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TEMPO

No Rio e em
\ j Niterói, céu

parcialmente
nublado a nu-
blado. Chuvas
esparsas no de-
correr do dia.

Temperatura em declinio.
Máxima e mínima de ontem:
34,9° no Maracanã e 22,2° em
Bangu. Mar agitado com vi-
sibilidade moderada. Fotos
do satélite, mapa e tempo no
mundo, página 12.

Aposentados
A partir de julho, os aposen-
tados e pensionistas — cerca
de 1 milhão — que recebem
mais de quatro salários mi-
nimos serão pagos no 11° e no
12° dias úteis de cada mês. O
novo calendário de paga-
mento dos benefícios tenta-
rá diminuir as filas nas
agências bancárias. (Pág. 6)

Desempregados

Os interessados em reque-
rer o seguro-desemprego
passarão a ser atendidos, a
partir de 22 de junho, pela
Caixa Econômica Federal
(CEF). Oitenta e oito pos-
tos nas grandes cidades e
800 agências da CEF em pe-
quenas localidades farão o
atendimento. (Página 6)

Olavo Rufino

Ecologia

Exército coloca

segurança na rua

O presidente Collor jantou no Rio, onde ficará duas semanas

Começa ao meio-dia o esquema
de segurança para a Rio-92 coorde-
nado pelo Comando Militar do Les-
te. Ainda não haverá o bloqueio de
ruas, marcado para o período entre
11 e 15 de junho. Mas a partir de
hoje, e até o fim da Conferência,
todas as forças policiais estarão os-
tensivamente nas ruas e o espaço
aéreo do Rio ficará interditado.
Guanabara — Um encontro entre
representantes do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID) e
o governador Leonel Brizola, na

quarta-feira, dia da abertura oficial
da Rio-92, pode acelerar as negocia-
ções para financiamento das obras de
despoluição da Baía de Guanabara,
que se arrastam há quase dois anos.

Chegada de Bush — O presidente
dos Estados Unidos, George Bush,
viaja para o Rio no dia 11 de junho
e fica na cidade até a noite do dia 12
ou, no máximo, na manhã do dia 13.
Collor — O presidente Fernando
Collor chegou ontem à cidade trazen-
do com ele toda a estrutura do poder
de Brasília. Ele terá dois escritórios
no Riocentro: um para despachar co-
mo presidente da República e outro
para usar como presidente da Rio-92.
"A importância da Conferência do
Rio, amplamente demonstrada pe-
los temas tratados e pela presença
de mais de 100 chefes de Estado,
não nos deixará enveredar pelo-
caminho do fracasso", disse Collor.
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Pedro Collor

lamenta 
falta

de testemunhas

O irmão caçula do presidente Collor,
Pedro Collor de Mello, revelou ontem
que está difícil encontrar quem se dispo
nha a depor contra o empresário Paulo
César Farias, o PC, a quem ele acusa de
tráfico de influência e remessa de dólares
para o exterior. A queixa foi feita ao
senador Eduardo Suplicy (PT-SP), nu-
ma reunião cm São Paulo. Em Alagoas,
Paulo César Farias distribuiu uma nota
afirmando que Pedro Collor transfor-
mou "um 

problema pessoal c familiar
em uma questão nacional". Segundo o
Ibope. 51% da população desaprovam
a atitude de Pedro Collor. (Página 4)

Ajuste fiscal fica

para 
o 2° semestre

Por acreditar que o Congresso não
aceitará mudanças profundas no siste-
ma tributário, o governo decidiu recuar
na sua proposta de ajuste fiscal, que
não será enviada ao Legislativo neste
semestre e perderá, entre outros itens,
as alterações na aposentadoria e a
transferência dos serviços de educação
e saúde para estados e municípios. Em
reunião com lideres governistas, o seca1-
tário de- Governo, Jorge Bornhausen,
soube que dificilmente o Congresso
aprovara qualquer novo imposto este
ano, o que põe em risco o próposito de

criar o Imposto sobre Transações Finan-
ceiras, que incidiria até sobre os cheques.

As mudanças fiscais que forem con-
sideradas politicamente aceitáveis pe-
lo Congresso serão introduzidas no
substitutivo ás emendas constitucio-
nais que o deputado Benito Gama
(PFL-BA) vem produzindo. Na próxi-
ma semana, o advogado Ary Osvaldo
Mattos Filho, coordenador do projeto
de reforma fiscal, começará uma série
de reuniões com secretários de Fazen-
da de estados e municípios para ex-
por a proposta do governo. (Página 5)

? A música popular brasi-
leira mostrará novamente
sua força, no segundo Rio
Show Festival, final de julho
e início de agosto no Riocen-
tro. Dobradinhas inéditas —
Mansa Monte e Titãs. Dja-
van e João Bosco. Fagner e
família Caymmi — e muita
gente nova figuram na pro-
gramação. Os organizadores
prometem som melhor do
que o do primeiro festival.

Pobreza

Os Estados Unidos assisti-
ram a um empobrecimento
da classe média nos últi-
mos 10 anos. Hoje, 20",, da
população americana vi-
vem na pobreza, segundo
censo de 1989. O país apre-
senta grande disparidade
na distribuição de renda: no
Sul. a taxa de pobreza é 48°,,
maior. (Página 12)

Idéias
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? Com O que é a filosofia?, O
filósofo francês Gilles De-
leuze e o psicanalista Félix
Guattari procuram estabe-
lecer as diferenças concei-
tuais entre filosofia, arte e
ciência. Com muitos admi-
radores no Brasil. Gilles
Deleuze é autor cada vez
mais lido e referência im-
portante no meio universi-
tário brasileiro, embora ha-
ja quem dele discorde.

Carro e Moto

O novo Escort, totalmen-
te inspirado no modelo euro-
peu lançado em 1990, está
com o inicio das vendas
adiado para janeiro de 1993.

Com três meses de atra-
so em relação ao lança-
mento. a Gurgel apresenta
finalmente o Supermini
BR-SL. Com uma novida-
de: o preço baixou.

Morte de casal Brasil rolará

Brasília — Gilberto Alves
W%

em Copacabana

desafia 
polícia

As mortes do empresário Walkyre de
Almeida Pereira Júnior, 23 anos. dono da
discoteca, Spirito da Coisa, e da modelo
Patrícia Áquila, 16, é um mistério para a
policia. Os corpos do casal foram encon-
trados na noite de anteontem no aparta-
mento 704, alugado por temporada, do
Edifício Paraíso, na Rua Paula Freitas 31,
em Copacabana.

Segundo a perícia, o corpo de Walky-
re apresentava características de que ele
havia morrido há pelo menos quatro
dias, enquanto Patrícia teria morrido
cerca de 70 horas depois. "Temos certe-
za de que os dois morreram em datas
diferentes", garante o diretor do Instituto
Médico Legal, Rafael Pardellas. O laudo
com as causas das mortes ficará pronto
em 15 dias. (Ecologia & Cidade, pág. 3)

Esportes

Oncins vence e

vai à 3a rodada
O paulista Jaime Oncins venceu o tche-

co Ivan Lendl por 3 sets a 2 (3/6, 3/6, 6/3,
6/2, 8/6) em Roland Garros, pelo Torneio
Aberto de Tênis da França. Hoje, às 5h30,
ele enfrenta o alemão David Prinosil.
Basquete — A seleção brasileira, que
disputa o Pré-Olímpico de basquete fe-
minino, ganhou da Polônia por 105 a 65.
Derrotada na estréia pela Tcheco-Eslo-
váquia, a equipe volta a jogar amanhã,
contra a China.
Fórmula 1 — A Benetton, segunda colo-
cada no Mundial de Fórmula 1, está dis-
posta a substituir seu segundo piloto, o
inglês Martin Brundle, por Christian Fit-
tipaldi. A TV transmite hoje, às 8h, o
treino final para a definição do grid de
largada do GP de Mônaco, a ser disputa-
do amanhã, às 10h30. (Páginas 16. 17 e 18)

US$41 bilhões

de $ua dívida

O acordo cm conclusão entre o Brasil e
os credores deverá transformar USS 41
bilhões da dívida aos bancos privados in-
ternacionais cm bônus do Tesouro, com
30 anos de prazo. O ministro da Econo-
mia, Marcílio Marques Moreira, disse em
São Paulo a 100 empresários, durante al-
moço em sua homenagem, que o acordo
será fechado dentro de três semanas.

Marcílio e o presidente do BNDES,
Eduardo Modiano, assinam segunda-fei-
ra com o diretor executivo do Eximbank,
Wataru Oaki, protocolo para um empres-
timo de USS 300 milhões ao Brasil, que
há sete anos não recebe apoio financeiro
do banco japonês. Do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID), o Brasil
vai receber USS 1.7 bilhão. (Página 5
e Negócios e Finanças, páginas I e 3)

? Foi na cerimônia em que 21 governa-
dores de estado fizeram coro em defesa
do presidente Collor diante da CPI sobre
as denúncias de seu irmão caçula, Pedro,
contra o empresário Paulo César Farias.
Sem querer, o cerimonial do Palácio do
Planalto colocou lado a lado o governa-
dor do Rio, Leonel Brizola, e o da Bahia,
Antônio Carlos Magalhães. Quando che-
gou ao Salão Oeste do Palácio, antes da
entrada de Collor, e riu seu lugar marca-
do no chão, bem ao lado do rival, Brizola
disfarçou e caminhou para a outra ponta
da fila, onde puxou conversa com o go-
vernador do Distrito Federal, Joaquim
Roriz. Na chegada do presidente Col-
lor, ele juntou-se a outros convidados,
ainda distante do lugar que lhe cabia.
Antônio Carlos Magalhães ficou ver-
melho de raiva e ao vê-lo passar, fechou
a cara. Brizola usou um argumento sin-
gelo para explicar o drible: "Não tinha
nada para conversar com ele." (Pág. 3) Us. UaHHKSlPK /.
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Coluna do Castello

Itamar não é contra

abertura econômica

O 
vice-
dente

w

t"

¦presi-
ta-

mar Franco,
com sua discreta
abertura no ru-
mo do presiden-
te, restabelecen-
do a cordialida-
de entre ambos,
terá dado o sinal espera-
do para que se consolide
a impressão de que a cri-
se está sob controle. Ita-
mar nega que tenha tido
dificuldades com Collor
e se diz surpreso com
avaliações jornalísticas
sobre resistências dele
ao projeto de liberaliza-
ção da economia.

Admitindo sua posi-
çiio nacionalista, o vice-
presidente da República
não se considera contudo
um poli tico retrógrado e
desatento à evolução do
quadro nacional e inter-
nacional. Ele aceita a
abertura econômica, no-
tadamente a privatização.
Suas reservas, quanto a
esse último item, refe-
riam-se apenas ao proces-
so, pois estranhou, no ca-
so da Usiminas, que se
começasse a privatizar
pela empresa mais sadia
economicamente. Não se
considera, portanto, opo-
sitor ou contestador do
programa de moderniza-
ção que Collor vai levan-
do avante.

Outro sinal de norma-
lizaçào do quadro políti-
co está na nova reunião
dos presidentes dos três
principais partidos de
oposição — PMDB,
PSDB e PT. Orestes
Quércia, Tasso Jereissati
e Luís Inácio Lula da Sil-
va têm novo encontro
marcado para a próxima
semana. Na agenda figu-
ram dois itens: avaliação
da comissão parlamentar
de inquérito constituída
para apurar as denúncias
de Pedro Collor de Mello
e estudo de providências
destinadas a evitar que
os trabalhos da comissão
perturbem a rotina do
trabalho legislativo.

Os três dirigentes par-
tidários compreendem
que há projetos em curso
sobre os quais o Congres-
so deve se manifestar, de-
sobstruindo a pauta e
avaliando as medidas
propostas pelo governo
em diversos pontos. Pode-
riam eles até mesmo to-
mar alguma decisão rela-

; cionaaa com o ajuste
fiscal. Hoje há um certo

Catedral militar
Vai-se erigir ainda este

ano em Brasília a catedral
militar do Brasil. Para
tanto será remontada em
área próxima ao Setor
Militar Urbano a estrutu-
ra metálica do palanque
armado para as orações
do papa João Paulo II
quando da sua última vi-
sita à cidade. O palanque
será a base da nova cate-
dral, cuja montagem será
custeada pelo Bradesco.

Lindolfo Collor
Dona Leda Collor de

Mello estará em Ivoti, an-
tigo distrito de Capivara,
Rjo Grande do Sul. ama-

consenso de que,
sem mudar a po-
lítica fiscal, o go-
verno não conse-

guiria baixar a
inflação do atual
nível dos 20%.

A coordena-
ção do governo,

aliás, abriu negociações
no sentido de ajustar à
realidade política o pro-
jeto de ajuste, que não
seria mais tão abrangen-
te quanto imaginou a co-
missão que elaborava o
projeto. A tendência
agora é ajustar a propos-
ta revisionista a projeto
anterior já em curso, ao
qual seriam oferecidas
emendas. A tramitação
seria facilitada e o gover-
no abriria mão de um
plano mais ambicioso em
troca de uma negociação
da qual participariam os
líderes do Congresso.

Também no setor
energético, o governo
tende a reavaliar sua po-
lítica. O ministro das Mi-
nas e Energia, Pratini de
Moraes, reuniu-se ontem
no Rio com antigos mi-
nistros e clássicos espe-
cialistas em energia, co-
mo Lucas Lopes, Mauro
Thibau, João Camilo Pe-
na, Eliseu Resende, John
Cotrim, etc. para uma
primeira troca de opi-
niões sobre a matéria.
Na área do ministério de
Pratini está incluída hoje
a energia nuclear, caben-
do-lhe levar ao presiden-
te sugestões para uma
decisão final sobre as
usinas de Angra.

Antes de embarcar
ontem para o Rio de Ja-
neiro, o presidente Col-
lor, além do encontro
com os governadores, a
que se dá conotação de
solidariedade, recebeu
Lázaro Brandão, presi-
dente do Bradesco, a
maior instituição bancá-
ria do país. Brandão re-
velou a interlocutores

ue iria dizer ao presi-
ente que não houve al-

teração nos índices fi-
nanceiros durante a re-
cente crise, assinalada
por aspectos emocionais.
Isso revelaria, segundo o
banqueiro, extraordiná-
rio eauilíbrio da econo-
mia. Apesar do nervosis-
mo inicial tudo se estabi-
lizou já no segundo dia.
Acha Brandão que essa
saúde financeira se refle-
tirá na saúde institucio-
nal do país.

segundo ficou ajustado
em reunião em São Paulo
no gabinete de Lázaro
Brandão.

A promessa de custeio
foi feita pelo banco a
Dom Geraldo Ávila, ar-
cebisp>o militar do Brasil,
a José Roberto Arruda,
representante do gover-
nador Joaquim Roriz, e
a José Aparecido de Oli-
veira, presidente da Fun-
dação Oscar Niemeyer, a
cujo cargo ficaria a su-
pervisão da obra.

nhâ, domingo, para assis-
tir ao ato da criação ali de
novo município, ao qual
se deu o nome de seu pai.
Lindolfo Collor

CPI do PC começa segunda-feira

Carlos Castello liranco

BRASÍLIA — A Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) que vai
apurar denúncias contra o empresa-
rio Paulo César Farias será instalada
na próxima segunda-feira. Ontem,
foram definidos os últimos nomes
que integrarão a comissão. A única
dúvida, além de alguns suplentes, é o
indicado do PDS. O deputado José
Luis Maia (PI), lider do partido na
Câmara, chegou a cogitar o nome do
deputado José Lourenço (BA), que

foi vetado pela bancada. A indicação
do deputado Aércio Borba (PDS-CE)
só será analisada na segunda-feira.

Outra dúvida importante é o no-
me do relator. O senador Pedro Si-
mon (PMDB-RS) é o preferido do
lider da bancada, deputado Hum-
berto Lucena (PMDB-PB). Se Si-
mon rejeitar, a indicação deverá re-
cair sobre o senador Antonio Mariz
(PMDB-PB) ou algum dos suplentes
já indicados. Para presidir a comis-

são, definindo o ritmo dos trabalhos
c os nomes a serem convocados, a
liderança do bloco governista da
Câmara indicou o deputado Benito
Gama (PFL-BA).

Reeleito em 1990 para seu segun-
do mandato, o baiano ligado ao go-
vernador Antônio Carlos Magalhães
foi secretário de Transportes no pri-
meiro governo de ACM na Bahia.
Além da confiança do governo, Beni-

to conta com sua experiência de vice-
presidente em outra CPI bastante po-
lémica: a da NEC, que apurou de-
núncias de irregularidade envolvendo
o amigo pessoal de Antônio Carlos
Magalhães e presidente das Organi-
zaçôes Globo. Roberto Marinho. A
CPI encerrou seus trabalhos sem con-
cluir o inquérito.

Segue a lista dos outros 10 depu-
tados e 11 senadores que irão integrar
a CPI do caso PC Farias.

Deputados
Bloco Governista

José Múcio (PFL-PE) — Enge-
nheiro e empresário desempenhando
seu primeiro mandato federal, José
Múcio, 44 anos, pertence a uma fami-
lia de usineiros. Saiu da Secretaria de
Transportes e Comunicações no go-
verno Roberto Magalhães para can-
didatar-se a governador, mas acabou
derrotado por Miguel Arraes. E co-
nhccido, entre os deputados, como
um defensor dos interesses das em-
preiteiras.

José Carlos Vasconcelos (PRN-
PE) — O economista de 53 anos,
reeleito para o quarto mandato, co-
meçou como vereador do Recife, em
1977 e. no ano seguinte, foi eleito
deputado federal pelo MDB. Ligado
ao ex-ministro Marcos Freire e reco-
nhccido por votar em todas as teses
mais progressistas na Câmara, aca-
bou fazendo campanha para o presi-
dente Fernando Collor. na eleição
presidencial. O apoio lhe garantiu o
posto de vice-lider tio governo, além
da liderança do PRN.
PMDB

Marcelo Barbieri (SP) — Empre-
sário de 36 anos eleito para o primei-
ro mandato, começou na política mi-
litando no movimento estudantil,
onde chegou à vice-presidência da
UNE em 1980. Muito ligado ao go-
vernador paulista Luiz Antônio
Fleury, Barbieri foi comentarista po-
litico de jornal e tevê em seu munici-
pio natal, de Araraquara.

Odacyr Klein (RS) — Ex-lider do
PMDB no final da década de 70, que
está na política desde 1967, Odacyr
Klein foi derrotado cm sua candida-
tura a líder do partido, este ano. pelo
deputado Genebaldo Correia (BA).
Defensor de uma postura de oposição
firme ao governo Collor por parte do
PMDB, é ligado ao grupo de Ulysscs
Guimarães, que tem pregado a sere-
nidade e ponderação na CPI. para
não desestabilizar as instituições.
PSDB

Mendes Thame (SP) — Parlamen-
tarista que já pertenceu ao PMDB,
PP e PFL, o agrônomo Mendes Tha-
me pretende interromper seu segundo
mandato federal se for vitorioso na

Simon ainda hesita cm aceitar função de relator da CPI Maranhão: governo

campanha para a prefeitura de Pira-
cicaba (SP). A indicação do ex-pefe-
lista foi bem recebida no Palácio do
Planalto.
PTB

Roberto Jcfferson (RJ) — Advo-
gado, natural de Petrópolis. Jcfferson
desempenha seu terceiro mandato fe-
deral. Filiado ao PTB há de/ anos,
quando ganhou sua primeira cadeira
na Câmara. É considerado voto ga-
rantído para o governo na Comissão.
PDT

Miro Teixeira (RJ) — Reeleito
para o quinto mandato federal, de-
pois de ocupar a Secrctaria-Geral do
ministério da Administração no go-
verno José Sarney, o advogado e jor-
niilista começou sua carreira política
pelas mãos do ex-governador Chagas
Freitas. A indicação de Miro para a
CPI é resultado de uma escolha pes-
soai do governador Leonel Brizola.
PT

José Dirceti (SP) — O ex-líder
estudantil, que foi preso em 1968 du-
rante o 30° Congresso da UNI: e
solto uni ano mais tarde, cm troca da
libcrdadedoembaixadornorte-ameri-
cano no Brasil, faz sua estréia na
Câmara como deputado federal. E
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Aviso ao Público
Interrupções de Energia para

Serviços na Rede

llm de possibilitar 8 oxecuç&o do serviços Indlsponsâvols à manutenção e am-
pllaçQo da redo distribuidora, torna-se necossárlo Interromper o fornecimento de
energia elétrica nos dta6, locais o horários abaixo monclonados:

DIA 02 DE JUNHO - TERÇA-FEIRA
SANTA CRUZ • Das 08:00 às 17:00h, Rua SAo Francisco, Estrodas da Comporta o
do Cortume (parto).
JARD4M NOVO RIO (S.J. ME RI TI) - Das 06:00 às 18:00h. Runs Berimbau. Estrala
Dalva, TamoloB, Palmares. Mastlm, Feira do Santana, Iracoma, Estâcio do Sâ,
Martlnica o Sonhor do Bonfim.
AU8TIN - Das 07:00 às 15:00h. Estr. Luiz Mário da Rocha Lima.
rTAQUAl - PIRAl E RIO CLARO - Das 06:00 16:00h. Estiadas do Caçado', da
Calçada, do Moloso, do Sortfio, Caminhos Nova Aliança, de Santarém e dos An-
drades.
BARRA MANSA - Das 06:00 às 16:00h, Rua Eduardo Junqueira (porto) o Av. Ar-
gomiro da Paula Coutinho. Das 12:00 às 16:00h, Av. Gotúllo Vargas (parto),Ruas Josó Cardoso GulmarAos Cotia o Nilo Poçanha.
CONSERVATÓRIA - Das 06:00 às 17:00h, Ruas José Nogueira de Ollvolra, D. E o
Benflca, Estr. Vaionça/Consorvatôrla (parte).
BARÃO DE JUPARANA • Das 08:30 bs 12:30h, Eslr. Sorta do Qulilno.
PAULO DE FRONTIN - Das 08:30 às 14:30h, Estr. da Policia.
MIQUEL PEREIRA - Das 08:30 às 11:00h, Estr. Noborto José da S. Loal (parto).
VOLTA REDONDA - Das 07:00 às 11:00h, Bairros Siderôpolls. Casa do Podra o
Jardim Tiradentos. Rod. Tancrodo Neves (parte). Das 12:00 às 17:00h, Bairros
Monte Castelo o Sessenta.

DIA 03 DE JUNHO - QUARTA-FEIRA
CAMPO ORANDE • Das 08:00 às 16:30h, Estr. do Mendanha (parte).
PACIÊNCIA - Das 08:00 6s I1:00h, Ruas A. D, Col. Tlto Porto Cariolro. S&o PIA-
cido e Estr. UrucAnla (parte). Das 12:00 às 16:00h, Ruas Newton Nasci monto,
Cel. Moreira Lima, Murupé, Mirai, Manoel do Carvalho, Ismael Braga. Santa
Barbara. Estradas UrucAnla (parte) e de Paciência (parto).
JARDIM ORAMACHO (DUQUE DE CAXIAS) - Das 08:00 ks 14:00h. Ruas Irldlo. A.
Marinhos, Serra do Madurolra, Tocantins (parto), Itú, Dos Andradas, Poços de
Caldas (parte), Paraopoba, do Brilhante, do Cobre, Dlamento, TopÂzio, do
Chumbo a Av. Machado da Costa (parte).
JARDIM NOiA (VILAR DOS TELES) ¦ Dns 08:00 às 18:00h, Ruas Camila Mendonça,
Marco Antonk), José Carlos Vieira (parte). Jambo, Luci Barbosa, Fagundes Va-
rela (parta), Manaus e Tranzamazônlca.
POS8E (NOVA IGUAÇU) - Das 08:00 bs 12:00h, Ruas da AssomblAla, Uruguaia-
na, do Ouvidor, da Constituiç&o. Av. Henrique D.E.Mayer (parto) o Alamoda do
Livramento. Das 13:00 às 16:00h, Ruas Jofto Ferreira Pinto. Evaristo Rodrigues,
Minas Gerais, Moçambique e Estr. da Gama.
CONSERVATÓRIA - Das 12:30 às le.OOh, Rua Ant&nlo Moreira e Estr. Faz. SAo
Sebastião.
VALENÇA • Das 08:00 às 15.30M, Estradas p/Quirino (parto) e Saúde.
VOLTA REDONDA • Das 0B:00 às 1 2:00h, Avenidas JaraguA o Retiro (parciais).
PIRAl • Das 07:30 às 11:30h, Av. dos Acadêmicos.
PARAÍBA DO SUL • Das 08:00 &s 1 1:00h, Rua Ooodoclano A. Souza (parle).

DIA 04 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
CAMPO GRANDE - Das 08:00 às 18.30H, Ruas Sào Guldo, Campina Grande (par-
te) e Estr. Mendanha (parte).
ORA MACHO (DUQUE DE CAXIAS) - Da& 08:00 às 16;00h, Ruas Gualra, Araguaia,
Quaratlba, Jatobá, Quarf. Taquarl, S&o Borja e Av. Cruzoiro do Sul.
CAIOABA (VILA DE CAVA) • Das 13:00 à& 16:30h, Ruas Silvio Romou, Zodlacal,
Manoel Rocha, Brilhante, império e Estrada Jo&o VenAncio de Fiqueirodo.
PARACAMbí • Das 06.00 às 16.00h, Run Eduardo P. Dia6 o Estr. Cap. Braga.
PARQUE SAO VICENTE (BELFORD-ROXO) - Das 08.00 às t6:00h, nuas Santa Fe-
Ucidade, Santa Mônlca. Nossa Sra. do Amor Divino. Santa Maria. Estradas Cir-
cular e de SAo Uonto.
fTAQUAÍ - Das 08.00 às 16.00h, Estrada do Caçador.
PIRAÍ - Das 08; 00 As 07: 30h, Rua Santos Drumond.
VALENÇA - Das 08 00 às 11:00h, Balfros Carambita e SAo José das Palmeiras.
Estr. dos Machados. Das 08 00 às 17:00h. Rua 29 do Setembro (pane). Das
08.30 às 15.00h. Estradas Vista Alegre. Campo Alague o Chacrlnha.

A energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto.

um dos fundadores do PT, muito li-
pado ao presidente nacional do parti-
do Luiz Inácio Lula da Silva. Entrou
na CPI depois de ter sido premiado
com a remessa anônima de cópias das
declarações de renda de PC Farias.
PDC

Jonival Lucas (BA) — Administra-
dor de empresas e empresário de rá-
dio e televisão reeleito para o segun-
do mandato, Jonival chega á lidernça
do PDC com a renúncia do deputado
Eduardo Siqueira (PDC-TO), que vai
se dedicar à campanha de prefeito de
Palmas. Homem do ex-governador
baiano João Durval, Jonival já pas-
sou pelo PDS e PFL e seu partido
está em perfeita sintonia com o go-
verno Collor.
Senado
Bloco Governista

Ney Maranhão (PRN-PE) — Em-
presário, filho de um dos mais tradi-
cionais usineiros do estado, Ney Ma-
ranhão é considerado um trabalhista
histórico que ingressou na política cni
1951, pelo PTB. elegendo-se prefeito
de Moreno. Foi deputado federal pe-
Io PSD e pela extinta Arena, até que
foi cassado pelo A1-5 em 1969. Assu-
miu no Senado há cerca de dois anos,
depois da morte de Antônio Farias,
de quem era suplente.

Odacyr Soares (PFL-RO) — Lm-
presário e proprietário ou sócio de
quatro emissoras de rádio, Odacir es-
tudou no Rio e já chegou a Porto
Velho como chefe de gabinete do go-
vernador do território, em 1%7. Foi
prefeito biônico da capital em 1975 e
se elegeu deputado federal quatro
anos mais tarde. Esta é a sua segunda
passagem pelo Senado.

Raimundo Lira (PRN-PB) -
Grande empresário e professor de
Economia, o ex-lider estudantil dos
anos 60 ingressou na política dispu-
lando uma vaga no Senado em 1986,
com o apoio do governador Tarcísio
Buriti. I:\-pcmedcbista de tendências
conservadoras, votou com as teses do
Centrão na Constituinte.
PDS

Ama/onino Mendes (PDC-AM) -
Último prefeito biônico de Manaus,
indicado pelo governador Gilberto
Mestrinho que também lhe empres-
tou apoio na disputa pelo governo,
em 1966, rachando o PMDB local.
Na campanha de 88. afastou-se de
Mestrinho, que também era candida-
to, e migrou para o PDC. O governo
conta como certo seu apoio na CPI.
PMDB

Pedro Simon (PMDB-RS) — Go-
vernador do Rio Grande do Sul. teve
muitos problemas com os professores
grevistas da rede pública do estado.
Foi ministro da Agricultura do go-
verno Sarney. Já foi do PTB e do
MDB autêntico, t amigo do gover-
nador Alceu Collares, do PDT. com
quem costuma jantar no Palácio Pi-
ratini. L mais afinado com o depu-
tado Ulysses Guimarães (PMDB-
SP). É o preferido do lider da banca-
da. senador Humberto Lucena (PB),
para ocupar a relatoria da CPI. Ele
resiste.

Amir Lando (PMDB-RO) — Ca-
tarinense, especializado em direito
agrário, em Porto Alegre (RS). Já

A FONTE
DE NOTÍCIAS NO
SEU TERMINAL.

trabalhou no Incra, assessorou ga-
rimpeiros e atuou como conselheiro
penitenciário cni Rondônia. Já esteve
no PDT e no PSB, antes de ingressar
no PMDB. Chegou ao Senado em
conseqüência do assassinato do ex-sc-
nador Olavo Pires, que morreu em
1990 quando disputava o governo do
estado. É considerado voto incerto na
bancada, pelas ligações que tem com
o governo.

Antônio Mariz. (PB) — Com a
tradição de uma família que entrou
na política nos tempos de Brasil lm-
pério, o promotor público e empresá-
rio rural começou sua carreira políti-
ca em 1962, pelo PTB, como prefeito
da cidade de Souza. Concorreu duas
vezes ao governo do estado, mas não
saiu vitorioso. Foi muito ligado ao
grupo que elegeu Sarney e Tancredo,
a quem ajudou a fundar o PP. mas
chegou ao Senado com o apoio de
Leonel Brizola, pela Frente Paraíba
Popular.

lran Saraiva (GO) — Professor de
Direito e integrante da ala histórica
do MDB tornou-se conhecido como
defensor de presos políticos em
Goiás. Um dos mais duros críticos
dos governos Geisel c Figueiredo e
defensor das teses mais progressistas
durante a Constituinte, lran Saraiva
teve uma passagem rápida pelo PDT.
quando decidiu-se a apoiar Brizola
na campanha presidencial. Voltou re-
centemcnte ao PMDB.
PDT

Maurício Corrêa (DF) — Advoga-
do bem sucedido, notabilizou-se co-
mo presidente da OAB de Brasília,
quando o general Newton Cruz inva-
diu a sede da ordem, Em 19X6. ele-
geu-se senador constituinte. Tentou
ocupar o governo do DF, numa
aliança das esquerdas, mas foi derro-
tado pelo atual governador, Joaquim
Roriz. Mineiro, tem bom trânsito
com o vice-presidente, Itamar Fran-
co, e com o senador Jarbas Passa ri-
nho (PDS-PAj. Hoje, tem também
boas relações com o presidente do
partido, governador Leonel Brizola.
No começo, era contra a CPI, mas
acabou cedendo devido ao recrudes-
cimento das denúncias de Pedro Col-
lor.
PTB

Valmir Campeio (DF) — Cearense,
dono das maiores votações na curta
história eleitoral de Brasília. Campe-
lo tem posições de centro-direita des-
de a Constituinte. Como político, tem
estilo carismático junto ao eleitorado.
Soube usar isto quando administrou
cidades-satélite do Distrito Federal.
Foi deputado pelo PFL, legenda que
abandonou por falta de espaço. Nos
seus planos, está a vaga do governa-
dor Joaquim Roriz. em 1995. Na
CPI. é voto do governo.
I*SDB

Almir Gabriel (PA) — Um dos
parlamentares mais respeitados do
Congresso, é médico cardiologista e
sanitarista. Constituinte, foi presi-
dente da Comissão de Ordem So-
ciai Já foi prefeito de Belém (PA),
nomeado pelo atual governador Ja-
der Barbalho. Já foi do PCB Faz
parte do grupo tucano que não que-
ria a aliança do PSDB com o governo
federal. Voto de oposição na CPI.

SIINf
SIS TEMA
INSTANTÂNEO
DE NOTÍCIAS

AGÊNCIA JB

(021) 585-4606



J 3 RN AL DO BRASIL Política e Governo sábado, 30/5/92 ? Io caderno ? 3

Collor 
pede

Congresso vote reformas 
jáque Brasília — Gilberto Alves

BRASÍLIA — Um dia depois de
criticar duramente o Congresso por
atrasar a votação de projetos essen-
ciais ao governo, em café da manhã
com empresários, o presidente Fer-
nando Collor fez ontem um enfático
apelo não só aos parlamentares, mas
também aos governadores e à socie-
dade, para que o Legislativo vote os
projetos até 30 de junho. 

"O Brasil
não pode mais esperar. O Brasil tem
pressa", disse.

Depois de defender o programa
dos Ciacs e ressaltar a importância da
Rio-92, Collor encerrou o pronuncia-
mento sublinhando que a aprovação
dos projetos de lei fará de 92 "o ano
da virada, c de 93, o ano em que
vamos arrebentar a boca do balão",
frase que desagradou ao governador
Antônio Carlos Magalhães, que a
considerou de "palanque".

Em longo discurso de improviso,
de quase meia hora. na concorrida
Solenidade em que o governo liberou
aos estados CrS 518.3 bilhões para
educação e CrS 1.1 trilhão para sa-
neamento, no Palácio do Planalto.
Collor. sem citar expressamente as
acusações do irmão Pedro, emocio-
nou-se ao dizer-se alvo "de tantas
injustiças". Diante delas, disse, não
há outro caminho senão "perseverar,

perseverar. perseverar".
O pronunciamento presidencial

não estava previsto na cerimônia,
realizada no Salão Oeste, mas Collor
resolveu falar após o discurso do go-
vernador de Minas. Hélio Garcia.
Em nome dos 21 governadores pre-
sentes — dois vices representaram
seus estados. Osvaldo dos Santos, de
Santa Catarina, e Maguito Vilela, de
Goiás —. Garcia apoiou a postura de
Collor na crise gerada pelas denún-
cias do irmão caçula e o programa de
estabilização econômica. "As pala-
\ ras tio governador soaram para mim
como uma música", respondeu Col-
lor.

"Creio estar expressando o senti-
mento tios governadores ao transmi-
iir a Vossa Excelência e a toda a
nação nossa tranqüilidade em relação
à estabilidade política do pais. As
instituições democráticas têm-se mos-
trailo fortes e aptas a resolver, no
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Governadores sobem a rampa

Collor aos governadores,
"O Brasil não pode mais esperar. O Brasil tem pressa"

calmo leito da ordem e da lei. os
problemas que a cada dia surgem",
disse o governador mineiro.

Segundo Garcia, "as crises fazem
parte da vida das pessoas e das socie-
dades e o modo civilizado e democrá-
tico de resolvê-las é que distingue as
comunidades que progridem em paz e
com liberdade", li destacou: "Reco-

ihemos das vicissitudes tio presente
um saldo muito positivo: uma im-
prensa livre, governantes agindo nos
limites tia lei. uma classe política res-
ponsável e um pov o amadurecido."

Confiança — Garcia disse am-
tia. em seu discurso, que 

"para com-
pletar o ciclo dos ajustes, o país ne-
cessita de um amplo clima de
confiança e de entendimento", tarefa
que considerou "grande demais para
ficar apenas com o Poder Executivo
da União", exigindo, por isso. em sua
ótica, o Congresso, os governadores,
todas as lideranças da sociedade.

Em seu pronunciamento, o presi-
dente disse: "É 

preciso cerrar fileiras,
neste momento, em lavor do Brasil,
que está antes e acima de tudo e de
todos nós." Foi neste contexto que
apelou ao Congresso para votar rapi-
damente os projetos essenciais ao go-
vemo — entre os quais citou apenas
o da reforma fiscal, não mencionan-
do o da modernização dos portos c o
do reconhecimento de patentes."Hssas 

propostas, que estão sendo
apreciadas pelas duas câmaras lugis-
lativas. são absolutamente funda-
mentais para a consolidação do pio-
grama econômico e para a retomada
do crescimento, já a partir do ano que
vem. com um golpe mortal em cima
da inflação", afirmou.

