassères, re-
torna à tela da Glo-
bo. Em Vale a pena
ver de novo, de segun-
da a sexta-feira, às
I3h25, o público vai

poder acompanhar
mais uma vez as mal-
dades da megera

Odete Roitmann, da
sem caráter Maria de
Fátima, e a luta pela
sobrevivência da ho-
nesta e generosa Ra-

quel, isto sem falar
nas bebedeiras da

problemática Heleni-
nha, numa história

que mobilizou o país
com a questão: ser ou
não ser honesto?

A ESTRÉIA DE DUAS MINISSÉRIES

ser wwm

Canal 11 Canal 131992 é o ano do
bicentenário de nasci-
mento do compositor
italiano Gioachino
Rossini. Para come-
morar, a Globo vai
exibir nesta segunda-
feira, a partir das
23h55, a sua obra
mais popular — O
barbeiro de Sevilha. A
ópera cômica será
apresentada pela Or-
questra Filarmônica
de Londres regida
por Sylvain Cambre-
ling. Nos papéis prin-
cipais estão a soprano
americana Maria
Ewing, como Rosina,
e o barítono inglês
John Rawnsley, como
Fígaro.

Romance, ação e intriga
na vida de milionários cali-
fornianos. Estes são os in-

gredientes que compõem a
trama de Santa Bárbara, o
seriado americano que a
Manchete estréia nesta se-
gunda-feira às I5h30. A his-
tória que começa com o as-
sassinato do filho do
empresário C.C. Capwell,
será mostrada em 120 capí-
tulos, de segunda a sexta-fei-
ra.

No mesmo dia às 22h30,
estréia na Manchete outra
minissérie, só que esta tem
apenas quatro capítulos. A
última fronteira conta a saga
de Kate, uma bela mulher
americana que se apaixona

por um australiano e vai com
os dois filhos tentar a vida
em uma fazenda na inóspita
Austrália. No elenco. Linda
Evans. Jason Robards e Jack
Thompson.

'Santa Bárbara' estréia na TV Manchete

O inglês Rawnsley é o fígaro de Rossini
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Manchete Rede OMEducativa

WS Canal 2

7h58 O Execução do
Hino Nacional

8h O Telecurso 2°
Grau

8h15 O O Mundo da
Ciência

Documentário. Hoje: Botânica
8h30 C É de Manhã
Informativo, entrevistas e pres-
tação de serviços. Apresenta-
ção de Liliana Rodrigues
9h30 O Glub Glub
Desenhos animados internacio-
nais.
10h O Canta Conto
Infantil com Bia Bedran.
10h30 O Rã Tim Bum
Infantil
11 h O Planeta Vida
Documentário da BBC de
Londres. Hoje: J 'iagem ao reinu
animal
11h30 O France Express
Atualidades sobre a França
12h O Rede Brasil —

Tarde
Noticiário
12H30 C Vestibulando
Aulas preparativos para o ves-
tibular
14h O Imagens da Itália
Atualidades sobre a Itália
14h30 O Glub Glub
Desenhos internacionais
15h O Canta Conto
Jogos e brincadeiras
15h30 O RáTim Bum
Infantil
16h O Sem Censura
Debate Apresentação de Lúcia
Leme. Hoje: Luiz A mire Cher-
rubini diretor do grupo Salve-
vento 1, a tradutora Eliana Sabi-
no. Manoel Aleeu Afjonso
Ferreira - secretário de Justiça e
Defesa da Cidadania de São
Paulo:
18h30 O O Mundo da Lua
Novela
19h o Glub Glub
Infantil
19h20 O Um Salto para o

Futuro
Reciclagem e atualização de
professores.
20h o Séries

Internacionais
Documentário. Africanos:
Uma tríplice herança. Hoje:
Em busca da estabilidade
20h25 O Jornal do

Congresso
Noticiário
2Qh30 o Séries

Internacionais
Continuação do proerama das
20 h
21h O Curto Circuito
Variedades. Participação de
Arthur Moreira Lima. Daniel
Filho. Nev Lopes, Ivo Meirel-
les. Com Calque Ferreira. Ale-
xia Deschamps e Gilda Vilaça
22h o Rede Brasil —

Noite
Noticiário
22h30 O 54 Minutos
Debates. Apresentação de José
Alberto Gueiros
23h30 O Planeta Vida
Documentário. Hoje: Festas no
mundo: Carnaval em Renânia
Oh o Execução do ;

Hino Nacional
Brasileiro '

úí&bo

(@) Canal 4

6h30 o Telecurso 2o
Grau

Educativo
7h O Bom Dia Brasil
Noticiário nacional
7h30 O Bom Dia Rio
Noticiário local
8h O Show do

Mallandro
Infantil
9h30 O Xou da Xuxa
Infantil. Com Xuxa
12h40 O Globo Esporte
Esportivo local
12h45 O RJ TV
Noticiário local
13h O Jornal Hoje
Noticiário
13h25 O Vale a Pena Ver

de Novo
Reprise da novela Vale tudo.
Com Regina Duarte. Glória
Pires. Antônio Fagundes, Bea-
triz Segall. Renata Sorrah, Li-
dia Brondi, Cassio Gabus
Mendes e Carlos Alberto Ric-
celli
14H35 O Sessão da Tarde
Filme: Golpe sujo
16h40 O Sessão Aventura
Seriado. Barrados no baile: O
treino
17h30 O Escolinha do

Professor
Raimundo

Humorístico comandado por
Chico Anysio
18h05 O Felicidade
Novela de Manoel Carlos, diri-
gida por Denise Sarraceni.
Com Maitê Proença, Tony Ra-
mos. Marcos Winter. Umberto
Magnani. Ariclè Perez. Moni-
que Curi. Herson Caprí. Laura
Cardoso. Ester Góes. Viviane
Pasmanter, Tatiane Goulart.
Eliane Giardini. Maria Ceiça.
Ana Lúcia Torre. Edney Gio-
venazzi, Iara Cortes e Ari Cos-
lov
18h50 O Perigosas Peruas
Novela de Carlos Lombardi e
Lauro César Muniz. Direção
geral de Roberto Talma. Com
Vera Fischer. Silvia Pfeifer.
Mário Gomes. Guilherme Ka-
ran. Tato Gabus. Beth Gou-
lart. Alexandre Frota. Nicete
Bruno. Rosita Thomas Lopez.
Rômulo Arantes. Nair Belo.
Cissa Guimarães. Gerson
Brenner. John Herbert. Flávio
Migliaccio e Guilherme Leme.
19H45 O RJ TV
Noticiário local
20h O Jornal Nacional
Noticiário
2Qh30 O Pedra Sobre

Pedra
Novela de Aguinaldo Silva. Di-
reção geral de Paulo Ubiratan.
Com Lima Duarte. Renata
Sorrah. Eloísa Mafalda. Marco
Nanini. Eva Wilma, Betti. An-
dréa Beltrão
21h35 O Terça Nobre
Hoje: T\ pirata
22h30 O Tereza Batista
Minissérie. Com Patrícia Fran-
ça. Herson Capri e Jorge Dória
23h20 O Jornal da Globo
Noticiário local
23h50 O Campeões de

Bilheteria
Filme: Mishima: Uma vida em
quatro capitulas

Canal 8

7h30 O Brasil 7h30
Noticiário nacional, direto de
Brasília
8h o Clube da Criança
Infantil. Jogos, brincadeiras e
desenhos. Apresentação de An-
gélica
12h O Maskman
Seriado japonês
12h25 o Manchete

Esportiva
Noticiário esportivo. Apresen-
tação de Márcio Guedes
12h40 O Movimento
12h45 O Jornal da

Manchete —
Edição da Tarde

Noticiário. Apresentação de
Leila Richers
13h30 O Almanaque
Variedades. Apresentação de
César Filho e Tânia Rodrigues.
Participação de Sônia Racy,
Marilu Torres. Martha Suplicy
e Jussara Freire
15h30 O Santa Bárbara
Série americana. Com Marcy
Walker e A. Martinez
16h30 O Márcia Peltier
Debates e entrevistas. Apresen-
tação de Márcia Peltier
18h O Paixão e Õdio
Novela americana ambientada
em Beverly Hills, contando o
drama de famílias em busca da
fama e da fortuna no mundo
da indústria da moda. Com
Nancy Burnett. Susan Flan-
nerv. Carrie Mitchum. Ethan
Wayne e John Mc Cook. Pro-
dução de 1987. Reprise
19h O Rio em

Manchete
Noticiário locai
19h30 O Fronteiras do

Desconhecido
Dramatização de histórias so-
brenaturais
20h20 O Movimento
20h25 O New York News
20h35 O Jornal da

Manchete
Noticiário nacional
21h30 O Amazônia Parte

II
Novela de Jorge Durán. Escrita
por Regina Braga. Denise Ban-
deira e Paulo Halm. Com Cris-
tiana Oliveira, Marcos Palmei-
ra. José de Abreu. Raul
Gazola, Jussara Freire. Antò-
nio Petrin. Anselmo Vasconce-
los, Marcélia Cartaxo. José
Duinont, Tatiana Issa. Júlia
Lemmertz. Antônio Abujamra.
Rubens Correia. Leonardo Vil-
lar. Lúcia Alves. Tonico Perei-
ra. Ricardo Blat e Rafaela
Amado
22h30 O A Última

Fronteira
Minissérie americana, em qua-
tro capítulos. Com Linda
Evans e Jason Robards
23H25 O Momento

Econômico
Comentários sobre economia e
negócios. Apresentação de Sa-
lomão Schwartz
23h30 O Noite e Dia
Noticiário e entrevistas. Apre-
sentação de Renato Machado
0h15 O Esporte e Ação
Esportivo. Reprise

Canal 7

5h30 O Igreja da Graça
Religioso
7h O Realidade Rural
nformativo sobre o campo
7h25 O Encontro com

Aríete
Variedades. Apresentação de
Aríete Ribeiro
7h55 O Boa Vontade
Religioso. Apresentação de Jo-
sé Paiva Neto
8h O Dia a Dia
Jornalístico. Apresentação de
Otávio Ceschi Jr. e Débora
Menezes
10h30 O Cozinha

Maravilhosa da
Ofélia

Culinária com Ofélia Anuncia-
to.
11h O O Campeão
Novela. Reprise
12h O Acontece
Noticiário. Apresentação de
Flávio Guimarães
12h30 O Esporte Total
Esportivo. Apresentação de
Elia Jr. Apresentação de Elia
Jr.. Maíra Reganelli. Cléo
Brandão
13h15 O Esporte Total

Rio
Esportivo. Apresentação de
Tércio de Lima, Gérson e Leti-
cia Dornelles
13h45 O Gente do Rio
Entrevistas e debate. Apresen-
tação de Gilse Campos e João
Roberto Kelly
14h15 O Caravana do

Amor
Variedades. Com Alberto Bri-
zola.
15h15 O Sílvia Poppovic
Entrevistas. Apresentação de
Sílvia Poppovic
18h O Falando de

Verdade
Entrevistas. Apresentação de
Flávio Gikovate
18h40 O Agrojornal
Noticiário sobre o campo.
Apresentação de Carlos Raices
18h45 O Jornal do Rio
Noticiário local. Apresentação
de Sidney Resende e Paulo
Branco.
19h20 O Jornal

Bandeirantes
Noticiário. Apresentação de
Marilia Gabriela
20h O Faixa Nobre do

Esporte
Esportivo
22h O Terça Máxima
Filme: Gangs: Sentença mortaI
Oh o Jornal da Noite
Noticiário
0h30 O Flash
Entrevistas. Apresentação de
Amaury Jr.
1h30 O Bandeirantes

Internacional
Resumo do noticiário da
CNN. Apresentação de Cláu-
dia Capasso
2h o Falando de

Verdade
Entrevistas
2h40 O O Gordo e o

Magro
3h05 O Boa Vontade
Religioso

Canal 9

7h30 O Today
Entrevistas. Apresentação de
Arcádio Vieira.

8h O Posso Crer no
Amanhã

Religioso
8h15 O Coisas da Vida
Religioso
8h30 O Vinde a Cristo
Religioso

8h45 O Projeto Vida
Nova

Religioso
9h O Igreja da Graça
Religioso

lOh O Agenda
Jornalístico
10h10 O Espaço Aberto
Variedades
11h10 O Programa

Sidney
Domingues

Variedades. Apresentação de
Sidney Domingues
11h40 O Sala de Visitas
Entrevistas. Apresentação de
Mirtes Godoy
12h O Aventura aos 4

Ventos
Seriado
12h45 O OM Esporte
Esportivo
13h o Cadeia
Policial
14h O Mulheres
Feminino
17h o Clip Trip
18h15 O Cadeia Nacional
Policial
18h45 O Fala Brasil
Noticiário
19h45 o Manuela
Novela
20h45 O O Magnata
Novela
21h45 o Hollywood 92
Filme: Warlock, o demônio
23h30 O Dinheiro Vivo
Panorama econômico

23h40 O OM Debate
Debates. Apresentação de
Mauro Baruque

Toda a programação publica-da nesta edição é de responsa-
bilidade das emissoras

TV Educativa — Canal 2
Tel.: 242-1598

TV Globo — Canal 4
Tel.: 529-2857

TV Manchete — Canal 6
Tel.: 265-2012

TV Bandeirantes — Canal 7
Tel.: 542-2132

Rede OM — Canal 9
Tel.: 580-1536

SBT — Canal 11
Tel.: 580-0313

TV Rio — Canal 13
Tel.: 502-4616

MTV — Canal 24 UHF
Tel.:224-2737

16 o TV Programa
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Claudia Raia esta 'Na cama com Cleopatra', do 'TV 

pirata'Cláudia Raia está 'Na cama com Cleópatra', do 'TV 
pirata'

TV Rio —

==| Cana! 13Tvreo

6h30 O O Despertar da
Fé

Religioso
8h O Jornal da Record
Noticiário
9h O Recorlãndia
Infantil
10h30 O 25a Hora
Debates. Reprise
12h O Record em

Notícias
Noticiário local
13h o Chef Lancelotti
Culinária com Silvio Lancelotti
13h15 O Bang-Bang
Filme: Aliança de sangue
15h O Casa Mágica
Infantil. Apresentação de Silvi-
nha
16h30 O TV Aberta
Jornalístico
18h30 O Informe Rio
Noticiário local
19h o Jornal da Record
Noticiário nacional
20h O Kliptonita
Clips
21h O Brasília ao Vivo
Noticiário ao vivo de Brasília.
Com Marilena Chiarelli
21h45 O Super Tela
Filme: O golpe de John Ander-
sou
23h45 O 25a Hora
Debates ao vivo. Apresentação
do Pastor Gonçalves
1h15 O Perfil
Entrevistas. Apresentação de
Otávio Mesquita

MTV

Líáí Canaí 24 ÜHF

11h oZuêMTV
Clips e novidades sobre artistas
e bandas
13h30 O MTV Pix
Clips mais executados na MTV
americana e européia
16h30 O Gás Total
Clips de rock pesado. Apresen-
tação de Gastão
18h o Disk MTV
Parada de sucessos com os dez
clips mais pedidos. Apresenta-
çào de Astrid
19h15 O MTV no Ar
Noticias. Apresentação de Zeca
Camargo
19h30 O Check In
Clips. Hoje: 2 Untimited
20h O Megamax
Clips clássicos e de sucesso.
Apresentação de Maria Paula.
22h O Top10 USA
A parada semanal americana.
Apresentação de Cuca
23h o MTV no Ar
Notícias sobre arte. espetácu-
los, comportamento e cultura.
Apresentação de Zeca Camar-
go.
23h15 O Rock Blocks
Clips de vanguarda e com es-
treias da música pop. Apresen-
tação de Luiz Thunderbird.
1 h o Check In
Programa onde um cantor ou
grupo escolhe clips de sua pre-ferência. Hoje: Luiz Melodia
1h30 O Videos
Clips

E Deus criou a TV

Imaginem se a tele-
visão existisse desde o
início do mundo. Im-
possível? Para a turma
do TV pirata nem tan-
to. Na visão da irreve-
rente trupe. Deus, de-

pois de terminar o seu
trabalho de criação do
mundo, observou que
Adão se sentia muito
solitário. Foi então

que o Criador fez sur-

gir da costela de
Adão. nada mais. na-
da menos, que a tele-

visão. A partir desse

gancho foi desenvolvi-
do todo o roteiro do
TV pirata, que a Glo-
bo mostra nesta terça-
feira às 2lh30.

O programa come-

ça falando da idade da
pedra sobre pedra e
chega ao futuro, onde
a viúva Porcima e o
sinhozinho Gronc
mantêm um romance
nas estrelas. Neste in-
tervalo de tempo não
falta assunto para as

brincadeiras dos pira-
tas. Caim e Abel es-
touram nas paradas
de sucesso com o hit
Não matarás e espe-
cialmente para as mu-
lheres do Egito antigo
foi criado o programa
Na cama com Cleópa-
tra. Numa taverna do
século XVI. Cristovão
Colombo e Pedro Ál-
vares Cabral discutem

qual foi a descoberta
mais importante, se o
Brasil ou a América.

7h O Jornal do SBT
Reapresentação do último no-
ticiário da noite
7h27 O Boletim das

Olimpíadas
7H30 O Sessão Desenho
Infantil. Apresentação de Vovó
Mafalda.
9h O Sessão Desenho
Desenhos. Com Eliana.
10h40 O Boletim das

Olimpíadas
10h45 O Show Maravilha
Infantil
12h44 O Minuto

Ecológico
12H45 O Chapolin
Seriado
13h15 O Chaves
Seriado infantil
13h45 O Semana só para

Mulheres
Filme: Paixão destruidora
15h30 O Boletim das

Olimpíadas
15h33 O Programa Livre
Programa de variedades dedi-
cado aos jovens. Apresentação
de Sérgio Groisman.
16h33 O Boletim das

Olimpíadas
16h35 o Sessão Desenho
Desenhos
17h O Dó Ré Mi
Infantil
17h30 O Chaves
Seriado infantil
18h O Roletrando

Ekologia
Variedades. Apresentação de
Silvio Santos
18h30 O Aqui Agora
Jornalístico. Com Wagner
Montes. Maguila e Jacinto Fi-
gueira Júnior
19H43 O Economia

Popular —
Pergunte ao
Tamer

Boletim econômico. Apresen-
tação de Alberto Tamer
19h45 O TJ Brasil
Noticiário. Apresentação de
Bóris Casoy.
20H30 O Vovô e Eu
Novela mexicana. Com C-ael
Garcia Bernal. Jorge Martínez
de Hoyos. Ludwika Paleta.
Adalberto Martínez
21h20 O Alcançar uma

Estrela
Novela mexicana
21h45 O A Estranha

Dama
Novela argentina. Com Jorge
Martinez. Luisa Kuliok. Gus-
lavo Garzón e Raul Ri «o
22h30 O Hebe
Variedades. Apresentação de
Hebe Camargo.
23h30 O Jornal do SBT —

1a Edição
Noticiário. Apresentação de
Lilian Witte Fibe.
23h45 O Jô Soares Onze e

Meia
Entrevistas. Com Jò Soares.
0h45 O Jornal do SBT —

2a Edição
Noticiário
1h15 O Boletim das

Olimpíadas
1h18 o TJ Internacional
Noticiário
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CaraaS 2

7h58 O Execução do
Hino Nacional

8h O Telecurso 2o
Grau

8h15 O 0 Mundo da
Ciência

Documentário. Hoje: Botânica
III
8H30 O É de Manhã
Informativo, entrevistas e pres-
tação de sen iços
9h30 O Glub Glub
Desenhos internacionais
10h o Canta Conto
Infantil com Bia Bedran
10h30 O Rá Tim Bum
Infantil
11 h O Planeta Vida
Documentário. Hoje: Viagem
ao reino animal
11h30 O Imagens da Itália
Atualidades sobre a Itália
12h O Rede Brasil
Noticiário nacional. Apresen-
tação de Débora Koll e Mòni-
ca Torres
12h30 O Vestibulando
Aulas preparativas para o ves-
tibular
14h oAllesGute
Curso de alemão
14h30 O Glub Glub
Desenhos internacionais
15h O Canta Conto
Infantil com Bia Bedran
15h30 O RáTim Bum
1Sh O Sem Censura
Debate. Apresentação de Lúcia
Leme. Hoje: O pesquisador
Carlos André Salles. a artista
plástica Angela Miriam Germa-
no Cacicero c o ator João Dan-
ias
18h30 O Mundo da Lua
Novela de costumes. Com An-
tònio Fagundes e Cianfrances-
co Guarnieri
19h O Glub Glub
Desenhos internacionais
1SH20 O Um Salto para o

Futuro
Reciclagem e atualização do
professor
20h O Séries

Internacionais
Doeumenta rio. Africanos:
Uma tríplice herança. Hoje:
Paraíso perdido
20h25 O Jornal do

Congresso
Noticiário
20h30 o Séries

Internacionais
Continuação
21h O Curto Circuito
Variedades. Participação dc
Arthur Moreira Lima. Daniel
Filho, Ney Lopes. Ivo Meirel-
les. entre outros. Com Calque
Ferreira. Alexia Deschamps e
(iilda Villaça
22h O Rede Brasil —

Noite
Noticiário
22h30 O Em Busca do

Tempo Perdido
Milton Temer e a Universidade
em debate
23h30 O Planeta Vida
Documentário. Hoje: Festas no
mundo: Rallves de máquinas á
vapor
Oh O Execução do

Hino Nacional
Brasileiro

üloho

CanaS 4

6h30 O Telecurso 2o
Grau

7h O Bom Dia Brasil
Entrevistas políticas
7h30 O Bom Dia Rio
Noticiário e agenda cultural
8h O Show do

Mallandro
Infantil. Apresentação de Sér-
gio Mallandro
9h30 O Xou da Xuxa
Infantil. Apresentação de Xuxa
12h40 O Globo Esporte
Esportivo local
12h45 O RJ TV
Noticiário
13h O Jornal Hoje
Noticiário, agenda cultural e
entrevistas
13h25 O Vale a Pena Ver

de Novo
Reprise da novela Vale tudo.
Com Regina Duarte. Glória
Pires. Beatriz Segall. Antônio
Fgundes. Renata Sorrah, Regi-
naldo Faria. Carlos Alberto
Riccelli e Lídia Brondi
14H05 O Sessão da Tarde
Filme: Repo Man — A onda
punk
15H30 O Copa Uefa
Futebol. Final: Torino x Ajax
17h20 O Escolinha do

Professor
Raimundo

Humorístico
18h O Felicidade
Novela de Manoel Carlos, diri-
gida por Demse Saraceni. Com
Maitè Proença. Tony Ramos.
Marcos Winter. Umberto
Magnani. Ariclê Perez. Moni-
que Curi, Herson Capri, Othon
Bastos, Estér Góesi Eliani
Giardini, Ana Lúcia Torre.
Ana Beatriz Nogueira, Aracy
Balabanian, Iara Cortes e Ta-
tiane Goulart
18h50 O Perigosas Peruas

' Novela de Carlos Lombardi e
\ Lauro César Muniz. Com Vera
l Fischer, Silvia Pfeifer, Mário' Gomes, Guilhenne K.aran, Ta-
| to Gabus. Beth Goulart. Ale-
i xandre Frota. Nicete Bruno.

Rosita Thomas Lopez, Ròmu-
lo Arantes. Nair Belo, Françoi-
se Forton, Cissa Guimarães e
Guilherme Leme
19h45 o RJ TV
Noticiário local
20h O Jornal Nacional
Noticiário
20h30 O Pedra Sobre

Pedra
Novela de Aguinaldo Silva. Di-
reção de Paulo Ubiratan. Com
Lima Duarte. Renata Sorrah.
Marco Nanini, Pedro Paulo
Rangel, Eva Wilma. Eloisa
Mafalda. Nívea Maria. Aríete
Sales, Paulo Betti. Mirian Pires.
Paulo Betti, Andréa Beltrão
21h35 O Você Decide
Ficção. Apresentação de Antò-
nio Fagundes
22h25 O Tereza Batista
Minissérie. Com Patrícia Fran-
ça. Herson Capri. Hugo Gross
23h15 O Jornal da Globo
Noticiário
23h50 O Classe A
Filme: Rastros de ódio

Manchete

M Canal 6

7h30 O Brasil 7h30
Noticiário, direto de Brasília
8h o Clube da Criança
Infantil. Jogos, brincadeiras,
musicais e gincanas. Apresen-
tação de Angélica
12h o Maskman
Seriado Japonês
12H25 O Manchete

Esportiva — 1o
Tempo

Noticiário esportivo. Apresen-
tação de Márcio Guedes
12h40 O Movimento
12h45 O Jornal da

Manchete —
Edição da Tarde

Noticiário. Apresentação de
Leila Richers
13h30 O Almanaque
Variedades. Apresentação de
César Filho e Tânia Rodrigues.
Participação de Marilu Torres,
Martha Suplicy, Sônia Racy,
Jussara Freire e Cássia Bianchi
15h30 O Santa Bárbara
Série americana. Com Marcy
Waiker e A. Martinez
16h30 O Márcia Peltier
Entrevistas e debates. Apresen-
tação de Márcia Peltier
18h o Paixão e Ódio
Novela americana. Com
Nancy Burnett, Susan Flan-
nery, Carrie Mitchum, Ethan
Wayne e John Mc Cook. Pro-
dução de 1987. Reprise
19h o Rio em

Manchete
Noticiário local
19h30 O Fronteiras do

Desconhecido
Dramatização de histórias so-
brenaturais. Reprise
20h20 O Movimento
20h25 O New York News
20h35 O Jornal da

Manchete — 1a
Edição

Noticiário. Apresentação de
Eliakin Araújo e Leila Cordei-
ro
21h30 O Amazônia Parte

II
Novela de Jorge Durán. Escrita
por Regina Braga, Denise Ban-
deira e Paulo Halm. Com Cris-
tiana Oliveira, Marcos Palmei-
ra, José de Abreu. Jussara
Freire. Antônio Petrin, Ansel-
mo Vasconcelos, Marcélia Car-
taxo. José Dumont, Tatiana Is-
sa. Júlia Lemmertz, Leonardo
Villar, Antônio Abujamra. Lú-
cia Alves. Tonico Pereira, Ri-
cardo Blat e Rubens Corrêa
22h30 O A Última

Fronteira
Minissérie americana. Com
Linda Evans e Jason Robards
23h25 O Momento

Econômico
Comentários sobre economia e
negócios. Apresentação de Sa-
lomão Schwartz
23H30 O Noite e Dia
Noticiário e entrevistas. Apre-
sentação de Renato Machado
0h10 o Fim de Noite
Muaical. Hoje: Mauro Senise.
O especial, gravado nos estúdios
Ponto filmes, mostra a paixão
do saxofonista pelo jazi

<s> Canal 7

5h30 O Igreja da Graça
Religioso
7h O Realidade Rural
Boletim rural. Apresentação de
Rafael Moreno.
7h25 O Encontro com

Aríete
Variedades
7h55 O Boa Vontade
Variedades. Apresentação de
José Paiva Neto
8h O Dia a Dia
Jornalístico. Apresentação de
Débora Menezes e Celso Saba-
din.
10H30 O Cozinha

Maravilhosa da
Ofélia

Culinária com Ofélia Anuncia-
to.
11h O Campeão
Reprise da novela
12h O Acontece
Noticiário. Apresentação de
Flávio Guimarães.
12h30 O Esporte Total
Esportivo. Com Elia Jr., Maíra
Reganelli, Simone Mello. Ana
Cláudia e Cléo Brandão.
13h15 O Esporte Total

Rio
Esportivo. Apresentação de
Tércio de Lima e Gérson.
13h45 O Gente do Rio
Entrevistas. Apresentação de
Gilse Campos e João Roberto
Kelly.
'Í4h15 O Caravana do

Amor
Variedades. Apresentação de
Alberto Brizola.
15h15 O Sílvia Poppovic
Entrevistas e debates. Apresen-
tação de Sílvia Poppovic
18h O Falando de

Verdade
Entrevistas e debate. Apresen-
taçào de Flávio Gikovate
18h40 O Agrojornal
Noticiário sobre o campo.
Apresentação de Rafael More-
no.
18h45 O Jornal do Rio
Noticiário. Apresentação Sid-
ney Resende e Paulo Branco.
19h20 O Jornal

Bandeirantes
Noticiário. Apresentação de
Marilia Gabriela
20h O Faixa Nobre do

Esporte
Esportivo
22h O Quarta Premiada
Filme: Vietnã Texas
Oh O Jornal da Noite
Noticiário. Apresentação de
Dácio Arruda
0h30 O Flash
Entrevistas. Apresentação de
Amaury Júnior
1 h30 O Bandeirantes

Internacional
Resumo das últimas 24 horas
de notícias da CNN Apresen-
tação de Cláudia Capasso
2h o Falando de

Verdade
Entrevistas e debate. Apresen-
tação de Flávio Gikovate
2h40 O O Gordo e o

Magro
Seriado
3h05 O Boa Vontade
Religioso. Apresentação de Jo-
sé Paiva Neto

Rede OM

<3tíl Canal 9

7h30 O Today
Entrevistas. Apresentação de
Arcádio Vieira.

8h O Posso Crer no
Amanhã

Religioso
8h15 o Coisas da Vida
Religioso
8h30 O Vinde a Cristo
Religioso
8h45 O Projeto Vida

Nova
Religioso
9h O Igreja da Graça
Religioso
10h O Agenda
Jornalístico
10h10 O O Eremita
Esotérico

11h10 O Programa
Sidney
Domingues

Entrevistas. Apresentação de
Sidney Domingues.

11h40 O Sala de Visitas
Entrevistas. Apresentação de
Mirtes Godoy.
12h O Aventura aos 4

Ventos
Seriado

12h45 o OM Esporte
Esportivo

13h O Cadeia
Policiai

14h O Mulheres

17h o Clip Trip

18h15 o Cadeia Nacional
Policial

18h45 O Fala Brasil
Noticiário
19h45 O Manuela
Novela

20h45 O O Magnata
Novela

21h45 O Quarta Especial
Filme: O novo principio
23h30 O Dinheiro Vivo
Jornalístico

23h40 O Vamos Sair da
Crise

Debates

Toda a programação publica-
da nesta edição é de responsa-
bilidade das emissoras

TV Educativa — Canal 2
Tel.: 242-1598

TV Globo — Canal 4
Tel.: 529-2857

TV Manchete — Canal 6
Tel.: 265-2012

TV Bandeirantes — Canal 7
Tel.: 542-2132

Rede OM — Canal 9
Tel.: 580-1536

SBT — Canal 1!
Tel.: 580-0313

TV Rio — Canal 13
Tel.: 502-4616

MTV —Canal 24 UHF
Tel.:224-2737
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UM PADRE NA BERLINDA EM (VOCE DECIDE'
Arquivo

Mais dramático
impossível. Nesta
quarta-feira, às
21h35, o país vai se
mobilizar mais uma
vez pa.ra resolver
uma importantíssi-
ma questão: deve
um padre quebrar
um segredo de con-
fessionário para co-
locar na cadeia o
verdadeiro assassino
de seu próprio irmão
e livrar um inocente
das garras da lei? Es-
te é o tema do epi-
sódio Justiça de
Deus, em Você deci-
de, que a Globo co-
loca no ar com Car-
los Vereza, no papel
do Padre Vicente, e
Paschoal Villaboin,
como o criminoso.
Desta vez, o telão do
programa vai estar
em Manaus, onde a
população vai poder
dar sua opinião ao
vivo, via satélite, pa-
ra todo o país.
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Carlos Vereza vai ser o padre em conflito

O ROCK VAI ROLAR NO 'PROGRAMA LIVRE'

O Programa livre
faz um ano em agosto,
mas nesta quarta, a
partir das 15h30, a fes-
ta comemora as 200
apresentações do pro-
grama do SBT. Como
é freqüentado por jo-

vens, Serginho Grois-
man e os organizado-
res montaram uma
jani session de puro
rock. Roger, do Ultra-
je a Rigor; Léo Jaime;
Thedy Corrêa, do gru-
po Nenhum de Nós;

Bozzo Barreti, do Ca-
pitai Inicial e Wander
Taffo, da Banda Taf-
fo, que nunca tocaram
juntos, vão formar
uma banda ousada
para adolescente ne-
nhum colocar defeito.

AJAX CONTRA TORINO DIRETO DE AMSTERDAN
Arquivo

irQuem é fanático
pelo futebol tem uma
boa desculpa para fi-
car colado na frente
da TV na tarde desta
quarta-feira. É que a
Globo transmite dire-
to de Amsterdam, às
15hl5, o jogo decisi-
vo da Copa da Uefa,
entre Ajax e Torino.
Não custa lembrar
que na primeira parti-
da o atacante brasilei-
ro Casagrande mar-
cou dois gols (no
empate de 2 x 2) e
salvou o seu time, o
Torino. de uma ver-
gonhosa derrota em
seu próprio estádio. Casagrande é o craque brasileiro em campo

SBT

@ Canal 11

7h O Jornal do SBT
Reapresentação do último no-
tieiário da noite.
7h27 O Boletim das

Olimpíadas
7h30 O Sessão Desenho
Desenhos. Apresentação de
Vovó Mafalda.
9h O Sessão Desenho
Desenhos. Apresentação de
Eliana.
10h40 O Boletim das

Olimpíadas
10h45 O Show Maravilha
Infantil apresentado por Mara.
Com brincadeiras, musicais e
desenhos
12h44 O Minuto

Ecológico
12h45 O Chapolin
Seriado infantil
13h15 O Chaves
Seriado infantil
13h45 O Semana só para

Mulheres
Série: Duas vidas
15h30 O Boletim das

Olimpíadas
15h33 O Programa Livre
Variedades. Apresentação de
Sérgio Groisman
16h33 O Boletim das

Olimpíadas
16h35 O Sessão Desenho
Desenhos com Vovó Mafalda
17h O Dó Ré Mi
Infantil
17h30 O Chaves
Seriado infantil
18h O Roletrando

Ekologia
Variedades. Apresentação de
Silvio Santos
18h30 O Aqui Agora
Jornalístico
19H43 O Economia

Popular —
Pergunte ao
Tamer

Boletim econômico. Apresen-
tação de Alberto Tamer.
19h45 O TJ Brasil
Noticiário. Apresentação de
Bóris Casoy.
20h30 O Vovô e Eu
Novela mexicana. Com Ludi-
wika Paleta.
21h20 O Alcançar uma

Estrela
Novela mexicana. Com Eduar-
do Capetillo. Mariana Garza.
Enrique Lizalde. Rita Macedo
21h45 O A Estranha

Dama
Novela argentina. Com Jorge
Martinez. Luisa Kuliok. Gus-
lavo Garzón. Gabriel Corrado
22h30 O Grande Pai
Seriado. Com Flávio Galvão e
Débora Duarte
23h30 O Jornal do SBT —

Ia Edição
Noticiário. Apresentação de
Lilian Witte Fibe.
23h45 O Jô Soares Onze e

Meia
Entrevistas. Apresentação de
Jò Soares.
0h45 O Jornal do SBT —

2a Edição
Noticiário
1h15 O Boletim das

Olimpíadas
1h18 O TJ Internacional
Noticiário internacional

TV Rio

Tvreo Canal 13

6h30 O O Despertar da
Fé

Religioso
8h O Jornal da Record
Noticiário nacional
9h O Recorlândia
Infantil
10h30 O 25a Hora
Debates
12h O Record em

Notícias
Noticiário nacional com deba-
tes ao vivo
13h o Chef Lancelotti
Culinária com Sérgio Lancelot-
ti
13h15 O Bang-Bang
Filme: Desforra falai
15h O Casa Mágica
Infantil. Apresentação de Sihi-
nha
16h30 O TV Aberta
Jornalístico
18h30 O Informe Rio
Noticiário local
19h O Jornal da Record
Noticiário nacional
20h O Kliptonita
Clips. Apresentação de Sergi-
nho CafTe
21 h O Brasília ao Vivo
Noticiário
21h30 O Especial

Sertanejo
Musical
23h30 O 25a Hora
Debates. Apresentação do Pas-
tor Gonçalves
1h O Perfil
Entrevistas. Apresentação de
Otávio Mesquita

'jáf Cana824UHF

11h oZuêMTV
Clips e novidades sobre artistas
e bandas. Apresentação de As-
irid.
13H30 O MTV Pix
Os clips mais executados na
MTV americana e européia.
Apresentação de Cuca.
16h30 O Gás Total
Clips de heavy metal. Apresen-
tação de Gastão.
18h O Disk MTV
Parada de sucessos. Apresenta-
ção de Astrid.
19h15 O MTV no Ar
Notícias. Apresentação de Zeca
Camargo.
19h30 O CheckIn
Hoje: 2 Unlimited
20h O Megamax
Clips clássicos e de sucesso.
Apresentação de Cuca
22h O Top 10 Europa
Os sucessos da parada euro-
péia. Apresentação de Gastão
23h O MTV no Ar
Notícias. Apresentação Zeca
Camargo
23h15 O Rock Blocks
Clips com estrelas da música
pop e de vanguarda. Apresen-
tação de Luiz Thunderbird.
1 h O Check In
Cantor ou grupo escolhe os
clips de sua preferência. Hoje:
Luiz Melodia
1 h30 O Vídeos
Clips

TV Programa o 19
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Educativa

WB Canal 2

7h58 O Execução do
Hino Klacional

8h C Telecurso2°
Grau

i ducüti\ 1 ¦
8h1 5 C O Mundo da

Ciência
Documentário. Hoje: Pcsqui-
similo I
8h30 C É de Manhã
Informamo. entrevistas e pres-
tação de serviços
9h30 cGlubGlub
I)escnhos internacionais
10h C Canta Conto
Jogos e brincadeiras com Bia
Bedran
10h30 C Rá Tim Bum
Infantil
11h C Planeta Vida
Documentário. Hoje: liagem
ao reino animal
11h30 C Alies Gute
Aula de alemão
12h C Rede Brasil —

Tarde
Noticiário nacional
12H30C Vestibulando
Aulas preparatórias para o \es-
tihular
14h C In Italiano
Aula de italiano
14h30 C Glub Glub

I )esenhos internacionais.
15h C Canta Conto
Jogos e brincadeiras com Bia
Bedran
15h30 C Rá Tim Bum
Infantil
16h C Sem Censura
Debates. Apresentarão de Lú-
cia Leme. Hoje: I arquiteta Re-
nata ./t' Faria Pereira e o médica

I alí mir Hedin
18h30 O Mundo da Lua
Novela. Com Gíanfrancesco
Ciuarnieri e Antônio Fagundes
19h C Glub Glub
l )esenhos.
19h20 ; Um Salto para o

Futuro
Reciclagem e
atualização do
professor

20h C Séries
Internacionais

Documentário. A fricanos:
Uma tríplice herança Hoje:
C alturas cm conflito
20h25 O Jornal do

Congresso
20h30 O Séries

Internacionais
Documentário. Continuação
21h O Curto Circuito
Variedades. Participação de
Arthur Moreira Lima. Daniel
Filho. Ne\ Lopes e Ivo Meirel-
Ics. Com Caique Ferreira. Ale-
xia Deschamps e Ciilda Villaça
22h O Rede Brasil —

Noite
Noticiário nacional. Apresen-
tação de Luiz Adriano
22h30 O Caminhos da

Modernidade
Um debate sobre a Constitui-
çno
23h30 O Planeta Vida
Serie documentário da BBC de
Londres. Festas no mundo.
Hoje: Carnaval cm Quchcc
Oh O Execução do

Hino Nacional

Qioho

© Canal 4

6h30 O Telecurso 2°
Grau

Educativo
7h O Bom Dia Brasil
Entre\ istas políticas
7h30 O Bom Dia Rio
Noticiário
8h C Show do

Mallandro
Infantil
9h30 O Xou da Xuxa
Infantil
12h40 O Globo Esporte
Esportivo local
12H50 O RJ TV
Noticiário
13h o Jornal Hoje
Noticiário
13h25 O Vale a Pena Ver

de Novo
Reprise da novela Vale nu/o.
Com Regina Duarte. Glória
Pires. Antônio Fagundes, Bea-
triz Segall. Renata Sorrah e
Carlos Alberto Rieeelli
14h45 O Sessão da Tarde
Filme: Atcairaz. fuga impossível
16h35 O Sessão Aventura
Seriado. Hoje: Dama ilc ouro:
A força máxima
17h30 O Escolinha do

Professor
Raimundo

Humorístico comandado por
Chico Anysio
18H05 O Felicidade
Novela de Manoel Carlos, diri-
gida por Denise Saraeene. Com
Maitê Proença. Tony Ramos.
Marcos Winter, Umberto
Magnani. Tatiane Goulart. Vi-
viane Pasmanter. Ariclê Perez.
Maria Ceiça. Cristina Prochas-
ka. Sebastião Vasconcelos,
Ana Beatriz Nogueira, Edney
Giovenazzi. Ester Góes
18h50 O Perigosas Peruas
Novela de Carlos Lombardi e
Lauro César Muniz. Com Vera
Fischer. Silvia Pfeifer, Mário
Gomes, Guilherme Karan. Ta-
to Gabus. Beth Goulart, Natá-
lia Lage. Rõmulo Arantes. Ir-
wing São Paulo e Nicete Bruno
19h45 o RJ TV
Noticiário local
20h O Jornal Nacional
Noticiário. Apresentação de
Cid Moreira e Sérgio Chapelin
20h30 O Pedra Sobre

Pedra
Novela de Aguinaldo Silva. Di-
reção de Paulo Ubiratan. Com
Lima Duarte. Renata Sorrah.
Marco Nanini. Pedro Paulo
Rangel. Eloisa Mafalda. Eva
Wilma. Mírian Pires. Nívea
Maria. Paulo Betti. Aríete Sa-
les. Armando Bógus, Cecil Thi-
rc. Andréa Beltrão. Maurício
Mattar, Adriana Esteves. Carla
Marins. Elizãngela. Nelson Xa-
vier, Fábio Júnior e Isadora
Ribeiro
21h35 O Justiça Final
Série Hoje: Um segundo amor,
uma segunda dor
22H35 O Tereza Batista
Miníssérie. Com Patrícia Fran-
ça e Herson Capri
23h25 O Jornal da Globo
Noticiário
23h55 O Festival de

Sucessos
Filme: lncubus

Manchete

M Canal @

7h30 O Brasil 7h30
Noticiário nacional
3h O Clube da Criança
Infantil com jogos, brincadei-
ras. gincanas e musicais
12h O Maskman
Seriado japonês
12h25 O Manchete

Esportiva — 1o
Tempo

Noticiário esportivo. Apresen-
tação de Márcio Guedes
12h40 O Movimento
12h45 O Jornal da

Manchete —
Edição da Tarde

Noticiário
13h30 O Almanaque
Variedades. Apresentação de
César Filho e Tânia Rodrigues.
Participação de Sônia Racy.
Marilu Torres. Marta Suplicy.
Jussara Freire e Cássia Bianchi
15h30 O Santa Bárbara
Série americana. Com Marcy
Walker e A. Martinez
16H30 O Márcia Peltier
Entrevistas e debate. Apresen-
tação de Márcia Peltier
18h O Paixão e Ódio
Novela americana ambientada
em Beverly Hills. Famílias
americanas em busca da fama e
da fortuna no mundo da indús-
tria da moda. Com Nancy Bur-
nett, Susan Flannery, Carrie
Mitchum. Ethan Wayne e John
Mc Cook. Reprise
19h O Rio em

Manchete
Noticiário local
19h30 o Fronteiras do

Desconhecido
Histórias dc fatos sobrenatu-
rais. Reprise
20h20 O Movimento
20h25 O New York News
20h35 O Jornal da

Manchete -1a
Edição

Noticiário. Apresentação de
Eliakin Araújo e Leila Cordei-
ro
2"ih30 O Amazônia Parte

II
Novela de Jorge Durán. Escrita
por Regina Braga. Denise Ban-
deira e Paulo Halm. Direção de
Tizuka Yamasaki. Com Cris-
liana Oliveira, Marcos Palmei-
ra. José de Abreu. Jussara Frei-
re. Antônio Petrin. Anselmo
Vasconcelos, Marcélia Carta-
xo. Leonardo Villar. Júlia
Lemmertz, José Durnont. Ta-
liana Issa. Antônio Abujamra.
Lúcia Alves, Ricardo Blat. To-
nico Pereira, Rubens Corrêa.
Raul Gazola. Patrícia Travas-
SOS
22h30 O A Última

Fronteira
Miníssérie americana. Com
Linda Evans e Jason Robards
23h25 O Momento

Econômico
Comentários sobre economia e
negócios. Apresentação de Sa-
lomão Schwartzmann
23h30 O Noite e Dia
Noticiário com entrevistas.
Apresentação de Renato Ma-
chado
0h15 o Galáctica
Seriado.

Bàntíeirantes

<§> Canal 7

5h30 O A Hora da Graça
Religioso
7h O Realidade Rural
Noticiário sobre o campo.
Apresentação de Cláudio Rai-
ces
7h25 O TV Baixada
Noticiário. Apresentação de
Leandro Brum
8h O Dia a Dia
Noticiário
10h30 O Cozinha

Maravilhosa da
Ofélia

Culinária. Apresentação de
Ofélia Anunciato.
11h o Campeão
Reprise da novela. Capítulo-
112
12h O Acontece
Noticiário. Apresentação de
Flávio Guimarães
12h30 O Esporte Total
Esportivo. Com Elia Jr„ Maíra
Reganelli, Simone Mello. Ana
Cláudia e Cléo Brandão.
13h15 O Esporte Total

Rio
Esportivo. Com Tércio de Li-
ma. Gérson e Letícia Dornelles
13h45 O Gente do Rio
Entrevistas. Apresentação de
Gilse Campos e João Roberto
Kelly
14h15 O Caravana do

Amor
Variedades e entrevistas. Apre-
sentação de Alberto Brizola.
15h15 O Sílvia Poppovic
Entrevistas e debate. Apresen-
tação de Sílvia Poppovic
18h O Falando de

Verdade
Entrevistas e debate. Apresen-
tação de Flávio Gikovate
18h40 O Agrojornal
Informativo sobre o campo.
Apresentação de Carlos Raices
18h45 O Jornal do Rio
Noticiário local. Apresentação
Marilia Gabriela
19h20 O Jornal

Bandeirantes
Noticiário. Apresentação de
Marilia Gabriela
20h O Copa da Itália
Esportivo. Hoje: Parma x Ju-
ventus
22h O Quinta

Espetacular
Filme: Garwood, prisioneiro de
guerra
Oh O Jornal da Noite
Noticiário. Apresentação de
Dárcio Arruda
0h30 O Flash
Entrevistas. Apresentação de
Amaury Júnior
1h30 O Bandeirantes

Internacional
Resumo das últimas 24 horas
do noticiário da CNN. Apre-
sentação de Cláudia Capasso
2h O Falando de

Verdade
Entrevistas e debate
2h40 O O Gordo e o

Magro
Seriado
3h O Boa Vontade
Religioso
3h05 O Liga Mundial de

Vôlei Masculino
Esportivo. Hoje: Coréia x fíra-
sil. Ao vivo da Coréia

Rede OM

(t> Canal 9

7h30 O Today
Entrevistas. Apresentação Ar-
cádio Vieira.
8h O Posso Crer no

Amanhã
Religioso
8h15 o Coisas da Vida
Religioso
8h30 O Vinde a Cristo
Religioso
8h45 O Projeto Vida

Nova
Religioso
9h O Igreja da Graça
Religioso
10h O Agenda
Jornalístico
10h10 O Férias no

Acampamento
Seriado
11h O Programa

Sidney
Domingues

Entrevistas e variedades
11h30 O Sala de Visitas
Entrevistas e variedades
12h O Aventura aos 4

Ventos
Seriado
12h45 O OM Esporte
Esportivo

13h O Cadeia
Policial

14h O Mulheres
Feminino

17h oCIipTrip
Musical
18h15 O Cadeia Nacional
Policial

18h45 O Fala Brasil
Noticiário
19h45 O Manuela
Novela

20h45 o O Magnata
Novela

21h45 O Ser... Tão
Brasileiro
Musical

23h10 O Magnavita

23h50 O Dinheiro Vivo

Oh O OM Debate
Jornalístico

Toda a programação publica-da nesta edição é de responsa-
bilidade das emissoras

TV Educativa — Canal 2
Tel.: 242-1598

TV Globo — Canal 4
Tel.: 529-2857

TV Manchete — Canal 6
Tel.: 265-2012

TV Bandeirantes — Canal 7
Tel.: 542-2132

Rede OM — Canal 9
Tel.: 580-1536

SBT — Canal 1 I
Tel.: 580-0313

TV Rio —Canal 13
Tel.: 502-4616

MTV —Canal 24 UHF
Te!.:224-2737
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Danuza Leao vai ao 'Flash' dizer como se comportar em sociedade^

Arquivo

ymmim

Danuza Leão vai ao 'Flash' dizer como se comportar em sociedade

TV Rio

=== Canal 13TmW
6h30 O 0 Despertar da

Fé
Religioso
8h O Jornal da Record
Noriciário nacional
9h o Recorlândia
Infantil
10h30 O 25a Hora
Debates. Reprise
12h o Record em

Notícias
Noticiário
13h O Chef Lancelotti
Culinária com Silvio Lancelotti
13h15 O Bang-Bang
Filme: Mississipi
15h O Casa Mágica
Infantil
16h30 O TV Aberta
Jornalístico
18h30 O Informe Rio
Noticiário local
19h o Jornal da Record
Noticiário nacional
20h O Kliptonita
Clips. Apresentação de Serei-
nho Caffe
21 h O Brasília ao Vivo
Noticiário
21h30 O Contra Tempos
Seriado
22h30 O Missão em

Houston
Seriado policial
23h30 O 25a Hora
Debates. Apresentação do Pas-
tor Gonçalves
1h O Perfil
Entrevistas. Apresentação de
Otávio Mesquita

MTV

3ff Canal 24 UHF

11h O Zuê MTV
Clips e novidades sobre artistas
e bandas
13h30 O MTV Pix
Os clips mais executados na
MTV americana e européia
16h30 O Gás Total
Com clips na linha Iteavy
18h O Disk MTV
Parada de sucessos. Apresenta-
ção de Astrid
19h15 O MTV no Ar
Notícias. Apresentação de Zeca
Camargo.
19h30 O CheckIn
Artista ou grupo escolhe os
clips de sua preferência. Hoje: 2
Unlimited
20h O Megamax
Clips da música pop e de gru-
pos brasileiros
22h O Cine MTV
Sobre cinema. Apresentação de
Cristiane Couto.
22h30 O Demo MTV
O espaço da música indenden-
te. Apresentação de Daniel
23h O MTV no Ar
Jornalístico. Apresentação de
Zeca Camargo
23h15 O Rock Blocks
Clips de vanguarda. Apresen-
tação de Luiz Thunderbird.
1h O Check In
Hoje: Luiz Melodia
1h30 O Videos
Clips

MAIO

@ Canal 11

7h O Jornal do SBT
Reapresentação do último no-
ticiário da noite.
7h27 O Boletim das

Olimpíadas
7h30 O Sessão Desenho
Desenhos
9h O Sessão Desenho
Desenhos
10h40 O Boletim das

Olimpíadas
10h45 O Show Maravilha
Infantil. Apresentado por Ma-
ra
12h44 O Minuto

Ecológico
12H45 O Chapolin
Seriado infantil
13h15 O Chaves
Seriado infantil
13h45 O Semana só para

Mulheres
Filme: Crime de estupro
15h30 O Boletim das

Olimpíadas
15h33 O Programa Livre
Entrevistas e musicais dedica-
dos aos jovens. Apresentação
de Sérgio Groisman
16h33 O Boletim das

Olimpíadas
16h35 O Sessão Desenho
17h O Dó Ré Mi
Programa infantil
17H30 O Chaves
Seriado infantil
18h O Roletrando

Ekologia
Variedades. Apresentação de
Sílvio Santos
18h30 O Aqui Agora
19h43 O Economia

Popular —
Pergunte ao
Tamer

Boletim econômico. Apresen-
tação de Alberto Tamer
19h45 O TJ Brasil
Noticiário
20h30 O Vovô e Eu
Novela mexicana. Com Jorge
Martinez de Hoyos. Gael Gar-
cia Bernal e Ludwika Paleta
21h20 O Alcançar uma

Estrela
Novela mexicana. Com Eduar-
do Capetillo. Mariana Garza.
Enrique Lizalde
21h45 O A Estranha

Dama
Novela argentina. Com Jorge
Martinez, Luisa Kuliok. Gus-
tavo Garzòn e Raul Rizzo
22h30 O Emergência 911
Jornalismo
23h30 O Jornal do SBT —

1a Edição
Noticiário
23h45 O Jô Soares Onze e

Meia
Entrevistas com Jô Soares.
0h45 o Jornal do SBT —

2a Edição
Noticiário. Apresentação de
Lilian Witte Fibe.
1h15 O Boletim das

Olimpíadas
1h18 O TJ Internacional
Noticiário. Apresentação de
Hermano Henning.
1h35 O LM Legendado
Filme: Judv. a adolescente per-
didu

Um bom 
papo 

com Danuza

Depois de se esconder, para
curtir mais um de seus "recolhi-

mentos sociais", Danuza Leão
aparece novamente em Flash,

programa apresentado por
Amaury Jr. na TV Bandeiran-
tes. Danuza está prestes a lançar
um livro cheio de bom-humor:
Na sala com Danuza, onde dá

dicas preciosas de como se com-

portar em sociedade. Neste pro-

grama ela relembra a vida com

seus dois maridos, Samuel Wai-

ner e Antonio Maria, revela

suas diferentes experiências

profissionais na TV e conta his-

tórias de viagens internacionais.

Flash vai ao ar nesta quinta-fei-
ra, à meia-noite e meia.

VÔLEI MASCULINO RUMO A BARCELONA

Depois de uma in-
tensiva preparação de

quase dois meses, o
vôlei masculino brasi-
leiro inicia nesta ma-
drugada de quinta
para sexta-feira, às
3h. uma maratona de

jogos que só termina
nas Olimpíadas de
julho. O primeiro
compromisso é dian-
te da Coréia (que es-
tá no grupo do Brasil
em Barcelona) na
nossa estréia na Liga

Mundial. A Bandei-
rantes mostra o jogo
ao vivo. direto da
Coréia. Quem não
sofre de insônia pode
assistir a um com-

pacto da partida na
sexta-feira às 20h.