O apelo do presidente foi enfático:
"Pediria permissão para fazer um
apelo a todos aqui presentes e a toda
a sociedade brasileira, ao Congresso
Nacional, aos nossos lideres, para

que. juntos, ajamos até o fim deste
primeiro semestre no sentido da ur-
géncia necessária para podermos
avançar e antecipar o recolhimento
tios frutos de todo esse esforço que
estamos realizando.

O presidente disse não haver, em
nenhum compêndio de literatura eco-
nómica, "nenhum capitulo, nenhum
artigo, nenhuma lese que demonstre
ser possível uma economia sair de um
processo hiperinflacionário para um
processo de inflação controlada sem
que. necessariamente, tenha que ha-
ver uma redução da atividade econô-
mica".

Alinhou, contudo, algumas medi-
tias tomadas para amenizar a reees-
são: a boa safra agrícola, os CrS SOO
bilhões que estão sendo liberados pa-
ra a construção de casas populares, e
o nível das reservas cambiais, que.
segundo o presidente, atingiram seu
nível mais alto dos últimos 20 anos.

Tomando carona numa cerimônia
de assinatura de convênios, no Palá-
cio do Planalto, vinte e um governa-
dores fizeram coro ontem em defesa
do presidente Fernando Collor. A
maioria considerou precipitada a
criação da CPI do Congresso que irá
apurar as denúncias de Pedro Collor.
Leonel Brizola, do Rio (PDT). Luís
Antônio Fleury, de São Paulo
(PMDB), e Hélio Garcia, de Minas
(PMDB) defenderam uma frente de
governadores em defesa da democra-
cia. Somente o governador da Bahia,
Antônio Carlos Magalhães (PFL), vi-
sivelmente irritado depois do longo
discurso de improviso do presidente,
aproveitou para descarregar suas ba-
terias contra Collor. "Não entendo
como o presidente pode voltar a pedir
mais sacrifício á nação", disparou
ACM.

Um dos primeiros a chegar para a
cerimônia. ACM se esquivou de falar
com os jornalistas, mas mandou um
recado. "Me 

procurem na saída por-
que na volta vai ser jogo aberto",
prometeu. Lie sabia do que falava.
Cercado pelos jornalistas ao final dos
discursos, o governador baiano criti-
cou Brizola e Collor. ACM se disse
constrangido com o final do discurso
de Collor, quando o presidente pro-
meteu que o pais vai "arrebentar a
boca do balão" em 1993. "Uma sole-
nidade desse porte não comporta
uma frase de efeito como essa", criti-
cou. "Isso 

pode funcionar num comi-
cio em praça pública, mas aqui não",
alfinetou. "Não foi uma expressão
feliz para a seriedade da cerimônia".

ACM reconheceu que as denún-
cias contra o presidente não devem
ter maiores conseqüências. "Esse as-
Minto está praticamente encerrado
para o bem do pais", afirmou. Mas
ressalvou que espera que todas as
denúncias sejam apuradas. "O des-
mentido do irmão do presidente não
pode servir para que esqueçamos tu-
do", afirmou ele. "Foi uma levianda-
de. mas não podemos fingir que nin-
guém disse nada e criar um clima de
impunidade no pais". ACM afirmou
que 

"a corrupção e tremenda no
pais" e reclamou da lentidão da Justi-
ça. que, segundo ele. acaba estinni-
lando mais corrupção.

Fleury resumiu o apoio dos gover-
nadores, de todos os partidos, numa
frase ao final da cerimônia. "Não é ¦
um apoio á figura do presidente, mas
á democracia e ás instituições", resu- .
miu. "Não existe absolutamente nada
que leve a uma crise política ou a
uma desestabilização", disse Fleury.
para quem a CPI tem que ser condu-
zida com tranqüilidade. "Mas tem de
investigar a fundo", emendou. "O
importante é que o pais está funcio-
nando normalmente", concordou •
Joaquim Francisco. Alceu Collares,
tio Rio Grande do Sul (PDT) contou
que telefonou para Collor segunda-
feira passada, prestando sua solida- •
riedade. "Estou solidário com ele na
defesa das instituições democráticas",
explicou Collares, que se disse contra
a CPI. "Depois de mais de dez anos.
a maior parte delas não deu em na-
da", explicou.

Elogios — "E fundamental o
apoio dos governadores à ação do
governo porque não podemos permi- •
ur que o país saia do seu curso .
avaliou Agripino Maia. do Rio
Grande do Norte (PI"L). que derra-
mou elogios á nova equipe ministe-
rial. "Temos hoje o melhor ministério
dos últimos trinta anos", opinou. Al-
guns poucos governadores se diziam
desinformados sobre a idéia de apro-
veitar a presença de tantos governa-
dores e articular ali mesmo um apoio
ao presidente. 

"Não me informaram
nada. mas acho oportuno dar esse
apoio ao presidente", comentou Frei-
tas Neto, do Piauí (PMDB), garan-
lindo desconhecer o discurso de lie-
lio Garcia. Dos vinte e s e t e
governadores (incluindo o do Distri-
to Federal), compareceram vinte e
um. Íris Resende, de Goiás, (PMDB),
enviou seu vice, Maguito Vilela, e
Vilson Kleinübing, de Santa Catarina
(PFL), foi representado pelo presi-
dente da Assembléia Legislativa. Gll-
son dos Santos. Faltaram e não man-
tl a r a m representantes os
governadores Roberto Rcquião, tl"
Paraná (PMDB). Ciro Gomes, do
Ceará (PSDB), e Albuino Azeredo,
do Espirito Santo l PDT).

Ciro não vai mas

tem maior verba
Mesmo ausente, Ciro Gomes, do

Ceará, foi o governador mais aqui-
nhoado com as verbas liberadas on-
tem pelo presidente Fernando Collor
para a Educação, abocanhando CrS
59 bilhões. Do total de CrS 51 S.3
bilhões, provenientes do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Edu-
cação e da Secretaria Nacional de
Educação Básica, uma parcela de
40% foi liberada depois de assinado
o termo de compromisso entre o mi-
nistro da Educação. José Goldem-
berg. e os governadores. 

"Os 
gover-

nadores sairão daqui já com o cheque
no bolso", improvisou Goldemberg
no meio do discurso, provocando um
sorriso do presidente Collor.
A verba de CrS 1.1 trilhão liberada
para 272 projetos de saneamento in-
clui financiamento de USS 350 mi-
lhões do BID (Banco Interamericano
de Desenvolvimento) c se somará a
uma contrapartida de USS 116 mi-
lhões dos estados. Os recursos serão
destinados á construção de cinco mil
quilômetros de rede de esgoto. NO
estações de tratamento e 275 mil liga-
çõcs residenciais.

Derrota de Collares
O governador gaúcho Alceu Col-

lares (PDT) e o presidente regional
do partido. Sereno Chaisc, fizeram
um grande esforço político para que
o deputado Luís Carlos Festugatto
(PFL) trocasse de partido para ser o
candidato a prefeito em Caxias do
Sul. um dos quatro maiores colégios
eleitorais do estado e terra natal do
líder maior do PMDB gaúcho, sena-
dor Pedro Simon. Festugatto entrou
para o PDT. mas perdeu a indicação
do diretório municipal anteontem á
noite: Darwin Corsetti foi o vencedor
na segunda votação, com apoio do
próprio Festugatto.

PST em C. Grande
O PST faz hoje sua convenção

para homologar os 126 candidatos
a vereador, no Ginásio ítalo Del
Cima. em Campo Grande. Como
define Técio Lins e Silva, candida-
to do partido á prefeitura, será "uma
baita festa" que terá um baile popu-
lar. ao meio-dia. com Zeca do Trom-
boné e o maestro Anselmo Mazzoni.
Entre os candidatos a vereador está a
cantora Elza Soares e o Cacique Ari-
né. um indio xavante conhecido por
atuar como fitoterapeuta. Técio Lins
e Silva vai conclamar os candidatos"para uma grande exaltação" Ele
vai defender uma proposta de mu-
dança da política, baseada "em prin-
cipios éticos" e incentivando "o 

povo
a votar, sem clientelismo" Ele quer
romper com a descrença popular em
relação aos políticos em eeral.

Brasília — Gilberto Alva*

Uma gafe do cerimonial

Brizola preferiu Jlcar distante de ACM (D), usando Júder a Joaquim como escudo

Cidade 
gaúcha faz 

experiência

inédita 
para 

escolher 
prefeito

PORTO ALEGRE — O pequeno
município gaúcho de Fortaleza
dos Valos será o primeiro entre os
420 do Rio Grande do Sul a esco-
lher antecipadamente o prefeito e
o vice-preleito com uma prévia,
amanhã, inédita na história politi-
ca brasileira. A partir de um pro-
tocolo de consenso dos cinco par-
tidos (PDS. PFL. PMDB. PDT e
PT), os 3.500 eleitores escolherão
quem desejam para dirigir a pre-
Feitura — os escolhidos serão os
dois mais votados —. com um
detalhe fundamental: nenhum
partido indicou candidatos e foi
proibida qualquer campanha elei-
toral antes da prévia, o que levará
o eleitor a votar de memória em
qualquer pessoa da comunidade,
desde que esteja filiada a um dos
cinco partidos.

A inédita experiência de liberar
o eleitor da camisa tle l<>n,u de só
poder votarem candidatos previa-
mente escolhidos pelos partidos
faz parte de uma visão que busca
fortalecer o prefeito, efetivamente
escolhido pela comunidade, ao
mesmo tempo em que terá futura-
mente o apoio de todos tis parti-
dos para sua administração. A ex-
plicaçào e tio atual prefeito, da
coligação PDS PI I . Osv.tldo Ru
bin Facco. 4^ ;mo^ cavido doK

filhos. Com a prévia, o mais vota-
do será o candidato único a pre-
leito nas eleições oficiais de outu-
bro. pelos cinco partidos.

Se tudo der certo, na próxima
terça-feira á noite dirigentes dos
cinco partidos se reúnem para es-
tudar a possibilidade de uma se-
gunda prévia. A idéia é repetir o
mesmo sistema para escolha, por
consenso, das nove pessoas que
deverão ser eleitas em outubro pa-
ra ocupar as nove vagas na Cáma-
ra Municipal do município, tle 686
quilômetros quadrados e 4.655
habitantes, em sua maioria de ori-
gem italiana.

Parentesco — Com orça-
mento este ano de CrS 1.2 bilhão,
economia baseada na produção
agrícola (400 mil toneladas tle
grãos) e pecuária (23 mil cabeças
de gado). 50 casas de comércio,
três indústrias e centenas de em-
presas de serviços. Fortaleza dos
Valos foi criada em I982, des-
membrada de Cruz Alta. A cidade
dista 350 quilômetros da capital
gaúcha. Já teve dois prefeitos, os
agricultores Enério Rossato e o
atual, Osvaldo Facco.

"Aqui, o nível de parentesco é
muito grande, todos são amigos e
não há por que criar desgates em

campanhas acirradas, quando to-
tios querem o bem da cidade",
explicou Facco. primo-irmão do
presidente da Câmara Municipal,
Ari Facco Rubin: a mãe do prefei-
to. Amábile Rubin. é irmã do pai
tle Ari. Miguel, enquanto o pai do
prefeito, Aquilio, é irmão da mãe
de Ari.

O interesse pelo progresso do
município — evitando por exem-
pio problemas com os governos
federal e estadual por questões
partidárias - e a justificativa do
eletricista autônomo Elias tias
Chagas (PT) para justificar a cha-
pa única, junto com tradicionais
adversários, como PDS e PFL,
além de PMDB e PDT.

A prév ia de amanhã, sem cará-
ter de obrigatoriedade, usará as 13
urnas oficiais emprestadas pelo
juiz eleitoral, nos mesmos locais
tia votação de outubro, cm que os
eleitores escolherão o futuro pre-
feito e vice (primeiro e segundo
mais votados) O protocolo esta-
beleceu uma futura administração
conjunta, em que um conselho
formado pelo próximo prefeito, o
vice. os nove vereadores e quatro
representantes por partido, men-
salmente se reunirá para estabele-
eer as prioridades tia administra-

mt Sem querer, o cerimonial do
Palácio do Planalto acabou co-

locando lenha na fogueira de desen-
teadimentos entre os governadores
Leonel Brizola, do Rio, e Antônio
Carlos Magalhães, da Bahia. Na ce-
rünônia que serviu para marcar o
apoio dos governadores ao presidente
Fernando Collor, os dois ficariam
lado a lado, na ordem em que seriam
chamados para assinar os convênios
com o governo federai. Brizola evitou
a companhia do desafeto assumindo
o lugar reservado ao governador
Joaquim Francisco, de Pernambuco.
Ao passar por ACM, Brizola olhou
para o outro lado e esquivou-se de
cumprimentar o governador baiano.
ACM ficou vermelho de raiva e ir«-
nizou: "Ê mais uma atitude dele jo-
gaado para baixo o Rio de Js-
neiro. Até na precedência o Rio está
caindo. A cena foi acompanhada pe-
los demais governadores e por minis-
tros e parlamentares presentes.

Quando Brizola chegou ao Salão
Oeste do Palácio do Planalto, pouco
antes do presidente, percebeu que o
lugar marcado no chio pelo cerimo-
nial para o governador do Rio ficava
exatamente ao lado do reservado ao
governador da Bahia. Brizola cami-
nbou para o outro lado da fila e ficou
conversando com o governador do
Distrito Federal, Joaquim Roriz.
Quando o presidente Collor chegou,
Brizola escolheu um lugar que o
mantivesse distante de Antônio Car-
los Magalhães, com os governadores
Jáder Barbaiho, do Pará, e o per-
nambucano Joaquim Francisco, pro-
videncialmente servindo de barreira.
Ao ver o governador do Rio passar,
ACM olhou para ele, deu uma risa-
dinha e depois fechou a cara. Brizola
usou um argumento singelo para ex-
piicar por que preferiu ficar ionge de
Antdnio Carlos: "Não tinha nada pa-
ra conversar com ele."

O
Governo
do Brasil
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Pedro 
queixa-se 

da falta de testemunhas
JL Sflo Paulo — Luiz Luppi

SÃO PAULO — Em seu último dia
em Sào Paulo, Pedro Collor de Mello
queixou-se da dificuldade que encon-
tra em achar quem se disponha a
depor contra o empresário Paulo C6-
sar Farias. A queixa foi feita ao scna-
dor Eduardo Suplicy (PT-SP) e ao
deputado federal José Dirceu (PT-
SP), coordenador da CPI que investi-
ga as denúncias de Pedro contra PC."Elas 

[as testemunhas] se sentem
muito vulneráveis, pois ficariam in-

,çriminadas com as suas denúncias",
afirmou Pedro. Ele entregou aos par-
lamentares cópias das provas contra
PC. apresentadas ontem á Polícia Fe-
dcral.

Da reunião com o senador Suplicy
e o deputado José Dirceu, levantou-
se a possibilidade de a CPI ouvir
algumas ex-autoridades do governo
Collor: a ex-ministra Zélia Cardoso
de Mello e seu chefe de gabinete,
Sérgio Nascimento, o candidato der-
rotado ao governo de Alagoas nas
últimas eleições. Renan Calheiros, o
ex-presidente da Petrobrás Luís Oc-
távio da Motta Veiga, e o presidente
do Banco do Brasil, Lafaiete Couti-
nho. A reunião entre Pedro. Suplicy e
José Dirceu se estendeu das 10h20 às
15h de ontem, com um intervalo de
cerca de meia hora parauma entre-
Vista coletiva dos trés. Às 16h30, o

caçula Pedro recebeu a visita do ir-
mão mais velho, Leopoldo Collor
Ele entrou no hotel pela garagem e
saiu ás 18h40 sem dizer uma única
palavra á imprensa.

Segundo o senador Suplicy. a reu-
nião serviu para que ele. que é su-
plente da CPI, e o deputado José
Dirceu, membro efetivo, se preparem
para questionar os convocados a de-
por. Além dos nomes que os dois vão
sugerir que sejam ouvidos — são
mais de dez —, Suplicy saiu do en-
contro com trés envelopes de docu-
mentos entregues por Pedro Collor c
que serão apresentados á CPI. "A
CPI vai reunir elementos suficientes
para comprovar os ilícitos penais",
garantiu Suplicy. "Ainda r cedo para
conclusões."

O deputado federal José Dirceu
acredita que a CPI terá condições de
realizar uma devassa nas contas de
Paulo César Farias. "Há condições
para quebra de sigilo bancário e até
para chegar às contas no exterior",
disse Dirceu. "Vamos acabar com es-
sa rede de interesses que vem assai-
tando o Tesouro Nacional por meio
da sonegação de impostos c tráfico de
influências." O senador Suplicy disse
que os membros da CPI estão dispôs-
tos a dialogar com quem estiver inte-

ressado em desvendar o caso PC. As-
sim como o senador e o deputado,
Pedro também tem certeza que a CPI
vai conseguir comprovar a veracida-
de de suas denúncias.

Pedro Collor contou que recebeu
ameaça de morte esta semana quando
jantava com sua mulher num restau-
rante paulistano — ele não quis reve-
lar qual. 

"Alguém telefonou para lá
dizendo que uma bomba iria expio-
dir", revelou. Ele também comentou
a noticia de que um rapaz de Brasília
se diz seu filho. "E, agora vão surgir
uns 20", disse. O desabafo de PC, que
disse estar se sentindo a "Geni nacio-
nal" — personagem de uma música
de Chico Buarque na qual todos jo-
gam pedras — mereceu um comcntá-
rio irônico: "Cada um tem a auto-es-
tima que merece."

Depois de passar quatro dias em
São Paulo, onde veio pegar os resul-
lados dos exames de sanidade mental
a que se submeteu e prestar depoi-
mento na Polícia Federal, o empresá-
rio Pedro Collor, acompanhado da
mulher, pretendia embarcar ainda
ontem de volta para Maceió. De
acordo com previsão do senador
Eduardo Suplicy, Pedro deverá ser o
primeiro a depor na CPI, ate quinta-
feira.

A musa revelada pela 
crise

JL Sào Paulo —Luiz Luppi
Maria Te reza, com

jeito de menina, se
diz 

"determinada "

Karina Pastore

SÃO 
PAULO — O Brasil está

condenado, a suspirar por
Maria Tereza. Épocas distintas,
Marias Tcrczas diferentes. A gaú-
cha Goulart, altiva primeira-dama
do governo Jango, não era de fa-
lar muito — mas era muito falada.
Nos palanques, ficava alguns pas-
sos atrás do marido. Já Maria Te-
reza Collor de Mello, a insepará-
vel mulher do segundo irmão,
Pedro Collor, não poupa farpas
ao arquiinimigo Paulo César Fa-
rias.

Apenas l,59m, 29 anos, jeito
de menina, ela é categórica em
suas falas. "Sou muito determina-
da", gaba-se. Na noite de quinta-
feira, depois de uma tarde inteira
na Policia Federal, dedicou quase
duas horas ao JORNAL DO
BRASIL, na suite 2.010 do Mak-
soud Plaza, onde o casal montou
o QG contra PC. "Parece uma
sarna aquele homem, Ave Maria",
diz, com forte sotaque nordestino."E maquiavélico."

Tida como a nora mais queri-
da. ela se diz chateada com a so-
ura Leda. "Estou decepcionada
por ela ter destituído Pedro. Tanto
que ela nem me telefonou", recla-
ma. Um primo atento ao que se
fala interrompe: "Terezinha, você
não está falando demais, não?"
Ela olha com desdém: "Não." E
vai em frente.

Família: "Os dois lados da mi-
ilha família são ligados ao açúcar
há mais de 100 anos. E uma fami-
lia açucarada, docezinha. Nasci
em Recife, fui criada em Alagoas.

Casamento: "O Pedro queria
casar. Eu queria esperar os 18
anos. Não tinha nem um mês de
maioridade quando casei."

Filhos: "Em cinco meses. Fer-
nando Affonso completa 9 anos.
Em fevereiro, o Vítor Affonso fez
5. O nome do mais velho foi ho-
menagem a Fernando |o presiden-
te]. Pedro é padrinho do filho mais
velho de Fernando, Arnon Affon-
so. O segundo filho de Fernando
chama-se Joaquim Pedro.

Maria Tereza: "Ave Maria, PC parece urna sarna"

Como o caso PC repercutiu jun-
to aos meninos: "O mais v elho leu
a I'cja. Não comentou quase na-
da. sente as coisas e guarda. No
fim do ano passado, ele começou
a não querer mais ser chamado de
Fernando, só de Nando. Um dia
ele não queria ir á escola. Insisti e
ele me contou que os garotos mais
velhos apertavam seu pescoço e
diziam: 'Você é sobrinho do Col-
lor'. Fui à escola e pedi providên-
cias."

A separação: "Com certo tem-
po de casamento você tem alguns
problemas. Essa ligação com a
Presidência perturba muito. A
gente recebe os danos. Chegou um
momento em que eu achei que era
melhor dar um tempo, pois o as-
sunto lá de casa era só o jornal
[Gazeta ile Alagoas] e Paulo César.
Sempre tive um ponto de vista
muito claro sobre isso e o Pedro
começou a achar que eu estava
querendo mandar muito. A sepa-
ração durou um mês."

O spa: "Com amigos, ele foi
para um spa. O Paulo César, s,t-
bendo disso, mandou uma mulher
[Wanya Guerreiro], que não tem
qualificação nenhuma, atrás dele.
Ela foi logo dizendo: 'Você conhe-
ce o Paulo César Farias?' Foi uma
isca. Paulo César pegou uma foto
dela e publicou numa coluna so-
ciai: 'A inseparável companheira
de Pedro Collor'."

PC: "Eu descobri que tudo ti-
nha sido plantado por Paulo Ce-
sar. Uma pessoa da minha família
esteve na casa dele c a Wanya
estava lá. Ela tinha mesada de
USS 15 mil. Há 4 ou 5 anos, PC
investe na separação dos irmãos,
ele é uma pessoa muito oleosa."

Destituição de Pedro das einpre-
sas: "Foram 19 anos. Ele botou as
empresas para cima. Ele ficou no
Nordeste, quando nenhum dos
outros irmãos quis ficar lá."

Assédio de Collor: "Isso foi intri-
ga de Paulo César. Mas é melhor
não botar nada desse assunto."

PC desativa lançamento de novo jornalA rr\i nunArquivo
Vannildo Mendes

MACEIÓ — O empresário Paulo
César Farias, o PC, adotou uma ati-
tude conciliatória a respeito do con-
flito com o irmão do presidente da
República, numa disposição de arre-
fecimento da polêmica, confirmada
pela desativação da maior parte do
esquema de lançamento do jornal
Tribuna de Alagoas, um dos princi-
pais motivos da briga com Pedro. Em
nota distribuída à imprensa, anun-
ciou que vai processar o empresário
Pedro Collor de Mello por crimes de
calúnia, difamação e injuria." 

Na nota. lida pelo vereador Cláu-
dio Farias, do PSC de Maceió, irmão
mais novo de PC, o empresário con-
firma que não se ausentará de Ma-
ceió, para ficar a disposição de todas
as autoridades constituídas do pais.
Ele fez questão de deixar esse ponto
claro em razão das suspeitas. Icvan-
tadas por setores policiais, de que
planejava deixar o país. 

"Sou o maior
interessado em que sejam procedi-
das as mais amplas investigações para
que reste demonstrada a minha ino-
céncia em relação às infâmias que me
sào assacadas", di/ PC na nota.

PC Farias: sem agressões

Em mais uma demonstração de
que. como afirma na nota. "não pre-
tende aumentar o clima de insegu-
rança e de desconforto", provocado
pelas denúncias de Pedro, o empresá-
rio começou ontem a rescindir os
contratos de trabalho dos emprega-
dos do jornal Tribuna de Alagoas.

Pedro du rante quase cinco horas no Maksoud

Supremo prorroga inquérito da Cerne

O inquérito da Policia Federal que
investiga a compra sem licitação de
74,S carros pela Central de Medica-
mentos (Cerne), em março do ano
passado, ganhou esta semana uma
nova orientação e foi prorrogado por
mais 30 dias. O Supremo Tribunal
Federal autorizou ontem a dilatação
do prazo para que o delegado Mag-
naldo Nicolau apure as ligações do
caso com as denúncias de corrupção
do empresário Pedro Collor de Mello
contra Paulo César Farias, o PC, te-
soureiro da campanha eleitoral do
presidente Fernando Collor. O escân-
dalo da Cerne consumiu CrS 1.9 bi-
Ihão, em valores da época.

O delegado fará novas diligências
a partir das noticias de envolvimento
da ex-ministra Zélia Cardoso de Mel-
Io com PC, de quem recebia presen-
tes, segundo Pedro Collor. O irmão

Manifesto pede
aplicação da lei

As denúncias de Pedro Collor
contra PC Farias mereceram ontem
uma Declaração ao {'ovo. subscrita
pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), Confe-
réncia Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e Associação Brasileira de
Imprensa (ABI). Segundo o docu-
mento, "a aplicação da lei a todos
igualmente é o remédio contra a im-
punidade que revolta a nação".

A nota diz ainda que, 
"ao contra-

rio das visões alarmistas, as institui-
ções democráticas se fortalecem
quando, postas á prova, demonstram
sua real eficácia, independente de di-
ficuldades conjunturais". Mais
adiante, destaca que, na condição de
integrantes da sociedade civil, OAB.
ABI c CNBB "sào também responsa-
veis pela construção da democracia
como instrumento de superação dos
graves problemas sociais."

Ao final do documento, as entida-
des declaram-se em "estado de vigília
permanente para acompanhar as in-
vestigações, garantindo apoio aos
que querem a verdade e denunciando
os que pretendem falseá-la." Além da
CNBB, ABI e OAB. apoiam a nota o
Pensamento Nacional das Bases Em-
presariais (PNBE). a Federação Na-
cional dos Jornalistas (Fenaj), a Co-
missão Justiça e Pa/, a Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura (Contag). o Conselho Federal
de Economia, o Movimento Nacio-
nal dos Direitos Humanos, Inesc e
Ibase.

de PC. Luís Romero Farias, foi secre-
tário-executivo do Ministério da Saú-
de e está envolvido nas denúncias
contra a Cerne e a Fundação Nacio-
nal de Saúde. Segundo o delegado,
não há qualquer justificativa para
dispensa de licitação na compra de
automóveis, muitos deles até hoje
ainda sem utilização. A Cerne com-
prou para a Fundação Nacional de
Saúde 286 kombis, 138 carros Savei-
ro, 125 Gols, dez jipes c 61 pick-ups
Toyota e 115 caminhonetes C-20 da
General Motors.

O envolvimento da ex-ministra
Zélia Cardoso deve-se ao pagamento
dos veículos, pelo Banco do Brasil —
subordinado ao Ministério da lxo-
nomia — antes da entrega. Nem mes-
mo os contratos de compra estavam
assinados quando o governo quitou

as faturas com as fábricas de auto-
móveis. Apesar do pagamento feito
cm março, os contratos com a Toyo-
Ia e Volkswagen só foram assinados
no mês seguinte e o contrato com a
GM, assinado quatro meses depois.

O delegado da Polícia Federal
quer saber agora se havia interesse de
PC, acusado de intermediar negócios
do governo e de enriquecimento ilici-
to. para beneficiar-se das compras. O
inquérito policial investiga ainda a
aplicação de apenas 58% dos recur-
sos da Cerne em produção e aquisição
de medicamentos, sua atividade-fim.
Outros CrS 10 bilhões. 34% do orça-
mento do órgão em 1990, foram
mantidos ao longo do ano em depósi-
tos bancários e aplicações financei-
ras.

Maioria desaprova denúncia

A maioria dos brasileiros (72%)
tomou conhecimento das denúncias
de Pedro Collor de Mello contra seu
irmão, o presidente Fernando Collor.
enquanto 28% não estavam informa-
dos a respeito. Mais da metade —
51% — desaprova a atitude de Pe-
dro, por fazer acusações que podem
prejudicar o irmão, mas 36% apro-
vam a iniciativa. Para 60% dos brasi-
leiros, o presidente não deve ser afas-
tado do cargo em razão das
denúncias, mas 24% acham que elas
justificam seu afastamento imediato.

Os números foram obtidos pelo
Ibope em pesquisa realizada na quin-
ta e na sexta-feiras, por encomenda
da TV Globo. Dos entrevistados,
48% acham que as denúncias sào um
assunto público, de interesse para to-
do o pais. Para 42%, o assunto é
particular, de interesse apenas da fa-
milia Collor.

A pergunta sobre qual palavra de-
liniria melhor as denuncias, 23% do?,
entrevistados dizem que as acusações
feitas por Pedro Collor sào "chocan-
tes", 19% acham que são "verdadei-
ras", 18% consideram as denúncias"exageradas" e outros 18%, "irres-

ponsáveis". Para 16% dos entrevista-
dos. as acusações são "necessárias".

Para 14%, sào "pouco importantes",
enquanto outros 14% consideram as
denúncias "mentirosas". Fntre os en-
trevistados. 13% sào totalmente soli-
daiios com o presidente, pois conM-
deram as acusações "levianas". e 8%
acham que são "responsáveis".

Sobre a veracidade das acusações.

32% consideram que a maioria é ver-
dadeira. 2(1".j acham que a maioria é
falsa, 13% opinam que todas as acu-
sações são falsas e 9% acham que sào
todas verdadeiras. O Ibope pergun-
tou se a corrupção no governo fede-
ral é maior, menor ou igual a que
ocorre em outros níveis de governo,
como nos estados e municípios. Para
45% dos entrevistados, a corrupção e
igual. Para 24%. e muito maior no
governo federal: 9% acreditam que £
um pouco maior: b%. um pouco me-
nor, e 2"'o. muito menor.

Sobre os motivos que levaram o
empresário Pedro Collor a acusar seu
irmão, a maioria dos entrevistados —
32% — acha que a inveja do sucesso
do presidente é a razão principal. Pa-
ra 27%. a motivação de Pedro foi a
defesa de seus interesses particulares
Para 20% dos entrevistados, a inicia-
ti\a foi tomada para ajudar a moral]-
/ar o governo. P.ira 17%, Pedro saiu
em defesa das empresas da família.
Descontrole emocional foi a motiva-
çào principal para 14% dos entres ís-
tados; 13% inovaram: Pedro teria iii-
veja do poder do empresário Pauto
César Farias junto ao presidente da
República. >

Para 58% dos entrevistados. ;i
Justiça, com ajuda da Policia l ede-
ral. deve cuidar do caso. Para 25%,
deve ser criada uma CPI no Congres-
so Nacional. Para 57% dos brasilei-
ros, o presidente deve cumprir seu
mandato até o fim, mas 33% acham
que ele deve sair antes.

pivô da discórdia com o irmão do
presidente. Durante todo o dia foram
receber suas indenizações 40 jornalis-
tas e mais de 70 pessoas das áreas
gráfica e administrativa. Permanece-
ram ligados á empresa o editor, o
pauteiro, o chefe de diagramaçào e os
diretores das principais seções.

Acusado por Pedro Collor de so-
negação ao fisco e de enriquecimento
ilícito à custa de tráfico de infiuén-
cia junto ao poder, chantagem a em-
precários e extorsão, entre outros cri-
mes. PC convocou uma entrevista co-
letiva para ontem ás 1 6h30 na
Tratoral, uma de suas principais em-
presas cm Maceió. Somente às I9h45
Cláudio Farias informou que a cole-
tiva fora substituída por uma nota
Fie atribuiu a demora a um atraso no
vôo que trazia de São Paulo o advo-
gado Antônio Mariz.

Na nota, PC queixa-se de que, ao
lado da família, tem "sabido suportar
com coragem todas as adversida-
des. sofrimentos inenarráveis, provo-
cações de toda ordem". Diz também
que, apesar disso, "jamais proferi
uma declaração ofensiva, uma reta-
Ilação, uma agressão a quem quer
que fosse"

Lula convoca

partidos para

fazer pressão

O 
presidente do PT. Luis Iná-
cio Lula du Silva, convocou

ontem os militantes de seu punido
e também do PSB. PPS e PC do H
a irem às ruas para exigir "uma
CPI para valer", na apuração das
denuncias de Pedro Collor de
Mello. Lula discursou no audito-
rio da ABI (Associação Brasileira
de Imprensai e disse que sem a
mobilização da sociedade "esta
CPI. como tantas outras, não vai
dar em nada

Cauteloso. Lula não fala mais
em impeachment do presidente
Fernando Collor Disse que não
pretende 

"prejulgar ninguém" c
que. no Congresso, "C ollor lera
direito de defesa". Contudo, acre-
dita que "se a ( PI for levada a
sério, h* os parlamentares agirem

corretamente e for ate as ultimas
conseqüências, vai atingir o presi-
dente e a ex-ministra Zelia Cardo-
so de Melo ".

Sobre a ex-ministra da Econo-
nua. Lula afirmou que ela terá de
explicar na CPI a denuncia de que
recebeu roupas e jóias do em pre-
sàrio Paulo César Fartas. Ele res-
saltou também a importância do
depoimento do ex-presidente da
Petrobrás Otávio Mota Veiga, que
confirmou acusações de Pedro
t ollor ao empresário.

Lula disse que a CPI é "uma
atitude nova de um Congresso,
que sempre teve uma atitude co-
varde toda vez que esteve em con-
fronto com o Poder Executivo". O
presidente do PT acn\1ita que se
não houver uma pressão socialpa-
ra que se investigue com rigor a*
denuncias, logo i> assunto será es-
quecido. Ele propôs a realização
de comícios em pelo menos seis
cidades Ki<> de Janeiro. São Pau-
Io. Belo Horizonte. Porto \ legre.
Brasília e numa cidade do Sordes-
te

Ele disse que ha motivo para
confiar na mobilização popular"Uma coisa e o Lula dizer que o
Collor e ladrão Outra coisa e o
irmão do cara falar isso. L m cara
que convi\eu com ele. que partia-
pou da> maracutaias da campa-
nha

O lidei pí-tista contou também
que ha "empresários ligando para
deputados querendo denunciar"
atos de corrupção Para Lula. "se

Collor fez 10% do que o irmão
dele falou, já e moino suficiente
para renunciar" Ele disse "a crise
e o Collor \ saída do Collor e a
solução para a crise O Collor vi-
rou a própria instabilidade", atir-
mou.

Ele não acredita em golpe"\ão há clima político para isso.
ula deu ainda uma estocada tio

governador l/o Rio: "Brizola vi-
rou defensor publico do Collor".
I le (.'< •ncorda que 

"cabe a um din-
gente político falar o que bem en-
tenda ", mas acha que o governa-
dor Leonel Brizola esta
exagerando na defesa do presiden-
te

I
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Governo recua na 
proposta 

de ajuste 
fiscal

BRASÍLIA — 0 governo decidiu
ontem simplificar sua proposta de re-
forma fiscal, retirando do projeto
qualquer medida que implique resulta-
dos apenas a longo prazo, depois de
chegar á conclusão de que o Congresso
não vai aceitar agora mudanças pro-
fundas no sistema tributário nacional.
Com isso. ficarão de fora as mudanças
na Previdência (a aposentadoria passa-
ria a ser aos 65 anos de idade) e a
transferência de serviços de saúde e
educação a estados e municípios.

Reunido com as lideranças do go-
verno no Congresso e secretários do
Ministério da Economia, o secretário
de Governo, Jorge Bornhausen. ou-
viu dos lideres que dificilmente o
Congresso aprovará qualquer novo
imposto este ano. O ajuste fiscal
apresentado por uma comissão presi-

Murilo Menon — 15/5/913FJ

y.)

Macedo: nada de pacotes

dida pelo tributarista Ary Oswaldo
Mattos Filho prevê a criação de um
Imposto sobre Transações Financei-
ras, que cobraria de 0.1% a 0,3%
sobre cheques descontados no siste-
ma bancário. Outro novo imposto
seria sobre o patrimônio líquido das
empresas. De resto, haveria apenas
mudanças de nomes dos atuais im-
postos, destinos e esfera de cobrança.

Ary Oswaldo Mattos Filho, que
não escondeu seu desânimo depois da
reunião, terminou ontem a apresen-
tação da proposta de ajuste fiscal,
iniciada anteontem, que transforma
os atuais 1CMS. IPl e 1SS em 1VA —
Imposto sobre Valor Agregado, a ser
cobrado pelos estados e depois divi-
dido com os municípios. Os líderes
políticos informaram que prefeitos de

capitais vêm mobilizando parlamen-
tares contra a inclusão do 1SS (Im-
posto sobre Serviços) no IVA. porque
poderiam perder arrecadação. Os
prefeitos do Rio, Marcello Alencar, e
Luiza Erundina, de São Paulo, foram
citados nominalmente na reunião.

Outra decisão foi a de nada enviar
ao Congresso neste semestre. As mu-
danças que forem consideradas poli-
ticamente aceitáveis pelo Congresso
serão introduzidas no substitutivo às
emendas constitucionais do Emen-
dão, que o deputado Bcnito Gama
(PFL-BA) vem produzindo. Gama,
relator das mudanças enviadas 110
ano passado ao Congresso, disse 011-
tem que discorda de uma das mudan-
ças apresentadas por Mattos Filho —
o aumento das alíquotas do Imposto

de Renda na fonte, que elevaria o
número de contribuintes (de menor
renda), e o valor a ser pago pelos
altos salários. Hoje, são duas as ali-
quotas (15% e 25%). que passariam a
10%. 20% c 30%. Ficou acertado

que Gama não incluirá alíquotas em
seu substitutivo ao Emendão. o que
ocorreria no segundo semestre por
leis ordinárias.

O secretário de Política Econômi-
ca. Roberto Macedo, disse depois da
reunião que o governo desistiu de
enviar um pacote com mudanças
constitucionais na área tributária pa-
ra evitar o que aconteceu com o
Emendão, "que vem se movendo co-
1110 tartaruga 110 Congresso". Mattos
Filho disse que 

"a bola agora está com
o secretário Bornhausen e o Congres-

Malan viaja 
para fechar 

acordo com credores

O acordo de renegociação da divi-
da externa com os credores privados
poderá ser anunciado a qualquer 1110-
mento. segundo revelou um alto fun-
cionário do governo. O negociador
oficial da divida. Pedro Malan, rece-
beu as instruções finais sobre a posi-
çáo brasileira, em jantar com o minis-
tro da Economia. Marcílio Marques
Moreira, na quinta-feira à noite, e
retornou a Nova Iorque para fechar
o acordo. "Marcar data para o fecha-
mento do acordo seria pouco inteli-
gente, mas ele pode ser anunciado a
qualquer hora", explicou o funciona-
rio. Segundo um líder,es governista no
Congresso, o acordo será anunciado
em no máximo 15 dias-."

O anúncio do acordo, na avaliação
de um dos negociadores, teria efeito
positivo sobre as expectativas da socie-
dade. afetadas negativamente pela acc-
leração da inflação em maio. Além
disso, quando for fechado o acordo, o
Brasil deixará de pagar juros pelos
atrasados, reduzindo o custo da divi-
da. Politicamente, seria importante pa-
ra criar um fato positivo na economia,
também abalada esta semana pelas
acusações de Pedro Collor.

Preocupado com os fatos, o minis-
tro Marcílio telefonou ao presidente
do comitê assessor'dos bancos. Wil-
liam Rhodes. ainda na segunda-feira,
para tranqüilizar os credores. Marcílio
disse a Rhodes que as acusações eram
levianas e que tudo não passava de
briga de família. O banqueiro amcrica-

Á/ala 11: i 11 strnçõi's finait

no perguntou sobre os efeitos desse
fato na votação da reforma fiscal.
Marcílio respondeu que o cronograma
da reforma seria mantido.

No ato de assinatura do acordo,
serão pagos l'SS 900 milhões aos cre-
dores privados, correspondentes aos
atrasados de 1989 90. Além disso, os
bancos passam a receber 100% dos
juros da divida renegociada, no lugar
de apenas 30% dos juros vencidos e a
vencer que vêm recebendo desde 199(1.
Outra vantagem: o Brasil sai da lista
de maus pagadores e os credores po-
dem liberar recursos equivalentes a

50% da dívida atrasada, que hoje es-
tão bloqueados, por determinação le-
gal. Além disso, detentores de títulos
da dívida brasileira, os bancos poderão
trocar uma parte por novos bônus ga-
rantidos pelo governo americano. "O
risco do Brasil passa a ser igual ao do
Tesouro americano e os banqueiros
estão loucos para fechar o acordo",
disse um dos integrantes da equipe de
negociação, em Nova Iorque.

A demora na conclusão do acordo
com os bancos privados, iniciado em
agosto de 1991. é atribuída pelos nego-
ciadores brasileiros á necessidade de
cumprir as ordens do presidente l er-
nando Collor. Ele determinou a Malan
que o acordo fosse fechado o mais
rapidamente possível, desde que tivesse
viabilidade de implementação e que
pudesse ser cumprido. Segundo um
integrante da equipe econômica, já não
há mais resistências dos bancos e a
única dificuldade e a definição do ero-
nograma de liberação das garantias.

Pela primeira vez. numa negocia-
ção entre países devedores e credo-
res privados, as garantias não serão
liberadas de uma vez só. mas dentro
ile um cronograma. Depois de acer-
tar esses detalhes, o governo brasi-
leiro e os bancos credores assinam o
acordo de princípios, o que poderá
acontecer a qualquer momento, e
começa, então, uma nova fase das
negociações. Será preciso redigir to-
dos os termos do acordo, conforme
as peculiaridades de cada banco.

Bancos têm

6 opções de

recebimento

Segundo 
a minuta do acordo

que está sendo finalizado
com os credores da divida c.xler-
na. os cerca de USS 41 bilhões
que o Brasil deve aos bancos pri-
vados internacionais serão traiu-
íormados em novos bônus do le-
souro com ate 30 anos de prazo.
Caberá aos bancos escolher que
tipo de bônus preterem.

Os novos títulos são:
Bônus ao par — Os bancos

que escolherem essa alternam a
irão converter a divida pelo seu
valor de lace. <>// seja. 100 dólares
de divida se transformam em 100
dólares de bônus, liles terão pra/o
de 30 anos e sô ao linal desse
pra/o haverá pagamento do prin-
cipal e dos juros acumulados. ()••
juros são de pouco mais de 4"n no
primeiro ano. vão subindo grada-
tivamente e no sexto ano se tor-
num lixos em (>"o ao ano

Bônus de desconto — l.sses
títulos também terão pra/o de 30

anos e pagamento de juros e de
principal somente no linal desse
per iodo. Mas os bancos que esco-
lhereni este papel terão que dar
um desconto de 35% na divida, ou
seja. 100 dólares serão convertidos
em 65 dólares. Os juros, em com-
pensação, serão de mercado.

Bônus de redução de juros —
lisse papel terá pra/o de pouco
mais de 15 anos e juros lixos de
pouco mais de 4% ao ano durante
os primeiros seis anos. A partir do
sétimo ano. os juros passam a se-
guir a cotação de mercado.

Bônus de capitalização — Te-
ráo pra/o de 20 anos. Durante
os primeiros seis anos. renderão
uma taxa reduzida. /I partir do
sétimo ano. os juros aumentam
para 8% ao ano.

Bônus de reestruturação —
Semelhantes aos bônus de capita-
h/ação. eles renderão uma taxa
baixa e lixa nos primeiros oito
anos. e a partir dai passarão a
pagar taxas de mercado (libor
mais 0.8125%).

Bônus de dinheiro novo —
<> converter parte da divida nes-

ses papeis, os bancos se obriga-
ráo a emprestar novos recursos
ao pais. .-1 proporção e de I para
5. 011 seja. para cada 5 dólares de
divida antiga, deve ser feito um
empréstimo novo de um dólar.

so". Benito Gama, ao comentar as
pressões contra o ajuste fiscal, lanjeç,-
tou que 

"existam pessoas brigando
contra as mudanças sem conhecê4as,
porque ainda não foram enviadas ao
Congresso". Um dos participantes da
reunião desabafou: "Tem critico que
não leu e não gostou."

Mattos Filho começa na segunda-
feira, por Salvador, uma série de réu-
niões com secretários de Fazenda dos
estados e prefeituras para expor suas
idéias, explicando que nenhum estado
ou prefeitura perderá qualquer centa-
vo e que as mudanças serão introduzi-
das, caso aprovadas, de forma gra-
dual. "Aos 

poucos, os atuais impostos
serão substituídos pelos novos, o que
elimina risco de queda abrupta ou uu-
mento rápido de arrecadação."

BID vai liberar

US$ 1,7 bilhão

110 biênio 92/93
O Banco Interamericano de De-

senvolvimento (BID) deve liberar um
total de USS 1.7 bilhão para o Brasil
em 1992'93. Os empréstimos foram
acertados com o governo esta sema-
na, durante visita de missão do BID
ao pais e poderá chegar a L'SS 2.2
bilhões, de acordo com a apresenta-
ção de novos projetos. Entre os invés-
timentos já definidos está o programa
de despoluição da Baía da Guanabai-
ra. que deve começar a receber recur-
sos ainda este ano.

Uma parcela do empréstimo do
BID será usada para formar as ga-rantias de que o Brasil precisa na
renegociação da divida externa com
os bancos privados. A previsão era dé
que 10% desse total seriam aplicados
na compra de bônus do Tesouro
americano, que vão lastrear os títulos
a serem emitidos pelo Tesouro brasi-
leiro, em substituição aos atuais. O
restante viria do FMI — 25% do
empréstimo de USS 2.1 bilhões — e
outros 10% do Banco Mundial, que
ainda está em negociação.

Os recursos do BID serão utiliza-
dos ainda para obras de despoluição
dos rios Tietê, em São Paulo, Guaiba.
no Rio Grande do Sul. e da Baia de
Todos os Santos, em Salvador, além
de recuperação de rodovias.

^-v- Pr. Flamengo 66 B
Grupo 1 006

ÍJUUU 55G-2775(; 556-144C

NOVA IGUACU

VERDE

A PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU

ESTÁ CONVIDANDO VOCÊ A PARTICIPAR

DESTE EXTRAORDINÁRIO

EVENTO ECOLÓGICO

A SOLUÇÃO DO RIO ESTÁ NA BAIXADA

40 MIL

MUDAS DE ÁRVORES SERÃO DISTRIBUÍDAS HOJE, NAS

13 SUB-PREFEITURAS DO MUNICÍPIO EM UMA INICIATIVA

ECOLÓGICA RECORDE.

VENHA E PLANTE! O PLANETA TERRA AGRADECE

A Serra de Madureira será reflorestada por

sementes atiradas de Asas Deltas. Durante o mês de junho 10 mil árvores

serão plantadas em 50Km de ruas de Nova Iguaçu.

D

D

E 0

L

IRE 0II

o



;' Io caderno n sábado, 30/5/92 Brasil JORNAL DO BRASIL

Informe JB

A 
pesquisa do Ibope sobre as denúncias de Pedro
Collor de Mello contra seu irmão Fernando Collor

de Mello e o empresário Paulo César Farias apresenta
resultados muito diferentes dos do DataFolha, divulga-
dos terça-feira passada.

O Ibope revela, por exemplo, que apenas 25% dos

entrevistados são a favor da CPI para apurar as denún-
cias. No DataFolha, 88% apoiavam a CPI.

No Ibope, 60% são a favor da permanência do

presidente no poder, e 24% querem que ele saia. No
DataFolha, 50% acham que Collor deve ficar no cargo e

43% defendem que ele se afaste temporariamente ou

renuncie.
Motivo de tanto desencontro: a pesquisa do DataFo-

lha foi realizada apenas na capital paulista; a do Ibope,

nas mesmas 109 cidades de todo o país onde se realizou a

amostra de boca-de-urna da eleição presidencial de 1989.

Ao vivo
Antes de ver na televisão

a pesquisa sobre os escânda-
los da semana, o deputado
Pinga Fogo de Oliveira
(PRN-PR) revelava o ibope-
zinho que vinha colhendo em
conversas com o povão nas
cidades do Vale do Ivai:

— A maioria acha que
Pedro Collor fez palhaçada,
foi irresponsável. As pessoas
não estão contra o presiden-
te. Estão descontentes por
outros motivos, por causa do
desemprego, da recessão, não
porque Pedro Collor fez essas
denúncias.

Q,ue moleza!
O moral dos delegados e

agentes da Polícia Federal es-
tá derrubadíssimo. Em uma
ação ousada, três homens de-
sarmados levaram ontem,
por volta de llh, cerca de
CrS 5 milhões da agência do
Banco do Brasil que fica no
mezanino do edificio-sede da
própria PF em Brasília.

Deixaram apenas uma
bolsa de mão que, acredita-
se, usavam para carregar ca-
misas que vestiram depois do
roubo para sair do prédio.

Os agentes encarregados
do plantão cercaram o edifí-
cio e se espalharam pela cida-
de, mas até ontem à noite não
havia qualquer pista dos la-
drões.

PerigD
A Kombi que estava le-

vando anteontem milhares de
credenciais concedidas pela
ONU para os funcionários
que vão trabalhar dentro do
Riocentro foi assaltada a ca-
minho de Jacarepaguá.

Levaram todos os era-
chás.

A missão
O 007 Roger Moore, em-

baixador de boa vontade do
Unicef para o mundo artisti-
eo, chega amanhã á noite ao
Rio.

Vem receber na terça-fei-
ra o barco Vicking, que traz
uma mensagem das crianças
do mundo inteiro para os
chefes de Estado que se reu-
nirão na Rio-92.

Será?
Estão mais uma vez na

reta final as negociações para
a venda da TV Manchete ao
conglomerado IBF — Insti-
tuto Brasileiro de Formula-
rios.

Os Bloch têm uma pro-
posta na mesa e dão resposta
na próxima semana.

Periculosidade
O governador Fleury

mandou fazer levantamento
dos salários pagos no setor

público e descobriu que boa
parte dos servidores tem co-
tas adicionais, de periculosi-
dade por exemplo.

Ao dizer isso ontem, em
seminário em São Paulo, a
platéia logo fez relação com o
salário do ex-ministro Magri
na Eletropaulo. Fleury perce-
beu e emendou:

Depois se verificou a
razão da periculosidade.
Fundos

Na solenidade de repasse
de verbas da Educação aos
estados, o ministro José Gol-
demberg afirmou que pela
primeira vez na história os
governadores já saiam com o
cheque na mão.

Será que tem fundos?
brincou o governador

Freitas Neto. do Piauí.
O dinheiro já está de-

positado no Banco do Brasil
socorreu o presidente da

Embratur, Ronaldo Monte
Rosa.

Preservação
Enquanto se realizar a

Conferência do Meio Am-
biente, ficam congeladas to-
das as vagas em diretorias de
estatais do Rio.

São razões estritamente
ecológicas: o presidente Col-
lor não quer ser assediado
pelos políticos locais que dis-
putam esses empregos.

Deu ciência disso ao mi-
nistro Jorge Bornhausen.

Comparação
O governador Ciro Go-

mes cometeu o exagero de
comparar-se ontem, em São
Paulo, num seminário sobre
as saídas para a América La-
tina, ao presidente mexicano,
Carlos Salinas de Gortari.

— Temos políticas pare-
cidas. A diferença é que, no
México, todo inundo é do
partido dele. Comigo, muitas
vezes sou vaiado.

Beiço
Fino como é. o ministro

Carlos Garcia, presidente do
GTN da Rio-92, certamente
não sabia que estava dando
um beiço no Restaurante
Porção, sucursal do Riocen-
tro, no almoço de anteon-
tem.

A comitiva de oito pes-
soas que estava com Garcia,
incluindo duas mulheres,
quase todos com telefone ce-
lular a tiracolo, fartou-se de
comer e, no final, foi embora
sonolenta, sem pagar a con-
ta.

O gerente do restaurante
ficou intrigado e ainda tentou
ir atrás do grupo. Disseram-
lhe que o homem era "presi-

dente da Rio-92".
Ainda está a ver navios.

LANCE-LIVRE
O paisagista Burle Max confessou-se

magoadissimo. ontem. na estréia da ópe-
ra ( armem, de Bizcl, no Teatro Guaira.
em Curitiba, por não ler sido convidado
a participar da Rk>-92.

A Brahma sofreu uma queda <k 10%
nas tendas de centja no primeiro quadri-
mestre do ano, em rdaçio ao me«mo pe-
riodo de 1991. Em outros ano*, a procura
era maior que a oferta das cervejarias.

O PT expulsou quinta-feira de seus
quadros o deputado Ernesto Gradella
(SP), o único ligado a Convergência So-
ciahsta (CS) Gradella estava inscrito pa-
ra falar ontem e não sc apresentou A CS
ganhou bancada de um

O presidente Collor inaugura terça-fei-
ra. às %, o (lac Ecológico, em Rio das
Pedras. Rio. Depois que o presidente
plantar uma muda de pau-brasil, o pianis-
ta Arthur Moreira l-ima dara um concer-
tu.

\ Confederação Nacional de Direto-
a-s Lojistas mjndou carta aos presiden-
tes da Camara dos Deputados e do Sc-
nado, fvdindo urgência para a votado

dos projetos de modernização da econo-
mia.

O presidente da Volkswagen Mundial,
Ciri llahn, entrega hoje. às 20ti30, no
restaurante Rm>\ a Maurice Strong, se-
cretário-geral da ONU para a Rio-92.
2flü Santana* que ficarão á disposição dos
chefes de Estado.

A terceira maior indústria automobi-
listica do mundo, a japonesa Toyota,
produz 4.6 milhões de veículos por ano.
Cinco ve/es a produção total do Brasil
cm 1991 Levantamento do Dicesc.

O PT do B, Partido Trabalhista do
Brasil, não f uma dissidência do PT, mas
promete confundir o eleitor. Lança Antô-
nio Pedregal para disputar a prefeitura do
Rki.

O caminhão basculante da prefeitura
do Rio. placa YX 5643, número de or-
dem 513.13 da 3" DC-DGVU, estava
ontem, ás 20h. recebendo entulho do
prédio n'' 300 da Avenida Princesa Isa-
hei.

( ada pmo tem o governo que merece.

,\I arcclo fontes, com sucwsms

INSS muda data 
para pagamento

Juiz do caso Macedo

processará 
3 deputados

BRASÍLIA — Os aposentados e
pensionistas — cerca de um milhão
dc pessoas — que recebem mais de
quatro salários mínimos passarão a
receber o beneficio nos 1 Io e 12° dias
úteis de cada mês. A medida faz parte
do pacote de ampliação na data do
pagamento que deve ser implantada
em julho. Assim, quem ganha menos
de quatro mínimos receberá entre o
1" e o 10° dias úteis; os novos benefi-
cios seriam pagos a partir do 1 Io; e os
autônomos fariam suas contribuições
no 20° dia. Já está no Congresso o
projeto dc lei mudando a data do
pagamento dos contribuintes indivi-
duais. O governo pretende incluir ou-
tras modificações nesse projeto cuja
tramitação o ministro da Previdência
Social, Reinhold Stephanes, quer que
ganhe urgência urgentíssima.

Na quarta-feira, o ministro, o de-
putado Antônio Britto (PMDB-RS).
relator da matéria, o líder do governo
na Câmara, Humberto Souto (PFL-
MG) e o presidente da Comissão de
Seguridade, deputado Euler Ribeiro
(PMDB-AM) sc reúnem para acertar
a inclusão das novas datas de paga-
mento dos benefícios no projeto de
lei. Essa pulverização dos pagamen-
tos no decorrer do mês faz parte do

acordo estabelecido com a Federação
Brasilicra dos Bancos (Febraban) pa-
ra diminuir as filas nas agências ban-
cárias. Na próxima 5a feira, a Febra-
ban deverá apresentar ao ministro
um plano mínimo de qualidade no
atendimento, como ampliação no ho-
rário de funcionamento, mais caixas e
tempo máximo na fila. Além disso,
Stephanes quer que pelo menos os
maiores bancos privados, a Caixa
Econômica Federal e o Banco do
Brasil adaptem seus cartões magnéti-
cos para que o segurado possa sacar
o beneficio nos caixas eletrônicos ou
em qualquer agencia.

Arrecadação — A arrecada-
ção do INSS do mês de maio foi de
CrS 3,4 trilhões, 12% superior á de
abril que fechou em CrS 2,9 trilhões.
Mais de 100 mil empresas foram fis-
calizadas coibindo a sonegação. Cer-
ca de 70% dos municípios cm débito
com a Previdência — aproximada-
mente 3.000 — parcelaram suas dívi-
das. O estado ou município que não
regularizou até ontem a sua situação
com o INSS não poderá sacar sua
parte no Fundo de participação dos
estados e municípios a partir do dia
20 de junho.

SÃO PAULO — O juiz Carlos
Henrique Abrão, da 21a Vara Cri-
minai vai processar os deputados
federais Arnaldo Faria de Sá (PFL-
SP), Gastone Righi e Roberto Car-
doso Alves (ambos do PTB-SP) por
crime contra a honra e crime de
imprensa. "Tomei conhecimento de
que o deputado Arnaldo Faria de
Sá afirmou que agi por interesses
empresariais ao determinar a prisão
de Edir Macedo, que foi denuncia-
do por estelionato, curandeirismo e
charlatanismo", afirmou Carlos
Henrique Abrão, que tem 32 anos
de idade e seis de juiz. 

"Se o depu-
tado disse mesmo isso, vou repre-
sentar contra ele no Tribunal de
Justiça, pois não sou o homem que
ele imagina."

Por ordem do juiz, um oficial de
justiça apreendeu ontem uma fita
do programa Recordem noticias, da

TV Record, no qual os deputados
criticaram Abrão por ter mandado
prender o bispo, dono da emissora e
chefe da Igreja Universal do Reino
de Deus. A fita foi encaminhada ao
promotor Gabriel Inellas. um dos
autores das denúncias contra Ma-
cedo.

Não foi essa a primeira insinuação
de comprometimento que adeptos do
hispo fizeram contra Abrão. "Alguns
emissários dele procuraram parentes
c amigos meus para pedir que eu
abrandasse minha decisão", afirmou
o juiz da 21a Vara Criminal. "Estou
aqui por gosto, não vou me desviar
da justiça, mesmo que seja por mi-
Ihões de cruzeiros ou até milhões de
dólares." A conselho de amigos e
colegas mais experientes, o juiz deci-
diu pedir proteção policial. 

"Tenho

recebido telefonemas estranhos", re-
velou Abrão.

Caixa terá 
postos para

atender desempregados

BRASÍLIA — A Caixa Econòmi-
ca Federal passará a atender, a par-
tir do dia 22 de junho, os interessa-
dos em pedir seguro-desemprego.
Convênio assinado entre a CEF e o
Ministério do Trabalho e da Admi-
nistração prevê a criação pela Cai-
xa de S8 Centrais de Atendimento
ao Trabalhador (CATs) nas maio-
res cidades brasileiras. Numa sc-
gunda etapa, 800 agências da CFF
em pequenas localidades do inte-
nor também farão o atendimento.

Até então, o seguro-desemprego
era pago em 740 postos das delega-
cias regionais do Trabalho e do
Serviço Nacional de Empregos (Si-
ne), além de agências dos Correios
no interior. Com a conclusão da
primeira etapa do convênio, o nu-
mero de postos de pagamento do
seguro-desemprego no pais sobe
para 1.628.

Secundo o ministro do Trabalho

e Administração, João Mellão, a
idéia num primeiro momento é am-
pliar a capacidade de atendimento
nas áreas de maior demanda e me-
lhorar o serviço nas pequenas loca-
lidades, onde, no caso de preenchi-
mento errado do requerimento,
ocorrem problemas de recebimen-
to. A expectativa do ministro é di-
minuir as filas.

"Enquanto a CEF treina seu
pessoal até o dia 22. a Secretaria
Nacional do Trabalho vai concluir
a pesquisa sobre a origem das soli-
citações de seguro-desemprego pa-
ra. se necessário, incluir outras
agências da Caixa na rede de aten-
dimento". explicou Melão.

C) convênio com a CEF prevê o
atendimento de até 100 mil desem-
pregados por mês, o que correspon-
de, hoje, a praticamente um terço
do número de solicitantes — 320
mil mês.

Anestesia arriscada

Usinas de oxigênio
misturam gases e

podem contaminar

SÃO 
PAULO — As usinas

concentradoras de oxigênio
instaladas pelo ex-ministro da
Saúde Alceni Guerra na rede do
Inamps podem estar colocando
em risco os pacientes que se sub-
metem a anestesia. A denúncia foi
feita ontem por João Carlos Bo/a.
presidente da Sociedade Brasileira
de Anestesiolocia (SBA). que pe-
diu para o Ministério da Saúde
não colocar novas usinas em fun-
cionamento enquanto não forem
definidas normas técnicas de ope-
raçiio.

Já estão em operação cinco
destas usinas — três no Rio de
Janeiro (Hospital do Andarai, dos
Servidores e de Bonsucesso) e
duas em Brasília ( Hospital de Ba-
se c Hospital Universitário). "O

problema è que em se/ de estarem
produzindo oxigênio puro. como
requer o ato anestésico, est.i h.i-
vendo contaminação com outros
dois gases, o argònio e o nitrogé-
nio", diz Boza.

O presidente da SBA desço-
nhecc os efeitos destes gases no
organismo durante as anestesias."Outro 

problema é que os fluxo-
metros, equipamentos que regti-
Iam a saída do oxigênio, são cali-
brados para receber o gás puro e
não registram corretamente o vo-
lume de oxigênio recebido pelos
pacientes quando ha outros gases
misturados", explica.

"listas usinas representam uma
economia de USS 400 mil por ano.
uma se/ que os hospitais deixam
de comprar oxigênio medicinal",
pondera. Ele informou que a 0 o-
missão de Normas Técnicas da
SBA já solicitou ao Conselho Fe-
deral de Medicina medidas de pro-
teçào aos pacientes.

PUC-RIO
A PUC-Rlo Comunica que estão abertas inscrições ça-
ra TRANSFERÊNCIAS EXTERNAS e para ADMISSAO
DE PORTADORES DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR
para os seguintes cursos, no 2" semestre de 1992:
Administração (Noturno), Desenho Industrial (Comu-
nicaçâo Visual/Projeto de Produto) (Diurno), Direito
(Diurno/Noturno), Economia, Engenharia (Civil, Mecâ-
nica, Metalúrgica e Química), Filosofia, Física, Geo-
grafia e o Meio Ambiente, História, Letras (Francês,
inglês, Português/Literatura, Secretário Executivo/
Tradutor/intérprete), Matemática, Pedagogia, Psico-
logia, Química e Química Industrial, Serviço Social
(Diurno), Tecnologia em Processamento de Dados
(Vespertino/Noturno) e teologia (Diurno).
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: até o dia 05 de junho
de 1992, na Diretoria de Admissão e Registro - DAR,
das 09:30 às 20:00 horas, Rua Marquês de São Vicente
n° 225, Gávea - Prédio Cardeal Leme (Térreo).

P0S-GRADUAÇ0ES EM 5 MESES
Especializações, lato sensu,360 h.
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Fleury e Antonio Carlos 
fazem

críticas ao 
projeto 

dos Ciacs

São Paulo — Fotos de Fernando Pereira

BRASÍLIA — Dois governadores
que foram ontem levar seu apoio ao
presidente Fernando Collor aprovei-
taram a solenidade 110 Palácio do
Planalto para criticar o projeto dos
Ciacs (Centro Integrado de Apoio à
Criança). Luís Antonio Fleury, de
São Paulo, e Antonio Carlos Maga-
Ihàes, da Bahia, fizeram criticas ao
programa que o presidente da Repú-
Nica citou longamente em seu discur-
so de improviso para agradecer á ma-
nifestação dos 21 chefes de Executivo
estaduais.

"Os Ciacs são a negação de qual-
quer programa de combate à infla-
çào". reprovou o baiano Antonio
Carlos. "Além de autênticos elefan-
les-hranros, os Ciacs estão sendo ins-
talados em lugares inadequados por-
que as empreiteiras estão procurando
diretamente os prefeitos, forçando
uma construção desnecessária. Isso
eu não vou permitir", condenou o
paulista Fleury. pouco depois de en-
iregar ao ministro da Educação, José
Goldcmberg, um duro oficio cm que
dá um virtual ultimato ao governo
federal: "Determinei que. a partir de
agora, escola que não tiver o laudo de
avaliação técnica da Secretaria de
I ducação de São Paulo não terá ver-
ha, professor, gi/ ou água do governo
do estado".
O governador Fleury criticou a ten-
dència do MEC de implantar Ciacs
no interior paulista, onde existe um

1 - t f i f f )§¦¦*m Br^i
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Saneamento básico
O Ministro da Ação Social, Kicar-

do Fiúza, autorizou ontem, a publr-
cação dos editais para a contratação
de USS 350 milhões, provenientes de
financiamento obtido junto ao Bancp
Interamericano de DesenvoK imento -
BID, que o Ministério da Ação Social
vai investir em saneamento básico
nos próximos 18 meses. A autoriza-
ção foi dada durante a solenidade nó
Palácio do Planalto para o lançamen-
to da 3a etapa de implantação do
Programa dc Ação Social cm Sanea-
mento - Prosegc. desenvolvido pela
Secretaria Nacional de Saneamento.

Fleury ( E) v Antonio Carlos: juntos contra os

excedente de 5.000 salas dc aula. en-
quanto a Grande São Paulo apresen-
ta um déficit de 8.000 salas. "Mas o
mais grave", diz o governador, 

"é

que as construtoras estão procurando
diretamente os prefeitos para forçar a
construção". Ele revelou que, em
março passado, o ministro Goldem-
berg foi a São Paulo lançar os cinco
primeiros Ciacs. ao lado do governa-
dor, selecionando-se os municípios de
Parelheiros, Cidade Tiradentes, Ita-
quaquecetuba, São Bernardo do
Campo e Taubaté. "Pois bem, nc-
nhuma delas recebeu Ciac. que estão
sendo leitos em outros 20 lugares que

não necessitam de escolas. Em ltape-
va. por exemplo, onde a carência es-
colar é de apenas seis salas de aula.
está sendo construído um Ciac com
20 salas. Eu não fui consultado sobre
isso", reclama Fleury. O governador
não avança nenhuma acusação con-
tra as duas fábricas de argamassa
armada credenciadas cm São Paulo
— a Lix da Cunha Construtora e a
Via Engenharia —, mas aponta o
problema: 

"Eu não cometo levianda-
des. Apenas levanto um fato concre-
to: os prefeitos estão sendo procura-
dos diretamente pelas empreiteiras. E
isso tem que acabar".

Campos confirmou as digitais deJoniidon no vidro do hotel

Polícia divulga fotos de

assassino do 
governador

TCU multa lucra
O Tribunal de Contas da

União multou em CrS 1.150.000
o ex-presidente do Instituto Na-
cional de Colonização e Refor-
ma Agrária (lncra), João Men-
donça de Amorim Filho, que
não respondeu aos ofícios do
TCU sobre as contas de 89 da
Secretaria de Assentamento e
Colonização. Amorim Filho re-
cebeu prazo dc 30 dias para efe-
tuar o pagamento da multa.

Sem bênção 
para 

divorciados

CNBB desmente

qiie proposta será
feita lio Vaticano

Brasília 
— a igreja Ca-

tólica não vai incluir a bên-
ção aos divorciados na proposta
que a CNBB encaminhará ao Va-
ticano. A proposta da CNBB pre-
\c apenas mudanças 110 ritual do
casamento, trocando o luxo pela
simplicidade. Em nota ao JOR-
NAL DO BRASIL, a CNBB afir-
ma que nunca discutiu nem pre-
tende discutir o assunto. O
assessor litúruico da entidade. Irei

Faustino Paludo. havia afirma-
do. na quinta-feira, que existem
vários estudos sobre o tema na
CNBB.

Cauteloso, o bispo de Impera-
triz (MA), Dom Afonso Felipe,
acha que no futuro a Igreja deverá
estudar a questão com mais pro-
fundidade. "Atualmente não são
apenas um ou dois casais nessa si-
tuação e sim um grande universo",
ponderou.

Já o padre da Igreja Nossa
Senhora do Rosário, de Brasília,
ítalo Guerrera. tem opinião contrá-
na: "Quem aceita o amásio não
deixa de ser um corrupto da reli-

giao. Não são católicos e sim lobos
com pele de ovelhas."

Dom Angélico Bernardino, bis-
po da Arquidiocese de São Paulo,
estranhou a noticia. "Abençoar as
novas uniões seria reconhecer o se-
gundo casamento c conseqüente-
mente o divórcio", disse.

Monsenhor Arnaldo Beltrami.
porta-voz do cardeal-arcebispo de
São Paulo. Dom Paulo Evaristu
Arns. diz que é preciso examinar
cada caso. "Sc uma adolescente
engravida, é forçada a casar e lar-
ga o marido alguns anos depois, é
provável que ela queira outra
união e pode ser que seja essa a
melhor", admite.

SÃO PAULO — Um laudo pericial
concluído ontem confirma que Edil-
son Alves Carmo. 20 anos, o homem
que teria disparado os dois tiros que
mataram o governador do Acre Ed-
mundo Pinto, esteve no Delia Volpe
Garden Hotel na madrugada do cri-
me. Os peritos atestam que são dele
os IS pontos de impressões digitais
colhidos no vitró do II" andar do
prédio, por onde o grupo entrou para
descer até o 7" andar, onde o gover-
nador estava hospedado. Esse detalhe
confirma o depoimento do ex-garçom
do hotel Gilson José dos Santos. 22
anos. o único preso até agora. Edil-
son e Jomildo Barbosa, 20 anos, con-
tinuam foragidos. A polícia tentou,
sem sucesso, negociar a rendição dos
dois com as famílias e acabou optan-
do pela divulgação das fotografias dc
ambos.

O secretário de Segurança, Pedro
Franco de Campos, afirmou ontem
que os laudos com as impressões digi-
tais dos três é uma prova técnica do
depoimento de Gilson. Preso em Sa-
binópolis. Norte de Minas, na ma-
drugada de quarta-feira, o ex-garçom
confessou sua participação no crime,
mas afirmou que nenhum dos três
sabia que o hóspede do apartamento
704 era o governador.

Ontem caiu mais uma razão para
a suspeita de que o crime teria motivo

bxiiLsonJotniliU>

político: o depoimento que o gover-
nador do Acre prestaria em Brasília
— na CPI que apura a aplicação de
verbas do FGTS em obras, cm Rio
Branco — não contém nenhuma de-
núncia. Com 45 laudas, o texto escri-
to pelo governador refutava a acusa-
ção de superfaturamento no preço e
defendia a necessidade das obras —
sob a responsabilidade da Construto-
ra Odebrecht.

Ele afirmava que nunca teve ne-
nhum contato com o ex-ministro do
Trabalho c da Previdência Antônio
Rogério Magri e destacava uni pare-
cer sobre a liberação da verba —
"com lisura" — pelo ex-ministro da
Justiça Saulo Ramos. No texto. Ed-
mundo Pinto destacava que, como
governador, preferia aplicar os recur-
sos destinados ao Acre em "obras

enterradas" — como o esgoto — por-
que cias têm conteúdo social.

Padres x arcebispo
As divergências dentro da Igreja

Católica cm Pernambuco ganharam
contornos de crise, quando os padres
irlandeses Anthony Terry e Denis
Doyle divulgaram uma carta-aberta
acusando o arcebispo de Olinda e
Recife, Dom José Cardoso, de seguir
um "evangelho vingativo", responsa-
bilizando-o pela decisão do Vaticano
de chamá-los de volta. Os dois sacer-
dotes estão há três anos no Grande
Recife, mas como defendem a Teolo-
gia da Libertação não eram bem ms-
tos pelo arcebispo.

Campanha violenta

A violência que costuma marcar
as campanhas políticas nos munia-
pios do interior dc Pernambuco II*/
sua primeira vitima. O presidente
da Câmara Municipal dc Altinho.
Manoel Antônio Morais do Rego
(PST), feriu gravemente com qua-
tro tiros de revólver o candidato .1
prefeito pelo PFL. o medico ( arlus
Henrique dc Almeida Castro, 4>)
anos. Considerado o favorito na
sucessão municipal, Carlos llenri-
que disputa o cargo com o comer-
ciante José Batista Guerreiro, apa-
drinhado pelo vereador.

1

EMPRESÁRIOS RECEBEM HOMENAGEM DA FIEMG

Com o grande tfatro do
Centro dc Cultura "Nansen
Araújo" ( ompletamerue lo-
lado, .1 I rder.náo das In
dústrias do f st «ido dc Minas
Cifrais ll!\K, roali/oii
como fa/ todos os ano-., o
evento mais importante de
sua programarão, que e a
solenidade comemorativa
do "Dia da Indústria". Nes-
t<1 data, desde 1960, a
f lFMO confere o Mérito In-
dustrial de Minas Gerais <i
empresários que se desta-
i am cm suas alis idades pe-
Io pioneirismo. arro|o e
presença na vida comum-
tária.