TV Programa O 21
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Educativa

Canal 2

7h58 O Execução do
Hino Nacional

8h oTelecurso2°
Grau

Educativo
8h15 O O Mundo da

Ciência
Documentário. Hoje: Pesqui-
sumiu ili
Sh30 O É de Manhã
Informativo, entrevistas e pres-
tação de serviços
9h30 oGIubGlub
Desenhos internacionais.
10h o Canta Conto
Jogos e brincadeiras educati-
vas. Com Bia Bedran.
10h30 O RáTim Bum
Infantil
11h o Planeta Vida
Documentário. Hoje: I iagem
ao reino animal
11h30 O In italiano
Curso de italiano
12h O Rede Brasil
Noticiário
12h30 O Vestibulando
Aulas preparatórias para o ves-
tibular
14h O I Love You
Curso de inglês
14h30 O Glub Glub
Desenhos internacionais.
15h o Canta Conto
Infantil com Bia Bedran
15h30 O RáTim Bum
Infantil
16h o Sem Censura
Debates. Apresentação de Lu-
cia Leme. Hoje: O publicitário
Roberto Dtiailibi c o geria ira
Luiz Roberto Ramos
18h30 O Mundo da Lua
Novela. Com Antônio Fagun-
des e Gianfrancesco Guarnieri
19h O Glub Glub
Desenhos internacionais.
19H20 O Um Salto para o

Futuro
Reciclagem do professor
20h o Séries

Internacionais
Documentário. Africanos:
Uma tríplice herança. Hoje: A
Afriea no mundo
20h25 O Jornal do

Congresso
Noticiário
20h30 O Séries

Internacionais
Continuação
21 h O Curto Circuito
Variedades. Participação de
Arthur Moreira Lima. Daniel
Filho. Ney Lopes e Ivo Meirel-
les. Com Caique Ferreira. Ale-
xia Deschamps e Gilda Vilaça
22h O Rede Brasil —

Noite
Noticiário
22h30 O Documentário

Especial
Hoje: Leituras de um anal/abe-
to. O dia-a-dia de milhões de
analfabetos que usam t' abusam
da criatividade para se connmi-
cor e viver numa cidade como
São Paulo
23h30 O Planeta Vida
Documentário. Festas no mun-
do. Hoje: Festival de coral ale-
mão
Oh O Execução do

Hino Nacional

Gloho

®CanaS 4

6h30 O Telecurso 2°
Grau

Educativo
7h O Bom Dia Brasil
Entrevistas políticas
7h30 O Bom Dia Rio
Noticiário, agenda cultural e
entrevistas
8h o Show do

Mallandro
9h30 O Xou da Xuxa
Infantil
12h40 O Globo Esporte
Esportivo
12h45 O RJ TV
Noticiário local
13h O Jornal Hoje
13h25 O Vale a Pena Ver

de Novo
Reprise da novela Vale tudo.
Com Regina Duarte. Glória
Pires. Beatriz Segall. Antônio
Fagundes. Renata Sorrah e
Carlos Alberto Riccelli
14h40 o Sessão da Tarde
Filme: Três amigos
16h40 O Sessão Aventura
Filme: Pega ladrão: Uma gran-
de jogada
17h30 O Escolinha do

Professor
Raimundo
Humorístico
comandado por
Chico Anysio

18h05 O Felicidade
Novela de Manoel Carlos, diri-
gida por Denise Saraceni. Com
Maitè Proença, Tony Ramos.
Marcos Winter, Herson Capri
Laura Cardoso. Othon Bastos.
Eliane Giardini, Ana Beatriz
Nogueira. Viviane Pasmanter
18h50 O Perigosas Peruas
Novela de Carlos Lombardi e
Lauro César Muniz. Com Vera
Fischer. Sílvia Pfeifer, Mário
Gomes. Guilherme Karan. Ta-
to Gabus. Beth Goulart. Ale-
xandre Frota. Nicete Bruno.
Nair Belo. Flávio Migliaccio e
Felipe Martins
19h45 O RJ TV
Noticiário local
20h O Jornal Nacional
Noticiário
20h35 O Pedra Sobre

Pedra
Novela de Aguinaldo Silva. Di-
reção geral de Paulo Ubiratan.
Com Lima Duarte, Renata
Sorrah. Marco Nanini, Eloísa
Mafalda, Eva Wilma. Pedro
Paulo Rangel. Marco Nanini.
Armando Bógus, Luisa Tho-
mé, Lília Cabral. Nelson Xa-
vier e Míriam Pires.
21h35 O Globo Repórter
Jornalístico
22h30 O Tereza Batista
Minissérie. Com Patrícia Fran-
ça. Herson Capri. Jorge Dória
e Zilka Salaberry
23h20 O Jornal da Globo
Noticiário
23h50 O Boxe

Internacional
Esportivo. Hoje: Micliael Moo-
rer x Bert Cooper
0h55 O Corujão I
Filme: Carrie, a estranha
2h35 O Corujão II
Filme: Onze homens e um segre-
do
4h45 O Série

Maiicheié

Carsal 6

7h30 O Brasil 7h30
Noticiário nacional, direto de
Brasília
8h O Clube da Criança
Infantil com brincadeiras, jo-
gos e gincanas. Apresentação
de Angélica
12h O Maskman
Seriados japoneses: Jaspion.
Cvbercop e Jyraia
12h25 O Manchete

Esportiva
Esportivo. Apresentação de
Márcio Guedes
12h40 O Movimento
Boletim das Olimpíadas de
Barcelona 92
12h45 o Jornal da

Manchete —
Edição da Tarde

Noticiário. Apresentação de
Lei la Richers
13h30 O Almanaque
Variedades. Apresentação de
César Filho e Tânia Rodrigues.
Participação de Sônia Racy.
Marilu Torres. Marta Suplicy.
Jussara Freire e Cássia Bianchi
15h30 O Santa Bárbara
Série americana. Com Marcy
VValker e A. Martinez
16h30 O Márcia Peltier
Entrevistas e debate. Apresen-
tação de Márcia Peltier
18h O Paixão e Ódio
Série americana. Reprise
19h O Rio em

Manchete
Noticiário local
19h30 O Fronteiras do

Desconhecido
Dramatização de histórias so-
brenaturais
20H20 O Movimento
20h25 O New York News
20h35 O Jornal da

Manchete — 1a
Edição

Noticiário. Apresentação de
Eliakim Araújo e Leila Cordei-
ro
21h30 O Amazônia Parte

II
Novela de Jorge Durán. Escrita
por Regina Braga. Denise Ban-
deira e Paulo Halm. Com Cris-
tiana de Oliveira, Marcos Pai-
meira, José de Abreu. Jussara
Freire. Leonardo Villar. Antò-
nio Petrin. Antônio Abujamra.
Anselmo Vasconcelos, Marcé-
lia Cartaxo. José Dumont. Ta-
tiana Issa. Rubens Correia. Lú-
cia Alves, Tonico Pereira.
Ricardo Blat. Júlia Lemmertz
22h30 O Documento

Especial
Documentário. Apresentação
de Roberto Maya. com direção
de Nelson Hoineff. Hoje: O
drama daqueles que vivem na
solidão
23h25 O Momento

Econômico
Comentários sobre economia e
negócios. Apresentação de Sa-
lomão Schwartzmann
23h30 O Noite e Dia
Noticiário com entrevistas.
Apresentação de Renato Ma-
chado

0h15 O Versão Original
Filme: Maria Antonieta. Legen-
dado

Bandeirantes

CaraaS 7

5h30 O A Hora da Graça
Religioso
7h o Realidade Rural
Jornalismo sobre o campo.
Apresentação de Carlos Raices
7h25 O A Ilha Merece
Noticiário
7h55 O Boa Vontade
Religioso. Apresentação de Jo-
sé Paiva Neto
8h O Dia a Dia
Noticiário. Apresentação de
Débora Menezes e Otávio Ces-
chi Jr.
10h30 O Cozinha

Maravilhosa da
Ofélia

Culinária. Apresentação de
Ofélia Anunciato
11 h O Campeão
Reprise da novela
12h O Acontece
Noticiário. Apresentação de
Flávio Guimarães.
12h30 O Esporte Total
Noticiário esportivo. Apresen-
tação de Elia Jr.. Maíra Rega-
nelli e Simone Mello.
13h15 O Esporte Total

Rio
Esportivo. Apresentação de
Tércio de Lima e Gérson.
13h45 O Gente do Rio
Entrevistas. Apresentação de
João Roberto Kelly
14h15 O Caravana do

Amor
Variedades, entrevistas e musi-
cais. Apresentação de Alberto
Brizola.
15h15 O Sílvia Poppovic
Entrevistas e debate. Apresen-
tação de Sílvia Poppovic
18h • O Falando de

Verdade
Entrevistas e debate. Apresen-
tação de Flávio Gikovate
18h40 O Agrojornal
Noticiário sobre o campo
18h45 O Jornal do Rio
Noticiário local. Apresentação
de Sidney Resende e Paulo
Branco.
19h20 O Jornal

Bandeirantes
Noticiário. Apresentação de
Marília Gabriela
20h O Liga Mundial de

Vôlei Masculino
Esportivo. Hoje: Coréia x Bra-
sil. Compacto
21 h O Basquete NBA
Boletim
22h O Sessão Especial

25 Anos
Filme: Diferenças irreconciliá-
veis
Oh O Jornal da Noite
Noticiário
0h30 O Samba de

Primeira
Variedades. Apresentação Jor-
ge Perlingeiro
2h o Flash
Entrevistas. Apresentação de
Amaury Jr.
3h o Bandeirantes

Internacional
O resumo das últimas 24 horas
de notícias da CNN
3h30 O Vídeo Clube
Filme: Fort Saganne
5h30 O Boa Vontade
Religioso

Rede OM

Canal 9

7h30 O Today
Entrevistas. Apresentação de
Arcádio Vieira.
8h o Posso Crer no

Amanhã
Religioso
8h15 O Coisas da Vida
Religioso
8h30 O Vinde a Cristo
Religioso
8h45 O Projeto Vida

Nova
Religioso
9h O Igreja da Graça
Religioso
10h O Agenda
Noticiário
10h10 O Férias no

Acampamento
Seriado
11h O Programa

Sidney
Domingues

Entrevistas e variedades

11 h30 o Sala de Visitas
Entrevistas e variedades. Apre-
sentação de Mirtes Godoy
12h o Aventura aos 4

Ventos
Seriado

12h45 O OM Esporte
Esportivo

13h o Cadeia
Policial

14h O Mulheres
Feminino

17h oCIipTrip
18h15 o Cadeia Nacional
Policial

18h45 O Fala Brasil
Noticiário

19h45 O Manuela
Novela

20h45 O O Magnata
Novela

21h45 O Tensão Total
Filme: Orquídea selvagem

23h30 O Dinheiro Vivo
Panorama econômico

23h40 O OM Debate
Jornalístico

Toda a programação publica-da nesta edição é de responsa-
bilidado das emissoras

TV Educativa — Canal 2
Tel.: 242-1598

TV Globo — Canal 4
Tel.: 529-2857

TV Manchete — Canal 6
Tel.: 265-2012

TV Bandeirantes — Canal 7
Tel.: 542-2132

Rede OM — Canal 9
Tel.: 580-1536

SBT — Canal 11
Tel.: 580-0313

TV Rio — Canal 13
Tel.: 502-4616

MTV —Canal 24 UHF
Tel.:224-2737
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A modelo Luiza Brunet vai conversar sobre beleza na Manchete

BELEZA E O ASSUNTO DE MARCIA PELTIER
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O 'Documento especial' discute a solidao humana e seus problemas

A modelo Luiza Brunet vai conversar sobre beleza na Manchete

BELEZA É O ASSUNTO DE MÁRCIA PELTIER

O cirurgião Ivo Pi-
tanguy, a ex-mi ss Bra-
sil Marta Rocha, a de-
legada de polícia
Marta Mesquita Ro-
cha e a Miss Brasil
1991, Liziane Braille,

são os convidados de
Márcia Peltier, nesta
sexta-feira, às 16h30.
na Manchete. Eles vão
discutir a beleza em
todas as suas nuances,
com a colaboração da

modelo Luiza Brunet,
dos fotógrafos Frede-
rico Mendes e Newton
Ricardo e do fisicultu-
rista Abel Gomes, que
estarão na platéia.

Arquivo

7h O Jornal do SBT
Reapresentaçào do último jor-
nal da emissora.
7h27 O Boletim das

Olimpíadas
7h30 O Sessão Desenho
Infantil. Apresentação de Vovó
Mafalda.
9h O Sessão Desenho
Infantil. Apresentação de Elia-
na
10h40 O Boletim das

Olimpíadas
10h45 O Show Maravilha
Infantil. Apresentação de Ma-
ra
12H44 O Minuto

Ecológico
12h45 O Chapolin
Seriado infantil^
13h15 O Chaves
13h45 O Semana só para

Mulheres
Série: O segredo de Kate
15h30 O Boletim das

Olimpíadas
15H33 O Programa Livre
Entrevistas e musicais dedica-
dos aos jovens. Apresentação
de Sérgio Groisman
16h33 O Boletim das

Olimpíadas
16h35 O Sessão Desenho
Desenhos
17h O Dó Ré Mi
Infantil
17h30 O Chaves
Seriado infantil
18h O Roletrando

Ekologia
Variedades. Apresentação de
Sílvio Santos
18h30 O Aqui Agora
Jornalístico. Com Jacinto Fi-
gueira Jr., Wagner Montes.
Maguila. Cristina Rocha e Gil
Gomes
19h43 O Economia

Popular —
Pergunte ao
Tamer

Informativo econômico. Apre-
sentação de Augusto Tamer
19h45 O TJ Brasil
Noticiário. Apresentação de
Bóris Casoy.
20h30 O Vovô e Eu
Novela mexicana
21h20 O Alcançar uma

Estrela
Novela mexicana. Com Jorge
Martinez, Luisa Kuliok. Gus-
tavo Gárzon, Raul Rizzo
21h45 O A Estranha

Dama
Novela argentina
22h30 O A Praça é Nossa
Humorístico. Com Carlos Al-
berto Nóbrega. Ronald Golias
e Canarinho.
23h30 O Jornal do SBT —

1a Edição
Noticiário. Apresentação de
Lilian Witte Fibe.
23h45 O Jô Soares Onze

e Meia
Entrevistas. Com Jô Soares.
0h45 O Jornal do SBT —

2a Edição
Noticiário
1h15 O Boletim das

Olimpíadas
1h18 O TJ Internacional

A SOLIDÃO PELAS LENTES DE UM CINEASTA

Documento especial desta sexta,
às 22h30. faz um mergulho na soli-
dão humana, buscando os vários
aspectos do problema. Tem gente
que gosta de ficar sozinho e procu-
ra profissões que facilitem o isola-
mento. Mas a maioria acaba sozi-
nho por falta de opção e, sem

querer, desenvolve neuroses e psi-
coses graves.

É o que vai mostrar o programa
Solidão, dirigido pelo cineasta Al-
berto Salvá, que depois do filme A
menina do lado não conseguiu, co-
mo seus colegas, continuar filman-
do no Brasil. "É um espaço novo

que une jornalismo à estética cine-
matográfica", justifica o diretor do

programa, Nelson Hoineff. Alber-
to Salvá vê com naturalidade esta
invasão, mas enxerga diferenças
entre os dois meios de comunica-

ção. 
"Televisão não tem arte. tem é

comunicação. Se você não pegar o
telespectador pela emoção ele mu-
da de canal", reflete o diretor, que
sabe que na TV as coisas são dife-
rentes. "Um filme rende cinco anos
de fama. Um programa de TV, por
melhor que seja, no dia seguinte
ninguém lembra quem realizou",
conforma-se Salvá.

Arquivo

Tvmo

=== Canal 13

6h30 O O Despertar da
Fé

Religioso
8h O Infantil ao Vivo
Infantil com Wandeco Pipoca
9h O Recorlândia
Infantil
10h30 O 25a Hora
Debates
12h O Record em

Notícias
Noticiário
13h O Chef Lancelotti
Culinária com Sílvio Lancelotti
13h15 O Bang-Bang
Filme: Represália
15h O Casa Mágica
Infantil. Apresentação de Silvi-
nha
16h30 O TV Aberta
Jornalístico
18h30 O Informe Rio
Noticiário local
19h O Jornal da Record
Noticiário nacional
20h O Kliptonita
Clips. Apresentação de Serei-
nho Caffe
21 h O Brasília ao Vivo
Noticiário. Apresentação de
Marilena Chiarelli
21h30 O Jake Mackabe
Seriado
22h30 O Invasão de

Domicílio
Entrevistas surpresa
23h30 O 25a Hora
Debates ao vivo. Apresentação
do Pastor Gonçalves
1h O Perfil
Entrevistas. Apresentação de
Otávio Mesquita

mrv

JÍf Canal 24 UHF

11h O Zuê MTV
Clips e novidades sobre artistas
e bandas
13h30 O MTV Pix
Os clips mais executados na
emissora
16h30 O Gás Total
Clips de rock pesado. Apresen-
tação de Gastão
18h O Disk MTV
Parada de sucessos. Apresenta-
ção de Astrid
19h15 C MTV no Ar
Notícias. Apresentação dc Zeca
Camargo
19h30 O Check In
Clips. Hoje: 2 Unlimitcd
20h O Megamax
Clips clássicos. Apresentação
de Maria Paula
22h O XPO
Tendências e novidades do
pop-rock
23h C MTV no Ar
Jornalístico. Apresentação de
Zeca Camargo
23h15 O Rock Blocks
Bandas de rock alternativo.
Apresentação de Thundcrbird
1h O Check In

Hoje: Luiz Melodia
1h30 O Top10 Yo
Com Ed & Dr. Dre
2h30 C Videos

TV Programa o 23



FILMES O DAVID FRANÇA MENDES

GANGSTER NA LUA
TV Rio o 9h

(Moon zero two). Direção:
Rov Ward Baker. Com Ja-
mesOlson. Inglaterra, 1970.
Bangue-bangue futurista.
Grupos rivais, um honesto e
outro cie vigaristas, lutam pelo
controle das ricas áreas de mi-
neração da Lua.
Duração: 1h40m

PAIXÃO SELVAGEM
TV Rio 12h

(Canyon passage). Direção:
Jacques Tourneur. Com Da-
na Andrews, Susan Hayward,
Lloyd Bridges. EUA.
Bangue-bangue. A conquista
do Oeste, os pioneiros e as
vastas paisagens são o pano de
fundo para uma bela história
passional. A especialidade de
Tourneur era o horror felino
(Cat pcople, Leopard num),
mas parece que ele não se saiu
mal nesse western.
Duração: 1h30m

HÉRCULES
SBT o13h45

(H ercules). Direção: Lewis
Coates (pseudônimo de Luigi
Cozzi). Com Lou Ferrisino.
Itália. 1983.
Victor IVlature. O Hulk da
TV, Lou Ferrigrio, encarna o
mitológico Hércules, homem
mais forte da antigüidade, em
produção italiana de recursos
razoáveis, efeitos especiais mo-
destos e nenhuma imaginação.
Duração: 1 h39m

NOMBRE
TV Rio o 21h30

(Hombre). Direção: Martin
Ritt. Com Paul Newman, Fre-
dric Marsh, Richard Boone,
Cameron Mitchel. EUA, 1967.
Western. Newman é um mes-
tiço (descendente de brancos e
índios) que tenta sobreviver no
ambiente hostil e racista no
Arizona da década de 1880.
Enfrenta bandidos para salvar
uma diligência, arriscando sua
vida, mas não escapa da dis-
criminaçào. Bem cotado.
Duração: 1h51m

O ANJO AZUL
TVE ( 22h

(Der blaue Engel). Direção:
Joseph von Sternberg. Com
Marlene Dietrich, Emil Jan-

nings, Kurt Gerron. Alemã-
nha, 1930.
Clássico. Filme mais famo-
so, mas não o melhor, estrela-
do pela recentemente falecida
Marlene Dietrich, O anjo azul
é uma comédia trágica, pós-
expressionista, sobre a degra-
daçâo física, psicológica e
moral de um respeitável pro-
fessor que se apaixona pela
estrela de um cabaré, casa-se
com ela e se torna primeiro
um capricho, depois um servo
e por fim um nada nas mãos
da frívola Lola-Lola. P&B.
Legendado. Duração: 1 h38m.

AS COISAS MUDAM
Globo O 22h30

(Things change). Direção:
David Mamet. Com Don
Ameche, Joe Mantegna, Ro-
bert Prosky. EUA, 1988.
Comédia. Mafioso acusado
de crime "propõe" a um ve-
lho pacato que assuma a cul-
pa e passe alguns anos na
cadeia em troca de um bem á
sua escolha. Para garantir 

'o

cumprimento do trato, um
capanga é designado para a
guarda do testa-de-ferro até o
dia do julgamento. Penaliza-
do do velho, o bandido pro-
põe uma grande farra no últi-
mo fim-de-semana livre deste.
Segundo filme dirigido pelo
talentoso roteirista David
Mamet, com o mesmo Joe
Mantegna de seus outros lon-
gas. Jogo de emoções e Homi-
cidio. Ameche e Mantegna es-
tão ótimos, e faturaram, com

toda justiça os prêmios de
melhor ator e ator coadju-
vante no Festival de Veneza.
Duração: 1h40m

BARRA PESADA
Manchete o 22h30

Direção: Reginaldo Faria.
Com Reginaldo Faria. Ste-
pan Nercessian, Kátia D'An-
gelo. Ivan Cândido, Cosme
dos Santos. Brasil, 1977.
Pixote. Adaptação de Que-
bradas da vida, de Plínio Mar-
cos, Barra pesada antecipa o
tema, hoje palpitante, da cri-
minalidade júnior, adolescen-
te, filho de prostituta sui-
cida, tenta se afirmar num
mundo de violência, espremi-
do entre policiais, dedos-du-
ros, traficantes, assassinos e
outros habitantes do sub-
mundo, e acaba matando.
Duração: 1h50m

BILLY JACK
Manchete o 1h

(Billy Jack). Direção: TC.
Frank (pseudônimo de Tom
Laughlin). Com Tom Laugh-
lin. Dolores Taylor, Bert
Freed. EUA, 1971.
Drama. Segundo de uma série
de filmes inexpressivos (o an-
terior chama-se Bom losers,
depois vieram The trial of Billy
Jack e Billy Jack goes to ÍVas-
hington) protagonizados por
um certo Billy Jack, homem
que prega a paz entre as pes-
soas no intolerante Arizona e
não hesita em defender seu
ideal a tapa, se necessário.
Duração: 1h54m

O SISTEMA
Globo o 1h30

(The glass house). Direção:
Tom Gries. Com Vic Mor-
row. Alan Alda. Clu Gulager.
EUA. 1972.
Bangu 1. Drama penitenciário
típico, sobre a vida desumana e
bestial dos presos, onde os ino-
centes se animalizam e os fortes
impõem seu terror. Baseado em
história de Truman Capote.
Duração: 1h13m

PERSEGUIÇÃO SEM
TRÉGUAS
Globo o 3h

(Pursuit). Direção: Michael
Crichton. Com Ben Gazzara,
E.G. Marshall. William Win-
dom. EUA, 1972.
Terrorismo. De posse de gás
venenoso poderosíssimo, ma-
niaco ameaça exterminar toda
a população de uma cidade
americana. Um agente federal
fará de tudo para detê-lo.
Duração: 1h13m

A REUNIÃO DO
PAPAI SABE-TUDO

Globo o 4h15
(The father knows best
reunion). Direção: Marc Da-
niels. Com Robert Young.
Jane Wyatt. EUA, 1977.
Pieguice. Feito para a TV.
Iminência de aniversário de
casamento leva pai a tentar
reunir os filhos junto â mãe,
triste, saudosa e abatida.
Duração: 1h30m

Arquivo

SViantegna e Ameche passam um fim-de-semana na farra em 'As coisas mudam'SVIantegna e Ameche passam um fim-de-semana na farra em 'As coisas mudam
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FILMES

DOMINGO

O SEGREDO DE
UEM PROMESSA

TV Rio o 11 h
(The promise). Direção: Gil-
bert Cates. Com Kathleen
Quinlan. EUA.
Drama. Casal enfrenta mil
resistências para poder viver
o seu amor. Duração: 1h35m

O CAMINHO DO ARCO-ÍRIS
TV Rio o 13h

(Finian's rainbow). Direção.
Francis Ford Coppola. Com
Fred Astaire, Petulla Clark,
Tommy Steele. EUA, 1968.
Musical. Um irlandês (Astaire)
vive no sul dos EUA escondido
do duende de quem roubou o
pote mágico. Baseado em musi-
cal encenado na Broadway nos
anos 40, O caminho do arco-íris
está longe de figurar entre os
grandes filmes de Coppola ou
do gênero musical, mas justa-
mente por seu exotismo merece
uma conferida.
Duração: 2h25m

DEU A LOUCA
NOS MONSTROS

Globo o 13h50
(The monsfer squad). Dire-
çâo: Fred Dekker. Com An-
dre Gower. EUA, 1987.
Infantil. Adolescentes criam,
de brincadeira, uma espécie
de grupo de extermínio de
monstros, sem imaginar que
terão mesmo que agir quando
Drácula, o Lobisomem, a
Múmia e o Monstro da La-
goa Negra derem as caras na
vizinhança. Simpático.
Duração: 1h21m

A PRINCESA DE DAMASCO
Rede OM o 14h

(Thief of Damascus). Dire-
çâo: Will Jason. Com Paul
Henreid. EUA, 1952.
Tabule. Verdadeira salada de
personagens 

"pra lá de Bag-
dá": Aladim, Ali Babá e Sim-
bad, reunidos numa história
de califas perversos e princesas
condenadas. Tem Paul Hen-
reid, o rival de Boggie em Ca-
sablança. Bem sessão da tarde.
Duração: 1h18m

O SONHO QUE VIVI
Rede OM o 16h

(Bernardine). Direção:
Henry Levin. Com Pat Boo-
ne, Terry Moore. Janet Gay-
ne. EUA, 1957.
Musical juvenil. Jovem se
apaixona por moça que não
existe, inventada pelos colegas
para confundir a telefonista da

escola. Primeiro filme de Pat
Boone, que canta toda hora,
para desespero geral.
Duração: 1h35m

RIO VIOLENTO
TVEo17h

(Wild river). Direção: Elia
Kazan. Com Montgomery.
Clift, Lee Remick, Jo Van
Fleet, Bruce Dern. EUA,
1960.
Drama. Bem cotado drama
sócio-passional sobre um
agente do governo que, envia-
do ao Tenessee para tratar da
desapropriação de terras que
serão inundadas por uma re-
presa, provoca ira e desespero
dos moradores locais enquan-
to se apaixona por uma jovem.
Kazan sabia filmar — e dirigir
atores, sempre dentro do mé-
todo do Actors Studio — e o
elenco é bom.
Legendado. Duração: 1 h45m

MENINO DO RIO
Manchete o 17h

Direção: Antônio Calmon.
Com André di Biase, Cláudia
Magno. Brasil, 1982.
Folias na praia. Surfistas,
suas garotas, suas pranchas,
seus luaus, aventuras e des-
venturas. Duração: 1h25m

O CAÇADOR DE AVENTURAS
TV Rio o 19h

(Harper). Direção: Jack
Smith. Com Paul Newman,
Lauren Bacall, Shelley Win-
ters, Robert Wagner, Janet
Leigh. EUA, 1966^
Policial. Há quem considere
este Harper do mesmo nível de
clássicos do filme noir como
The mal tese falcon, The hig
sleep ou The lorig goodbye.
Exageros á parte, vale a pena

dar uma olhada nessa adapta-
ção de livro do especialista
Ross McDonald sobre um de-
tetive de Los Angeles contra-
tado para encontrar o marido
de uma mulher misteriosa.
Duração: 2h01m

QUINTETO
Rede OM o 19h30

(Quintet). Direção: Robert
Altman. Com Paul Newman,
Vittorio Gassman, Fernando
Rey, Bibi Anderson, Brigitte
Fossey. EUA, 1979.
Pessimismo. Num mundo
gelado, em época e lugar inde-
terminados, uma comunidade
vive em torno de um jogo es-
tranho, fatal, o Quinteto. Para
sobreviver é preciso ser furtivo
e cínico. Fábula complexa so-
bre o desvelar-se dos maus
sentimentos humanos. Altman
é bom, mas aqui ele exagerou
na vontade de ser europeu e o
filme ficou meio chato. Em to-
do caso. é muito bem filmado
e interpretado.
Duração: 1 h50m

FÉRIAS DO BARULHO
SBT o 22h

(Private resort). Direção:
George Bowera. Com Rob
Morrow. EUA, 1985.
Comédia. Dois adolescentes
vão parar num hotel de luxo,
onde fazem de tudo para con-
seguir sexo. Duração: 1h22m

A MARCA DA PANTERA
Globo o 22h20

(Cat people). Direção: Paul
Schraeder. Com Nastassja
Kinski. Malcolm McDowell.
John Heard. EUA. 1982.
Eu sou um negro gato de
arrepiar. Shraeder refilma
com muito talento um clássi-

co do mistério classe B, San-
gue de pantera, com toneladas
de sensualidade e mistério.
Nastassja é Irena. mulher re-
traída que evita os homens.
Seu irmão é mais estranho
ainda e a choca ao contar
uma história sobre a família
dos dois, descendentes de len-
dários homens-felinos. En-
quanto isso, crimes sangren-
tos aterrorizam a cidade.
Para ver e rever, muito bom.
Duração: 1h5Sm

ESTRITAMENTE PESSOAL
TVE o 23h30

(Strictement personel). Di-
reção: Pierre Jovilet. Com
Pierre Arditi. França, 1985.
Drama. Atrás do autoconhe-
cimento, das chaves da vida
interior, em busca do tempo
perdido, enfim, homem ma-
duro descobre a falsidade de
todas as suas relações, em es-
pecial familiares. Legendado.
Duração: 1h25m

A CARTA ACUSADORA
Manchete o 23h30

(The letter). Direção: John
Erman. Com Lee Remick.
Ronald Pickup, Jack Thomp-
son. EUA, 1981.
Mistério. Refilmagem para a
TV de um bom trabalho de
William Willer, com Bette
Davis, lançado em 1940. Mu-
lher mata amigo do marido,
segundo ela numa tentativa
de se defender: o homem apa-
receu de surpresa em sua casa
e tentou estuprá-la. A histó-
ria cola. a princípio, até que
surge a tal carta acusadora.
Duração: 23h30

ASSIM CAMINHA
A HUMANIDADE

Globo o 0h55
(Giant). Direção: George Ste-
vens. Com Elizabeth Taylor,
Rock Hudson, James Dean,
Sal Mineo, Carrol Baker,
Dennis Hopper. EUA. 1956.
Épico. Drama social, confii-
tos econômicos, tensões fami-
liares, ascenção e decadência,
paixão e ciúme no Texas em
mutação, ao longo- de duas
décadas, de império do gado
a gigante do petróleo. Tudo
isso passa pelas vidas de três
personagens em conflito: o
proprietário rural (Hudson),
sua mulher, "importada" da
Virginia, Leslie (Taylor). e
seu motorista, Jett (Dean).
Em todos os sentidos, um
grande filme, último de Dean.
pelo qual Stevens ganhou o
Oscar de melhor diretor.
Legendado. Duração: 3h21m

TV Programa o 25
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FILMES

GUNDA-FEIRA
TRAPALHADAS NA CASA

BRANCA
SBT c 13h45

(Protocol). Direção: Herbert
Ross. Com Goídie Hawn,
Chris Sarandon. EUA. 1984.
Comédia. Acaso leva garota
a influir nas relações diplo-
máticas com o mundo árabe.
Duração: 1 h35m

AS GRANDES FÉRIAS
Globo 14h30

(The great outdoors). Dire-
ção: Howard Deutch. Com
John Candy. Dan Aykroyd,
Slephanie Farancy, Annette
Bening. EUA. 1988.
Família. Dois cunhados, que
se odeiam, topam dividir uma
cabana nas montanhas para
ferias com as famílias. Tudo
se torna um inferno, pois ca-
da um dedica seu tempo a
brigar com o outro. Duração:
1 h30m

COCÜQN: O REGRESSO
Globo 21h35

(Cocoon: the return). Dire-
çao: Daniel Petrie. Com Don
Ameche, Wilford Brimley.
Brian Dennehy. Steve Gul-
tenbcrg, Tahnee Welsh
El-A. 1988.

Aventura na terceira idade.
Continuação boazinha de um
filme simpático. Cocoon. Os
velhinhos que. cheios de gás,
foram para o espaço há dois
anos. voltam á Terra para re-
ver os amigos e parentes e
ajudar os extraterrestres que
lhes concederam a eterna ju-
ventude a recuperar seus se-
melhantes. ameaçados no
fundo d o mar. Duração:
1 h56m

OS VENTOS DE OUTONO
Bandeirantes c 22h30

{The wirsds of auíumn) Di-
reção: Charles B. Pierce. Com
Jack Elam. EUA, 1976.
Rastros de ódio. Menino lu-
ia para se vingar dos assassi-
nos da sua família. Duração:
1 h40m

FAVOR NÃO INCOMODAR
Globo o 1h50

(Please, do not disturb). Di-
reção: Ralph Levy. Com Do-
ris Day, Rod Tavlor. EUA,
1965.
Wos tempos do baby doll. Do-
ris Day não anda cumprindo
suas obrigações como esposa e
o mando começa a sair com a
secretária. Tentando recuperá-
Io. Doris tenta enciumá-lo fin-
ando namorar um italiano.

ALIANÇA DESANQUE
TV Rio o 13h 15

(The pathfinder). Direção:
Sidney Salkow. Com George
Montgomery. EUA. 1952.
Aventura. Adaptação de O úl-
timo dos Moicanos. Na região
dos Grandes Lagos, no final
do século XVIII, americanos
enfrentam índios e coloniza-
dores franceses. Duração:
1h18m

PAIXÕES DESTRUIBORAS
SBT c 13h45

(City killer). Direção: Robert
Lewis. Com Gerald McRa-
ney. EUA, 1984.
Maluco. Faz-se de tudo para
conquistar uma mulher, mas o
protagonista desta fita vai lon-
ge demais: psicopata, explode
edifícios para impressionar sua
amada. Duração: 1h36m

GOLPE SUJO
Globo o 14h35

(Foul play). Direção: Colin
Higgins. Com Goldie Hawn,
Chevy Chase, Burgess Mere-
dith. EUA, 1978.
Comédia. Goldie Hawn é
uma bibliotecária que desço-
bre um plano para matar o
Papa e. por isso. passa a ser
perseguida pelos conspirado-
res. Duração: 1h56m

WARLOCK, O DEMONIO
Rede OM o 21h45

(Warlock). Direção: Steve
Miner. Com Julian Sands, Ri-
chard E. Grant. Lori Singer,
Kevin 0'Brien. EUA, 1988.
Horror. Diabo loiro — ne-
nhuma referência ao canga-
ceiro Corisco — viaja no tem-
po. das brumas do século
XVI á poluição de Los Ange-
les, 1988, atrás de um livro

que lhe permitirá pronunciar
o verdadeiro nome de Deus e
assumir o poder no universo.
Duração: 1h35m

O GOLPE DE
JOHN ANDERSON

TV Rio o 21h45
(The Anderson tapes). Dire-
ção: Sidney Lumet. Com Sean
Connery, Dyan Cannon, Mar-
tin Balsam. EUA, 1972.
Policial. Connery é um crimi-
noso que, fora da cadeia, prepa-
ra um grande assalto sem saber
que está sendo espionado eletro-
nicamente pela polícia. Traba-
lho bem cotado de Lumet, dire-
tor do bom Um dia de cão.
Duração: 1h38m

GANGS — SENTENÇA
MORTAL

Bandeirantes o 22h
(Judgement). Direção: Wil-
liam Sachs. Com Elliott
Gould, Karen Black. EUA.
1990.
Violência social. Juíza tenta
quebrar a corrente de impu-
nidade que permite que gangs
de rua levem pavor aos bair-
ros pobres de Los Angeles.
Duração: 1 H30m

MISKIMA: UMA VIDA EM
QUATRO CAPÍTULOS

Globo o 23h50
(Mishima, a life in four
chapters). Direção: Paul
Schraeder. Com Ken Ogata.
Kenji Sawada. Yasosuke
Bando. EUA. 1985.
Literatura. Eficiente combi-
nação de biografia e adapta-
ção de quatro contos do es-
critor japonês Mishima.
ilustrando a obra com fatos
da vida e vice-versa, num esti-
lo frio e distanciado, nada
sensacionalista, nem mesmo
quando aborda o suicídio do
escritor. Duração: 2h

'SVüshima': 
grande momento do cinema de Schraeder
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QUARTA-FEIRA
DESFORRA FATAL

TV Rio o 13h 15
(The hard man). Direção:
George Sherman. Com Guy
Madison. EUA.
Bangue-bangue. Xerife pro-
cura prender os assassinos de
um homem e acaba envolvido
com a viúva. Duração: 1h19m

DUAS VIDAS
SBT o 13h45

(Double standard). Direção:
Louis Rudolph. Com Robert
Foxworth. EUA. 1988.
Matriz e filial. Advogado vi-
ve feliz com duas famílias si-
multâneas até que é nomeado
juiz e corre risco de ver tudo
desabar. Duração: 1h35m

REPO MAN, A ONDA PUNK
Globo o 14h05

(Repo man). Direção: Alex
Cox. Com Emilio Estevez.
Harry Dean Stanton, Vonet-
ta McGee. EUA. 1984.
Punk movie. Sujeito meio
punk aceita trabalho bizarro:
tornar-se repo man, espécie de
blade runner da inadimplên-
cia, que tem a função de to-
mar de volta carros compra-
dos a prazo e não pagos.
Duração: 1h32m

O NOVO PRINCÍPIO
Rede OM o 21h45

(Ravagers). Direção: Richard
Comton. Com Richard Har-
ris, Ernest Borgnine. EUA.
Mad Max. Num futuro som-
brio, os sobreviventes do fim
do mundo são perseguidos,
atormentados e mortos por
um bando de facínoras, os
Ravagers.

VIETNÃ, TEXAS
Bandeirantes o 22h

(Vietnam, Texas). Direção:
Robert Ginty. Com Robert
Ginty. EUA, 1989.
Saudades de Saigon. Vetera-
no busca ajuda de outro ex-
combatente para tentar locali-
zar a antiga amante vietnamita
e o filho. Duração: 1h32m

RASTROS DE ÓDIO
Globo o 23h50

(The searchers). Direção:
John Ford. Com John Way-
ne. Jeffrey Hunter, Natalie
Wood. Ward Bond. Vera Mi-
les, John Qualen. EUA. 1956.
Obra-prima. Clássico do
western — sem dúvida um dos
mais brilhantes de toda a his-
tória —. talvez o melhor filme
do grande John Ford. Obsessi-
vos, dois amigos, Ethan e
Martin, passam anos em busca
de uma vingança contra la-
drões de gado.
Duração: 1h59m
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Spacek e Laurie, mae e filha estranhas em 'Carrie'

QUINTA-FEIRA

MISSISSIPI
TV Rio O 13h 15

(The stranger wore a gun).
Direção: André de Toth.
Com Randolph Scott. EUA.
Bangue-bangue. Envolvido
em crime que não cometeu,
homem honesto descobre que
o sujeito que uma vez salvou
sua vida é um bandido. Du-
ração: 1h21m

CRIME DE ESTUPRO
SBT o 13h45

(Rape and marriage). Dire-
ção: Peter Levin. Com Mie-
key Rourke, Linda Hamilton.
Rip Torn..EUA, 1980.
Delegacia de mulheres. O
julgamento de um homem
acusado do estupro da pró-
pria esposa. Duração: 1h35m

ALCATRAZ.
FUGA IMPOSSÍVEL

Globo o 14h45
(Escape from Alcatraz) Di-
reção: Don Siegel. Com Clint
Eastwood. Patrick McGoo-
han. Robert Blossom. EUA.
1979.
Papillon. Prisioneiro prepara
plano para fugir de Alcatraz,
prisão de altíssima segurança,
da qual acreditava-se ser im-
possível fugir. Filme tenso,
bem narrado pelo seguro Sie-
gel. Duração: 1h52m

GARWOOD — PRISIONEIRO
DE GUERRA

Bandeirantes o 22h
(Garwood, prisoner cf
war). Direção: Georg Stan-
ford Brown. Com Martin
Sheen, Ralph Macchio.
EUA, 1990.
Drama pós-guerra. Preso
pelos vietcongs, o fuzileiro
naval Robert Garwood
aprende a se virar para sobre-
viver, procurando se comuni-
car com seus captores e evi-
tando atritos. Assim, ele
sobrevive há anos de calvário
apenas para. de volta aos
EUA. ser tratado como trai-
dor da pátria e enviado à cor-
te marcial. Duração: 1h32m

INCUBUS
Globo o 23h55

(The incubus). Direção:
John Hough. Com John Cas-
savetes. EÜA. 1982.
Sangue e tripas. Criatura
monstruosa estraçalha mu-
lheres numa pequena cidade
americana. Duração: 1h30m

SEXTA-FEIRA
REPRESÁLIA
TV Rio o 13h 15

(Reprisal). Direção: George
Sherman. Com Guy Madi-
son, Felicia Farr. EUA.
Bangue-bangue. Acusado
da morte de um rancheiro,
sujeito tenta ao mesmo tempo
livrar a cara e se dar bem com
duas belas moças. Duração:
1h14m

O SEGREDO DE KATE
SBT o13h45

(Kate's secret). Direção: Ar-
thur Alan Seidelman. Com
Meredith Baxter Birney.
EUA. 1986.
Drama diet. Vítima da buli-
mia, mal que leva o doente a
querer comer sem parar, faz
de tudo para enfrentar a si-
tuação e escondê-la dos ou-
tros. tentando levar uma vida
normal. Duração: 1h36m

TRÊS AMIGOS
Globo o14h40

(Three amigos). Direção:
John Landis. Com Steve
Martin, Chevy Chase, Martin
Short. EUA. 1986.
Bobagem. Grupo de atores,
acostumados a papéis de mo-
cinhos no cinema, vai parar
no México, onde enfrenta um
bando de violentos foras-da-
lei. O careteiro Martin em
seu pior filme, ao lado do
fraquíssimo Chase.
Duração: 1h45m

ORQUÍDEA SELVAGEM
Rede OM o 21h45

(Wild orchid). Direção: Zal-
man King. Com Mickey
Rourke. Jacqueline Bisset,
Carré Otis, Assumpta Serna.
EUA, 1990.
Carnaval. O roteirista de 9
1/2 semanas cie amor escreveu
e dirigiu esta aventura erótica
de duas americanas num Rio
de Janeiro caliente, repleto de
clichês. Tudo muito ruim.
Duração: 1h45m

DIFERENÇAS
IRRECONCILIÁVEIS
Bandeirantes o 22h

(Irreconcilable differen-
ces). Direção: Charles Shyer.
Com Ryan 0'Neal. Sheíley
Lona, Drew Barrymore.
EUA! 1984.
Família. Sentindo-se rejeita-
da, filha de bem sucedido ca-

sal de roteiristas trama pro-
vocar o divórcio dos pais,
acreditando que assim conse-
guirá mais atenção. Dura-
ção: 1 h41 m

MARIA ANTONIETA
Manchete o 0h15

(Marie Antoinette). Dire-
çao: W. S. Van Dyke II. Com
Norma Shearer, Tyrone Po-
wer, Joh Barrymore. EUA.
1938.
Drama histórico. A corte de
Luís XV, os bastidores do
poder e a Revolução France-
sa: tudo pano-de-fundo para
uma biografia muito roman-
ceada da famosa Maria An-
tonieta que, diz-se, teria suge-
rido ao povo faminto que
comesse brioches. Filmão à
antiga, sem compromisso
com fatos. Legendado. Du-
ração: 2h29m

CARRIE, A ESTRANHA
Globo o 0h55

(Carrie). Direção: Brian de
Palma. Com Sissy Spacek, Pi-
per Laurie, Amy Irving.
Nancy Allen, John Travolta,
William Katt. EUA. 1976.
Poltergeist. Filha de fanáti-
ca religiosa, tensa, reprimida
e atolada, sofre com a galho-
fa de que é alvo na escola. A
coisa piora muito quando
Carrie tem sua primeira
menstruação: ela nunca ouviu
falar em ciclos menstruais. a
mãe a trata com violência e as
amigas só fazem escarnecer
da sua constrangedora condi-
ção. O resultado é a explosão
de forças paranormais repri-

midas na menina, espalhando
violência contra todos. Um
bom Brian de Palma. Toda a
longa seqüência final é exce-
lente. Duração: 1h37m

FORTE SAGANNE
Bandeirantes o 22h

(Fort Saganne). Direção:
Alain Corneau. Com Gérard
Depardieu, Philip Noiret. Ca-
therine Deneuve. Sophie
Marceau. França/-1984.
Épico belle époque. Depar-
dieu é um cara que teria tudo
para fazer sucesso na Paris de
1911. mas. para ele, a Europa
está um tédio e ele se manda
para o Saara, onde encontra
um turbilhão de paixões, ba-
talhas, amor e amizade sob o
sol de satã. No elenco, algu-
mas das maiores estrelas do
cinema francês nos anos 80
(Depardieu, Noiret. Deneu-
ve). Duração: 2h43m

ONZE HOMENS E
UM SEGREDO
Globo o 2h35

(Ocean's eleven). Direção:
Lewis Milestone. Com Frank
S i n a t r a. Dean Martin,
Sammy Davis Jr„ Peter Law-
ford. César Romero, Angie
Dickinson. EUA. 1960.
Topa tudo por dinheiro. Um
plano ousado: assaltar os cin-
co maiores cassinos de Las
Vegas simultaneamente. Para
efetivar o plano, o ladrão
Danny Ocean (Sinatra) con-
voca velhos colegas do exerci-
to, todos endividados e preci-
sando de um troco. Duração:
2h07m
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PERIGOSAS PERUAS
Globo o18h50 SBT o 20h30

SABADO
Débora (Viviane Pasmanter) volta a si e chora
desesperada. Álvaro (Tony Ramos) é avisado
que Alvinho (Eduardo Albuquerque) está na
UT1 e quando vai para o hospital tem uma
visão de Zeca Ventania. Bia (Tatiane Goulart)
fica arrasada ao saber que o amigo piorou.
Helena (Maitê Proença) tenta consolar a filha.
Débora diz a Álvaro que o filho não merece
morrer e ele pergunta se Bia merecia.

SEGUNDA-FEIRA
Álvaro pressiona Débora, ela acaba confes-
sando que trancou a porta da quadra de tênis
e chora, desesperada, nos braços dele. Lidia
(Monique Curi) e Zé Diogo (Marcos Winter)
vão ao show de Betsy (Kátia Drumond). Bia
reza para que Alvinho se recupere antes do
ano acabar. Helena decide passar o reveillon
com Bia em seu apartamento. Cândida (Laura
Cardoso) vai para o hospital passar o ano com
o filho e o neto.

TERÇA-FEIRA
A alegria do reveillon da vila Duília contrasta
com a tristeza no hospital. Mário (Herson Ca-
pri) e Chico (Edney Geovenazzi) vão para a
casa de Helena. Débora, chorando, pede per-
dão a Alma (Ester Goes) e a Cândida, que se
convencem do seu arrependimento. O estado de
Alvinho se agrava. Débora, desesperada, jura a
Eliane (Rejane Goulart) que nunca mais fará
mal a Bia e vai ao apartamento de Helena.

QUARTA-FEIRA
Débora pede perdão a Helena. Helena fica con-
fusa e termina rezando ajoelhada ao lado de
Débora. Alvinho começa a reagir. Álvaro telefo-
na para Helena avisando que o filho está melhor
e ela passa o telefone para Débora. Todos se
espantam com a mudança de Débora. Helena
recebe flores de Débora creditando a recuperação
de Alvinho a ela. Bia vai visitar Alvinho e o
menino pede aos pais para não se separarem.

QUINTA-FEIRA
Álvaro depois conversa com o filho e Alvinho
pede para ficar sozinho com Bia. Tuquinha
(Maria Ceiça) faz planos para a carreira artisti-
ca da irmã. Alvinho diz a Bia que preferia que o
pai ficasse com a mãe e não com Helena.
Helena percebe que Bia passa a tratar Álvaro
com frieza. Débora incentiva o filho a pedir ao
pai para voltar para ela. Bia diz a Helena que
não quer mais que ela case com Álvaro.

SEXTA-FEIRA
Helena diz a Bia que um filho não tem o
direito de pedir ao pai que seja infeliz. Álvaro
percebe que Débora está usando Alvinho para
reaproximá-los. Helena visita Alvinho e Dé-
bora reafirma seu arrependimento. Débora
convida Bia para passar uns dias com Alvinho
em Petrópolis. Tuquinha é convidada a ser a
primeira porta-bandeira. Débora recebe Bia
com um sorriso enigmático.

SABADO Arquivo

Cidinha pede o
divórcio a Belo
e sai de casa

Belo (Mário Go-
mes) rejeita Leda
(Sílvia Pfeifer) e diz
a Cida (Vera Fis-
cher) que a ama.
Gema (Nair Belo) se
hospeda na casa do
filho. Hector (Gui-
lherme Karam) fe-
cha um contraban-
do com um grupo
uruguaio. Tuca
(Natália Lage) des-
cobre que Leda está
grávida. Manoela
(Cláudia Lira) diz
aos policiais que
matou o marido.
Leda revela a Belo
que está grávida.

SEGUNDA-FEIRA
Belo fica confuso e Leda vai embora. Manoela
tenta atropelar Téia ( Bianca Byington). Hector
e Branco (José Lewgoy) se espantam com o
novo visual de Diana (Beth Goulart). Paulinho
(Tato Gabus) convence seus companheiros de
que Manoela matou Flavinho (Gilbran Chali-
ta). Leda pergunta a Belo se ele vai largar
Cidinha. Hector tenta beijar Cida.

TERÇA-FEIRA
Cida consegue se livrar de Hector. Belo não se
define e Leda ameaça contar a Cida que está
grávida. Os policiais resolvem ir à festa pro-
curar o corpo de Flavinho. Hector e Jaú dis-
putam no jogo o negócio com os uruguaios.
Os tiras começam a cavar o jardim â procura
do corpo. Cida vê Belo descarregando contra-
bando e percebe que ele é um bandido.

QUARTA-FEIRA
Cidinha foge da festa. Maria (Sílvia Buarque)
foge de João (Felipe Martins) e se esconde no
quarto de Cervantes (John Herbert). Hector
descobre os tiras cavando o jardim e manda os
seguranças prendê-los. Leda reconhece Jaú,
mas ele não sai de seu disfarce. Cida chega em
casa e depois de fazer amor com Belo diz que o
casamento deles acabou.

QUINTA-FEIRA
Cida acusa Belo de ser criminoso e pede a
separação. Hector solta os policiais e eles se
espantam ao ver vários buracos abertos e vazios
no jardim. Tuca procura Leda, que a consola
mas diz que a separação lhe interessa. Belo
convence Tuca a acompanhar a mãe. Jaú vai
falar com Leda. Belo implora de joelhos, mas
Cida vai embora com os filhos.

SEXTA-FEIRA
Leda diz a Jaú que está esperando um filho de
Belo. O agente vai embora decepcionado. Cer-
vantes convida Maria a trabalhar na casa da
família. Cida aluga um quarto na casa de Am-
brósia (Leina Krespi). Maria mente para Cer-
vantes dizendo que João é seu irmão e o rapaz
vai embora furioso. Leda vai falar com Cidinha
e Belo procura o doutor Edson.

SABADO
Joaquim fica chocado com a destruição de sua
casa e acaba desmaiando. Alexandra culpa seu
pai. Além disso, ela pensa que Daniel está
noivo de Iara. Geraldo e Damião alugam uma
casa para Joaquim, que os presenteia com um
quadro seu. Mayra chantageia Geraldo, dizen-
do que é a mulher ideal para ele. Fernanda
visita o escritório de Geraldo e o flagra beijan-
do Mayra. Ela fica em estado de choque.

SEGUNDA-FEIRA
Joaquim e Alexandra acham que Daniel é mes-
mo mentiroso. Ele continua sendo acusado de
roubo. Alexandra escuta Fernanda dizer a So-
fia que viu Geraldo beijar outra mulher no
escritório. Geraldo visita Mayra. sem saber que
ela está envolvida com outro homem. Daniel se
descuida e causa um estrago na loja onde Joa-
quim expõe seus quadros. Joaquim recebe a
visita de um antigo companheiro.

TERÇA-FEIRA
Joaquim conversa com o companheiro e recor-
da seu passado. Se vê como um homem que
abandonou a filha grávida e que encontrou em
Daniel a figura de seu filho. Mayra continua
enganando Geraldo. O menino Punk convence
um bando de vagabundos a colocar Daniel em
má situação. Fernanda pensa em arranjar em-
prego em uma galeria de arte. Júlia conversa
com Alexandra, insinuando um possível caso de
seu pai com a secretária.

QUARTA-FEIRA
O primo de Júlia se encanta com a beleza de
Alexandra. O bando de Punk rouba a bicicle-
ta que Daniel usa para trabalhar. Fernanda
tenta se aproximar de Geraldo, que continua
se encontrado com Mayra. Júlia tenta con-
quistar Daniel. Bete. amiga de Mayra, en-
contra o irmão de Fernanda na missa e se
interessa por ele. Sem nada saber, Damião
segue para a casa de Joaquim, quer lhe falar
sobre os meninos pobres.

QUINTA-FEIRA
Damião aconselha Joaquim a convencer Da-
niel a estudar. Júlia continua se insinuando
para Daniel. Joaquim pensa em colaborar
com a comunidade tocando piano. Satisfeito
com a idéia, ele arranja o instrumento e
convida Daniel para acompanhá-lo. Do lado
de fora, Punk observa o velho e o menino.
Como sempre, ele decide roubar o instumen-
to e acusar Daniel. Fernanda fica sabendo
sobre a traição de Geraldo.

SEXTA-FEIRA
Daniel chora e diz a Joaquim que as acusações
contra ele são falsas. Comovido, Joaquim
concorda em ser o avô do menino. Fernanda
desabafa com Cláudio. Fala sobre a traição de
Geraldo. Sofia desaconselha a amizade entre
Alexandra e Mayra. A menina não desconfia
que Mayra seja a amante de seu pai. Daniel
briga com Rosendo, que aproveita para rou-
bar o dinheiro de Daniel. Mais uma vez. o
menino está em apuros.

28 O TV Programa

ssliii



NOVELAS

L^_ Globo *""*] ®

SABADO Arquivo

j 

-'%?

Francisquinha
descobre a traição
e expulsa Queiroz

Pilar (Renata Sor-
rah) e Murilo (Lima
Duarte) discutem
para disfarçar o des-
conforto que o beijo
lhes causou. Marina
(Adriana Esteves)
diz ao padre que vai
se casar com Leo-
nardo (Maurício
Mattar) em segredo.
Depois de revelar a
Queiroz (Nelson Xa-
vier) que Bruno é
seu filho, Nice (Lou
Mendonça) ameaça
Sete Estrelas (Ray-
mundo Souza) com
uma arma.

SEGUNDA-FEIRA
Nice diz a Sete Estrelas que ele não é o pai de
Bruno, atira 110 pistoleiro e é presa por Queiroz.
Yago (Humberto Martins) não deixa Vida
(Luiza Thomé) ajudar no parto e a cigana
morre. Cândido sugere a Sete Estrelas contar a
Francisquinha (Aríete Sales) que Queiroz tem
um caso com Nice e é pai de Bruno.

TERÇA-FEIRA
Leonardo diz ao pai que não vai retomar a
candidatura. Nice conta a Bruno que seu pai é
Queiroz. Francisquinha desmaia quando Sete
Estrelas diz que Queiroz é amante de Nice.
Com a chave de Alva, Kleber tranca a casa de
Sérgio (Osmar Prado). Uma flor cai nas mãos
de Rosemary (Elizãngela). Gioconda inter-
rompe o sermão do padre.

QUARTA-FEIRA
Gioconda acusa padre Otoniel de ser enviado do
diabo. ííbor (Du Moscovis) é picado por uma
cobra e Daniela (Patrícia Furtado) o leva para o
acampamento. Rosemary come a flor e desmaia.
Lola (Tânia Alves) amarra o irmão em uma
árvore. Rosemary vê Jorge Tadeu (Fábio JrJ e
desmaia. Francisquinha exige que Queiroz conte
a verdade. Lola pede ajuda a Murilo.

QUINTA-FEIRA
Murilo fica furioso por Lola lhe dirigir a palavra
11a frente de todos. Hilda (Eva Wilma) segue Lola
e vê Sérgio amarrado na árvore. Rosemary faz
amor com Jorge Tadeu. Vida tenta salvar Tíbor.
mas o rapaz não melhora. Carlão diz a Pilar que
acha que Murilo é o homem que visita Lola.
Sérgio vira lobisomem e Hilda ajuda Lola a
segurar a corda que o amarra.

SEXTA-FEIRA
Hilda ajuda Lola a amarrar Sérgio e combina um
encontro com ela. Francisquinha não perdoa a
traição de Queiroz e o expulsa. Daniela leva
Diamantino (Enio Gonçalves) ao acampamento
para medicar Tíbor. Ernesto (Carlos Daniel) ga-
nha uma loja no cassino do Grêmio. Rosemary,
com Jorge Tadeu na cama. se assusta ao ver
.Ivonaldo (Marco Nanini) entrar 110 quar'o.

A ESTRANHA DAMA

J SBT o 21h45

SÁBADO
A irmã Piedade é acolhida pela irmãs Beatriz e
Catarina. Após se recuperar, Piedade revela a
Beatriz que Fiamma é sua filha. Longe dali,
Marcelo fala com Gertrudes sobre Gina, lem-
brando de um passado doce. Carlos e Pedro
conversam sobre as marcas deixadas por Gina
e a possiblidade da tristeza voltar. Apesar de
querer seguir o caminho de Deus, Gina volta a
ser mãe. Está disposta a lutar pela felicidade
de sua filha.

SEGUNDA-FEIRA
Virgínia vai ao clube e encontra Suzana com o
Dr. Marcondes. Conversa com seu pai e perce-
be que ele fica irritado. Paulina está disposta a
tudo para afastar a Irmã Piedade do convento
da Adoração. Para isso, ela faz com que a Irmã
Sacramento investigue o quarto da aluna Maria
(Fiamma). Como era de se esperar, ela encontra
uma carta para Aldo. O chanceler faz uma
visita surpresa ao convento.

TERÇA-FEIRA
Gina sofre em silêncio, não se conforma em
ter a filha tão perto e não poder ajudá-la.
Beatriz acha melhor elas revelarem toda a
verdade a Fiamma, mas Gina prefere falar
primeiro com Marcelo. No convento, Maria
conta a Beatriz que a Irmã Paulina poderia ter
roubado a carta para Aldo. O que aconteceria
se Marcelo e Gina se encontrassem? Será que
ele a reconheceria?

QUARTA-FEIRA
Solitário em sua casa, Marcelo pensa o que
aconteceria se reencontrasse Gina, mãe de
Fiamma. Gina desabafa com a Irmã Piedade,
dizendo que quase não consegue controlar o
desejo de abraçar sua filha. Ana produra Pe-
dro e lhe pede um emprego. Novamente no
convento, a Irmã Paulina paulina estranha o
comportamento de Piedade e pensa numa ma-
neira de destruí-la. Sem nada saber. Gina só
pensa em sua filha.

QUINTA-FEIRA
Aldo conversa com Virgínia e diz que não
pretende se casar com ela. Sabendo que não há
amor entre eles. Aldo desconfia que Virgínia
está apaixonada por Carlos. A Irmã Piedade se
encontra com Marcelo e revela que Fiamma
não é feliz no convento. Marcelo estranha tanta
preocupação em torno de sua filha. E diz a
Piedade que não sabe se Fiamma é sua verda-
deira filha. Sem nada perceber, Marcelo pede a
Piedade para cuidar de Fiamma.

SEXTA-FEIRA
Marcelo conversa com Gertrudes sobre a de-
cisão de Fiamma seguir para o convento.
Enquanto isso, Paulina continua tentando
afastar a Madre Superiora do convento. Faz
intrigas com o Chanceler. Marcondes nota o
interesse de sua sobrinha por Marcelo. Carlos
vai a Campo Seco, procurar pistas sobre o
paradeiro de Gina. A Irmã Beatriz fica doen-
te, o Dr. Marcondes vai visitá-la. mas Gina se
recusa a recebê-lo.

m 
psEmEBMMBManchete o 21h30

SÁBADO
Caio (Marcos Palmeira) recupera-se após a visi-
ta do Pajé (Ivan de Albuquerque). Camille
(Cristiana Oliveira) agride Rosana (Maria Síl-
via). Leninha (Tatiana Issa) diz a Tonho (Mar-
ceio Galdino) que Sunção (Iracema Stariing)
virou prostituta. Lírio (Raul Gazzola) pede
Maria Luisa (Julia Lemmertz) em casamento,
recebe uma carta da Inglaterra e decide ir en-
contrar Yale. Tonho conhece uma das meninas
de Adiba (Henrique Cukerinan): Sunção.

SEGUNDA-FEIRA
Desesperada. Sunção tenta conversar com To-
nho, mas ele não perdoa a ex-namorada. Ele
conta a Muru (Rubens Corrêa) a nova condi-
ção de Sunção, que procura a filha adotiva para
consolá-la. Maria Luisa não consegue fazer
Lirio desistir da viagem, mas ele promete casar
na volta. A carta que Lírio recebeu de Yale foi
falsificada por Spinoza (Antônio Abujamra) e
Francisca (Patrícia Travassos), que queriam
afastar o rapaz de Maria Luisa.

TERÇA-FEIRA
Spinoza quer que Maria Luisa acredite que
Lírio falsificou a carta de Yale e viajou por
causa de outra mulher. Quim (Roberto Bonfim)
vê as pegadas de Ryan perto do local onde ele
esconde ouro. Por causa das desonfíanças da
mãe. Caio decide investigar a vida de Ryan.
Spinoza começa a planejar unia forma de impe-
dir o casamento de Ryan e Leninha. Tonho
tenta matar Ezequiel (Anselmo Vasconcelos),
que se deitou com Sunção.

QUARTA-FEIRA
Tonho e Ezequiel brigam. Tonho leva a pior e
vai para o tronco. Caio descobre que Sunçào
integra a comitiva de Adiba. Envergonhada, a
moça evita Caio. Leninha e Bárbara (Jussara
Freire) se enfrentam. A filha diz que viu a mãe
se agarrando com Ryan, agora seu noivo. Spi-
noza falsifica uma carta de Lírio para Maria
Luisa. na qual o rapaz pede para repensar o
namoro. Caio volta a Nova Esperança e tenta
soltar Tonho. mas é impedido pelo pai.

QUINTA-FEIRA
Caio e Mangabeira discutem. O rapaz diz que
continua vivo, apesar da tentativa do pai de
matá-lo. Inocente, Mangabeira sabe da surra
que Caio levou de Ezequiel e Ryan, que dizem
ter quebrado o jornal para evitar o pior. Man-
gabeira aprova, expulsa Caio da fazenda e deci-
de reconhecer Ezequiel como filho. Numa ma-
nobra de Francisca. Maria Luisa descobre que
Lírio tem um filho. Rabuda (Tânia Alves) não
acredita que Peçanha matou Camille.

SEXTA-FEIRA
Mangabeira promete levar Ezequiel para Ma-
naus para ensmá-lo a negociar borracha. Caio
encontra o Pajé. toina chá de cipó, vê Camille
precisando de ajuda e decide ficar na floresta
convivendo com os índios. Camille consegue
fugir do manicômio, aproveitando uma briga
entre os pacientes. Rabuda começa a investigar
a morte de Camille. Spinoza e Francisca deci-
dem roubar as promissórias de Mangabeira que
estão no cofre de Yale.
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Leda 
já 

sabe 
que

teve uma filha

Wúny 1 Wm&êÊÊÊiEi§i&

Para 
ter Belo (Mário

Gomes) em suas mãos,
Hector (Guilherme Karam) é
capaz de tudo, até mesmo de
matar o médico que fez o par-
to de Leda (Sílvia Pfeifer). O
mafioso sabe que enquanto a
jornalista não descobrir o se-
gredo do nascimento da sua
filha, Belo terá que fazer tudo
o que ele mandar, inclusive a-
judá-lo a sc livrar do seu in-
conveniente tio Branco Torre-
molinos (José Lewgoy).

Hector oferece dinheiro
para o doutor Edson Mar-
condes manter a boca fecha-
da e sumir do pais. Só que o
médico passa a fazer jogo
duplo e marca um encontro
com Leda, disposto a revelar
a verdade em troca de alguns
milhares de dólares. Hector

descobre a jogada e elimina a
principal testemunha da tro-
ca de crianças.

Antes de ser assassinado,
o médico revela a Leda que
sua filha está viva e mora em
São Paulo, porém não chega
a mencionar o nome de Tuca
(Natália Lage). Com essa in-
formação. Leda decide en-
contrar a filha de qualquer
maneira. Por sorte aparece a
enfermeira que participou da
trama e conta a Leda que um
homem comprou sua filha.
"Você sabe quem é o ho-
mem? Você viu ele?", per-
gunta Leda. angustiada. A
enfermeira responde afirma-
tivamente, olhando para Be-
lo, mas não reconhece nele o
jovem cabeludo que pagou
pela filha de Leda.

TEIO FICA PABALITIC©
O envolvimento do dele-

gado Venâncio (Flávio Mi-
gliaccio) com a bandidagem
termina fazendo sua primeira
vítima entre os rapazes de sua
equipe. O detetive Téio (Rô-
mulo Arantes) é gravemente
ferido durante um assalto e
fica paralítico.

A culpa de Venâncio é ter
indicado aos bandidos o res-
taurante a ser assaltado, asse-
gurando que a segurança do
local seria feita pelo detetive
Romano (Alberto Baruque),

de comprovada ineficiência.
Só que Téio, depois de uma
briga com a mulher, resolve
trocar de lugar com Romano
e é ferido ao reagir. O médico
explica a Téio que a bala que
raspou sua coluna foi extrái-
da, mas ficou um fragmento
do osso pressionando a colu-
na. "Por enquanto não há
um diagnóstico absoluto...
Mas como não houve nenhu-
ma reação, as chances de uma
recuperação posterior são pe-
quenas...", diz o médico.

JAÚ POPE SEU UM MAFIOSO
Se não bastasse os vários

disfarces, uma outra trama co-
meça a complicar ainda mais a
descoberta da verdadeira iden-
tidade de Jaú (Alexandre Fro-
ta). Nos próximos capítulos de
Perigosas peruas, começam a
surgir indícios de que o até en-
tão agente federal é mesmo um
membro da família Garcia. O
primeiro a desconfiar é Garcia-
zinha (Rodolfo Botino), que
estranha os detalhes íntimos da
família que o agente demonstra
conhecer.

Cida (Vera Fischer) tam-
bém levanta uma pista ao ver

uma foto de Jaú no baú de
recordações de Ambrosia (Lei-
na Krespi). A velha afirma que
se trata de seu filho desapareci-
do. Curiosa. Cida indaga Ro-
mano a respeito do irmão desa-
parecido. O detetive explica
que se trata de uma das "esqui-

sitices" da mãe e acrescenta
que a foto é de um dos parentes
da família do pai, 

"os Garcia".
Cidinha não dá importância,
pois o nome não significa nada
para ela. Ao ouvir a história.
Leda relembra que durante
uma das suas fugas com Jaú.
Ambrosia o confundiu com um
filho desaparecido.

Carlão 

'morre'

para 
virar cigano

Quem 
torce pelo amor

de Carlão e Vida
(Luiza Thomé) será sur-
preendido pela inesperada
morte do apaixonado perso-
nagem de Paulo Betti nos
próximos capítulos de Pedra
sobre pedra. Carlão aparece
no Grêmio com sintomas de
envenenamento e, apesar dos
cuidados de Vida, morre sem
recobrar a consciência. Vida
e Adamastor (Pedro Paulo
Rangel) ficam inconsoláveis e
na dor que sentem não perce-
bem alguns fenômenos estra-
nhos, como uma luz que em
alguns momentos ilumina
Carlão, a temperatura do
corpo que permance a mes-
ma e até mesmo uma lágrima

que escorre por seu rosto.
Mas se engana quem pensa
que mais um fantasma irá
surgir em Resplendor. Dessa
vez os autores preferiram
uma solução mais científica e
Carlão simplesmente ressus-
cita depois de sofrer uma ata-
que de catalepsia.

"Me beslique, Vida. me
beslique e diga que eu não
estou sonhando...", diz Ada-

mastor, ao ver o amigo se
levantar lépido e fagueiro.
Para completar o surrealismo
da cena, Carlão volta à vida
com a pele amorenada, brin-
co na orelha e roupas colori-
das, enfim, o verdadeiro ciga-
no que tanto desejava ser

para conquistar o amor de
Vida.

A transformação de Car-
lão começa quando ele come
as sementes de curi-curi recei-
tadas por D. Quirina (Mi-
riam Pires). Sem tomar os
cuidados recomendados pela
avó, sofre um envenenamen-
to seguido de catalepsia, uma
rigidez muscular que provoca
uma morte aparente. O ata-
que é tão forte que até mes-
mo Diamantino (Ênio Gon-
çalves) atesta a morte e padre
Otoniel (Antônio Pompeo)
administra a extrema-unção.

Ao recobrar a consciência
com seu aspecto aciganado,
Carlão parte para viver com
o povo da mulher, assumin-
do definitivamente sua nova
identidade. Só Dona Quirina
percebe que o velho Carlão
morreu para dar lugar a uma
nova pessoa.

O ÊMCOWTRO BA DELEGADA
COM © RETRATISTA MORTO

Na sua primeira aparição terremotos e vulcões em
para Francisquinha (Aríete
Sales), Jorge Tadeu (Fábio
Jr.) tem que usar de muita
sedução para quebrar as re-
sistências provocadas pela
prolongada abstinência da
ex-delegada. Dividida entre o
fascínio e o medo, Francis-

quinha só começa a relaxar
depois de uma provocante
sessão de fotos que desperta
toda a sua sensualidade con-
tida. O contato é tão intenso
que as cenas de amor entre os
dois personagens são marca-
das por imagens de forças da
natureza que não podem ser
represadas, como cachoeiras.

erupção e ate mesmo uma
explosão nuclear.

Depois do amor, o dever.
Francisquinha interroga Jor-
ge Tadeu e fica frustrada
quando ele revela que estava
dormindo e não viu quem o
matou. A única coisa que po-
de assegurar ê que o assassi-
no não foi Adamastor (Pedro
Paulo Rangel). Jorge Tadeu
insiste para que Francisqui-
nha continue as investigações
e descubra o assassino por-
que só assim ele poderá ter
paz. O fantasma desaparece e
surge uma nova Francisqui-
nha, mais sensual e feminina.
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AMAZÔNIA

Chantagem leva Maria Luisa

a casamento com Spinoza

ovo revés na vida de
Maria Luisa (Julia

Lemmertz). Depois de per-
der o primeiro noivo para
Camille (Cristiana Oliveira) e
ver o pai arruinado, a moça
tem mais um romance desfei-
to e se vê obrigada a casar
com o maquiavélico juiz Spi-
noza (Antônio Abujamra). É
mais uma arapuca armada

pelo juiz, que pressiona Ma-
ria Luisa de uma forma pe-
culiar: ou aceita seu pedido
de casamento ou seu pai irá
para a cadeia.

O plano foi infalível. De-

pois de interceptar uma carta
de Lírio para- Maria Luisa, o

juiz trocou a correspondência
verdadeira por uma falsa, em

que o noivado era rompido.
Mais. Acenando com uma

promoção, consegue com que
o delegado prenda Peçanha
(Leonardo Villar), denuncia-
do por uma carta anônima
(obviamente falsa), que o acu-
sa de envolvimento na morte
de Camille. Na delegacia, o
juiz, cínico, consegue a liberta-
ção de Peçanha. É o suficiente
para jogar com Maria Luisa.

Spinoza é objetivo: "se

não casar comigo, mando

prender seu pai ainda hoje,
por assassinato". Sem alter-
nativa, Maria Luisa aceita o
casamento, mas com condi-
ções. 

"O senhor nunca vai
me tocar um dedo. Este ca-
samento jamais será consu-
mado". A cerimônia é sim-
pies, realizada às pressas,
sem que ninguém saiba o
motivo real da união.

Depois de sua suposta morte, Carlão (Paulo Betti) vira um cigano e segue Vida (Luiza Tomé)

Cristiana Isidoro

lamaqui) rouba a caderneta
do cofre. Com a caderneta
nas mãos, Pilar vira e revira
as páginas mas não conse-
gue encontrar nada além da
relação das mulheres e a lis-
ta das frutas saboreadas
por Jorge Tadeu.
9 Se não bastasse o seu
longo caso com Nice (Lou
Mendonça), a chegada de
Zuleika (Rosane Gofman)
revela uma outra amante de
Queiroz (Nelson Xavier).
Sem notícias e sem dinheiro,
Zuleika chega a Resplendor
com a filha e o delegado é
obrigado a instalá-la em uma
das celas da delegacia. Para
disfarçar a presença de Zulei-
ka, Queiroz inventa que ela é
uma testemunha que precisa
de proteção policial. Seu au-
xiliar Arquibaldo (João Car-
los Barroso) e Kleber (Cecil
Thiré) ficam desconfiados,
principalmente porque a me-
nina insiste em chamar o de-
legado de painho.

E MAIS
@ Os porres que começa a
tomar depois que passa a
suspeitar que Rosemary
(Elizângela) tem um caso
com o finado Jorge Tadeu
(Fábio Jr.) revelam uma no-
va faceta de Ivonaldo (Mar-
co Nanini). Sob o efeito do
álcool, o candidato a prefei-
to ue Resplendor se trans-
forma e deixa Gioconda
(Eloísa Mafalda) horroriza-
da. "Sua bruxa, sua megera,
bruaca... Se hoje eu sou o
que sou, uma pamonha mal
costurada, um paspalhão
em que todo mundo manda,
é graças à senhora", diz ele

para a mãe.
ES Para poder combater
Cândido Alegria sem medo
de represálias, Pilar decide
se apossar da caderneta o
mais rápido possível. A em-
preitada é mais fácil que ela
pensava. Pilar vai ao hotel-
fazenda e enquanto distrai
Cândido, Nair (Paula Bur-

\
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CARTAS

"Gostaria de elogiar o tra-
balho que vem sendo reali-
zado por todos os responsa-
veis pela novela Amazônia.
E injusto o desprezo que o
público brasileiro vem dedi-
cando a ela, preferindo, por
exemplo, os dramalhões
mexicanos do SBT. Os co-
mentários do ótimo Antô-
nio Petrin e a entrevista de
Tizuka Yamasaki são coe-
rentes. É pena que o início
complicado tenha espanta-
do audiência, mas agora
não se justifica que como
história de época, rica em,
detalhes, o público não dê a
Amazônia o valor que me-
rece." (Marcos Fernando de
Assis — Anápolis/GO)

VIVA MÉXICO
"Não 

poderia deixar de
cumprimentar o SBT pela
direção das novelas mexica-
nas e argentinas. São nove-
Ias claras, cultas e objetivas,
e é disso que nosso país
precisa. A melhor novela
foi, sem dúvida. Ambição, e
gostaria de ter o prazer de
vê-la novamente. Parabéns
aos responsáveis pela dire-
ção das novelas." (Elizânge-
Sa Magalhães — Volta Re-
donda/RJ)

LIMA DUARTE
"Passando os olhos na TV7
Programa tive a feliz sur-
presa de encontrar um as-
sunto que muito me inte-
ressa. A vida deste
monstro sagrado da televi-
são brasileira. Lima Duar-
te. Sou admiradora do ta-
lento e das qualidades
artisticas deste ator. Como
pessoa, acho que ele é o
mais sensual de todos os
atores brasileiros. (...),

/

Meu respeito, carinho e
admiração pela figura ex-
traordinária deste querido
Lima Duarte." (Jane Pe-
drosa Lins — Lagoa/RJ)

FALTA DE

EDUCAÇÃO
"É um absurdo o que uma
propaganda de tênis está
exibindo na TV. Crianças
destruindo seus calçados
até em liqüidificadores,
para conseguir comprar
outro. (...) Educação é da-
da por exemplos, e ensinar
crianças a destruir é muito
negativo. Propagandas
que usem crianças ou dire-
cionadas para elas deve-
riam obedecer a regras mí-
nimas de conduta. Xuxa
está incentivando a obter
coisas por métodos violen-
tos, e de violência o mundo
está cheio". (Lourdes Lima
Seelinger — Grajaú — RJ)

FIM DA JORNADA"Foi de extremo mau-gos-
to e uma grande furada a
substituição da cultuadís-
sima Jornada nas estrelas
pela novelinha americana
Paixão e ódio nas tardes de
segunda, quarta e sexta.
Espero que a Manchete.

volte a exibir a lendária
série de Ficção científica,
pelo menos e novo horá-
rio, pois de novelas alie-
nantes basta as da Rede
Globo/' (Fernando Dias
Lima — Botafogo/RJ)

FORA D© AR
"Nós. de Campo Grande,
estamos sem a MTV desde
que ela mudou de canal.
Para nós, os sinais dos ca-
nais de televisão são re-
transmitidos em VF1F. e a
MTV não tem a antena de
retransmissâo instalada.
Para completar, o telefone
deles está sempre ocupa-
do." (Paulo Tadeu —
Campo Grande/RJ)

ZILKA

MARAVILHOSA
"Não 

posso conter a emo-
ção e o prazer de assistir,
na série Tereza Batista, a
mais um trabalho da fan-
tástica Zilka Salaberry,
que curto desde o tempo
em que ela era a bruxa
malvada do Teatrinho
Trol. Essa atriz maravilho-
sa é uma fonte eterna de
energia e, como Paulo
Grancindo, Fernanda
Montenegro e outros ar-
tistas geniais, deve servir
de modelo para a nem
sempre tão inspirada nova
geração televisiva (editorial
O bom e o mau no trabalho
dos atores, de 18/4/92) pa-
ra o exercício desta fasci-
nante arte de representar."
(Maria teresa Gonçalves —
Tijuca/RJ)

BEÍRCY SEM

GRAÇA
"Escrevo 

para mostrar mi-
nha indignação pelas de-
clarações da senhora
Dercy Gonçalves no Do-

mingão do Faustão do dia
24 de abril. Ela disse que
não conseguia achar ou-
tras humoristas que se
igualassem a ela, disse que
o único que se igualava era
Chico Anysio, e que o res-
to era tudo lixo. Realmen-
te. dona Dercy, a senhora
não consegue achar humo-
ristas à sua altura pois to-
dos os outros têm um nível
muito mais alto. Compa-
rar-se com o Chico? Ele é
um dos artistas mais ver-
sáteis deste país, pinta, es-
creve, interpreta mais de
200 personagens. Ea se-
nhora, o que faz? Fala
uma frase onde de cada 10
palavras nove são pala-
vrões ditos à toa que, eu

garanto, não fazem rir as
pessoas de bom gosto. (...)
E por essas e outras que eu
lhe dou um conselho: meça
suas palavras e pense duas
vezes antes de dizer tama-
nha besteira." (Jason Cam-
pelo Bastos — Niterói/RJ)

record
"Gostaria de parabenizar
a TV Record de São Pau-
lo. que agora transmite
seus programas pela TV
Rio. Estou gostando mui-
to do Despertar da fé,
Kliptonita, Casa mágica —
com Silvinha. uma moça
bonita — o excelente Jor-
nal da Record e a TV aber-
ta, com Ney Gonçalves
Dias, que é muito bom."

(Márcia de Oliveira — Co-
pacabana/RJ)

? Cartas para esta seção
devem ser endereçadas pa-
ra TV Programa, JOR-
NAL DO BRASIL, Ave-
nida Brasil, 500, 6o Andar,
CEP 20949

CLASSIFICADOS

PARA ANUNCIAR LIGUE 585.4160

SUA feSTA FICA LINDA COMPRO SOM USADO —
Se for filmada com nosso Nacional/lmportado, mes-STUDIO PI GRAVAQOES - sistema de cores retocadas. mo c/ defeito. AvaliapoesE ensaios 49 mil/ h. Produ- So nosso estudio retoca as gratis p/Tel. 267-3844 Co-zimos testes de modelos em cores. 257-5362. Lima. pa.

video 390 mil. 290-4593.

3B3BZ^Mi aZZEMZEMAMTFNA9 PARA TV - n<;- iigue para Dob-41bU ouAN I biNAb "aha iv ins vEREADOR DO FUTURO - . . .tala?ao, extensao, reparos, ,. , jy dirija-se a uma das Agen-
ajustes e manutenpao p/ to- ma g Hj h gj ht CrS cias de ciassificados do
S2°'cSS,™MS: 790 "»'¦ 290-4593'Nancy. J0RNAL 00 BRASIL

VEJA MA RT

SEU ANÚNCIO

Ligue para 585-4160 ou dirija-se a uma das
agências de classificados do 13© BRASIL.
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&£ l§| anto de casa nao faz milagre". .
^ 0 ditado, tao manjado, cabe co- ^M&BXS& .'^!$0M:mo uma luva no caso de Patricia Fran- ..„•

?a. A atriz leu boas criticas nos grandes
jornais do pais por seu desempenho em <<^H^HH$|^>r. ;,;
Tereza Batista. Mas em Recife, sua ci- .'^gv» wEflfniiP^ 

B^J^B

dade natal, notou um certo desdem. gH|H|^^^^;:/v'''v
"Esperava algo especial", reclama. Mas H
nao aconteceu.

Ao contrario do que se pode imagi- H^7 ra&p^'o
nar. Patricia nao esta sufocada pela fa- WnMBMBMIMr FVj|i7P»^IHKMiy' 11^'H"'. |fc> jgjg
ma ou sofrendo assedio do publico. Zilka: cabelos pintados e papel de cafetina apagam imagem de D. Benta
Alias, ela ja tinha experiencia com a

Bordel muda imagem de Salaberry

ROSE ESQUENAZI

A 
atriz Zilka Salaberry sente-se co-
mo um termômetro do sucesso da

minissérie Tereza Batista, que vai ao ar
até o final deste mês na TV Globo. Depois
de 11 anos na pele da bondosa Dona
Benta, do Sitio do picapau amarelo, Zilka
já é reconhecida como Veneranda, a mais
importante cafetina de Cajazeiras. E como
tal, chega a receber pedidos dos homens
que encontra pela rua para que ela os
inclua na lista que promete tórridas noites
de amor com a linda Tereza Batista."Veneranda é sórdida, mas não é sór-
dida para seus próprios valores. Ela acha
que está fazendo o bem, arranjando ho-
mens ricos para as suas meninas. É como
se fosse um urubu, só que fiz dela um
urubu simpático", explica a atriz de 74
anos e 56 de carreira, desde que estreou na
peça Deus, de Renato Vieira. Zilka imagi-
nou uma cafetina diferente das que fre-
qüentam o vídeo. Quis fazer dela uma
'•'mãezona alegre", e conseguiu.

Difícil mesmo para Zilka foi compor
um novo tipo depois de tantos anos em-
prestando seus cabelos brancos a um dos

principais personagens de Monteiro Lo-
bato. O primeiro desafio foi alterar justa-
mente a cor dos seus cabelos, que lhe
empresta um ar de bondosa vovozinha,
algo incompatível com o personagem Ve-
neranda. "Tenho um verdadeiro horror a
peruca, e no primeiro dia de gravação usei
uma que detestei. Mas Deus é bom, e
naquele dia a gravação foi suspensa por
falta de luz". Na manhã seguinte Zilka
acordou na sala de maquiagem da Globo
e lá ficou até descobrir que as rinsagens
não pegam bem em cabelos totalmente
brancos e o que ideal é a velha tintura.
Com os novos cabelos castanhos, vários
anéis nos dedos e roupas alegres, Zilka
assumiu os ares de Veneranda, a mula sem
cabeça que no passado havia sido a mu-
lher do padre de Cajazeiras.

Generosa, Zilka acolheu de braços
abertos a iniciante Patrícia França, que

era sua fã desde o Sítio. "Foi lindo. Teve
um momento em que me senti criança
dentro da TV ao lado de Dona Benta",
conta Patrícia, que ganhou elogios de Zil-
ka. "Foi um prazer trabalhar com ela. É
uma menina muito bacana, boa atriz e
quando canta e dança é muito engraçadi-
nha. Torço muito por Patrícia".

Para o público quem tem mais de 30
anos, Zilka marcou mais como a bruxa do
Teatrinho Trol do que como Dona Benta."Passei nove anos no Trol e lá adorava
interpretar os bichos e as bruxas, mas
nunca usava verrugas ou narizes compri-
dos. Dizia ao diretor Fábio Sabag que as
bruxas já eram terríveis demais, bastava
fazer as expressões". Mas apesar de tantas
histórias dos velhos tempos da TV, que
Zilka lembra com carinho, ela vai logo
advertindo: "sou uma pessoa de idade
mas não vivo do passado".

Luiz Morier

HO anto de casa não faz milagre".
O ditado, tão manjado, cabe co-

mo uma luva no caso de Patrícia Fran-
ça. A atriz leu boas críticas nos grandes
jornais do país por seu desempenho em
Tereza Batista. Mas em Recife, sua ci-
dade natal, notou um certo desdém.
"Esperava algo especial", reclama. Mas
não aconteceu.

Ao contrário do que se pode imagi-
nar, Patrícia não está sufocada pela fa-
ma ou sofrendo assédio do público.
Aliás, ela já tinha experiência com a
popularidade. 

"Em Recife tinha feito
vários comerciais e tinha um contrato
com a TV. A cidade me conhecia. A
diferença agora é de dimensão", reco-
nhece. E bota dimensão nisto. Quando
fez entrevistas em Salvador para o pro-
grama Você decide teve que sair da pra-
ça protegida por um cordão de seguran-
ças. "Acho o maior barato saber que o
público reconhece o meu trabalho".

Difícil é lidar com a "invasão" 
pro-

vocada pela curiosidade da imprensa,

Zilka: cabelos pintados e papel de cafetina apagam imagem de D. Benta

sempre querendo saber o que se passa
na vida pessoal da atriz. "Não existe um
critério e as pessoas avançam um pou-
co. Machuca sim, mas sou fortona".
Patrícia França aproveita para dizer
que nunca foi convidada a posar nua
para alguma revista masculina como era
possível supor. "Não 

quero porque te-
nho vergonha. A minha nudez na minis-
série estava dentro de um contexto",
compara.

No começo de Tereza Batista, Patrí-

cia temeu a reação das irmãs mais jo-
vens e do público mais velho. Afinal,
além das cenas de nudez, havia cenas
fortes que podiam impressionar pela
violência e sordidez. "Mas vi que Tere-
za conquistou os lares, o pai, a avó, o
filho. Na rua as mulheres ficaram revol-
tadas com o Capitão Justo e pareciam
querer me acolher. Um velhinho em
Manaus olhou para mim, perguntou se
era eu que fazia a Tereza e me deu um
grande abraço", relembra, feliz.
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Mauricio e Adriana: Romeu e Julieta sem lagrimas

Fotos de Marcello Theobald

• 

no sertão baiano

Maurício e Adriana: Romeu e Julieta sem lágrimas

Autor 
promete

um final feliz

final trágico de Romeu e
Julieta, de Shakespeare,

com a morte dos dois aman-
tes, não terá vez na história de
Aguinaldo Silva. O autor de
Pedra sobre pedra não preten-
de surpreender o público da
novela das oito com aconteci-
mento tão tenebroso. "O 

que
se espera de uma novela é um
final feliz. Não vamos frustrar
o público", adianta Aguinal-
do.

Maurício Mattar e Adria-
na Esteves suspiram aliviados
com a revelação do autor. "Eu

não gostaria se tivesse que
morrer. Nem o público. Acho.

que uma tragédia dessas não
fica bem numa novela, não dá
para ser tudo igualzinho à his-
tória verdadeira. Talvez ficasse
bem um final tipo Lagoa
azuT\ diz a atriz, lembrando o
filme estrelado por Brooke
Shields que termina sem que se
saiba se o casal e o filhinho
morreram ou não."Também não penso num
final trágico. Todo mundo
quer que aconteça na novela o
que não acontece na vida real.
E acho que ela tem que cum-
prir esse dever. Afinal, novela
faz parte do dia-a-dia do po-
vo, que já tem problemas de-
mais. Acho que é importante
mostrar a quem está assistin-
do, até como forma de confor-
to, que é necessário saber per-
doar. Saber passar uma
borracha nas coisas ruins",
avalia Maurício Mattar.

A despeito do jeito racional com que encara a histó-
ria, Maurício Mattar acaba sucumbindo às tentações do
folhetim. O ator garante que lê os capítulos inteiros e
ainda vê a novela pela televisão. "Fico vendo a história
pela TV e me sinto satisfeito de estar participando. E
acabo me flagrando torcendo pelos personagens. Sou
um dos que torcem para o Sérgio Cabeleira (Osmar
Prado) e a Alva (Lília Cabral). Acho importante isso,
porque assim tomo gosto pelo que faço", conta.

MONA BITTENCOURT

amor é lindo. A comovente história de amor de
Romeu e Julieta, que há quase 400 anos provoca

enxurradas de lágrimas toda vez que é encenada, está de
volta. Em Pedra sobre pedra o casal é encarnado por
Leonardo e Marina (Maurício Mattar e Adriana Este-
ves), e assim como na tragédia de Shakespeare, eles têm
contra si o ódio que mobiliza suas antagônicas famílias.
Pintado com tons mais amenos pelo autor Aguinaldo
Silva, o romance de Leonardo e Marina está agora mais
próximo daquele que o..inspirou. Em breve eles se casa-
rão às escondidas, com o beneplácito do Padre Otoniel
(Antônio Pompeu), que dará sua benção a tão ardorosa
paixão, pensando, tal e qual o Frei Lourenço do original
Romeu e Julieta, que com isso ajudará na reaproximação
de Pontes e Batistas.

Como boa Julieta, Adriana Esteves está se entregan-
do ao romance. "Não há quem não ache bonita essa
história de amor. Estou vivendo esse par romântico com
todas as minhas- forças.' O que eu acho mais bonito e
gostoso é que o amor deles sobrevive a tudo. Ninguém o
ameaça. Isso é difícil acontecer em novela, sempre tem
um triângulo amoroso, alguém que aparece para pertur-
bar um romance", analisa a atriz .

Maurício Mattar tem opinião um pouco diferente de
Adriana. "Acho 

que o romance de Leonardo e Marina
sufocou um pouco os personagens. Aquela coisa do
conflito, do escondido, estava pesado demais para um
personagem de novela das oito", teoriza. Ao contrário
de sua companheira de elenco, Maurício não é tão fã da
tragédia de Shakespeare. "Transpor uma peça tão antiga
para a televisão é muito perigoso. Fica a um passo de
cair no ridículo. Tem que ter muito cuidado para não
virar piegas. Mas acho que tem saído legal. Os nossos
diretores, principalmente o Luiz Fernando Carvalho,
que é um intelectual, estão sabendo levar a coisa na
medida certa", avalia. ,

"A descoberta do romance de Marina e Leonardo
por Pilar e Murilo, e a proibição deles se verem, liberou
os personagens. Agora, o Leonardo ganhou mais ação.
Acho que o público gosta disso porque sempre alia a
imagem do jovem à ação e aventura", teoriza.

Maurício chegou a essa conclusão depois de ser
abordado várias vezes na rua — "quando ia ao açougue,
à padaria" — por fãs da novela. "Escutei muita gente
reclamando que eu & a Marina não nos decidíamos, que
estávamos muito parados", revela. Os ias com que
Adriana esbarrou, porém, não se queixaram. 

"Não teve
uma pessoa que não me dissesse que estava adorando e
que torcia pela minha paixão com Leonardo. Teve gente
que chegou a dizer que a Marina devia largar tudo para
ficar com o Leonardo, que o amor era mais importante
que tudo", conta Adriana.
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Tarcísio Meira e

Regina Duarte em

versão anos 90

i| guinaldo Silva está ra-
diante com o seu Romeu

e Julieta. O casal de protago-
nistas — Maurício Mattar/A-
driana Esteves — foi respon-
sável por uma mudança de
atitude do autor de Pedra so-
bre pedra. Pela primeira vez ele
se adiantou ao diretor da no-
vela e escolheu pessoalmente
os atores para os papéis prin-'cipais. "Não exijo atores.
Acho que quem tem que esca-
lâr elenco é o diretor, mas re-
solVi pedir Adriana e Maurício
para estrelarem a novela",
conta."Para mim, Maurício Mat-
tar é o único que tem condi-
ções de assumir o posto que
era de Tarcísio Meira quando
jovem. Ele é o tipo de herói
viril, corajoso. Assim como o
Tarcísio", elogia Aguinaldo,
que não esconde sua admira-
ção também por Regina
Duarte. "A Adriana é a Regi-
na Duarte dos anos 90. Ela
passa uma credibilidade que
só a Regina sabia passar. Gos-
to muito do trabalho desses
dois jovens. Eles estão perfei-
tos como Romeu e Julieta dos
anos 90", diz o autor.

O elogio de Aguinaldo en-
contra ressonância em Adria-
na Esteves. A atriz carioca de
22 anos, que começou a car-
reira em 89 na novela Top mo-
dei, diz que se considera uma
aprendiz e a oportunidade
surgida com Pedra sobre.pedra
é da maior importância: "São

oito meses de história para a
qual me dou de corpo e alma.
Estou aprendendo muito".
Mais experiente, aos 29 anos e
muitas novelas de sucesso na
bagagem, como Roque santei-
ro, Cambalacho, Salvador da
pátria e Rainha da sucata,
Maurício Mattar tem outras
pretensões: "Tenho a maior
vontade de fazer uma minissé-
rie. Uma história com começo,
meio e fim. Deve ser muito
gostoso, além de permitir que
o ator saiba exatamente como
conduzir seu personagem até o
final", diz.

Patrícia Furtado e Eduardo Moscovis estréiam na TV como amantes

Outro amor 
proibido é desafio 

para dois novatos

ROSE ESQUENAZI

primeiro beijo entre o
cigano Tíbor e Daniela

Pontes demorou a acontecer
em Pedra sobre pedra. Mas
foi por causa dele que teve
início mais um amor difícil,
que já virou marca registrada
do autor Aguinaldo Silva.
Depois do beijo, os encontros
secretos, as carícias mais ínti-
mas e no final de maio Tíbor
e Daniela tornam-se amantes.
Mais flexível que o tio Yago
(Humberto Martins) e a tia
Vida (Luiza Thomé), Tíbor
aceita deixar, com certa faci-
lidade, as tradições ciganas
para acompanhar a sua pró-
pria Julieta.

Patrícia Furtado, 20 anos,
e Eduardo Moscovis, 23, es-
tréiam na TV com o pé direi-
to, mas primeiro tiveram que
passar por testes e superar
alguns desafios. Patrícia, por
exemplo, estava com suas
imagens gravadas no arquivo
da Globo há um ano e meio.
Se a atriz Letícia Sabatella

não tivesse aparecido para o
mesmo teste, seria de Patrícia
o papel do especial Os ho-
metis querem paz.

Por essa razão, ao ser cha-
mada para uma nova avalia-
ção, em Pedra sobre pedra, a
atriz não deixou que a ansie-
dade tomasse conta. O teste
foi elogiado e, como resposta,
ela pôde contracenar com
Elisângela, a espevitada Ro-
semary, e Marco Nanini, o
fraco Ivonaldo. "Daniela não
gosta da mãe, que ela intui
ser interesseira. Daniela se dá
bem com o pai porque os dois
se defendem. A filha é a única
pessoa que não manda nele",
reconhece Patrícia, que so-
nhou com os personagens de
Nelson Rodrigues ao se for-
mar em teatro pela Uni-Rio.
A TV chegou antes. O que foi
muito bom, embora a atriz
estranhe, até hoje, ouvir a sua
voz na TV. Na rua percebe
que o público a reconhece e
enfrenta a pressão das cole-
gas que também querem uma
chance na Globo.

Já Eduardo Moscovis fez
um trajeto diferente. Partici
pou da oficina de atores da
TV Globo e no teatro estreou
com a peça Os 12 trabalhos de
Hércules. Uma hepatite tirou
Eduardo do páreo de Greta
Garbo e fez com que pudesse
ser testado, mais tarde, para
Pedra sobre pedra. 

"Fomos

jogados às feras. O elenco da
novela já estava pronto e
procuravam tipos específi-
cos", conta Eduardo, que
aprendeu que um cigano ob-
serva demais e "se 

prepara
muito antes de tomar uma
iniciativa". Como Patrícia, o
ator também levou um susto
quando se viu pela primeira
vez na TV. Para desenvolver
seu olhar crítico, gosta de re-
ver as suas cenas pelo menos
três vezes. Mesmo com tão
pouco tempo de carreira, ele
já é alvo das fãs na porta da
Globo. "Também, 

aquelas
meninas atacam qualquer
um", disfarça o mais novo
galã.
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do preconcefto da megera

Chata, racista e 
q 

uerida do 
público-A- Isabela Kassow JL

| inguém escapa da
I língua ferina de Gio-

conda em Resplendor. A
viúva da família Pontes é a
"pedra no sapato" dos mo-
radores da cidade de Pedra
sobre pedra, sempre com um
comentário maldoso sobre as
fraquezas de cada um, que
ela, como boa fofoqueira,
conhece muito bem. Apesar
de toda a maledicência, a
personagem de Eloísa Ma-
falda caiu nas boas graças do

público e é um dos sucessos
da novela de Aguinaldo Sil-
va, Ana Maria Moretzsohn e
Ricardo Linhares.

Gioconda é preconceituo-
sa, retrógrada, autoritária,
repressora e chata. Eloísa re-
conhece todos os defeitos de
sua personagem mas não he-
sita em defendê-la. "Ela não
é uma pessoa má, é apenas
maldosa. Não a considero
mau-caráter porque ela fala
o que tem que falar na frente
das pessoas. Não é de fazer
por trás, de puxar o tapete",
defende. Mas a atriz tem ou-
trás definições para Giocon-
da: "No fundo, ela é uma
carente, amarga, que não
tem vida própria. Ela pensa
que manda, mas não manda
nada. Acho que ela precisa
de um marido", brinca.

Agora Gioconda estende
seus tentáculos à cidade in-
teira. O alvo, desta vez, é o
Padre Otoniel (Antônio
Pompeu). E o motivo é o

preconceito racial. "Coisa

preta, tição, africano", as ex-

pressões preconceituosas que
Gioconda Pontes usa para se
referir ao negro padre Oto-
niel custaram muito caro à
atriz Eloísa Mafalda. Ao re-
ceber os capítulos, Eloísa fi-
cou preocupada que as pes-
soas a confundissem com a

personagem e reagissem mal
ou mesmo ficassem magoa-
das.

"Fiquei desconcertada
quando li o script. Tenho
muitos amigos negros e saí
perguntando a opinião de
todo mundo. Até que a mi-
nha amiga Ruth de Souza

Eloísa: medo Gioconda

Uma criadora de tipos cômicos

loísa Mafalda adora co-
média. O tom engraçado

que ela confere a Gioconda é
um dos principais motivos do
sucesso da personagem. 

"Já ti-
ve muitas fases, mas a da co-
média está durando muito
tempo. Acho que já tem choro
demais na televisão. Gosto
que as pessoas se divirtam co-
migo e que me parem na rua

para conversar", revela.
Quando era bem jovem,

Eloísa preferia os dramas.
"Cresci vendo dramas no cine-
ma com minha mãe. Esteia
Dallas, com Kay Francis, foi
um filme marcante. Até hoje
não esqueço da história. Uma
mãe pobre que dá a filha re-
cém-nascida para uma família
rica criar e que anos depois,
numa noite de Natal, vai à
mansão para olhar a filha
através das grades. A menina

a vê e pede para os emprega-
dos tirarem a mendiga dali.
Chorei tanto que tiveram que
acender a luz do cinema lá em
Jundiaí, onde nasci", relem-
bra.

Apesar dos dramas, foi
com personagens bem-humo-
rados que Eloísa colecionou
sucessos nas novelas da Glo-
bo: Dona Pombinha, de Ro-

que Santeiro; Maria Macha-
dão, a dona do bordel em
Gabriela; Sãozinha, de O as-
tro; e Dona Neném, do seria-
do A grande família, sempre
papéis bem ao gosto popular."São 

personagens do meu jei-
to", avalia Eloísa, uma vetera-
na de 67 anos. "Faço 68 no
dia 18 de setembro, o mesmo
dia de Greta Garbo", diverte-
se a atriz, que começou a car-
reira em 1953, nas radionove-
Ias da Tamoio, no Rio.

me disse que seria ótimo por-
que era uma maneira de de-
nunciar o preconceito ra-
ciai", explica Eloísa. A atriz
também foi conversar com o

principal interessado na his-
tória, o ator Antônio Pom-

peu, que vive o padre Oto-
niel. "Ele, com aquele

jeitinho manso, me disse a
mesma coisa que a Ruth. Aí
eu relaxei", conta.

Apesar de tudo, a Gio-
conda está rendendo muitos
frutos para Eloísà. "Me sur-
preendo, porque as pessoas
estão vendo a Gioconda com
olhos bem-humorados. Na
rua, as pessoas me param e
acabam rindo comigo. Outro
dia mesmo, um senhor negro
me parou na calçada e me
disse que a mãe dele estava
adorando a novela e ria mui-
to quando a Gioconda xin-
gava o padre", conta.

Eloísa tem outra preocu-
pação no momento. É que
em um dos próximos capítu-
los, Gioconda vai dizer que"se deixarem a coisa preta
ficar em Resplendor, daqui a
pouco virá tudo quanto é
gente estranha: judeu, ho-
mossexual". "Só espero que
eles não fiquem magoados".
Agora mais relaxada, a atriz
concorda que a maneira en-
contrada pelos autores para
colocar a questão do precon-
ceito é a mais real possível."As 

pessoas costumam dizer
que não têm preconceito,
mas usam o mesmo tipo de
linguagem da Gioconda
quando se referem às mino-
rias. Pelo menos a persona-
gem está servindo para que
as pessoas se vejam nela",
teoriza.

Para o autor Aguinaldo
Silva, Gioconda é um retrato
do preconceito que é muito
comum nas cidades do inte-
rior do Nordeste. "O 

que ela
diz é tão absurdo que acaba
sendo ridículo, como todo
preconceito", comenta Agui-
naldo, que está satisfeito
com a repercussão: "A nossa
intenção era essa mesmo.
Criar mais uma polêmica".
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Cena de casamento

acaba em 
prisão

HELENA TAVARES

«loao marcos (t-eiipe uamargo) vai casar com Lenita (Tássia Camargo) quando
ele e Xampu (João Vitti) são presos, no início de 'Despedida de solteiro'

Sj^ edro (Paulo Gorgulho), João Mar-
tsJ cos (Felipe Camargo), Pasqual Pa-

pagaio (Eduardo Galvão) e Xampu (João
Vitti) são quatro inseparáveis amigos. Pa-
ra eles, viver é uma eterna farra. Isso até o
dia em que se envolvem num trágico aci-
dente e acabam na cadeia. Após sete anos,
eles retornam à cidadezinha do interior
paulista para tentar descobrir o verdadei-
ro culpado pelo crime do qual foram acu-
sados. Este é o ponto de partida de Despe-
dida de solteiro, próxima novela das 18h,
da Globo, com estréia prevista para Io de
junho. As gravações já estão em ritmo
acelerado.

Segunda-feira passada, na cidade ce-
nográfica de Guaratiba, foram gravadas
as cenas do casamento de João Marcos e
Lenita (Tássia Camargo), que marcam a
total mudança de vida dos quatro perso-
nagens principais. Vestida de noiva, a
atriz reclamava dos sapatos altos e da
grinalda, que machucava um pouco sua
testa. "As noivas não ficam tanto tempo
com esta roupa", comentava a atriz, que
só abandonou o longo véu no final da
gravação, às 17h30. No altar, o noivo
usava um terno branco e, a todo momen-
to, pedia para ajeitar o cabelo. "Estou

com cara de quem está se casando?", brin-
cava, posando para as fotos.

Durante a cerimônia, o delegado (Pau-
lo Goulart) invade a igreja, acompanhado
de uma pequena escolta e leva os rapazes
algemados, para surpresa dos convidados.
Já na porta da igreja, sem nada entender,
a noiva vê seu marido sendo levado preso
e desmaia no colo de Sérgio Santarém
(Marcos Paulo), o vilão da história. A
cena exigiu concentração total dos quatro
atores, que seguiram pela rua da cidade
cenográfíca algemados. Na frente, os dire-
tores Reinaldo Boury e Carlos Manga
Júnior exigiam realismo. "Vocês estão
sendo presos e sabem que são inocentes.
Mostrem indignação e vergonha", gritava
Manga.

A partir destas duas cenas, Despedida
de solteiro toma outro rumo. Adeus brin-
cadeiras, boas noitadas e muitas mulheres.
Durante sete anos, a realidade dos quatro
amigos será a cela de uma prisão. Nin-
guém mais será mesmo. Para completar, o
casamento de João Marcos é anulado e
Lenita se casa com Santarém. Resta saber
o que o autor Walter Negrão reserva para
o telespectador, mas ele promete intrigas,
romance e suspense, como convém a qual-
quer folhetim.

TV Programa o 37
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Dengo @ tropeços das garotas-propaganda
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premio, recebia os presentes g^^HB||r:Jmjff M \
de diversos anunciantes. X
novidade nos anos 60 eram
os pratos Goyana, inquebra-
veis, segundo o fabricante. O ^B|^Bpl§i
rapaz que fez as cestas des-
confiou. "Mas sao inquebra-
veis mesmo?". Wilma garan- ^j®-3
tiu que sim. Para certificar-se ^V.
o rapaz deixou cair a pilha de
pratos no chao e ao baterem Goyana garantiu que iria me
uns nos outros, quebraram-se processar. Eu respondi que
todos. A camera registrou o eu tambem os processaria
desastre e no final do progra- porque, haviam mentido",
ma Wilma recebeu um telefo- conta Wilma que ficou co-
nema ameagador. "Foi uma nhecida, no dia seguinte, co-
brincadeira mas uma pessoa mo "a moga dos pratos in- -^V
que se dizia representante da quebraveis".

Álbum de família

iv> v,í - v„.

Goyana garantiu que iria me
processar. Eu respondi que
eu também os processaria
porque, haviam mentido",
conta Wilma que ficou co-
nhecida, no dia seguinte, co-
mo "a moça dos pratos in-
quebráveis".

ROSE ESQUENAZI

uitos anos antes da
publicidade high

tech, os anúncios da televisão
eram recheados de sorrisos e
gestos lânguidos das garotas-
propaganda, que tinham que
se virar para proclamar, ao
vivo, as qualidades dos mais
diferentes produtos. Elas ti-
nham que acariciar liquidifi-
cadores e enceradeiras, abrir
e fechar sofás-camas com um
leve toque de dedos e enfren-
tar todos os imprevistos sem
perder a pose. As primeiras
garotas-propaganda, criavam
seus próprios bordões, fala-
vam pelos cotovelos e come-
tiam enganos que acabavam
virando piada. A vereadora
Neuza Amaral, por exemplo,
fez parte da primeira turma
contratada pela TV em São
Paulo. Como tinha o mesmo
tipo físico das colegas —
eram morenas e mignons —
Neuza resolveu ousar. Pintou

As crianças ficavam
encantadas com as
bonecas que Neyde

vendia na TV

©S CACOS
DOS PRATOS
INQUEBRÁVEIS

^ s anúncios de sofá-cama' 
s ® sempre davam confu-

são. Certa vez, Neyde Apare-
cida disse que o móvel se
abria com um leve toque, mas
o sofá não abriu de maneira
nenhuma. Foram várias ten-
tativas ao vivo, sendo que o
dispositivo só funcionou de-
pois de um forte pontapé.
Neuza Amaral tentou tam-
bém abrir um sofá-cama e o
máximo que conseguiu foi vi-
rar sua unha ao avesso. "O

sangue começou a pingar e a
minha voz já não estava sain-
do, mas fiz o anúncio até o
fim", gaba-se a vereadora.

Com Wilma Rocha Car-
valho aconteceu um incidente
que marcou a história da TV.
Ela apresentava o programa
Cestinha Marilu, em que a
platéia era convidada a acer-
tar a bola na cesta e, como

uma mecha branca em seu
cabelo e patenteou a inven-
ção. 

"Foi um sucesso. Os
anunciantes telefonavam e
pediam aquela moça da faixa
branca", lembra Neuza.

Para reforçar este time,
em 1954 estreava no Rio, no
programa Clube do guri, uma
mocinha de 13 anos que logo
se transformou na queridinha
dos anunciantes. Neyde Apa-
recida olhava carinhosamen-
te para a câmera e "sorria

com os olhos e os lábios", o
que agradava em cheio o pú-
blico. "No meu primeiro
anúncio eu não falava. Só
mostrava umas latinhas de
tinta e o Coli Filho dizia o
texto. Mas depois de um ano
fiquei cansada disso e me de-
ram uns textos para ler",
conta Neyde, que mais tarde
se tornou a garota-propagan-
da mais bem paga da TV.

Os anunciantes adoravam
Neyde porque ela costumava

prêmio, recebia os presentes
de diversos anunciantes. A
novidade nos anos 60 eram
os pratos Goyana, inquebrá-
veis, segundo o fabricante. O
rapaz que fez as cestas des-
confiou. "Mas são inquebrá- 1
veis mesmo?". Wilma garan-
tiu que sim. Para certificar-se
o rapaz deixou cair a pilha de
pratos no chão e ao baterem
uns nos outros, quebraram-se
todos. A câmera registrou o
desastre e no final do progra-
ma Wilma recebeu um telefo-
nema ameaçador. "Foi uma
brincadeira mas uma pessoa
que se dizia representante da

falar mais do que o combina-
do. Um anúncio que deveria
durar um minuto, passava a
ter quatro ou cinco. "Às ve-
zes os diretores me interrom-
piam no ar e acabava não
dando o endereço do anun-
ciante. Eu vestia a camisa de
todos eles", assegura Neyde
que durante 23 anos disse
maravilhas das Perucas Lady.
Tão bem que muita gente
pensou que ela era sócia do
negócio.