O empresário Lui/ Olá-
vio Possas Gonçalves foi
agraciado com o titulo de
"Industrial do Ano de I992"
e 33 outros empresários re-
ceberarn diplomas e meda-

lhas de "Mérilo Industrial".
Rei eberam homenagens,
ainda, 11 personalidades
com presença proeminente
em diversos segmentos da
ai i\ idade humana, agra-
liados com diplomeis de
"( onstrutores do Progresso"

I ntre esles, i lavam o
Proc orador (ieral tia Repu-
bina, Aristides lunqueira, a
Sec retária Nat k mal de I c o-
nomia, Dorothéa Werneck.
o Presidente da Associação
Comercial de Minas, Lúcio
Beniquerer e uma homena-
gem espec ia! "post mor-
tem a Pedro Aguinaldo
f ulgènc io, estatuí.iriamen-
te diretor-presidente do
jornal "Estado de Minas",
desde 1965.

Após a solenidade ria
entrega das medalhas, o
presidente da Federação

das Industrias de Minas Cl-
rais. |ose Alenc ar Comes da
Sil.a. em seu discurso, lem
brou a figura do herói na-
cional, loaquim )osé da Sil
va Xavier, quando disse:
"Quando riradenle*. alir-
mou, em seu patriótico le-
gado de civismo, que "se
quisermos, seremos capa
/es de constuir uma grande
nação", o Herói da Inconfi-
dència ergueu a bandeira
de uma causa permanente,
universal"

O presidente José Alen-
< ar afirmou que "a liberta
ção Social só vira pelo tra-
balho, pela educação e
pela pujança da econo-
mia". Depois, lembrando
que o Dia da Indústria"
convoca os empresários a
uma reflexão, salientou que"o empresário não pode.' o-

milir-se As com lamaçôes
por sua participação não
são tentativas de imíscun-
se em terreno estranho ou
de buscar posições e po-
der São imperativo. O pro-
pósito oculto, mas indislar-
C .i v e I, de .i l .i s t a r ,is
lideranças empresariais das
decisões, deixou estigma
que deve ser descartado.
Somos povo. Somos cida-
dãos. Precisamos exercitar
nos>as potenc lohdados, c o-
locar nossas idéias, lançar
nossas propostas, compar-
tir as dec isôes Não será um
exercício romântico, mera-
mente contemplativo, mas
com efetivo e resoluto en-
volvimento, assumindo e
exigindo, propondo e co-
brando. Essa e a nossa
crença. A nossa vontade",
( oncluiu José Alem ar

Lill -tT-

O presidente da
FIEMC, Io sé Alencar,
abre a sesseio, ladeado
pela Secretaria
Nac ional de Ia ononva,
Dorothéa Wernei k,
vice-govemador de
Minas, Arlindo Porto,
pelo presidente da
Assembléia Les^islativa
de Minas. Romeu
Queiroz, e pelo
vice-presidt •nte
Aureliano Chaves.

CONSTRUTORES

DO PROGRESSO
CATEGORIA "cXCELÊN-
CIA EMPRESARIAL"

MÉRITO INDUSTRIAL

mm
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AGMAR ANTÔNIO XISTO
Agmar Antônio Xisto, indicado (h^Iü
Smduscon—MCi. v proprietário e Di-
r»*tor da Construtora Agmar, qt»'
atua fia 17 anos na construção civil
cm Mo Horizonte», construindo pré-
dios (U' apartamentos dc* luxo. cm
arras nobres A qualidade da matè-
ria prima e da mão-de-obra empre-
uadas na c onstrucâo. «^»mpre aliadas
ao respeito pelos seus (lientes, resul-
Uni M«mpre na cc»mprovad<i
so alcançado |>ela Construtora Ag-
mar
I pioneiro na iabrn acào de escadas
paM Cernia e telemii; através da
Ismtji Escada^ Minas Ce'ais, lun-
dada t-m 1976. pertencente ao cru-
fxt do qual ta/ parte. tamb«»m a
empr»*sa Ntadetras Agmar. fundada
em iT.u então denominada C «ir
pintaria Agmar lJ«*sta opinou mais
tarde rm l(l"h a Esm;^ (jue por
Mia ve/ possibilitou j iruicã" cia
( onstrutora Agmar
Agmar AntiViio Xrsto ?' jx>rtanto.Ih loivm de grai>des lutas cjt«* vifi
veu tom HJCesM.) DmjmiM» » »-«i
pr»*«*ndedor dirige suas empresa^
vempre vohaík' para .1 OU-sl:<ildi'

DURVAL OSCAR
PIMENTA METZKER
Durval Oscar Pimenta Metzker
t? membro da diretoria cio Sitv
dic ato das Indústrias de Ali-
mentaçâo dc» Governador Va-
ladares. Em 1978, adquiriu a
Nutrifrango que, então, abatia
i!>0 aves por dia Depois de
sanear a empresa, que passava
por dificuldades financeiras,
moderni/ou seus equipamen-
tos e elevou a capacidade de
abate para 2.000 aves por ho-
ra Entre outras distinções, re-
cel>eu da Avimig, em 1989. o
troféu "Avicultor do Ano" foi
indic ado para o Diploma do
Mérito Industrial pelo Sindic a
to das Industrias da Alimenta
(,âo pela AssiKiacào ( (»m*«r-
< ial e Industriai e [iel<» c entro
Krgional de Serviços (Ja I u-ni^
••ni Conernador Vaiadar»-1

euseu Ângelo tooni
(Representado por seu íilhu
Marcos Eliseu Togni)
Indicado pela Associação Co-
mercial, Industrial e AgrojH'Cuã-
ria de Poços ck» Calcias, e dire
tor-presidente da Togni —
materiais refratários, naquela ci-
dade, da qual é um dos funda-
dores. E membro cia Alafar —
Associação I atíno-americ ana
de Fabricantes cie Refratários;
ABM — Assoc iação Brasileira
de Metais e ABC Associação
Brasileira de Cerâmica Partici-
pante ativo d»- cursos e con-
gressos rn» Brasil »' no exterior
íem cursos de química, admt
nistração de problemas emprt»-
sanais *j liderança e comunica
cão «' t.iia f I ue nt e mt nt e
espanhol e itali.ino

FÁBIO VILELA DA
SILVA
Indic ado pela Associação Co-
mercial e Industrial de Uberlãn-
dici. Fábio Vilela cia Silva recebe
o diploma de mérito industrial
por seu trabalho à frente ri.i
produtos Erlan f undada em
19r>6, ela exporta atualmente
para os Estados Unidos, Canadá
e Haiti e estará em Ineve lan
çando seus produtos na Austrá-
lia e Nova Zelândia Num mo-
mento cie recc*ssáo. a empresa
vem se destacando pela sua
constante expansão Motivação
e investimentos vêm, dia a dia,
fortalec enciu a imagem cios pro-
dutos Erlan, que detêm o prê-
mio "Minas exporta atribuído
{H-i< > Diário (Io ( (»rrw r< i< > ( i-ciex
t ( ai r* I abio Vilela tia Silva e
diretor da Iransportadona I rlan
»¦ tia Iu\ti > liiteis

MILTON VIANA DIAS
í Diretor-Prpsidente da Precon
Industrial S A , sediada em Pe-
drt> l eopoldo e destacada em-
presa nt) ramo de fabricação
de produtos cie cimento Gra-
duado em engenharia t ivil pe-
Ia Uf MG. com especialização
em sistemas construtivos,
através cia utilização de con-
creto pretendido em peças
prê-fabricadas ( membro do
Prestessed Concrete Institute,
e da Harward Business St hool.
dos Estados Unidos exerce
cargos cie direção em outras
empresas, tomo a MVD lm-
preendimentos Itda Precon
Industrial SA. I ransporec cin

Transporte Comert io e
Precon Agropec.uaria I oi inili
t adi > pelo Smciic ato cia • Intios
tf ias cie Produtos cie Cimento
tio l st ado de Minas < ierais

VALDOMIRO PEREIRA
DO CARMO
Indicado pela Associação Comer-
ciai e Indutrial cie Divinópolis e
pelo Sindicato das Indústrias do
Vestuário de Divinópolis, é presi-
dente do grupo Plasdil que con-
grega as empresas Plasdil — Pias-
ticos Divinópolis: Diplapel
Divinópolis Plásticos e Papéis,
Iransplapel Irmapel I mpreendi-

Aos 1H anos ficou órfão
para sustentar a mãe e 10
tornou-se caminhoneiro

Depois adquiriu uma linha de Lei-
te de Pedra do Indaiá a Divinópo-

sou a representante d.i
ativa Agropecuária de Di
is t- mais tarde, tomou-s*»

proprietário de uma panificadora
Em 74 vendeu tudo e fundou a

Plásticos e Papéis em
a Plasdil - Plásticos Divi-

mentos
de paiirmãos

lis Pas
C"oo{">ei
VHK)fX»ll<

Divinopol

duçác
t.id»
do
at ki

vi meira na o*g ão na pro-

ANTÔNIO CORRÊA
PRIMEIRO
Dirigente cia Padari.i e ( onfeita-
oa Divinópolis, loi indicado pelo
Sindicato cias Industrias de Pa
nificaçáo e ( onfeitana e Massas
Alimtmticias e Biscoitos do Esta-
cio cie Minas Gerais e Associa
çâo Mineira cia Indústria tk' Pa-
nificaçâo. No ramo desde 1959,
foi pioneiro na região na entre-
ga cie pães a domicilio. Atual-
mente dirige três empresas na
cidade foi presidente cia Asso-
t ia ção Comert íal e Industrial de
Divinópolis, mudando sua ^ecie
e ampliando o número de só-
tios (j(. J98 para <>27 Presidiu o
Rotary Ciulx\ período em que
levou para Divinópolis a Cru/
Vermelha e o Centro cie Mi-

r»a ftnpresa
equipa rrw»t"

rn\a|M'l I mpre«»rxiii
de imóveis *• e»

i(H'I dest;rkMÍ,i .1'
tkr.iarw ck' cargas

Sr. Hugo Mourõo repre-
tentando o Dr. Wilson
Nelio Brumer
Pr«t. da CIA. VALE DO
RIO DOCE.

Criada em 1942. ha exatos cm
Cíüeota anos, a Vale cio Rio
Doce e a maior exportadora
mundial de minério cie terro.
Em todo esse tempo, a empre-
sa de t apitai misto, tem sitio
uma força impulsionadora tio
desenvolvimento at ompanha-
ck» de um rigoroM» programa
ti»- pri-stfvação .inihteotal e de
rei uper.it..i< • de areas tlegra-
dadas Aíem tie operar tjo.is
ou iciernas t»f r< >\ «as tom » en a
d»* 1 7ihI quilômetros ti»' e»ten
sai > a V.ile construiu » adinc
o»-tra dois terminais portuários
.iut»«matizados »• t ontrol.i uma
gr.mete empresa d«* navegação
trarv.»m eánit a C <>m stias a»»
liadas ela forma um conglt»
mera«l«»tie }>«'rt»' mternat ion.il
» »>m uri' laturamentt» anual tie
l sS 4 i hilhóe^ »• com vasta
< Uentela em mais d»* trinta pa1
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Sul tem maior

computador da

América Latina
PORTO ALEGRI: — O super-

computador Cray Y MP2t — o
maior da América do Sul. com ca-
pacidadc para 16 milhões de bytes
— começou a operar ontem com a
inauguração das instalações do Ins-
tituto de Informática da UFRGS.
localizadas numa área de 3.300 nr
para salas de aula. administração e
laboratórios.

O novo Instituto de Informática
passa a atender a mais de dois mil
alunos e conta com 70 estações de
trabalho de última geração, com 80
professores, 25 doutores, 40 mestres
e 150 bolsistas de iniciação cicntifi-
ca.

O conjunto de informatização e
comunicação — incluindo três no-
va.s centrais telefônicas interligadas
com fibras óticas — teve um invés-
timento de USS 2 bilhões, com re-
cursos da Finep (Financiadora de
List lidos e Projetos) e do governo
gaúcho.

Estudo comprova 
que 

vegetais

em conserva ameaçam a saúde

Franklin Martins
Correspondente

LONDRES — Comer picles demais
aumenta os riscos de câncer na gar-
ganta e no esôfago. Essa c a sur-
preendente conclusão de uma pesqui-
sa realizada em conjunto por equipes
das universidades de Cambridgc e de
Hong-Kong, que investigaram os há-
bitos alimentares de cerca de 400 pa-
cientes com câncer e de outras 1.600
pessoas residentes no cnclave britâni-
co na China. Os resultados da invés-
ligação foram divulgados na revista
médica Lancei, em sua edição desta
semana.

Uma parte dos chineses de Hong-
Kong costuma comer grandes quan-
tidades de cebolas e outros vegetais
em picles —¦ uma solução de água
salgada e vinagre, â qual eventual-
mente se agregam outros condimen-
tos. O estudo verificou que, entre

aqueles que comem pelo menos uma
vez por dia esse tipo de alimento, as
taxas de câncer na garganta são um
terço maiores do que entre as demais
pessoas pesquisadas. É a primeira vez
que um estudo consegue estabelecer
um vinculo nítido entre o picles e a
doença.

Os cientistas que realizaram a pes-
quisa não se espantaram com o rcsul-
tado, que apenas confirmou suspeitas
anteriores. Os médicos das equipes
envolvidas na investigação acreditam
que os agentes cancerígenos são os
chamados compostos N-nitrosos,
produzidos quando os nitratos usa-
dos no picles reagem com outras
substâncias químicas presentes nos
alimentos.

Os nitratos também são usados
em outras comidas salgadas c defu-
madas. Estudos anteriores já haviam
registrado altas taxas de incidência de
câncer cm populações que consomem

grandes quantidades de alimentos
preservados dessa forma. O trabalho
realizado cm Hong-Kong, embora
detendo-se no caso especifico do pi-
cies, reforça a tese de que os alimen-
tos conservados com nitratos são
cancerígenos.

A pesquisa estudou se outros ali-
mentos ou hábitos aumentam ou di-
minuem os risco de câncer entre as
pessoas que comem muito picles. So-
pas, bebidas quentes e cigarros ten-
dem a aumentar o risco. Já o ópio e a
heroina são neutros, enquanto frutas,
verduras, tomates e cenouras dimi-
nucm as possibilidades da doença. O
trabalho registrou ainda que, entre os
chineses que não comem picles mas
incluem as frutas cítricas, como la-
ranja, limão e tangerina, nas suas
dietas, a taxa de câncer na garganta
ficou bem abaixo da média.

Leões-marinhos

M;iis de cem jovens leões-marinhos
chegaram a Sausalito. nos Estados
Unidos, com lonie e doentes. Segundo
os especialistas, os animais estão so-
freiulo os efeitos do El Nino. que afe-
tou sua fonte de alimentação. O aque-
cimento cia água interrompeu o curso
normal das correntes marinha nas
áreas habitadas pelos leões-marinhos.

Mortandade no Sena

Dezenas de milhares de peixes
mortos flutuavam ontem através de
Paris, após a tempestade que preju-
clicou o sistema de saneamento da
cidade c envenenou as águas do Rio
Sena. Segundo o departamento de
desenvolvimento ambiental da cida-
de. os garis recolheram em torno de
17 toneladas de peixes mortos.

Lima — Reuter
i—| Uma bióloga do
1—1 jardim zoológico
Parque das Layandas,
em Lima, assumiu a
tarefa de cuidar de
Brady, uma preguiça
de três dedos. O exem-
plar, raro no Peru, es-
lava em cativeiro há
três meses e corre um
grave risco de ser alin-
gido pelo racionamcn-
to de água e energia
que afeta a capital pe-
ruana como um todo.
Como o zoológico
não dispõe de equipa-
mentos para conserva-
ção de alimentos e
bombeamento de
água. a situação dos
animais está se toman-
do quase insustentável.

Doença desvendada
Cientistas da Universidade John

Hopkins, em Baltimore, EUA, desço-
briram que as vitimas da doença de
Lou Gchrig não produzem uma de-
terminada proteína que previne a
morte das células nervosas do cérebro
e da medula. A doença de Lou Heh-
rig. ou csclerose amiotrófica lateral,
destrói as células responsáveis pela
transmissão de mensagens do cérebro
para os músculos através do corpo. O
nome popular surgiu a partir do caso
de um famoso jogador de baseball
que teve a doença na década de 40.
Os pesquisadores acreditam que a
descoberta pode fornecer a direção
correta para o desenvolvimento de
drogas que adiem o desenvolvimento
da doença, que mata o paciente por
asfixia, através da paralisação dos
músculos do corpo, num período que
vai de dois a quatro anos depois de
instalada.

EUA declaram 
guerra

contra câncer de seio

WASHINGTON— A primeira
reunião de uma comissão federal
americana sobre câncer de mama
criada ano passado pelo vice-prcsi-
dente americano Dan Quayle con-
cluiu que é urgente a necessidade de
se criar novos métodos para atacar
a doença, que corresponde a 32%
de todos os casos de câncer em
mulheres.

"Historicamente, a declaração
de uma guerra é função do Con-
gresso", disse Marilyn Quayle, mu-
lher do vice-presidente, cuja mãe
morreu vitima de um câncer de ma-
ma. "Mas nós estamos reunidos pa-
ra declarar nossa própria guerra
contra um formidável inimigo, o
câncer de mama", disse a vice-pri-
meira-dama.

A Comissão Especial sobre Can-
cer de Mama é predominantemente
composta por médicos e pesquisa-
dores, mas também inclui um advo-
gado de pacientes e um produtor de

cinema. Dez dos 17 membros são
mulheres e duas delas tem a doen-
ça.

O grupo se reunirá sete ou oito
vezes nos próximos 12 meses para
reunir informações obtidas em to-
dos os Estados Unidos, ouvir todas
as partes interessadas e elaborar um
relatório público. Samuel Broder,
diretor do Instituto Nacional do
Câncer, que recebe verbas federais
para pesquisar sobre a doença, disse
esperar que a comissão gere 

"im-

portantes visões que possivelmente
serão a base de futuras políticas
relacionadas ao câncer de mama"

O câncer de mama vitima uma
em cada nove mulheres americanas.
No Brasil, a doença também é preo-
cupante, já que causa o maior nú-
mero de mortes por câncer entre as
mulheres. Dada â alta freqüência, a
doença já é considerada pelos epi-
demiologistas como um problema
de saúde pública.

Medicina nuclear 
pode

parar 
na rede 

pública
O Hospital dos Servidores do

Estado do Rio de Janeiro (USD,
único hospital da rede pública com
um serviço de medicina nuclear, po-
derá parar as atividades nesse setor
específico a partir de segunda-feira.

Há três meses, o Inamps deixou
de pagar a firma que fornece o ma-
terial radioativo necessário para la-
/cr os exames. Como se isso não
bastasse, o diretor do Instituto Na-
cional do Câncer (INCa), Marcos
Moraes, solicitou aos seus funcio-
narios, lotados no USE, que 

"op-
lassem" por retornar ao INCa. Ca-
so contrário, os funcionários não
teriam garantida a estabilidade no
emprego.

"A principio, mais de 90% do

pessoal do serviço de medicina nu-
clear seria remanejado para o IN-
Ca. o que tornaria inviável o traba-
lho de atendimento no setor",
afirmou o médico Maurício Panto-
ja. que trabalha com cardiologia
nuclear no hospital. Ele disse que
80% dos equipamentos do serviço
estão com defeito.

A medicina nuclear possibilita a
realização de uma série de exames
para diagnóstico do câncer, de pro-
blemas cardíacos e patologias ós-
seas. Além de ser o único entre os
hospitais da rede pública, o serviço
do HSli foi considerado padrão pe-
Ia Comissão Nacional de Energia
Nuclear.

OJBna

sua mais

perfeita

tradução.

JB English Edition. Traduzindo: um tablóide totalmente escrito

em inglês com as principais notícias locais, nacionais e

internacionais, incluindo a cobertura da Rio-92. E ainda um

roteiro com dicas sobre a cidade, indispensáveis para os

participantes da Conferência. Serão 30.000 exemplares diários

distribuídos gratuitamente de 01 a 15 de junho em hotéis e

pontos estratégicos do evento. Tudo com a mesma qualidade e

credibilidade do seu JB de cada dia.

JB English Edition. É assim que o JB vai traduzir para o mundo

a responsabilidade de manter seus leitores bem informados.
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Light
Serviços de Eletricidade SA
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MINISTÉRIO
DAS MINAS E ENERGIA Eletrobrás ^

AVISO (>E EDITAL N9 DCME.A-040/92
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

EDITALDE CONVOCAÇÃO

LIGHT • SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. lofna público quo. nos tormos òo Ro-
gulamonto do Habilitação. Licitação o Contratação da ELETROÜRÍS, puDIicado no
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO om 0 7/08/91 o. suOsIdlarlamonto. no quo coobor, no
disposto no Docfoto-Lül n' 2300, ao 21/11/86 o suas altoraçôos, rocoDorâ na Av.
Marechal Flonano. 188 - Iômuo • Entrada Principal, na cidado do Rio do Janoiro.
diariamuntu. atò Hs t 3:00 noras do dia I //06/92, propostas lacradas para lorneci-
monto dos seguimos materiais:
TOMADA DG PREÇOS
TP-<3 1 28/92
7 P- b 1 35/92
TP-6152/92
TP-6 1 54/92
TP-61 74/92
TP-61 55/9 2

MATERIAIS
CONECTORES. PARAFUSOS. TERMINAIS E CLAMPS
COMDOALHA DE AÇO GALVANIZADO
CONJUNTO DE BATERIAS CHUMÍ30-ACIDO
PAINEL DE PROTEÇÃO TIFC.' "RACK DE 19"
TANQUE EM CHAPA DE FERRO. PARA ÓLEC .
CAP.20.000L
PAINEL CE PROTEÇÃO TIPO "RAC-. DL 19 '.

As propostas sor,'iü abortas pula Cort issâo ¦!.. Iomadu do Proços • Material no dia
19/06/92, às 9:00 horas na Av. Marechal Flonano. 158 * Tftrroo * Entrada A* 9.
t condi'",ao básica para so hat ilitor ao tornucidos matonais acima dosentos.
ostar o proponunto cadastrado na Li<7!;7. nos itons acima alô a data lin ito do on-
troga das propostas.
Obtenção do E^iiai o osclarocimontos: Av. Marechal Floriaro. 168 • Tôrroo - í£n-
irada A/12, a partir do 29/05/92.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE TOMADA DE PREÇOS - MATERIAL

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

LEILÃO N° 001/92
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, devidamente au-

torizada pelo Exm° Sr Secretário de Administração do Governo do
Estado da Paraíba, de conformidade com a Lei 5 361. de 18 de
janeiro de 1 991, publicada no Diário Oficial de 20 01 91. faz saber a
quem interessar e a quantos virem o presente Edital ou dole tiverem
notícia, que fará realizar por intermédio do LEILOEIRO OFICIAL DO
ESTADO. Sr. ARMANDO GUZMAN TORRES, a alienação de 02
(duas) Aeronaves pertencentes ao patrimônio do Estado a partir das
09 (nove) horas do próximo dia 16 06 92. no Hangar pertencente ao
Governo do Estado da Paraíba no Aeroporto CASTRO PINTO -
BAYEUX — PB

Demais esclarecimentos e cópias do Edital poderão ser obtidos na
Comissão Permanente de Licitação, situada no Bloco III 4" andar cia
Secretaria da Administração do Estado — Centro Administrativo, no
horário das 08 00 às 11 30 horas de segunda a sexta-feira.

João Pessoa, 28 de maio de 1 992
ARY BONIFÁCIO DE FARIAS

PRESIDENTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
paraíba

GOVERNO * SEU SERVIÇO

Assinatura Jornal do Brasil
Belo Hon/onu- (031)226-4440
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A inteligência contra a truculência. 0 fato contra a omissão. A independência contra o adesismo. O Jornal do Brasil

sempre lutou paru <jue os seus leitores pudessem fazer coisas tão simples (pianto 1* r a \erclatlt. I or(jii» a

paru a história sem envelhecer. Porque a verdade é o compromisso diário das páginas de 11111 bom jornul e é st riu

demais pura ser usada apenas de tempos em tempos como instrumento da insatisfação temporal de um mau jornul. E e

essa luta pela verdade epie fuz um jornal ser diferente do outro. Se não fosse essa 
^JORNAL^j^JRASIlL

d i i crença, você não teria nenhum bom motivo paru ler o Jornul do Brusil.

UM JORNAL ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA.
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A Batalha dos Trópicos

Em 
artigo publicado no JORNAL DO BRA-

SIL, Washington Novaes chama a atenção
para a importância cia convenção sobre a biodiver-
sidade — o conjunto de espécies animais e vegetais
que vivem na Terra e sob as águas —. acertada no
último dia 22, em Nairóbi. Para um país como o
Brasil, com recursos preservados em 50% do seu
território, o tema é fundamental.

Calcula-se que existam no mundo de cinco a
cem milhões de espécies — sendo que apenas um
milhão e quatrocentas foram classificadas até ago-
ra. Milhares delas desaparecem anualmente: em
1970, uma espécie desaparecia por dia, cm 1990.
uma por hora. Para preservá-las será preciso regu-
lamentar a proteção de vastas áreas de habitai
natural.

íi uma batalha que deve ser conduzida cm
escala mundial, mas que só será ganha nos trópi-
cos, onde ecossistemas quentes e úmidos, como as
florestas, recifes de coral e águas costeiras, abri-
gam dois terços de todas as espécies.

É preciso entender que se trata de proteger um
patrimônio considerável. A indústria quimica e
farmacêutica — setor do qual o Brasil está ausente
— fatura atualmente 200 bilhões de dólares por
ano com a fabricação de produtos desenvolvidos
pela biotecnologia, a partir de microorganismos
animais e vegetais dos trópicos. Dessa fantástica
diversidade vegetal e animal sairão futuros medi-
camentos, novos alimentos, materiais ainda desço-
nhecidos — uma riqueza que não pode continuar
sendo destruída em nome de interesses de curto
prazo.

Do ponto de vista do Grupo dos 77 — que
reúne os países mais pobres e os paises em desen-
volvimento —, a convenção de Nairóbi é um texto
avançado. Ela reconhece a soberania das nações
sobre seus recursos naturais, impõe racionalidade
à utilização desses recursos, contempla o direito de
propriedade intelectual para produtos da biotec-
nologia — o uso da biologia na agricultura, cién-
cia. indústria, medicina e proteção ambiental — e

prevê o acesso dos países, onde se encontra toda
essa biodiversidade, às tecnologias empregadas e
às informações recolhidas.

Paises como os Estados Unidos e a França

consideraram insuficientes as garantias sobre pro-
priedade intelectual previstas na convenção de
Nairóbi, mostram-se relutantes em transferir tec-
nologia e recursos financeiros e não querem assi-
ná-la. Mas a maior parte dos paises o fará — o
Japão poderá aderir ao documento — e isto é um
avanço considerável. Mais: o fato de um pais não
assiná-la agora não significa que não a assinará
mais tarde.

A convenção entrará em vigor depois de ser
ratificada por 30 paises. Aí será convocada uma
nova conferência para fixar as metas e fazer uma
estimativa de recursos. Trata-se. portanto, de uma
longa negociação que exige habilidade diplomática
e muita paciência. As resistências dos Estados
Unidos são compreensíveis, pois as empresas ame-
ricanas possuem e ambicionam a maioria das pa-
tentes. Mas estas empresas por si só não têm o
poder de esvaziar a convenção.

O problema da Cúpula da Terra será conciliar
racionalmente a preservação dos estoques genéti-
cos com as necessidades básicas dos paises em
desenvolvimento e os interesses econômicas das
nações industriais. São objetivos freqüentemente
conflitantes. Governantes de paises onde a biodi-
versidade está concentrada, assim como as indús-
trias. precisam compreender que a proteção am-
biental é perfeitamente compatível com o
crescimento econômico.

Os países ricos do Norte dificultam muito a
proteção da biodiversidade, quando pressionam o
Sul para saldar seu endividamento externo, dificul-
tam seu acesso às tecnologias modernas e se mos-
tram relutantes em proteger suas próprias florestas
temperadas. A chave para esta difícil reconciliação
é o conceito de crescimento auto-sustentável. Um
desenvolvimento capaz de satisfazer as nccessida-
des do presente sem comprometer a satisfação das
necessidades das gerações futuras.

Para isto será preciso avaliar corretamente o
valor econômico dos recursos naturais, numa pers-
pectiva de longo prazo. E o que leva o Brasil a
apoiar uma proposta de inclusão de inventários
sobre as áreas e as espécies ameaçadas de extinção
em todo o mundo como iniciativa isolada de cada
pais que deseja reconhecer seus próprios recursos.

Tiros no Escuro

Até 
agora são poucos os resultados obtidos

pela policia com relação ao seqüestro do
menino Pedro Thiago, em Pctrópolis. Na quarta-
feira, agentes declararam que o caso estava prati-
camente solucionado, mas no dia seguinte tudo
voltava à estaca zero: os seqüestradores deram um
ultimato à família, mostrando que estão resguar-
dados, e a polícia reconheceu que não tinha ne-
nhuma pista sobre o paradeiro do garoto.
Entre os suspeitos presos existem bandidos de alta

periculosidade, acusados inclusive de participação
em outros seqüestras, mas que continuavam inex-
plicavelmente á solta. A policia mostrou que,
quando quer, consegue achar criminosos — mas
para que isso aconteça é preciso que esteja superes-
timulada.

Resultados que deveriam ser colhidos a partir
de um trabalho investigativo rotineiro e principal-
mente discreto só aparecem quando o clamor da
opinião pública força a polícia a agir. Pedro Thia-
go é tetraneto de Dom Pedro II. O que aconteceria
no seqüestro de um menino que não contasse com
o respaldo de tão ilustre ascendência?

A pergunta não pretende insinuar que Pedro
Thiago vá gozar de algum tipo de privilégio na sua
condição de seqüestrado: pelo contrário, é possível
até que já esteja pagando um preço pelo sobreno-
me que carrega. Entre todos os crimes, casos de
seqüestras são especialmente delicados, sobretudo
quando envolvem a integridade física e psicológica
de uma criança,' supostamente com menos condi-
ções de defesa do que um adulto.

Nos primeiros dias de investigação, a polícia
agiu dc maneira no mínimo contraproducente, sem
levar cm conta as conseqüências que seu compor-

tamento destrambelhado poderia ter junto aos
criminosos, já evidentemente apreensivos e nervo-
sos quanto ao desfecho do seqüestro. Todos os
trunfos que anunciou e que poderiam ser usados
para esclarecer o caso acabaram queimados inútil-
mente, num espetáculo inconseqüente de pirotec-
nia.

Mais uma vez. a polícia ofereceu de bandeja o
mapa da mina aos bandidos. O resultado não
poderia ser outro. A advertência que os bandidos
fizeram á família de Pedro Thiago significa, entre
outras coisas, que o menino corria perigo real.
caso a polícia continuasse a atuar de forma tão
leviana, fazendo estardalhaço cm troca de nada.

A tentação do exibicionismo, para a policia,
parece irresistível — nem que seja à custa de
segredos, que devia guardar a sete chaves. No caso
do seqüestro da irmã do empresário Sílvio Santos,
agentes policiais fizeram questão de revelar á im-
prensa como conseguiram interceptar as ligações
feitas à família dc um telefone público. E claro que
outros seqüestradores não recorrerão, de agora cm
diante, ao mesmo método.

A cada caso de seqüestro, enfim, fica mais
flagrante a necessidade de uma revisão completa
nos padrões de comportamento do policial brasi-
leiro. A intervenção de promotores públicos no
processo investigativo. por exemplo, poderia em-
prestar mais coerência c racionalidade ao trabalho
policial, além de garantir consistência aos inquéri-
tos elaborados nas delegacias. Por causa de inqué-
ritos capengas é que muitos criminosos continuam
circulando impunemente pelas ruas, como se viu
agora em Pctrópolis.

Ensaio do Caos

O 
Rio vive um pesadelo de olhos abertos: o
monumental engarrafamento feito pelo en-

saio geral da Rio-92 que interditou, em caráter
experimental, ruas e avenidas à circulação dos
veículos permanece na memória dos cidadãos. Se
num sábado, com movimento muito menor do que
nos dias úteis, o trânsito deu um nó cego, o que
não será nos quatro dias decisivos da Eco-92?

O que parecia viável no papel se mostrou uma
loucura na prática, mas não houve o menor indício
de que as autoridades executoras se tenham sensi-
bilizado com o problema criado. Os habitantes da
cidade não foram considerados e não consta que
tenha havido uma estimativa rigorosa do que será
o Rio nos três últimos dias. Não è preciso ser
técnico em matéria de trânsito para antever o
espetáculo dc uma cidade engasgada em todas as
suas vias de escoamento.

A interdição de uma das bocas do Túnel
Reboliças obrigará boa parte do fluxo de veículos,
proveniente da Zona Norte para a Barra da Tiju-
ca. São Conrado. Leblon, Gávea. Ipanema, Lagoa
e Jardim Botânico, a passar por Botafogo, que
dispõe de duas ruas de escoamento para quem se
dirige â Zona Sul. Não haverá feriado escolar ou
ponto facultativo que dêem jeito.

Como é então que se pretende voltar trinta
anos atrás? Ficou claro que a questão foi vista de
um ângulo estritamente militar e que a segurança
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dos governantes estrangeiros, nos quatro dias em
que estiverem no Rio. fez abstração de tudo mais.
A conseqüência desse modo de ver foi o aspecto
predominantemente militar, como se estivesse em
causa a ocupação de uma cidade insegura, por
insuficiência policial.

Por não se ter uma policia fardada, como
acontece nas nações civilizadas, com preparo para
situações como essa, a solução foi chamar as For-
ças Armadas. Ora, não sendo operação militar, o
efeito é previsivelmente desastroso. A Polícia Mili-
tar não é adestrada pelos padrões da getularincrie
francesa, da Guardia Nacional espanhola, ou dos
carabinicri italianos. Considerada força auxiliar do
Exército, é preparada para um tipo de missão que
não tem a ver com a disciplina do trânsito e
situações especiais como a que o Rio vai viver.

Os últimos dias foram de trânsito perturbado
e perturbador: ninguém confia nas soluções que
tiveram em mira apenas a segurança dos gover-
nantes, mediante interdição de ruas ao fluxo de
veículos. Tudo indica que a questão só será exami-
nada objetivamente quando não houver mais tem-
po para experiências — como a simples interdição
temporária das ruas para a passagem dos cortejos
de autoridades, precedidos de batedores da PM e
do Exército. I uma pena e será uma perda para o
próprio espetáculo da Rio-92

A d ultrrio
O ,IB dc 29/5, cm sua Ia página,

afirma que a Conferência Nacional
lios Bispos do Brasil (CNBB) vai pro-
por ao Vaticano abençoar o segundo
casamento dos divorciados. Essa noti-
cia c absolutamente Calsa. Jamais a
CNBB cogitou disso. O que se tratou
na CNBB foi de 11111 novo rito do
sacramento do matrimônio.

A lu/ da doutrina católica, á qual
a CNBB é e sempre foi fiel. é impossi-
vel abençoar o casamento dc divorcia-
ilos que anteriormente se casaram cm
face da Igreja, pois não pode abençoar
uma coisa errada. O Evangelho é mui-
to claro: "O homem que se divorciar
de sua mulher e se casar com outra,
cometerá adultério contra a primeira
mulher I se a mulher se divorciar de
seu mando e se casar com outro hiv
mem, el.i cometerá adultério." (Mc
10,1 1 e 12)

Na diocese de Nova 1 ri burgo não
existe Padre Cláudio Viana, e o ensi-
namento do bispo sempre foi que não
e permitido d.tr qualquer espécie de
benção a divorciados, anteriormente
casados pela Igreja e que resolvam
contrair outra união. Clemente Isnarü
OSB. bispo de Nova Friliurgo e presi-
dente da Comissão de Liturgia da
CNBB — Nma Friburgo.
Aluguel

A "indústria" d.» aluguel do casa,
alem das demais existentes, e o maior
absurdo que poderia acontecer com o
povo assalariado e muito especialmen-
te contra os aposentados. E inconcebi-
vel que um órgão do governo estabele-
ça percentuais tão gritantes sobre os
aluguéis. (...) Como é possível alguém
sobreviver com salário achatadissimo
e ter que arcar com tal responsabilida-
de? Será que não sabem que as ad-
minsilradoras dc imóveis não "livram
a cara de ninguém"?

I lógico i]ue os atuais salários
não dão para cobrir .1 "chuva" de
aumentos mensais (alimentação, agua
esgoto, lu/. gás. plano de saúde — este
outro absurdo, remédios, etc.). Estão
criando um mal social. Nào e à-toa
que estão saqueando os supermerca-
dos, assaltando residência de ricos, as-
saltando os ônibus —- ninguém pode
viver com a barriga va/ia! ( . I Walter
F. Oliveira — Rio de Janeiro.

Condomínio
O sindicato dos empregados cm

condomínios (porteiros, zeladores, ga-
ragistas) vem prestando um duplo des-
serviço a categoria que representa: I)
ao insistir na irredutibihdade do paga-
mento de horas extras para aqueles
que ja as recebem ha dois ou mais anos

uma interpretação errada da legis-
lação que tem sido responsável por vá-
rias demissões desnecessárias; 2) ao
obrigar os condôminos a pagar um
mês .1 mais de salário, além de todas as
demais obrigações trabalhistas, para o
funcionário que reside no condomínio,
sem que ele tenha a obrigação de tra-
balhar durante esse mês. Isto acabará
levando os condomínios a cobrar alu-
guel de seus funcionários, (...) o que.
além de diminuir a renda do em-
pregado, poderá acarretar a perda
da maior conquista da categoria, que é
ler casa. água e lu/ gratuitos. I.ilian
Ramos — Rio de Janeiro.

Educarão pela T\
Ciraças á TVE nossas crianças po-

ilem conhecer o verdadeiro sentido da
televisão: educar usando a possibilida-
de criativa que ela nos dá. Para os
pais, que ainda não conhecem, a pro-
gramaçào infantil consta de três pro-
gramas de trinta minutos cada um.
vão ao ar juntos, três vezes ao dia:
Ghth (jlufr. ConUt Conto e Ra Tim Bum

de manhã, ás 9h30, á tarde, ás
I5h30e á noite, ás 19h30. t verdade, á
noite!

Enfim, em vários horários, os pais
podem entregar as crianças á TV com
tinta a segurança de estarem sendo
bem cuidadas e bem aproveitadas
Particularmente, sinto grande alívio de
não ter que ligar um Xou Ja Xnxa. um
X011 • la Angélica ou um Xou 1 ia Mar a
(.. ) Maria Tereza l imos — Rio de
Janeiro.

I rrigação
Por que o Nordeste, com seu sofri-

do |x'\o. não é beneficiado com obras
prioritárias, como ocorre nas grandes
capitais brasileiras, e aconteceu reccn-
leniente 110 K10 com a amplamente
festejada primeira etapa dj Linha \ 1 r-
mel ha'.'

Sob o titulo "Projeto de irrigação
pode dar nove Califormas ao Nordes
te" foi publicada reportagem no JB
de J V em que o : anistrixhefe da

Secretaria dc Desenvolvimento Regio-
nal. Ângelo Calmon de Sá expandiu-se
entusiasmado acerca das potencialida-
des do Nordeste, se estimulado pela
irrigação, baseado nas revelações de
um estudo feito por uma entidade 111-
glesa em ll>83. Esse trabalho conclui
que, no Nordeste, seria possível fa/ei
nove Califórnias, pois temos melhores
terrenos, mais água e mais sol

Posteriormente, em 11>85, o DNOS
(extinto no governo Collor) reali/ou
um estudo de pré-viabilidade da trans-
posição do Rio São Francisco a partir
da barragem de Sobradinho sobre lei-
tos de nos até o Rio Cirande do Norte
Este estudo teve o apoio do Banco
Mundial e hoje está disperso pelas se-
fretarias que dividiram o acervo e as
funções do DNOS.

Fnquanto isso milhares de nordes-
tinos deixam suas terras em busca de
trabalho em outras capitais do pais. c
quando chegam a seus destinos, reple-
tos de sonhos, encontram a dura reali-
dade: falta de trabalho, de moradia, e
viram mendigos.

Será que a seca do Nordeste vai
ser sempre plataforma de propaganda
eleitoral junto com as outras misérias
que assolam o Brasil, como .1 velhice
desamparada, os meninos de rua. a
violência'' Renata Triggia da Rocha
Monteiro — Rio de Janeiro.
(llamor

Fm quatro de março de ll)Sn. cu e
mais dois companheiros de proces-
so ajuizamos, face ao hoje INSS. ação
ordinária, visando a obter revisão dos
nossos proventos de aposentadorias
cujo processo tomou o n" 7>(i.sVKI c
tramita na 1' Vara Federal, desia cuia-
de. e por Ia vem se arrastando ate
agora. |á tendo passado por Brasília,
no então 1 RI- ("onseguimos ganho de
causa em todas as Instâncias, mas.
mfeli/mente. esbarrou no calculo
Imagine que nos aposentamos quase
na mesma época e o incrível é que o
contador do Juizo c o INSS chega-
ram á triste conclusão de que 11111
dos autores, aposentado com mais
de de/, salários mínimos, com uma
revisão de seis anos. tem apenas .1
receber CrS 2.K27.SN Ora. diante de
tal impasse, mesmo com a impug-
nação dos autores, sua lixa decidiu
pela homologação do cálculo

Não queremos ser mais realistas
do que o rei No entanto, uma pes-
soa leiga analisando o caso. chega
logo ao brutal engano. I stacionado
ai. com uni ato processual que o
feito requer, desde 2X I assim c
que estou recorrendo ao JB para ver se
consigo o desenrolar desse impasse,
com a publicação do meu pedido .loa-
na Costa Bento — Rio de Janeiro.
Bancos estaduais

Por se tratar de um circulo vicioso
não nos parece correta a rolagem das
dividas dos estados para com a União
O pagamento nas datas previstas é
incerto, e há estados que já reclamam
a insuficiência de prazo Alguns não
levaram nenhuma vantagem por terem
sido eficientes na gestão de suas finan-
ças. Temos o Ceará, o Espirito Santo,
o Paraná e Santa Catarina nessa situa-
çào.

O público sabe que esses bancos
são indispensáveis ao desenvolvintento
regional, pois financiam projetos de
cunho social, onde os bancos parlicu-
lares nào arriscam os seus recursos.
Nào adianta congressos e reuniões
dando conotação da falta de impor-
láncia para essas empresas. O povo
sabe também que a deficiência na ges-
tão delas se deve aos interesses politi-
cos envolvidos. Os empréstimos de fa-
vor. o empreguismo fisiológico e
eleitoral, os gastos com instalações lu-
mios.is. as empreitadas superfaturadas
c as concorrências viciadas predomi-
nani e são casos rotineiros que minam
as finanças c o patrimônio dessas msti-
tuiçòes.

Desconhecemos até que ponto po-
de 11 a fiscalização do Banco Central
para com os bancos estaduais, mas é
preciso criar mecanismos eficientes pa-
ra prevenir os desmandos e punir a
corrupção c a má gestão.

A responsabilidade deve alcançar
os que concorreram para as improbi-
dades, ou delas se beneficiaram, de
lorma direta ou indiretamente, enqua-
drando o corrupto e seus amigos en-
volvidos, exigindo, inclusive, o com-
pleto ressarcimento do dano causado

Um falo importante a ressaltar e
que os funcionários dos bancos ofi
ciais, através de suas associações ( ..).
vêm agindo de forma dinâmica, numa
evolução positiva que resulta cm de-
nuncias as mais variadas. ( )

De resto, o essencial é que os go
vernantes escolham administradores
honestos para a gestão desses bancos.
( 1 José Kduardo da Rocha Alves —
Rio de Janeiro.
A rmadilhas

Ciraças a democracia que o Sr
Armando Falcão nunca praticou, so
breludo durante os governos militares,
o JORNAl. DO BRASIL deu guarida
a esse incorrigível demagogo sempre
.1- voltas com as armadilhas da língua
cem política <) Sr Armando Falcão e.
não resta a menor dúvida, um homem
inteligente: ( 1 usa das palavras para
esconder as intenções e nào abandona
seu bem caracterizado oportunismo
político Por isso. é bom perguntar
que pretende agora o ex-ministro da
Justiça, maior gestor da censura e da
repressão naqueles tempos castrcnses.
com seu artigo no JB de -! "Ape-
Io .10 presidente"?

I logiar o presidencialismo nestes
tempos brasileiros, com saudade dos
presidentes militares, e o mesmo que
repensar o conservadorismo c c eiitis-
mo fardados Aliás, o presidencialismo
e caracterizai!.imcnle uma consolida-
çào do monarquismo. da centralização
do poder oligárquico. da aversão á
participação popular 11a democracia.
( ¦)

O Sr Armando Falcão, na verda-
de, esta e com desejo de remontar o
presidencialismo militar oligarquico
onde a maestria eram a bajulação e os
negócios secretos Benigno Girão Bar-
roso — Rio de Janeiro.
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Porem, temos que tra/er a publicoum dado positivo no acordo da rola
gem da divida alguns bancos esta-
du.ns voltarão a funcionar e initros
tiveram adiado o inevitável encerra
mento dc suas atividades -\ssim. preserv.indo o emprego dc milhares ,le
bancarh»s

No\ aldcx
Como usuário do medicamento

Novaldcx lOmg, após a extirparçào
de uni câncer de mama, lenho acom-
panhado as reclamações publicadas
nesta seção, sobre o alto custo do re-
médio, assim como o apelo sofrido e
atlito de quem. como eu esperava ob
tê-lo através da Equipe cie Assistência
de Medicamentos da Previdência So-
ciai (Rua México, I2S| Mas o que se
ouve lá c que o governo federal há dois
anos suspendeu .1 verba p.ir.i a compra
desse medicamento, imprescindível e
vital para o meu caso

O que nào se entende e que. sendo
a Previdência um órgão federal, a
distribuição do Novaldcx e teita. em
Belo Horizonte, de maneira regular e
correta, sem nenhum problema, no
posto da Rua Timbiras, mediante ms-
crição, enquanto aqui no Rio nào há
verba para esse atendimento ha mais
de dois anos. Afinal, aqui nào e Brasil
também'.'

Xproveíto para confirmar que,
realmente, o aumento deste medica-
mento tem sido abusivo e desumano
A caixa dc 30 comprimidos do Sovai-
dev lOmg (o que eqüivale .1 i * dias de
uso) lustou. neste mês de maio. CrS
5X SSd Vamos ver quanto custara em
11 mlio I . ; iincipalinentc, quando se-
reinos atendidas pela Previdência, co-
mo acontece normalmente em Belo
Horizonte'* Diomira R. Viigcrosa -
Rio de Janeiro.
Ai cariai verão telecionadoi paro publica-
cão no todo ou em parte entre ai que
tiverem attinatura. nome completo e leçj»-
vel e endereço que p<»rmi»o confirmação
previa
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Pequena antologia

do escândalo

Aloacir lt errwck
de Castro *

A 
sucessão de escândalos a que te-
mos assistido, culminando no ca-

so Collor x Collor. não c privilégio de
subdesenvolvidos. Coisa de certo modo
semelhante aconteceu em paises mcm-
bros do Grupo dos Sete. No Japão a
propina corre solta. Podemos, quando
muito, acrescentar alguma cor local. Na
Argentina o presidente Menem, acusa-
do de corrupção, narcotráfico e outras
amenidades, deu ao fenômeno a pito-
resca denominação de "coincidências
recorrentes". A tal ponto recorrentes
que um jornal portenho colocou em
manchete um saboroso provérbio, aliás
bonito decassílabo: "Éramos poços y
pariò Ia abuela".

Andei nestes dias recolhendo ele-
mentos para o que poderia ser uma
pequena antologia do escândalo, sobre-
tudo o escândalo financeiro. Suborno,
jabaculè, tráfico de influência, corrup-
ção ativa e passiva, enriquecimento ili-
cito, fraude fiscal, todo gênero de mara-
cutaias, para consolo nosso, têm
deixado marcas na crônica de muitos
povos. Lembro a seguir alguns escànda-
los famosos de nossa civilização ociden-
tal, onde, sob o livre mercado capitalis-
ta, o dinheiro foi entronizado como
símbolo máximo de prestigio e poder.

Tem o caso da chamada South Sca
bubblc, que abalou a Inglaterra no co-
meço do século XVIII. (Bubblc, literal-
mente, quer dizer bolha, ou borbulha;
em sentido figurado, é especulação de-
sonesta.) Uma próspera companhia, cu-
jo inocente negócio consistia em traficar
coni escravos negros, ganhou maior
confiança pública ao conseguir para a
sua presidência nada menos que o rei
Jorge I. Com a aprovação do Parla-
mento, ela assumiu a dívida nacional.
Mas um belo dia, por obra e graça dos
caprichos do mercado, a companhia fa-
liu, arrastando na queda as ações do
Estado, que sempre acaba pagando pe-
los insucessos da iniciativa privada.
Uma comissão de inquérito criada pela
Câmara dos Comuns indiciou três mi-
nistros como especuladores e corruptos.
Diretores da companhia foram presos,
mas ela própria sobreviveu, vendendo
suas ações ao governo espanhol. Quem
a salvou — e ao partido Whig, liberal
— foi um hábil político, Robert Walpo-
le. que anos antes, quando secretário da
Guerra, tinha sido demitido por cor-
rupção, expulso dos Comuns e tranca-
fiado na Torre de Londres. Ah, essa
Inglaterra!

O caso do canal do Panamá, que
está fazendo 100 anos, tornou o nome
do pobre pais centro-americano conhe-
cido na França como sinônimo de gran-
de escândalo. A companhia empreiteira
faliu, causando enormes prejuízos.
Uma comissão de inquérito da Assem-
bléia Francesa investigou responsabili-
dados c não apurou nada. Mas um jor-
nalista chamado Édouard Drumont,
especialista na área, trouxe à tona todos
os segredos da roubalheira. Vários de-
putados e senadores foram condenados
por aceitar suborno. O escândalo des-
moralizou a política dos conservadores,
levou Clemenceau â derrota c benefi-
ciou os socialistas na eleição de 1893.

De outro escândalo graúdo, também
francês, encontro eco num livro esque-
cido, Quaranle-huit, de Jean Cassou. O
depoimento que ele evoca é o de Victor
Hugo, naquela época deputado, "teste-
munha a princípio incrédula, depois an-
siosa, e afinal prostrada pela esmagado-
ra verdade". Esse escândalo acabou
provocando a revolução de 1848, que
deu por terra com o poderoso ministro
Guizot (autor da célebre apóstrofe"Enriquecei-vos!") e derrubou a "mo-
narquia de julho" de Luís Filipe.

Estavam diretamente envolvidos o
general Cubi res, que se provou ter
recebido do diretor de certa empresa
mineradora uma vasta bolada para
conseguir a concessão de uma mina de
sal-gema. Parte do dinheiro foi passada

para um deputado. Teste, então minis-
tro de Obras Públicas. Victor Hugo cila
o resumo da ópera feito por outro de-
pulado. Pasquier:"Que ano dramático o de 1847! Na-
da menos que, na nossa Câmara dos
Pares, Teste e Cubi res condenados por
corrupção! A palavra escroqucrie pespe-
gada nas dragonas de general, e a pala-
vra roubo na toga de presidente! E mais.
o conde Bresson que corta a garganta!
O príncipe de Eckmiihl que dá uma
facada na amante, uma velha rameira
que não valia nem mesmo um pontapé!
O conde Montier que quer matar os
filhos, o duque de Praslin que quer
matar a mulher!..." Um belo escândalo.

Jean Cassou considera significativo
o requisitório de Victor Hugo porque"revela esse momento crucial em que
nada, nem a solenidade das doutrinas,
nem o caráter sagrado das instituições,
nem a eloqüência dos discursos, nem a
embriaguez coletiva do enriquecimento,
a empolgação da agiotagem, o turbi-
Ihào da bacanal, conseguem impedir a
constatação de que esse general e esse
magistrado, ex-ministro, ambos mem-
bros da Câmara dos Pares, são pura e
simplesmente uns canalhas".

Cada escândalo é um escândalo, evi-
dentemente. Entre nós tem havido ca-
sos, no campo financeiro, que não re-
sultaram em denúncias espetaculares e
menos ainda em condenações, apenas
respingaram na reputação de homens
públicos. Por exemplo, o famoso Enci-
lhamento, contemporâneo do escândalo
do Panamá. Uma reforma financeira
feita ainda sob o Império, para ajudar
os fazendeiros arruinados pela abolição
da escravatura gerou uma verdadeira
loucura especulativa. Está em numero-
sos testemunhos, entre os quais o de
Machado de Assis, cm Esaú e Jacó. O
próprio Rui Barbosa, primeiro ministro
da Fazenda da República, foi atacado
por sua ligação com o banqueiro e cor-
retor Francisco de Paula Mayrink, mas
saiu incólume. Carlos Viana Bandeira,
cunhado de Rui, lembrou candidamen-
te, mais tarde, as suas especulações de
rapaz: "Minhas atividades em torno da
Bolsa proporcionavam-me resultados
que me faziam nadar cm dinheiro. Os
sucessos eram expostos na nossa roda
como tacadas."

Tacadas — como se vê, o termo,
nascido do bilhar, tem um século de
idade. Tacadas, foi o que deu numa
série impressionante o personagem
central da denúncia de hoje, PC Fa-
rias, só que em novas circunstâncias,
extrapolando a mera especulação fi-
nanceira e envolvendo nas negociatas
o próprio presidente da República.

Também agora se institui uma Co-
missão Parlamentar de Inquérito. O
país é sacudido por outro tipo de espe-
culação — a palpitologia. Pipocam
perguntas inquietas.

Sobreviverão as instituições? A
CPI estará à altura de sua missão?
Haverá renúncia do presidente, ou im-
peachmentl Apresentará o irmão Pe-
dro Collor provas convincentes de
suas acusações ao PC? Será a Receita
Federal, tão exigente com os peixi-
nhos, capaz de desmascarar as fraudes
do tubarão? Como se comportarão a
Bolsa, o dólar, os árbitros financeiros
do FMI? Como atuará o procurador-
geral da República? Que farão os mili-
tares? Será que tudo dá em água de
barrela, como muita gente já está
achando?

Atenção, senhores e senhoras, para
os próximos capítulos da novela. Pa-
ralclamente, acompanhemos a minis-
série Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, na qual o Primeiro Mundo,
sob a liderança dos Estados Unidos,
faz o anti-"Vocé decide": é o jogo de
cartas marcadas, pois, não fosse assim,
o titular mundial do dióxido de carbo-
no não daria o ar de sua graça neste
paradisíaco cenário do Rio de Janci-
ro.

•Jornalista e escritor

Ratifico a opinião, implícita ou explícita, dos coleguinhas Boechat,

Marcelo Pontes e Zózimo; Terezinha, o pivô de tudo, é um avião.

RELIGIÃO

Sementes da cizânia

Dom Eugênio de
Araújo Sales *

Entre 
os as-

suntos que
contribuem para
lançar a cizânia c
a divisão no seio
da Igreja, alguns
são de ordem mo-
ral.

A partir do fi-
nal dos anos 60.
constata-se nos
meios eclcsiais de várias nações a in-
vasão de doutrinas pouco conciliáveis
com a mensagem do Evangelho, o sur-
gimento de uma orientação pagã e
de um humanismo questionável, alte-
rando a conduta dos cristãos, infltien-
ciados por essas idéias.

Buscavam seus fautores apoio nas
ciências, especialmente antropológicas.
Como elas, em si. são alheias á Fé. não
seria ai que encontrariam as normas de
comportamento. Esqueceram que são
insubstituíveis os valores da conscicn-
cia, liberdade, dignidade, o sofrimento
redentor. Somente com eles o esforço
da inteligência humana adquire uma
perspectiva do eterno. Só esta outra
dimensão, a do transcendente, pode
ajudar na orientação da maneira de
agir, segundo os ensinamentos do Se-
nhor. De outro modo, enfraquece-se a
vida religiosa, surgem alternativas que
prejudicam profundamente a identida-
de da Instituição fundada por Cristo.
Jamais o homem cristão pode modificar
sua estrutura com elementos alheios aos
ensinamentos do Mestre.

A visão da criatura, feita á ima-
gem de Deus, fruto da Revelação, inclui
a força salviflca da Cruz. Contudo, cs-
ta. não raro. foi substituída pela busca
desenfreada do prazer, da auto-realiza-
çâo desvinculada de compromissos de-
correntes do Evangelho. Rejeita-se tudo
o que significa restrição á própria von-
tade. Em muitos corações morreu a ale-
gria da fidelidade da consagração inte-
gral a uma causa acima das
contingências da vida terrena. O crité-
rio para avaliar os atos veio a ser a
satisfação dos desejos. O direito de ser
feliz aqui na terra tornou-se parâmetro
absoluto. A conseqüência foi o dcscala-
bro que faz sucumbir tantos matrimó-

nios e a alegria pela vida consagrada foi
perdida! Desapareceu ou ficou muito
restrita a dimensão sobrenatural da
existência. Tudo se rerduz aos hori/on-
tes meramente humanos.

Os apelos do Senhor a uma con-
versão do coração para alcançar a
mudança das estruturas sociais foram
modificados, inclusive em alguns ceie-
siásticos, por ideologias políticas. Uma
falsa teologia, sem questionar adequa-
damente se as premissas de uma analise
cientifica eram certas ou não, entregou-
se á glória cfcmera de uma reestrutura-
çâo de um mundo â margem dos crite-
rios da Revelação. Citava-se a Bíblia,
não para obedecer-lhe; nela buscavam
os corifeus encontrar seus próprios pen-
samentos. Não faltava quem procurasse
substitutivos para o Magistério da Igre-
ja e sua Doutrina Social.

Hoje ainda, a moral sofre, em al-
guns meios laicos, a tentativa de re-
du/i-la a uma ética puramente racio-
nal. algo como no ambiente
greco-romano. Esta concepção pagã se
revela no ridículo que procuram lançar
sobre as exigências da Igreja nesta mu-
téria. Chega-se ao extremo de justificar
o erotismo do nu. confundindo-o com a
Arte. Uma sociedade que considera os
excessos do desfile de escolas de samba
e bailes carnavalescos aqui realizados
como algo de aceitável pelos cidadãos,
caminha para a autodestruição. Ne-
nhum ambiente preserva fatores de so-
brevivêneia quando exalta os instintos e
os nivela aos princípios éticos. A juven-
tude que é formada â lu/ desses critérios
jamais poderá dar frutos sadios.

Em toda essa matéria, o elemento
racionalidade deve ser completado pela
graça, abrindo a responsabilidade do
homem â comunhão com o Deus Uno e
Trino que vive em nós.

Quantos fracassos na vida, infeli-
cidade, idealismo morto e desorienta-
ção resultam desses desvios! Esse qua-
dro se refere â vida civil. Entretanto,
como a Igreja está inserida na realidade
temporal, poderá sofrer influências. Na
História, as agressões de fora não con-
seguiram dobrar a Igreja, ao contrário,
a consolidaram, enquanto sua Doutrina
estava intacta. No entanto, houve peri-
go quando a ameaça vinha do interior.
Segundo as Bem-aventuranças (Mt
5.12). as perseguições matavam os

membros e não a Igreja, mas as divisões
internas, suscitadas por satanás. são
uma provação grave e. para muitos,
perniciosa: 

"Guardai-vos, diz o Senhor
Jesus, dos falsos profetas que vêm a vós
disfarçados de ovelhas, mas por den-
tro são lobos vorazes" (Mt 7.15; cf. 2
Pd 2.1; G1 1,9). Em todos os tempos
procuraram infiltrar-se heresias (o que
significa "escolha parcial da verdade"),
paganismo e apostasia disfarçada.

O grande teólogo protestante, Os-
car Cullmann., convidado pelo papa
João XXIII. como observador no Con-
cilio Vaticano 11, alertou, já naquela
época: "Se, no passado, a Igreja Catoli-
ca chegou a posições falsas, loi precisa-
mente porque se mundanizou demais,
cm vez de submeter sua inserção no
mundo a um princípio superior." E com
sabedoria, traça a linha mestra da sua
atuação em meio ao mundo moderno:
"Toda a renovação será um aperfeiçoa-
mento do que é fundamento da Fé."

Esta a tarefa sempre nova, pois
vivida cm situações de cada época mas
sempre fiel á integridade da doutrina. A
virtude da Fé, com sua força ilumina-
dora e transformadora, deve penetrar
cm todos os setores da vida individual e
pública. Assim, o papa João XXIII for-
niulou o objetivo do Concilio, convoca-
do por cie. no dia de Natal de 1961: "O

que e pedido á Igreja agora é infundir as
energias eternas, vivificantes e divinas
do Evangelho nas veias do mundo mo-
derno."

Há quem procure fazer, nas últi-
mas décadas, exatamente o contrário.
É um triste espetáculo que confunde
tantos cristãos verificar as alterações
arbitrárias e errôneas, infiltradas no
ensino da moral cristã. Exatamente o
oposto da Mensagem dos Padres conci-
liares á Humanidade, em 20 de outubro
de 1962: "Procuraremos apresentar aos
homens de nosso tempo, integra e pura.
a verdade de Deus de tal maneira que
eles a possam compreender e a ela. es-
pontaneamente, assentir."

Abençoado aquele que é "sinal de
contradição diante do mundo" (Lc
2,24) por fidelidade ao Senhor. Ja-
mais busquemos os aplausos da opi-
niào pública quando ela está em con-
tradição com a Igreja de Cristo.

' C.irdoal-arct'bispo do Rio do Janotro

Tendências da Previdência

Reinhold Stephanes *

Independentemente 
de a Constitui-

ção de 1988 ter efetuado algumas
correções, a sua reforma não se com-
pletou porque perpetuou algumas dis-
torções que vêm dificultando a gestão
do sistema previdcnciário há anos. Es-
sas distorções situam-se cm dois niveis:
no plano interno, no que diz respeito à
eficiência de sua administração, onde
se verifica que a falta de profissionali-
zaçâo dos servidores está inviabilizan-
do a qualificação de suas gerências c a
aplicação de modernos métodos de
gestão. Isto gera arrecadação insufi-
ciente, dificuldades na concessão e ma-
nutenção dos benefícios c má adminis-
tração patrimonial.

Além disso, é indispensável que
sejam revistos benefícios que não
guardam relação com os princípios
de um seguro social público, os quais,
mantidos como estão, além de acen-
tuar o desequilíbrio financeiro, são
fatores de fraudes. Vale ressaltar a
renda mensal vitalícia que já se exau-
riu para a finalidade para a qual foi
criada. Dentro desse prisma, faz-se
necessário, portanto, o reexame. den-
tre outros, da aposentadoria por tem-
po de serviço (revendo o limite mini-

mo de idade) e da concessão dos
benefícios acidentários e das aposen-
tadorias especiais.

Essas revisões não podem restrin-
gir-se apenas à Previdência Social ce-
letista. A mudança maior, e mais cx-
pressiva na busca da equidade,
deverá contemplar, inexoravelmente,
um reestudo de todos os regimes pre-
videnciários existentes, para diminuir
as desigualdades e evitar a flagrante e
injustificada diferença nos proventos.
É igualmente necessário que se apro-
funde a adoção do princípio da seleti-
vidade. única forma de adequação da
Previdência Social à realidade brasi-
leira, tão desigual. Essas alterações
mais profundas só poderão ocorrer,
entretanto, após a revisão constitu-
cional prevista para 1993.

Atualmente, dadas as mudanças
administrativas c comportamentais
na Previdência Social, faltam infor-
mações confiáveis, tanto no tocante a
despesas históricas, quanto ao movi-
mento de arrecadação, fiscalização,
quantidade de benefícios concedidos
e em manutenção. A fim de recuperar
essas informações, e para que elas
possam servir de base efetiva para
uma prospecção. uma revisão, vários
trabalhos estratégicos foram inicia-

dos, entre eles estudos sobre a receita
potencial real, cálculos demográficos
e atuariais. Enquanto isso, a adminis-
tração do Ministério da Previdência
Social e do INSS — Instituto Nacio-
nal do Seguro Social — desenvolve
Plano de Ação cujos objetivos inse-
rem na reformulação da Previdência
Social, que atende às demandas da
sociedade e da Comissão Especial da
Câmara dos Deputados, a saber:
1) Qualidade e Produtividade no aten-
dimenío ao cidadão (mudança de ati-
tude): profissionalização, valorização e
treinamento dos recursos humanos; in-
trodução de métodos e técnicas mo-
dernas de gestão e humanizaçâo dos
serviços prestados; melhoria da infra-
estrutura dos Postos de Benefícios c
modernização do sistema de atendi-
mento ao cidadão; fortalecimento de
sistemas de comunicação com o usuá-
rio; criação de comitês de qualidade e
produtividade.
2) Modernização Institucional e rccu-
peração do padrão tecnológico: revi-
são e informatização de rotinas, siste-
mas e procedimentos; reestruturação
organizacional do INSS; realização
de estudos e pesquisas atuariais;
aperfeiçoamento de sistemas de infor-
mações de apoio decisório.
3) Combate às fraudes: aperfeiçoa-

mento dos sistemas de controle c fis-
calização; implantação de novas ins-
táncias de controle pela sociedade;
ampla e sistemática revisão de benefi-
cios concedidos; modernização da le-
gislação e dos mecanismos jurídicos
de punição aos crimes contra a Previ-
dência Social; nova política na regu-
larização de contribuintes em atraso;
proposição de modificações legislati-
vas e regulamentares que originam
lapsos legais, provocadores de frau-
des; redefinição da sistemática de in-
formação dos Cartórios para baixa
dos benefícios.
4) Desregulamentação: revisão do
modelo estrutural c de financiamento
da Previdência Social Pública e Pri-
vada — Regime Facultativo Comple-
mentar Público de Previdência Social;
simplificação da legislação e de pro-
cessos relacionados com a concessão
e o pagamento de benefícios e a arre-
cadaçào previdenciária; melhoria do
atendimento na rede pagadora; rees-
truturação do Conselho e das Juntas
de Recursos.
5) Inspetoria-Geral e Auditoria: revi-
são dos benefícios urbanos, começan-
do pelas aposentadorias por invalidez
e acidentes do trabalho; revisão de
2.300 000 benefícios de invalidez; revi-

são dos benefícios rurais, através de
convênios com os Correios e Banco do
Brasil (4.600.000 benefícios rurais);
realização de auditorias sistemáticas,
inclusive externas; contratação de pro-
curadores por concurso público.
6) Combate à sonegação: estudos pa-
ra revisão da base de incidência ina-
dcquada da tributação rural; revisão
dos planos de custeio; estudo do po-
tencial real de arrecadação e de meto-
dos de aferição e controle de qualida-
de das atividades arrecadadoras;
regularização dos débitos dos estados
c municípios; estudos para revisão de
sistemas operacionais — conta cor-
rente das empresas —, sistema único
de benefícios.
7) Outros: estudos para estabelecer o
perfil atuarial da Previdência Social,
com dados sobre demografia. empre-
go. salário, renda e automação indu>-
trial; reorganização de mexidos que
permitam maior participação de em-
presas, públicas ou privadas, na ím-
plantação da complemcntariedade da
previdência social pública; reforma pa-
trimonial com desmobilização de uno-
veis do INSS, reforma e melhoria das
instalações físicas e ambientes de tra-
balho.

' Ministro Ja Prp*ldAr*ciA Social

Guerrilhas

Alewton Carlos*

A 
Frente Farabundo Marti de
Libertação Nacional (FMLN)

fez numa praça da capital salvado-
renha a sua primeira grande con-
centração popular, à vista de todo
mundo. Embora se trate de e.x-
guerrilheiros, comprometidos com
acordos de paz, eles retardam a
entrega das armas. Antes o govcrno->
de El Salvador deve desmontar, co-
mo foi acertado, seus aparatos re-
pressivos e criar uma polícia 

"civil",

nacional. Mas de agora em diante a
aposta é no jogo político.

O confronto nas urnas já tem ,
data marcada. Será nas eleições de
94. "Uma era de revoluções e insur-
gència revolucionária parece esgo-
tar-se na América Central", conclui
o americano Forrest D. Colburn,
da Universidade de Princeton e au-
tor do livro A/v Car in Managua.
Ele acompanhou, da Nicarágua, o
andamento de mudanças radicais.1-'
Os sandinistas perderam o poder
em eleições, governo e guerrilha de
El Salvador suspenderam tiroteio
de 12 anos e bem ou mal há nego-
ciações na Guatemala.

Qual o significado, além do
cansaço de matanças? O que
acontece na América Central tem
relação com o mundo pós-guerra
fria. O professor Colburn trata
disso. O colapso do socialismo na
Europa Oriental e ex-União So-
viética "dá a impressão de que é
inútil tentar reformar países po-
bres por meio de luta armada".
Não só isso. A orfandade pesou.
Reflexões de um argentino simpa-
tizante dos sandinistas, Carlos Vi-'
Ias, admitem que 

"a cobertura de
revoluções avançadas é essencial à
viabilidade de revoluções em pai-
ses subdesenvolvidos e altamente
dependentes".

A ajuda da ex-União Soviética
à Nicarágua chegou a totalizar o
dobro das exportações nicara-
guenses. Caiu a zero. Hoje um
ex-comandante sandinista, Luis
Carrion, estuda na Universidade
de Harvard, nos Estados Unidos.
O jornal Barricada, da FSLN, li-
rou do cabeçalho a figura de um
guerrilheiro disparando seu fuzil.
O último congresso da "frente",

em julho do ano passado, 
"repen-

sou" geral.
Ordem de acertar o passo com-

"realidades atuais" centro-america-
nas e do mundo. Ocaso do "foco",

da guerrilha estilo cubano que in-
festou o continente a partir dos
anos 60. Num encontro em Havana
com americanos e soviéticos empe-
nhados em levantar o que foi a crise
dos foguetes de 1%2, l idei Castro
falou abertamente pela primeira
vez da assistência cubana a latino-
americanos que pegaram em armas.
Confirmou, embora negando que
haja exportado revolução. "Demos

apoio a insurreições contra gover-
nos que se juntavam aos esforços
para destruir o regime de Cuba",
justificou-se.

E agora? Cuba não lará mais
isso, garante Fidel, porque 

"as coi-
sas mudaram, estamos mais madu-
ros e mais realistas, aprendemos
com experiências passadas, tam-
bém a América Latina e o mundo
são outros". Em seu último con-
gresso o PC concluiu que reintegrar
Cuba em seus "habitat" natural, o
continente americano, é a melhor
maneira de escapar do isolamento.
Isso se faz com diplomatas e não
guerrilheiros.

Mas o vazio deixado pelo 
"fo-

co" já tem ocupante ao Sul. A der-
roçada nos ex-países socialistas não
afetou o Sendero Luminoso, do Pe-
ru. Não criou ou aumentou a idéia
de isolamento entre senderistas.
Tampouco importa o que pensara
os cubanos. Eles nunca depende-
ram de ninguém. Estão convenci-
dos de que são os únicos combaten-
tes do "verdadeiro comunismo". A
nova guerrilha peruana (o país teve
seu "foquismo" nos anos 60) saiu
da cabeça de intelectuais província-
nos e não das frustrações de classe
média urbana que decidiu subir
montanhas.

Tem apoio dos que estão no fun-
do do poço da pobreza, sobretudo
camponeses miseráveis dos Andes.
Fechou com a regra maoista man-
dando "sitiar as cidades a partir do
campo". Guerrilheiros devem con-
fundir-se com populações nativas.
Organizar-se em células e não em
unidades militares. Atacar as pró-
prias forças políticas de esquerda,
igualmente inimigas. O isolamento
e cultivado. É uma arma e não um
peso. A revolução exige que tudo o
mais seja sacrificado. Sai o "foco",

entra o sendensmo fanatizado. Tal-
vez mais letal. Certamente mais di-
ficil de combater

'Jomfjnsta p escrito'
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Comando dos EUA salvou

assessores de Aristide

N< is \ lORyn Comandos da
Marinha americana foram ao Haiti
para resgatar vários altos funciona-
rios iio presidente deposto. Jean-Ber-
irand Aristide, ha dois meses, infor-
mou ontem o Sun Dicço Union, de
San Diego, Califórnia. Segundo o
jornal, o presidente George Bush au-
tori/ou a operação secreta do grupo
especializado da Marinha americana,
conhecido como Seal, para salvar di-
versos ex-funcionários haitianos, eu-
jas vidas estavam em perigo. A ope-
ração foi um êxito e não se
registraram baixa-.. disse o jornal, ci-
tando um funcionário do Pentágono.
A Casa Branca e o Pentágono se
negaram a comentar a notícia.