Neyde tem boa memória e
repete com a mesma voz os
slogans dos produtos que
anunciava. "Bombril, a es-
ponja de 1.001 utilidades";
"Quem tem Walita tem...
tu...do"; "Tonelux, a loja
mais bonita da cidade",
acompanhado de um estalar
de dedos característico. "Sou

dengosa mas hoje faria tudo
com mais malícia", admite a
garota-propaganda que aca-
bou se transformando em
atriz. Primeiro, sob o patrocí-
nio da Joalheria Jaguaré, co-
mandando um programa ju;
venil de mímica chamado É
proibido falar. Passou pelo
Teatrinho Trol e ainda na pe-
le de princesas e fadas ga-
nhou um teatrinho só dela:
Neyde no país das maravilhas,
patrocinado pela Estrela que
montou também A Estrela é
o limite e Teatrinho de fanto-
che.

Antes da paulista Neyde
— que chegou ao Rio aos três
anos e foi morar no centro da
cidade — faziam reclames na
TV as atrizes Heloísa Helena,
Lídia Matos e Ana Maria.
Mas nenhuma delas teve tan-
to destaque no mundo dos
anúncios quanto Neyde, que
no início dos anos 80 ganhou
de Chico Anysio um persona-
gem inspirado nela. Neide
Taubaté exibia os trejeitos da
garota propaganda e usava
uma peruca pajem igual a de
Neyde Aparecida, a da Peru-
cas Lady, tá?
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Temos mais ofertas nos classificados

Carlos Pereira de Souza
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CAETANO DO SUL, SP
- Desta vez não se trata de
nenhum blefe. 0 Opala - re-"cebeu o nome de unia pedra preciosa-, carro mais antigo entre os fabrica-

dos no Brasil, está mesmo saindo de
linha. Os diretores da General Motors
não gostam de tocar 110 assunto, mas o
último Opala, o milionésimo, 11111 bo-
nito e luxuoso Diplomata, encerrou o
ciclo do modelo 110 final do mês de
abril. A linha de montagem tio carro
parou num clima de muita emoção
entre os empregados da fábrica de São
Caetano do Sul, 11a região industrial'do ABCD paulista.

A existência do Opala foi longa e
durou 23 anos. O primeiro modelo,
produzido 110 segundo semestre de
1968, resultou do Projeto 67ó. Fez su-
cesso no Salão do Automóvel daquele
ano, como o primeiro automóvel bra-

sileiro da General Motors, nas versões
Standard e De Luxe. 0 carro surgiu de
uma mistura americana-européia: her-
dou a força do conjunto motriz dos
carros da Chevrolet americana e as
mesmas linhas da carroceria da Opel
alemã, a subsidiária européia da Gene-
ral Motors Corporation.

O Opala foi concebido com base em
uma plataforma de carro médio, que
havia sido consagrada na época no
Opel Rekord alemão — e, ainda, no
Holden australiano e 110 Vauxhall Vic-
tor inglês. Os estilistas, projetistas e de-
senhistas (chefiados por Luther Sticr) da
GM brasileira desenvolveram, então.
11111 trabalho completo de elaboração
das linhas externas do automóvel.
Quanto,á mecânica, já naquela época se
falava em ajustar o novo carro às con-
dições brasileiras de uso. Para o então
presidente da GM, James Waters. o
Opala aceitava "comparação" com os
modelos mais bonitos da divisão Clie-
vrolet dos Estados Unidos ou com os

modelos das subsidiárias da Inglaterra,
Alemanha e Austrália.

0 Opala é, também, o primeiro mo-
delo da General Motors do Brasil a sair
de linha. E isto está sendo feito pelo
mesmo motivo que levou a Volkswagen
brasileira a encerrar o ciclo do Fusca
(foram 3 milhões de unidades, ou seja,
três vezes mais que o Opala): a defasa-
gem da linha de produção. Sua monta-
gem nem se compara, por exemplo, á
do Kadett, na Fábrica de São José dos
Campos, a 100 quilômetros dc São Pau-
lo, onde há pelo menos 10 robôs em
funções de solda ou tarefas considera-
das perigosas para o homem. Nas últi-
mas semanas, em São Caetano, a fábri-
ca passa por uma verdadeira revolução,
com o objetivo de se preparar para a
montagem do moderno Omega. Essa
unidade industrial deverá ter pelo me-
nos 10 robôs.

O Opala. nos últimos anos, vinha
sentindo o peso de sua idade, embora

ainda fosse o preferido por executi-
vos, empresários, governantes, frotas
de táxis especiais, empresas estatais
federais, estaduais e municipais. Até
pela polícia ele era cobiçado. O Opala
já chegou a ter a venda mensal de
3.500 veiculos, um bom número con-
siderando-se o fato de ser um carro
de porte grande, aliás o único 110 país
desde 1986, quando o Alfa Romeo,
da Fiat, saiu de linha. As vendas do
Opala caíram para menos de 2 mil
unidades mensais e, atualmente, esta-
vam na faixa de 1.000 unidades.

André Beer, vice-presidente da GM,
um dos pais do Opala, fala do carro
com emoção: "É, está parando, infeliz-
mente. É o sinal dos tempos. Não en-
tendo que esteja saindo de linha, mas
sim sendo substituído por uma evolu-
ção". Beer recorda-se que o projeto do
Opala, na verdade, só foi "vendido" à
matriz em fevereiro de 1966: "Naquela
época os carros eram fabricados com
longarina e o Opala surgiu com o con-

ceito da carroceria integrada como a
Adam Opel fazia na Alemanha". Quan-
do chegou ao mercado, o Opala compe-
tiu com fortes adversários, o Ford Lan-
dau e o Chrysler, além do Ford Mave-
rick, numa faixa um pouco inferior. "O
Opala superou todos 110 mercado e con-
tinuou firme até 1992", orgulha-se o
executivo, que está há 40 anos na GM.

O Opala, bastante festejado em
1968 como um dos carros mais 1110-
demos do país, passou por várias ci-
rurgius ao longo do tempo, o que lhe
garantiu a posição de o carro grande
mais vendido do Brasil por vários
anos seguidos. Ainda em 1991, quan-
do sofreu sua última plástica, o Opala
introduziu os freios a disco nas quatro
rodas, que nenhum outro automóvel
brasileiro ainda possui, nem mesmo
os mais modernos Santana, Tempra,
Versailles e Monza. O recorde absolu-
to de vendas do Opala foi registrado
em 1980, com 74.860 unidades, in-

cluindo as versões de duas portas,
quatro portas c a perua Carávan.

Mas, se Fez sucesso 110 Brasil, ele
não chegou a ser um best-scller nas
exportações, com cerca de 20 mil uni-
dades vendidas. Pelas ruas do Brasil
ainda existem Opalas de todo tipo
rodando, desde os mais velhos até os
fabricados mais recentemente. Ai-
guns estão impecavelmente conserva-
dos. Outros desmancham-se nas ruas
mas continuam circulando, principal-
mente pelo interior do Brasil.

A partir de agora, o Opala entrará
para a história da indústria autoino-
bilistica como um dos modelos mais
importantes aqui fabricados. Nas lo-
ias Chevrolet ainda existem centenas
de unidades zero quilômetro à venda.
São os últimos. Depois desse lote, só
será possível a compra de Opalas usa-
dos, ou, ainda, de colecionadores.

A evolução do Opala e seu su-
cessor, o Omega, estão na pág. 3

1 Depois de chegar ao milhão, GM já tem pronto o substituto para o mais antigo carro ainda fabricado no pais

N
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Gol bate

JORNAL DO BRASIL

recorde de vendas em abril

* Carlos Pereira (le Souza

^ SÃO PAULO — Nem mesmo o fa-
4o de já estar no mercado há quase 12
.,anos chega a afetar as vendas do Gol,*o carro-chefe da Volkswagen no Bra-
Mi O modelo, apesar de já ter um
,"Visual cansado e aerodinamicamente
^Superado, bateu seu recorde histórico
*no mês de abril, com a venda no
^atacado, isto é junto aos revendedo-
•<res autorizados, de 18.523 unidades."Desse total, 15.705 (8.4,8%) foram da
^versão CL, a com preço mais acessí-
1vel da linha Volks.

Num mercado confuso mas alta-
.mente comprador, principalmente"devido ao acordo das indústrias com:o governo, revendedores e trabalha-,
Adores — que resultou numa redução

de 22% nos preços —, a Volks levou
> vantagem por não ter interrompido

sua produção e, também, por acumu-
Jlar um grande número de veículos em

seus pátios. O recorde da Volks supe-
. ra a antiga marca, que havia sido
registrada em agosto de 1990, com

»14.397 unidades (7.331 ou 50,9% da
: versão CL). O resultado é também o

segundo maior volume de vendas de
um carro fabricado no Brasil, só su-'perado 

pelo Fusca que registrou em
dezembro de 1972, 24.016 unidades

, num único mês.
O Gol também não tomou conhe-* cimento do seu maior concorrente, o" Uno, da Fiat, que apesar de conti-

] nuar em segundo lugar, só teve a
venda de 6.051 unidades e participa-
çào de 10,7% no mercado de veículos
de passageiro e uso misto. O carro da
Volks, por sua vez, registrou 32,6%

de participação, o triplo em compa-
ração com o Uno. No acumulado de
janeiro a abril o Gol soma 41.241
unidades (26,6%), quase o dobro do
Uno (21.287 c 13,7%). Com essa di-
ferença, será muito difícil o Gol per-der o titulo de carro mais vendido de
1992, o sexto consecutivo.

A Volks conseguiu colocar quatromodelos entre os mais vendidos: Gol
(primeiro), Parati (sétimo), Voyage
(oitavo) e Santana (décimo). A Gene-
ral Motors teve três: Chevette (quar-to), Monza (quinto) e Kadett (nono).
A Ford, dois: Escort (terceiro) e Ve-
rona (sexto). A Fiat, apenas o Uno
(segundo). Da linha Uno, a Fiat ven-
ceu 3.584 unidades (59,22%) da ver-
são Mille, a mais barata. Já na linha
Chevette, o Júnior, versão com motor
de 1.000 centímetros cúbicos que fez
sua estréia no mercado, concorrendo
com o Uno Mille, teve a venda de
1.808 unidades (51,07%). A chegada
do Júnior tirou o Chevette das últi-
mas colocações do ranking para o
quarto lugar.

No acumulado do ano, O Gol se
mantém firme no primeiro lugar, se-
guido pelo Uno. Em terceiro lugar, o
Monza (12.570 unidades) já começa a
ser ameaçado por um modelo da pró-
pria GM, o Kadett (10.162), que já é
o quarto. O quinto colocado é o Es-
cort (8.544), da Ford, apesar de já se
saber que o modelo será substituído
por um novo carro (a nova geração
do Escort europeu), no final de 92 ou
início de 93. Os russos da Lada, em-
presa que mais vende carros importa-
dos no Brasil, representaram 600 uni-
dades em abril.
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18.523
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4,1%
3.6%
4,7%
6,6%
3,8%
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Â Volkswagen vendeu 18*523 Gol em abril

Uso do catalisador ainda

Mau cheiro só vai
desaparecer após
decisão do governo

SÃO 
PAULO — Os consumi-

dores brasileiros que compra-
ram carros novos equipados com
catalisador este ano — ou ainda
vão comprar —, podem ir se acos-
tumando com a idéia de respirar um
cheiro desagradável, que mais se as-
semelha ao de um ovo podre. Esse
problema não deverá ter solução
rápida, pois depende diretamente de
uma decisão do governo de dimi-
nuir o teor de enxofre existente na
gasolina. Esse caminho, segundo os
técnicos da indústria automobilisti-
ca brasileira, requer muito investi-
mento e demoraria alguns anos até
ser implantado totalmente."O 

problema é sério, está nas
mãos do governo e a indústria nada
pode fazer", explicam Henry Jo-
seph Júnior, gerente do laboratório
de emissões veiculares, e Alexandre
Falcon, gerente de engenharia

avançada de motores, da Autolati-
na (holding controladora da Volks-
wagen e da Ford). Eles perguntam,no entanto: "O 

que é melhor? Res-
pirar um odor que não é tóxico, ou
os gases tóxicos que são expelidos
pelos canos de escapamento dos
veículos sem nenhum tratamento?".

O catalisador (veja abaixo sua
posição em alguns veículos da Au-
tolatina) não é um filtro, como se
supõe. E um equipamento sofistica-
do que provoca reações químicasdos gases, convertendo os princi-
pais poluentes como monóxido de
carbono (CO), óxidos de nitrogênio
(NOx) c hidrocarbonctos (HC), cm
substâncias inertes à saúde. Portan-
to, o catalisador é um dispositivo
químico c não físico.

Esse equipamento tornou-se
obrigatório a partir de Io de janeiro
de 1992, nos veículos que não utili-
zam a injeção computadorizada de
combustível, com o objetivo de
atender o que prescreve a fase dois
do Programa de Controle da Polui-
ção do Ar por Veículos Automoto-

res (Proconve), que vai até o final
de 1996.

O catalisador representou um
custo adicional ao consumidor de
cerca de USS 800 (Cr$ 2 milhões) a
USS l mil (Cr$ 2,5 milhões). Além
do enxofre no combustível, que pro-voca o mau cheiro, o equipamento
ainda está sujeito a perder sua efi-
ciência se a gasolina não estiver com
a mistura de 22% de álcool anidro,
que é seguida pela indústria auto-
mobilística. Atualmente, apenas os
postos de São Paulo recebem gasoli-na com essa especificação, porque a
Companhia Estadual de Tecnologia
de Saneamento Ambiental (Cetesb)
faz essa exigência. Nos demais esta-
dos, onde o teor da mistura de ál-
cool cai para 8% a 12%, o problema
da eficiência do catalisador se agra-
vaco consumidor estará pagandoum preço extra por um beneficio
não existente na prática.

A indústria faz questão de escla-
recer que todos os veículos são pro-duzidos para receber a gasolinacom 22% de álcool, seguindo a pró-
pria determinação do governo. É

bom alertar também ao consumidor
que o catalisador dos carros cqui-
pados com motor a álcool não
apresenta esse tipo de problema,simplesmente porque o combustível
não possui enxofre.

O engenheiro técnico da A. C.
Rochester, empresa fabricante de ca-
talisadores pertencente á General
Motors Corporation, Rick Gonzales,
advertiu que o Brasil utiliza 1.200 a
2.500 partes por milhão (ppm) de
enxofre na gasolina, contra apenas
50 a 300 ppm dos Estados Unidos.
Por isso, devido â disponibilidade do
hidrogênio c oxigênio em misturas
ricas no sistema de escape do motor,
ocorrerá a liberação de sulfito de
hidrogênio (H2S), o gás que provoca
o mau cheiro. Para que o catalisador
pudesse ser usado nos veículos brasi-
leiros, foi preciso eliminar a adição
de chumbo na gasolina, decisão to-
mada pela Petrobrás a partir de ja-
neiro de 89. O chumbo é uni dos
mais sérios venenos do catalisador,
pois simplesmente destrói todas as
superfícies do equipamento. (C.P.S.)

polemicsgera

Usuário não deve radicalizar
Alguns usuários têm chegado

ao extremo de parar numa oficina
e mandar retirar o catalisador,
apenas para se livrar do mau cliei-
ro. Os técnicos, embora reconhe-
çam que isso não afeta o rendi-
mento geral do motor e do carro,
advertem que o veículo estará to-
talmentc fora das especificações
exigidas pela lei. Será tão poluidor
quanto a maioria dos 15 milhões
de veículos que circulam pelo país.Os carros mais novos, fabrica-
dos a partir dc janeiro de 92 — com

catalisador ou injeção eletrônica —
emitem no máximo 12,0 gramas por
quilômetro de CO, 1,2 g/km de //C
e 1,4 g/km de A'0.v, exatamente a
metade do que os veículos produzi-dos até o final de 91. Durante p,Encontro Técnico sobre catalisa'-
dor, promovido pela Associação
Nacional dos Fabricantes de Veícü-
los Automotores (Anfavea), os cp;'
genheiros das principais indústrias
automobilísticas fizeram vários es-
clarecimcntos e instruíram aos'
usuários sobre o instrumento.
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Pampa Verona

Verdades e mentiras
D O catalisador não derrete c é usado desde a década de 70 com sucesso na
Europa, Estados Unidos e Japão.
S O catalisador não rouba potência do motor, porque todos os veículos
saem de fábrica projetados para uma perda insignificante.
0 O catalisador não deverá ser alvo de roubo por conter metais preciosos.Esses metais, para serem recuperados, necessitariam de enorme tecnologia.
H Nao utilizar aditivos ou óleos lubrificantes que nào forem recomendados
pelo fabricante. O consumo anormal de óleo lubrificante do motor poderá
prejudicar a eficiência c ou a vida útil do conversor catalitico (catalisador).
0 O conversor poderá ser danificado se o motorista lorçar o motor a iniciar

o funcionamento, empurrando ou rebocando o veículo, com enuatc coiíco-
mitante dc câmbio; sc houver falha dc igniçào c, sc sc desligar a chave do
contato de igniçào quando o veiculo estiver em movimento. Nessas condi-
ções, não continue usando o veículo pois o combustível poderá atineir o
catalisador, causando superaquecimento e danos irreparáveis.
E3 A ocorrência de odores desagradáveis — em níveis muito elevados —.
saindo pelo cscapamcnto, indica cjuc o sistema de alimentação esta desrccu-
lado ou há falha no sistema de igniçao, com elevação do consumo.
0 Não altere ou remova peças como isoladorcs térmicos, chaves, cabo dc
igniçào ou válvulas que foram projetadas para proteger o catalisador.
0 Nào deixe durante muito tempo o motor do veiculo em marcha lenta c
desacompanhado. Manter a marcha lenta por muito tempo produz calor,
resultando num super-aquecimento ou outros danos.
0 Não estacione ou opere o veículo em áreas onde o sistema de exaustão
aquecido — o catalisador funciona entre 375 a 600 graus centígrados —.
possa entrar cm contato com grama seca, respíngos de combustível ou outro
material que possa causar fogo.
E9 Devem ser evitadas situações onde possa entrar água pelo tubo dc
escapamento, sob risco de ruptura térmica da colméia cataíitica.

'Canavieiros' 
FNV

Já estão sen-
do vendidos no
mercado os no-
vos equipamen-
tos agrícolas
F NV-Fruehauf,
específicos para
o transporte de
cana-de-açucar.
São reboques e
semi-reboques
do tipo mono-
bloco. Sua estru-
tura é formada
por dois perfis
fabricados cm
aço. A suspensão é montada
eixos para 12 toneladas e novo
de molas redimensionado par;

A Caterpillar
e s t á I a n ç a n d o
uma nova opção
de esteiras. Tra-
ia-se do D6E-PS,
e s p c c i a I par a
aplicações em
aterros sanitá-
rios. principal-
mente movímen-

Divulgação

'fib 
' ^'

com portar maior capacidade de carga,
feixe além dc proporcionar rigidez para es-

a su- tabilidade do conjunto rebocado.

Salão adiado
A Guazzelli Associados Feiras

c Promoções anunciou o adia-
mento do Rio Motor Show, Io
Salão Internacional do Autornó-
vel. que estava marcado para o
período de II a 19 de julho, no
Pavilhão do Rioccntro, no Rio. A
mostra, adiada por tempo inde-
terminado por causa da situação
econômico-política do país, que"não 

garante a continuidade dos
incentivos à importação de car-
ros", seria patrocinada pela Asso-
ciação Brasileira das Empresas
Importadoras de Veículos Auto-
motores (ABEIVA) e Associação
Nacional dos Fabricantes de Vcí-
culos Especiais (ANFAVESP).

Dupla antena automotiva
A Oümpus, um dos principais fabri-

cantes brasileiros de antenas automoti-
vas, lança segunda-feira, durante a fei-
ra Tclexpo 92, no Palácio das
Convenções do Parque Anhembi, em
São Paulo, a primeira auto-antena ele-
trônica de dupla função, a TEK-
TRON/TMC, capaz de receber sinais
de telefonia móvel celular, além dos
sinais normais de auto-rádio nas faixas
de ondas AM/FM. Seu preço de lança-
mento é de CrS 450 mil a CrS 550 mil,
dependendo do modelo de veiculo a
que se destinar.

A antena foi desenvolvida para ser
instalada no teto do veículo e possui

lacáoDivulg
amplificador, haste em aço c acaba-
mento cm cromo preto com base em
material plástico de alta durabilidade,
que resiste á ação de lava-rápidos.ç nào
provoca ruídos por ação do vento. O
produto pode ser usado cm todos os
veículos do mercado e já está sendo
fornecido as empresas de telefonia mó-
vel e as montadoras, que pretendemlançar a novidade como opcional nos
modelos topo-de-linha. Unindo duas
funções em uma só antena, a TEK-
TRON/TMC evita um segundo "furo
na lataria do veiculo e apresenta a
vantagem de não revelar o telefone no
interior do carro.

Novas esteiras Caterpillar
Divulgação

taçàoe compactação de lixo. Esse tipo
de veiculo é muito usado atualmente
na mineração e na construção
equipado com motor de 172 c,
de potência c pode trabalhar inclusi..
em rampas com aclive de até 45 graus,mesmo em dias de chuva. Seu sistema
de servo-transmissão permite mudan-

8ÉÉSBÍ? vas rapidas de marchas c sentido mes-
mo com a máquina em movimento

Está
cavalos

ve

A General Motors entregou 75
novas Veraneios á Polícia Militar
Rodoviária do Estado de São Pau-
Io. para serem usadas no patrulha-mento dos 24 mil quilômetros dc
rodovias estaduais e no combate â
criminalidade nas estradas. Os vei-
culos são todos com motores movi-
dos a gasolina. O ato de entrega
ocorreu no quilômetro 47 da Rodo-
via ( astello Branco, interior paulis-ta. onde lica a sede da Base Opera-
cion.il da Policia Rodosniria.

Veraneios para a PM de São Paulo
Divulgação



.1CVRNAL DO BRASIL sábado. l> 5 92 o Carro e Moto ? 3

Em 24 anos o Opala não 

'estacionou

-JL LuizLuppi — 1991
*»**€arlos Pereira de Souza

w««SÃO PAULO 0 Opala jamais
ròu no tempo. Passou por evolu-

tecnológicas constantes, pratica-
^ífíCiíte ano a ano. Alguns defeitos se

mostraram insuperáveis, como o as-
sobio quando o carro alcançava certa
velocidade, provocado pela superada
carroceria. Pesadão, seu consumo
sempre foi exagerado. Mas, colocan-
do todos esses fatores na balança, o
automóvel sempre manteve uma ima-
gem positiva, graças ao seu desempe-
nho e ao conforto interno.

IÍ068 — Lançamento do Opala qua-
^(Suportas nas versões Standard e

Luxo, com motores de quatro e seis
cilindros (2.500 e 3.000cc de cilindra-' 
da) e transmissão de três velocidades"na coluna.
.1971 — Lançamento da versão SS de

_ seis cilindros com o exclusivo motor
: de 4IOOcm3. Introdução da transmis-
, são de quatro velocidades.no assoa-

lho, freio a disco nas rodas dianteiras
;,e..bancos dianteiros individuais.
M9-72 — Lançamento do Opala duas
Aportas.',19.74 — Lançamento do Opala SS-4
j:om um motor mais potente e intro-
Sdítçito da transmissão automática.
*197-5 — Grandes modificações na

233®ceria (novas frentes, grades, pá-
IpuféSIioqties dianteiros e traseiros e
^painel de instrumentos) e lançamento* àw*8tatioii-wagon Caravan. Surge

¦ também nova versão de luxo, a Co-
inodoro, em substituição à versão

.'.Grau Luxo. Lançado o motor 250 S,
de seis cilindros e 4.100 cm3 de cc.
1977 — Nova opção de transmissão

- automática de quatro velocidades
{ com overdrive e freio a disco ventila-
¦! do nas rodas dianteiras.
'. 1978 — Lançamento do Comodoro
•; Carjjvan e introdução da coluna ab-

sorvedora de energia.
;< 1980 — Lançamento do super luxo

Diplomata e introdução do motor de
quatro cilindros a álcool." 1982 — Introduzida transmissão de

;< cinco velocidades no assoalho e igni-
•i ção eletrônica.' 1983 — Novo sistema de partida a
J frio para motores a álcool.
¦; 1985 — Lançada Caravan Diplomata
í, c motores de seis cilindros a álcool,
ji 1987 — Introduzido novo painel de
<; instrumentos, novas grades e conjun-

to óptico, além de lanternas traseiras
!; redesenhadas.
¦j 1988 — Novos sistemas de suspensão

;• e direção.,
; 1991 — Última reestilização da car-
j roceria e introdução dos freios a dis-
ií co nas quatro rodas.

0,.:-

tPjgiapSBBIiOT ' ^

Depois de evoluir durante 24 anos, na última plástica do modelo, a GM reestilizou a carroceria e introduziu freios a disco nas quatro rodas
Divulgação — arte Édio Xavier

Novas emoções com o Omega
SÃO PAULO — O mesmo frisson

ocorrido em 1968 com o Opala deve-
rá acontecer com o Omega. seu subs-
tituto, que chega ao mercado brasilei-
ro no final de agosto ou início de
setembro. O automóvel não terá, por
enquanto, qualquer similar no país,
pois será o único carro de porte gran-
de disponível. Seus concorrentes dire-
tos serão os veículos importados co-
m o os alemães BMW e
Mercedes-Benz, o japonês Mazda 929
e o italiano Alfa Romeo.

O Omega terá motores de quatro
cilindros — o mesmo usado na linha
Monza —, e de seis cilindros, a ser
importado da Alemanha, onde tam-
bém se fabrica a versão européia do
modelo. Esteticamente, o Omega bra-
sileiro não terá mudanças em rela-
ção ao seu irmão alemão. No que diz
respeito à mecânica e à parte de sus-
pensão, o carro sofrerá algumas regu-

lagens e calibragens diferentes, para
suportar a péssima qualidade do
combustível brasileiro e as precárias
condições das estradas do Brasil. A
injeção eletrônica (computadorizada)
de combustível a ser utilizada no
Omega será a do tipo multipoint (um
bico injetor para cada cilindro), de
última geração tecnológica, a mesma
que equipa o esportivo GSi.

Se o Opala, na década de 60, con-
sumiu investimentos totais de USS
150 milhões, o Omega está absorveu-
do USS 350 milhões. O Omega será o
topo-de-linha entre os carros brasilei-
ros, mas a General Motors não pre-
tende concorrer numa raia isolada.
Atacará também com a sua versão
mais simples os atuais topos-de-linha
do mercado, como o Tempra, Santa-
na, Versailles e. porque não, o pró-
prio Monza. (C.P.S.)
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Em 82, igniçào eletrônica e transmissão de cinco velocidades

Ecologia dominou o Salão

divulgação

A preocupação em
Turim foi preservar
o meio ambiente

Os 
tempos realmente mudaram

— em especial para as gran-
des montadoras de automóveis. No
64" Salão do Automóvel de Turim,
realizado naquela cidade italiana de
23 de abril a 03 de maio, os grandes"lançamentos superesportivos. volta-
dos quase que unicamente para o"público 

jovem, deram lugar a mo-
delos revolucionários sim, mas cada

. vez mais preocupados com a intera-
ção homem/máquina. E com um

,.detalhe: no ano da Conferência
Mundial sobre Ecologia, o meio

"ambiente e o combate à poluição
dominaram o salão.

"¦ Na Europa, só a partir 1" de

janeiro de 1993 será obrigatório o
liso de catalisadores (espécie de lil-
tro que reduz a emissão de poluen-
tes) nos veículos — e, lá como cá.
uso significa um gasto maior para o
consumidor. Isso, no entanto, não
parece preocupar os ricos habitan-
tos e os dirigentes automobilísticos
do primeiro mundo, afinal, como
disse Jean-Marc Lepeu (secretário-
geral da Associação Européia de
Fabricantes de Veículos), "fazer
carros menos nocivos ao meio-ain-
biente custa caro".

Para se ter uma idéia do quanto
mais caro isso quer dizer, a versão
verde dos Fiat Cinquecento chegará
ao mercado com preço cerca de
10% maior que os modelos poluído-
rcs. A Fiat apresentou modelos Cin-
quecento com motores de dois e
quatro cilindros e elétricos.

Em termos de orgulho nacional,
o Salão de Turim encheu a bola dos
peninstilares. Como explicava a
Fiat em seu folheto de apresentação
da feira, "Turim é, hoje, universal-
mente conhecida como a capital
mundial do design automobilístico,
ativo centro de grandes e pequenos
ateliers que criam e produzem para
todo o mundo".

Além disso, o Salão serviu tam-
bém para iniciar a arrancada para
encerrar recessão econômica que
atinge o país. 

"Numa indústria tão
competitiva como a automobilísti-
ca, só sobreviverá quem unir qua-
lidade e fantasia", chegou a expli-
car Ccsar Romit, da Fiat.
Participaram da feira, 44 marcas
de automóveis, ocupando 62 mil
metros quadrados do pavilhão de
exposições — representando 16
paises.

¦ ' ¦¦

O I.DE.A, da Fiat, já foi projetado para transformar-se em táxi e off-road

—Eij
PISCA-ALERTA

Mazda desembarca no Brasil

. Já chegaram ao
.Brasil os primeiros
veículos Mazda, tra-''zidfót do Japão pela' Prüvcnda. única re-
presentante oficial

• luvpais da Mazda
Motor Corporation.
'A'Provenda está im-
portando quatro

^'modelos: o Protegi'
•¦(salà quatro por-
Ma>;. a MPV (unia

minivan). o MX-5
(esporte conversível)

¦c o superluxuoso
'O; — no segundo" m-mestre vêm tam-

i; héiii os 626. Os vei-
culos importados pela Provenda lerào

( garantias de dois anos ou 40 mil quilò-¦ metros, e a idéia da empresa do (impo
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Mesbla è nomear novas revendas para
abrir o leque de opções ao consumi-
dor.

Monroe treina
Criado em 1986, o Centro de

t reinamento e Desenvolvimento
da Monroe, fabricante de amorte-
cedores. pretende ministrar este
ano 144 cursos, com a participa-
ção de 1.200 pessoas dos pontos
de vendas espalhados em todo o
pais. O programa pretende aper-
feiçoar as técnicas de vendas e
também a assistência técnica.

Qualidade em debate
No dia 21 de maio, às 15h, haverá

uma palestra técnica tendo como te-
ma "A 

qualidade dos veículos comer-
ciais a partir do desenvolvimento de
produtos", tendo como apresentado-
res representantes da Mercedes-Benz
do Brasil. Quem quiser assistir deve
comparecer ao Centro Federal de
Educação Tecnológica (CEFET-RJ).
na Avenida Maracanã, 229, Maraca-
nà (RJ) — entrada franca.

Ecostar, veículo elétrico da Ford
O Ecostar será o primeiro veículo

elétrico produzido em série pela Ford
Motor Company, nos Estados Unidos.
Os primeiros 80 furgões do modelo serão
utilizados a partir de setembro por em-
presas européias e norte-americanas em
uma frota de demonstração. Equipado

com bateria de sódio/enxofre, o Ecostar
terá uma autonomia urbana de 160 qui-
lònietros em utilização normal, ou
320km a_ uma velocidade constante de 40
km/h. Ágil e com aceleração de 0 a
80km/h em 12 segundos, o Ecostar tem
velocidade máxima de 120km/h. A recar-

ga da bateria pode ser feita em seis horas,
em simples tomadas elétricas do sistema
domiciliar. Depois dessa etapa de coleta
de informações do uso do veiculo em
testes práticos, a Ford pretende colocar o
Ecostar em venda normal ao público.
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Preços dos veículos

GqICLI.6 22.369.609 21.280.983
Gol QL 1.8 28.601.225 26.78B.628
Gol GTS 1.8 37.694.628 34.168.413
Gol Furgfio 1.6 18.420.095 17.792.525
Gol GTI 2.0 45.214.557
Voyage CL1.6 24.932.463 23.271,401
Voyage GL 1.8 2p 29.622.996 27.433.977
Paratl CL 1.6 29.081.286 27.010.055
Paratl GL 1.B 35.560.478 32.936.600
Paratl GLS 1.B 39.998.536 38.819.901
Santana CL 1.8 2p 45.032.294 42.522.709
Santana CL 1.8 4p 46.000.505 44.220.619
Santana 2000 GL 2p S2.89B.378 50.588.895
Santana 2000 GLS 2p 65.073.309 63.339.276
Santana 2000 GL 4p 65.014.311 52.612.450
Santana 2000 GLS 4p 67.676.243 65.872.847
Apollo GL 34.298.674 34.144.978
Apollo GLS 40.054.669 39.531.985
Savelro CL1.6  21.020.479 20.232.542
Savelro GL 1.8 25.389.121 24.413.634
Kombl Furgflo 20.937.472 20.217.664
Kombl Standard 26.421.862 24.524.857
Kombl picapa ^ 20.698.324 19.880.164
Quantum CL 1.8 49.971.435 47.186.602
Quantum GL 2.0 58.700.271 56.137.484
Quantum GLS 2.0 73.767.105 71.801.403
Quantum GLSI 2,0 77.261.190 —

Chevette Junior 16.630.941
Chevotto PL 23.018.S62 22.298.767
Kadelt SL 1.8 30.823.500 30.133.725
Kadelt SL/E 1.8 35.446.159 34.560.107
Kadott GSI 2.0 MPFI 51.218.330
Kadelt GSI 2.0 MPFI Converalvel 64.999.417
Monza SL 2p 1.8 ln|. eletr6nlca 35.747.428 33.950.954
Monza 4p 1,8 In], eletrOnlca 36.378.636 34.556.407
Mon?a SL 2p 2,0 inj. elotrOnlca 37.483.966 34.461.647
Monza SL 4p 2.0 inj. eletrftnica 38.176.955 35.102.611
Monza SL/E 2p 2.0 Inj. elotrftnlca 49.585.685 45.755 982
Monza SL/E 4p 2.0 inj. elettbnica 51.010.325 46.744.249
Monza Classic 2p 2.0 Inj.
elotrdnica MPFI 64.896.793
Monza Classic 4p 2.0 Inj.
0lolf6nica MPFI 65.946.904
Monza Classic SE 2p MFI 61.364.668 57.842.478
Monza Classic SE 4p MFI 62.566.159 56 981.014
Diplomata 6c 69 954.568 67.891.559
Caravan SL 4c 39.434.147
Caravan Comodoro 4c 54.204.366
Caravan Comodoro 6c 59.920.908 57.459.525
Opala SL 4c 35.983.698
Caravan Diplomata 6c 71.031.744 68.411.329
Chevy 500 22.373.350 22.064.993
Comodoro 4c 47.240.873
Comodoro 6c 52.B25.896
Ipanema SL 32.092.016 31.199.481
A-20com cagamba 4.1 37.B33.008
C-20com ca;amba 4.1 38.663.001
A-20 c/cap. chassl longo 39 017.333
C-20 c/ca;. cab, dupla 54.609.997
D-20 dlosol c/cai;. 4.0 58.658.833
0-20 diesol ca;. ch. longo 4.0 59.926.011
D-20 dlesel cap, cab, dupla 4.0 78.534.569
Bonanza CL 2p 6c 4.1 52.993.417 49.934.230
Veranoio S 4 p 6c 4.1 57.110.205 53.649.462
Veranelo CL 4p 6c 4.1 60.373911 55.901.577

Escort 27.016.671 25.548.525
Escort GL 1.6 30.578.445 28.897.815
Escort L 1.8 29.761.566 28.103.378
Escort GL 1.8 33.799.210 31.912.039
Escort Ghla 1.8 41.346.280 39.749.301
Escort XR-3 44.133.165 42.043.567 ~
Escort Convorslvel 66.889.134 66.034.539
Escort Guaruja 5p  34,950.441 —
Verona LX 1.6 31.512.444 30.020.824
Vorona LX 1.8 34.663.689 34.471.254
Verona GLX 1.8 38.199.413 37.196.784
Vorsaillos GL 1.8 2p 47.196.000 44.513.291
Versailles GL 1.8 4p 49.0B9.841 48.293.824
Versailles 2.0 L Injogao olotnSnlca 76.922.20B ' —
Versailles GL 2.0 2p 52.336.734 50.023.008
Versailles Ghla 65.314.249 63.599.422
Pampa L 1.8 23.235.651 22.5B6.854
Pampa CL 1.8 27.169.631 26.435.005
Pampa 2B.301.820 27.502.536
F-1000 c/ capamba 36.666.603
F-1000 ' c/ cagamba dlesel  60.004.284 —

Os prepos nSo Incorporam o aumento de 20,80%, em vigor desde 22.4.

Uno Mlllo  18.394.711 —
Lino Mllle Brio 21.491.141 —
Uno S 1.5 23.548.315 22.544.627
Uno CS 1.5 26.981.210 25.854.183
Uno 1.8 34.963.791 33.516.771
Prflmlo S 1.5 2p 25.824.380 24.662.416
Pr6mlo CS 1.6 2p 29.280.210 27.862.022
Pr6mlo SL 1.6 4P 30.107.456 28.829.431
Pr6mio CSL 1.6 4P 33.989.865 32.287.436
PrfimiO SL i.e. 1.5 4P  30.708.595 —
Elba CS 1.6 30.329.489 28.846,237
Elba Weekend 27.854.480 27.049.188
Elba CSL 1.6 4P 34.756.682 33.478.077 ~
Uno Furgflo 1.5 20.292.794 19.398.100
Uno Picapo Heavy Duty 22.310.189 21.692.998
Uno Picape LX 1.6 25.792.013 24.527.549
Uno Fiorino 1.5 23 237.995 22.403.594
Tompra 4P  51.605.624 —
Tompra Ouro 4P 64.357.160 —

jcjll;]C13W Tocantins TR Plus (capota rlqidal 21.700.000
Tocanlins TR LE (capola ngidn) 19 900.000 —
Tocantins i.F cony  18 700 000
sn 800 SL 14 800 000 —
TOP SPORT ?p 50.380.000 50.380.000
X-11 2p 50.380.000 50.380.000
SAGA 2p 50.380.000 50.380.000

nm I AM4 cupe 18 I 26 828 OOP |
AM4 conversivol 28 188 000 —

! ^1111 AMV 4 44 043 000 —

JIPE LUCENA 35.079.553 ~
JIPESEVETSE 24.280.272 —
JIPE REDAJ 23.010.234 —
JIPE CABRIOLE 20.608.350 —

CG 125 CARGO 9.596.000 XLX 250 16.456.000
CG TODAY 9.811.QQo" NX 350 SAHARA 19.017.000
XLS 125 DUTY 11.254.000 CB 450 DX 22.061.000
CBX 150 AERO 12.737.000 CB 450 SR 23.219.000
NX 150 14.893 000 CBX 750 INDY 35.845 000

RD 135 7 631.000' TCHAU 4.276.000 ROZ 135 8 B30 000
SST 13 7 220 000 DT 180 10 780.000
ELEFANTRE IS 8.830 000 TDR 180 10 951 000
SXT 27.5 F. 8 115 000 DT 200 13 168 OOP
SXT 27.5 FX 9 503 000 FID 350 19 017 000
ELEFANTRE 30 0 f S 11 548 000 XT 600 TFNrRE 29 187 000~

¦ ¦ ... . ¦  
' 
—

Gol BX/C 9.660.000 9.450.000 8.960 000 8.180.000"
Gol S/CL 17.420.000 

" 17.060.000 15.810.000 13.960.000 13.170.000 12.700.000 12.200.000 11.870 000 11.210 000 10 930.000
^•^"7 Gol LS/GL 17.6S0.000 17.010.000 16.330.000 14.930.000 14.250.000 14.240.000 12.040.000 11.430.000 10.430.000 9.910.000
|p5j Gol GT/GTS ~ 24.140.000 22.860.000 21.140.000 20.300.000 18.2BO.OOO 17.200.000 15.830.000 14.840.000 12.700.000 11.960.00Q
f! 11 Voyage S/CL 19.360.000 18.100.000 16.330.000 15.630.000 14.470.000 13.790.000 13.000.000 12.840.000 9.960.000 9.700.000
g'£'| Voyage LS/GL 20.300.000 

" 18.540.000 16.340.000 16.110.000 14.840.000 14.470.000 13.790.000 12.700.000 11.430.000 10.770 000

Voyage 

Super/GLS 22.000.000 19.640.000 17.150.000 16.860.000 16.330.000 15.630.000 13.17Q,000 12.820.000 10.770.000 9 .'60.000 •
Paratl S/CL 19.380.000 18.100.000 16.400.000 15.970.000 15.630.000 15.370.000 14.570.000 14.320.000 12.270 000 11.730 000
Paratl LS/GL 20.300.000 

' 
19.390.000 16.860.000 16.330.000 16.110.000 16.110.000 14.930.000 14.560.000 12.550.000 12.270.000

Paratl GLS 26.320.000 24.120.000 20.300.000 19.640.000 18.100.000 17.150.000 1S.740.000 14.930.000 14.570.000 14.320.000
Passat LS/GL VILL " 14.470.000 13.790.000 11.820.000 10.770.000 8.960.000 8 180.000
Passat TS/GTS 14.470.000 12.B40.000 10.930.000 9.920 000 9.450.000--
Santana CS/CL " 28.940.000 28.810.000 25.160.000 24.690.000 20.340.000 19.720.000 16.240.000 16.000.000 13.960.000 13.220.000-
Santana CS/CL 4P 29.100.000 28.940.000 26.660,000 26.120.000 22.730.000 22.000.000 18.170.000 17.130.000 14.680.000 14 370 000
Santana CG/GL 29.370.000 29.070.000 26.690.000 25.160.000 21.420.000 20.320.000 17.470.000 16.750.000 14.470.000 14.150.000*
Santana CG/GL4P 30.870.000 30.110.000 27.630.000 26.320.000 24.140.000 22.430.000 18.550.000 17.060.000 16.590.000 IB 460 000
Santana CD/GLS 35.150.000 33.980.000 31.160.000 30.640.000 25.1BO.OOQ 24.610.000 20.300.000 19.640.000 14.370 000 13.910.000"
Santana CD/GLS 4P 31.430.000 30.990.000 29.640.000 28.640.000 25.790.000 24.240.000 21.140.000 19.380.000 17.140.000 16.680 000-
Quantum CS/CL 32.830.000 

" 
31.840.000 29.600.000 28.330.000 26.000.000 25.400.000 20.700.000 20.300.000 17.200.000 17.060,000-.

Quantum CG/GL 32,850.000 32.710.000 30,640.000 29.100.000 26.320.000 25.750.000 23.280.000 22.190.000 17.630.000 • 17.200 000
Quantum GLS 34.910.000 34.580.000 33.690.000 32.710.000 29.910.000 28.910.000 25.040.000 24.230.000 20.B40.000 20.060 000'
Savoiro LS/GL 16.330.000 14.840.000 .14.320.000 13.790.000 12.110.000 11.640.000 11.160.000 10.770.000 9.760.000 9.450 000
Savelro LS/GL 17.150.000 16.330.000 14.810.000 13.910.000 12.820.000 12.110.000 11.620.000 10 930.000 9.920.000 9 /60.000 /
Kombl STD 19.380.000 18.800.000 15.370.000 14.930.000 11.280.000 9.920.000 9.450.000 8.640.000 8.180.000 7.920.000,,
Apollo GL 1.8 27.970.000 27.090.000 23.280.000 21.930.000 —
Apollo GLS 1.8 29.400.000 28.470.000 26.070.000 25.060.000 — '

nA* Chevette STD —
Chevette SL 13.140.000 12,300.000 11.200.000 10.730.000 10.150.000 9.840.000 9.270.000 8.650 BBS-

|n7i Chevette SL/E 1.6 14.630.000 14.440.000 12.970.000 11.890.000 10.760.000 10.410.000 9.660.000 8.990.000
||',J| Chevette PL 1.6 ~i~6.710.000 16.680.000 — ' 

_
fcj| Marajp SL 11.270.000 10.730.000 10.410.000 9.570.000 9.260 000 9.040 000...

Monza SL 1.8 18.710.000 18.260.000 14.970.000 14.230.000 12.900.000 12.4B0.000 11.330.000 10 890.000,,
Monza SL 2.0 25.560.000 24.290.000 22.340.000 19.340.000 15.250.000 14.460.000 13.650.000 13.430 000 11.820.000 10.990.000"

|| -:5 Monza SL/E 1.8 24.440.000 22.500.000 20.150.000 19.180.000 17.220.000 16.140.000 14.630.000 14.280.000 13.810.000 13.650.000 -
Ten Monza SL/E 2.0 24.440.000 22.500.000 20.150.000 19.180.000 17.220.000 16.140.000 14.630.000 14.280.000 13.810.000 13.650 000 '
Iprji Monza Classic 2P 32.650.000 31.390.000 27.090.000 25.090.000 22.390.000 21.170.000 19.900.000 19 380.000 14.720.000 14.580.00P."
pl Monza Classic 4P 33.040.000~ 32.440.000 29.890.000 28.060.000 24.230.000 23.070.000 20.820.000 19.760 000 15.010.000 14.740 000
|TV| Opala SL 4P 4C 21.990.000 20.710.000 19.900.000 18.990.000 15.330.000 14.160.000 13.540.000 12 600.000 11 060.000 10.570 000
||™i| Opala Comod 2P 4C 11 590.000 11.200.005'¦'
||j] Opala Comod 2P 6C 12.900.000 12.480.0$.*',
jf"§ Opala Comod 4P 4C 26.500.000 25.480.000 22.270 000 20.B20-000 17.730 000 16 810.000 15 330 000 14 630 000 13.540,000 11 MO 000

Opala Comod 4P 6C ~27.770.000 26.820.000 25.580.000 25.170.000 21 310.000 20.300.000 19 350 000 18.150 000 16 680.000 16 190.000
f§§§§ Opala Dlplo2P6C 14 530.000 13 260.000 .

Opala 

Dlplo 2P 6C 14.530 000 13 260 000 '
Opala Dlplo 4P 4C 31 450 000 29 790 000 26 540 000 26.000 000 24.230 000 22.510 000 20 710 000 19 9/0 000 1 7 580 000 10 I,'0 000-
Opala Dlplo 4P 6C 31.880.000 29 920.000 27.210.000 26.950.000 25.490.000 24.230.000 22 500.000 15.060 000 14 160.000 12 900 000
Caravan Comod 4C 25.810.000 23.650.000 21.990.000 19.990.000 17.900.000 17.300.000 15.330.000 14 530 000 12.900 000 1:' 2B0 000 j
Caravan Comod 6C 28.260.000 27.090.000 23.650.000 21.580.000 18.980.000 17.810.000 16.530.000 15.060.000 13.540 000 12 900 000
Caravan Dlplo 4C 28.400.000 27.440.000 23.930.000 23.650.000 18.150.000 17.140.000 16.680.000 16.010 000 14 560 000 13 690.000
Caravan Dlplo 6C 30.990.000 28.540.000 26 320.000 25.480.000 20.710.000 19.260.000 1B.570.000 17.730.000 16 010.000 15 060 000
Chevy 500 SL 12.900.000 11.200.000 9.260.000 8.450.000 B.030.000 7.760 000 7 540.000 7 210 000
Chevy 500 PL 1.6 14.160.000 13.540.000 — ""
Kadett SL 1.8 22.760.000 22.500.000 20.410.000 19.640.000 17.680.000 16.420.000 —..,wi
KadettSL/E 1.8 26.790.000 26.020.000 23.910.000 22.820.000 19.500.000 17.840.000 —
Kadett GS 2.0 ~ 33.040.000~ 30.180.000 24.540.000 —Y".V

fjgfij Ipanema SL 1.8 24.090.000 23.500.000 22.900.000 21.730.000 20.980.000 19.920.000 •-
Ipanema SL/E 1.8 27.720.000 26.490.000 24.290.000 —111 L————J

gj35pP8j|\ Escort L 1.6 16.780.000 16.530.000 14.160.000 13.690.000 11.500.000  10 410 000
Escort L 1.8 —

P8M Escort GL 1.6 18.660.000 18.150.000 16.530.000 14.530.000 12 900 000 10 560.000
87J Escort QL 1.6 18.660.000 18.150.000 16.530.000 14.530.000 12.900.000 10.560 000
1^1 Escort GHIA 1.6 24.180.000 23.650.000 18.150.000 15.330.000 14.160.000 12 480.000
m Escort GHIA 1.8 24.180.000 23.650.000 18.150.000 -- —
||g|| »' Escort XR3 1.6 16.550.000 13.540 000 11.270 000

Escort XR3 1.8 31.010.000 29.490 000 25.810.000 18.980 000 —

Corcel GL/LDQ -- 8 970 000 8 060 000
Belina L 1.6 14.560.000 11.880 000 10 410 000 9 260 000
Belina L 1.8 14 560 000 11 880 000 10 410 000 9 260.000
Bolina GLX/GL 16 15.790 000 13 940 000 11 200.000 — "

4'-;-.;;^ Bolina GLX/GL 18 15.790.000 •— 13 940 000 1 1 200 000 —
Bolina GHIA 1.6 18.150.000 16.070 000 13.610 000 11 880.000

1' ; 15 Bolina GHIA 1.8 18.150.000 16.070 000 13.610 000 11 880 6'00~
•?|.|| Pol Roy GL 1.8 15.430 000 12 900.000 11.420 000 —

Pol Roy GLX 1.8 16 810.000 13.560 000 12.520 000 —
Pol Roy GHIA 1.6 16 000 000 14.160 000 12 900.000 12 520.Q00
Pol Roy GHIA 1.8 17.140 000 15.000.000 13 950.000 12 480 000
Pampa L 1.6 17.300.000 16.680 000 11.880.000 10.730 000 9 530.000 9 260 000
Pampa L 1.8 17.300.000 16 680.000 11.880 000 10.730.000 9 530.000 ~260 000
Pampa GL 1.6 18.660.000 18.520.000 14 280.000 12.600 000 11 880 000 —
Pampa GL 1.8 18 660 000 18.520 000 14 280 000 12 600 000 11 880 000 —
F 1000 —
F 1000 29.490 000 26 320.000 23 650 000 19.260 000 -¦
F 1000 Diosol 34.500-000 29.490.000 25 280 000 22.160 000 18 980 000
F 1000 SS —
VERONA LX 1.6 21.270.000 20 600 000 18.720.000 18 090.000 —HiVERONA LX 1.8 22 460.000 22.120.000 -- -- —
VERONA GLX 1.8 28.240.000 27 440 000 25.350 000 24.370 000 Z

UnoS 16.210.000 15.970.000 14.320.000 14.240 000 12.950.000 12.950 000 10.770.000 ^ 920 000 j 9.140 000 8.640.000
Uno CS  18.170.OOP" 17.840.000 14.840.000 14.470.000 13.960.000 13.790.000 11.640 000 11.530 000 | 9.760.000 9 700.000
Uno SX —
Uno 1.5 14.320.000 12.170 000 i 11 540.000 '
Uno 1.6 22.630.000 21.240.000 19.900.000 19.380.000 — | —
Pr6mio S 1.3 17.060.000 17.060.000 14.840.000 14.810.000 14.240.000 13.880.000 10.770.000 10.700.000 j 10.140.000 9.580.000 !
Prdmio S 1.5 20.670.000 20.240.000 17.910.000 15.280.000 14.290.000 13.820.000 — | — "~

Pr6mio SL 1.5 21.580.000 21.140.000 14.840.000 16.240.000 15.280.000 14.490.000 i — >
Prdmio CS 1.3 18.800.000 18.100.000 16.110.000 15.060.000 14.320.000 13.960.000 10.910.000 10 770 000 10.700 000 9.910 000 ,
Premio CS 1.5 " 18.930.000 18.800.000~ 17.060.000 16.210.000 14.810.000 14.250.000 12.380 000 11.240.000 11.100.000 10.620.000 '
Pr6mio CSL 1.5 16.110.000 15.630.000 15.260.000 13.960.000 13.070.000 12.960.000 —
Premio CSL 1.6 18.930.000 18.800.000 — , — .
Elba S 1.3 17.130.000 16.110.000 13.960.000 13.410.000 12.110.000 11.640.000 9.760.000 9.700.000 ,
Elba CS 1.3 -- 14.250.000 13.220.000 11.960.000 10.190.000 9.760 000 ;
Elba CS 1.5 " 19.870.000 19.640.00~ 18.100.000 17.060.000 16.110.000 

"l4.93Q.000 " 
12.550.000~ 11.960.000 10.190.000 9.760.000'

Elba CSL 1.5 22.940.000 21.410.000 18.100.000 16.750.000 —
Elba CSL 1.6 26.000.000 24.340.000 18.100.000 17.300.000 — |
Panorama —  — —
Panorama CL —
Pick Up City —
Furgao Fiorino 17.810.000 16.880.000 11.240.000 10.510.000 9.910.000 9.500.000 9.070.000 8 570.000 8.130.000 7.540.000
Uno Millo 13.220.000 12.200.000 —
Uno Mille Brio 14.400.000 —

Fonte: Bravo Software, empresa especializada no desenvolvimento de sistemas de
computação para concessionárias e agências rie veículos, organizadora da Central
de Automóveis. Tel. (021) 512-1252

CG 125 TODAY 2.790*000 2.620*000 2 470 000
XLS 125 DUTY  3.080.000 — H

| XL-S 125 3.100.000 2 890.000 2 710 000
NX 150 3.830.000 3 540.000  _ I!
XLX 250R 4 730.000 4.540.000 4.090.000 3 670 000
XLX 350R 5.310.000  4.900.000 4.450.000 —
CB 450 TR/DX 6.940 000 6.510.000 6.110.000 5 B30.000
CBX 750F 

BJ -J V. K16.030^000 
14.690^000 — —

SXT 16.5 2 950 000 —
Elefant 16 5 — 2 880 000 2 550 000 2.310 000 _——————————  ¦ SXT 27 3 080 000 2 950 000 —
Elolani 27.5 3 120 000

30^ 
3 

9^° 
>00° 3 

790 000 ~

no 125 1 950 000
RD/ 125 2 220 000 1 960 000
RD 135 2 550.000 2.370 000 2 290 000 2 010 000
RD '35/ 3 850 000 3 670 000 3 270 000 2 9J0 000 '
DT 180Z 3 870 000 3 690 000 3 310 000 2 090 000 2 -390 000
HP 350LC / 200 000 6 560 000 5 500 000 5 000 000 i
XT 600 ra.-lfirf. 11 250 000 10 830 000 10 050 000 :

PX 200S 2 .'00 000 1 930 000 1 810 000 ¦
I'X 200 GT .
PX20 Elest.in 2.510 000 2.130 000
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MELHOR PREÇO DO MERCADO

CENTRALIZAMOS TODAS AS REVENDEDORAS DO EIXO RJ — SP — MG

GM
KADETT SL/SLE/QSI/GSI CONV.
IPANEMA SL/SLE/WAVE
MONZA SL/SLE/CLASSIC
OPALA COMODORO/DIPLOMATA
CARAVAN COMODORO DIPLOMATA
A-20 C-20 D-20 S/L/CONQULST
CHEVY DL
CHEVETTE DL/JÚNIOR

FIAT
TEMPRA OURO/STANDARÜ
ELE3A WEEKEND/CSL/CS
PRÊMIO S/CS/CSL
UNO MILLE/BRIO/S/CS/SCL/1.6R
PICK-UP LX/HD
FIORINO FURGÃO

vw
GOL CL/GL/GTS/GTI
VOYAGE CL/GL
APOLLO GL/GLS
SANTANA CL/GL/GLS/GLSI
QUANTUM CL/GL/GTS/GLSI
PARATI Cl/GL/GLS
KOMBI FURGÁO/PICK-UP/STD
SAVEIRO CL/GL

FORD
VERSAILLES GL/GHIA/ROYALE
VERONA LX/G-X
ESGORT L/GL/XR-3/XR-3 CONV.
PAMPA S/L/GL
PAMPA CAB. OUPI.A L/GL
F.1000 S/SS/TURBO

MELHOR AVALIAÇÃO DO SEU USADO

ENTREGA IMEDIATA
COM A GARANTIA DE QUEM ESTÁ HÁ 30 ANOS NO MERCADO

FEIRAO

USADOS

HOJE ABERTO ATE AS 19 HORAS
BUGGY 82 VERMELHO MONZA SL 88 CINZA ^ :j
CHEVETTE DL 91 PRETO/AZUL MONZA SLE 84 BEGE j ; /j
CHEVETTESE 87 PRETO MONZA SLE 87 PRATA AUT. t; J
CHEVETTE SL 87 MARRON/VERDE MABAJO 89 VERDE f .-. j
CHEVETTE SL 88 CINZA/VERDE KADETT SLE 89 CINZA C/TRIO V,|
CHEVETTE SL 88 DOURADO/PRETO PAMPA 88 DOURADO jo*!
CHEVETTE SL 89 PRATA PARATIS 85 AZUL fe;:j
DELREYOURO 84 CINZA C/AR PASSAT IRAQ. 88 BRANCO C/AR fe j
DELREYGHIA 90 DOURADO COMPL. PREMIO 89 VERMELHO J
ELBAS 89 BEGE PREMIO SL 88 BRANCO C/AR j:^j
ESCORT GL 84 CINZA SANTANA CL 89 CINZA C/AR ]
GOLCL 90 BRANCO SANTANA GLS 87 BRANCO COMPL. hf;|
GOLS 86 BRANCO PREMIO SL 91 PRATA 4 PTS -j; ]
VOYAGE CL 91 PRATA PREMIO 89 BEGE C/AR ;Jj
VOYAGE CL 90 AZUL UNOCS 90 AZUL . j
VOYAGE LS 85 BRANCO UNOCS 88 BRANCO
VOYAGE GL 91 BRANCO C/AR UNO MILLE 91 BEGE I ; 1
VOYAGE CL 90 BRANCO UNO 91 VERMELHO K::;; j
GOLCL 90 BRANCO UNOS 85 VERMELHO/VERDE Wffl

AUTOMOVEISl

Wzbminsnnr\
nfirt

MÃ PIAUÍ, 72 — MÉIER — 289-5545

I®;", / v " 'ílliflf'', '

AUTOMÓVEIS

rmas

RUA PIAUÍ, 72 — MÉIER — 239-5545

m- wi: m

V0CÜIOS

Automóveis

A.i_
APOLLO 1.8 GLS/91 — Dou
ilílcLQ.J^et. compl. ost/0, fin.
. Ac/trc. Abt°. dom/feriados/18Hs. PBX: 541-169G. *
. LIAN
APOLLO 92 OKM - Todos oi

, modelos e cores. Pronta en •
trega. O melhor preço do RioCAROLI-CAR Rua Barão de' Mesquita 132. PABX. 284-'8294.