O Haiti enfrenta um "espetacular
aumento" do tráfico de drogas desde
novembro, após a suspensão da ajti-
ila dos serviços antidroga america-
nos, declarou ontem unia autoridade
haitiana que pediu para ficar no ano-
nimato. "Todos os cartéis colombia-
nos estão representados no pais e os
traficantes estão a par da suspensão
do apoio logístico e da cooperação da
1)1 \ ia agência americana de com-
bate ás drogas) ao Haiti", disse um
funcionário do Centro de Informação
e Coordenação, organismo controla-

¦ do pelo Exército, que trabalha em
estreita colaboração com a DEA.' "Eles aproveitam para cruzar o Passo
dos Ventos, entre Cuba e Haiti, e

, fa/em passar pelo pais a cocaina que
• vai da Colômbia com destino a Esta-
•dos Unidos, Canadá e Europa."

O presidente deposto do Haiti de-"clarou ontem em Nova Iorque em
.discurso no Conselho de Relações da
Comunidade Judaica, que respeitava
a decisão do presidente Bush de repa-
iriar a força milhares de refugiados'haitianos, e defendeu o restabeleci-

.mente da democracia em seu pais. o
que, segundo ele, faria regressar os

•refugiados que buscaram asilo nos
1 stados Unidos.

\ristide também pediu .10 Conse-
«lho de Segurança das Nações l nidas
.que ajudasse a restabelecer a demo-
•cracia nu Haiti O presidente deposto
•e-teve por pouco mais de urna hora'na sede da ONl . onde conversou
|com o secretário-geral Boutros-Ghali
M>bre o repatriamento forçado de re-

"fugiadoi haitianos pelo governo ame-
m an<<. uma poli? ca que |oi criticad 1

,eví. 1 -viii.uia. pcl 1 segunda ve/ nos
 meses. pelo \U.• Comis-

- • ¦ ' < >\ 1 p..:r ¦ .. rcttuia.U»

Porto Príncipe — AFP
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O fia roto faz parir do um firupo do .'j/9 dorolvidus ao lluili

1 uriosos com a repressão militar e
as provações que vem enfrentando
com o embargo econômico imposto
por Washington, o povo haitiano
vem se voltando contra os militares
Ontem, um soldado foi apedrejado
por um grupo de pessoas no centro
de Porto Príncipe, enquanto a rádio
est Mal mfiBiava que ¦ mv» soldados

foram mortos nos últimos cinco dias
Também cresce a dissidência entre os
militares, que ha dois meses não rece-
bem seus soldos e. segundo o econo-
mista Paul Latortue. da l niversidade
de Porto Rico. receiam serem lincha-
dos pela população 1 111 grupo estu-
dantil convocou uma greve nacional
para a próxima semana

r

"BiinUei-"* do Congresso
O Congresso dos Estados Unidos

tém 11111 hunkei subterrâneo com ca-
pacidade para SOO pessoas 110 siibso-
Io de um hotel 110 estado da Virgínia,
vizinho ao Distrito de Columbia. que
seria usado 110 caso de 11111.1 guerra
nuclear, revelou o jornal Tlie IUm-
lunf;ii>n limes. O complexo, debaixo
do Hotel Cjreenbrier. em White Sul-
pliur Springs. a 401) quilômetros da
capital americana, foi construído no
final dos anos 50 e começo dos 60
por idéia do então presidente Dwight
liisenhovver O Washington Times
disse que apenas um punhado de
parlamentares tinha conhecimento
destas instalações. Se o alarme nu-
clear tocasse em Washington, o Con-
gresso seria transferido para o hun-
kcr com o objetivo de continuar
trabalhando, segundo o Times. O
abrigo tem sistema proprio de encr-
gia. água e ventilação, além de ser
dotado de instalações médicas e ter
suprimentos e remédios para SOO
pessoas durante um ano.

Máfía comemora
Em pelo menos um lugar da Itália

a morte do juiz Giovanni Falcone.
inimigo número um do crime organi-
zado. foi ruidosamente festejada: 11a
prisão de Ucciardone, em Palermo.
onde cumprem pena muitos mafiosos
para ali mandados pelo juiz. Segundo
funcionários, as comemorações eo-
meçaram ás I9h30 do dia 23. quando
a noticia foi divulgada por rádio e
televisão, c prosseguiram até a meia-
noite. Gritos de alegria e aplausos se
misturavam a brindes com champa-
nha francês e bom vinho italiano.
"Não 

podíamos tapar-lhes a boca e
os brindes e abraços continuaram".

Visita de l)e Klerk
Deputados ex-comunistas do Par-

lamento russo exigiram que a visita
do presidente da África do Sul. I re-
denk de Klerk. marcada para a pró-
xima semana, seja adiada. Antes de
receber De Klerk. eles querem que a
Rússia receba o líder negro Nelson
Mandela. "Não se sabe o que essa
visita pode trazer de bom . Com cer-
teza vai contribuir para atrapalhar as
perspectivas de uma cooperação de
longo prazo entre a Rússia e a África
do Sul pàs-apartlicUf'. di/ .1 declara-
çào de uma facção conservadora di-
vulgada ontem \ aniiea I ntà>< S>>-
vietkJ >. i 1.::. fim p.Ut.v, : tvi.-r d
h." 1 armada do C > Ultc-so \.!vh n ti
\I rica no c«>nira a >Ci.'rciía^.to racial

Moscou — Router
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A fúria das águas
Milhares de pessoas estão

sendo forçadas a abandonar às
pressas suas casas nas provín-
cias do norte da Argentina,
atingidas pelas enchentes dos
rios Paraguai, Paraná e Pileo-
mayo. A área mais duramente
prejudicada tem sido a da cida-
de de Clorinda, perto de Assun-
çào. onde quase todos os 40
mil habitantes foram transferi-
dos para locais mais elevados. A
situação não é muito melhor no
Paraguai: só na região da capi-
tal mais de 30 mil também tive-
ram de fugir das cheias.

Luta na Colômbia
O presidente da Colômbia. ( esjr

Gaviria. fez uma visita surpresa a
unia região do noroeste do pais onde
tropas do 1 xercito travam uma luta
cerrada contra a guern ha comunista
\companhado do r aiMro :i Delesa

e de comandantes militares. Gavirra
esteve em Carepa. 110 Dcp.utamentp
de Antioquia. onde conversou com as
autoridades e encorajou os soldados
Em uma semana, os chouues entre js
tropas e circo frentes das 1 orças \r
madas Revolucionai ias %í.« l oiõmoía
deixaram P guerrilheiros e 13 milita-
res morto.

os /m«(^ 11 mi omtrios ^nifdi m»s < id 11111 /
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Classe média ficou mais 
pobre 

nos

Entrada 
proibida 

a homossexuais

Pcrot não quer gny
nem adúltero em
s1111 udministrução

Hobort Sltoiiari
Los Angeles Times

WASHINGTON 
— listim u-

lando o agitado debate da
campanha presidencial americana
sobre valores pessoais e princípios
morais, Ross Perot disse numa en-
trevista á televisão que não poria
homossexuais em postos sensíveis
numa possível administração presi-
dencial e que não contrataria de
modo algum adúlteros.

"Dou uma grande importância a
rígidos valores morais". Perot disse
á jornalista Barbara Walters duran-
te a entrev ista de uma hora veicula-
da ontem á noite 110 programa 20-
20 da ABC.

A pergunta de Walters se ele
teria um homossexual assumido em
sua equipe, Perot. que deve anun-
ciar brevemente sua candidatura 111-
dependente a presidência, disse 1111-
cialmente que 

"tudo vai depender.
Teríamos que especificar em que
caruo".

Pressionado para dizer se consi-
deraria um homossexual para ocu-
par um alto posto de gabinete, co-
mo os departamentos de defesa, do
tesouro ou da educação, Perot dis-
se: "Não. não quero ninguém que
fique numa posição de controvérsia
com o povo americano. Isso vai
distrair do trabalho a ser feito."

Perot fez. uma distinção entre o
serviço público e o comportamento
pessoal: 

"No 
que me diz respeito, o

que as pessoas fazem em suas vidas
privadas é da conta delas."

Mas Perot indicou que não modi-
ficaria o atual banimento de homos-
sexuais confessos do serviço militar,
uma continua fonte de controvérsia
entre o governo federal e a comuni-
dade gay. Perguntado sobre gays ser-
vindo nas forças militares, disse:
"Não acho isso conveniente".

Voltando ao assunto do adulté-
rio. Perot disse que não iria "cons-

cientemente" contratar alguém que
tivesse sido infiel com a mulher. "O

povo americano merece mais do
que isso", disse.

Lm outros comentários feitos
durante a entrevista. Perot criticou
a indicação para a Corte Suprema

do juiz. Clarence Thomas. feita por
Bush, e defendeu o direito da 11111- .
lher ao aborto.

As observações de Perot sobre
sua relutância em contratar homos-
sexuais para altos cargos no gover-
no receberam uma irada resposta
dos lideres gays de Los Angeles.

David Mixner. ativista gay que
organizou uma coleta de fundos pá-
ra Clinton na comunidade homos-
sexual no inicio deste mcs. disse que
ficou "atordoado" com os comcn-
tários de Perot e previu que eles "se
tornariam um tema importante".

"Há. historicamente, um certo
padrão de intolerantes para dizer
que você pode catar algodão mas
que não pode se sentar a mesa",
disse Mixner. "Os fanáticos sempre "

puseram limites sobre o quão longe
se pode ir."

Steve Weiss. empresário e mem-,„
bro do conselho de direção da Log
Cabin LA. organização de ativistasn
gays republicanos, disse que os co-
mentários de Perot sugeriam um ti- •
po de intromissão que abala a ima-
gem de independência que ele tem
tentado imprimir a sua campanha.

AFP — Washington

m mais da tpio funcionários públicas adúlteros

liarbara i obcjda o novo perfil americanoTh 1 Washington Posl *2

\SIIIMiFON Os Estados
Unidos assistiram a uni empobreci-
rnento da elasse media nos últimos
10 anos e hoje tem um quinto de sua
população vivendo na pobreza.
Além de ter a maior parcela de es-
trangeiros de sua história, por conta
de uma invasão de hispânicos e asiá-
ticos, o país apresenta uma dispari-
dade na distribuição da renda: a ta-
xa de pobreza no sul é 4S"'o maior
do que no próspero nordeste.

A transformação que provável-
mente mais chamou a atenção foi o
do fluxo de imigrantes, que redefiniu
a nação, especialmente em áreas ur-
ha nas como Los Angeles, Mia mi.
Chicago e o Distrito de Colúmbia
(capital federal). "Certamente nosen-
caminhamos para uma sociedade
multicultural. Os padrões de imigra-
cão mudaram radicalmente nos últi-
mos 25 anos. c os dados do censo
apenas confirmam isso." alertou o
demografo Jetfrcv Passei, do Urban
Institute. relerindo-se a diminuição
ila imigração européia e ao aumento
da chegada de hispânicos e asiáticos.

No pais inteiro. 14.7 milhões de
pessoas (pouco menos de 8% da po-
pulação) nasceram no exterior, mas'quase 32 milhões lalam outro idioma
qiu não o inglês cm casa. Destes,
mais de 4u". admitiram que não do-
minam bem o inglês. "Isto significa
que em algumas localidades de esta-
dos como a Califórnia, as escolas en-
frentam o desafio de preparar nu-
lhòes de pessoas que não falam inglês
para o mercado de trabalho.' alir-
mou o dcmogralo 1'eter Mornson, da
Rand Corporation.

Morrison alertou que a concentra-
çào de famílias de imigrantes em al-
gumus partes do pais. somada a lato-
res como idade, renda e outras
disparidades, antecipam uma perigo-
sa situação social e política. Lie disse
que há muitas comunidades onde os
estudantes das escolas públicas são
'majoritariamente de minorias, mas o
'poder esta nas mãos de pessoas bran-
cas mais velhas que não tem mais
filhos em casa. "Lies já criaram os
lilhos e não se importam mais com
coisa alguma. Isto e o que me preocu-
pa." disse Morrison.

Uma grande imigração de certas
partes do planeta foi constatada. O
número de imigrantes mexicanos,
por exemplo, passou para 4.4 mi-

Ihões. mais do dobro de ha 1(1 anos.
e o mesmo aconteceu com os origi-
nários da Ásia. cujo total subiu para
5.4 milhões.

Os números do censo também
constataram o que se tornou um po-
tente símbolo da mudança social e
econômica: a parcela da população
que era da classe média diminuiu. "O

que toma estes números desencoraja-
dores é que as tendências estão todas
na direção errada." comentou Robert
Greenstein. diretor do Centro de
Prioridades Orçamentarias e Politi-
cas. Lm 1989. 42% das residências
tinham uma renda anual inferior a
USS 25 mil. quando 10 anos antes
este percentual era de 3TV

O Biró do Censo havia informado
no começo do ano que 63% dos ame-
ricanos estavam nos setores médios iic
renda em 1984. contra 71"., em I1"'1'.
Ao mesmo tempo, a parcela da popu-
laçâo no patamar mais elevado subiu
de 1(1»% em l%9 para 14.7% em
1984. "listamos falando de ricos lican-

do mais ricos e de pobres licando mais
pobres." afirmou o economista Lrank
Lcvv. da l niversidade de Maryland.
apontando uma deterioração do nível
de renda numa ponta e um aumento
significativo na outra. Nos últimos 10
anos. a pobreza atingiu especialmente
a infância: hoje. 20% das crianças
americanas são pobres.

A educação avançou no pais co-
mo um todo. apesar de eventuais dis-
torções entre as minorias. O numero
de pessoas com o segundo grau com-
pleto passou de dois terços para tres
quartos da população, e o numero
com grau universitário passou de
16% para 20%. Quase (>0% de todas
as mulheres com filhos menores de
seis anos trabalham hoje em dia, con-
ira 46% em I9S0. As mudanças eco-
nómieas também aparecem no caso
das categorias ocupacionais: aumen-
tou o numero de pessoas que traba-
lham por conta própria, e houve di-
minuição de vagas em ocupações
como mineração e industria.

No país inteiro, 19.7 mi-
Ihões nasceram no exterior,
mas quase 32 milhões de
pessoas falam outra lingua
que não o inglês em casa e
mais de 40% delas não do-
minam bem o inglês.

O número de imigrantes
do México mais do que do-
brou nos últimos 10 anos,
alcançando 4.4 milhões e o
mesmo aconteceu com os
asiáticos: 5.4 milhões.

Houve um declínio na

qualidade de vida: 42%
das residências têm uma
renda inferior a USS 25 mil
anuais. Há 10 anos, o per-
centual era de 31%.

Quase 60% das mulhe-
res com filhos menores de
seis anos trabalham. Em
1980 elas eram 46%.

Nos últimos 10 anos, a
pobreza atingiu especial-
mente a infância: hoje 20%
das crianças americanas
são pobres.

i—i Pára-quedista experimenta descer na Praça Manej, em frente no
— Kremlin, como prepuntth o para o show Filhos de Chernobyl. que
acontecerá amanhã na capital russa. O programa e em bcnelko das \ itimas
do pior acidente nuclear da história, ocorrido em abril de I9S(\ na I crãma



I
JORNAL, DO BRASIL Internacional sábado, 30/5/92 ? 1" caderno ? 13 'â.

Lima barraecm de atinsiu Sarajevo

•' •• ' • ~* ...'". •• ' ' • ** - - ^ '-y;;. r¦>/.•¦ y...-^i*^.~~\;~«£ij£i.m.Ih>scnnsolada. mulher xiita moslra as ruinas de sua casa

tMÊÊPHhk »*•',.

MS
'' ^

ONU decide boicote a Belgrado

NO\ \ IORQUE — Com ;i adesão
da Rússia, o Conselho de Segurança
das Nações Unidas tentava vencer
ontem a resistência da China, outra
potência com poder de veto, para
aprovar hoje um boicote econômico
total contra a Sérvia e Montenegro.
as duas repúblicas da nova Federa-
çâo Iugoslava, numa tentativa de
acabar com a guerra civil na Bósma-
Herzegóvina. A China pediu para
adiar a sua decisão.

Na opinião do presidente da
Conferência de Pa/ da Comunidade
Européia, o ex-chanceler inglês e ex-
sccretáno-geral da OTAN (Organi-
zação do Tratado do Atlântico Nor-
te) lorde Peter Carrington. se as san-
çòcs não adiantarem, só uma
intervenção militar acabará com o
conflito.' *"Em Paris, o presidente da seção

•francesa da organização humanitá-
¦xiá Médicos sem Fronteiras pediu•àma ação militar urgente para aca-
bar com o massacre: "A ação huma-

^'hitária não está servindo para nada,
¦j> não ser para mascarar a situação
npíl, disse Rony Brauman. "É 

preci-
£0 criar uma barreira de proteção
íéptre as populações croata c muçul-
mana e a guerrilha sérvia c o Exérci-
to da Iugoslávia, que as atacam.

Sjg O Departamento da Defesa dos
Estados Unidos declarou não ter'.planos 

de intervir militarmente
í&borque não há interesses america-
€'¦m

nos" cm questão. Mas admitiu pro-
teger a atividade das organizações
humanitárias. Até a Cruz Vermelha
se retirou da Bósnia-Hcrzegóvina
por falta de segurança.

Na ONU. o projeto cm discussão
inclui sanções tão amplas quanto as
impostas ao Iraque após a invasão do
Kuwait: proibem todo o comércio,
com exceção de remédios e alimentos,
o tráfego aéreo e as relações esporti-
vas. A expulsão da Sérvia e de Mon-
tenegro da ONU ainda estava em
dúvida, com a França c outros paises
insistindo em sua exclusão.

"O conselho reúne-se na manhã
deste sábado para tomar uma deci-
são. A votação será amanhã" (hoje),
declarou o embaixador britânico,
David Hannay. "A atmosfera favore-
ce uma ação rápida", acrescentou o
embaixador japonês, Yoshio Hatano.

A Rússia e a China, potências com
poder de veto, são as maiores forne-
cedoras de petróleo á Iugoslávia
(22% cada). Eram contra o embargo.
Moscou mudou de posição após os
violentos bombardeios sérvios contra
Sarajevo nos últimos dias. A China
provavelmente votará em branco.

Para os LUA, a Grã-Bretanha, a
França c a Bélgica, que propuseram o
embargo, a abstenção russa seria uma
derrota. Com relações políticas, eco-
nômicas e étnicas históricas com a
Sérvia, a Rússia queria excluir o em-
barco petrolífero.

Governo
do Brasil

MINISTÉRIO DA SAÚDE

FUNDAÇftO NACIONAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO REGIONAL 00 RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01 /«2

OBJETO: Serviços de transporte de cargas em geral, inclusive inseticidas
LOCAL: Rua Coelho e Castro. n° OC — 9U andai
DATA DA ABERTURA- 1 6 de junho de 1992
HORÁRIO 14 00 horas
OBS: O Edital estará disponível na Rua Coelho e Castro n° Ü6 — 6o andai,
a partir do dia 02 de junho de 1992 no horArio de 09 00 ás 11 00 hs . e de
14 00 às 16 00 hs

Classificados J

AFP — 13/11/91

Dubrovnik, patrimônio histórico mundial, voltou a ser atacada após quase ter sido destruída em novembro
Sarajovo — AFP
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Gorbachev

Ex-dirigente rompe

silêncio e critica

governo de YeltsincT

MOSCOU 
— Hm sua mais

dura critica ao atual gover-
no da Rússia, o ex-presidente soviò-
tico Mikhail Gorbachev afirmou
que seu antigo rival e atual presi-
dente russo Boris Yeltsin "não é
Jesus Cristo" e t|tie não está dispôs-
to a silenciar sobre suas divergèn-
cias com ele. Lm longa entrevista
publicada ontem no jornal Komsol-
moskaya Pravda, Gorbachev acu-
sou o atual governo de "saber des-
truir perfeitamente", mas "não ter
provado ainda que sabe construir".

Na entrevista, o último presiden-
te da extinta União Soviética des-
mente a existência de um "pacto de
cavalheiros" entre ele e Yeltsin so-
bre seu afastamento da política.
Dias antes, numa entrevista ao mes-
mo jornal. Yeltsin disse que Gorba-
chev lhe havia prometido não re-
gressar à política e que esperava que
a promessa fosse cumprida. Gorba-
chev, por sua vez, admitiu apenas
ter garantido a Yeltsin que não uti-
lizaria a fundação de estudos sócio-
políticos que dirige para criar um
partido de oposição.

"Não vou silenciar minha dis-

no ataque

cordância e esta entrevista é a prova
disso. Se as reformas se congelam,
andam para a direção indevida, ins-
tigam o povo contra a democracia,
não penso em llcar calado", disse."Boris Yeltsin não é Jesus Cn>to
para mim. T ambém não ê um ho-
mem a quem eu tenha que dar ex-
plicações ou prestar contas". Numa
contundente critica à gestão das no-
vas autoridades da Rússia, Gorba-
chev disse que "em \ez de aglutinar
a^ forças reformistas, de buscar o
consenso, atuam de maneira impro-
visada". Em sua opinião, se não
acontecerem mudanças, "existe o
perigo de que o governo perca o
controle da situação".

O ex-presidente não disse uma
M> palavra a respeito da decisão do
Supremo Tribunal da Rússia de de-
sienã-lo como representante do Par-
tido Comunista da ex-URSS no
processo que será movido contra o
todo-poderoso partido da era pre-
perestroika. Para Gorbachev, o go-
verno atuai se serve dele como "um

pára-raios". o converte em bode ex-
piatório de todos os erros "que Ic-
varam a sociedade do pais a beira
da explosão".

"Não quero a demissão do go-
verno". dis>e, "nuisele deve modifi-
car sua estratégia e fazer ->eii traba-
lho. Caso contrário, terá que renun-
ciar."

Sérvios
W#j> .

SARAJEVO — Num desafio ás
Nações Unidas, que preparam um

•boicote ecònomico á nova Federação
Iugoslava, forças sérvias bombardea-

:ram com artilharia pesada ontem a
capital da Bósnia-Herzegòvina e a
cidade histórica medieval de Dubrov-
nik, na Croácia.

i Os Estados Unidos condenaram
energicamente "o terrível ataque con-
Ura civis inocentes", considerando o
'bombardeio a Dubrovnik "uma vio-
•laçào flagrante do cessar-fogo que
contraria as leis do mundo civilizado
e ameaça as forças de paz da ONU".

| Lm Sarajevo, os sérvios lançaram
o pior ataque, com artilharia, mortei-
ros e foguetes, cm quase três meses de
luta contra as forças muçulmanas e
croatas que defendem a independén-
cia da república, declarada em Io de
março, após ter sido aprovada por
um plebiscito. Pelo menos oito pes-

isoas morreram.
Dubrovnik, um dos principais al-

vos das forças sérvias c iugoslavas na
guerra contra a independência da

Israel invade aldeias

do Hisbolá no Líbano

BEIRUTE — Pela primeira vez em
10 dias de intensa atividade militar na
fronteira israelensc-libanesa, tropas c
tanques do Exército de Israel saíram
da zona (le segurança e entraram no
Libano para atacar posições do gru-
po guerrilheiro pró-iraniano Hisbolá.
A última ofensiva terrestre dos israe-
lenses na região havia sido em leve-
reiro, quando soldados e tanques in-
vadiram duas aldeias num esforço
para destruir lançadores de foguete
que bombardeavam posições na faixa
do território libanês controlada pelos
israelenses desde 1985 e no norte de
Israel.

Ontem as tropas ocuparam por
algum tempo Arnoon, 350 metros ao
norte da zona de segurança, e des-
truiram várias casas. Uma patrulha
separada esgueirou-se até os arredo-
res de Yater — uma das aldeias ata-
cadas em fevereiro —, destruiu casas
e. ao retirar-se, plantou dinamites a
beira da estrada.

Israel e seus aliados da milícia
Exército do Sul do Libano il.SL)
bombardearam também Kafra, Ilaris
c Zibqim.

Essas aldeias têm sido usadas pe-
los guerrilheiros como ba^-e para
ações militares contra os israelenses e

os milicianos. Segundo moradores,
um das seis casas demolidas cm Ar-
noon servia de refúgio a grupos pa-
lestinos e libaneses que quarta-feira
mataram um soldado israelense nu-
ma emboscada. "Os israelenses se di-
rigiram imediatamente à casa. man-
daram a moradora sair. e explodiram
tudo", disse uma testemunha.

A aldeia, com cerca de 2 mil habi-
tantes, fica logo abaixo de um castelo
medieval onde os militares israelenses
têm um dos seus mais importantes
postos. Muitas pessoas fugiram, com
medo de uma nova visita das tropas."Não agüento mais isso", gritou um
homem, de dentro do seu carro, ao
correspondente da agencia Reuter."Quero sair daqui e viver cm paz".

Israel e o Hisbolá vêm travando
uma guerra não declarada no sul do
Libano desde o dia ll). quando guer-
rilheiros xiitas atacaram um posto do
LSL dentro da zona de segurança.
Lm represália a aviação israelense fez
várias incursões na região controlada
pelo grupo pró-iraniano e a artilharia
bombardeou pesadamente aldeias xn-
tas. Os muçulmanos responderam
com ataques-surpresa. Nesses com-
bates. 31 pessoas morreram.

UghtSwvvot óm l tetrKntlMfci SA

AVISO DE ADIAVENTO
EDITAL SCT.T-4205.0001/92

CO NCORRÊNCIA
OBRAS DERECUPERAÇÃODA
ESTRUTURAS DE BARRAGEM

DA U HE ILHA DOS POMBOS

LIGHT - Survlços do Elotricidodo S.A.
torno público quo. a entrega dos on-
velopes lacrados da Documentação de
Habílltaçfto o da,Propos»a de Proço pa-
ra a e*ecuçâo das obías civis e Monta-
gem E letromecânica da rocupora;ao
das estruturas do barragem aa UHE llna
dos Pombos Inicialmente marcado para
o dia 02/07/92, fica adiada para o dia
31/07/92 no mesmo local e horário pu-
bllcados anteriormonto.

COMISSÃO DE CONCORRÊNCIA

Croácia
Arnoon. Libano— AFP

Assinatura Jornal do Brasil

Salvador

Croácia, também sofreu seu maior
ataque, com barragens de artilharia,
foguetes e morteiros do Exército da
Iugoslávia, dominado pela Sérvia.
Todos os bairros foram bombardea-
dos, após seis meses de relativa cal-
ma. Vários obuses atingiram o centro
da cidade, tombado pela Unesco (Or-
ganização para Educação, Ciência c
Cultura das Nações Unidas) como
patrimônio histórico da humanidade.

"Está havendo uma batalha infer-
nal, aparentemente para tomar o ae-
roporto", disse Ruth Ewins, uma bri-
tânica que vive no porto que era a
maior atração turística iugoslava no
Mar Adriático antes da guerra pro-
vocada pela declaração de indepen-
dência da Croácia, há 11 meses.

Não ficou claro o motivo do ata-
que. Havia noticias de que o Lxército
iugoslavo e os guerrilheiros sérvios
que cercaram a cidade em outubro
estariam se retirando esta semana.
"Foi um dos piores dias em Dubrov-
nik", informou uma rádio croata.

Desde março, os soldados da for-
ça de paz da ONU espalharam-se
pela Croácia para fiscalizar o frágil
cessar-fogo negociado no inicio da
janeiro. Os sérvios controlam mais de
um terço da república, onde ocorre-
ram choques isolados mas freqüentes
nos úlimos meses, especialmente na
estratégica costa do Adriático.

Na capital bósnia, os guerrilheiros
sérvios lançaram uma barragem de
artilharia durante toda a noite contra
a cidade, sitiada pelas forças que ten-
tam quebrar a resistência dos muçul-
manos e croatas que lutam pela indo-
pendência. Três granadas voltaram a
atingir a Casa da Maternidade, ata-
cada na quarta-feira, quando três be-
bês prematuros morreram ao serem
retirados das incubadoras. Sete gra-
nadas danificaram outro hospital.

Houve ferozes combates de rua
até o amanhecer. "Havia uma nu\em
de fumaça tão grande e densa sobre a
cidade que era impossível ver o sol",
contou um morador de Sarajevo.

O comandante bósnio, coronel St-
jcpan Siber, recebeu informações an-
tecipadas sobre o ataque e advertiu á
população para que procurasse abri-
gos antiaéreos.

"Algumas pessoas perderam nu-
ma noite tudo o que ganharam na
vida inteira. O mundo continua surdo
diante de nossos apelos de interven-
ção militar", lamentou Pamela Grdic.
pelo telefone.

Pela primeira vez, os sérvios usa-
ram lançadores múltiplos de foguetes
desde a independência da república,
denunciou o governo bósnio. Cerca
de 2.300 pessoas morreram e 1,5 mi-
lháo fugiram de suas casas desde o
começo da guerra. Com o apoio do
Exército da Iugoslávia, a guerrilha
sérvia ocupou dois terços da Bósnia-
Herzegóvina, abrindo corredores pa-
ra a Sérvia e expulsando comunida-
des croatas e muçulmanas inteiras,
cm sua política de "purificação étni-
ca".

(07I)241-5877
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Fonte: Obsorvatdrio
Nacional

Na orla marítima, tempoinstável com chuvas es-
parsas. Céu encoberto a
quase encoberto. Ventos
sopram do noroeste a su-
doeste. com velocidade
do 15 a 10 nós. Mar de
sudoeste com ondas de1.5m a 2m, em intervalos
de 5 a 6 segundos. Visibi-lidado de 4 a 10 Km. Tem-
poratura estável.

MARES
preamar

PRAIAS

Pepino Propna
Sâo Conraòo í!^PfU
leWon Imprópria
Ipanema
Copacabana Pròpna

CAPITAIS
Tempo mil min

Porto Veiho par/nuttado 32 21
Rio Branco par/nuftado 30 23
Manaus nob/ctv/as 33 24

Tempo mil min
Recrfe par/nuttado 29 19
Aracafu par/nubiaOo 30 21
Salvador par'nubtado 2B 24

Icaral Imp^pfia Wacapi nub/chuvas 32 ?4 GotAma par'nuWado 31 13
PNafinir»ga Pr6pna Palmas paf/nubiado 33 20 Brasila par/nuWado 26 15
ttaipo ^ ^ ^PrOpna SAoLutf par/nuWado 32 24 BetoHonzonte par'nublado 16
Kacoatiara Propna Toresina par'nublado 31 20 Vrtbna pafnubiado 30 22
MancS Propna Fortal«a nutv'ctwvas 24 SAoPauto nubthuvas 17
Itaona Prbpna Natal nub/ctxwas 28 21 Cuntiba nutychuvas 16 12
Jaconfe Propna Jo&oPessoa nub/ctxwas 29 23 FVxtan6polts nub^huvas 19 15
Araruama Imprbpna Macro par'nublado 27 23 Porto Ategre nu^cbuvas 16 12

£?£!?.. Fonts: DNUET-MARA
Arraial do Cat» Propria

Propria
Rio das Ostras Propna
Fonte; FunóaçAo Estaõoal úo Me»o
Amt»onte (Bo&im de 22K&72)

ESTRADAS
Me • Jméi és Fera (BR 040)
MAo dupla noa K ma 49 e 56
Estreitamento de p«sta no Km47. sentido Rio-Juiz de Fora
Obras em vàrioe trechos do Km
75 so Km 91. senttdo Juiz deFors-Rio
Me-temes (BR tOt)
Desvio para variante pavimen-tada r>o Km 526

II 101)Obras de recapeamento e re-
composiçAo do acostamento doKm 66 ao Km 101. em ambos ossentidos

Cidatfta Cowdfrfles rmi min Tempo mix min
Amstpfdi daro 23 15 Mexico nuWado 22 06
Alonas ciaro 27 14 Miami nubiado 24 26
Barcelona nubtado 24 14 Monievideu nubiado 12 06
Bertim daro 21 12 Moscou ciaro 18 04
Boaelas nublado 25 15 Nova torque nubtado 22 08
Buenos Ares nubiado 14 06 Pans cbuvas 26 14
Chicago nubtado 21 01 Roma ctxjvas 26 14
Johanesburgo daro 18 CD Santiago nubtado 13 01
Uma daro 23 18 SAoFrancaco daro 20 13
Ltsboa chuvas 18 15 Sydney chuvas 17 12
Londras chuvas 20 15 Tbquo daro 24 15
Los Angelas nubtado 24 17 Toronto daro 18 06
Madn chuvas 24 12 Washington nubiado 16 12
fowls- AgAncias /n*emaoona»s

Services de conserva^Ao da
pista noa Kms e 205Obres de contencAo no Km 227 m nOmo no Km 311. am Panado
(RJ-SP). Par/nublado Possiveis chuvas.
I«ne Terw4foSe (BR 111) Par/nublado Chuvas e n^voa.Lstrertamento da pista em vA- r.„„.hlc ,cd\ nl Zlf l "XL  'Congonnas ibP) Par'nublado Chuvas e n^voa.nos trechos entre os Kms 82 e r-~ »••••*•- zr.
100 V'/_acopos (SP)  Par/nubtado Possiveis chuvas.
Ma a* - Urn-mm (BR 4PS) Confins (BH)  C'.aro V.sibiiKlade boa.

BrAfi'iiA 
Mstial - Fikm |u (RJ 11 •) Manaus Par'nublado Visibtlidade boa.CKhss no acostamento do Km 0
so Km f?fta,e7a Ctaro Visfeiiidado boa.
Rto *se OeSrae SSeeaA (RJ P.^c,,e .?!®f.°. Chuvas A larde.

Salvador Ciaro Chuvas A tarde.Po^te estre'ta sotor# Rio das  —
Ostras com ob'as de a'arga- ?u.r!!1'1?nw,,° Porto Aieg»e Par. nub Chuvas e trovoadas.
Forri«« O+it Ri f)£ Font a Tasa

nascente 06h25min

TEMPO

Pròpna
Imprppna

Boa Vista
Belém

nublado
nub/chuvas

31 22
33 24

CmaM nub/chuvas
Campo Grande nub/chuvas

28
20 14

Vale do Paraíba
Kuçjiao

Baixada litoranoaBaixadafluminense

..Litoral sul
Fonte: DNMET/MARA

A 
frente fria que deveria ter chegado no Sudeste há dois dias atingiu o
oeste de São Paulo ontem, podendo, enlim, trazer nebulosidade e

chuvas para o Rio. O sistema que se manteve no sul do pais, causando
chuvas fortes, deve provocar rajadas de vento em sua passagem pelo
estado. Para hoje ainda há previsão de céu parcialmente nublado a
nublado com a temperatura variando de 12 a 25 graus nas serras e de 20
a 32 graus na Baixada Fluminense. Para as próximas 48 horas, a
tendência é de queda da temperatura e chuvas esparsas.

Fotos: Inpo

01h30min 1.1m
14h19min 1 2m

baixamar
08h47min 0.2m
21h26min 0.4m

Própria

chega ao Sudeste. Intluenciando o tempo em SAo Paulo e no Rio de
Janeiro As chuvas diminuem na região Sul e a temperatura entra
em declínio.

Mançaratiba Própria
Gruman PrOpna
Roaeio Propria

Satélite Goes -18b Ainda há possibilidade da chuvas
passageiras em algumas áreas dos estados do Amazonas. Para.
Mato Grosso. Mato Grosso do Sul e no litoral nordestino

Traficante morre

em avião depois

de engolir droga

SÃO PAULO — O tradutor José
Cláudio Tavares Duarte. 33 anos,
morreu anteontem de overdose de eo-
caina no vôo 244 da British Airlines
para Londres, na escala em São Pau-
lo. Duarte havia ingerido 30 papelo-
tes — com meio quilo da droga —
para levá-la para a Europa, mas um
deles estourou, causando sua morte.
A família do tradutor, que mora em
Minas Gerais, já foi ouvida pela poli-
cia, mas ninguém sabia que Duarte ia
para Londres e nem de seu envolvi-
mento com tráfico de drogas.
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PREÇOS PAR* AVISOS RELIGIOSOS í FÚNEBRES

WAS UTltS DOMING OSLj^un ARurs OS Crt

b I cm 3 cm 158400 00 225 300.00
5 1cm 4 cm 211200 00 300 *00.00
5 1cm 5 err 26-1000 00 375 500 00
10/cm 3cm 316 800.00 450 600 00
10/cm 4Cm 422 400 00 600 800.00
10 7 cm 5 cm 528 000.00 751000 00
10 7 cm 7 cm 876 400 00 1337 00000
10 7 cm 6 cm 10C! 600 00 1 528000 00
16 3 cm 4 cm 751 200 00 1146 000 00
163cm 6cm 1*126 800 00 1 719000 00
16 3 cm 7 cm 1314 600 00 2 005 50000
16 3 cm 10 cm 1 878 000 00 2 865COOOO

DEMAIS FORMATOS. CONSULTE-NOS
Dc 2' a 6' feira das 9 00 ás 18 00
horas
Tels 585-4550/585-4396
De 2' a 6'-leira das 18 00 as 2Í00
horas
Tels 585-4350 585-4582
Sabados Domingos e Feriados das
9 00 ás 19 00 horas
lei-, 585-4350 585-4582

APÔS HORÁRIOS ACIMA,
TRATAR DIRETAMENTE NA

AV BRASIL. 500 - SAIA 518

Collares diz 
que 

Fiúza

não ajuda os 
flagelados

BRASÍLIA — O governador do
Rio Grande do Sul, Alceu Collares,
criticou ontem o ministro da Ação
Social, Ricardo Fiúza, pela falta de
assistência aos 21 mil flagelados das
enchentes que atingem 79 municípios
gaúchos e que já causaram nove mor-
tes. Apelando para a sensibilidade do
ministro pernambucano — "que tão
bem conhece as misérias do Nordes-
te" —. Collares pediu a liberação de
CrS 30 bilhões cm caráter de urgên-
cia.

Fiúza prometeu ontem que irá ao
Rio Grande do Sul segunda ou terça-

feira. Mas Collares reclama: "O mi-
nistro falhou com os gaúchos. Fie é
muito farolento."As chuvas que atin-
gem o Sul do pais já fizeram 7 mil
desabrigados no Paraná, que tem 10
municípios em estado de emergência.
A enchente está sendo comparada
com a de 1983, a mais violenta dos
últimos anos.

Em Santa Catarina, há 25.778 de-
sabrigados, 15 municípios em estado
de calamidade pública e 15 em estado
de emergência. A BR-116, entre San-
ta Cecília e Monte Castelo, no Sul do
estado, foi interditada.

t

Embaixador

HUGO GOUTHIER
Maria do Carmo e José Nabuco
Glorinha e Paulo de Paranaguá
leda e Roberto Assumpção
Nenette Weinschenck
Perla Mattison
Josefina Jordan
Lúcia Pedroso
Claudine de Castro
Vivi Nabuco
Sônia e Marc Boehtlingk
Heloísa e Carlos Lustosa
Marlene e Antonio Rodrigues dos Santos
Terezinha e Hildegardo Noronha
Maria Rita e Afranio Nabuco
Fernanda e Paulino Basto
João Neder
Maria Lúcia e Lula Freire
Gisela e Ricardo Amaral
Convidam para a Missa de 7° Dia de seu
querido amigo HUGO a realizar-se 2 '-feira.
dia 1 ° de junho, às 1 1 30 horas, no Mosteiro
de São Bento. Rua Dom Gerardo - Centro.

FERNANDO M. G. JAGUARIBE

t

(MISSA DE 7" DIA)
A família agradece as manifestaçòos de posar recebidas por ocasião de sou
falecimento o convida para a Missa de 7" Dia. a ser reali/ada Segunda-Feira, dia
1° de junho, às 9 30 hs na Igreja N Sra da Pa/, na Rua Vise. de Pirajá, 339

FORTUNEE WIGUTOW BARACH

$

"TUNA"
Descoberta da Matzeiva

Esposo, filhos, genro, nora e netos, convidam
para a Descoberta da Matzeiva de sua querida
TUNA" a realizar-se domingo, dia 31 de maio, as

10 horas no Cemaério Comunal Israelita do Caju

Estudante é

metralhado

em São Paulo
SÃO PAU 1.0 — O estudante (lei-

son da Silva Azevedo. 16 anos, foi
morto a tiros de revólver e metralha-
dora na madrugada de ontem, na
porta de sua casa. no Alto de Pinhei-
ros. Zona Sul tia capital, por homens
que ocupavam uma Parati e um Fus-
ca. Clelson havia acabado de socorrer
o amigo Fábio Teixeira, 22 anos. que
foi baleado a poucos metros de sua
casa. A polícia ainda não tem pistas
dos assassinos, mas suspeita do en-
volvimento dos dois rapazes com
drogas.

Fábio estava voltando para casa,
por volta de uma hora da madruga-
da, quando o passageiro de um Es-
cort branco atirou contra ele, ferindo
sua mão. Ele foi até a casa de Clelson
pedir ajuda. O estudante chamou a
policia, mas nenhum Escort foi en-
contrado pela região. Os policiais le-
varam Fábio para o Hospital das
Clínicas, de onde ele foi liberado
poucas horas depois.

Por volta das 2h. Clelson estava
na porta de sua casa conversando
sobre o assunto com um amigo —
ainda não identificado pela polícia—. quando uma Parati e um Fusca
passaram e seus passageiros dispara-
ram tiros de revólver e metralhadora.
Clelson morreu na hora e seu irmão,
ferido na perna, foi internado no
Hospital das Clinicas.

Segundo o delegado Paulo Sérgio
Rabelo, do 15" Distrito Policial. Fá-
hio não foi encontrado pela policia.
Vizinhos disseram que ele viajou. O
pai dc Fábio compareceu á delegacia
e disse que está longe da família há
seis anos. por causa do filho. Segun-
do ele. o rapaz tem envolvimento
com tráfico de drogas e por isso ficou
morando sozinho em Pinheiros. Já os
pais de Clelson dizem que o filho
nunca apresentou problema dc con-
duta.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

S8ft-4SSO 5H5-43©«
585-43SO 585-4502<i 6* d*«- ' h 00 horm 4» ?0 OC n*-
585-4350 585-4582
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Morr«rama Deolindo Sepultado: com hon- fclNunesCouto(fote),9l M0S,de ras oficiais em uma capela da 
!i J

insuficidncia respirttorii, Fortaleza Pedro c Paulo em M.
Cliaica Bambina, en Botafogo. S5o petcsburgo, o Gra Duque
Considerado o pal di neurologia Vladimir Kirilovich Romanov. .fH
no BrasO, DtoUndo foi nidko 52 anos, ultimo chefc da casa J
d® Si®** C"* ^ Mfewncordia, imperial russa, falccido a 21 de ' . il; f
no Rio de .° abril. Comparcceram a cerimo-

j. J1'" nia a viuva, princesii Malcinida
i F« Cucruuievna Bagra,ion-M»j.neiro, flue leva sen none, for* n,

mou varias ge»(5es de medicos, ranskaia, a filha, Gra Duquesa
sempre na DFRJ, e trouxe espe- Maria Vladimirovna e 0 herdei- M.
cialistas estrasgeiros para ena- to do trono imperial russo. wg
nar no Brasil. Prtsldiu a Aca- 0 Principe Georgui, de 12 anos
demia Nacional de Medicina (foto).
seis vezes e ocupava a cadeira '<£ HBii
numero da Academia Brasi-

Batista.

REGISTRO

<¦"" ¦- Deolindo
Nunes Couto (foto), 91 anos, de
insuficiência respiratória, na
Clínica Bambina, en Botafogo.
Considerado o pai da neurologia
no Brasil, Deolindo foi médico
da Santa Casa de Misericórdia,
no Rio de Janeiro, e fundou o
Instituto (te Neurologia da Uni-
versidade Federal do Rio de Ja-
neiro, que teva sen nome. For-
mou várias gerações de médicos,
sempre na UFRJ, e trouxe espe-
cialistas estrangeiros para ensi-
nar no Brasil. Presidiu a Aca-
demia Nacional de Medicina
seis vezes e ocupava a cadeira
número 11 da Academia Brasi-
leira de Letras. Nascido no
Piaui, era viúvo e casado, pela
segunda vez, com Maria Naza-
reth do Couto. Teve im filho e
duas netas. Foi sepultado no
Cemitério de Sio João Batista.

Abdalla Lutfi, 84 anos, pneumonia e
parada cardíaca, cm conseqüência de
câncer, no Hospital Universitário da
UFRJ. Comerciante sirio. veio para o
Brasil aos 18 anos. Depois dos 60
anos tornou-se escultor, c seu traba-
lhos em pedra-sabão c madeira foi
premiado em salões de Artes Plásti-
cas de São Paulo. Casado com Maria
Mansur Lutfi, teve quatro filhos —
entre eles o compositor Sérgio Riear-
do, o cineasta c fotógrafo Dib Lutfi
c o violinista Tufi Lutfi. Será sepulta-
do hoje, às 9h, no Cemitério de São
João Batista.
Krikor Sarkissian, 87 anos. de parada
cardíaca, cm sua casa, cm Copacaba-
na. Comerciante, foi proprietário da
loja dc brinquedos Mina de Ouro, no
Centro, durante as décadas de 40 a
70. Nascido na Armênia, veio para o
Rio aos 20 anos. Era casado com
Eleni Sarkissian, teve três filhos, oito
netos e dois bisnetos. Foi sepultado
no Cemitério de São João Batista.
Jones Salinas, 74 anos, de inlartc.
Atriz italiana atuou no cinema inglês
e francês. Seu papel mais importante
foi o da baronesa em Em nume da lei,
dirigido por Pietro Gcrmi. com Mas-
sinio Girotti.

Confirmados: como snhs-
tituto de Johnny Carlson que após 30
anos se afastou,do programa Tornou.
exibido pela rede americana NBC. Jay
l.eno (foto), que, aplaudido 11a estreia,
disse esperar os mesmos aplausos daqui a
três décadas.
• o casamento do senador Ted Kennedy
com a advogada Victoria Rcggie (loto),
filha do juiz aposentado Edmund Reg-
uie, de Boston, acusado de fraude por
um tribunal da Louisiana.

Leiloado: pela Christie's de
Londres, o quadro Cristo atado a uma
coluna de El Greeo. pela quantia recorde
de USS 3.4 milhões. A obra, uma peque-
na tela de 56,6 cm por 32 em, foi adquiri-
da por um comprado anônimo, por tele-
fone. e representa Cristo pouco antes de
ser crucificado.

Iniciada: pelo artista plásti-
co americano. Jo Watanabc (foto),
no Museu Nacional de Belas Artes
(MNBA), 110 Rio, a obra Color
Bands in Diagonal Right, Color
Bands in Diagonal Left, Border
With Black, idealizada pelo mini-
malista Sol Lewitt especialmente
para a Rio-92. Com 9x4 metros, o
quadro ficará pronto terça-feira, a
tempo de integrar a exposição Re-
perti Ecológica Internacional, que
será inaugurada dia 5, na Galeria
Estrangeira do MNBA. Watanabe
começou a obra na quarta-feira,
com o auxilio dos brasileiros Man-
fredo de Souza Netto e Jorge
Duarte. Com Color, o MNBA será
o primeiro museu da América do
Sul a possuir uma obra de Lewitt,
que vive em Connecticut, EUA.
Aos 63 anos, há 10 o artista parou
de pintar, e decidiu mostrar suas
idéias através do trabalho de artis-
tas contratados por ele.

Agraciado: com o titulo de
Cidadão Benemérito da Cidade do Rio
de Janeiro, o oncologista e hematologista
Daniel Tabak (foto), 36 anos. A homena-
gem. da Câmara Municipal, prestigia seu
trabalho na chefia do Centro de Medula
Óssea (Ccmo) do Instituto Nacional do
Câncer, único centro de transplante de
medula óssea do Rio c um dos três tini-
cos do pais. Com especialização na Uni-
versidade de Saint Louis, no Missouri,
EUA, Daniel conseguiu colocar o Inca
dentro dos padrões internacionais de re-
versão de câncer: hoje as chances de
melhora dos pacientes condenados á
morte são de 50%, índice superior aos
registrados em São Paulo e Paraná.

Lançado: por uma estatal cuba-
na. a loção masculina Dou Gregorio, em
homenagem a Gregorio Fuentes Betan-
court. 94 anos, parceiro de pescarias do
escritor americano Ernest Hemingway,
falecido em 1961. Miniaturas do barco
Piraíia que usavam para pescar, também
serão vendidas.

Sepultado: com hon-
ras oficiais cm uma capela da
Fortaleza Pedro c Paulo cm
Sâo Petcsburgo, o Grã Duque
Vladimir Kirilovich Romanov,
62 anos, último chefe da casa
imperial russa, falecido a 21 de
abril. Compareceram â cerimô-
nia a viúva, princesa Malcinida
Gucrguicvna Bagration-Muj-
ranskaia, a filha. Grã Duqucsa
Maria Vladimirovna e o herdei-
ro do trono imperial russo,
o Príncipe Georgui, de 12 anos
(foto).

Condenado: em Perthgn,
Austrália, a dois anos e meio de prisão
por desonestidade nos negócios, o iatista
e financista australiano Alan Bond (foto),
54 anos. vencedor em 1983 da Copa
Americana da latismo, proeza que pôs
fim á supremacia dos barcos dos Estados
Unidos na competição.

[!?
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OSBT 

vai transmitir ao vivo o Show de Abertura da Eco 92, o Show da Terra. E este show - exclusividade

do SBT no Brasil - vai ser transmitido para 55 países. Em outras palavras, o Globo vai assistir o SBT. Com

um evento de proporção e padrão global, o SBT vai poder mostrar, da Praia do Botafogo direto para o

mundo, atrações como Milton Nascimento, Marina, Chitãozinho e Xororó, Lô Borges, o cubano Pablo

Milanez e muito mais. Incluindo neste muito mais a participação de Maurice F. Strong, o Secretário Geral das Nações

Unidas. Acompanhe a grande abertura da Eco 92. O Sistema Brasileiro de Televisão, durante o Show da Terra, vai virar

Sistema Internacional de Televisão. Por isso, hoje, das I6h30 as 18h30, você precisa se ligar no Globo. Com o SBI.

SHOW DA

TERRA. HOJE O

SB T VAI FICAR

GLOBAL.

/
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! IDI-RAM, A CADA VI:/. MAIS MiSOLlTA i >< ) SKGINI )0 l.l C. \l<
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vitoria

Pró-Olfmpico

QrapoA
¦raafl 105 x 65 Polônia
Zaire 40 * 80 Hungria
China 74 x 84 Austrália
Tcheco-Eslovâquia 128 * 50 Rep Do-
minicana
QrupoB
Bulgária 90 * 67 México
Coréia 73 x 105 CEI
Japão 69 x 82 Canadá
* A Itália folgou

Números do jogo

Pontos
% de acerto de 2 ponlo3 ....
% de acerto de 3 pontos
% de acerto de liros livres .
Faltas
Robotes ofensivos
Rebotes defensivos
Bolas pordidas 
Bolas recuperadas

Brasil Polonla
105 65
6-1 41
47 22
84 73
23 22

6
27 11

16
15 7

Juventude não salvou a Polônia

m O assistente técnico da Polônia,H Leszek Mame, admitia qoe seu
time só teve forças para enfrentar o
Brasil por cinco miaotos. "Nosso pro-
blema é que a equipe se descoorentri.
Tive qoe apelar para as mais jovens".
A gigante Malgoruta Dydek, 18 anos

e 2,IOm, qoe nio atuara na véspera,
contra Austrália, acabou entrando on-
tem. Apesar do tamanho, não assustou
ninguém. Maigorzata faz parte da ge-
ração Atlanta 96, segundo o treinador.
Os adversários não perdem por espe-
rar.

Estrelas poupadas 
elogiam time

Hortència c Paula ontem quase
assistiram de camarote à vitória cio
Brasil. Ao contrário cia véspera,
quando disputou o jogo inteiro, Hor-
tència ontem só atuou por IN minu-
tos. Paula jogou 26. As duas estavam
satisfeitas e disseram que o Brasil
superou os erros da partida contra as
tchecas.

"Hoje (ontem) nós mareamos
bem. Esse foi nosso problema na es-
tréia porque no ataque o time lez 89
pontos", justificou Paula. "Houve
uma mudança de comportamento do
time de um dia para o outro. O Brasil
quis jogar como as tchecas e não é
nosso estilo jogar cadenciado", acres-
centou.

Para Hortència, o Brasil reencon-
trou seu estilo. "Nós arriscamos
mais. esse e nosso jogo. Ninguém é
computador, podemos errar, mas te-
mos que tentar impor nosso ritmo".

afirmou. Para a cesttnha brasileira, a
rodada de ontem mostrou que o cam-
pconato é disputado por equipes for-
tes. "Não tem jogo fácil. É todo mun-
do igual e não há favoritos."

Maturidade — A vitória sobre
a Polônia valeu mais que dois pontos.
Deu ao Brasil condições de se manter
na disputa sem cair no desespero. A
treinadora Maria Helena Cardoso
acha que a equipe mostrou maturida-
de para superar a derrota da estréia."Elas 

pegaram um limão e fi/eram
uma limonada com bastante açúcar",
comparou. O doce fez bem a seleção."Meu medo era que a equipe vies-
se pensando só em vitória. Mas o
resultado de hoje (ontem) mostrou
que ninguém se desequilibrou. Preci-
samos continuar com essa conscién-
cia", afirmou Hortència, a única a
brilhar contra as tchecas. As 24 horas
que separaram a derrota para a Tche-

co-Eslovaquia da arrasadora vitória
sobre as polonesas foram de muita
concentração.

"Tínhamos que pensar em vencer
hoje (ontem). Não quis ficar pensan-
do na derrota, que já era passado.
Jantei, li um pouco e dormi", disse
Paula. A técnica Maria Helena pouco
descansou, pensando no que aconte-
ceu. "A virada começou no vestiá-
rio", revelou. Mas ela não quis ciar
detalhes sobre o que se passou. 

"São
inutilidades da equipe, que prefiro
não comentar. Eu sabia que elas ti-
nham capacidade de recuperação."
Talvez a derrota da estréia tenha sido
realmente apenas "um sustinho". co-
mo definiu Hortència. No mínimo,
segundo Paula, valeu como um aler-
ta. "A nivei psicológico, e bom tomar
um cacete para acordar e ver que nao
è nada disso."

QUINTA-FEIRA

Grupo A
Brasil 89 x 91 Tcheco-Eslováquia
Rep. Dominicana 76 x 79 Zaire
Austrália 71 x 56 Polônia
Hungria 52 x 96 China
Grupo B
CEI 96 x 69 Japão
Itália 83 x 81 Coréia do Sul
Canadá 73 x 73 Bulgária
* 0 México folgou

Classificação

Grupo A
TchecoEslovaouia
Australia
China
Brasil
Hungria
Zaire
Polônia
Rep Dominicana

Grupo B
CEI
Bulgaria
Italia
Canada
México
Coréia do Sul
Japão

D PF PC
219 139
155 130

1 170 136
t 194 156
1 132 136

119 156
121 166

2 126 207
D PF PC

201 112
171 140
83 61

1 155 150
67 90

154 156
2 138 173

¦ Os dois primeiros colocados de ca-
da grupo classificam-se diretamente
para os Jogos de Barcelona. As outras
Ouas vagas restantes serão decididas
em dois jogos 2° do grupo A * 3o do
grupo B e o 2" do grupo B x 3' do
grupo A

Espenha — Agfincia EstadoBrasil reencontra alegria com fácil
1. Víqo, Espanha — Agôncia Estado

Giaele Porto

PRÉ-OLÍMPICO

VIGO. Espa-
nha — A seleção
brasileira de bas-
quete feminino
estreou para va-
ler ontem no tor-
neio Pré-Olimpi-
co mundial.
Arrasou a Polo- 
nia por 105 a 65 BANERJ
(54 a 35), recn-
controu a alegria de jogar e manteve
as chances de classificar-se pela pri-
meira vez para as Olimpíadas. Moral-
mente recuperado da derrota da es-
tréia contra a Tcheco-Eslováquia, o
time enfrenta amanhã a China. Hoje
é dia de folga no campeonato.

O Brasil tem agora uma vitória e
uma derrota, igual a Zaire. China e
Hungria. A liderança do grupo A é de
Austrália e Tcheco-Eslováquia. com
duas vitórias. República Dominicana
e Polônia ainda não venceram. A boa
atuação de ontem, em que pese o
adversário ter sido menos exigente,
devolveu a calma às brasileiras. O
jogo foi tão fácil que a treinadora
Maria Helena Cardoso pôde deixar
Paula na quadra por apenas 26 minu-
tos e Hortència por IS. "Queria man-
ter todas as atletas com ritmo de jogo
e poupar as outras", afirmou. Deu
certo. A equipe que terminou a parti-

Ficha do jogo

Brasil: Hortència 16, Holen 3, Nádia 5,
Vânia 16, Paula 18. Janeth 15, Adriana
7. Marta 21. Ruth (-). Zezé (-). Joyce 2 e
Simone 2.
Polônia: Fraszczak 6. Marcena (-), Ur-
bankows 6, Gabriela 8. Mariola 6, He-
lena S, Raubo 3. Beala 3, Dydek 2,
Eliza 13, Wolujewicz 6. Wrobol 7 fc.' -V X. -> ?¦¦¦¦&*¦>>*'''ÍV.-SJK''*1 '• WfflIWMjftfW MOW»» -,-'-rrx*V • 

/'aula. que só jogou 26 minutos, achou que o time melhorou porque aprimorou a marcação

Segundo ela, se o Brasil tivesse
atuado da mesma forma contra as
tchecas teria vencido com sobras. "A
equipe soltou o freio de mão, perdeu
o medo de errar", explicou. A seleção
hoje fará um treino á tarde para o
jogo de amanhã com as chinesas."Agora só penso nisso", brincou Ma-
ria Helena, puxando os olhos com os
dedos, para se referir às orientais.

da só tinha reservas e manteve a van-
tagem brasileira.

O Brasil começou com o time titu-
lar alterado em relação ao jogo com
as tchecas. Ao lado de Hortència.
Paula, Marta e Vânia, entrou Ruth,
saindo Janeth. Em nenhum momento
as polonesas, quase todas muito jo-
vens, ameaçaram o domínio da sele-
çào. Marcando melhor, o time evo-
luiu bem no ataque. "Time que
marca bem vai para o ataque de peito
estufado e faz pontos", elogiou Ma-
ria Helena, satisfeita.

Paula em números

Pontos: 18
% de acertos de 2 pontos 50
% do acertos de 3 pontos. 60
% de acertos de tiros livres 100
Fallas 2
Rebotes defensivos: 1
Rebotes ofensivos -
Solas recuperadas 1
Bolas perdidas: -
Assistências 6
Minutos jogados 26
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>oa largada, Manset

fórmula

MONTtiCARl O
— O primeiro
grande lance do
mercado de pilotos
e equipes pode ser
divulgado ainda,
e m M ó n a c o: a j
transferência de
Christian Eittipaldi da Minardi para a
Benetton. em substituição a Martin
Brundle. Flávio Briatore. o principal
executivo da Benetton. já decidiu que
Brundle sai. Ele pensa também no aus-
tríaco Karl Wendingler. mas prefere o
brasileiro por uma questão de marke-
ting.

Briatore já consersou com Gian-
cario Minardi e uma compensação fi-
nanccira está em estudos. O único pro-
blema comercial que ainda não foi
equacionado é a diferença de marcas
de cigarro. Christian é um dos homens
da terra de Marlboro. enquanto a Be-
netton figura na lista dos defensores da
Camcl.

Minardi já começou a sondar subs-
títulos para Eittipaldi. Com um pouco
de sorte, o italiano vai realizar o sonho
de ter Roberto Moreno na equipe.
Moreno deveria ter sido contratado
em 91. Não foi porque Minardi preci-
sava de dinheiro e preferiu acertar com
üianni Morbidclli. Agora que vai re-
ceber uma compensação da Benetton.
Giancarlo fica mais confortável para
fechar com Roberto.

A demissão de Brundle é. porém, a
única questão definida. Flávio já tinha
um acordo quase concluído com Nél-
son Piquet antes do acidente em Índia-

nápolis. Agora achou outro brasileiro
para colocar em seus carros. A Benet-
ton é a equipe de ponta da E I que tem
a filosofia mais radical na questão tra-
balhista. Se um piloto não rende o que
Briatore considera satisfatório, perde o
emprego na hora. A Benetton prefere
pagar uma indenização que continuar
com o piloto. Moreno foi o primeiro
volante a experimentar uma demissão
por deficiência técnica. Brundle será o
próximo.

As negociações Benetton-Minardi-
Eittipaldi estão sendo tratadas dentro
de um esquema de sigilo absoluto. As
informações que vazaram até agora
são quase planejadas. Enquanto o pro-
blema das marcas de cigarro não for
resolvido, a transferência não será le-
vada ao público. Todas as partes en-
volvidas no processo negam a hipó-
tese de qualquer mudança.

Se a Marlboro bloquear a saída de
Christian da Minardi, Briatore vai
montar na Benetton a dupla de pilotos
jovens da Mercedes com Michael
Schumacher c Wendingler. A hipótese
de ter os dois ex-mercedistas na sua
equipe traz para Briatore o inconve-
niente de uma futura separação. Wcn-
dingler está com um contrato assinado
com a futura equipe Sauber para guiar
os carros suíços em 1993. Eittipaldi é
um nome mais interessante para a Be-
netton porque representa um investi-
menbto de longo prazo em um piloto
de grande nome e muito futuro na
Fórmula I.
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aproveitou a folga com a famíliaEnquanto Sentia confia em ui

>erança de Senna é a Ia filaEsp<

Uma boa largada de Avrton Sen-
na pode salvar o GP de Mônaco do
tédio. A maior esperança do brasilei-
ro na sexta etapa do Campeonato
Mundial de F I está concentrada na
hora do sinal verde. Avrton acha que
pode manter, no treino final de hoje
(a Rede Globo transmite a partir das
8h). o lugar na primeira fila do grid.
que conquistou na quinta-feira. Par-
tindo ao lado de Mansell. o brasileiro
confia em que uma boa largada sua.
somada a uma hesitação proporcio-
nal do inglês, lhe garanta a liderança
na primeira curva. A partir dessa se-
qúéncta de sortes. Senna se aprovei-
taria da falta de pontos de ultrapav-
sagem do circuito para manter-se na
frente do lider do campeonato em
parte da corrida.

Senna acha. porém, impossível
vencer Mansell I le di^' que quando

um carro é muito mais rápido, como
é o caso do Williams em relação ao
McLaren, a ultrapassagem e inevitá-
vel. "Eu 

posso segurá-lo um pouco,
mas cedo ou tarde ele vai acabar
passando", falou o brasileiro.

Como todos os pilotos famosos da
F I. Senna passou a folga de ontem
longe dos jornalistas. Ele esteve no
boxe da McLaren apenas por alguns
minutos, quando foi ajustar detalhes
do cockpit de >eu carro. Ayrton está
preocupado com o calvário de Imola,
quando ficou com os ombros compri-
midos pelo cinto de segurança, teve
um colapso físico e não conseguiu
nem sair do carro após a corrida.

Para acertar uma posição mais
confortável na cabtnc de pilotagem.
Ayrton pediu que os mecânicos ingle-
ses cortassem parte do pura-brisa e

mudassem a fixação dos cintos de
segurança. Assim, o piloto não preci-
vt mexer tanto a cabeça nas curvas e
pode sentar numa posição mais bai-
xa. em que o cinto de segurança não
incomoda tanto. Senna mudou tam-
bem a posição do volante para não
ter que fazer movimentos muito lon-
gos com os braços.

Ayrton repetiu ontem outra vez
que. apesar dos detalhes que melho-
rou 110 carro e da chance de largar 11.1
frente, não ha como vencer ,in Wil-
liams ainda. Ele explicou que cm pis-
tas de baixa velocidade como Mona-
co, o torque, força do motor nas
saidas de curva, e muito importante
Disse também que oi motores Re-
nault da Williams desenvolvem muito
mais torque que a-* unidades Honda
que equipam os McLaren 1 V I S

Picjuet tem alta

segunda mas só

andará em julho

Teodomiro liruga

Nelson Piquet receberá alta do
Hospital Metodista de Indianápolis
na próxima segunda-feira, após 23
dias de internamente) e quatro ope-
rações, anunciou ontem o ortope-
dista Terry Trammell. chefe cia
equipe médica que cuida do piloto.
Piquet continuará seu tratamento
num centro de reabilitação da cida-
de e a previsão do médico è que o
tratamento a que ele deverá se sub-
meter no centro deverá demorar
pelo menos mais seis meses.

Numa avaliação otimista sobre
a evolução da recuperação de Pi-
quet. o dr. Trammell revelou que
ele poderá recomeçar a andar em
julho e. se não sofrer nenhuma re-
caída, terá condições cie voltar a
dirigir a corrigir carros de corrida,
ao contrário do que previu há duas
semanas um dos seus assistentes.
Dean Maar.

Dentro cie seis a oito semanas,
disse Trammell. Piquet voltará ao
Hospital Metodista para que seja
acrescentada uma dobradiça no lli-
zarov, o aparelho colocado ao redor
de seu pé esquerdo, o mais atingido
pelo acidente em Indianápolis. A do-
bradiça será afixada em volta de seu
tornozelo, para fazer com esa parte
do pé se mova e possa suportar al-
gum peso.

O dr. Trammell falou sobre a
situação de Piquet numa entrevis-
ta coletiva em que fez um balanço
sobre a situação dos pilotos trata-
dos no Hospital Metodista. Fie
comparou o
caso de Piquet
ao do jovem
piloto Jeff
Andretti, que
se machucou
seriamente
durante a cor-
rida de domin-
go passado cm
I ndianápolis
num acidente
semelhante ao
sofrido pelo pi-
loto brasileiro

If
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Brasil reencontra alegria com fácil
C Viao. Esoanha — Aaôncia Estado

Gisele Porto da só tinha reservas e manteve a van-
tagem brasileira.

Paula em números

Pontos' 18
% de acertas de 2 pontos: 50
% de acertos de 3 pontos: 60
% de acertos de tiros livres 100
Faltas: 2
Rebotes defensivos: 1
Rebotes ofensivos: -
Bolas recuperadas: 1
Bolas perdidas: -
Assistências 6
Minutos jogados: 26

VIGO, Espa-
nha — A seleção
brasileira de bas-
quete feminino
estreou para va- %>*¦.....
ler ontem no tor- 

*I^T<Sfe 
,. w

neio Pré-Olimpi-
co mundial. PRÉ-OLfMPICOArrasou a Polo- .
nia por 105 a 65 BANERJ
(59 a 35), reen-
controu a alegria de jogar e manteve
as chances de classificar-se pela pri-
meira vez para as Olimpíadas. Moral-
mente recuperado da derrota da es-
tréia contra a Tcheco-Eslováquiu, o
time enfrenta amanhã a China. Hoje
é dia de folga no campeonato.

O Brasil tem agora uma vitória e
uma derrota, igual a Zaire, China c
Hungria. A liderança do grupo A é de
Austrália e Tcheco-Eslovàquia, com
duas vitórias. República Dominicana
e Polônia ainda não venceram. A boa
atuação de ontem, cm que pese o
adversário ter sido menos exigente,
devolveu a calma ás brasileiras. O
jogo foi tão fácil que a treinadora
Maria Helena Cardoso pôde deixar
Paula na quadra por apenas 26 minu-
tos c Hortência por 18. "Queria man-
ter todas as atletas com ritmo de jogo
e poupar as outras", afirmou. Deu
certo. A equipe que terminou a parti-

O Brasil começou com o time titu-
lar alterado cm relação ao jogo com
as tchecas. Ao lado de Hortência,
Paula, Marta e Vânia, entrou Ruth,
saindo Janeth. Em nenhum momento
as polonesas, quase todas muito jo-
vens, ameaçaram o domínio da sele-
çào. Marcando melhor, o time evo-
luiu bem no ataque. "Time que
marca bem vai para o ataque de peito
estufado e faz pontos", elogiou Ma-
ria Helena, satisfeita.

Segundo ela, se o Brasil tivesse
atuado da mesma forma contra as
tchecas teria vencido com sobras. "A
equipe soltou o freio de mão, perdeu
o medo de errar", explicou. A seleção
hoje fará um treino à tarde para o
jogo de amanhã com as chinesas."Agora só penso nisso", brincou Ma-
ria Helena, puxando os olhos com os
dedos, para se referir às orientais.

Ficha do jogo

Brasil: Hortência 16, Helen 3, Nâdia 5,
Vânia 16, Paula 18, Janeth 15, Adriana
7, Marta 21, Ruth (-), Zezé (-), Joyce 2 e
Simone 2.
Polônia: Fraszczak 6. Marcena (-), Ur-
bankows 6, Gabriela 8, Mariola 6, He-
lena 5, Raubo 3, Beata 3, Dydek 2,
Eliza 13, Wolujewicz 6, Wrobel 7.

Paula, que só jogou 26 minutos, achou que o time melhorou porque aprimorou a marcação

vitoria

Pré-Olfmpico

Grupo A
¦tmI 105 x 65 Polônia
Zaire 40 x 80 Hungria
China 74 x 84 Austrália
Tcheco-Eslovàquia 128 x 50 Rep. Do-
minicana
QrupoB
Bulgária 90 x 67 México
Coréia 73 x 105 CEI
Japão 69 x 82 Canadá
* A Itália folgou

Números do jogo

Pontos
% de acerto de 2 pontos
% de acerto de 3 pontos
% de acerto de tiros livres ...
Faltas
Rebotes ofensivos
Rebotes defensivos
Bolas perdidasBolas recuperadas

Braail Poldnia
105 65
64 41
47 22
84 73
23 22

6
27 11

16
15 7

Juventude não salvou a Polônia

m O assistente técnico da Polônia,
Leszek Mame, admitiu que seu

tine só teve forças para enfrentar o
Brasil por cinco tninatos. "Nosso pro-
Meraa é que a equipe se desconceatra.
Tive que apelar para a» mais jovens".
A gigante Malgorut» Dydek, 18 anos

e 2,10m, que nio atuara na véspera,
contra Austrália, acabou entrando on-
tem. Apesar do tamanho, nio assustou
ninguém. Malgorzata faz parte da ge-
ração Atlanta 96, segundo o treinador.
Os adversários nio perdem por eape-
rar.

Estrelas 
poupadas 

elogiam time

Hortência e Paula ontem quase
assistiram de camarote à vitória do
Brasil, Ao contrário da véspera,
quando disputou o jogo inteiro, Hor-
tência ontem só jogou 18 minutos.
Paula, 26. As duas estavam satisfeitas
e disseram que os erros da partida
contra as tchecas foram superados."Hoje (ontem) nós marcamos
bem. Esse foi nosso problema na cs-
tréia porque no ataque o time fez S9
pontos", justificou Paula. "Houve
uma mudança de comportamento do
time de um dia para o outro. O Brasil
quis jogar como as tchecas e não é
nosso estilo jogar cadenciado."

Para Hortência, o Brasil reencon-
trou seu estilo. "Nós arriscamos
mais. esse é nosso jogo. Ninguém é
computador, podemos errar, mas te-
mos que tentar impor nosso ritmo",
afirmou. Para a cestinha brasileira, a
rodada de ontem mostrou que o cam-

peonato é disputado por equipes for-
tes. "Não tem jogo fácil."

Maturidade — A vitória sobre
a Polônia valeu mais que dois pontos.
Deu ao Brasil condições de se manter
na disputa sem cair no desespero. A
treinadora Maria Helena Cardoso
acha que a equipe mostrou maturida-
de para superar a derrota da estréia."Elas 

pegaram um limão e fizeram
uma limonada com bastante açúcar",
comparou."Meu medo era que a equipe vies-
se pensando só em vitória. Mas o
resultado de hoje (ontem) mostrou
que ninguém se desequilibrou. Preci-
samos continuar com essa consciên-
cia", afirmou Hortência."Tínhamos 

que pensar em vencer
hoje (ontem). Não quis ficar pensan-
do na derrota, que já era passado.
Jantei, li um pouco e dormi", disse
Paula. A técnica Maria Helena pou-

co descansou, pensando no que
aconteceu. "A virada começou no
vestiário", revelou. Mas ela não quis
dar detalhes sobre o que se passou."São intimidades da equipe, que
prefiro não comentar."

|—i A seleção brasileira de basquete
'— masculino venceu o Uruguai por
106 a 91, na abertura do torneio
pelos 40 anos da Federação Gaúcha
de Basquete, que começou ontem e
que termina amanhã, reunindo, além
de Brasil e Uruguai, as seleções da
Argentina e da Ucrânia, em Porto
Alegre. Serão os únicos jogos da se-
leção brasileira no Brasil antes do
Pré-Olimpico de Portland, em fins
de junho. Brasil e Uruguai serão ad-
versários no Pré-Olimpico. Os eesti-
nhas da partida foram Oscar (23) e
Mareei (20), que conseguiram supe-
rar o desentrosamento da equipe.