'APOLLO COMPRO — Todos' os modelos pago na hora. SRMARCELO 399-9292.
'APOLLO GLS 91 — Azul bo-real, gasolina. Completo fábri-'ca NÜRCAR 494-2100
APOLLO GLS 92 Gasolina,

, bege . metálico, completo defábrica + teto solar. APLICAR
VEÍCULOS, 294 8094

APOLLO GLX 90/91/92 -
Compro pg 900 mil ac mor-
cado T. 266-7059 Botafogosábado atè 18h.

AUTO COMPRO — Batidos,
podros o inteiros pg mais • dia
e noite - dinh. no ato T. 269-5786 289-6737.

autos

COMPRO
INTEIRO

BATIDO OU PODRE

393-0331
VOU AO LOCAL

PAGO EM DINHEIRO

B
BELINA DELREY LX « Luxoverde met rayban dosemb.tras. ót. estado revisado R
Bambina. 180 T. 286-6715AUTOMAR.

BELINA GLX 1.8 90
— Gas, equip LOLA
266-3200.

BELINA L 1.8/91 —
Gas., novissima! Cr$
19.900.000,00. Troco/
Financio. AG. CPO.
GRANDE-DISTRI-
BUIDOR FORD - Av.
Cesário de Mello,
2232 PBX 394-1536.
BELINA L 87 — CrS
8.800.000,00. Troco/
Financio. AG. CPO.
GRANDE-DISTRI-
BUIDOR FORD - Av.
Cesário de Mello,
2232 PBX 394-1536.
BELINA L89 Cinza chumbo,álcool, perfeito estado. CrS 14mil. Tr. 438-0125.
BRASÍLIA 80 - Cinza, ótimoestado, completa. C/cx. sominstai, s/toca-fita. 4.200 mil.T. 593-1653

BMW 325i 92Vários opcion. e cores
US 00.000,

286-4)40 • 267-1482

BELINA GHIA 87 Cinza Met. C/Dir.
HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T. 266-5162

o mm

DO FORD

ESTA m

ESCORT L 1.6 ALC
ESCORTL 16 GAS
ESCORT L 1.8
ESCORT GL 1.6 
ESCORT GL 1.8
GUARUJA
XR-3 AMORT. El.:- 
XR-3 CONVERSÍVEL. .
VERONA LX 1.6
VERONA LX 1.8
VERONA GLX-AR • DIR HID
VERSAILLES 2.0 GL • 2P —AR
VERSAILLES 2 0 GL 4P AR ..
VERSAILLES GHIA 2 0 2P
VERSAILLES GHIA 2P ABS • AUT
VERSAILLES GHIA 4P ABS

 24.500,000
.. 25 800.000
.26.500,000

 26.900,000
.. .32.000,000

29 500,000
. 53.000.000

61 000.000
..28 500 000

29 500 000
42.500.000
55 000 000
55 300 000
71 800.000
72 000 000

 74 000.000

FRETE E OPCIONAIS INCLUÍDOS

imtÊm

Av. Feliciano Sodré, 246 - Niterói
Tels.: 719-5050 - 719-9393

BUGGY GIANTS 92 • 0 km.
promoção de inverno, carros
prontos, transf. e kits a partirde CrS 1.500 mil. Tel. 771-6302/ 433-2786.

BUGRE 82 VERMELHOMEC. 71 — Lindo est. do no-vo tco fac. 24 ms R. Piaui 72Tel:: 289-5545 SANTOS AU-TOMÔVEIS.

CARAVAN. 89 ¦ Gas.. 28.000Km. ar, dir. hidr. US$ 7.500á vista. Tr. tel. 541 -4944, fa-lar c/ Adriana. Hor. com.
CARAVAN 92 - Ok. todas ascores e modelos. Pronta en-trega. O melhor preço do Rio.CAROLICAR. Rua Barão deMesquita. 132 PABX: 284-8294.
CARAVAN COMO-
DORO 91/91 - 6 cc,
completíssimo de fá-
brica, gas, azul peroli-
zado, ún. dono. Tel.
294-8694 APLICAR.

Pick-Ups
CARAVAN

91
PRETA - DIREÇÃO

AR CONDICIONADO
RODAS E SOM

TEL.: 494-2500
CARAVAN COMODORO 88• Verde. 4 cc. compl. de fãbri-ca. 274-3444 R AdalbertoFerreira. 177. AUTONOMIA.
CARAVAN CO-
MOD. 89 — 6 cil., álc.
LOLA 266-3200.
CARAVAN COMODORO —

4 cil marrom met. ano 86 c/opcionais + dir. hidr. de fãbr.Estado zero. Ligue e compro-ve 287-3144/1960.
CARAVAN COMPRO — De85 a 92 resolvo na hora SRMARCELO 399-9292.

[GARROS^

GOMPRO I

PAGO A VISTA |
537-2613 |
286-0255J

CHEVETTE - 1989 SL — Ôtimo estado • preto. Tratar Rua
Bulhões de Carvalho 633 Co-
pacabana.
CHEVETTE 89 —
Gas., novíssimo! CrS
12.800.000,00. Troco/
Financio. AG. CPO.
GRANDE-DISTRI-
BUIDOR FORD - Av.
Cesário de Mello,
22.32 PBX 394-1536.
CHEVETTE COMPRO — De85 a 92 resolvo na hora SRMARCELO 399-9292
CHEVETTE DL 91 - Gas.
prata, único dono. 100% detudo Igual Okm. Trc/fac. Av.Prado JUnior 238-A T 542-1946.

lik

****•

ELHOR PREÇO,
284'8811/284-5536 1

CHEVETTE DL 91 — Gascinza met. c/5000 km CrS17 900 000 Haddock Lobo382 T 264-0802 CARRO-CAR
CHEVETTE DL 92 — Okm.todas as cores, pronta entre-
ya O melhor preço do Rio.CAROLICAR Riu Barão deMesquita. 132 PABX. 284-8294

CHEVETTE HATCH 83 Vinlio. álcool, único dono, bomestado, equipado 4 marchasTrjtar tel 591 7924

•••••••#••••••••••••••••••
• CARAVAN CQMQD. 89 6 Cil Je, HANSAUTO - R FC Otaviano, 41 Tel.i 521-4480 -

J CARAVAN DIPLO. 90 — Preta 6 cil gas J
q HANSAUTO R. Vise. de Caravelas. 55 T: 266-5162 q

• ©«•••••••O»••••••

• CHEVETTE DL 91 cinza J
o HANSAUTO R. Fe" Olaviano, 41 Tel: 521-4408 *

«•••••••••••••••••••••••••
• CHEVETTE SL 88 DOURADO J-j HANSAUTO R. Vise. de Caravelas. 55 T: 206-5102 a

CHEVETTE SL 90 E DL 91
HANSAUTO R. Vise, de Caravelas. 55 T: 266-5162

CHEVETTE JÚNIOR 92OKM — Pronta entrega. Oniolhor preço do Rio. CARO-LI-CAR Rua Barão de Mes-
quita 132. PABX 284-8294.

CHEVETTE JÚNIOR -
Ou DL Okm barato. Tro-
co ou financio PÔLUX
Rua Mariz e Barros, 821
Tel. 264-4484,

CHEVETTES 86 - 87 - 88 -
89 - 90-91 — Raridades/novos tco fac. 24 ms R.Piaui 72 Tel.: 289-5545 SAN-TOS AUTOMÓVEIS.

CHEVETTE SE 86/87 —
Branco, álc. Promoção CrS8.650.000. Troca/Financ.MESBLA VElC. - Tel : 295-S887.

CHEVETTE SL 1.6/S Alcool. Ano 88. Dourado. Ótimoestado. CrS 10.500 mil. Tel.280-6772.

fetliiTtM novo y

CHEVETTE SL 1.6/S - Gaso-lina. Ano 89. Prata. Bom esta-do. CrS 12 milhões. Tel. 280-6772.
CHEVETTE SL/87 — Azulmet. 4/pts. est/0, fin. Ac/trc.Abt° dom/ feriados/ 18hs.PBX: 541 -1696.'LIAN.
CHEVETTE SL 88 — Branco,álc. Promoção CiS 8 770.000.Troca/Financ. MESBLA VEÍC.— Tel.: 295-8887.
CHEVETTE SL 89 — Gas.único dono, 26.000 km. IgualOkm. Av. Prado Júnior, 238-AT: 542-1946 RIO COPA

áCHEVETTa

Lian OKM Gum

^541-1696r
CHEVETTE SL/90 — Gas.cinza, est/0, fin Ac/trc. Abt°.dom/18Hs. PBX: 541-1696 *

LIAN.
CHEVETTE STD BEGE 85 -Em bom estado, CAROLI-CAR Rua Barão de Mesquita,132. PABX 284-8294
CHEVY SOO-Okm bara-
to troco ou financio PÚ-
LUX - Rua Mariz e Bar-
ros, 821 Tol. 264-4484.

CHEVY 92 0 KM — Todas ascores. Pronta entrega O me-lhor preço do Rio. CAROLICAR Rua Barão de Mesquita,132 PABX 284 8294
CHEVY VAN 20 - Carro di-embaixada inj elet dir hid velet. azul met. Tr Brão Mes-
quita 205 T 284-0944 Jo-colyn

CONSÓRCIO COMPRO— Com ou som carro
mesmo em atraso Cho-
vrolet Nac VW Disal e
outros 226-5159/322-
1769.

COMPRO CARROS
Particular - Sigilo ab-
soluto • Segurança -
Pagamento à vista -
511-2232 - 259-8974.

CHEVETTE SLE 90 - Azulmet. gasol. est de novo tco fin.T.: 284-5536/ 284-9911 OP-
ÇÀO VEÍCULOS.

COMPRO

Carros

Todas as marcas
De 85 à 91

Sr. Marcelo

399-9292

COMPRO
CARROS

BATIDO OU PODRE
OU EM QUALQUER

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
RES. 593-5091
VOU AO LOCAL

CHEVETTE DL 0 km

Gasolina • Vidro Ray Ban

20. OOO. OOO,
Frete InclusoPfantdo: Sábado até Í7lts. Domingo ato 12hs.

OvtBlCOT ESTRADA DO GALEÃO.
1.900- ILHA Tel.: 463-1015

DIPLOMATA 0 km

6 Cil — Gasolina

Mecânico
Plantão: Sábado até 77/is. Domingo até 12hs.

oVfPCQr
ESTRADA DO GALEAO.

1.900- ILHA Tel.: 463-1015

D
D20 92 CONQUEST OKMMotor Maxion completa c/rodão e capota, consórcioAutolatina, carro na mão. ira-tar 742-9797.
DART 79, 30.000 Km!! - 4

p.. dir. hid.. branco, mecânicaimpecável. 4 milhões. Acoferta séria. Felipe 294-3822
DEL REY 83 - Álcool. 4 por-tas, 4 marchas, bege, motornovo, ótimo estado CrS 4 /0Ümil. Tratar tel. 296-3478

DEL REY GL 88Raridade só 13.500.000.

R. Bambina, 80
266-7068

DELREY 87 GL • Supur i.u.oequipado. CrS 7 milhões *
prestações mensais de 224mil. Tr. c/ Farias. 577-7950

DEL REY GHIA 90 - Accond. dir. hidraul. vid. lindo,dourado fac. 24 ms R Piauí72 T. 289-5545 SANTOSAUTOMÓVEIS.

| j-' . i • r . v. . _ - .,

Diesel - 4X4 - Turbo
Intercooler - Ar Condicionado Duplo

Toda em Couro

Jeep Pajero

OKM

Diesel - 2 Portas - 4X4
Ar Condicionado - Direção Hidráulica

Toca-Fitas - Vidros Verdes

ExpoSP

OKM

Diesel - Motor 2.5L
4 Portas - Automática

7 Lugares - Completa de Fábrica

Moritero RS

OKM

Gasolina - 4X4 - Automática
Motor 3.0 Vó - Toda em Couro

Ar Condicionado Duplo

Gasolina - Motor 2.5L - 4 Portas
Injeção Eletrônica - Automática

7 Lugares - Completa de Fábrica

L200 Cab. Dupla

OKM

Diesel - Ar Condicionado
Direção Hidráulica - MulthTraçõo

Expo LRV

OKM

Gasolina - Motor 1,8L
Injeção Eletrônica - 3 Portas - Mecânica

5 Passageiros - Completa de Fábrica

L200 Cab. Simples

OKM

Diesel - Ar Condicionado
Direção Hidráulica - Mutti-Traçâo

K Garanfia e Assistência Técnica

Em exposição na

Av. Armando Lombardi, 421 - Barra
Tel.: (021)494-2500 Pick-!Jp$ 

IwtÊmÊÊm^m

I

HBM

IEI

1E1

El

E52S3
Pick-Ups

CARAVAN
91

PRETA - DIRECA0
AR CONDICIONADO

RODASESOM

Jeep Pajero ? Monfero RS

OKM OKM

!; Diesel - 2 Portas - 4X4 Gasolina - 4X4 - Automatica
|; Ar Condicionado - Diregao Hidraulica Motor 3.0 V6 - Toda em Couro
I Toca-Fitas - Vidros Verdes Ar Condicionado Duplo

1 Expo SP I Expo LRV

1 OKM j OKM

I: Gasolina - Motor 2.5L - 4 Portas Gasolina - Motor 1,8L
i' Injegao Eletronica - Automatica Injegao Eletronica - 3 Portas - Mecanica

I 7 Lugares - Completa de Fabrica 5 Passageiros - Completa de Fabrica |

J 

"L200^ab~Dupia [ioO^abTsimpies 

I

OKM OKM

Diesel - Ar Condicionado Diesel - Ar Condicionado
Diregao Hidraulica - MulthTragao Diregao Hidraulica - MuttfTragao

1 Av. Armando Lombardi, 421 - Barra I

| 
Te!.: (021)494-2500 riCknUp$ 

|

El
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jj 
601CL 89/90 branc° A 

j§

jj 601 
90/90 BRANCO jj

GOICL 91/91 BEGE J

gj 601 
91/91 AZUl pj

jjj PARATIGL 87/87 MARROM jjj

PARATI6LS C/AR 89/89 PRETO §|

V0YA6ECL 88/89 MARROM J

APOLLO 6LS C/AR 90/90 BEGE jj 
28«-T0">,

SANTANA CL 2.0 C/AR 90/90 PRATA J

jj KOMBISTD 91/91 BRANCO |g

j| UNO 
MULE 91/91 CINZA jj

If MONZASL 88/89 AZUL |§

jf MONZA 
CLASSIC 90/90 VERDE J

CHEVETTE SL 88/88 PRATA J

CHEVETTE DL 90/91 CINZA j|

jj MARAJOSl 88/89 VERMELHO §J

Jj ESCORT 
LX 90/90 PRATA fj

Jj VERONA GTX 90/90 VERDE if

PLANTAO 
HOJE ATE 18H. 4

iff 2W-9SS IS
\ ST7m ®ea» ffarvtyos* Bons N@gSsi&s. 

" 
zONASUL 

*' 
6$

H 286-4340
§01, AboMo A*. Suburbans, 7570-"fetex: 34-290- Fax: 593-1806 iaillrWllJbJS iffl '

V. opcion. e cores 2 e 4,'prts.U$ 42.000, j
286-4340 - 267-1482 |

Wagon 92 v opcion. e ootesU$ 52.000,
»M»»eil 286.4340 0 267-1482

Modelo I Comb. Prego de Margo Preco Hole A JWf&SB pP|nfa|
Chevette DL Gasolina 26.119.238,00 23.000.000,00 fe 

^ TfTl
KadettSL Gasolina 33.574.305,00 31.000.000,00 Xa IJuJU 

f f„i ...
Chevy 500 DL Gasolina 25.065.000,00 23.000.000,00 .
Monza SLE 2 pts. Gasolina 56.049.619,00 51.900.000,00 |

f Monza SLE 4 pts. j Gasolina 64.673.166,00 61.900.000,00 Av. das Americas, 2091 - Barra I CHEVROLET I
 ' /FlY"l "frO^tCS OA Dodo !\l\C\nrfr*o\ VEICULOS• PEQAS• SERVIQOSFrete e opcionais ja incluidos. Preqos promocionais paraestas IU.I I I IIC-IIIC CIU f dCo lVlt.1 IUUI lUCi) fETTa

i ¦IBMMilBmffbimTini n iMm m£k \ ~ I 3 St BBffl unidades em ostoquo. n , - , , „ 1
» 111 __ 

^ Superavalagao do seu usado. Aceitamos Carta de Consorcio concessionary [§§¦] : 
J

lonDiiiii

580-552. 

"

(W® 266-449CJ

US 42.000,
| 286-4340 • 267-1482

266-7059

; •" * v- - * • . "v - <

PARATI GL

PARATI 6LS C/AR

VOYAGE CL

APOLLO 6LS C/AR

SANTANA CL 2.0 C/AR

PLANTA© HOJE ATE 18H

Av. Suburbana

ZONA SUL

Av. Suburbana, 7570 - "fciax: 34-290 - Fax: 593-180S

Hüodelo
Chevette DL
Kadett SL
Chevy 500 DL
Monza SLE 2 pts.
Monza SLE 4 pts.

Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina

Preço de i^arço
26.119.238,00

33.574.305,00
25.065.000,00
56.049.619,00
64.673.166,00

SfÂWI®.

Preço Hoje
23.000.000,00

31.000.000,00
23.000.000,00
51.900.000,00
61.900.000,00

494

Frete e opcionais já incluídos. Preços promocionais para estas
unidades em estoque.

Av. das Américas, 2091 - Barra

(Em frente ao Paes Mendonça)
Superavaíaçáo do seu usado. Aceitamos Carta de Consórcio

EHEVRQLET
XSÍR&XXSKSa

VEÍCULOS • PEÇAS • SERVIÇOS

CONCESSIONÁRIA

ESCORT L 89 — Cin-
za, gas., novo c/gar
266-3200.
ESCORT L 90 - Gasolina, pre-to. único dono, excelente es-lodo. 18.000 km. Tol. 2040660.
ESCORT L 91/92 — Azul. ale.c/ 700km rod., ótimo estado.Troca/ financ MESBLA VElC.— Telv* 295-8887.
ESCORT L 91 — Cin-
za novo c/ gar LOLA
266-3200.
ESCORT LX 91 OKM — 17opç t. ót. pço muito abaixotab oport tco/ fac. 12x BarãoMesquita 205 T. 284-0944JOCELYN.
ESCORT XR-31.8 89
— Compl fáb. LOLA
266-3200.
ESCORT XR-3 80 CONV. —
compl. do fáb. ún. dono ac.tca o fin. R. Jardim Botânico,514 T. 537-2613/286-0255.

ESCORT XR3 89/90/91/92 —
Compro pg 900 mil ac mor-cado T. 266-7059 Botafogosábado até 18h.

ESCORT XR3 89 - Azul. com-pleto de fábrica. R. AdalbertoFerreira. 177. Tel. 274-3444AUTONOMIA.
ESCORT XR3 90 1.8 - Prata,
gas, compl. de fábrica + te-to solar, ún. dono, estado de 0Km. 294-8694 APLICAR.

ESCORT XR3 90 1.8 - Prata,
gas, compl. de fábrica + tetosolar, ún. dono, estado de 0Km. 274-3444 AUTONOMIA.

ESCORT XR3 90 GAS. —
Compl. cinza metal. lat. t. orig.pneus novos raridade. T.:2B7-9938/287 -1494.

ESCORT XR3 ANO 08 -
Completo menos ar. metálico,excelente estado. Tratar sába-do 553-3643, domingo 265-2350 o comercial 391 -0238/
351-1899.

ESCORT XR3 CONVERSl-VEL 88 - Vinho, completo defábrica + turbo. Tel. 274-3444 AUTONOMIA.

FIAT 147/ 83 - Branca, bomestado, pneus novos, carro demulher. Tratar: sáb. dom. diatodo e 21' (. noite. 284-3095.
FIORINO OKM — Todas ascores: pronta entrega. O me-lhor preço do Rio. CAROLI-CAR. Rua Barão de Mesquita132. PABX 284-8294.
FIORINO 91 — REF; 088 Pro-moção CrS 13.990 mil AUTO-FÁCIL REF; Fiat Filial R. S.Cristováo 786 - 264-0522.
FUSCA 69 - Verde, todo origi-nal, pneus novos, 2o dono.3.200 mil. Documentos ok.Tratar 227-1860, Mauro.

K0MBISTD 91/91 BRANCO G

UNO MILLE 91/91 CINZA G

MONZASL 88/89 AZUL A

MONZA CLASSIC 90/90 VERDE G

CHEVETTE SL 88/88 PRATA A

CHEVETTE DL 90/91 CINZA G

MARAJOSL 88/89 VERMELHO A

ESCORT LX 90/90 PRATA G

VERONA GTX 90/90 VERDE G

eos0íi«ôoeooao0®o0®®ooa®0oií
9 FÍÂT FÍ0RSNO 90 — branca t
q HANSAUTO R. Vise. do Caravelas, 55 Tt 200-5102 ^

í®000®®0©0008 0 000000000000
FIAT PICK-UP 92 - HDLS c/ar 3000 Km ®

HANSAUTO - R. Fc° Otaviano, 41 Tel: 521-4488 O
ffl9O00OOGO®O0 0pO©©©O®®O©©(30

FUSCA 80 - Branco, volante/escapamento esport., pneusnovos, roda Brasília, excel.est. 4,5 milhões. 286-1583.

GOL 1.6 CL/91 — Equip. est/0. fin. ac/trc. abt° dom/18hs.PBX: 541 -1696'LIAN.
GOL 86 - Particular vendourgente. Estado novo, ál-cool. Tratar tel. 239*9557.

GOL CL 90 E 91 ÓT. ESTADO
HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162

)©©©8©o©eo©©-%e@©@e@©®0o®©
GOL 86 e 87 — Ótimos ólc. e Gasol. *

HANSAUTO - R. Fc° Olaviano, 41 Tol: 521-4488 ©
>©©•©•©•#•© ©Jí OQQOOQ>OOOQO<3

ioeo
GOL CL 90 e 91 gas., ótimos
HANSAUTO R. Fc° Olaviano, 41 Tel.: 521 -4488.' Q

)OOGOOOOOOOOOOOOQQ€vOe>OQ O
o©oo©oo©o®©8©0®®0oo©oooe»

GURGEL BR 800 90 Prata lHANSAUTO R. Vise. de Caravelas. 55 T: 206-5162 q
0©o©®o®©©o©oooooooo©o©oeo

Anuttcicir.

© Carro e Moto ? sábado, 9/5/92
®©©©©©©00©®®©e®©o©#eo®üa©0
| DEL REYGLX 88-VerdeMetal, c/dir.
O HANSAUTO R. Vise, de Caravelas, 55 T: 266-5162

ELBA CSL 89 bege met. ót. estado
HANSAUTO — R. Fc° Olaviano, 41 Tel.: 521-4488

ESCORT CONVERSÍVEL 89 -Cinza met. compl.
• HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-S162

ESCORT XR3 1.8 91 — Azul compl. 10.000 km ®
HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162

• ESCORT XR3 87 E 91 - cinza e prelo compl, *
9 HANSAUTO R. Fc° Otaviano, 41 Tel.: 521-4488. s

DEL REY GL/87 - Compl. 2
pts., est. 0 fin. ac/trc. PBX:541 -1696 Abto. dom./foriado18 Hs. LIAN.

DEL REY OURO 84 — Arcond hidramático un donequipado troco fac 12x Barãode Mesquita, 205 284-0944Jocelyn.
GOL CL 90/89/88/86 -Ü.l-
ríssimo est s/novos troco.fac.24ms R Piaui. 72 T. 289-5545 SANTOS AUTOM0-VEIS

GOL COMPRO — Pago àvista Rua Jardim Botânico.511 Tols: 537 261 3/286-0255.
GOL COMPRO Todos osmodelos de 82 a 92. Pagobem, 399-9292 SR. MARCE-LO.
GOL GL 1.8 90 • Cinza metal.,v. verde, rodas, 2 espolhos.desemb., alarme, 20.000' Km,ú dono. CrS 16 500 mil. '288-
7641/2 »f. 284-5622 r.34?

GOL OKMPíign 900 mil n mais na troca

raUbm
SI. Bamblno, 80

GOL BX 86 — Rodas e pf?eusnovos ót est. ac. tca e fin RJardim Botânico, 514 T .537-2613/286-0255
GOL CL 1.6 90 Gas. verdemetál., único dono jlgualOkm. Av. Prado Júnior 238-AT: 542-1946 RIO COPA. -
GOL CL 1.8/ 92 0 Km,.azulindigo met.. emplac , c/,seg..consórcio Librão. falta 9 x CrS530 mil. 553-0633/ 4012.-
GOL CL 1.8 — Gas. modelos92. azul boreal, estado» deOkm. CAROLI-CAR Rua-Barão de Mesquita, 132 PABX284-8294, :
GOL CL/88 — Ale branco, c/ar, est/0. Ac/trc fin Abt"dom/18Hs. PBX 541 1 696 *

LIAN
GOL 1.3 OKM 92 — Bege
equipado ent. 16.600 mil

i 13 x 737 ac/troca 322-
1769/226-6407.

GOL GL 89 Impecável ref202 promoção CrS 16 490 milAUTOFACIL REV FIAT R SáFreire 139 (esq. Av. Brasil)580-9329 580 6677
GOL GL 90 — Gas metálicoimpecável motor 18'.'CrS18 800 000 Haddock Lobo38.? T 264-0802 CARROCAR,
GOL GTI 91 — Ar cCjmpI9.000 Km ún. dono ót preçoR. Ürão Mesquita 205 T 2840944 Jocelyn.
GOL GTS 88 — Preto rarjdadebom preço ac. troca fiq^ até18x Rua Humaitá 68 C 286-7597 LUCAR.
GOL GTS/89 —¦ Compl.-est 0fin, fac. ent. ac/trc. PBX-,5411696 Abto. dom./ feriado 18Hs. LIAN.
GOL GTS 92 - 2 OOOkm ál-cool met. completo excl, preço oport tr/fac R Barão deMesquita 205 284-0944 Jo-celyn.
GOL GTS, GTI 89 ATÉ 92 -
Compro pg 900 mil ac domercado 266-7059 Botafo-
go Sr. Santos sábado até18h.

DEL REY GHIA 90-Gasolina,4 portas, ouro metálico, novo,compl.. ar. som. 20 mil km.Particular. Tel. 287-5023.

JORNAL DO BRASIL

GOL CL 89 Álcool,-, part..único dono. CrS 12.500-mil.Tel. 216-8766/ 247-0254, apartir de 2-' f às 8 h
GOL CL 89 — Ciríza,
gas ót est LOLA 266-
3200.

ESCORT GL 87 — Ale praiavidro verde term pneus radiaisexc est LA MOTO. Real Gran-deza, 312 Tel. 266-2760.

JPíira

GOL 90 1.8 - Gas.,
particular, som, roda:;,
ar, alarme. 399-8636.
GOL 92 OKM Todas asco-res o modelos Pronta entrftga.O melhor preço do Rió"CA-ROLI CAR Rua Barão doMiMitiiUi 132 PABX 284-8294.

M GOL 
|í

íian Okm fâcrn

GOL CL 88 — Prata lunar ál-cool ún. dono pneus novosest de novo tco fin T. 284-0536/284-991 I OPÇÀO VElCULOS

ELBA 92 OKM - Todas ascores e modelos. Pronta en-trega. O melhor preço do Rio.CAROLI-CAR. Rua Barão deMesquita 132. PABX 284-
-.8294.
ELBA CS 86 — Branca de-

. semb e limpador de vidro trasvidro elet. 8.500.000, trat.•^342-3080.
ELBA CS 88 —REF; 094 Pro-moção CrS 10.390 mil AUTO-FÁCIL REF; Fiai Filial R. S./'Cristováo 786 - 264-0522.
ílBA CSL/89 — Compl. (-)ár, est/0, fin. Ac/trc. Abt0.idom/18Hs. PBX; 541-1696 •
,IIAN.

ELBA WEEKEND 92 - 4.000"1<m. completa, prata. Tratarlei. 286-1157.
ESCORT 89 GL — Completo,-raridade, pouquíssimo roda-do! Ótimo preço. Confira!f'Troco/Fac. Garantia de quali-rdade M.K.O. AUTOS — Vol.Pátria, 374 - 286-6105 AA-'VURJ-090.

ESCORT GL 89Ún. dono equipadlssimo

miiÈum
R. Bamblna, 86
266.7068

ESCORT 90 L — Azul metáli-co. pouco rodado. Ótimo pre-ço. Gasolina. Troco/Fac. Ga-"fantia de qualidade M.K.O.AUTOS — Vol. Pátria, 374286-6105 AAVURJ-60.
ESCORT 90 XR-3 - Com
pleto. gasolina, excelente pre-ço. Troco/fac. garantia de
qualidade MK.O. AUTOS.Vol. Pátria. 374. 286-6105"ÀAVURJ 090.

áEsc°Rm

Gian OKM Gian

*541-1696r
ESCORT 92 OKM — Todos& os modelos e cores. Prontaentrega. O melhor preço doRio. CAROLI-CAR Rua Barãode Mesquita 132. PABX 284--8294.

ESCORT COMPRO — De 85a 92 cubro qualquer oferta-399-9292 SR MARCELO."ESCORT - Consórcio não".^contemplado plano 31 cotas.
%Aproximadamente 1/3 pago._.Tr. tel. (0242) 42-3294.
ESCORT CONVERSÍVEL1.8 89 — 19.OOOkm, ar cond.'"'etc. ót. pço tco/fin 12x R. Ba-rào de Mesquita 205 284-0944 JOCELYN.
ESCORT GHIA 1.8/90 —Gas. preto, compl. est/0, fin.ac/trc. Abt0 dom/18hs. PBX:541 -1696'LIAN.
ESCORT GL 86 - Cinza meta-lico, única dona. apenas59.000 KM, rádio, ót. esta-do. CrS 9.500 mil. 295-8122.

HONDA ACCORD D!Wagon 92 v. opcion. e ootesUS 52.000,
286-4340 ' 267-1482

G ZJ E

ELBA CSL 89 —Toda
equip., pouco rod.
.266-3200.
ELBA CSL 91 1.6 — gasolina
; cereja metálico completo de
. fábrica ac troca financ. R. Hu-maitá 44 T. 226-6990 RE-VENDA.
ELBA WEEKEND 91 — Gas.-ref. 203 promoção CrS 21.900mil AUTOFACIL REV. FIAT R.
^"Sa Freire. 139 (esq. Av. Bra--sil) 580-9329 — 580-6677.

Vários opcion. e cores

ESCORT COMPRO — Pago>; à vista Rua Jardim Botânico.514 Tels; 537-2613/286-0255.
« ESCORT GÜJintJJÁ 0 KM

Compl c/ar só 29.COO.OOO

râttMM
R. Bamblna, 80 HONDA ACCORD EX 92V. opcion. e cores 2 e 4 ptsU$ 49.000,

•267-1482

ESCORT GL 87 — Meu carroó muito bem cuidado, de garagem. supor novo CrS 11.000mil. 294-2032, sáb. e 287-9479 5- 1.
ESCORT GL/89-ALC. —
Dourado met. novíssimo, ac/trc. fin. Abt°. dom/18Hs.PBX-, 541-1696 • LIAN.

ESCORT GUARUJA OKM
92 — Azul met ar trava
eletr rodas ent 15,500
mil + 20 x 890 mil a/c
troca 322-1769/226-
6407.

ESCORT L 89 - Álcool, Ünicadona, cinza metálico. 34.000Km, excelente estado. Tratartel. 259-1544.

ESCORT GL 89 —
Álc., muito novo. LO-
LA 266-3200.

m m m

VA



JORNAL DO BRASIL

Todas as ofertas são

de agências associadas
à AAVUR], onde você conta

com toda a garantia e

segurança de uma empresa

estabelecida.

sábado, 9/5;í)2 o Carro e Moto ? 7
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ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VEÍCULOS DO RIO DE JANEIRO

OFERTAS :

SELECIONADAS

PARA VOCÊ •'

'MODELO ANO COR PREÇO/OPÇ TEL,

APOLLO
GL 90 G VERMELHO 23.550 VAR.OPC. 286-4105
GL 91 G PRATA 24.500 VAR.OPC. *66-4565'¦'GL 91 G BEGE 26.000 VAR.OPC. 391-4315
GL 92 G PRAIA 29.500 VAR.OPC. 325-9421
GL"S 90 G CINZA HET 27.500 COMPLETO 201-4946
GLS 90 G CINZA 28.900 COMPLETO 591-0181GLS 91 G AZUL HET 27.000 COHPLETO 450-1244¦ GLS 91 G AZUL HET 32.000 COMPLETO 284-4045

„BELINA'GUIA
GHIAGLGLX

MODELO ANO COR PREÇO/OPÇ TEL

08 A VINHO09 A CINZA84 A BEGE89 A AZUL84 A VERDE87 A DOURADA00 A CINZA90 G DOURADO

14.000 VAR.0PC. 351-300916.500 COHPLETO 264-06597.90Ü VAR.0PC. 391-024516.000 VAR.0PC. 351-30098.800 VAR.0PC. 711-650012.000 VAR.0PC. 286-404514.800 AR C0ND. 264-194416.500 VAR.OPC. 266-1446

CARAVAN
i-»_aiH0D 4CC.. ....JC0M0D 4CCC0HQD 4CC-i"CQH0D 4CC. .C0H0D 6CC• COMODORO,-COMODORODIPLOH 6CC 06DIPL0M 6CC 86DIPL0M 6CC 88..OtJPLOH 6CC 90

PRATAAZULCINZA HETBRANCOCINZA HETCINZAAZULPRETOPRATA METVERMELHOPRETO

B.50010.20013.00016.00032.20022.50046.00015.00015.20021.50031.000

VAR.OPC.AR C0N0.VAR.OPC.VAR.0PC.VAR.0PC.COHPLETOCOMPLETOCOMPLETOC0HPLE10VAR.QPC.VAR.0PC.

390-UBO450-2316294-7994372-2247264-1944264-1944351-1459266-1464200-0708280-0700266-5162

-GHEVETTE
DLDL.DLOL'DL'
0LDLDLDLDLDlHATCHHATCHHATCHHATCH SLL

91 G CINZA 16.290 VAR.0PC. 246-464991 G VERDE HET 16.550 VAR.OPC. 241-194091 A PRETO 16.900 VAR.0PC. 266-516291 G PRETO 16.900 VAR.OPC. 359-950591 0 PRETO HET 17.000 VAR.OPC. 371-2065VERMELHO 17.000 VAR.OPC. 339-5447AZUL 17.000 VAR.OPC. 266-4565PRATA 17.200 VAR.OPC. 450-2316PRATA 17.500 VAR.OPCVERDE 17.980 VAR.OPC,VERDE/0KM 23.000 VAR.OPC.BRANCO86 A BRANCO86 0 BEGE85 A PRATA84 A VERDE85 A PRATA

391-0245591-0181264-6513351-3737

85 A PRATA85 A CINZA85 A CINZA—tr~ 86 A BRANCO80 A VEROE HETSE 87 A PRETASE 87 A BRANCOSE 87 A BRANCOSE 87 A VERHELHOSE 87 A AZUL HETSE 87 A BRANCOSE 87 A PRETO HETa SE' 87 A AZUL HETSE 87 A AZUL HETSE 87 A BEGE-SE 87 A DOURADOSE 87 A AZULSE 87 A PRETOSI 84 A VERHELHO- SL 84 A BRANCOSI 84 G VERDEen SL B4 A VERDE HET-"SL 04 A AZULSL 85 A PRATASL 85 A PRETO-SL 85 A BRANCOSL 85 A PRATASL 85 A PRATA-SI 85 A CINZASL 86 A CINZASL 86 A BRANCO"•¦"SI 86 A CINZASL 86 A VERDE• SL 86 A VERDE¦ >'SL 84 G PRATASL 86 A BRANCOSL 86 A BRANCOSL 86 A BEGESL 86 A PRETOSL 06 A CINZA METSL 86 A DOURADOSL 86 A PRETOSL 87 A PRETOSL 07 A BRANCOSL 87 A VERHELHOSI 87 A VERHELHOSL 07 0 AZUL HETSL 88 A VERDESL 88 A AMARELOSL 88 A BRANCOSL 80 A DOURAOOSL 80 A DOUR/HETSL 80 A PRETOSL 80 A VERDE HETSL 88 A AZULSL 88 A PRETO' SL 80 A VERHELHOSL 80 A VERMELHOSL 88 A VERHELHOSI 88 G BEGESL 80 A DRANCO
3L: SLSL51SLSL" SL' SLSLSLSl•u. SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL'SLSLSL.SL
SL

_ Sl
I1 "SL'
SL•SL
SLSLSL' 5H.SL 5tt.SL 5H.SLESIESLESLE,.SIE, SLESLESLESLE l.íSTDSTD

«STD» STD,n> STD. --S.TP

88 A PRATA88 A BRANCO88 G BRANCO88 A PRETO88 A VERMELHO88 A PRETO88 A BRANCO88 A DOURADO89 G HARRON89 G MARR/MET09 A VERMELHO89 G BEGE89 A HARRON89 A BRANCO89 A PRETO89 A PRATA89 A BRANCO89 A PRETO89 A VERMELHO89 G VREHEIHO89 A PRETO89 A VERMELHOPRETOMARR/METMARROM

7.000 VAR.OPC.7.500 VAR.OPC. 266-25668.300 VAR.OPC. 281-00767.300 VAR.OPC. 458-10034.900 VAR.OPC. 359-95057.200 VAR.OPC. 246-25667.800 VAR.OPC. 391-63157.900 VAR.OPC. 359-95050.100 VAR.OPC. 270-45957.800 VAR.OPC. 266-25669.800 VAR.OPC. 581-50308.800 VAR.OPC. 372-63119.000 VAR.OPC. 452-12359.400 VAR.OPC. 252-15059.450 VAR.OPC. 241-14479.500 VAR.DPC. 372-48229.500 VAR.OPC. 372-48229.500 COMPLETO 452-12169.500 VAR.OPC. 719-43469.000 VAR.DPC. 371-20659.000 VAR.OPC. 372-22479.800 VAR.OPC. 351-37379.900 VAR.OPC. 281-80769.900 VAR.OPC. 266-25665.900 VAR.OPC. 351-30096.300 VAR.OPC. 450-14344.500 VAR.OPC. 372-22474.750 VAR.OPC. 581-50306.900 VAR.OPC. 591-01816.200 VAR.OPC. 294-42976.700 VAR.OPC. 248-48137.200 VAR.OPC. 452-12167.600 VAR.OPC. 591-01817.800 VAR.OPC. 372-22470.400 VAR.OPC. 371-86337.500 VAR.OPC. 390-11B07.800 VAR.OPC. 581-50307.900 VAR.OPC. 450-27300.280 VAR.OPC. 591-01018.300 VAR.OPC. 351-25550.490 VAR.OPC. 200-25988.500 VAR.OPC. 201-21918.500 VAR.OPC. 391-6315B.500 VAR.OPC. 280-07088.500 VAR.OPC. 252-15050.700 VAR.OPC. 390-78178.000 VAR.OPC. 339-54479.800 VAR.OPC. 264-19448.900 VAR.OPC. 450-27309.100 VAR.OPC. 234-99069.BB0 VAR.OPC. 591-01B19.900 VAR.OPC. 452-123512.000 VAR.OPC. 351-14599.900 VAR.OPC. 281-11459.900 VAR.OPC. 450-14349.980 VAR.OPC. 359-596610.000 VAR.OPC. 266-516210.000 VAR.OPC. 266-516210.000 VAR.OPC. 266-516210.200 VAR.OPC. 234-990610.300 VAR.OPC. 450-143610.300 VAR.OPC. 450-143610.300 VAR.OPC. 450-143610.400 VAR.OPC. 246-433610.500 VAR.OPC. 2O0-259B10.600 VAR.OPC. 281-807610.800 VAR.OPC. 450-231610.050 VAR.OPC. 261-194010.980 VAR.OPC. 591-010111.000 VAR.OPC. 372-973111.000 VAR.OPC. 339-544711.000 VAR.OPC. 241-144711.200 VAR.OPC. 711-650011.500 VAR.OPC. 541-011112.200 VAR.OPC. 264-19449.800 VAR.OPC. 351-255511.000 VAR.OPC. 252-150511.300 VAR.OPC. 286-404511.500 VAR.OPC. 264-651311.980 VAR.OPC. 281-434812.300 VAR.OPC. 286-724812.300 VAR.OPC. 241-144712.400 COHPLETO 591-01B112.490 VAR.OPC. 591-018112.500 VAR.OPC. 371-206512.500 VAR.OPC. 371-206512.500 VAR.OPC. 241-144712.500 VAR.OPC. 351-373712.900 VAR.OPC. 391-631513.000 VAR.OPC. 286-675013.500 VAR.OPC. 391-024513.500 VAR.OPC. 226-3855CINZA MET 13.600 VAR.OPC. 284-6750BRANCO 14.500 VAR.OPC. 264-1944BEGE 12.500 VAR.OPC. 234-990690 G PRATA 12.000 VAR.OPC. 280-070090 G DOURADO 13.500 VAR.OPC. 261-194890 A 8EGE 13.500 VAR.OPC. 234-990690 G CINZA 13.800 VAR.OPC. 280-070B90 G AZUL 14.000 VAR.OPC. 266-609890 G BRANCO 14.000 VAR.OPC. 252-150590 G PRAIA MET 14.500 VAR.OPC. 371-204590 0 PRATA 14.580 VAR.OPC. 591-018190 0 PRATA 14.000 VAR.OPC. 391-631590 G CINZA HET 14.800 VAR.OPC. 244-194490 A BRANCO
84 G BRANCO89 A CINZA90 G CINZA85 A VERMELHO87 A VERMELHO88 A AZUL89 A VERMELHO89 A PRETO

14.900 VAR.OPC. 234-3234
7.000 VAR.OPC. 266-449911.700 VAR.OPC. 244-449914.900 VAR.OPC. 266-46496.500 VAR.OPC. 450-10039.800 VAR.OPC. 339-544710.000 AR COND. 226-3B5511.500 VAR.OPC. 286-863912.000 COMPLETO 264-651390 G CINZA HET 13.800 VAR.OPC. 719-434690 G BEGE90 G VERDE09 A PRATA84 A BRANCO84 A DOURADO85 A BRANCO85 A PRETO86 A VEROE86 A HARRON87 A BRANCO

14.300 VAR.OPC. 266-146614.900 VAR.OPC. 266-516212.200 VAR.OPC. 714-66226.200 VAR.OPC. 351-25556.550 VAR.OPC. 590-54467.300 VAR.OPC. 450-14367.500 VAR.OPC. 391-63157.900 VAR.OPC. 351-37370.300 VAR.OPC. 372-97319.000 VAR.OPC. 259-9145

CHEVY
500 SL500 SL¦500 SL' 500 SL500 SL500 Sl500 SLDLSLSLSL

86 A VERDE HET86 G CINZA HET86 A PRETO88 A PRETA89 A PRETA89 G BRANCA89 A BRANCO9i G PRATA HET89 A BRANCA90 G BRANCA91 G VERDE HET

7.5008.4008.90010.50011.30012.00012.00016.20011.50011.50014.990

VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.

DEL REY
GHIAGHIAGHIAGHIA

84 A MARR.HET06 A CINZA HET86 A PRATA87 A DOURADO

GHIAGHIAGHIAGHIAGHIAGHIAGHIAGLGLGLGLGLGLXGLXLLLLLOUROOURO

ELBA
CSCSCSCScsCSLCSLCSL 1.4sSssSSsUEEKEND

87 A AZUL88 A VERDE MET88 A VERMELHO08 A CINZA HET89 0 CINZAB9 G DOURADD90 A CINZA06 A HARRON86 A AZUL HET88 A DOURADO08 A VERDE HET89 A PRATA87 A DOURADO08 A VERDEB4 A AZUL87 A PRATA8B A DOURADO09 A DOURADO90 G VERDE04 A VERDE84 A CINZA

13.50013.90014.90015.20016.90019.80019.5009.00010.90012.50013.00014.50010.80013.5006.90010.00012.50010.90015.0006.3007.900

COHPLETOCOMPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.COMPLETOVAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.AR COND.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.AR COND.

359-9505264-6513359-9505391-6315201-0076264-1944286-4045390-5373201-2191450-1938719-4346391-6315230-0232266-5162264-6513273-2163392-0922226-3855248-1192351—3009391-0245

86 A VERMELHO80 A PRATA MET88 A VERDE HET88 A BRANCA92 G VERDE70K90 G PRATA91 A VERMELHO91 G CEREJA86 A BRANCO87 A BRANCA87 G VERDE HET88 G VERDE HET
B9 A BRANCO90 G CINZA91 G VERDE92 G VERDE/eK

8.60011.00012.90013.80032.38621.20026.98026.5008.5888.30010.50012.80011.80019.50018.00030.007

VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.

226-4841252-1505201-2191391-8245714-2160270-4595281-4348226-6990266-4565396-1654594-1968244-4513266-2566714-2160225-7200714-2160

450-2730201-0995372-4022372-9731295-4248371-8633372-9731256-5982392-8922270-4595208-2590

ESCORT

CONV.CONV.CONV.CONV.CONV.CONV.CONV.CONV.CONV.CONV.CONV.GHIAGHIAGHIAGHIAGHIAGHIAGLGLGLGLGLGlGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGL 1.8GUARUJALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXXR3XR3XR3
XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3XR3 1.6XR3 1.8XR3 1.8XR3 1.8XR3 1.8

91 A CINZA HET 43.000 COHPLETO 286-6750
86 A PRETO 14.900 VAR.OPC. 452-1216
86 A PRETO 17.000 VAR.OPC. 390-1180
06 A AZUL 17.500 VAR.OPC. 390-1180
B7 A VERHELHO 21.800 COHPLETO 264-1944
87 A VERHELHO 21.900 COMPLETO 359-9505
89 A CINZA 28.000 COHPLETO 266-5162
89 A AZUL 28.300 COHPLETO 325-9621
B9 A AZUL 29.000 COHPLETO 234-3234
89 A VERHELHO 32.000 COHPLETO 266-146690 A CINZA 34.800 COMPLETO 264-0035
91 G CINZA 41.900 VAR.OPC. 2B1-4348
86 A PRETO 12.500 COMPLETO 391-0245
07 A HARRON 13.000 VAR.OPC. 201-0995
07 A HARRON 14.500 VAR.OPC. 359-9505
89 A VERHELHO 17.500 COHPLETO 208-2590
89 A DOURADO 18.800 VAR.OPC. 351-1791
90 G PRETO 23.900 COHPLETO 266-444?
85 A VERDE MET 8.400 VAR.OPC. 351-2555
86 A PRATA 9.250 VAR.OPC. 711-6500
86 A PRATA 9.800 VAR.OPC. 391-3177
06 A BRAHCO 10.500 VAR.OPC. 372-2247
87 A BEGE 11.500 VAR.OPC. 396-1654
87 A AZUL 12.500 COHPLETO 392-B922
07 A AZUL 13.000 VAR.OPC. 390-5373
BB A PRETO 13.200 VAR.OPC. 294-4297
88 A VERHELHO 14.000 VAR.OPC. 339-5447
88 A AZUL HET 14.000 VAR.OPC. 294-7994BB A CINZA 14.950 VAR.OPC. 711-4500BB A PRATA 15.500 VAR.OPC. 224-484189 G BRANCO 15.500 VAR.OPC. 208-259889 A BRANCO 15.700 VAR.OPC. 241-1447
89 A VERHELHO 15.000 AR COND. 244-0035
89 G PRATA 15.800 VAR.OPC. 248-1192B9 A DOURADO 15.900 VAR.OPC. 244-464989 G OOURADO 16.000 VAR.OPC. 325-962189 A CINZA 16.500 VAR.OPC. 359-9505
89 A CINZA HET 17.000 VAR.OPC. 594-1960
89 G VERHELHO 18.200 COMPLETO 351-145990 A CINZA 19.300 VAR.OPC. 208-259890 G AZUL HET 19.500 VAR.OPC. 264-1944
91 A CINZA 23.000 VAR.OPC. 264-B659
92 G A CONF/OK 26.300 VAR.OPC. 288-4244
91 G VERMELHO 24.000 VAR.OPC. 254-598292 G A CONF/eK 31.200 VAR.OPC. 288-4246
04 A GRAFITE 7.000 VAR.OPC. 264-6513
86 A VERDE MET 0.600 VAR.OPC. 248-4813
86 A CINZA B.800 VAR.OPC. 254-5902
86 A PRATA 8.000 VAR.OPC. 351-3737
06 A DOURADO 9.200 VAR.OPC. 351-1459
86 A VERHELHO 9.200 VAR.OPC. 246-433686 A AZUL 9.800 VAR.OPC. 372-6311
06 A CINZA 10.000 VAR.OPC. 206-8639
06 A PRATA 10.000 VAR.OPC. 206-0639
06 A VERHELHO 10.200 VAR.OPC. 372-973188 A AZUL HET 12.500 VAR.OPC. 226-3855
88 A BEGE 12.500 VAR.OPC. 390-5373
88 A VERHELHO 13.000 VAR.OPC. 351-179189 A CINZA il.OOD tPRESTAC 450-143489 A CINZA 14.500 VAR.OPC. 264-865989 A PRETO 14.500 VAR.OPC. 714-6622
89 A AZUL MET 14.890 VAR.OPC. 208-2598
89 G AZUL 15.500 VAR.OPC. 264-341589 A PRATA 15.800 VAR.OPC. 248-119290 A MARRON 15.800 VAR.OPC. 248-119290 G AZUL 16.900 VAR.OPC. 286-610592 A A CONF/ÍX 22.800 VAR.OPC. 288-424689 A CINZA HET 15.980 VAR.OPC. 281-434884 A VERMELHO 7.800 VAR.OPC. 372-631184 A PRATA HET 9.800 VAR.OPC. 351-179185 A PRATA 9.500 COHPLETO 450-2730
86 A PRATA 10.500 COMPLETO 501-503086 A PRATA - 10.500 VAR.OPC. 450-231486 A AZUL 12.300 COHPLETO 206-610586 A VERMELHO 12.300 COMPLETO 372-631186 A PRETO 12.500 COHPLETO 359-9505"  13.500 VAR.OPC. 371-043313.500 VAR.OPC. 394-165615.500 COHPLETO 391-317715.800 COMPLETO 264-865915.900 COMPLETO 359-950516.200 COMPLETO 242-2002

MODELO ANO COR PREÇO/OPÇ TEL

8687870787

CINZAPRETOAZULVERHELHOPRETOPRETO

AAAAA__  08 A CINZA HET 17.500 COHPLETO 201-494688 A AMARELO 22.000 COHPLETO 266-146609 A CINZA HET 19.200 COHPLETO 201-099589 A AZUL MET 21.000 COHPLETO 594-196090 G BRANCO 25.900 VAR.OPC. 206-410590 G BRANCO 32.000 VAR.OPC. 711-450089 A VINHO 19.500 COHPLETO 714-4622B9 A VERHELHO 21.500 COHPLETO 450-231489 A 0RANCA 22.800 COHPLETO 264-194490 G AZUL HET 22.900 VAR.OPC. 450-124691 A AZUL 34.000 COMPLETO 266-5162

FIORINO
15001500FURGÃOFURGÃOPICK-UP

G BRANCO 10.900 VAR.OPC. 201-4340G BRANCO 23.700 VAR.OPC. 714-2160A BRANCO 6.500 VAR.OPC. 280-0708G 0EGE 19.500 VAR.OPC. 714-2160G BRANCA 17.500 VAR.OPC. 359-9B66

FUSCA

CL—1•6CL-1.4CL—1.6CL-1.6CL-1.6Cl-1.6FURGÃOGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGLGL 1.8GL 1.0GL 1.8GL 1.8GL 1.8GL 1.0GL 1.8GL 1.8GL 1.8GT 1.6GTIGTIGTSGTSGTSGTSGTSGTSLLLSLSLSPLUSSssssSTARSUPER

91 G VERDE91 G AZUL92 G PRETO92 O BEGE92 A 8RAN70K92 G PRATA/0KM92 G BRAN70KH07 A CINZA07 A PRETO87 A VERHELHO87 A PRATA87 G AZUL88 A VERHELHOBB A VERHELHO88 A CINZA8B G BRANCO89 G CINZA90 A PRETO98 G VERHELHO92 A VERDEB9 A HARRON90 A VERHELHO90 G BRANCO90 G PRATA91 G ANDINO91 G AZUL HET91 G BEGE.91 G CINZi91 G PRATA/8K86 A PRETO90 G AZUL90 G AZUL87 A VERHELHO88 A VERHELHOBB A PRETA88 A PRATAB9 A PRETO90 A BRANCO86 A CINZA86 A CINZA86 A VERDE HET86 A SEGE86 A AMARELO86 A PRATA84 A CINZA85 A CINZA85 A AZUL HET86 A PRATA MET87 A BRANCO89 G BRANCO85 A VERDE

19.00019.40016.00020.50021.60022.98020.90010.00010.90012.50012.80013.50012.90013.BD014.00014.50016.90010.90019.80023.00016.00018.50018.50023.00012.00020.BOO22.00022.00025.5009.B0026.90029.BOO15.00016.80017.50018.00021.00026.5007.2008.3007.9009.4009.80010.2005.5006.000B.5009.30010.60015.0008.800

vAP.OPC.VAR.OPC.+PRESTACVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.AR + OHAR COND.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.+PRESTACVAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.COMPLETOCOHPLETOCOHPLETOCOHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOCOMPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.

264-3415266-4649280-0708273-2163280-4246286-6105450-1246252-1505270-4595270-4595230-0232450-1436450-1938452-1235266-4565450-2421226-4841234-3234577-6134325-9621450-2421264-0035248-4813241-1447241-1447286-7248266-4565248-4B13273-2163581-5030450-1246325-9421244-4545450-2314286-7597710-5347242-2002241-1447351-3009372-2247450-1938351-3737371-B633294-4297450-1938372-2247452-1235201-4946351-2555359-9866351-1791

MODELO ANO COR PREÇO/OPÇ TEL. MODELO ANO COR PREÇO/OPÇ TEL

IPANEMA
SLSLSLE

90 G DOURADA91 A PRATA91 G VERDE
19.900 VAR.OPC. 286-675023.500 AR COND. 266-449929.500 VAR.OPC. 234-3234

KADETT
GSGSGSGSGSGSGSGSGSISLSLSLSLSLSlSLSLSLESLESLESLESLESLESLESLETURINTURINTURIN

89 A CINZA90 A PRETO90 A CHUMBO90 A PRATA90 A CINZA90 A VERHELHO91 G VINHO91 G VERHELHO92 G PRETO90 G CINZA90 G BARNCO90 G PRETO90 G VERDE90 G BRANCO90 G CINZA MET91 G CINZA91 A VERDE MET89 G AZUL MET90 A PRETO90 G PRATA MET91 G AZUL91 G AZUL MET91 G PRETO91 G PRATA92 G BEGE MET90 G PRATA90 G PRATA91 G CINZA MET

27.00030.00030.10030.10031.00032.00040.00045.00056.00017.50017.80019.20019.99021.00022.80010.50022.50022.50024.00025.00025.50026.50027.50033.00032.00020.50024.00024.900

COHPLETOCOHPLETOCOHPLETOCOHPLETOCOMPLETOVAR.OPC.COHPLETOCOHPLETOCOHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.+PRESTACVAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COMPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.AR COND.VAR.OPC.

259-9145261-0370351-1459351-1459264-0659264-3415541-0111234-3234450-1246372-6311205-1176242-2002208-2598450-1434286-7248286-8639594-1960266-4499264-6098710-5347261-03782B6-675U717-8055266-6098371-2065714-6622372-4B22266-464?

KAUASAKI
ZX-11 1100 91 G PRETO

KOMBI
FURGPICK UPPICK UPPICK UPSTDSTD

87 A BRANCOBB A BEGE91 G BRANCO91 G BRANCO91 G BRANCA]92 G BRANCO

17.000 PRC USi 294-7994

9.500 VAR.OPC. 201-099511.500 VAR.OPC. 248-481317.900 VAR.OPC. 208-259018.200 VAR.OPC. 244-003519.800 VAR.OPC. 264-003527.000 VAR.OPC. 325-9421

MARAJÓ
SSESESESLSLSLSLSLSLSLSLSLSLESLE

88 A AZUL87 A PRATA MET87 A PRETA07 A PRATA HET05 A CINZA MET86 A PRATA84 A VERDE MET86 A VERHELHO00 A PRATA89 A DOURADO89 A CINZA09 A VERMELHO09 A PRATA07 A AZUL00 A PRETA

9.8009.5009.85010.2007.8007.3000.6009.80012.00011.85013.00013.00014.1009.95011.800

VAR.DPC.VAR.OPC.VAR.OPC.AR COND.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.

226-4841390-1180261-1948278-6043390-1180372-6311622-2400351-1459719-4346261-1940372-4822248-4813266-4649450-1436270-4595

7.500 VAR.OPC. 241-14479.900 COMPLETO 391-631510.500 COMPLETO 450-231613.500 COMPLETO 450-2421

1300 84 A BRANCO 6.000 VAR.OPC. 450-24211300 84 G BRANCO 8.800 VAR.OPC. 371-86331600 86 A PRATA 7.000 VAR.OPC. 261-0378

GOL
BX 84 A BRANCO 5.500 VAR.OPC. 622-2400BX 84 A CINZA 6.500 VAR.OPC. 450-2730BX 86 A BEGE 7.500 VAR.OPC. 450-1938BX B6 A CINZA 7.500 VAR.OPC. 241-1447CL 87 A PRETO 13.500 AR COND. 711-6500CL 88 A BRANCO 11.200 VAR.OPC. 719-4346CL 88 A AZUL MET 12.900 VAR.OPC. 622-2400CL 88 A ORANCO 13.490 VAR.OPC. 208-259BCL 88 A BRANCB 14.200 AR COND. 266-4649CL 09 A BEGE 14.300 VAR.OPC. 351-1791CL 89 A PRATA 14.700 VAR.OPC. 241-1447CL 89 A BRANCO 14.900 VAR.OPC. 266-4649CI 89 A BEGE HET 15.500 VAR.OPC. 450-1938CL 90 G BRANCO 15.890 VAR.OPC. 208-2598CL 90 G CINZA MET 16.200 VAR.OPC. 201-0995CL 90 G PRATA MET 16.500 VAR.OPC. 392-8922CI 90 G BRANCO 16.BOO VAR.OPC. 266-4499CL 90 G BRANCO 17.500 VAR.OPC. 391-8245CI 90 G AZUL IB.500 VAR.OPC. 226-4841CL 91 G BEGE MET 8.500 +PRESTAC 201-1145CL 91 G PRATA 18.000 VAR.OPC. 261-0378CL 91 A 8RANC0 18.000 VAR.OPC. 24B-1192CL 91 G PRATA 18.900 VAR.OPC. 234-3234CI 91 G BRANCO 19.000 VAR.OPC. 392-8922CL 91 G AZUL HET 19.250 VAR.OPC. 594-1960CL 92 A ORANCO 1.500 ?PRESTAC 230-0232CL 92 A PRETO/0K 19.300 <PRESTAC 717-8055CL 92 A BRANCO 19.500 VAR.OPC. 205-1176CL 92 G AZUL 21.900 VAR.OPC. 594-9297CL 1.8 92 G AZUl/OKH 16.500 +PRESTAC 264-6513CL 1.8 92 A AZUL 22.900 +PRESTAC 2BO-O7O0CL 1.8 92 G BRANCO/OK 23.500 tPRESTAC 264-6513CL 1.0 92 G 8RAN/8KH 23.900 VAR.OPC. 450-1246CI 1.8 92 A BEGE/0KM 23.90D VAR.OPC. 450-1246CI 1 .8 92 G CINZA/0KH 24.000 VAR.OPC. 450-1246CI l.G 92 G PRATA/0KM 27.500 VAR.OPC. 286-6750CL-1.6 80 A CINZA 13.500 VAR.OPC. 714-6622CL-1 .6 90 A BRANCO 14.000 VAR.OPC. 226-3855CL-1.6 71 G DRANCO 12.000 +PRESTAC 266-1466CL-1.6 91 A AZUL 10.500 VAR.OPC. 273-2163

MONZA
CLASS1CCLASSICCLASSICCLASSICCLASSICCLASSIC 2.CLASSIC 2.CLASSIC 4PCLASSIC 4PCLASSIC SEHATCHHATCH SLHATCH SLEHATCH SRSLSLSLSLSlSLSLSLSLSLSLSLSLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLESLE l.BSLE 1.8SLE 1.8SLE 1.8SLE 2PSLE 2PSLE 2PSLE-2.0

86 G PRATA88 A BEGE88 A HARRON90 0 AZUL91 G VERDE87 A PRETO89 A PRETO86 A PRETA09 A CINZA89 A PRATA84 A PRETO04 A VERHELHO84 A VERHELHO86 A VERHELHO87 A BRANCO88 A BRANCO8B A PRETO08 A VEROE88 A PRETO89 A BRANCO89 A PRATA89 A PRATAB9 A VERDE HET90 0 CINZA91 G DOURADO91 A HARRON84 A PRETO84 A PRETO84 A VERDE85 A PRETA85 G VERDE85 A PRATA85 A VERDE85 A VERDE/F285 A PRATA85 A PRETO85 A AZUL86 A PRETO86 A PRATA87 A BRANCO87 A PRATA87 A VERHELHO87 A BRANCO87 G VERDE HET88 A PRATA HET80 A VERDE HET80 A PRATA HET88 A AZUL88 A CINZA MET89 A AZUL HET09 A BRANCO89 A VERDE HET90 A CINZA98 0 AZUL90 A AZUL HET90 A CINZA HET90 G AZUL MET90 A VINHO91 0 VERDE HET84 A BRANCO86 A HARRON88 A HARRON90 G VERHELHO85 A VERDE MET86 A CINZA80 A VEROE HET87 A VERDE MET

14.99021.00023.50029.50045.80017.80025.50014.50025.00024.9808.1008.8000.00012.50012.80013.50013.80014.00015.90016.70017.50017.50018.50024.50037.00039.8008.8008.90010.90010.00010.30010.40011.50012.80012.80012.90012.90013.80013.90013.80014.30014.80014.85016.50016.50016.85017.50018.85018.90016.80019.00019.90022.50022.90023.80025.90024.50029.90039.G0011.50011.20015.80027.00011.80013.90015.50013.800

VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.COMPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOCOHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COMPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOAS + DHCOHPLETOVAR.OPC.AR COND.COMPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.AR CONO.COMPLETOCOHPLETOCOHPLETOCOMPLETOCOHPLETOCOHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.COHPLETO

284-4105351-1459372-4822273-2163450-1938371-2065371-2065264-6513266-6098201-4340450-2421372-4822351-1791452-1235450-1930201-1145622-2400717-8055266-4649286-6185234-9906256-5982372-4822242-2002201-2191234-3234351-3009452-1216391-3177351-3737351-3009450-1434230-0232450-1436325-9621351-1459391-8245281-8076226-4041719-4346261-0378391-3177261-1940390-1180450-1938261-1948264-3415261-1948256-5982286-7248252-1505450-1938266-449?594-9297294-4297264-0035450-1938391-3177264-0035226-6990372-6311450-2316266-6098201-2191266-4649226-6990581-5030

SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-2.0SLE-4PSLE-4PSLE-4PSLE-4PSLE-4PSLE-4PSLE-4PSLE-4PSLE-4PSLE-4PSLE-4P

OGGI

B7 A VERHELHO87 A BEGE HETB7 A AZUL HET87 A VERDE07 A BRANCO08 A VERDE88 A PRATA88 A PRATABB A PRATA89 G PRATA90 A BRANCO?0 O AZUL?0 G CHAMPAGNE?0 A PRETO90 G VEROE?0 0 PRETO90 G AZUL90 A AZUL90 A AZUL HET91 A VERDE84 A VERDE84 A VERDE HET05 A BRANCO06 G VERDE MET86 A CINZA86 A CINZAB6 A PRATA87 A OOURADO87 A CINZABB 0 VERDE89 G BRANCA

14.20014.60015.50016.00017.60015.50017.00017.9001B.00022.00022.50025.00025.50026.50026.98027.00027.00020.00028.50040.0000.50011.50D10.50012.00012.50012.50012.90012.00017.00010.90023.500

VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COMPLETOCOMPLETOVAR.OPC.COMPLETOCOHPLETOCOMPLETOAR COND.COHPLETOCOMPLETOCOHPLETOCOHPLETOCOHPLETOVAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.AR COND.VAR.OPC.AR CONO.COHPLETOVAR.OPC.COHPLETOCOHPLETOCOHPLETO

234-9906371-2065452-1235372-9731594-1960201-0076392-8922351-1791710-5347392-0922450-2316714-6622390-3730371-2065206-6105286-6750266-6098248-4813577-6134248-4813450-1003201-2191450-1003622-2400281-0076226-7713242-20022B6-7597266-6098286-7248391-8245

84 A VERHELHO 3.500 +PRESTAC 339-5447
84 A VERDE HET 4.200 VAR.OPC. 452-1216
84 A VERDE HET 4.500 VAR.OPC. 266-2566

OPALA
COHOD 4CCCOHOD 4CCCOMOD 4CCCOHOD 4CCCOHOD 4CCCOHOD 4CCCOMOD 4CCCOHOD 6CCCOHOD 6CCCOHOD 6CCCOHODORODIPLOH 4CCOIPLOH 4CCDIPLOH 6CCDIPLOH 6CCDIPLOH 6CCDIPLOH 6CCDIPLOH 6CCDIPLOH 6CCDIPLOH 6CCDIPLOH 6CCDIPLOHATAL

84 A DOURADO05 A BEGE HET86 A PRATA86 A BEGE86 A PRATA86 A CINZA HET87 A PRETA89 A HARRON90 G BEGE HET90 G CINZA87 A VERDE05 A CINZA87 A PRETO06 A PRATA07 A HARRON07 A CINZA87 A PRETO87 A CINZA09 G PRATA HET89 A VERDE90 G VERHELHO89 G CINZA87 A BRANCO

7.400 VAR.OPC. 450-2730 |11.700 AR ? OH 390-537310.800 VAR.OPC. 450-143610.900 COHPLETO 201-4946
11.000 COHPLETO 201-099512.500 COHPLETO 234-990613.900 COHPLETO 351-255520.000 COHPLETO 266-146629.000 VAR.OPC. 294-799431.500 VAR.OPC. 206-863911.300 COHPLETO 351-145910.300 VAR.OPC. 371-0633 g15.600 COHPLETO 201-099515.000 VAR.OPC. 371-863315.500 COHPLETO 450-143417.500 COHPLETO 234-323417.500 COHPLETO 234-323417.500 COHPLETO 234-990624.000 COHPLETO 294-799427.500 COHPLETO 234-323420.800 VAR.OPC. 248-119224.900 COHPLETO 286-675011.000 VAR.OPC. 226-7713 B

PAMPA
GL 92 A AZUL70K 23.500 VAR.OPC. 208-424692 G A CONF/0X 21.400 VAR.OPC. 288-424690 G VERMELHO 16.000 AR COND. 711-6500

PARATI
CL 84 A CINZA 12.500 VAR.OPC. 339-5447CL 88 A GRENA 14.500 VAR.OPC. 391-3177CL 09 A BRANCO 14.000 VAR.OPC. 244-3415CL 09 G CINZA 17.800 VAR.OPC. 259-9145CL 89 A BRANCA 18.100 VAR.OPC. 295-4248CL 89 A PRATA 19.000 COHPLETO 359-9B44CL 90 G BRANCO 19.800 VAR.OPC. 248-1192CL 91 0 BRANCO 23.BB0 VAR.OPC. 24B-U92CL 92 A PRETO 26.500 VAR.OPC. 242-2002CL 92 G BRANCO 26.900 VAR.OPC. 450-1246CL 92 A BRANCO 20.000 VAR.OPC. 256-5982CL 92 G PRATA 36.000 VAR.OPC. 261-0378CL 1.6 B9 A CINZA 19.500 VAR.OPC. 372-9731CL 1.6 91 A BRANCO 24.000 VAR.OPC. 266-6090CL 1.6 92 A VEROE/0K 31.900 VAR.OPC. 391-6315GL 09 G BRANCO 18.500 VAR.OPC. 264-0035GL 90 G BEGE 23.800 VAR.OPC. 248-1192GL 1.8 92 A BEGE70KH 14.950 iPRESTAC 2B6-6105GL 1.8 92 G BEGE HET 33.000 COHPLETO 248-4813GL 1.8 92 G CINZA 38.000 VAR.OPC. 541-0111GLS 90 G CINZA 28.008 CBHPLETO 266-4565LS 85 A VERDE HET 10.500 VAR.OPC. 450-2421LS 05 A BEGE 5H 10.500 VAR.OPC. 622-240005 A PRETA 10.500 AR COND. 294-429786 A CINZA HET 9.900 VAR.OPC. 450-2730

06 A BRANCO 11.500 VAR.OPC. 711-6500

PASSAT
GLSGTSIRAQUIANOIRAQUIANOIRAQUIANOLSLSSPORT

06 A VINHO04 A VERDE86 G BRANCO86 G VERHELHO06 G AZUL05 A PRETO86 A AHARELO84 A PRETO

8.500 VAR.OPC. 246-43367.400 VAR.OPC. 371-86339.800 AR COND. 286-675012.900 COHPLETO 226-404112.900 COHPLETO 226-40417.900 VAR.OPC. 201-11455.600 VAR.OPC. 270-60437.500 VAR.OPC. 339-5447

PRÊMIO
CScscscscsCS 1.5CS 1.5CS 1.5CS 1.5CSLCSLCSLSsssssssssssssss 1.5SLSL

05 A CINZA08 A BEGE88 A BRANCOB8 A BRANCA
91 G AZUL HET87 A BRANCOOB A BRANCO8B A BRANCO89 A BEGEB7 A PRETO88 A HARRON90 G BRANCO85 A VERDE85 A AZUL HET85 A BEGE86 A VERDE86 A CINZA87 A AZUL HET88 A CINZA08 A VERDE88 A CINZA88 A PRATA89 A BRANCO09 A PRATA90 A PRETO90 G VERDE90 G VERDE91 G VERMELHO89 A VERDE89 A BRANCO

9.20011.30011.50012.500
21.60010.00012.00012.50014.00011.50013.60019.0004.5007.8000.3000.2009.80010.00010.50011.00011.50011.90011.80012.50013.30013.98014.98018.50014.80015.000

VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.AR COND.
VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.AR COND.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.

450-2421372-6311266-4565264-8659
594-9297622-2400372-9731622-2400264-3415711-6500264-6513450-1434266-2566351-1791351-2555230-0232359-9866594-1960710-5347226-3855266-4565226-4841450-2316266-4565201-4946591-0181281-4348714-6622225-7200252-1505

QUANTUM
CGCGCL 1.8CL 1.8CSCSGLGLGLGLGL-2000GLSGLSGLSGLS6LS

86 G86 G89 G89 A86 A86 A87 A88 A899289878789 A89 G91 G

CINZAPRATAMARRONBEGE HETCINZA HETVERHELHflPRATACINZAAZULAZULAZULVERHELHOVERH/METAZULCINZACINZA

BOO VAR.OPC.000 COMPLETO200 AR COND.500 VAR.OPC..500 VAR.OPC.500 COHPLETO000 COHPLETO,500 VAR.OPC.900 COHPLETO.800 VAR.OPC.,500 COMPLETO,600 COHPLETO.000 COHPLETO.500 COHPLETO.500 COMPLETO,000 VAR.OPC.

SANTANA
CDCDCDCDCO 4PCGCGCGCLaCLCLCLCLCL 1.8CL 1.8CL 4PCL 4PCL-2000cscs

85 A AZUL HET 10.05 A AZUL 12.86 A VERDE HET 12.86 A VERDE HET 13.85 PRATA06 AZUL HET86 VERMELHO90 BEGE84 AZUL88 BRANCOPRETO89 G CINZA HET 1891 G BRANCO92 G VERDE89 A BEGE90 G VERDE87 G PRETA89 G PRETO91 G BRANCO85 A VERDE86 A VERDE HET 11

500 VAR.OPC.300 VAR.OPC.000 COHPLETO000 COHPLETO000 AR COND.900 COHPLETO200 COMPLETO550 VAR.OPC.500 VAR.OPC.500 VAR.OPC.000 COMPLETO900 VAR.OPC.'500 AR + DH000 VAR.OPC.500 VAR.OPC.000 VAR.OPC..550 VAR.OPC..500 VAR.OPC.500 VAR.OPC.,000 AR + DH,600 VAR.OPC.

359-9866266-4565264-0035594-1960390-7817273-2163372-9731714-6622286-6750325-9621541-0111450-2730234-9906242-2002206-863?717-8055

452-1216273-2163594-9297261-0370286-7597246-4336450-2730261-1948351-3009390-1180294-7994201-4348325-9621205-1176450-2421266-6098261-1940201-0995577-6134226-4841270-4595

EXGLGLGLGLGL 2000GLSGLSGLSCLSGLSGLSGLSGLSGLSGLSGLSGLSGLSSPORT

UNO
1.5 R1.5 R~ RRRRRRRR

91 G AZUL87 A VERMELHO80 A AZUL HET89 A CINZA09 A BEGE89 A MARR/MET07 A PRATA87 A CINZA87 A VERHELHO87 A VINHO87 G AZULBB A CINZA]88 A VERH/HET09 A AZUL90 G CINZA90 A CINZA90 G BEGE90 A CINZA HET91 G VERDE MET90 A BRANCO

41.200 COMPLETO14.200 VAR.OPC.19.000 COMPLETO18.850 VAR.OPC.23.500 COHPLETO22.500 COMPLETO16.800 VAR.OPC.17.000 COMPLETO17.000 COHPLETO17.500 COHPLETO18.400 COMPLETO19.500 COHPLETO21.500 COMPLETO25.300 COMPLETO28.900 COMPLETO29.000 COHPLETO32.000 VAR.OPC.34.000 COMPLETO41.000 COHPLETO24.000 VAR.OPC.

264-0035450-2730234-9906261-1940226-3855286-7248325-9621359-9866201-0995242-2002295-4248717-8055392-8922256-5982242-2002266-1466264-3415256-5982286-4045226-3855

i._1.51.51.51.51.51.51.51.5 R1.6 R1.6 R1.6 R1.6 R1.6 RCScsCSCSCScscscscscscscscscscsEXPORT CSMILLEMILLEMILLEMILLEMILLEHILLEHILLEHILLEHILLEHILLEMILLEMILLEMILLEHILLE 5H.HILLE BRIOsssSsssssssssx

87 A PRETO88 A AZUL88 A AZUL88 A PRATA88 A VERMELHO89 A VERHELHO89 A PRETAB9 A PRETO89 A PRETO89 A PRATA89 A CINZA HET90 G VERHELHO90 A PRATA90 G PRETA90 G PRATA90 0 AHARELA06 A VERDE87 A PRATA87 A BRANCO88 G AZUL88 A AZUL MET80 A VERDE89 G VERDE89 G CINZA89 A VERMELHO89 A AZUL89 A PRETO90 G CINZA90 G VERDE91 G BRANCO92 G BRANCO90 G PRATA91 G BRANCA91 G BEGEPRATAHARFIMCINZAPRATABEGEBEGEBRANCOVERHELHOBRANCOPRETO92 G VERDE HET91 0 VERDE HET91 G PRATA06 A BEGE86 A CINZA86 A VERMELHO80 A BRANCO09 A BEGE89 A VERHELHO89 A PRATA89 A BRANC0/5H90 A VERMELHO91 G BRANCA91 G BRANCO91 G VERHELHO85 A CINZA

13.20012.50013.50013.80014.50015.50015.50017.00017.00018.08018.50010.80019.50019.60019.80019.9809.9009.5009.80010.00011.00013.BOO12.50012.50013.00013.50014.00015.00015.50018.80025.00015.00010.00013.50013.50013.50013.80013.00014.50014.50014.90015.00015.50018.00020.35012.50018.0007.7008.5000.70010.00011.60012.30012.80013.50013.50015.75016.60017.0007.500

VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COMPLETOCOMPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COMPLETOAR COND.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.?PRESTACVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.

594-1960205-1176390-3730452-1235391-3177359-9BÓ6226-3855450-1436714-2160286-4045264-3415264-0035391-8245270-4595'234-3234206-6105273-2163230-0232359-9066286-4045359-5966391-3177205-1176242-2002719-4346264-0659359-9066339-5447286-863?450-1246452-1216294-4297717-0055286-4045206-4045246-4336205-1176266-1466201-2191264-8659711-6500710-5347359-9066714-2160594-1960286-7597201-2191351-3009450-1434577-6134252-1505266-4499450-1434450-1436450-2421390-3730286-6105286-7248259-9145452-1216

VERSAILLES
GL 92 G PRATA/M

VERONA
GLX 90 A VERHELHOGLX 90 A PRATAGLX 90 G AZUL HET
GLX 90 G DOURADOGLX 90 G DOURADOGLX 92 A A CONF/0KLX 92 A PRATA/0K

VOYAGE
CL 88 A VERDECL 89 G CINZACL 89 A CINZACL 89 A BEGE HETCL 90 G AZULCL 92 G PRATACL 1.6 88 A BEGECL 1.8 90 G PRATACL 1.8 90 G AZULGL 88 A CINZAGL 89 A HARR/HETGL 91 G AZULGL 91 G PRETAGL 1.6 89 A PRETOGL 1.8 90 G CINZAGL 1.8 90 G VERDE HETGLS 87 A PRATA86 A VERDELS 84 A BRANCOLS 84 A AZUL HETLS 84 A PRATALS 86 A AZULLS 86 A CINZAPLUS 90 A VERHELHO

23.800 VAR.OPC. 450-24.000 COMPLETO 294-24.800 COMPLETO 286-25.000 COMPLETO 714-28.500 COMPLETO 273-30.200 VAR.OPC. 288-29.100 VAR.OPC. 288-

14344297724B6622216342464246

PICK UP
C20 PICK-U 89 GC20 PICK-U 92 BFiOOO ENGE 89 DF1000 SS 92 DF4000 SS 92 DPICK-UP HE 91 GPICK-UP HE 92 GPICK-UP LX 90 GPICK-UP LX 90 GPICK-UP LX 92 GPICK-UP LX 92 G

BEGEBRANCAPRATAPRATA/0KCINZA/CKBRANCOVERDEPRATAVERMELHACINZA/OKCINZA

13.50014.50015.80015.80020.00026.00013.80018.00018.50013.50017.00023.00027.00015.50018.50021.00013.50010.3007.9000.8000.90010.50010.BOO19.500

23.00035.00052.00051.00043.20019.50022.90013.80014.50020.51529.515

MOTOS
HONDA 50 RHONDA CB 4HONDA CB 4HONDA CBRHONDA CBRHONDA CBRHONDA CBXHONDA CBXHONDA CG 1HONDA XLXHONDA XLXHONDA XLXYAMAHA DTYAMAHA DTYAHAHA RDYAMAHA RD-YAHAHA RD-YAMAHA XT

86 G P/CRIANCA84 G AZUL06 G PRETA09 G VERHELHO89 G CINZA90 G CINZA8? G VERMELHO09 G VINHO91 G AZUL~~ ~ VERMELHOBRANCOPRETOPRETABRANCAPRETABRAHCOBRANCAPRETA

2.9004.5006.0007.50010.2009.5003.45010.9005.0005.1006.5006.5007.0008.0003.8009.00012.00010.300

VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COMPLETOCOMPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.AR COND.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.COMPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.

VAR.OPC.VAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.COHPLETOVAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.AR COND.

VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.VAR.OPC.

OUTROS
BUGRE COYOBUGRE EHISBUGRE FANTFIAT 147FIAT 147 CFIAT 147 CFIAT 147 CFIAT 147 CFIAT CLFIAT PICK-FIAT PICK-GURGEL BR.GURGEL BR.JIPE IGUAN

06 G VERHELHO
91 G C/REBOQUE05 A VERHELHO84 A BRANCO04 A AZUL05 G BRANCO06 A BEGE06 A BEGE06 A BEGE90 A VERDE86 G CINZA89 G AZUL MET09 G PRATA8? G AHARELD

4.2002.9003.5004.9004.5006.0007.5007.5006.50012.9008.0009.2009.2005.500

VAR.OPC.VAR.OPC,VAR.OPC,VAR.OPC,VAR.OPC,VAR.OPCVAR.OPC,VAR.OPC,VAR.OPC,VAR.OPC,VAR.OPC,VAR.OPC,VAR.OPC,VAR.OPC,

261-0378226-7713450-1436201-4946359-9866286-8639351-1791256-5982396-1656248-1192392-8922261-0378225-7200264-3415396-1656392-8922264-8659230-0232351-2555452-1235264-8659273-2163295-4248714-6622

266-6090266-6098264-0659288-4246280-4246714-2160714-2160294-4297230-0232714-2160714-2160

266-4499226-7713372-9731281-8076359-5966372-9731281-8076201-2191266-4499452-1235281-43482B1-434B399-9422399-9422259-9145399-9422399-9422399-9422

371-8633266-4499450-1003450-1246594-1960450-2421266-5162266-5162201-1145201-8076206-4045711-6500266-1466266-14 6 6

IMPORTADOS
FJ 1200 92FZR 1000 92LADA NIVA 91LADA STATI 91PU 50 92XJ 600 92XTZ 750 92

AZULBRANCOVINH8BEGEBRANCAAZULBRANCA

Excelentes ofertas com até

24 meses" 
para pagar.

Tijuca
284-8900
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16.000 PRC USi 399-942217.400 PRC USS 399-942221.500 VAR.OPC. 399-942214.900 VAR.OPC. 281-43481.000 PRC USS 399-942211.000 PRC USS 399-942213.000 PRC USÍ 399-9422
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.BMW
I BMW
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¦'BMW

| BMW
I BMW

NOSSOS PRE«?OS j

m 
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(®Ltf#l? ar ^ontS* I

mj[lj^ ||||| ImmbJ

IPANEMA SLE 90
Gus un. donoCompl fnbr.Sòbudo utè 18 h.

R. Bamblna, 83
2G0-7O59

8 ? Carro e Moto * sábado, 9/5/92 JORNAL DO BRASIL ¦ .—  i. t,Ll

GARANTIA DE 1 ANO Kua Assunção, 2-ío - Botafogo - 286-4145
CARROS TROPICALIZADOS

PROVENIENTES DO MERCADO DE MIAM1.

30 ANOS DE TRADiÇÃO
TIPO
VEÍCULOS EM ESTOQUE
SMW-318Í
BMVV - 325I - AUTOMÁTICA
BMW - 325i - COUPE
BMW-520i-AUTOMÁTICA
BMW-535Í-AÚTOMÂTICA
BMW-535.
BMW - 750' L
M BENZ-600SEL
M. BENZ - 300 SE
M. BENZ ¦ 300 E 24 V
M. BENZ-230 E
M. BENZ-560 SEC
M. BENZ-190 E
M. BENZ- 1902.3 16 V
M. BENZ-190 E
M. BENZ-200
M. BENZ-200
M. BENZ-190
MiBENZ-260 SE
M. BENZ-300 D
M. BENZ-190 E
M. BENZ- 280 S
M. BENZ-230S
M. BENZ- 230 SL
M. BENZ-500 SL
M. BENZ- 280 S
M. BENZ-230 C
M. BENZ- 260 SL
M.BENZ-260C ;
M.BENZ-280S
HONDA ACCORD - V/AGON EX.
HONDA ACCORD EX 4 P
SATURNO 3C
MITSUBISHI 3000 GT
MITSUBISHI 3000 GT VR-4
MITSUBISHI MIRAGE
MUSTANG GT 5.0 CONVERSÍVEL
CAMAROTARGA-RS
GEOTRACKER
FORD THUNDERBIRO SC
LUMINAAPV
ISLZU RODEO
ACURA INTEGRA-LS

AMV4.1
STS

A IMPORTAR
PREÇO DO MERCADO OU A DIFERENÇA DE VOLTA

-318 92 58000,00
325 92 67.000,00
3251 COUPE 92

COfi VALOR
ANO USS
92 prela 62.000,00
92 preta 73.000,00
92 azul 78.000,00
90 prela 95,009,00
92 preta 115.000,00
90 preta 100.000,00
91 preta 160.000,00
92 cinza 50.000,00
92 bege 65.000,00
90 preta 250.000,00
90 prat/azul 115.000,00
89 champ. 55.000,00
83 azul 120.000,00
87 preta 100.000,00
87 az. met. 55.000,00
87 azul 120.000,00
86 preta 85.000,00
86 cinza 65.000,00
66 champ./az 65.000,00
86 branca 65.000,00
84 azul 45.000,00
84 azul 50.000,00
83 champ. 55.000,00
81 verm. 65.000,00
60 branca 25.000,00
79 branca 65.000,00
79 branca 25.000,00
78 marrom 42.000,00

cinza 30.000,00
74 dourada 15.000,00
92 azul 57.000,00
52 vSrias 49.000,00
92 prala 42.000.00
92 verm. 72.000,00
92 graf/verm. 85.000,00
91 branca 28.000,00
91 branca 55.000,00
91 branc/verm. 45.000,00
91 verm. 28.000.00
91 verm. 55.000,00
91 pret'prat 45.000,00
91 azul 50.000,00
91 preta 55.000,00
91 20.000,00
92 azul 115.000,00

¦ 525 92
535 92
750 i L - AUTOMÁTICA 92 147.000,00

- M - 92
BMW-850 92 165.000,00
CADILLAC STS 92 103.000,00
CHEVROLET LUMINAAPV 92 45.000,00"CHEVROLET 

S-10 BLAZER 92 48.000,00
FORD EXPLORER EDDIE BAUER 92 50.000,00
FORD PROBE GT 92 50.000,00
GEOSTORMGS 92 41.1
GEOTRACKER 92
HONDA CIVIC S-1 92 35,000,00
HONDA CIVIC EX 92 38.000,00
HONDA CIVIC LX 92
HONDA ACCORD EX 92
HONDA ACCORD LX 92 42.000,00
HONDA ACCORD LXWAGON 92 45.000,00
HONDA ACCORD EXWAGON 92 54.000,00
HONDA PRELUDES 92 45.000.00
HONDA PRELUDE SI 4WS 92
ISUZU AMIGO 92
ISUZU RODEO LS 92 45.000,00
JEEPCHEROKEE LIMITED 92 55.000,00
JEEPCHEROKEE LAREDO 92 45.000,00
JEEPCHEROKEE SPORT 92 38.000,00
LINCOLN TOWNCARSIGNATURE 92 96.000,00
MERCEDES BENZ 190 E 23 92 73.000,00
MERCEDES BENZ 190 E 2.6 92 85.000,00
MERCEDES BENZ 300 92 99.000,00
MERCEDES BENZ 300 SE 92 150.000,00
MERCEDES BENZ 300 SL 24 92 178.000,00
MERCEDES BENZ 500 SL 92
MERCEDES BENZ 500 SEL 92 220.000,00
Mitsubishi eclipse gs 92 41
MITSUBISHI ECLIPSE GS TURBO 92 45.000,00
MITSUBISHI ECLIPSE GSX TURBO 92 52.000,00
MITSUBISHI EXPLO LRV 92 39 000,00
MITSUBISHI MONTERO 92 43.000,00
MITSUBISHI MONTERO LS 92 57.000,00
MITSUBISHI 3000 GTSL 92
MITSUBISHI 3000 GT VR-4 92
NISSAN PATHFINDER - SE V.6 92 50 000,00
NISSAN SENTRA SE-R 92 35.000,00
ÉíiSSAN SENTRA GXE 92 39.
NISSAN STANZA GXE 9 45.000,00
Saturno sc 92 38.000,00
SATURNO SL 9? 29.000,00
SATURNO SL 92 38 000.00
ggZUKISWIFTGT 92 29000,00
TOYOTA CAMRV V-fi LE 92 J8 000,00
TOYOTA PASEO 92 30.000,001
TOYOTA PREVIA LE 92 53.000,00
IOYOTA i RUNNER 92 52 000,00

SMPOOTAÇÃO
COR A ESCOLHERoJ/0 DE SINAL, 25% CONTRA ENTREGA DA 2'CHAVE E CATÁLOGOS DO CARRO E O RES-TANTE NA ENTREGA DO VEÍCULO. ENTREGAGARANTIDA EM 60 DIAS. TROCAMOS E Fl-(fANCIAMOS ATÉ 24 MESES TODOS OS CAR-ROS DO NOSSO ESTOQUE. AUTOMÓVEISADAPTADOS AS CONDIÇÕES BRASILEIRASDAMOS GARANTIA DE 1 ANO C/ PECAS ORl-GINAIS E CATALOGOS EM PORTUGUÊS.

COMPARE E APROVEITE
NOSSOS PREÇOS

HONDA ACCORD LXWagon 9« v opcion e coresUS 45.000,
286-4140»267-1482

CLASSIFICADOS JB - 530-5522Anuncie por tciefon*.* de 2 1 a6d futrj paru todos j:, tid«çót»sali' ÒS 18 hordíj. Pdfj .r. «ei'•coes d« domingo o 2 ti -ira atoaS A O ho»ÜS dv t>uX{u J

JEEP TRACKER/OKM -
Gas. compl. fm. ac/trc PBX:541-1696 Abto. dom. até 18Hs. LIAN.

KADETT GS 90 Compl
prata, álcool De particularEst de OKM 288 957?sáb/dom atA 1 7h

KADETT GS 89,90 91 '92 -Compra pg 900 mil ac domorcado 266-7059 Botafo-
go Sr. Santos sábado ató18h.

KADETT SLE 90 — Ray rodaseletr. 17 000 km ún. dn ótpço tr/fac. 12x R Barão deMesquita 205 284-0944 Jo-celyn.
KADETT SL 91 1.8 -- Marrom met. gas . ótimo estadoTroc.i Firunc MESBLA VElCTel 295 8887

KADETT SL 90 AlCOOL -
Branco lataria toda orig.
pneus novos excel preço267 9938/287-1494.

KADETT 91 SL/E 1.8 - Pratamet. gas . c/ ar cond . dir hid.de fábrica, ótimo estado, rev..c/ garantia Troca/ Financ.
MESBLA VEIC. - Tel 295-8887.

KADETT SLE.90 — Gas. pre-to, tri-elét. (-) ar dir est O.Ac tre fm Abt° dom/18hs.PBX- 541 1696 * LIAN

KADETT GS 91 — Vermelho»raudx pouco rodado estadoOkm ótimo preço NORCAR'494-2100.
KADETT GSI 92 - Conversi-"vel. Pronta entrega. O melhor'
preço do Rio. CAROLI-CAR.Rua Barão de Mesquita. 132.PABX: 284-8294. ^

KADETT SL 90 1.8 — CingTmet. gas.. bom estado. FfcFmoção Cr$ 19.650000.Troca/Financ. MESBLA VElCL— Tel • 295-8387

HONDA ACCORD WAGON
EX - Ar cond., dir hidr.. vidros / travas / retrovisores elétricos,

piloto autom., air bag, freios ABS, AM/FM / cassete, injeção
eletrônica, teto elétrico, roda liga leve, spoiler dianteiro.

LX/AUTOM./AZUL - CHASSI 75"0 46.500,
EX/AUTOM. C/COURO/VERM. -CHASSI 6688 55.700,
EX/AUTOM./AZUL - CHASSI 7486 53-500,
LX/Al TOM./BAGAG./AZUL - CHASSI ~v3 48.000,
LX/AITOM./BAGAG./AZUL - CHASSI "960 48.000,

EX/AUTOM./BAGAG./BRANCO - CHASSI ''065 53.500.

IPANEMA SL E 90 1.8Cin,td met. gas . conj elétrico,ótimo estado Troca/FinancMESBLA VElC - Tel 2958387

HONDA CIVIC
Ar cond., dir. hidr., vidros I travas I retrovisores elétricos,

AM/FM / cassete, piloto autom., injeção eletr., air bag.

LX/4P/MEC./VERMELHO - CHASSI 0710 33.000,
LX/MEC./VERMELHO - CHASSI 1805 . 33.000,
LX/MEC./VERMELHO - CHASSI 1624 33.000,
LX/4P/5M/BRANCO - CHASSI 205"7 33.000,
LX/MEC./AZUL - CHASSI 1842 33.000,
LX/MEC./VERMELHO - CHASSI 0"T()2 33.000,
LX/MEC./AZUL - CHASSI 9502 33.000,
LX/MEC./VERMELHO - CHASSI 1690 33.000,
LX/MEC./BRANCO - CHASSI 2059 33.000,
LX/AUTOM./CINZA - CHASSI 670" 34.500,

Dir. hidr., ar cond., vidros / travas / espelhos elétricos, AM/FM /
cassete, piloto autom., injeção eletrônica, rodas e ABS.

SE/PRETA - CHASSI 4730 50.000,

IPANEMA SL SLE OU
WAVE OKM - Barato
Troco ou finüiicio. PO-
IUX Rim M.iriz e Bar-
ros. 321 Tol 264-4484.

CLASSIFICADOS JB - 580-5522Anuncie por ttíltifone de 2J a6' fona püu iodas ediçõesdté di. 18 horas. para <js edi-rn.«s d>* riominqo

TOYOTA PASEO
Ar cond., dir. hidr., AM/FM / cassete, coupé, injeção eletr.

SPOILER/VERMELHO MET. - CHASSI 5818 31.700,
SPOILER/PRATA - CHASSI 9665 31.700,
SPOILER/VERMELHO - CHASSI 1209 31.700,
SPOILER/BRANCO - CHASSI 08"0 31.700,
SPOILER/VERMELHO - CHASSI 7411 31.700,
SPOILER/BRANCO - CHASSI 7807 31.700,
AERO/BRANCO - CHASSI 7823 31.700,

MITSUBISHI 3.000 GT
Ar cond., dir. hidr., vidros / travas / espelhos elétricos, AM/FM I

cassete, antena elétrica piloto automático, freios ABS, air bag,
injeção eletrônica.

SL/COl'RO.BRANCO - CHASSI 2658 64.200,
Sl./COl RO/VERME1TIO - CHASSI 0939 64.200,

HONDA PRELUDE
Ar cond.. dir. hidr., piloto automático, injeção eletrônica, air

bag, vidros I travas / espelhos elétricos, AM/FM / cassete.

S/MEC./SPOILER/VERMELHO - CHASSI 8893 46.000,
S/MEC./SPOILER/BRANCO - CHASSI 9002 46.000,

NISSAN PATHFINDER

TOYOTA CAMRY
Ar cond., dir. hidr. piloto automático, injeção eletrônica, vidros / '
travas I espelhos elétricos, AM/FM / cassete, air bag, antena elétrica. ~

LE/V6/VINHO PEROLIZADO - CHASSI 6331 49.000, ; I
LE/V6/CINZA-CHASSI 3141 49.000, ~ '
LE/V6/AZUL SAFIRA-CHASSI 2900 49.000, t :

HONDA ACCORD

GS/TETO/BRANCO - CHASSI 6047 43.300,
GS/TETO/BRANCO - CHASSI 6318 43.300,
GS/TETO/BRANCO - CHASSI 63-tO 43.300,
GS/PRETO - CHASSI 8949 42.000,
GS/TETO/VERMELHO - CHASSI 5586 43.300,
GS/PRETO - CHASSI 9199 42.000,
GS/PRETO - CHASSI 9482 42.000,
GS/TETO/VERMELHO - CHASSI 5607 43.300,
GS/TURBO/CD/PRETO - CHASSI 8933 47.800,
GS/TURBO/CD/VERMELHO - CHASSI 1682 47.800,
CS/TURBO/CD/VERMELHO - CHASSI 2468 47.800,
GS/PRETO - CHASSI 8956 42.000,

Ar cond., dir. hid., vidros / travas / retrovisores elétricos, AM/FM I
cassete, piloto autom., injeção eletr., air bag.

Ar cond., dir. hid.. piloto autom. AM/FM / cassete, vidros
elétricos, trava elétrica, espelhos elétricos, injeção eletr

LX/4P/AUTOM./VERMELHO - CHASSI 6053
EX/4P/MEC./VERMELHO - CHASSI 7463
LX/ iP/AUTOM./AZUL - CHASSI 9166
LX/4P/AUTOM./VERMELHQ - CHASSI 1244
LX/4P/MEC./CINZA - CHASSI 5359

em'np lAMFiitn ' LX/iP/AUTOM./VERMELHO - CHASSI 6025RIO DEJANkWO LX/-ÍP/MEC./VERDE - CHASSI 5621
(021)267-1482 

*286-4340

LX/4P/AUTOM./BRANCO - CHASSI 5067
LX/4P/AUTOM./BRANCO - CHASSI 2268
LX/2P/MEC./BRANCO - CHASSI 2651

SÃO PAULO LX/4 P/MEC./BRANCO - CHASSI 4263
(ou)288-301f 

• 
287-5694

43.500,
49.500,
43.500,
43.500,
42.000,
43.500,
42.000,
43.500,
43.500,
42.000,
42.000,

MITSUBISHI ECLIPSE

i VENDAS (PLANTÃO ÁOS DOMINGOS)¦ AV'. ÍRADO JÚNIOR N° 280-A' AV. PRINCESA ISABEL N° 271-A' COPACABANA-RJ .
| TELS,: (021) 541-0037 - 295-99S2

(PLANTÃO AOS DOMINGOS)
, (021 j 275-6595 — 226-7439 — 246-969$

FAX - (021)275-5698•• -~r.

II
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LUMINAAPVCL 92V. opcion. e coresU$ 48.000,
286-4340 > 267-1482

A.^O . 
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I !M.ni:V(''tAIYl Al rTTMUVATH 500 SE OKM
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280 SLC 78' I
230  . ... 77 ;
280 76 I

350 SL 75 »
350 SLC 75" T

AOO St :£(
CRliiJEKl:!ADA Al'l. iilZADA 280 SL 66
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lem de melhor

SO QUEM TEM UMA TRADIÇAO DE 20 ANOS
PODE ASSEGURAR:

MELHOR PREÇO
VÁRIAS MARCAS

AUTOMÓVEIS TROPICALIZADOS
VISITE O NOSSO SHOW ROOM

SOLICITE A VISITA DE UM REPRESENTANTE
MAZDA »«ATA
Vários moilcloo ? coree¦- '.,.J:>-.'... '¦:

amj aao i ea
TetoSoIwMr oond.
rflr.Hkl/8»ncoa de couro/Vid elét.
Tapc/ABS/Camputador

ACCORD LX WAQON
Completa de fábrica MAZDA ntOI

Arcfflod./0W.1
Vld.,8*y ítan

DOOGE 8HADOW
Hldramátlco/Ar cond./CHr.Hld
Tape/Vld elét./

TOYOTA TERCEL
Automátlco/Dlr. hld/Ar cond.

MITSUBISHI EXPO
Completo de fábrica

MAZDA MFV-flcc
: Ar cond. duplo/Dlr. Hld.^ Cambio automático
T^>e deck/7 bancoa/Vld. elet.

Sssráatiaè» 1 ano

çmmmm
Av.üHn. RíM Fernandes, 30.

TOTOTA PA8KO
Ar oond./dlr/hki. /*axa /matotâr

7 KAOETT SLE 90 cinza met. som rodas ®
HANSAUTO R. Vise. de Caravelas. 55 T: 266-5162.

KOMBI LUXO 90 - branca gas.HANSAUTO R. Vise. do Caravelas, 55 T: 266-5162

KACfETT SL91 — Branco ga-sol.g vidros verdes ún. dono
super novo tco fin T. 284-
553J5/284-9911 OPÇÃO VEl-
CUkOS.

KAdETT SLE 89 — Cor cinza
raridade s/novo lindo troco
fac»24ms. R. Piaui, 72. Tel.:
289-5545 SANTOS AUTO-
MOVEIS.

KAQETT 92 — OKm, todas ascores o modelos. Pronta en-trega, o melhor preço do Rio.CAROLl-CAR. Rua Barão deMusquila, 132. PABX: 284-8294
KADETT COMPRO — Todosos «modelos. Pago na hora.SR» MARCELO 399-9292.

Pick-Ups
IKADETT GSI

CONVERSÍVEL
l OKM
¦GASOUNA- BRANCO
fcOMPlHO DE FÁBRICA

KADETT SLE 90 — Vinho po-rolteado gasolina completofátffica preço promocional.NQRCAR 494-2100.
KA8ETT SLE 91 — Compl.

(-*) ar e dir. gas. cinza escuroún:dono igual OKm. Av. Pra-do*Júnior, 238-A 542-1946.
KADETT SLE 91 —
Cdlnpl. defab., gas. 15
mifkms 266-3200.*

; KADETT 0 KM
Pago 900 mil a mais na troca

R.Bamblna, 80
. 266-7089

KADETT SLE/91 — Verdamét. est/0, fin. Ac/trc. Abt1dom/18Hs. PBX: 541-1696Lfg.tM.
KApETT SL MODELO 91 -

Cipza grafite, todo equipado,nqvo, pouco rodado. TratarTo». 372-9132.
KADETT SL OU SLE -
(qpmpleto) Okm barato
troco ou financio PÔ-
LÜX - Rua Marlz e Bar-
rqs, 821 Tel. 264-4484.

JKADETI

Glan OKM Ü2lan

^541-1696^
KADETT TURIM/91 — Gas.cqfnpl. (-) ar, dir. est/0, Ac/trc. fin. Abt° dom/18 Hs. PBX:541 -1696'LIAN.
KÒMBI 92 OKM — Todos osmodelos e cores. Pronta en-trega. O melhor preço do Rio.CAROLICAR. Rua Barão deMesquita. 132. PABX: 2848294.
KOMBI PICK UP 89 - Combaú Iderol, CrS 14 milhões,nova. Tratar; hor. comercial,tet 273-2095, Sr. Milton

LANDAU 79 - Mecâ-
nico, dir. hidr., bom
esfado. T. 286-1715.
LANDAU 82 — Gasolina autom. azul marinho pneus faixabranca todo compl. O + novoe lindo Rio. 494-3641 Barra.

MARAJÓ 89 SL — Gas. úni-co dono s/detalhes. Pco. ro-dado. Trc/fac. Av. Prado Jú-nior, 238-A. T: 542-1946 RIOCOPA.
MARAJÓ SL 89 — Cor verdoraríssimo est. s/nova troco fac24 ms. R. Piaui. 72. T. 289-5545 SANTOS AUTOM0-VEIS.
MARAJÓ SL 89 — Prata il-cool ótimo preço NORCAR494-2100.
MARAJÓ SL/89 — Prata 5m.est. 0 fin. ac/trc. PBX: 541 -
1696 Abto. dom. feriado/18Hs. LIAN.
MARAJÓ SLE 89 —
Prata gas novís LOLA
266-3200.
MERCEDES 230/ 77 - Pretoônix, impecável, tudo novo.Tel. res. 322-0888/ com.286-5128.

/-èutâdnMy I
HONDA CIVIC LX 92V. pcion. o cores

U$ 33.000,
286-4340 >267-1482 I

MERCEDES 350 - SE 74 —
Azul sedan US$ 15.000 tratar
porteiro Souza Lima 178 oudias úteis Tel. 242-9867.

MERCEDES BENZ 500 SL82 - Vermelho, completo, to-
do original. Tratar Souza, tel.
(021)396-7948.

MERCEDES 190E 92V. opcion. e coresU3 75.000,
286-4340 • 267-1482

MIURA SAGA 89/90 - Bran-co, álcool, Telefone 296-5100, ramal 289. Sr. Valcy.
MIURA — Todos os
anos e modelos -
MIURA RIO - 494-
3866.

/-«èidrhhi&L/
MITSUBISHI 3000 GT SL 92v. opc. e coresU$ 62.000,

286-4340 * 267-1482
MIURA X8 2.0 89 — Brancacompl. fábr. ú. dono excel est.melhor pço do mercado. T.267-9938/287-1494.

Pick-Ups
MITSUBISHI

ECLIPSE GSX
91

BRANCO - COMPLETO
DE FABRICA C/COURO

MONZA 92 OKM — Todas ascores e modelos. Pronta en-
trega, o melhor preço do Rio.
CAROLI-CAR. Rua Barão deMesquita, 132. PABX: 284-
8294.

I - €©fêipre seu BMW m Exclusive. 2 - Compre seis BMW m Exdissvcs. 3 ¦ C©mpr@ seu BMW
na Exclusive. 4 - Compre sen BMW na Exclusive. § - Compre sen BMW m ExeSnsiv®. 8 -

Compre sm BMW m Exclusive. 7 - €®sipre sei BMW na Mus» S - Csnp® se&i BMW
na Exclusive. 9 - Compre seu BMW na Exclusive. 1® - Compre seu BMW na Exclusive. II -

Compre seu BMW na Exclusive. 12 - Compre seu BiW na Exclusive. 13 - Compre seu
BMW na Exclusive. 14 - Compre seu BiW na Exclusive. 15 - seu ifiW m Miasive.

16 - Compre seu BMW na Exclusive. 11 - Compre seu BMW na Exclusive, li - sei»
BMW na Exclusive. 19 - Compre seu BiW na Exclusive. 20 - Compra seu lllf na Exclusive.
21 - Compre seu BMW na Exclusive. 22 - Compre seu BMW na Exclusive. 23 - Compr® seu
BMW na Exclusive. 24 - Compre seu BMW na Exclusive. 25 - Compre seu BMW na Exclusive.

26 - Compre seu BMW na Exclusive. 27 - Compre seu BMW na Exclusive. 23 - Compre seu
BMW na Exclusive. 29 - Compre seu BMW na Exclusive. 30 - Compre seu BMW na Exclusive.

31 - Compre seu BMW na Exclusive. 32 - Compre seu BMW na Exclusive. 33 - Compre seu
BMW na Exclusive. 34 - Compre seu BMW na Exclusive. 35 - Compre seu BMW na Exclusive.

36 - Compre seu BMW na Exclusive.

A Exclusive está vendendo
20 BMW 325Í Sedan

em 36 vezes.

Vê se compra
de uma vez.

BMW 325i Sedan Automático, em 36 parcelas
de US$ 2.993. Completo. Várias cores.

20 BMW325Í estão chegando no porto. Estalando de novos. Em 36 vezes de US$ 2.993 um deles
é seu. Até 30 de maio ele sai do porto para sua porta. A partir de agora você compra qualquer im-
portado na Exclusive epaga em 36 vezes. Passe na Exclusive. E compre seu importado de uma vez.

BMW325i cotipe preta completa
com câmbio automático
BMW 525i Sedan ¦ importação direta.

BMW 535i Sedan - importação direta.
BMW 750 IL Sedan - importação direta.
BMW 850i coupe - importação direta
BMW 535i 91 - Pronta entrega

USS 72.000
US$ 85.000

.USS 98.000
USS 148.000

. USS 161.000

.USS 87.000

HONDA ACCORD EX completo,
automático, couro, p/entrega.
HONDA PRELUDE SI 4 WS completo,
preto, p/entrega.

USS 49.900

USS 52.900
CHEROKEE UMITED completo,
rárias cores, p/entrega.
NISSANPATHFINDER SE 4x4 completo,
preto, p/entrega.
MITSUBISHI ECLIPSE GS turbo preto,
completo, p/entrega
CORVETTE conversível 91 completa, preta,
p/entrega
PICK-UP Z/71 Chevrolet 4x4
cinza/preto V8, p/entrega
PASSAT GL WAGON 91 alemão automático,
16 válvulas, completo, p/entrega
LUMINA APV Cl completa VI, prata, p/entrega

ftMft/UO SLE 89Prata c/ar + teto e banco.
HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T.: 266-5162

9l««*«**t9te9(»9e9«S9««IOO
• MONZA SLE 91 Cinza, 2 ou 4 pts. compl. ®

0 HANSAUTO -R.Visc.de Caravelas, 55 Tel.: 266-5162 ©
OOOOO©OOOO0OQOOOO©OO©OO®®0

^ 
SUZUKI

Na Graffiti você não encomenda
carros importados, pagando na
frente com promessas futuras. Lá
você vê, testa e leva seu carro na
hora. Na Graffiti você compra

toda linha Suzuki financiada, com
1 ano de garantia de fábrica, sem
limite de quilometragem, com
assistência técnica autorizada e
revisões periódicas.

MERCEDES BENZ .WO SE - Pronta entrega .USS 130.000
MERCEDES BENZ 300 I- - Pronta entrega _ USS 95. OOO
MERCEDES BENZ 300 CE - Pronta entrega . USS 115. OOO

MERCEDES BENZ 100 E 2.3 ¦ Pronta entrega USS 72. OOO
MERCEDES BENZ 300 SL 24 - Pronta entrega USS 165.000

.USS 52.900

USS 49.900

USS 49.900

MERCEDES BENZ USADOS
MERCEDES BENZ 190 E 2.3 - K> válvulas 86.
MERCEDES BENZ 250 D 85
MERCEDES BENZ 500 SL 82
MERCEDES BENZ 280 S 86
MERCEDES BENZ 500 SEL 81
MERCEDES BENZ 380 SEL 81
MERCEDES BENZ 350 SLC 78
MERCEDES BENZ 350 SL 75

. preta
_ azul
_ azul
—azul
prata

. branca
azul
prata

USS 85.000

USS 41.900

42.900
44.900

A Exclusive também importa qualquer modelo sob
encomenda, pelo menor preço do mercado.

•SV.ELÍÍSNG

Av. Princesa Isabel, 245-A
Tel.: 542-4449 - Fax: (021) 541-4196

w~^
CREDENCIADA AUTORIZADA

AOO
CREDENCIADA AUTORIZADA

sr-^i
CREDENCIADA AUTORIZADA

('REDENCIADA AUTORIZADA

600 SF.L 0KM
500 SE 0KM
500 SL QKM
300 SE 0KM
300 CE "24",...,.... 0KM
300 SL "24" : 0KM
300 SL . . . 0KM
300 TE 0KM
300 0KM.
300 SE 0KM
190 E 2.3..._ 0KM
230 0KM
500 0KM
190 91
230 90
300 SE 89
190 D 2.5 ,89
190 , 89'
230  88
190 88
190 88'
300 87
200  .8?
190 E 2.3....: 87
230  87
190 D 2.5 86
200 86
280 83
500 SEC 82
280 82
500 SL 82
280 81
280 SLC 78'
230  . ... 77
280 76
230 76
350 SL 75
350 SLC 75
280 75
450 SL 73'
280 SL 66CREDENCIADA AU1 v ..;!ZADA

Ci«.'(loncuwlo Morcudcs' Bcnzr • . •. y,Concesvonono fie automóveis riuforizodo.o importar direto da fabrica-alemã, outomoveis
ju adequado* as posições e aos íonibushviMsl)i.asíleiit.is Todas as gaiontias de acordo.como.nwiiiuol'poituíjuHs, Assistência fechica com

peças oiKjiiiuis « técnicos treinados na fábncá

SHOW.iROÓM
AV PRADO JÚNIOR, 145 . : ¦ ' -

¦ (021)275-0997
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

R. MIN. RAUL FERNANDES, 43'
CSQ. C/ ASSUNÇÃO

(021) 266-4481 •

•¦".'v-':' O'--'— --.r^

MONZA 91 SL 1.8 — 2p azulmet. c/ar direção e rodas est.de Okm pço 31.500.000 Dr.
Juarez 571 -9919.

MONZA 84 SLE MONZA 88
SL MONZA SLE 87 — Au-
tom. compl. Tco fac. 24 ms. R.
Piaui, 72 T. 289-5545 SAN-TOS AUTOMÓVEIS.

MONZA CLASSIC/89 — 2
pts. est/0, fin. Ac/trc. Abt0.dom/18 Hs. PBX: 541-1696'LIAN.

sábado. 9/5/92 * Carro e Moto * ')JORNAL DO BRASIL

" 
Av. Min. Ivan Lins, 240 — Barra da Tijuco. REVENDEDOR AUTORIZADO

Tels.: (021) 494-2633 493-2826 e 493-4350 FAX: (021) 399-8288 /^«jr •
Oficina Autorizada: J. J. Car Center (Freeway) £TÍ?CÊf*T Êll* Av. das Américas, 2.000. .m tom.', i i*.»

&



10 ? Carro e Moto o sábado, 9/5/92
JORNAL DO BRASIL JORN

mk

V

s*v,

i§&

G0LCL 92 branco gas 17.900.

G0LCL 1.8 92 bege Senegal gas 19.900.

GOLGL 92 prata lunar gas 22.500.

GOLGTI 92 cinza nimbo gas 40.500.

| 

VOYAGE CL 92 azul boreal gas 19.900.

VOYAGE GL 92 cinza andino gas 24.500.

PARATI CL 92 preto classico gas 24.500.

PARATIGL 92 verde pantanal gas 29.800.

APOLLO GL 92 branco gas 26.000.

APOLLO GLS 92 azul astral gas 39.500.

SANTANACL 92 azulinfinito gas 35.500.

SANTANAGL 92 vermelho Colorado gas 42.900.

I SANTANAGLS 92 cinza andino gas 53.500.

QUANTUM CL 92 verde pantanal gas 39.900.

QUANTUM GL 92 vermelho Colorado gas 48.500.

QUANTUM GLS 92 preto gas 61.500.

I 
SAVEIROCL 92 branco gas 17.500.

SAVEIROGL 92 vermelho montana gas 20.500.

KOMBISTD 92 branca gas 21.900.

ESCORT 92 azul denver .gas 19.900.

ESCORT GL 92 dourado laredo gas 22.500.

ESCORT GHIA 92 vermelho Cambridge gas 31.500.

ESCORT XR3 92 cinza jaguar gas 33.900.

ESCORT CONVERS. 92 branco gas 54.500.

ESCORT GUARUJA 92 cinza mercurio gas 25.900.

VERONA LX 92 vermelho Cambridge gas 22.500.
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VERONA GLX 92 branco gas 34.900.

VERSAILLES GL 92 azul miramar gas 36.500.

VERSAILLES GHIA 92 cinza jaguar gas 53.500.

PAMPAL 92 prata Columbia gas 16.900.1

S

F.1000SS 92 prata gas 44.500.

ROYALEGL 92 azul miramar gas 49.500.

ROYALE GHIA 92 vermelho Cambridge gas 56.500.

CHEVETTE JUNIOR 92 verde modena gas 13.800.

CHEVETTEDL 92 cinza austim gas 17.500.

KADETTSL 92 cinza austim gas 24.500.

KADETT SLE 92 preto gas 31.500.

KADETT GSI 92 vermelho rhodes gas 50.900.

KADETT CONVERS. 92 branco gas 58.500.

MONZA SL 92 verde capri gas 29.500.

MONZA SLE 92 preto memphis gas 35.600.

MONZA CLASSIC 92 vermelho ciprius gas 53.500.

OPALA DIPLOMATA 92 azul milos gas 56.500.

CHEVY DL 92 preta gas 16.800.

D.20CS 92 branca gas 45.200.

UNOMILLE 92 cinza argento gas 14.800.

UNOS 92 vermelho gas 16.900.

ELBA WEEKEND 92 verde guaruja gas 21.900.

PREMIO 92 branco gas 21.900.

TEMPRA PRATA 92 verde guaruja gas 44.500.

TEMPRA OURO 92 cinza netuno gas 50.900,

FIAT HEAVY DUTY 92 preto gas 16.500.
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12 ? CarroeMoto ? sabado, 9/5/92

BRASINCA I MERC. 230 I.....90 MERc'23o'z..lZ..76
n H M s**. H A m MERC-190E 89 MERC.350 SL 75 | BUBm j ; |: j

wr%hU**m mwmQ 
merc'3oose 89 merc-35oslc 75 1 

Hi 1 1 i I—¦MMW55S Br MM Jtomk 
MERC. 190D2.5 89 MERC. 280 SL 75 S Sgl I B B I

U 9%fmw MERC. 190 88 MERC. 450 SL 73 Mil IS II fffl II
B MERC. 190 88 MERC. 350 SLC 73 11 H | M H jiff M

BRASINCA ANDALUZ BRASINCA ANDALUZ SR DESERTER XKF MERC. 230 88 
J 

MERC. 280 SL 66 H HJf AH B fig ffi
OKM 0KM OKM MERC. 300 871 BMW 325 (MOD. NOVO) .921 IfB bHk' ffl §| Jf||

MERC. 200 87 MUSTANG (CONV.) OKM II tfl B ¦!
" . DIESEL - AZUL MERC. 230 (HID) 87 HONDA (PERUA) OKM &JB B I LJ B Jjm MnS

CO™™A»Ria"a)MCOURO CO,vra*oSV™COUCDURO 
4roM'ffSADAFAe°CA MERC. 1S0E2.3 87 HONDA(4PORTAS)..OKM ' 89 I fl H I jH

SR COUNTRY XKF SULAM NISSAN SULAM NISSAN «£!=Z ZZ^Z fl 
¦ §\ I ft H0KM 0KM oKM 

z^riz: 1.1 BP 111 fill.
MERC. 500 SEC 82 MITSUB,SHI 3000 (HID) ..92 x

DIE5EL-AZUL GASOLINA - PRETA CASOLINA - PRATA MFRP 9sn<! no MITSUBISHI ECLIPSE.OKM ** ' ™LJ»^
",°mS'C0MP'ET°''"""" OOMPlfTA DEMBMCT- COM COURO COMPIETA DE FABRO - COM COUSO MERC SOOSL 82 CHEROKEE OKU

GMCAB. DUPLACL CM CAB. SIMPLES CL CM CAB. SIMPLES CL MERC. 280 S 81 I VOLVO GL 88 Silk 
iH Jj| \ jSfr

OKM OKM OKM || 
MERC.280SLC. 78 PROBE 92 t"'%| 

|||| ['jl|

mSwmnS.r. CASOUNA - VERDE - S MARCHAS DIESEL - BRANCA 1 »iTYMV7 f ' J* BJi BUf L 1 1 1 1 1
0 IHA DE fAbRICA VIDROS VERDE5 • RODA5 E PNEUS SPORTIVOS COMPIETA DE FABRICA |||ljl iPPf N |J rj \\

SR PAMPA CAB. DUPLA CAMPERENVEMO SR COUNTRY XK P 
Pi I II \

CASOLINA - BRANCA - 5 MARCHAS GASOLINA • AR CONDICIONADO rscni..,, I If rail 1 1 8 B I iSOM'I P'^CAO HIDRAULICA ¦ COURO COMPIETA DE FABRICA I I I jtsSg 
BjjSj |U|

8 MONZA CLASSIC/91 — MONZA SL/88 — Alc pretoi Gas. verm, rodas, est/O, fin. 2 pts. est/O, fin. ac/trc. Abt°'

£-£'°' 
jjg!!PBX: 541-1696 OKM 

©§€H OKM
jM L J K'AI — MONZA SL 90 — Verde met I

I MONZA CLASSIC ^"STp^oToT&SANTANAGLS1 AZULINFINIT04PTSCOMPLETO + ABS 77.850, '

Wc'uir»"°';l *»««« vermelhoCOLORADO4pts completo mm,-.
AUTOMOVEIS OKM —1992 ' 

STeJZ, „ a„ «¦"«»-' T. santsnaols vebde pantanai 2 pts compleio tuat,' ConcessionSrca Autorizada yMWX, "J^NZA CLASSIC 87 — Uii cinza met , die. otimo estado. QflMTANA n DDATA a dtc mum cm ¦TIPO 0-100 SEGUNDOS VALOR US$ BMW no Rio de Janeiro LM ^ vissimoPa6 MESBLA VElc'Tnl'1'^ !S.uS. 
PRATA 4 PTS COMPLETO 55.960,,

; 850 1 6.3 165 000 00 A.A. Automoveis Bambina. 86 Toi 266-7059 8887 Tel.. 295- SANTANA GL CINZA NIMB0 2 PTS COMPLETO 54.530, *
: 750 iL 7.2 147^000^00  

IT'T SANTANA CL CINZA ANDIN0 4 PTS 41.320,"
; 750' 6.5 145.000,00 MONZA CLASSIC SANTANA CL AZUL INFINIT0 2 PTS 38 460 *

: 535! 
17°03 

losoSSoS I dono. 266P3S2009aS- 
U- n 1 1 

T7 iM Q^NTUH GLS I CINZA ANDIN0 COMPLETO r ABS 81.980, j
: 525 i 9.6 85W00 VENDAS: PlantSo aos domingos H tapScif89 FT II JUANTUMGLS 

VERMELHO MONTANA COMPLETO 70.200, •

; 325 i 8.7 - 68.000,00 Av. Princesa Isabel, 293 I j te est OKm ot ppo troco/Zin T. MONZA SLE QUANTUM GL VERDE PANTANAL COMPLET 60,420,'
325 i COUPE 6.9 72.000,00 Fones (021) 541-0037 — 295-9952 267-9938/287-1494. G0LCL1.6 BRANC04MCOD3016 1 9,830,'

• :®18' 7 7 58.000,00 Fones (021) 275-6595 — 275-1445 Illillllii'^WW^ C0LCL1.6 BEGE SENEGAL 5M 20.820,'
M  165.000,00 Vendas e Assistencia T6cnica GAS0UNA - AZUL - 4 PCRTAS G0LCL1.6 PRATA5M 20 530

_ Rua S3o Jo3o Batista, 67 j SLE 90^B COMPLEIO DE FABRICA J GOLCL1S A7III RHPPAI n_ J tl^OTOSOKM — 1992 Fones (021) 226-7439 — 246 qfiQR Cinza metal I HJTWWrTTT^ uOLCLl.o AZUL BOREAL 5M 23.100,,
K 1 —1000 C.C 25.000,00 BotafogoRJ (M^ 

Trioe|e'- 1 iKIH G0LCL1.8 PRATA5M 23.480,'
FAX — (021) 275-5698 (SIJ monza sle - 4 Portas ga- G0L GL 1,8 VERMELHO MONTANA 26.940, "

7"  
 MoNzaslTT™7 G0LGTS CINZAANDINOCOMPLETO 34.850, ;

® 
9 ° 

^ftMT A° e! C9 of n® ®! ® ® ® ! "5nNZ? CL,ASSIC 9°/ 90 MONZA CLASSIC 1989 - I MONZA CI F . 9 „„„« « JLdS°„ hidr^ulica. a; r miihoes. Tel. 280-6772. G0LGTI CINZA NIMBO COMPLETO 42.530,"
SLE 87 Preto ® ^as,> ^ pts' cor vinho. Completo cor marrnn 4 nnr I ort^^?0rtas' I con^" azu' m0t6llco, comple- MONZA SLE 85 — Gas verde PARATI PL 1 fi PIW7A NIIMRO ..... 1

uA»jt«..T«nw: , • suP0r conser. Tr. 201-9012 tas Tr 286 4422 qj' aESL" J°0''1-8'a"° 89-Cinza, mui-I to, perf. estado, carro dire- met. compl. 6t. estado CARO- rAnAlllLl.O 0INZA NIMdO 27.560,
t.• 

"A""UT° R^,;C-d;"aS'55T! 266"51« • ramais 210o 201 hor. com. hor com, a par,ir del" ^ 17 26° mil- Tel- 
| g,"tflagS jSSj^g^S"' I^PABX PARATI CL 1.8 VERDE PANTANAL 29.820,1

MONZA BARCELONA -  
monza cuss.c 9i - Ga; PARATI 

OLS 1.8 VERMELHO COLORADO COMPLETO 45.820,

>atoPt 
ment°) 0<Km ba" MONZA SL 90 294a86g4PApucAaR,omSlic°' ^'ooo particu'l"234-098"ca | I Ngjd | m U r j lo VOYAGE 

CL 1.6 AZUL BOREAL 21,830,
POLUX RCu°a Mariz^Bar" • 16*OM Km comTlibr. MONZA CLASSIC ?n 

' 
M°na" 8/M V2 dP° c/'08; ClAlS]V©S VOYAGE CL 1,8 PRETO 24.620,

ros. 821 Tel. 264-4484. s4b.doa.6i8h, Comp^ 0«87L 4P,S ^irMuf/o^cvoc%23C°mi- I II APOLLO GL PRATA EQUIPADO 27.480,
MONZA CLASSIC 90 fMffMUB SS/92 - 

' 
Lae»li9S. jtiSS&MLal CINZA 

ANDINO COMPLETO CAR EDIR 44.120,
•Gas 4 pts .automatic R Bamh,™. no MONZflOKW I mercado 266-7nKQC Qr° II 1 •1 .i-''-1 i' ^ vW ^ ^ ^ I! S GHIA AZUL LilRAMAR 4 PTS INJ t ABS 72,480,

ORandadecn5.000Km 26©-7©B0 Paoo 900 mil a mais na troca ¦ Santos Botafogo s6bado ^^|pN6 VANDO SUA l*ROTAr VENDE UM-A-UMv11 VERSAILLES GHIA VERMELHO CAMBRIDGE 4 PTS COMPL 62.530,

jmstffffu /,/=, monza classic 91 - pJ. FMUMM! monza sle 90 ¦ Gas azul " EM 6HMQ ESTADO ; VERSAILLES GL VERDE VERMONT 4 PTS COMPLETO 55.380,

tm/ttMS R/Bambln«,a® k 
ESC0I,TL 

AZULMIRAMAR 23.410,:
R. Bambina. 86 monza classic 90 - 2 266*7089 estado. 294-8694 aplicar. | .;4IS' 1 

fP V t ICll LOS ESCORT L CINZA JAGUAR 22.830,.
266-70SS v^c^sVaoMoS'ffick ™°r,NafA SflLr^" Gca0s°'Zn4 "2^ 

Somp? de'iab" I e^, „ . ESCORT GL 1.8 VERMELHO CAMBRIDGE 26.230,
MONZA COMPRO — Do 85 RCJCA^?2 T 264-0802 CAR- computador de bordo. 15.000 Sto2%Q^yQQIi0/,D^ Ja281* I CtU * UflOS Mltt06 'S'^PrfifTlto ESCORT XR3 CINZA JAGUAR COMPLETO AO Odfta 92. Cub" qualque-ofe 

®a  Km exceleme eS,adc. W 6536/284-99,1 OPpAO VEl- EH)a - Pfck-UpS Ch0VfOl0t 0 Flat - JlpO Tanqer 6 MOnZa , ~ „ LUMrLETO 42,240,
•399-9292 SR MARCELo. monza sl - 2p. ou 4p. '"' 257.1432/255-4528. CUL0S-  yw'B lv'otua- 

VERONA GLX PRETO COMPLETO C/AR E DIR 40100
WELUffUSW; SW'.'S WiaSstTS ^»SJKS: »»"*'•« mawao 2iAtt,
SSBMT asi'—assiasafsas SfSH .ilKB^uDDBRB^nHM VH"""tU8 PRATA »«*

j MONZA CLASSIC PRETO MEMPHIS 4 PTS MPFi 
«S

Iapolio Iglis 92 8,anco fj" fTTl I^^MBW^MlBl MONZA CLASSIC CINZA KEBEC 4 PTS COMPLETO 59.990,
APOLLO gl 18 92 vinho perol. 602o pint, perol. gas -' ..-.^Tr^^M)1||ll MONZA BARCELONA CINZA METAL 4 PTS COMPLETO 45070
apollo gl 18 s'beg'emet. Z gaAs 

^ S MONZA SLE VERMELHO CIPRIUS 4 PTS COMPLETO 50,060.
S gl 18 92 St. Z n MrllM M0NZASLE AZUL GITHION 2 PTS COMPLETO 48.220,

gol c11 
8 92 branco 3064 PINT'Esp Alc- ~ ^ 

| ll KADETTSL VERDE M0DENA 27.930,
gol GTsf 8 92 cinza perol. 3353 corn's/A!? alc I I KADETTSL CINZA AUSTIN 28,630,
GOL So 92 branco ^ 

C0MPl 
^ I | 8 KADETTSLE AZUL ANDREWS COMPLETO 42.830,

kombi furgao 92 branco 2130- gas. ^ ^ AVv yj 8 KADEHSLE CINZA AUSTIN S/AR S/DIR 34,930
komb! rckup 92 branco 2480 s/cacamba alc I KADETTGSi VERMELHOR0DS/BRANC0COMPL 58.090,
SaS" 92 SInhomT ®2 

2P0coCMPL gff ^ JR CHEVETTSJR 
BRANCO 14.9,0,

SAVEIRO GL1.8 92 CINZA PEROL 3713 PINT. PEROL GAS \\S CHEVETTE JR ¦ VERMELHO MADRAS 15,120
«SS Su 

" ™S5 SS5T ™ 
r II ll temos a sua disposipao outbas cores e

ill L I EE iSs^: 
^ 

I 
'

'ranaa 

vefcuios 

!^HHSH
I ^II AM7A monza SLE/86 - Cinza. 2 monza SLE 87 AUTOMA-

I I IvlvJl^/ A f'.: \ Pts- compl. autom. est/O. TICO — Ar, dir. vidr mala re-_, , n f: 1 Ac/trc. fin. Abt°. dom/ trov. el6tr. fac. 24 ms R. Piaui
RUA DR. CELESTIfMO, 172 - CENTRO - NITEROl II - ^ ^ ^ A fluka T?r ^ PBX: M1"1696 ' 

^T: 289 5545 SANT0S
1 

1)80- S S 9 MONZA SLE 89 ¦ Marrom
Tels: (021)i22-2-2ll |J O U J J L L ^5414696^'¦¦¦ ¦ * ^ " B ¦ I f•!„<!„,<. 177 AUTONOMIA CELYN

SSaf^odS 
MTZA,s1n89d0^ 

S"II mm, J I 267 ^9^8/287-'lJ94 Furrera"\11 AUTONOMIa'° ^^238 aTm^.'i946d°

SHOW-ROOM
AV. PRADO JÚNIOR, 237

(021)295-6699
Veículos em Exposição • Entrega Imediata • Test Dfive

Só aqui tem BMW com garantia de fábrica

FINANCIAMENTO PRÓPRIO

Leilão de Automóveis

QUINTA-FEIRA . 14 DE MAIO DE 1992 - ÀS 14 HPRAÇA CÓRSEGA, N* 45 - VIGÁRIO GERAL - RJ

mm

Av. Armando
Lombardi 301
Barra da Tijuca

12 ? Carro e Moto ? sábado, 9/5/92
.TORNAL DO BRASIL

MERC. 280 76
MERC. 230 76
MERC. 350 SL 75
MERC. 350 SLC 75
MERC. 280 SL 75
MERC. 450 SL 73
MERC. 350 SLC 73
MERC. 280 SL 66
BMW 325 (MOD. NOVO) .92
MUSTANG (CONV.) OKM
HONDA (PERUA) OKM
HONDA (4 PORTAS) ...OKM
LUMINA APVSL OKM
FORD (EXPLORER) OKM
PONTIAC CONV OKM
MITSUBISHI 3000 (HIDJ..92
MITSUBISHI ECLIPSE.OKM
CHEROKEE OKM
VOLVO GL 88
PROBE 92

OISTRIBUIDOR AUTORIZADO

MERC. 230 (HID)
MERC. 190 E 2.3.
MERC. 230 
MERC. 200
MERC. 190 E 2.5.
MERC. 280 
MERC. 500 SEC...
MERC. 280 
MERC. 500 SL
MERC. 280 

j MERC. 280 SLC...

DIESa-AZUL
4 PORTAS-COMPLETA DA FÁBRICA

COM TAMPA
DIEStL - VINHO

COMPLETA DE FÁBRICA-COM COURO
•DIESEL-AZUL

COMPLETA DE FÁBRICA - COM COURO

SRCOUNTRYXKF
OKM

SULAM NISSAN
OKM

SULAM NISSAN
OKM

DIESEL - AZUL
4 PORTAS - COMPLETO DE FÁBRICA

GASOLINA - PRETA
COMPLETA DE FÁBRICA - COM COURO

GASOLINA - PRATA
COMPLETA DE FÁBRICA - COM COURO

GMCAB. DUPLA CL
OKM

GMCAB. SIMPLES CL
OKM

GMCAB. SIMPLES CL
OKM

DIESEL - BRANCA
COMPLETA DE FÁBRICA GASOLINA - VERDE - S MARCHAS

VIDROS VERDES - RODAS E PNEUS ESPORTIVOS
DIESEL-BRANCA

COMPLETA DE FÁBRICA

SRCOUNTRYXK
91

GASOLINA - BRANCA - 5 MARCHAS
SOM - VIDROS VERDES

GASOLINA - AR CONDICIONADO
DIREÇÃO HIDRÁULICA - COURO GASOLINA - VERDE

COMPLETA DE FÁBRICA

AV. ARMANDO LOMBARDI, 421 ¦ TEL.: 494-2500 ¦ BARRA MONZA CLASSIC/91 —Gas. verm. rodas, est/0, fin.Ac/trc. Abt°. dom/feriados/18 Hs. PBX: 541-1696/LIAN.

MONZA SL/88 — Ale. preto2 pts. est/O, fin. ac/trc. Abt°dom/18hs. PBX: 541-1696 '
LIAN.

MONZA SL 90 — Verde met.álcool pneus novos est de no-vo bom preço tco e fin. T-284-5536/ 284-9911 OP-ÇÃO VEÍCULOS.
MONZA CLASSIC
88 — Compl. fáb., 4
pts., rarid 266-3200.AUTOMÓVEIS O KM — 1992 MONZA SL 88/89 — 2 p.cinza met., álc. ótimo estado,revisado. Troca/ Financ.MESBLA VElC. Tol.: 295-8887.

MONZA CLASSIC 87 — Úndono 4 pts compl. fabr. no-víssimo só 16.500.000, R.Bambina, 86 Tol 266-7059RALLYE.

Concessionária Autorizada
BMW no Rio de Janeiro
A.A. Automóveis

TIPO
850 I
750 iL
750 i
735 i
535 i
525 i
325 i
325 i COUPE
318 i

MONZA CLASSIC
89 — 4 pts., gas. ú.
dono. 266-3200.

Pick-Ups

MONZA SLE
OKM

MONZA CLASSIC SE 89 —4 pts compl de fáb cinza grafi-te est OKm ót pço troco/fin T.267-9938/287-1494.
VENDAS: Plantão aos domingos
Av. Princesa Isabel, 293
Fones (021) 541-0037 — 295-9952
Fones (021) 275-6595 — 275-1445
Vendas e Assistência Técnica
Rua São João Batista, 67
Fones (021) 226-7439 — 246-9696
Botafogo-RJ
FAX —(021) 275-5698

GASOUNA • AZUL • 4 PORTAS
COMPLETO DE FÁBRICAMOTOS O KM —1992

K— 1 — 1000 C.C
MONZA SLE - 4 portas, ga-solina, 1.8, ano 91. Cinza,completo. Novíssimo. CrS 37milhões. Tol. 280-6772.MONZA SL/ 86 - Automáti-CO, direçSo hidráulica, arcond., azul metálico, comple-to, perf. estado, carro dire-toria. Ver hor. com. Av. Canaldo Anil, 1263, Jacarepaguá

MONZA CLASSIC 90/ 902.0 - Gas., 4 pts, cor vinho,supor consor. Tr. 201-9012ramais 210 o 201. hor. com

MONZA CLASSIC 1989 -Completo, cor marron, 4 por-tas. Tr. 286-4422. Sr. Alves.hor. com, a partir de 2a f.

MONZA SLE - 2 portas, ál-cool, 1.8, ano 89. Cinza, mui-to bom. CrS 17.260 mil. Tel.280-6772.

MONZA SLE 85 — Gas verdemet. compl. ót. estado CARO-LICAR R. Barão de Mesquita132 PABX 284-8294.MONZA SLE 2.0 91 — Gas 2pt cinza 10.800km ar dir com-putador antena elétrica39.000 particular 234-0981.
MONZA CLASSIC 91 - Ga-solina, vinho, completo de fá-brica, 4 portas, automático.294-8694 APLICAR. h^jl murilo

K>^1 <S!MW©3- -'I iiuoimo
MONZA SLE - 2 portas, ga-solina. 1.8/90. Verde. C/ conj.elétr. Muito novo. Cr$ 23 mi-Ihões. Tel. 280-6772.
MONZA SLE 90/91/92 —Compro pg 900 mil ac domercado T. 266-7059 Sr.Santos Botafogo sábadoató18h.
MONZA SLE 90 - Gas, azulmet, ar, direção + trio de fá-brica, carro em excepcionalestado. 294-8694 APLICAR.
MONZA SLE 90 — Óasol - 4pts. ún. dono compl de fab.est de novo. Tco/fin. T: 284-5536/284-9911 OPÇÃO VEl-CULOS.

MONZA SLE 90 — Gasolinavários opcionais supernovotroco/fac garantia de qualida-do M.K.O. AUTOS. Vol. Pâ-tria, 374 286-6105 AAVURJ090.

MONZA CLASSIC 2.0 -Compl,, oxc. 87, álc. 4 ptsprata 17,7 milh., ún. dono.247-3955. Ver hoje 14 h.MONZA CLASSIC 90
0 Gas. 4 pts. automâtic

o Raridade c/ 15.000 Km
Sábado até 18h.

Localiza MM National
RENOVANDO SUA FROTA, VENDE UM-A-UM,

EM ÓTIMO ESTADO

70 VEÍCULOS 90/91
Gol9-V°yage8 - Saveiros - Kombis - Unos Millee 'S'-Prêmto

Eiba - Ptck-ups Chevrolet e Fiat - Jipe Tanger e Monza.

raOHZfi OKM
Pago 900 mil a mais na troca

B. Bambina, 86
2®6-y©SS

MONZA CLASSIC 91 — Pre-to. gasolina, 4 pis. Completofábrica. NORCAR 494-2100.
MONZA CLASSIC 90—2portas 2.0 verde met. impecá-vol CrS 36.800.000 HaddockLobo 382 T. 264-0802 CAR-ROÇAR.

R. Bambina, 86
2<S©-?05S MONZA SLE 90 - Gasolina, 4portas, grafite, completo,computador de bordo. 15.000Km, excelente estado. Tratartel. 257-1432/ 255-4528.

MONZA COMPRO — Do 85-a 92. Cubro qualquer oferta.
[399-9292 SR. MARCELO. MONZA SL — 2p. ou 4p.

Okm barato troco ou fi-nancio PÔLUX - RuaMariz e Barros, 821 Tel.264-4484.

MONZA SLE 91—4 portascompl vermelho ciprios gasCrS 44.900.000 Haddock Lo-bo 382 T. 264-0802 CARRO-CAR.

MONZA HATCH SLE 83 -'Gasolina, prata metálico, ar"condicionado, toca-fitas, per-Meito estado. Tr. 553-0010.

^^^j^j^2^^24»t430-To1#x^134^1^J=a«(021)252-9642

APOLI.O
APOLLO
APOLLO
APOLLO
APOLLO
APOLLO
GOL
GOL
GOL
GOL
GOL
KOMBI
KOMBI
KOMBI
PARATI
SANTANA
SAVEIRO
VOYAGE
VOYAGE
VOYAGE
VOYAGE
VOYAGE
VOYAGE
VOYAGE
MONZA
SANTANA
SANTANA
APOLLO
GOL
GOL
CHEVETTE

Branco
VINHO PEROL.
PRETO
BEGE MET.
BEGE MET.
PRATA MET.
PRETO
BRANCO
CINZA PEROL.
PRATA
BRANCO
BRANCO
BRANCO
BRANCO
CINZA PEROL
VINHO MET.
CINZA PEROL
PRATA MET
PRETO
AZUL MET.
BEGE MET.
PRATA MET
BRANCO
AZUL MET.
VINHO MET
BEGE MET.
CINZA MET.
CINZA MET
BRANCOnRATA MET
BRANCO

GL1.8
GL1.8
GL1.8
GL1.8
GL1.8
GL1.8
CL1.8
CL 1.8
GTS 1.8
GTS 1.8
FURGÃO
FURGÃO
STD
PICK-UP
CL 1.8
GL
GL1.8
CL
CL 1.8
CL
CL
GL1.8
GL1.8
GL1.8
SLE
CL
CL
GL
GL
CL
SL

PINT. PEROL.
V.RAYBAN
PINT. MET.
V. RAYBAN
V. RAYBAN
PINT. ESP.
V.OPCION.
COMPL. S/AR
COMPL

S/CAÇAMBA
V. OPC.
2 P COMPL.
PINT. PEROL
PINT. MET
V. OPC.
PINT MET.
PINT MET.
PINT MET.
V.OPC.
PINT MET.
4 P. COMPL.
2 PORTAS
4 PORTAS
EXC. EST.
COMPLETO
EXC. EST.
20.000 KM.

MONZA SLE 87 AUTOMA-TICO — Ar, dir. vidr mala re-trov. elétr. fac. 24 ms R. Piaui72 T.: 289-5545 SANTOSAUT.

MONZA SLE/86 — Cinza. 2pts. compl. autom. est/O.Ac/trc. fin. Abt°. dom/18Hs. PBX: 541-1696 '
LIAN.RUADR. CELESTINO, 172 - CENTRO - NITERÓI

MONZA SLE 88--- 4pls ar dirhidr. t. fitas etc. compl fábr.ót preço tr. fin R. Brão Mes-quita 205 T. 284.0944 JO-CELYN.

MONZA SLE 89 - Marrommetal, c/ ar cond. estado de 0km. 274-3444 R. AdalbertoFerreira. 177 AUTONOMIA
MONZA SLE 87 Ale 4 ptscarro em ftxcel. est. de con-serv Ótimo preço Confira1267 9H38/287 1494

MONZA SLE 90 4 portas,azul metal, completo de fábrí-ca 274 3444 R AdalbertoFerreira. 177 AUTONOMIA

MONZA SLE 89—4 pKT7ari! dir rjas ún dono dNWüOKm Bom preço. Av. PradoJúnior. 238 A t- 542-1946
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TAXISTAS ,*

if OFICINA: 546-8566/546-8585 \\ A DELSUL DA PRIORIDADE P/VOCl. —
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I tremos \

CLIENTE
EM 1° LUGAR.

SUPER AVALIAÇÃO
DO SEU USADO

NA TROCA.
A MELHOR

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA.

ACEITAMOS TODAS
AS CARTAS DE

CRÉDITO/CONSÓRCIO

LEASING FIAT EM 24 MESES
P/PESSOAS FÍSICAS E

JURÍDICAS.
FINANCIAMENTO EM ATÉ

18 MESES.

VENHA CONHECER ESTA
EXCLUSIVIDADE DELSUL

(SAIBA O PORQUE DO SUCESSO)

NO MAIOR SHOW-ROOM DO
RIO DE JANEIRO.

VENHA CONHECER.

PLANTÃO SÁB. ATÉ ÀS 16 H.
PARA SERVIÇOS RÁPIDOS,
TROCA DE PEÇAS E INSTALAÇÕES DE
ACESSÓRIOS.
OF0CBMA: 548-8566/546-8585
PEÇAS BALCÃO; 546-8534/546-8533
PEÇAS ATACADO: 542-0194
/S46-8531/542-6742.

JORNAL DO BRASIL sábado, 9/3,")2 » Carro e Moto o ,13

NA WLWL TEM

ONHAVEÜMELHA.

CAMINHO JLIVRE NA DELSUL.

VOCE ENCONTRA:

I 
VEEMELHO PEROLIZADO, VEMMELHO MONTE CARL()," ' 

CORES DA LINHA FIAT COM

O MELHOR PREÇO SEMPRE

3.0 — ¥.6
O CARRO DOS SEUS SONHOS

MERECE SER ENCOMENDADO.

DISPONÍVEL NA COR C6NZÂ METÁLICO
ACEITAMOS ENCOMENDA.

TAXISTAS

A OILSUL DÁ ««DE P/TOCÉ.
FINANCIAMENTO P/CAIXA iCOSIÔTOÂ.

ISENÇÃO TOTAL Oi IMPOSTOS.

PROMOÇÃO TAMBÉM EM USADOS.

f/IARCA/MODELO
UNO S ÁLC.
UNO S ÁLC.
UNO 1.6RGAS.
UNO MILLEGAS.
UNOMILLEGAS.
PRÊMIO CS ÁLC.
PRÊMIO CS ÁLC.
PRÊMIOS ÁLC.
ELBA S GAS.

ANO COR
89 BRANCO
89 AZUL
90 PRATA
91 BEGE
91 CINZA
85 BEGE
88 AZUL
89 CINZA
89 BRANCA

VALOR MARCA/MODELO
12.950.000 PICK-UP HD GAS.
13.950.000 CHEVY 500 DL GAS.
21.950.000 CHEVETTE SL/E ÁLC.
14.350.000 DIPLOMATA 4 PTS 6 C GAS.
15.350.000 MONZA SL/E GAS.
7.950.000 PARATI S ÁLC.

13.450.000 SANTANA CL 4PTS COMP GAS.
14.650.000 GOL GL 1.8 GAS.
15.650.000 PRÊMIO SL TÁXI ÁLC.

ANO COR
91 PRETA

BRANCA
BEGE
VERDE
CINZA
CINZA
VERMELHO
PRATA
AMARELO

VALOR
15.950.000
14.950.000
11.850.000
23.950.000
21.950.000
9.650.000

21.950.000
19.350.000
12.950.000

§4©-@ 555
PATROCINADOR OFICIAL

PLAMTÃO DE OFERTAS VEÍCULOS: SÁBADOS E DOMINGOS ATÉ 18H.
UTILIZE A CONDUÇÃO DÇ CLIENTE DoSsul

A maior concessionária Fiat e Alfa Romeo no RJ.

Âv. Rio Branco, 257 - Ceniro Tels: 262-8089/262- 8132/546-8523

ECO 
'92

DE 2a À 6J DE 8 ÀS 2QH

PABX (DDR); 546-8585 FAX 546-8577

R. Gal. Poiidoro, 81 - Botafogo Tels: 546-8500/541-2149/546-8585
DE 2a À 6a DE 8 AS 20H. SÁB. E DOíV?. DE 8 ÀS 18^.

TELEX (21) 36776 DELS BR.

IT E DELSUL E FIAT E DELSUL E FIAT ,

I
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A CHÂVI DO MILHOI

NEGÓCIO DA CIDADE

JORNAL DO 3RASIL

i

mck
ApolloCL

ApolloGLS
ApolloGLS
SinlinaCL

Santana GL
Santana GL

Santana GLS
OmlmCL
OmtumGL
OmlumGLS

Gol CL 1$
Gol Cl 1.8
GolGl

Gol GTS
' GOIG II
''WeCI 1.6
^ajeCt 1.8

Parati CL 16
Parati Ct 1.8
fscorti 1.6
Bcorttl.8
BcortGL J.6
£scor)Gtl,8
Vem LXI.S
Vema LX1.S

VeronaGLX
taifeffl 1.8
VerssillesGL2.il

mm
8 Praia Lunar

® Bege Senegal
® Vermelho Montana ciar

® Cima Mino
% Citua Nimbo
® fade Pantanal c/ar ,

S? tol Infniio (
® Prelo Clássico g

S2 Cima Uno &
® Cima Nimbo ga
®tow Gaí

M AoiIBoreal g3s
® VerdePantanal (jS5
® AzulAstrai fe
® Vermelho Montam Gas.

® Azul indico gjj
® PrataLum Gas
® Bege Senegal Gas 

'

® Branco Star Gas
® Verde Vim Gas

® OouradoLareio g3s
S Prata
^ tolOe m Gas

® Vermelho Cambridije Gas
2 tol Miramar
® Preto Dakar
'2 Cinza Jaguar

PfôÇO

61.550.

lUM
teaifeGiiia

8. CfiievelteDL
'¦ taaStl.8
i Uma SLE2.0' Morna SLE2.0

ítaClassicSi
KadeltSL
KadeltSLE

KadtltGSI
KadettGSI

Opala Comodoro
fyaia Diplomata
foram Comodoro i

19.000,
22.500.

21.550.
21350.

23.000.
25.500.

34.950.

Carai/an Diplomata
ElbaS
MaWeehend
ElbaCS
ElbaCSL
PrèmioS
feio St

Prêmio CSL

meou
® Vermelho Cambridge

92 Cima Quebec
92 Azul Milos compl.

92 tolGitliyon
92 Aiulfcírss

92 Verde Modena
92 fermeltioflodes

92 ConmskIBranco
92 VermelhoCipriusScil.
® Prelo Memphis
12 CmAuslim6cil

PREÇO 1
53.550.
«50.

31.550.1

92 Preto Formal
92 Verde Guarujá

92 AzulP (Viera
92 Cinza Argento

92 Vermelho Perolizado
92

¦ Gas- <12.000.
Gas- 56.550.
Gas' 43.000. J
fias' 52.000. J
Gas- 19.000.1
Gas- 21.950.1
Gas- 20.500.1
Gas' 27.000.1

21.950.

teCS
UmlÉU

Tempra Prata
Tempra Ouro

92 CimaNetuno
92 Verde Guarujá

92 BeçeAmio
92 Preto

92 Branco
92 Cinza Arpio

92 Vermelho Perolizado

AUTO CIDADE
224-9997
Sete de Setembro, 55 - 24? andar
Estacionamento próprio

; NIVA 91 VERMELHO ARI 8 MIL KM •
O HANSAUTO — R. Fc° Otaviano, 41 Tel: 521-4488 9soo©oooooo©®©t»o©ooo©o©a®®o

••osooaoesoeeo®®®®®®®®®®
• .OPALA SL 90 — 6 cil. compl. azul marinho
®.' HANSAUTO — R. Fc° Otaviano, 41 Tel.: 521-4488

&
©

wiAi.y
OPALA DIPLOM. 90 azul metál., 6 cil.

HANSAUTO R. Fc° Otaviano, 41 Tel: 521-4488

PARATI CL 89 — Álcool azulnovinha baixa quilometragemCr$ 17.900.000 Haddock Lobo 382 T. 264 0802 CARROCAR.

Q0OOOOOGOOO0OO0OOOOO000O0®
MQNZA SLE — 2p. ou 4p. PAMPA L 1.8 OKM.completo Okm barato rnm Hir hiri,.4,.i;„otroco ou financio PO- . nldrSullca,LUX - Rua Mariz e Bar- radl° Ja emplacado.
ros, 821 Tel. 264-4484. Cr$ 23.500.000,00.
monza sle 90 - Gas Troco/Financio. AG.-compl 2 pts man u dono este- CPO. GRANDE-DIS-pe novo carro impecavel con- TDiDinnnn r-/->nr^jjrsj J. 267-9938/287-1494. TRIBUIDOR FORD -
-AMm7a ci /c dd Av' Cesar'° de Mello,MOWZA SL/E 89 2232 PBX 394-1536Autom 4pts compl ra- PARATI n K..—rid LOLA 266-3200. co"™ modolos Pr7n.I onS——  trega. 0 melhor prego do Rio.

OCAR0LI-CAR. Rua Barao deMesquita. 132. PABX. 284- 8294.
OPALA COMOD 89 PARATI 92 GL1.8 — Entr.^4ptS 4 cil compl gas 14.900 mil + 30 de
LOLA 266-32 0 798.000, - Troco. Garan-
OPALA COMODORO 91 AUTOS P^°'
ct4^:tO0sC6mcPc'eiO6000^. 374 286-6105 AAVURJ-—Tel. 294-8694 APLICAR. 030.

OPALA COMODORO 90 — /^Sl D A B A TI fSfe.Preto gasolina 6 cil. completo fiSUl / \flM I IfSS'iafdbrica. NORCAR 494-2100. ' M
OPALA COMODORO/91 fl, /> „
.Ste. "'Ah°mPldom/?'8Hs: Gon

— 
^541-1696^OPALA DIPLO 89 IO?.Sf

4 pts., 6 cil., gas parati ano 1990 - Azui.•cffffipl. fab. 266-3200. 81 g's/
9f^jLA DIPLOMATA 90 - 264-4869, hoi. com.
:fe dToPl4°podrteasf1ricc PARATI CL 89-Cinzamotil.

Tel. 294-8694 APLICAR. 494.2100' GLS" N0RCAR
OPALA DIPLOMATA 89AZUL E 90 PRETO - 4 por-^»,t35^6 cc. completo do fábrica.274-3444 AUTONOMIA.
OPALA DIPLOMATA 884.1/S-4P — Automático, im-
pecável, Ref. 198 promoçãoCrS 21.000 mil AUTOFACILREV. FIAT. R. Sá Fioire. 139
(esq. Av. Brasil) 580-9329/580-6677.

OPALA DIPLOMATA 81/90• Completo, raridade, 78.000Km reais. Tel. 247-5318
OPALA SL 91 — Marrom es-curo, gasolina. 4 pts., 4 cTí.Compl. fábrica. NORCAR494-2100.

PARATI CL 89 — Ú. donobranca ót. est. ac. tca e fin. R.Jardim Botânico, 514 T: 537-2613/286-0255.
PARATI CL 91/92 — Gasoli-na 4000Km prata transfiroconsórcio 22 mil + 20 x 600mil Tel: 274-2066 particular,
PARATI COMPRO — Pago àvista. Rua Jardim Botânico514 Tels: 537-2613/286-0255.

PARATI GL 88Raridade super oquip.

R. Bamblno, 80

PARATI CL 1.8 90 — Melbag. rds ray etc 10.000 km úncin ót. pço Ir. fac. 12x. R. Ba-rüo Mesquita 205. 284-0944JOCELYN.
PICK UP A 20 OKM — Prontaentrega. O melhor preço doRio. CAROLI-CAR. Rua Ba-rão de Mesquita. 132. PABX284-8294.
PICK-UP ANDALUZ 92 —Okm, pronta entrega. O me-lhor preço do Rio. CAROLI-CAR. Rua Barão de Mesquita,132. PABX 284-8294.
PICK UPC 20OKM —Pronta
entrega. O melhor preço doRio. CAROLI-CAR. Rua Ba-rão de Mesquita. 132. PABX284-8294.

PICK UP D 20 OKM — Omelhor preço do Rio. Prontaentrega. CAROLI-CAR. RuaBarão de Mesquita 132.PABX 284-8294.

PICK-UP FORD EXPLOREREDDIE BAUER 91 - Gasolina, verde metal, completíssi-ma, autom, bco. couro, c/4.000 milhas. Ótimo preço.274-3444 AUTONOMIA.
PICK-UP FORD F 1000ANO 87 — Estado de O KM.equipada, cabine simples, c/capota de fibra. 433-1523.
PICK UP HEAVY DUT OKM— Pronta entrega. O melhoi
preço do Rio. CAROLI-CAR.Rua Barão de Mesquita 132.PABX 284-8294.

PICK-UP PAMPA 89 —Dourada, linda s/nova troco,fac. 24 ms R. Piaui 72 Tel289-5545 SANTOS AUTOMOVEIS
PICK-UP VOLKSWAGEN/91 — Gas. caçamba mad.ú/dono, fin. Ac/trc. Abt°.dom/18 Hs. PBX: 541-1696'LIAN.
PRÊMIO 1.5 CS/88 - Aleazul. equip. est/0. Ac/trc. (in.Abt». dom/18hs. PBX: 541-1696 • LIAN.
PRÊMIO COMPRO —Todosos modelos. Todos os anos.SR. MARCELO 399-9292.

PICKUP D-20 88 CUSTOM— De Luxe, v. degradé, rodão,som. Est. OKM. CrS31.000.000, Tel. 241-4173Kleber, hor. com.
PICK-UP D-20 — Conquest92 Okm. Pronta entrega,melhor preço do Rio. CARO-LICAR. Rua Barão de Mes-
quita. 132. PABX: 284-8294.

PICK UP D20 MOD. 90 -
Custom luxo. estado de O Km,vdo. Tratar c/ Carlos 287-8087, a partir 2a f. a tarde

^ VBMDBHDO h,"\
COO^ \ COM PRECOS ANTiOOS. OS MBNOR1C CK> MBRCAOO. H

VBWHA 
CONPBWIWIU ¦¦

« rELHOR PREQO E AQUil ||l

; \ VW FORD 1
APARTIRDE! APARTIRDE [,>

Wv uMl 
G0LFG_CL_GL~GTS-GTI tf-MO-OOO, ESCORT L-GL-XR3-C0NV 19.700,000, H
PARATICL-GL_GLS 24.300.000, VERONA LX-GLX  22,400.000, ;
V0YAGECL_GL 19.600.000, pAMPA L-S-GL 20.300.000, [/"")

19'300'000' VERSAILLES GL-GHIA 35.600.000, B
APOLLO GL-GLS 25.100.000, felli

QUANTUM CL-GL-GLS 39.700.000, 
R0YALLE GL_GHIA 49'300'000'

SANTANA CL-GL-GLS 35.400.000, F"1000/M000 45'500'000' H

K0MBI—FURGA0—PICK—UP 18.300.000, 8RXK_F4P Consultar W

^8^ 
' 

SRXKCOUNTRY Consultar S HBBSfl Mg © H
SR PAMPA XP 22.500.000, 3 H

mzM gm 
f|AT i|

TMl .B1B?1DRe 
APARTIRDE!

itlimjpra' A PART R DE* v IIS
UNO MILLE—S—CS—1.6R 14.600.000, 1 H

CHEVETTE JUNIOR -DL 13,600.000, PREMI0 S-CS-CSL 18.900.000, f 1

CHEVY DL  16.700,000, ELBA—S—CSL—WEEKEND 20.800.000, | I

A-20/C-20/D-20BONANZA 32.900.000, JEMPRA BASIC0/0UR0 40.300.000! | B
Mf,, KADETTSL-SLE-GSi 24.300.000, | M

i 
'i <0m> 

jH | IPANEMA SL-SL/E 25.400.000, LADA m
Hbn||f MONZASL—SL/E—CLASSIC 29.300.000, APARTIRDE: S B
M|r^|s OPALA SL—COMOD. DIPLOM 32.500.000, LAIKA  15.800.000, f B|

CARAVANSL-C0M0D. DIPLOM....34.500.000, J'VA;:; 20'500-0()0! I H

^^S^A  
18.500.000,

LEASING
36 X

BBUS

(saomuiM)

SATURN SL 1

NEC 92

i 

PRAIA

wmmL-..... ¦¦ .f TT;.'1,-::!

BMW 3251 
|

4 POrtdSnnnununui 92 i

PICK-UP F100092 DIESELPrata, dir. vidro e trava elòtri-cos, rodas esp. + teto, 2.000km. 274-3444 AUTONOMIA'.
PICK-UP F.1000 F.F. 92 —
Gas. super equip. prata met. ú.dono ac. tca e fin. R. JardimBotânico, 514 T. 537-2613/286-0255.

PICK-UP FIOOO SRCOUNTRY 86 - Diesel, dou-rada, completa c/ 8 lugares.Tal. 274-3444 AUTONOMIA

PARATI GLS 89 e LS 86
O HANSAUTO - R. Fc° Otaviano, 41 Tel.: 521-4488 ©©©©©©©©©©©©©Da©®©®©®®©©©©»
©©«®©©<s©o©©©ao«®®®©o®®®oe0

PARATI GL 91 PRATA AR •
e HANSAUTO R Vise. de Caravelas. 55 T: 266-5162 J©©©a©0©o000ooocoe0oo#o#eaí

@ PARATI CL 92 - Branco, 6000 Km •
O.. HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55T: 266-5162 gOOOOOOOÕOGOOOO0OO00O0O0OOO
©fSO©G<S><S©©©@®@©©©©©©©O©0Q©©

PARATI l.6 e 1.8 CL 90 — metálicas ®
O HANSAUTO R. Fc° Otaviano, 41 Tel.: 521-4488 ©
©0©OOOOO9©0©9OOOS00O©0QO©©
®©©00©©©0O0©Q®Q©®©000©©©0©
% PRÊMIO CS 89 azul met. ót. est. J© HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162 OQ®000©O©©©©©0Q©©0©Ç9g>©@<}g0
GOO®OOÔÜOOOG0O0OOOOO0ÔO9OÕ
° PUMA AMV 89-compl. + autom. |© HANSAUTO - R. Fc" Otaviano, 41 Tel.: 521-4488 ©

PRÊMIO OKM — Todas ascores e modelos. Pronta en-trega. O melhor preço do Rio.CAROLI-CAR. Rua Barão deMesquita 132. PABX 284-8294.
PRÊMIO CS 88/89 — Ref080 promoção CrS 13.190 milAUTOFACIL REV. FIAT Fl-LIAL R. S. Cristóvão 786264-0522.

PRÊMIO CS 90/91 - Impe-cável gas. ref. 190 promoçãoCrS 17.500 mil AUTOFACILREV.. FIAT R. Sa Freire, 139(esq. Av. Brasil) 580-9329 —580-6677.
PRÊMIO CSL 88 — 4 portaspreta baixa quilometragem ót.est. CrS 15.980.000 HaddockLobo 382 T. 264-0802 CAR-ROÇAR.

PRÊMIO CSL 89 — REF: 083Promoção Cr$ 16.190 milAUTOFACIL REV; Fiat FilialR. São Cristovão 786 - 264-0522.
PRÊMIO CSL 90 — Vinhometálico, gasolina. 4 pts.completo fábrica 494-2100NORCAR.
PRÊMIO CSL 91 /92 — Com-
pleto ref. 091 promoção Cr$34.900 mil AUTOFACIL REV.FIAT FILIAL R. S. Cristóvão786 264-0522.

PRÊMIO CSL 91 — gas údono super novo ac. tca e finR. Jardim Botânico, 514 T:537-2613/286-0255.
PRÊMIO CSL 91 — Impecá-vel ref. 156 promoção CrS25.900 mil AUTOFACIL REV.FIAT R. Sa Freire, 139 (osq.Av. Brasil) 580-9329 — 580-6677.
PRÊMIO CSL 91 - Preto, finalde ano, gas., ar., rodas, vidrosverdes, est. O Km, 23 milhões.Part. Teresópolis, 742-9609.
PRÊMIOS 88/89/90/91COM 2 E 4 PTS — Est. deOk. tco fac. 24 ms R. Piaui 72Te.: 289-5545 SANTOS AU-TOMOVEIS.
PRÊMIO S 89/90 — Ótimoestado ref. 172 promoção CrS13 300 mil AUTOFACIL REVFIAT R. Sa Freire, 139 (esq.Av. Brasil) 580-9329 — 580-6677.
PRÊMIO S/90 — Ale. prata,5/m, desemb. est/O. Ac.trc.fin. Abt°. dom/18hs. PBX:541-1696' LIAN.
PRÊMIO S 90 — Ôt. estado,
gas. Ref. 127 promoção CrS14.700 mil AUTOFACIL REV.FIAT R. Sá Freire, 139 (esq.Av. Brasil) 580-9329/580-6677.

7HOQUI COM A GENTE

Sii USADO

O QUANTUM GLS 87—verde met. compl. + âutom. ®HANSAUTO — R. Fc° Otaviano, 41 ToL: 521-4488 ^MMMt®HM®>®>M„t,M>T
QUANTUM GLS 90 - Vinhometàl. gas. completo fábricaNORCAR 494-2100.a

QUANTUM 87 CL — Pratamet. ar som vidros elétr. ót.est. ac. tca e fin R. JardimBotânico. 514 T: 537-2613/286-0255.
QUANTUM CL 89 —
Gas. bege nova c/gar
LOLA 266-3200.
QUANTUM COMPRO —Todos os modelos. Rosolvona hora. SR. MARCELO 399-9292.
QUANTUM GLS 2.0 89 -Personalizado, bege met., 50mil km, CrS 25 milhões. Part. xPart. Tel. 512-4953 Cláudio.
QUANTUM GLS 87 —Ar dirmet ún dono ót estado e preçoTr/Fac. R. Brão Mesquita 205.T. 284-0944 Jocelyn.
QUANTUM GLS 87 - Branca,completa, automática, arcond., vidros elétricos, dire-ção hidr., supor nova. Tel.275-0135/ 255-6696. Felipe
QUANTUM GLS 88/ 89Gas. Dir., ar. vid. elétr., azulmet.. excel. est. conserv. T.296-5100 r. 289. Sr. Valcy.
QUANTUM GLS 88 —Ar dirmotor 2000 un dono exc estót preço. R. Barão de Mesqui-ta 205 T. 284-0944 Jocelyn.
QUANTUM GLS 91 — Ar.direção + teto 9.000 km met.compl. fábr. exc. est. ót. preçoR. Brão Mesquita 205 T. 284-0944 JOCELYN.

TOYOTA CAMRY

LE VG (24 vai) 92

BRANCO

MB

MA AM

QUANTUM GLS
AUTOM 87 — Prata
compl LOLA 266-
3200.
QUANTUM/SANTANA 88ATÊ 92 — Compro pg 900mil ac morcado 266-7059Botafogo Sr. Santos sába-doat618h.

QUANTUM 0 KM
Pago 900 mil a mais na troca

R, Bamblno, 88
866-7089

SAMARA LADA 91 - Vendo,azul metál., todo equipado,som. aerofólio, excelente es-tado, novíssimo. CrS 19.300mil.T. 228-7139.
SANTANA 92 OKM — Todasas cores e modelos. Prontaentrega. O melhor preço doRio. CAROLI-CAR. Rua Ba-rão do Mesquita 132. PABX:284-8294.
SANTANA CD 85 — Prata4pts ar cond. vd ray-ban elét.t. fitas ac. troca fin Rua Hu-maitá 68C 286-7597 LUCAR.

OPALA SL E COMODO-
RO SLE — Comp OKM
barato troco ou finan-
cio. PÕLUX. Rua Mariz e
Burros, 821. Tel. 264-
4484.

OPALA TRANSCOPAS 86— Já emplacado particular verMaris e Barros 856 bonitocarro excelente para Eco 92.

PAMPA 92 OKM — Todos osmodelos e cores. Pronta en-trega. O melhor preço do Rio.CAROLI-CAR. Rua Barão deMesquita 132 PABX .'8-'.8294
PARATI COMPRO — Du 83i 92. Cubro qualquer oferta..m 9292 Sr MARCELO'PARATI GL 1.8 90 Gas.11 único dono, estado O km,

,, ,acessórios de fábrica. Particu-,„|,u Tratar tel. 236-6893.
" PARATI GL 92 ZERO KM —
in Cinza Nimbus emplacada

v vãos verdes rádio am/fm 30/• milhões. Tratar Rodolfo 275-,,8,772
,PARATI GLS 90 — Ar t litas.
,j\iet. ún dn 11 000 kms ou
,mo preço tr/fin 12x Barão deMesquü,i 205 284 004.'. JOGELYN
PASSAT VILLAGE 86 - Serie especial, superequipado.8 950 mil Pintura orig. etcMariz e Barros. 974 - Tiiuca.LANCHES LISBOETA

lIiTI!

raTsif?fnrHil^[iVII®Jr! - 4
HTil' 

|1) yi 
|

Porá nós ©

seu tiseidb vale

muito mais!

Financiamento em até
1 1 meses pelo Banco GM.

VEiCULO AN0-M0D, COR COMB.

CHEVETTE SL 88 DOURADO ALC.

CHEVETTE SL 88 PRATA ALC.

CHEVETTE SL 89 PRETO ALC.

CHEVETTE SL 89(90 PRATA ALC.

CHEVETTE SL SO CINZA GAS.

KADETT SL 89/90 BRANCO GAS.

KADETT SL 90 BRANCO ALC.

KADETT SUE 89/90 PRATA ALC.

IPANEMA SL 90/91 BRANCA GAS.

MONZA SUE 4 PTS. 88/89 PRATA GAS.

CLASSIC 4 PTS. 88 AZUL ALC.

EQUIPAMENTO PREÇO

VIDROS VERDES 11.150.000,00

13.150.000,00

C0NJ. ELÉTRICO 21.890.000,00

PROFISSIONAIS CUIDANDO DO SEU CHEVP.OLET

Rua do Senado, 329 - (Esq. Av. Mem de Sá)
Tels.: 224-2000 - 232-5744 e 252-4825

Motoristas?

O caminho é

anunciar.

Linn. mno, tu.uw.wu,vu

COMPLETO 21 290.000,00

COMPLETO 20.880.000,00

t s All AS 18 iHS 
^

I CTCTm

j 
HONDA ACCORD I

1 PRETO 2 Pts I

IHONDAACC0R= !

ix: 92

BRANCO 1

I MITSUBISHI

|GSX 92
I VERM. C/COURO

Bsoa
JEEP CHER0KEE

LAflIDO 18

AZUL

ii

Veículos provenientes domorcado americano/a-daptaüos ao combustível/
climatizados com manual/
garantia/ass.técnica

S

ffBOpew

494-2100

mmk •

JwtíbK*
mmmmi

W

HSii

?



JORNAL DO BRASIL
sábado, 9/5/92 ? Carro e Moto ? 15

r~ 
MA ffiAUA BASRA ^

1V''H' 
'v' ^§k '*sS^

\00<&U 

-

!lw UN0S 89/89 BEGE 11.990.000 
|1||* UNO MILLE C/SOM 90/91 BRANCA 15.250.000 BPB 

——

unomillec/som 9^91 bege 14-4900Q° K| 
TSBKfMBfQ -arcondicionado-direcao hidraulica SI,800,000,

PR&MIO CS C/VIDROS EL£TRICOS 85/86 PRETA 8.990.000 B jjfj^

T PRgMI° S NOVlSSIMA 88/88 BRANCA 11.990.000 
' 

Rig ^706 V'^° e'^'C0 A »
" PR£MI0 CSL 4 PTAS. GAS. C/AR 89/90 BEGE MET. 19.990.000 ifffli ' 

;-r elbascompleta 86/86 branca 8.990.000 |1|| U^I01.6R -Bagagejifio-dJiPacadorc/ar

? ELBASGAS0LINA 89/89 BEGE 12mQ0Q E 374 check - trava eletr. 33.800,000,UNO MILLE C/SOM 90/91 BEGE 14.990.000 H§| 
w«'»vv,vvv,

UNO MILLE C/SOM 90/91 VERMELHA 15.390.000 Bij e'®tr" r°^aS a'™a

FIORINO NOVlSSIMA 91/91 BRANCA 14.890.000 
|||j| 

—" '
' pick up 1.5 gasolina 90/90 branca i3.49o.ooo ffel UffO1.6R solar-trava eletr. portas ;

V Zltc** Z r ZZ ! 
m.JP\jr -Vidroeletr.rodasalumioio-electrons 33.100.008,

1 UNO MILLE C/SOM 90/91 BEGE 15.180.000 W?M CheCk.

I.;™ UNO 1.6 R GASOLINA C/AR 90/91 CINZA 24.900.000
•GOLS MOTOR VOYAGE 85/86 V^RDE 8.990.000 MP|j|J|lMBULANCIA -CORipleta 25.800.000, i
VOYAGES 85/86 CINZA 9.890.000 ^§§1 WW,

T SANTANA CS 4 PTAS. C/AR 86/86 VERMELHA 12.990.0QG^^^^^^^' : "

|cM» SANTANA GL EQUIPADO 87/87 AZUL 1~~~  
—— ' ..

QUANTUM CL GAS. C/DIR. HIDR. 89/89 AZUL PICK UP HD1500 21.800.009,
QUANTUM GLS 2.000 COMPL. GAS. 88/89 AZUL B|| 3748~3707

CHEVETTE SE 86/87 AZUL 9 860.000 « . 
chevette se jj^/87 praj^ g gg0 ooo jjj|t| 

PICK UP HD LX1600 - vidro eletrico 23.990,000,

- 
"0PALA 

DIPLOMATA SE 4 PTAS. 6 CIL. 88/88 M 18.990.000 IS 3729

I MONZA SLE 4 PTAS. COMPLETO 88?^ 19.990.000 E§f|

ZZ. - 
^" 

C°MpTeta B 
FIORINO FURG&0 20.988.000,

 ESCORT XR3  lljj^UL MWERAL 10.750.000 Npli
Z DEL REY 1.8 GASOLINA NOVO BEGE MET. 15 490 000 Rill 3674*3719

:-~MONZASLE ^P%88 AZUL 17.900.Q0Q H ——— —— —— £_

I 
escort guaruja gas, c/ar novo 91/92 prata 29.880.000 |5 ILIA OIL 4 portas - bagageiro teto - desemb. ar quente vidro

L, ELBA S SUPER NOVA 89/90 BRANCA 15.990.000 131 070n o^nr ,,
E3| 3739-3735 eletr. Vidros climat. verdes electronick 20,900,000,

_i?!_ jSL JH '*>a'

OFERTAS QUE TOP AM ¥UD@ Hi check.
T UN0 CS 

 86/86 PRETA 7.990.000 @3 ' —

14)„ 
UN0S 

 88/88 VERDE 9.990.000 O UNO Ml l!E 17.800.000,
UN01.6 R GASOLINA C/AR  90/90 VERMELHA 21.190.000 EH 

3744-3746 
*•--

PR^MI°S 
GASOLINA 90/91 CINZA 18.990.000 $?wi -

PR£MIOCSL4PTAS C/AR 88/89 CINZA 15.990.000 W^m
UNO MILLE C/SOM  90/91 VERMELHA 13.990.000" |«j|| f2^^|Bl§f mm M JL

f 

_ 

• EMUiTAS©y™^s B gwinjis" TAXIS 1

H Grande oportunidade!

l,/l 

VBMA ME BUSCAE

gifffdM /k 

SdHOJi ;
sya eoocessionari®  ¦ .

.........325-4433 L

hE ^?ELBt:a$2a.3Sa42

Amakas.lQflOS Bflns sabado de8 as 20 h—domingo ate 14 h

muM

ZBmOLO

UNO MILLE C/SOM 90/91 BRANCA
UNO MILLE C/SOM

PRÊMIO CS C/VIDROS ELÉTRICOS 85/86 PRETA
PRÊMIO S NOVÍSSIMA 88/88 BRANCA
PRÊMIO CSL 4 PTAS. GAS. C/AR

ELBA S COMPLETA 86/86 BRANCA
ELBA S GASOLINA

UNO MILLE C/SOM

UNO MILLE C/SOM 90/91 VERMELHA
FIORINO NOVÍSSIMA 91/91 BRANCA
PICKUP1.5 GASOLINA 90/90 BRANCA

85/86 CINZA
UNO MILLE C/SOM

UNO MILLE C/SOM

UNO 1.6 R GASOLINA C/AR 90/91 CINZA
GOL S MOTOR VOYAGE 85/86 VERDE
VOYAGE S 85/86 CINZA
SANTANA CS 4 PTAS. C/AR 86/86 VERMELHA
SANTANA GL EQUIPADO

QUANTUM CL GAS. C/DIR. HIDR PICKUPHD1500

3748-3707
QUANTUM GLS 2.000 COMPL. GAS
PARATI CL 91/91 CINZA
CHEVETTE SE

PICK UPHDLX1600

3729

23,990,000,CHEVETTE SE

OPALA DIPLOMATA SE 4 PTAS. 6 CIL.
MONZA SLE 4 PTAS. COMPLETO

IPANEMA SLE COMPLETA

ESCORTXR3

DEL REY 1.8 GASOLINA NOVO

MONZA SLE

ESCORT GUARUJA GAS. C/AR NOVO ILiâ CSL 4 portas bagageiro teto - desemb. ar quente vidro

elétr. vidros climat. verdes electronick 29,990,000,

check. ""

91/92 PRATA
ELBA S SUPER NOVA 89/90 BRANCA

OFERTAS QUE TOPAM TUDO
86/86 PRETA

17,800,000,88/88 VERDE
UNO 1.6 R GASOLINA C/AR 90/90 VERMELHA
PRÊMIOS GASOLINA 90/91 CINZA
PRÊMIO CSL 4 PTAS C/AR 88/89 CINZA

I3d00 TÁXIS

Grande oportunidade

UNO MILLE C/SOM 90/91 VERMELHA

• E MUITAS OUTRAS •

*T»0C'HAD0<»0»K-|*|

sua concessionária

PABX......... 325-4433

Veículos Novos 325-3087 e 4433

Veículos Usados 325-3121 e 4433

Peças Genuínas 325-1081 e 4433

Serviços de Oficina 325-4433
Consórcio e Ieasmg3254433 e 3087

M das AméÉsm,1Q.&M
SÁBADO DE 8 AS 20 H — DOMINGO ATÉ 14 H
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©
© SANTANA CL 88 ou 90—4pts ar e dir.HANSAUTO R. Vise. do Caravelas. 55 T: 266-5162
OOOOOOOOO©<9OOOOOO©©©©0©OOO
oo©oo»oa©©©oooooo®©oooaaoa
o SANTANA GLS 88 cinza met. 4 pts compl. oo HANSAUTO — R Vise do Caravelas. 55 Ti 200-5102. Q

SANTANA CD 86 4 pias,gas., ar. direção, vdrs verdes,automát., elétr.. c/ manual, ra-rirade. 450-1406. Marcelo.
SANTANA CL 88 Ótimo es-tado, único dono, 50 000 km,álcool, azul extratos. Tel. 553-7654.
SANTANA CL 89 2PTS — Üdono álcool carro s/detalhemelhor preço do mercado T:267-9938/287-1494.
SANTANA COMPRO — Todos os modelos. Pago na ho-ra. SR. MARCELO 399-9292.
SANTANA EVIDENCE 89 —Preto ônix 4 portas completode fábr est OKm ót preçoNORCAR 494-2100.
SANTANA GLS 2000 89 -
Único dono. estado impe-càvol. Aceito troca. R. Ba-rõo do Mosquito, 424. Tol.571-8104.
SANTANA CL 90Gas c/ 13.000 Km

R. Bamblna, 80
266-7069

SANTANA GLS 87 — Complautom manual lat toda origmelhor preço vdo tre/fin T:2(37-9938/28/-1494.
SANTANA GLS 87 Compl.autom. manual lat. toda oriçjmelhor preço vdo. tre/fin T.:267-9938/287-1494
SANTANA GLS 87 - 4 ponas.champagne metálico, com-pleto fábrica, exc. estado. Tra-tar sábado 553-3643, domin-go 265-2350 e comercial391-0238/ 351-1899.
SANTANA GLS 88 — Rarida-do 4 pts ún dono compl
liJ.br. tr/fin 18 ms R. Bambi-na. 86 T. 266-7059 RALLYE.

~ SANTANA 0 KM
Pago 900 mil a mais na troca*»*v

R. Bamblna, 80
266-70B9

CLASSIFICADOS JB - 580-5522ftmnae pot teiofone de 2- afc/Uk-uu para 'odas as (.-cJiçòc-oal<.' á;< 18 horas,

SANTANA GLS 88 - 4 ptas,metálico, completo fábr., 2odono, exc. estado. Tratar sá-bado 553-3643, domingo265-2350, comercial 391 -
0238/ 351-1899.

SANTANA GLS 89 — 2ptsmet ar dir etc. ót. est. pc. rod.exc. preço tr. fin. R. BrãoMesquita 205 T. 284-0944JOCELYN.
SANTANA GLS 89 - 33.000Km. 4 portas, grafite, ar. dire-
ção hidr., v. elétr. Cr$ 24 mi-Ihões. Tratar tel. 710-6113.

SANTANA GLS 90 — 4 ptshidr. ar dir. etc. 11 OOOkm undn ót preço tr. fin. 12x R. Ba-tão Mesquita 206 284-0944JOCELYN.
SANTANA GLS 90 ¦ Gasoli-na, 2 portas, verde metálico,novissimo, completo, Cr$ 29milhões. Tel. 227-6939.
SANTANA GLS 91 - 4p (tenho 2) mecânico e automáti-co ar cond. dir hidr. gas complde fáb. ót. preço. R: Barão deMesquita. 205 T: 284-0944JOCELYN.
SAVEIRO 1.8 CL/92 — Bege.c/6.000 Km. est/0, fin. Ac/trc.Abt°. dom/18 Hs. PBX: 541-1696'LIAN.
SAVEIRO 92 OKM — Todosos modelos e cores. Prontaentrega. O melhor preço doRio CAROLI-CAR. Rua Ba-rao de Mesquita 132 PABX:284-8294.
SAVEIRO CL 89 • Branca,único dono. R. Adalberto Fer-reira, 177. Leblon. Tel. 274-3444. AUTONOMIA.
SAVEIRO Consórcio nãocontemplado, plano 31 cotas,aproximadamente 1/3 pago.Tratar tel. (0242)42-3294.

SAVEIRO CL 1.8 92Ultimo código só 24.900.000.

R. Bamblna, 86
266-708»

SAVEIRO GL 90 1.8
— Gas., pouco rod
266-3200.

TRANCA BOLETO
3x 3£.m@,

pelo preço
à vista

TRANC* condições super tranqüilas pra

»§l!ooo, deixarseucarros^

pelo preço à vista

ALARME SHURLOK
C/CONTROLE RE5V1OT0

to 240.000,
Pelo preço à vista

ALARME KAWOA
C/ CONTROLE REMOTO

Combate
2x 189.000,

pelo preço à vista

A VISTA = A PRAZO

TRANCA CARNEIRO
2x £40.000,

pelo preço d vista

Financiamento próprio.
Preços para pagamento
em cheque ou dinheiro.
Aceitamos cartões de
crédlta

SATURN SL 2 924 pts v. opc. e cores
U$ 30.000,

286-4340 • 267-1482

SATURN SL 1 924 pts v. opc. o corosUS31.000,
286-4340 * 267-1482

TANGER 91/91 — Sevetse.completo de fábrica, toca-fita,roda de liga leve. bcos. altos,único dono. Troco e facilito.Tel: 295-2499 ZAIDAN.

JoséKrémnitzer • leiloeiro público 
'

Asu&sons e Planapmento de Vendas em Lmlio

LEILÃO NO DEPÓSITO

60 VEÍCULOS
DE CIAS. SEGURADORAS

Veículos sinistradose não sinistrados
Váriasmarcase modelos

Quarta-feira, 13 de Maio de 1992 às 13h na
Av. Automóvel Club, 5.335-Vicente de Carvalho

J Visitação: Dias lie 12/05 das 8 às 16 h c no dia do leilão a
^aitir 

das 8h no local do leilão e na Estrada Intendente Maga-íães, 1255- Campinho (Depósito D).Informações no escritório do leiloeiro. Fax: 220-4274

Churchill, 129 sll. ?04, RJ- Fones: 532-2343. 532-3132 ¦ Télex: 39843

¦K

Se você é daqueles que acha que
um Chevrolet zero é quase o preço de um
importado, a Resolve mostra
o preço da verdade.

nacionais
.h GHEVEnEJUMIOH' 6 790 ¦-^Í^IÍTW)IPADISSIM°

15 230' 
MONZASUE efi completo
21 450' 
MONZA CLASSIC EFI
7.1 800 _' 
DIPLOMATA 6C AUT
830" 

CARAVAN COMOD 6C
23 700 __
C-20 c/s gas
VI 900" 
D-20 conquest
26-1/0"C.OUPLA GAS COMPLETA
2; 140"vERANFlO C l COMPLETA
35 000 _ .... IXl Pt

Vetculos com
excluiuva proteçãoRoad Serviço.

ladalaika
6 990
SUZUKI SWIFT GL
21.500
SUZUKI SEDAN 4P
30.200"hondÃcivÍCE^
39.500
HONDA ACCORD EX
49 900
HONDA ACCORD WAGON EX
51.000 —¦7^PM?rsÚBÍSHI GAS
33.000'7^?1^TÍÚBÍSH1 DIE
36 000
C-DUPLA GM IMPORT
.15 noo
PLYMOUTH VOVAGEUR
55.000 

o
LHtVHOtf T

Resolve
Rod Amaral Peixoto. 3001
Niterói -Tel. 717-0272
Fdv 717-6074
Telex 102II Vi7Io

MWM A
liai

TAXI — Chevette ou Ka-
dett OKM barato troco
ou financ PÔLUX Rua
Mariz e Barros, 821 Tel.
264-4484.

TEMPRA OKM — Pronta en-treya. O melhor preço do Rio.CAROLI-CAR. Rua Barão deMesquita 132. PABX 284-8294.
~7-<h'ÚrldritJ-S

TOYOTA PASEO 92V. opcion. o coresUt 31.000,
286-4340 * 267-1482

TOYOTA PREVIA 92V. opcioii. e corosU$ 54.000, »
286-4340 * 267-1482

TOYOTA CAMRYIE 92V. opcion. o coresUS 49.000.
286-4340jJ67-1482

U
UNO OKM TODAS AS CO-RES — E modelos. Prontaentrega. O melhor preço doRio. CAROLI-CAR Rua Barãodu Mesquita 132. PABX 284-8294.
UNO 1.5R/88 — Azul, compl.

(-) ar. est/0. fin. ac/trc. Abtudom/18hs. PBX: 541-1696'LIAN.
UNO 1.5 R 88 - C/ar de fá-brica, Ref. 143 promoção CrS1 b 500 mil AUTOFACIL REV.FIAT. R. Sá Freire, 139 (esq.Av. Brasil) 580-9329/580-6677.
UNO 1.5R/89 — Amarela,compl. c/ar, est/0, fin. ac/trcAbt° dom/18hs. PBX: 5411696'LIAN.
UNO 1.5R 89 — Completa (ar) novíssima, ún. dn. ót. preço, tr. fin 12x Barão Mesquita.205 284-0944 JOCELYN
UNO 1.5 R 89 - Preta, álcool,completa, c/ ar, vidros Ray-ban, rodas. Particular. Tratartel. 399-7897
UNO CS 88 Bege, 5 mar-chas, álcool, 32.000 KM, melhor oferta. Praia de Botafogo130/601. Tel. 552-3124.
UNO MILLE 91 — 084 Promoção Cr$ 14.900 mil AUTO-FÁCIL REV; Fiüt Filial R SãoCristovão 786 - 264-0522
UNO MILLE 91 - Cuva, gasradio AM/FM 5 m. bancosaltos, limp e desemb. tras..IPVA/92 pago CrS 14 milh. T294-6364.

UNO CS 88 - Ale azul pneusradiais 5 marchas banco altoexc est LA MOTO Real Gran-deza. 312 Tel: 266-2760.
UNO COMPRO — Paçjo àvista Rua Jardim Botânico514 Tel;,: 537-2613/286-0255
UNO 1.6 R 88/89- Completo ref. 090 promoção CrS21.900 mil AUTOFACIL REVFIAT FILIAL R. S. Cristóvão786 264-0522
UNO COMPRO — Todos osmodelos Todos os anos. SrMARCELO 399-9292.
UNO CS 89 — Cinza met. álcbom estado, revisado. Troca/Fimjnc MESBLA VElC —
Tel.: 295 8887

UNO CS 89 — Prata,
gas., ót., est. LOLA
266-3200.
UNO CS 91 — Gas preto Okmnunca rodou exc. oportunidade ac troca Haddock Lobo382 T 264-0802 CARROCAR
UNO 1.6 R ANO 91 - Preto,gasolina, sem ar condiciona-do. Tel. 226-8809
UNO 85/87/88/89/90/91 -
CSe91 Mille est. de OKm tco.fac. 24ms R. Piauí, 72. tel.:289-5545 SANTOS AUT

UNO MILLE 90/91 — Bomestado, Ref. 201 promoção.OS 14 900 mil AUTOFACILREV FIAT R Sá Freire. 139
(fibq Av Brasil) 580-9329/580 6677

TRANCA
MULT LOCK

2x 189.000,
pelo preço à vista

ALARME BOSCH 1
C/CONTROLE REMOTO

2x 240.000,
Pelo preço à vista

hrtfcFWh* 
)

ff!'

Rua Rlachuelo, 136 - Centro
Tel.: 507-1991

Rto Sul - C2 Azul
Tel.: 542-2846 / 275-9546 / 295-8748

UNO CS 90 BRANCA NOVÍSSIMA. #HANSAUTO R. Vise. de Caravelas, 55 T: 266-5162 «
•••••••••••••••••••••••a

m

UNO 90 1.6-R — Completo,
gasolina, pouquíssimo roda-do! Troco/Fac. Garantia dequalidade M.K O AUTOS —V. Pátria. 374 286-6105 AA-VURJ-090.

J UNO 1.6 R 90 - preta e branca. ®
^ HANSAUTO R.Fc°Otaviano, 41 Tel.. 521-4488 ©«•••••••••o»ooeooo©©ooo©oe

UNO 1.6 R 90 Gasolina,impecável. 191 pronto-uio Cri» 21 900 mil AUTOf ACIL REV FIAT R. Sã Fiem-,139 (esq Av Brasil) 580-9329/580 6677.
UM MUETÍÜvTPago 900 mil a mais na trocj

R. Bombliin, QS

UNO MILLE 91 — Gas -branca - compl - v verde tórm.limp. traz. 5m duplo retrovisor- LA MOTO. Real Grandeza.312. 266-2760
UNO MILLE 92/92 - Verdeguarujá gas pronta entregamelhor preço do Rio CARÒ-LI-CAR R. Barão de Mesquita132 PABX 284-8294
UNO MILLE 92 Toda:. ,iscores. Pronta entrega O mo-llior preço do Rio CAROLI-CAR. Rua Barão de Mesquita132. PABX 284 8294

fpysiil buge
266.4499 |

UNO MILLE BRIO 91 üaVermelho, estado 0 km. 5'código, vários opcionaispneus 165 T 284 863b
UNO S 90 Álcool pietalimpador e desembaçador trj-seiro Igiiül Ükm Av PradoJúnior 238 A F 542 194b
UNO S 90 Gás u dono '»

M estepe novu lat tod.j oirjmelhor pco do merc Confii.j'r. 267-9938 287 1494
UNOS 92/92 - Vermelha gu.-.pronta entiega melhor preçodo Riu CAROLI-CAR R B,,rão de Mesquita 132 PABX284-8294

CAPITAL

J^GIRO.

Apollo GL 92 Prata lunar gas 26,100, Versailles Ghia 92 Verm. Cambridge gas 53.600.
Apollo GLS 92 Bege Senegal gas 39.600, Chevette DL 92 Cinzaaustim gas 17.600.
Apollo GLS 92 Verm, montana c/ar gas 41.000, Monza SL 1.8 92 Prata niquel gas 28.100.
Santana CL 92 Cinzaandino gas 35.600. Monza SLE 2.0 92 Cinzaquebec gas 39.000.
Santana GL 92 Cinzanimbo gas 43.000. Monza SLE 2.0 92 Azul milos compl gas 47.500.
Santana GL 92 Verde pantanal c/ar gas 44.000. Monza Classic SL 92 Azul gythion gas 51.000.
Santana GLS 92 Azul infinito gas 53.600, Kadett SL 92 Azulandros gas 24.600.
Quantum CL 92 Preto classico gas 40.000, Kadett SLE 92 Verde moaena gas 31.600.
Quantum GL 92 Cinzaandino gas 48.600. Kadett GSI 92 Vernirodes gas 51.000.
Quantum GLS 92 Cinzanimbo gas 61.600, Kadett GSI 92 Converslvel brancogas 57.000.
Got CL 1.6 92 Branco gas 18.500. Opala Comodoro 92 Verm, ciprius 6 cil gas 42.000.
Gol CL 1.8 92 Azul boreal gas 20.000, Opala Diplomata 92 Preto memphis gas 56.600,
G°IGL 92 Verde pantanal gas 22.600. Caravan Comodoro 92 Cinzaaustim 6cil gas 43.000.
Gol GTS 92 Azul astral gas 33.000. Caravan Diplomata 92 Preto lormal gas 52.000.
GolGTI 92 Verm, montana gas 40.600. ElbaS 92 Verde guaruia gas 19.000.
Voyage CL 1.6 92 Azul indico gas 19.000, Elba Weekend 92 Azul riviera gas 22.000,
Voyage CL 1.8 92 Prata lunar gas 22.500, Elba CS 92 Cinzaargento gas 20.500.
Parati CL 1.6 92 Bege Senegal gas 23.600, ElbaCSL 92 Verm, perolizado gas 27.000.
Parati CL 1.8 92 Branco star gas 26.600. Premio 92 Branco gas 22.000.
Escort L 1.6 92 Verde Vermont gas 18.400. PremioSL 92 Vermelho gas 19.600.
Escort L 1.8 92 Dourado laredo gas 21.000, Premio CSL 92 Cinzanetuno gas 26.000.
Escort GL 1.6 92 Prata gas 21.600, Uno 92 Verde guaruja gas 17.000.
Escort GL 1.8 92 Azul denver gas 24.400, Uno CS 92 Begeavorio gas 19.000,
Verona LX 1.6 92 Verm. Cambridge gas 23.000, Uno1.6R 92 Preto gas 27.000.
Verona LX 1.8 92 Azul miramar gas 25.500. UnoMille 92 Branco gas 14.900.
Verona GLX 92 Preto dakar gas 35.000, Fiat Heavy Duty 92 Cinzaargento gas 16.500,
Versailles GL 1.8 92 Cinza jaguar gas 32.000, Tempra Prata 92 Preto gas 44.600,
Versailles GL 2.0 92 Verde filadelfia gas 37.000. JempraOuro 92 Verm, perolizado gas 60.000,

267-1482

Visconde de Pirajá, 351 -10? andai"

imzn icMiraoi.y

I, I G KJ E

IPar-a AttMmcicir'.

580-5522

m

89 |unico dono |
266-4499 |
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Fa$a sua ofertai

Aqui você não perde Negócio em veículos Novos e Usados

J4

Unhachevrotei

0 Km

Chevettes. *

SLE 2 

tf 
ci»

Caravans 
• Ambui

KKaade«Conve?We,

Ipanemasss-

menor 
preço

da REDE

cnevettejunior

mm MTMBICIIDO

l íptíte e !sp ¦ fet Mu bsIí pis

ÍÕIKA BARCE1.0HA 
2 e 4 Portas

modelo-Venha 
Conhece-lo.

novo
>0<

MARAJOSL ALC. 89/89 BEGE WG-2327.
' 

MONZA SL/E 2.0 C/DIRECAO ALC. 87/87 BRANCA XF-5853

MONZASL/ECOMPLETO AUTOMATIC ALO 88/88 PRATA ZD-41.33

DEL REY GHIA—COMPL. ALC. 88/89 CINZA ZD-6408

PARATIGLS COMPL. ALC. 88/89 PRETOONIX QG-28f

QUANTUM GL ALC. 86/87 AZUL JV-3382
¦ -—— 5TBT-

DEL REY GHIA S/DIRECAO C/AR ALC. 86/86 DOURADO XJ-9760
' i ttso

PAMPA S (SERIE ESPECIAL) 
"MOTOR 

1.8" GAS 90/90 AZUL LM-343J}

UNOCS ALC. 89/89 CINZA LW-14?

UNOCS ALC. 89/89 BRANCA ZC-822J

UN01.5 R ALC. 89/89 AMARELA WE-7641
' KM¦ __ —

UNOS GAS. 91/91 CINZA NL-36S6

CHEVETTE SL ALC. 89/89 PRATA WH-4334

CHEVETTE SL ALC. 88/88 PRETO ZF-2373
______ **1

CHEVETTE SL ALC. 88/89 MARROM WG-4275

MONZA SLE 1.8-NOViSSIMO ALC. 88/88 VERMELHA ZC-6T91

MONZA SLE 4 PTS C/TRIO GAS 90/90 AZUL ZK-6440

CHEVETTE SL ALC. 88/89 BEGE ZI-2645

CHEVETTE STD ALC. 84/85 BRANCA UP-4764 8.500.000

ESCORT GL ALC 86/86 PRATA WE-3653 10.990.000

VOYAGE LS ALC 83/83 BRANCA UU-3505 7.500.000

UNOS 
ALC. 89/90 

VERMELHA ZK-8819 12.990.000

CHEVETTE STD ALC. 86/86 MARROM VN-0016 8.800.000

CHEVETTE SL ALC. 88/88 PRETA ZA-7145 10.900.000

KOMBI STD ALC. 89/89 BRANCA OL-4772 12.990.000

OPALASL ALC. 86/86 DOURADA VZ-1161 9.900.000

TAXISTAS! 30% de Entrada, saldo em 24 Meses - 
FINANCIAMENTO PRÓPRIO - NÃO PERCA!

A! ESTÁ: O REI LHE OFERECE VANTAGENS QUE SÃO VANTAGENS

Na compra de Chevrolet @§CH GRÁTIS um sistema
ROAD SERVICE de assistência ao proprietário

ióiaiEPABX — 342-4277

A SUA CONCESSIONÁRIA A

¦¦y.umMi,M^vwmstaaum&aii^iiix 

Veiculos Novos
Veículos Usados
Serviços de Olicma
Peças Genuínas
Governo e Frotista
Consórcio e Leasmg

FAX 342=®'182

TELIX - 02134121 WJA

f€Ç$kS

QUETEM

Serviços com Peças genuínas GM

Çhevrolel

EdganlrnScl^BB

«iJicwgpgpí

2a Â SÁBHS0 BE 8 ÀS 20i - DOMINGOS ÃTÉ 14H.

e



IquemtemquerodarI

EOSEUCARgQ

nAovoce.

A Carrocar e a unica que 
fern 3 endere^os 

• 
B

para 
voce comprar seu 0 Km polos gj

I BBHW^^asSjJEiSHl melhores 
pre^os do mercado. H

Venha logo. Ou voce prefer© jfl

ficar rodando 
por 

at? 
• 

j

mm i§' rL ! • v'V .w>._.lA'.j |.'S^ HH .y. gP4**^ ft., .t^ti ^i^Hr ir v SwIwH BP**51® 9B6| ft W^irTjr^i sriiwri r***5

UNO MILLE i8.r«o GOLGTS a©,©®© vl

HMO iT.a«© ESCORTXR3 30.1 o© H

TM CHEVETTEDL 17.98© GOLGTB 40^560 I

=| GOLCL 19.9SO KADETTGSI ¦ VV^®AOO I

fl ESCORT sm.90© ICADETTGSICOMV. »©.«©©

PR EM IO ie,t®o VERONA GLX 3©.2©<2» &

VOYAGE GL 20.300 MONZA CLASSIC &6.T2& I

: 
'S bCHDETTSL SS.4&& PARATS 

GLS 30.8OO ft

II PMMTBO. a4.38C QUANTUM CL @a.a©® p

VERONA LX S4.&&0 VERSAILLES GHBA S4.66© H

."! BPANEMA SL *;'2«jMiO SANTANAGLS 1

APOLLO GL 2S.i©o IPANEMASLE ao.aoo &
¦i MONZASL 30.480 TEIVIPRA PRATA 40.3S0 |
¦ 

SANTAN A CL 3S.6SO. TEMPRAOUK0 49.98© 1

1 

VERSAILLES GL [ .:-i 35.63® CARAVAM DIPLOM. [ 
81 3QO 

__ j |
Vendas por intermediate). Frete, ©mplacam^ opcionais nao incluidos. Pregos sujeitos a alteragoes de mercado. 

^

A 
primesra 

revenda mullimarcas do Rio. 8

Sodas as marcas e modeSos ncscionciis em um so iugar. If

J 
TIJUCA TIJUCA COPA-PRADO JUNIOR 

^mmmrn^ H

aj: Haddock Lobo, 382 Conde de Boirfim, 838 Pea. Demetrio Ribeiro, 99 P

I 264-0802 288-1462 541-0095 carrc*^"' |j

 \

cmosi 
©^t^dop^

Mecanica Rapida
O FREIO O SUSPENSAO O ELtTRICA

| OFERTAS DA SEMAMA
> AM0RTKED0RES JOGO C/4 PEQAS ;

]C;'< VOLKS 1300L—1500—1600 139.000.
5? r: CHEVETTESTD—SL-SE-SLE  ... 169.000.— ^ MONZA  ,.279.000. i

GOL/VOYAOE/PARATI ,245.000.£ uj PASSAT  r.r^lc, ¦•• 1^5 000.S ANT ANA/QUANTUM  . O WV--•••• 39000°-
Q ESCORT (TURBO GAS) 545.000.CORCELII/DELR3EY....V.... C*. 2S5.000."Z^r. UNO/PRfeMIO ATfe 10/85 485.000.•< u UNO 86 ATfi 88  520.000.>g PRfMO/ELBA 86 ATt 88 545.000.
C DATES IAS

^ DraEX E VULCANIA 1 AN0 DE GARANJJA
2-tL 43 AH...' 94.900!SI AH  115.590.<>5 AH  . i." «•".

1rtVOS s
BUMS |
ELETOCA I

Wmm
it»

¦. :¦- - • . ¦- :

QUEM TEM QUE RODAR

É0SEUCAR|0„

NAOVOCE.

A Carroçar é a única que 
tem 3 endereços

para você comprar seu 0 Km pelos

melhores preços do mercado.

Venha logo. Ou você prefere

ficar rodando por aí?

GOL GTS

ESCORTXR3

GOL GTS

KADETTGSI

KADETTGSI CONV.

VEKONAGLX

MONZA CLASSIC

PARATI ÊLS

QUANTUM CL

VERSAILLES GHIA

SANTANA GLS

IPANEMA SLE

TEM PRA PRATA

TEMPRAOURO

CARAVAM DIPLOM

29.98&

38.1©©

40.88©

Mmmm

ilíilfe

iiiifãw

rnêmma

39.880

S4.08O

s@.eao

30.800

40.380

49.980

61.300

Vendas por intermediação. Frete, ©mplacamento e opcionais não incluídos. Preços sujeitos a alterações de mercado

A 
primeira 

revenda multimarcasdo Rio

Iodas as marcas e modelos nacionais em um só lugar.

TÍJUCA TIJUCA C0PA-PRAD0 JÚNIOR

Haddock Lobo, 382 Conde de Borrfim, 838 Pça. Demétrio Ribeiro, 99 £

264-0802 28S-1462 541-0095

DISQUE

CARROCAR

ÁV: Jansen de Melo, 1Ó44 \
Te».: 719-9108

JORNAL DO BRASIL

lKt3t8^3 griteT
Pinntoiro 4- Tras^ 4 pepas a vista ou 3X
Gol/Voyage 225.000, 110.000,
Chevottc 156.000, 7S.OOO,
Passat 178.000, 85.QOO,
if^onza/Pel Rey/Corcol II 24Q.000, 12Q.OOO,
Fiat 147 (cartucho) 228.000, 1 2Q.OOO,
Santana 355.000, 1 6Q.OOO,
Escort Turbog^s 498.000, 22Q.OOO,

(•SVoIko 1.SOO 128.000, 64.000,!¦ I WIlUlMIMWIIIlrtBWHIIIII I II Ilnli

MOLAS H0ESCH
Chevette -.q
GoiA/oyags
Passat 'ücPfc^
Escoft

VERANEIO 89 Pratocorripl fab. et>t. Okm vendo se
por pr»H;o de promoçãoNORCAR 494-2100

VERONA 1.8 GLX/90 ÃkTdourado met est/0, fin Ac/tre Abt( dom/18hs. PBX541 1696* LIAN
VERONA 92 OKM Todos

oti modelos e cores Prontaentrega. 0 melhor preço doRio CAROLI-CAR. Rua Ba-rão de Mesquita. 1 32 PABX284 8294

VERONA GLX 901.8¦ No vis c/gar LOLA
266-3200
VERONA GLX 90 1.8 GaTazul metal todo orig ún do-no compl fabr est dn-OKMot preço T 267 9938/2871494

PROMOÇÃO
Disco de Freio Colocado
PASSAT/GOL/VOYAGE

18.000,

LOUCURA TOTAL
Silencioso tras.

AbaladOf Chovetta esport.
COLOCOCADO

10.000,

Tradição há 17 anos
Rua Domingos Lopes, 386 - Madureira

Antes do bombeiro - antes do borracheiro

Tel.: 450-1093
Nossos serviços: cambagem, alinhamento,

balanceamento, suspensão em geral.
VERSAILLES GHIA 92 -

Cinza jaguar gasolina 2 ptscompleto fábfica. NORCAR494-2100
VOYAGE. GL 89 - Superequipado baixa quilometra-gem CrS 17.800.000 HaddockLobo 382 T. 264-0802 CAR-ROÇAR
VOYAGE GL 90 1.8 - Gasverde metálico impecável CrS19.800.000 Haddock Lobo382 T, 264-0802 CARRO-CAR
VOYAGE 92 — Todos os mo-delos e cores. Pronta entrega.O melhor prço do Rio. CARO-LI-CAR Rua Baráo de Mos-quita 132. PABX 284-8294.
VOYAGE PLUS 89/90 1.8 -Prata. gas.. único dono ótimoestado revisado. Troca/ fi-nane MESBLA VEIC Tel295-8387
VOYAGE S 84 -Ü 'dono, c/40.000km, est'0, fin Ac trcAbi dom 18h-, PHX 'jil

1596'LIAN

RL CENTRO AUTOMOTIVO
ALTA TECNOLOGIA EM

MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS

REG. ELETRÔNICA
© SUSPENSÃO
O FREIOS

MECÂNICA DE MOTORES

VOYAGE CL 89 — Cinza gra-fite, gas, estado de novo, ven-do ou troco por Voyagtf 85/86 Tr: 567-3114
VOYAGE COMPRO — Pogo

à vista Rua Jardim Botânico514 Tels 537-2613/286-
0255

BATERIAS {V

AMORTECEDORES^
Mecânica Rápida

• FREIO ® SUSPENSÃO O ELÉTRICA

| OFERTAS DA SEMANA
i > AMOItlKtDOSES JOGO C/1 PEÇAS

VOLKS 13001,—1500—1600 I" jr CHEVETTE STP-SL-SE-SLF.  ... 160.000.-2 MONZA  ^O..',279.000.GOL/VOYAOF./PARAT1  CJT: UJ PASSAT  r.TÍvC* ... 195.000.:D SANTANA/QUANTUM  . O.... 390.WK).
) £ ESCORT (TURBO GÁS) -0%^ MS.OOO.CORCELn/DELREY....V.... 285 000.
; lõ DNO/PRÍ3inO ATÉ 10/S5  485.000.'. — UNO 85 ATÉ S8  5:il.»nll.PRÉMIO/ELBA 80 ATÉ 88  
? BATERIAS
f DUREX E VULCAN1A 1 ANO DE GAÍANJIA
:ü 43 ah...'! 94.900!5-1 AH 115.500.65 AH i 2V.'XH»

SUPERPROMOÇÀO PASTILHA DE FREIO COBREQj
Estr. Tindibo, 1 752-B - Taquara

S392-9072

VOYAGE SL 91 - CL 91 - CL90 - CL 89 EST. DE 0K —
Tco fac. 24 ms. R Piaui 72 T.:289-5545 SANTOS AUTO-MÓVEIS

Caminhões

Ônibus

VW/ BABY BUGGY 1 500 75MODELO 75 Gasolina,branco, ótimo estado USS 2 |mil Tratar 226-8914

CARRETAS GRANELEIRASRondon. rodoviárias, 3 ei-xos Preço a comb. Tr. (0242)31 1 360 c/ Célio

CLASSIFICADOS J8
580-5522 Anuncie Dnr
tel,; f(,ne cie 2 d 61 (--ira
p a todas as • cíiçc-ís
ate as 18 noras, p ir?, as
edições de domingo e
2 feira il« js 20 Nxas
¦ sexta tetra

Autopeças

Acessórios

Oficinas
AR RERIGERADO P/ auto-móvel, completo, ano 90.

pronto p,/ uso. CrS 750 milTratar: 2-' feira, 253-9065.

Motocicletas

Ciclomotores
Bicicletas
HONDA CB 450 ANO 90 -
Vendo, 9.000 Km, ótimo
estado. Tratar: 253-
0457/265-7634.

HONDA CG 125 Carrjo 92branca OKm CAROLI-CAR RBarão de Mesquita 132 PABX284-8294.
KAWASAKY MIM.IA ZX 1190 — Preta pouquíssimo rodcompl. R. Barão de Mesquita205 284-0944 JOCELYN.

Veículos

F 4000 ANO 90 35.000kmcarroceria direção1 5.0C0.000.00 mais parcelasJosé Luiz 711 9706

©©oeooooo©©ooo®oo©oo©o®oa(S
l VERONA GLX 90-Cereia, compl. J
O HANSAUT0 R Vise. de Caraveias, 55 T: 266-5162 a
©©©©©©¦9O8O0GO.©©®©®©©®®®®©©
OeOO©<3>Õ©OOOOOOSOÔOOOO04)fflOO

VERONA GLX 90 — cinza met. compl. ®
e HANSAUTO — R Fc Otaviano. 41 Tel.: G21-4488 0
ooooeeoooooeaoeooooosoosoe
eo0O©<sôoooo®©0eo©0ffloso«)Q®©
o VOYAGE GL 87 — branco, ar !

HANSAUTO — R. Vise de Caravelas, 55 Tel.: 266-5162 ©
©0©s>a©«0o©©QQe©oe©©Q©©o®o»
9Ô©l3O«OO®O®«Cí9OO0OO0í4O6eO

0 KM os os modelos, ótimo preço. ®
a HANSAUTO R Vise ae Car?velas, 55 T: 266-5162 o
0©OO0Í5OO®@®0O®©ÕO@$^ÔÔ©0©8
VERONA LX 91 - Compl VERONA 13 LX 91)

) .« est 0 t"' Ac tre Aht Compl. i ) ,ir esl 0 lin * "c
dom/18hs PBX 541 PBX 541-1696 Abto domfiyti ! IA.\ Kti.uIo 18 H- LIAN

VERONÍl GLX 91
GAS. C/13.000 KM

R/Bamblna, 83
2®<3>?0£9

VERONA GLX 90/91/92 —
Compro pg 900 mil ac domercado T. 266-7059 Bota-fogo Sr. Santos sábado ató18h.

VCHONil 0 KM
Paqo 900 mil «i mais na troca

fSUÊSB
R, Bamblna, 06

VERSAILLES 92 OKM Todos os modelos e cores Pron-ta entrega O melhor preço doRio CAROLI-CAR Rua Barãode Mesquita 132 PABX 2848294

L!

LI
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% Se disser que vai direto de casa pro trabalho, ganha (L6% 1
.«•*£&V$ (#£/ »<*«£:^5 g/r//." ;-•—-Cf v

;% ; , 1 Se disser que leva sempre a sogra pro passear, ganha 0*9% 
r 
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S- . ...,m^ Se disser que vide de cosado 4 bo®, ganha 1,0% s¦-"^^ » 6',M,
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Av. dos Democraficos, 2.047 e 2.085 f,3 
J

Bonsucesso - RJ - Tel.: 290-2212 ^

A Disnave dá desconto em cima

de desconto. É a promoção
Consumidor Padrão.

Basta cheqar e dizer como

;km, qualquer
;eja o modelo,

do buscar seu

Disnave. Você

ervalorizaçÕQ

financiamento

nós aceitamos

de consórcio;.
que o cliente padrao ganh<
na compra de toda a linha

GANHAR ATE 5% NA DISNAVE

Disnave

sábado, 9/5/92 ? Carro e Moto ? 19JORNAL DO BRASIL
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Plantão:

Dias úteis até 19h

Sábado até 18h.

Domingo até 15h

Av. dos Democráticos, 2.047 e 2.085
Bonsucesso - RJ - Tel.: 290-2212
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| 
GOL, VOYAGE, PARATI, SAVEIRO 1

I APOLLO, SANTANA i QUANTUM COM |

I 0 MELHOR PRE£0 DO MERCADO. |

© Temos financiamento © Aceitamos o seu carro

as melhores taxas. marca, na troca.

© Aceitamos todas as Cartas de Consorcio.

j m\V\  Quem cornpra na Aboligao tern servi^o i|HRB

gratuito de reboque, 24 horas por dia, ||R|

| 7 dias da semana, em todo Grande Rio. Ipffl

SERVIQO DE REBOQUE 249-8073 
llllt

24 HORAS - GRATUITO |3fl 269-3596
VSIido para o Grendo Rio. >- 4,|

?| plantAo sAbado Alt 18 h. J

fl ^ SB3SS 1
/ILargoS JKOTF 

" 
wSPSPila

da Av. Suburbans £?>9 an
Abcxi^o—— Bons Senfk@Bo Bom Negocios, ZONA SUL fogs

¦ 
i 

n@r 

¦ 

2itfi22 ¦
Ab°M° jj|| Suburbana, 7570 - Telex; 34-290 - Fax: 593-1806

W^y: -v

.•/&&: -v(v »- • '"'f ."V.tf.v 'W'. • r.'- £*'
.-rt^VV,7
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Ê 20 ? Carro e Moto ? sábado, 9/5/92 JORNAL DO BRASIL

• Temos financiamento

em até 1 2 meses com

as melhores taxas.

© Aceitamos o seu carro

usado de qualquer
marca, na troca.

© Aceitamos todas as Cartas de Consórcio

Quem compra na Abolição tem serviço

gratuito de reboque, 24 horas por dia,

7 dias da semana, em todo Grande Rio.

Proteção de mãe.
249-8073

O 289-3596
SiiWãÇO DE REBOQUE
24 TOUÂS - GüMurm
Válido para o Grande Rio.

PLANTA© SABADO ATE 18 H

Av. Suburbana
Abolição

Âv. Suburbana, 7570 - Telex: 34-290 - Fax: 593-1806Abolição

IE Ei

E
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GOSTO NAO SE

DISCUTE,..

SE COM13BNA!
S.ibc aquele velho problemadr pedir uma pizza que sempre

\vm com alguma cois.i que vocà nào
quer? (>u então taltando aquele
ingrediente que você mais gosta?Personale Pizza resolveu isto
para você com a pizza pcrsonali-zada que você sempre quis pedir.Peça sua pizza exatamente

como voee quer, e/tague pelosingredientes que escolher.
I so lera nossa lista de opçõese telefonar.
Mais rápido do que vot e

pensa, receba em casa a pizzacom a sua combinação, paraacabar de vez com qualquerdiscussão.



¦ w ossa pizza básica é uma pizza media, grande ou
gigante de muzzarella com molho de tomate.

Você só paga a mais por cada ingrediente adicional quevocê quiser combinar.
E o melhor: todos têm o mesmo preço.E só escolher entre as seguintes opções:

© Tomate © Presunto

© Cebola © Ovo

® Calabreza • Frango

© Alho e Oieo © Aliche

© Champignon © Azeitona

© Catupiry -— ® 4 queijos
tsubslilui .1 miuz,mW£ V fl S QfClont.iconi,) V.uiKwdwnto <> , onl.i sri comit Id(ln um.il) itwrcdirntf. ,tdu (Onj/si

< ¦¦lj.lt. -Jit, ft ft 

Consulte também nossa lista de refrigerantèsie perve/às.Entregamos todos os dias das 11:30 às 24 horas (Sexta e Sábado ateI hora da manha)?- —- —— J

325-0203
ENTREGA LIMITADA A BARRs\

'U'. das Américas, 1939 Bloco I Loja "Q" Barrada h/ma
(No Esplanada da Barra, ao lado da Caixa Econômica Federal).