QUINTA-FEIRA

QrupoA
Brasil 89 x 91 Tcheco-Eslovàquia
Rep. Dominicana 76 * 79 Zaire
Austrália 71 *56 Polônia
Hungria 52 * 96 China
Qnipo B
CEI 96 * 69 Japão
Itália 83 * 81 Coréia do Sul
Canadá 73 x 73 Bulgária
* O México lolgou

CUufficaçAo

GrupoA V D PF PC
Tcheco-Eslovaquia 2 - 219 139
Australia 2 • 155 130

China 1 1 170 136
Bruit 1 1194 156
Hungria 1 1 132 136
Zaire 1 1 119 156

Poloma • 2 121 166
Rep Domimcana - 2 126 207

QnipoB V D PF PC
1 CEI 2 • 201 142

Bulgaria 2 - 171 140
2. Italia 1 • 83 81
3. Canada 1 1 155 150

Mexico ¦ 1 67 90
Cor6ia do Sul - 2154 156
Japao ¦ 2 138 178

¦ Os dois primeiros colocados de ca-
da grupo classilicam-se diretamente
para os Jogos de Barcelona As outras
duas vagas restantes serão decididas
em dois |ogos: 2o do grupo A x 3° do
grupo B e o 2o do grupo B x 3° do
grupo A.
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Enquanto Senna confia em uma boa largatla, Mansell aproveitou a Jolga com a familia
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— O primeiro I
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^,ÜLWJem Monaco:
transferência de
Christian Fittipaldi da Minardi para a
Benetton, cm substituição a Martin
Brundle. Flávio Briatore, o principal
executivo da Benetton, já decidiu que
Brundle sai. Ele pensa também no aus-
triaco Karl Wendingler, mas prefere o
brasileiro por uma questão de marke-
ting.

Briatore já conversou com Gian-
cario Minardi e uma compensação fi-
nanceira está em estudos. O único pro-
blcma comercial que ainda não foi
equacionado é a diferença de marcas
de cigarro. Christian é um dos homens
da terra de Marlboro, enquanto a Be-
netton figura na lista dos defensores da
Camel.

Minardi já começou a sondar subs-
titutos para Fittipaldi. Com um pouco
de sorte, o italiano vai realizar o sonho
de ter Roberto Moreno na equipe.
Moreno deveria ter sido contratado
em 91. Não foi porque Minardi preci-
sava de dinheiro e preferiu acertar com
Gianni Morbidelli. Agora que vai re-
ceber uma compensação da Benetton,
Giancarlo fica mais confortável para
fechar com Roberto.

A demissão de Brundle é. porém, a
única questão definida. Flávio já tinha
um acordo quase concluído com Nél-
son Piquet antes do acidente em Índia-

nápolis. Agora achou outro brasileiro
para colocar cm seus carros. A Benet-
ton é a equipe de ponta da F 1 que tem
a filosofia mais radical na questão tra-
balhista. Se um piloto não rende o que
Briatore considera satisfatório, perde o
emprego na hora. A Benetton prefere
pagar uma indenização que continuar
com o piloto. Moreno foi o primeiro
volante a experimentar uma demissão
por deficiência técnica. Brundle será o
próximo.

As negociações Benetton-Minardi-
Fittipaldi estão sendo tratadas dentro
de um esquema de sigilo absoluto. As
informações que vazaram até agora
são quase planejadas. Enquanto o pro-
blema das marcas de cigarro não for
resolvido, a transferência não será Ic-
vada ao público. Todas as partes cn-
volvidas no processo negam a hipó-
tese de qualquer mudança.

Sc a Marlboro bloquear a saída de
Christian da Minardi, Briatore vai
montar na Benetton a dupla de pilotos
jovens da Mercedes com Michacl
Schumacher e Wendingler. A hipótese
de ter os dois cx-merccdistas na sua
equipe traz para Briatore o inconvc-
niente de uma futura separação. Wen-
dingler está com um contrato assinado
com a futura equipe Sauber para guiar
os carros suíços em 1993. Fittipaldi é
um nome mais interessante para a Be-
netton porque representa um investi-
menbto de longo prazo em um piloto
de grande nome c muito futuro na
Fórmula 1.
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Enquanto Senna confia em uma boa largaa aprovei tou a Jolga com a família

Esperança de Senna é a Ia fila

Uma boa largada de Ayrton Sen-
na pode salvar o GP de Mônaco do
tédio. A maior esperança do brasilei-
ro na sexta etapa do Campeonato
Mundial de F I está concentrada na
hora do sinal verde. Ayrton acha que
pode manter, no treino final de hoje
(a Rede Globo transmite a partir das
8h), o lugar na primeira fila do grid,
que conquistou na quinta-feira. Par-
tmdo ao lado de Mansell, o brasileiro
confia em que uma boa largada sua,
somada a uma hesitação proporcio-
nal do inglês, lhe garanta a liderança
na primeira curva. A partir dessa se-
qüência de sortes. Senna se aprovei-
taria da falta de pontos de ultrapas-
sagem do circuito para manter-se na
frente do líder do campeonato em
parte da corrida.

Senna acha, porém, impossível
vencer Mansell. Lie disse que quando

um carro é muito mais rápido, como
é o caso do Williams cm relação ao
McLaren, a ultrapassagem é inevitá-
vel. "Eu 

posso segurá-lo um pouco,
mas cedo ou tarde cie vai acabar
passando", falou o brasileiro.

Como todos os pilotos famosos da
F 1. Senna passou a folga de ontem
longe dos jornalistas. Ele esteve no
boxe da McLaren apenas por alguns
minutos, quando foi ajustar detalhes
do cockpit de seu carro. Ayrton está
preocupado com o calvário de Imola,
quando ficou com os ombros compri-
midos pelo cinto de segurança, teve
um colapso fisico e não conseguiu
nem sair do carro após a corrida.

Para acertar uma posição mais
confortável na cabinc de pilotagem,
Ayrton pediu que os mecânicos ingle-
ses cortassem parte do pára-brisa e

mudassem a fixação dos cintos de
segurança. Assim, o piloto não preci-
sa mexer tanto a cabeça nas curvas e
pode sentar numa posição mais bai-
xa, em que o cinto de segurança não
incomoda tanto. Senna mudou tam-
bém a posição do volante para não
ter que fazer movimentos muito lon-
gos com os braços.

Ayrton repetiu ontem outra vez
que, apesar dos detalhes que melho-
rou no carro e da chance de largar na
frente, não há como vencer as Wil-
liams ainda. Ele explicou que em pis-
tas de baixa velocidade como Môna-
co. o torque, força do motor nas
saídas de curva, é muito importante.
Disse também que os motores Re-
nault da Williams desenvolvem muito
mais torque que as unidades Honda
que equipam os McLaren. (\t I S

Piquet tem alta

segunda mas só

andará em jiilh O

Teoilomiro Bragn

Nelson Piquet receberá alta do
Hospital Metodista de Indianápolis
na próxima segunda-feira, após 23
dias de internamento e quatro ope-
rações, anunciou ontem o ortope-
dista Terry Trammell, chefe da
equipe médica que cuida do piloto.
Piquet continuará seu tratamento
num centro de reabilitação da cida-
de e a previsão do médico é que o
tratamento a que ele deverá se sub-
meter no centro deverá demorar
pelo menos mais seis meses.

Numa avaliação otimista sobre
a evolução da recuperação de Pi-
quet, o dr. Trammell revelou que
ele poderá recomeçar a andar em
julho e, se não sofrer nenhuma re-
caída, terá condições de voltar a
dirigir a corrigir carros de corrida,
ao contrário do que previu há duas
semanas um dos seus assistentes,
Dean Maar.

Dentro de seis a oito semanas,
disse Trammell, Piquet voltará ao
Hospital Metodista para que seja
acrescentada uma dobradiça no lli-
zarov, o aparelho colocado ao redor
de seu pé esquerdo, o mais atingido
pelo acidente em Indianápolis. A do-
bradiça será afixada em volta de seu
tornozelo, para fazer com esa parte
do pé se mova e possa suportar al-
gum peso.

O dr. Trammell falou sobre a
situação de Piquet numa entrevis-
ta coletiva em que fez um balanço
sobre a situação dos pilotos trata-
dos no Hospital Metodista. Ele
comparou o
caso de Piquet
ao do jovem
piloto J ef f
Andretti. que
se machucou
seriamente
durante a cor-
nda de domin-
go passado em
Indianápolis
num acidente
semelhante ao
sofrido pelo pi-
loto brasileiro.
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Flamengo dá transporte para 
motivar torcida

( ^^—^^^_____________
A torcida do Flamengo obteve uma vitória,

ainda que parcial. Para ajudar o time a se
classificar, ela queria que o clube conseguisse
linhas extras de ônibus, trem e barca para os
torcedores uniformizados que fossem á partida
com o Internacional, no Maracanã. Dirigentes
divulgaram, ontem, um convênio entre o Fia-
mengo, a Concrj e a CBTU, que funcionará a
partir das 14h de amanhã. Nos ramais de
Japeri e Santa Cru/, irão circular três composi-
ções extras, que conduzirão de graça quem
estiver vestido de vermelho e preto. O mesmo
acontecerá com as barcas de Niterói. No es-
quenia especial de transporte, apelidado de
Linha Vermelha e Preta, faltaram os ônibus.

Apenas minutos antes de a partida come-
çar, o torcedor saberá qual o time do Flamen-
go que enfrenta o lnter, precisando apenas do
empate para se classificar á segunda fase. Pau-
lo Nunes disse que inicia o jogo, Uidemar está
confiante em que sua bronca — denunciou na
quinta a existência de uma panelinha na Gávea
— tenha surgido o efeito desejado, mas Carli-
nhos resolveu divulgar a equipe no vestiário.

"O mistério não beneficia nem atrapalha. È
uma necessidade", disse Carlinhos, depois do
fraco coletivo sem gols. em que experimentou
os dois jogadores em cada tempo de 30 minu-
tos. "Conversei com o Uidemar antes do trei-
no. Este comportamento rebelde é natural,
pois o jogador se sente em condições de ser
titular. O problema está superado e pensamos
apenas na na classificação", disse o treinador.

"listou tranqüilo. Falei com o Gáucho e o
Nélio e eles me disseram que vou começar a
partida", contou Paulo Nunes. Gáucho, no
entanto, não confirmou a dica ao amigo, di-
zendo que tanto faz um ou outro, desde que a
bola chegue até ele dentro da área. Nélio se
sentiu melhor na segunda parte do coletivo,
quando Uidemar entrou no time.

William torce joelho

efica afastado três

semanas no mínimo

William é o novo tormento do técnico Nel-
sinho. O meia torceu o joelho direito no coleti-
vo de ontem de manhã, em São Januário, e
ficará afastado do time no mínimo três sema-
nas. A contusão, a menos de dez minutos do
final do treino, quebrou o clima de festa pelo
reaparecimento em jogos oficiais de Roberto,
amanhã á tarde, contra o Santos, em Sao
Januário. "Não esperava por esta", resignou-
,^e o técnico Nelsinho.

William. que somente agora readquiria seu
melhor ritmo, foi atingido por trás pelo meia
Hermê. l'le entrou em ehoro convulsivo ao ser
examinado pelo médico Clòvis Munhoz. "Os
ligamentos colaterais internos foram atingidos,
é uma contusão séria, c é normal que ele reaja
assim", informou o médico.

Ao ver o nervosismo do companheiro, o
meia Hermê ficou transtornado. "Não tive a
intenção de machucá-lo. Fui na bola", disse. O
técnico Nelsinho anunciou a entrada de Macu-
la no lugar de William e confirmou Roberto na
partida de amanhã em lugar de Edmundo.

Sérgio Noronha

O esforço ile Fubinho no treino não foi suficiente para garantir sim escalarão

Emil vende Valdeir

por 
US$ 1,5 milhão

O presidente do Botafogo pó-
de, enfim, anunciar a venda de
mais um jogador de seleção brasi-
loira para o futebol europeu, limil
Pinheiro confirmou, ontem, a ida
de Valdeir para o Bordeau.v da
f rança, por l SS 1,5 milhão, rece-
bendo USS 500 mil de luvas e l :SS
25 mil por mês. O dirigente contou
também que o atacante ganhará
casa. oito passagens aéreas anuais
para o Brasil e um automóvel
Mercedez Benz. Valdeir. contrata-
do ao Atlético Goianiense em
l()Sl>, custou, na época, pouco
mais de USS 400 mil a Emil, o
dono do passe.

Seguindo o ciclo natural do
Botafogo desde sua chegada, o
presidente, ao se desfazer de um
importante jogador, planeja con-
tratações. No clube, fala-se no za-
gueiro paraguaio Zaballa. do Cer-
ro Porteno; no latcral-direito

Marcão. do Juventude de Caxias
do Sul; e no meia Assis, do Gré-
mio. Eles podem reforçar o time
no Campeonato Estadual. Até lá,
Dias também poderá ter ido em-
bora. O empresário João Francis-
co tenta levá-lo para o México.

Desfalques - Pingo será o
único titular em campo amanhã,
contra o Guarani, em Campinas.
Chicào, machucado, não joga e o
goleiro Ricardo Cruz será poupa-
do. Completam o time Betão. Ciil-
mar Francisco, André e Jéferson:
Jéferson Douglas, Pingo e Bob:
Vivinho, Bujica (SandroJ e Pichet-
ti.

Sem entrosamento, a equipe
será cautelosa e Gil promete ado-
tar a velha tática de "explorar o
desespero do adversário", já que o
Guarani precisa vencer. No coleti-
vo de ontem, o time reserva, cheio
de titulares, venceu por 3 a 2.

Valquir promete

contratar para

conseguir a paz
Os principais chefes de torcida

do Fluminense, depois de comer-
sarem eom o vice-presidente de
futebol do clube, Valquir Pimen-
tel, firmaram um pacto de não-a-
gressão até o inicio do Estadual.
Em troca, o dirigente prometeu
contratar o lateral Cássio, do Vas-
co, o cabeça-de-área Moacir, do
Atlético-MG. e o meia Negrini. do
Atlético-PR.

Ontem, o técnico Arthur Ber-
nardes não comandou a equipe.
Ficou ao lado da mulher, grávida
de oito meses, consolando-a pela
morte do irmão. Enquanto Ezio
não pensa em deixar o clube antes
da Copa do Brasil — o Flumincn-
se estréia dia 7, contra o Macapá,
em Amapá, c a partida de volta
será nas Laranjeiras —. Marcelo
Gomes voltou a criticar a adnn-
nistraçào. "Nem o Maradona c o
Pelé, juntos, dão jeito no Elumi-
nense", disse ele.

Gritos e sussurros
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Enquan-to l!ide-
mar, no Fia-
mengo, fala
pelos cotove-
1os, Bobó,
no Flumi-
nense. diz

ue a hora é
e ficar cala-

do. L'm não quer sair do
time e o outro não quer sair do
clube, ambos vivendo momen-
tos diferentes.

Escalar o time do Flamen-
go é uma tarefa da competèn-
cia exclusiva de Carlinhos. O
jogo de amanhã, contra o In-
ternacional, é extremamente
perigoso, e cjualquer erro de
escalaçâo sera de responsabili-
dade do técnico. Sua preferên-
cia por jogadores das divisões
inferiores será, portanto, moti-
vada pela necessidade tática, e
não por motivos pessoais.

Podemos compreender a
aflição de Uidemar, mas tam-
bém ternos que entender a
posição de Carlinhos, até por
ser perfeitamente coerente
com a política de fazer joga-
dores em casa, antes adotada
pelo Flamengo. Não é nada
pessoal, mas Carlinhos tam-
bém é feito cm casa, daí não
poder trair suas origens.

¦
Mais inteligente, Bobó en-

tendeu a gravidade do mo-
mento tricolor e preferiu o
silêncio. O técnico Arthur
Bernardes quer dar uma vas-
sourada no elenco, e o baiano
Bobó prefere esperar antes de
fazer o seu discurso.

O que não dá para enten-
der é que o Fluminense tenha
adotado a política da quanti-
dade, ao invés da qualidade,
e só agora se tenha dado con-
ta do equivoco. Tem meia
dúzia de laterais, outros tan-
tos zagueiros centrais e muita
gente ociosa no meio de cam-
po. Na frente é que as coisas
andam escassas, mas é por ai
que o Fluminense deve come-
çar suas vendas.

Sonhando alto. Arthur
Bernardes pediu como pri-

meiro reforço o jogador
Moacir, do Atlético Mineiro,
suscitando pânico na direção
do Fluminense. Já pensaram
se o Atlético aceita vender o
jogador? Aonde é que o Flu-
minense ia arranjar o dinhei-
ro?

¦
Incrível é a facilidade que

os dirigentes têm para arran-
jar dinheiro quando a classi-
ficação está em jogo. Já lhes
falei dos CrS 500 mil que o
Internacional dará a cada jo-
gador por uma vitória sobre
o Flamengo, e agora me stir-
preendo com Vicente Ma-
theus, prometendo CrS 50
milhões para serem divididos
pelos jogadores, caso o Co-
rinthians se classifique.

Alguns jogadores ficaram
tão surpreendidos pela atitu-
de de Matheus que pediram o
aval de sua mulher, dona
Marlene. Afinal de contas,
ela c que é a presidente do
Corínthians.

¦
Vendo as moças do bas-

quete disputarem o torneio
pré-olímpico. lembro-me de
que o futebol está fora das
Olimpíadas, depois de uma
campanha das mais médio-
crês. O mais engraçado é que
tudo parece esquecido, e até
mesmo o técnico Ernesto
Paulo, antes tão falante, caiu
no ostracismo.

É bom lembrar os erros
cometidos para não comete-
los de novo.

Quem quiser saber de possi-
veis modificações nos regula-
mentos da Fórmula 1 vai ter
oportunidade de conversar
com o presidente da FIA. Jean
Marie Balestre, a partir do
próximo dia três. Neste dia ele
será recepcionado pelo presi-
dente do Automóvel Clube do
Brasil, Gilberto Povina Cavai-
cante, e depois ficará para uma
mesa-redonda, nos dias 4 e 5,
para discutir o tema Meio
Ambiente e desenvolvimento:
um desafio ao automóvel e á
sociedade.

Esporte na TV

TVE
18h Futobol: Campeonato AlemSo
Olobo
8fi— F6rmula 1 2° troino oticial para o GP

do Monaco, ao vivo
12MO Globo Esporto (notici&rio)
13h25— Esporto Espetacular
18h50 Sinai Vordo (GP de M6naco)
Manctwte
12h25 — Martcholo Esportiva
12h40— Movirr,onlo Olimpico
13h30 — Deuaos do Olimpo
19h — Basquolo: Torneio Intornacional, com

a selogflo brasileira masculine
Oh15 — Bolotim do Roland Garros
Dandelrantg*
20h — Volei masculino Brasil * Itiilia. pola

Liga Mundial
OM
12h45 — OM Esporte (nolict&rio)
16h — Multi Esporte
SBT
7h27 Boletim das Ohmpiadas
10h40 Bolotim das Ohmpiadas
15h30— Bolotim das Olimpiadas
16h30 Boletim das Olimpiadas
OtoboSat
lOh — Basquoto: VT de Brasil * Pol6nia. pelo

PrO-Ollmpico tominino
11h00— F6rmula 1: molhores momontos do

treino olicial em M6naco
16h30m — 360 Graus (esportos radicals)
21h00— Esporto 1000 (notici&rio)

Fragoso 
promove 

mudanças

radicais no Jockey Club

Mauro Mattos — 23/10/91

A nova diretoria do Jockey
Club Brasileiro, liderada por José
Carlos Fragoso Pires, esperou
apenas quarenta e oito horas para
baixar um pacote de incentivo ao
turfe carioca. As novas medidas
tornam os prêmios mais atraentes
para proprietários e apostadores.

Em primeiro lugar, todas as
dotações foram aumentadas em 10
por cento, e o Grande Prêmio
Cruzeiro do Sul. que será disputa-
do no dia 7, teve sua dotação au-
mentada de CrS 17 milhões para
CrS 40 milhões. Da mesma forma,
os outros páreos também pagarão
mais: 2 anos — CrS 2.2 milhões; 3
anos — CrS 1,7 milhão: 4 anos —
CrS 1.37 milhão; 5 anos — CrS 1.2
milhão; 6 anos e mais — CrS 1.1
milhão. Para o handicap, CrS 2.6
milhões: na provas do grupo 3.
CrS 5.2 milhões; grupo 2. CrS 8,75
milhões; grupo 1, um mínimo de
CrS 10,5 milhões.

O concurso de sete pontos terá
obrigatoriamente, um minimo de
CrS 80 milhões, e no dia em que o
movimento não alcançar esta
marca, o Jockey bancará a dife-
rença. O apostador cujo cavalo
for retirado, terá sua aposta trans-
ferida para o animal favorito.

A cerca externa, que em dias de
chuva era vetada, está liberada se-

ja qual for a condição de tempo.
Os aprendizes, cuja cota para pus-
sar a jóquei abaixou de 70 para 50
vitórias, agora voltam á marca de
70 vitórias. E houve ainda um gol-
pe na contravenção: está proibido
qualquer tipo de aposta paralela
ou jogo clandestino nas dependen-
cias do Jockey.

As mudanças de Fragoso

Todas as dotações aumentam em 10%. A do GP Cruzeiro do
Sul passa de CrS 17 milhões para CrS 40 milhões

O Concurso de sete pontos terá um minimo bruto de CrS S0
milhões

Para evitar o forfait. os proprietários só pagarão taxa de
incrição se o animal não correr o páreo

A raia de fora, que em dias de chuva era fechada, será liberada
eom qualquer tempo

Os aprendizes voltam a ter que ganhar 70 corridas para passar
a jóquei (antes eram 50)

Não haverá nenhum tipo de jogo clandestino nas tribunas

O esporte no Rio Hoje na Gávea

CANOAGEM
O •! Etapa òo Campeonato Estadual de descida em
águas brancas hoje o amanhfl, a partir das 10h em
Paracambi. no Ribeirão das Lages
FUTEBOL DE SALÃO

Campeonato Estadual Flamengo x Magnôlia
(Gávea. 16h). Mauá x Cabofnenso (Maua. 16h). Igua-
çu * AC Tufào (Iguaçu 16b), Fonseca x Liga Angren-
se (Fonseca. 16b). AABB-Flio x Náutico (AABB-La-
goa 18b)
FUTEBOL DE PRAIA

No campo da Figueiredo Magalhães (Juventus)
às 15b30, ôectsAo do Estadual entre Racmg o Colo-
rado
BASQUETE
O Campeonato Estadual Flamengo * Botafogo
(17b30 Gávea). Tljuca x Jequiá (17b, Tijuca); Vasco x
Grajau CC (17h. Sáo Januário). CHaria x Fluminense
(17b Barirl). Nova Frlburgo CC x Hebraica (16hFriburgo) e Volta Redonda x Liga Angrense (16bVolta Rodooda) Amanhã Fluminense x Olaria (10b
Laranjeiras) e Vasco x Nova Friburgo CC (9b30. Sèo
Januário)
iatismo

A partir das 13b 37' Taça Cidade do R*o de
Janeiro, para barcos Optimist. na Praia do Flamerv-
9°
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Indicações
1" Pir*o: Monia Elis ¦ Slophanic ¦ Frere de Sang
2* Pàr*o< Astaire ¦ Cbá Frito ¦ Er»co'p»o
3* Mraoi Hakim César ¦ Vanique ¦ Vui!ton
4* Rér*o« Oplik ¦ Maq Grarxíe ¦ Commo Cl
5* Pirtot Brig^t Shadow ¦ H«rakJ s Joy ¦ ClacKsburg
6* Pàr»o! J.ivron ¦ Sandpit ¦ Carry Over
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Lurhetta ó urna das urrnns de 1 fiasco

Brasil e Itália 
jogam

de olho em Barcelona
SAO PAULO — As seleções mas-

culinas ik' Brasil c Itália entram em
quadra hoje, ás 20h. para o primei-
ro confronto pela Li»a Mundial de
vôlei em l>2. Os limes voltam a jogar
amanhã, ás INh. no Corinthians c
com transmissão pela TV Bandei-
rantes. Mais que na Liga — que
reúne as melhores equipes do mun-
do com USS 3 milhões em prêmios—. brasileiros e italianos estão pen-
sando em Barcelona, onde serão
fortes candidatos ao ouro, ao lado
de Cuba. Holanda. HUAeCEI.

Os jogos são importantes a pon-
to de os treinadores manterem se-
gredo soba- os times que entram em
quadra 0 técnico brasileiro, José
Roberto Guimarães, confirmou
apenas quatro jogadores titulares:
Maurício. Negrão, Tande c Giova-
ne Para as outras duas vagas, no
meio-de-rede, são quatro as opções:
Amaun. Jorge. Douglas e Paulão.

Guimarães atribui favoritismo
ao adversário nos dois jogos. I anto
respeito tem ra/ào de >.er. 0 time
dirigido pelo argentino Júlio Velas-
co tem dominado o vôlei mundial
nos últimos três anos. De 89 para
cá, a equipe italiana venceu as duas
primeiras edições da Liga e o Mun-
dial de 90, no Rio 0 Brasil ficou
com o quarto lugar no Mundial. \
Itália disputou quatro jogos este
ano pela Liga — dois contra a Co-
réia e dois contra a I rança e
perdeu apenas um m.1. para a sele-
çào francesa. Provável time para
enfrentar o Brasil \ ullo. Bcrnardi.
(jardim. Lucchetla. Zor/.i e (iiani.

Ontem, pela Liga Mundial, em
Seul. a seleção da Coréia venceu a
da 1 rança por 3 sets a 0. com par-
ciais dc 15 H». PM5 e 15 X. Ikn
Karlsruhe. a Memanha venceu Cu-
ba por 3 sets a 2. com parciais de
15 lo. li 15. Ih 14. w |sc 15 12

I
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Uma vitória histórica de Oncins

PARIS — C a-
b e ç a c n t r e a s
mãos, uni iirito
contido na gar-
ganta. Jaime On-1
cins parecia não
acreditar no que
acabava de acon-
tecer. Mas era verdade. O tricampeüo
de Roland Garros. Ivan Lendl. estava
vencido, após os 20 minutos que du-
raram os últimos quatro games da
partida suspensa na véspera, devido à
chuva. Oncins venceu por 3/6. 3 6,
6/3, 6/2 e S/6, passando à terceira
rodada do Aberto da França."Foi a maior vitória da minha
vida", definiu o brasileiro, cujo resul-
lado mais expressivo contra jogado-
res de melhor ranking havia sido a
vitória sobre o americano David
Wheaton" 16" do mundo, ano passa-
do. Oncins enfrenta hoje, às 1 lh30ni
(6h30m de Brasília), na quadra nu-
mero dois de Roland Garros, o ale-
mão David Prinosil. 176" do mundo,
uni jogador desconhecido, vindo do'guutifying. "Não sei o que se pode
esperar dele. De mim, vou procurar
dar o máximo, como em todos os
jogos", afirmou Jaiminho. que. du-
rante a noite de ontem, traçaria uma
tática com seu técnico Paulo Cleto.

Para derrotar Lendl, 11° jogador
do ranking, Oncins teve de vencer seu
nervosismo. A interrupção do jogo
na quinta-feira, no quinto set. não lhe
fora favorável, pois aconteceu no
momento em que consolidava sua
reação, após perder os dois primeiros

sets. Lendl, ao contrário, parecia can-
sado. "Queria tanto ter terminado
logo o jogo que passei a noite so-
nhando como seriam os pontos fi-
nais". contou Oncins. em entrevista
por telefone ao JORNAL DO BRA-
S1L.

Quando os dois tenistas voltaram
á quadra ontem, foi Lendl que tomou
a iniciativa, atacando em todas as
bolas. O tcheco chegou a ter três
break-puints (pontos para quebra do
saque), mas desperdiçou-os. Oncins
venceu o guine, que durou 12 minu-
tos. e ganhou moral. Ao seu lado. o
técnico Paulo Cleto recomendava-lhe
que se preocupasse apenas com o seu
jogo. 

"Pedi-lhe 
para soltar o braço.

Se jogasse mais relaxado, ele teria
mais chance de vencer."

Oncins começou a acertar seus
golpes, enquanto Lendl começava a
errar. O tcheco ainda manteve seu
serviço no I2°gwm', Oncins abriu 7/6
no seguinte e fez 40/15 no saque de
Lendl. "Mandei uma direita longa,
ele rebateu com menos força e eu dei
o tlrop (drop-shot. bola curta junto á
rede). Ele alcançou, mas rebateu mal
e eu passei uma esquerda paralela."

Oncins ainda hesitou alguns se-
gundos antes de comemorar. "Nunca
deixei de confiar que dava para ga-
nhar, era só aproveitar a oportunida-
de", disse ele. que comparou a bata-
lha com Lendl àquelas travadas com
os italianos e alemães pela Copa Da-
\is. "Só 

que agora a vitória e minha,
o gosto é diferente."
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14 OL1011 LUXO •Smtoniaelotròmcade canais VHF, UHCe Míd Band (com indicação por Barra na leia) • On Screen[>splay • Momóna at4 18 canais • S'9tema multivoltag"m(110 até 220 V)
Por sno.ooo,

1 ' 1 í€ -595000.De 13211**

14 QL 1411 8UPCRUJXO MONITOR • Cooe«í*i deáudio vídeo • Controle remoto 26 funções • VHF/UHF •
On Screen D>9pia> • MemOna até 38 canais • Sieeptimer

Par 1.259.000,
1 ? 1 de 7080-30O; 1 6-52 b!'.
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14 QL 1311 SUPIRLUXO • Controle remolo 25 M
çòes • VHF/UHF • On Screen D-splay • Sleeptime' • Auto
SAttch-off.
De 1558 324 Por 1.0 O O.OOO,• 1 • Ide: 596000.
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Novo desafio é

a 
"zebra' 

Prinosil

O próximo adversário de Jaime
Oncins é aquilo que se poderia
chamar de zebra. Destro, 19 anos.

I ,S4 m e SO quilos (mais baixo que
o brasileiro, que tem l.93ni) o
tcheco naturalizado alemão David
Prinosil, 176° jogador do ranking,
só tem um título no seu curn-
culo: o de duplas de Roterdã,
este ano, jogando com Marc
Gouillon. Lm seis partidas de sim-
pies em 1992. venceu três e perdeu
três. Lm Roland Garros. Prinosil
seio do qiiulifyiní! e derrotou o
sueco .lonas Svensson . 77° do
mundo, por 6 2. 6 I, 3/6 e 6 3 e o
americano Jeff Tarango, 56", por
7 6. I 6,4/6,7 (> e 6 2.

Resultados

Masculino
Jim Courior 6/4, 6/2 e 6/0 Alberto Mnncini (Arg)
Michael Chang (EUA) 6/3, 2/6. 6/3 o 6/0 Marco Aurolio Gornz (Esp)
Stefan Edborg (Sue) 4/6. 7/6(7-1). 7/5, 4/6 e 6/4 Gabriel Markus (Arg)
Pelo Sampras (EUA) 6/2. 6/3 0 6/2 Rudoph Gilbert (Fra)
A. Krickstoin (EUA) 4/6. 5/7, 6/4. 7/6 (9-7) e 6/3 M. Washington (EUA)
Carl Uwe Stoeb (Ale) 6/2. 6/2 o 6/4 Alexandor Volkov (CEI)
Nicklas Kulli (Suo) 4/6. 6/1. 2/6. 7/6(7-0) e 6/2 Marcus Zilinor (Alo)
Carlos Costa (Esp) 2/6, 6/2. 6/2 o 6/2 Wayne Ferreira (Afs)
Emílio Sanchoz (Esp) 6/0. 6/4 o 7/6 (7-3) Bart Wuys (Boi)
Andrei Cborkasov (CEI) 5/7, 7/6( 11-9). 6/1 o 6/2 Roberto Azar (Arg)
Diogo Perez (Uru) 4/6. 6/3, 6/7(4-7). 7/5 e 8/6 Diego Nargiso (Ita)
Feminino
Steffi Gral (Alemanha) 6/2 e 6/1 Amanda Coetzer (Alrica do Sul)
Sabme Hack (Alemanha) 7/6 (7-1) e 6/2 Mary Joe Fornandez (EUA)
Mano Bollograt (Holanda) 7/5 e 6/2 Manuela Maloeva (Suíça)
Jana Novotna (Tcheco-Eslovàguia) 6/3 e 6/4 Bronda Schultz (Hol)
Karina Habdaova (Tchoco-Eslováquia) 7/5 e 6/1 Noell Van Lottum (Fra)
Linda Ferrando (Itália) 6/4 e 6/4 Bovorly Bowhs (EUA)
Natalia Zvoreva (CEI) 6/4 o 6/4 Madalena Mali;eva (Suíça)

Os números do jogo
Oncins Lendl

Aces  9
Duplas faltas  3
Aproveitamento 1° saque  62% 69%
Pontos  154 150
Sorviços perdidos  9
Erros não forçados  58 61
Voleios e pontos vencedores 54 49
Games empatados em 40. 6
Gamos ganhos a zero  3

Jaiminho já ganhou
20 posições no ranking

A vitória sobre Ivan Lendl pode fazer Jaime
Oncins ganhar mais de 20 posições no ranking
— atualmente, ocupa o 72" lugar — e superar
sua melhor colocação, o 57° lugar, em novem-
hro passado. Oncins ganhou 32 pontos por
passar à terceira rodada de um torneio de
Grand Slam. mais 24 de bônus por ter derrota-
do o II" jogador do mundo. Além disso, em-
bolsou USS 34,5 mil. mesma quantia ganha
domingo passado, quando conquistou o Aber-
to de Bolonha — o primeiro título de ATP de
11111 brasileiro. Lá. somou outros 130 pontos.

Campeão mundial aos 10 e 12 anos, Oncins
está acostumado a vencer. Mas não sabe expli-
car por que atravessa uma fase tão boa, após
cair para S7° lugar do ranking. "As vitórias
vão surgindo e a gente vai ganhando confian-
ça. acontece com todo tenista". Seu técnico.
Paulo Cleto. acha que é o resultado de um
trabalho de dois anos e meio. "O 

jogo dele está
começando a eiuvixar. Lie agora sabe o que
fazer em quadra." Ivan Lendl elogiou 11111 gol-
pe especifico: o backhaiul na paralela.

Edberg passa susto

mas derrota Markus
Uni argentino de 22 anos quase elimina <>

segundo favorito do torneio. Stefan Edberg —
resultado que poderia favorecer Jaime Oncins,
que está na chave do sueco e deve enfrentá-lo
nas quartas-de-final. Gabriel Markus exigiu que
Ldberg jogasse seu melhor tênis para superá-lo
por 4 6, 7 6, 7 5. 4 6 e (i 4. Ldberg agora pega o
russo Andrei Cherkasov.

Já o americano Jim Courier cada vez confir-
111a mais o favoritismo. Lie arrasou outro espe-
cialista no saibro, o argentino Alberto Mancmi.
por 6 4. 6 2 e b 0, e vai enfrentar Andrei Medve-
dev André Agassi venceu Goran Prpic por 2:6,
6 4. 6 1 e 7 6. No feminino, a surpresa foi a
derrota de Mary-Joe Fernandez. Steffi Graf e
Arantxa Sanchez venceram. Nas duplas. Oncins
e I uiz Mattar perderam para Tom Nijssen Cyril
Suk por 4 6. 6 3 e 6 4.
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. ímlré Luiz Tci.xcird ronsrpuiu o tvnipo parti os 200m borboleta, e hoje rtii tentar 11 faxa nos lOOiti borboleta

André alcança índice olímpico

%

O nadador n 1
André Luiz Barcelona 92
Teixeira foi o
único atleta a
fazer o Índice
olímpico on-
tem no segun-
d o dia d a
T e n t a t i v a
Olímpica
Correios, no
Fluminense.
Lie marcou 2m01s56 nos 200m
borboleta, 4 décimos a menos que
o tempo exigido pela Confedera-
ção Brasileira de Desportos Aquá-
ticos e ls58 abaixo da sua melhor
marca. Hoje, ele tentará vaga nos
lOOm borboleta.

Aos 17 anos. André disputará
seu segundo torneio internacional
— o primeiro foi o Sul-America-

BANERJ

no, em maio. na Colômbia — e
estreará na Olimpíada. A menos
de dois meses da competição, pre-
fere não alimentar esperanças de
resultados. Segundo ele. com o
tempo estabelecido ontem, poderá
chegar á final B (os 16 melhores
tempos), mas não á A.

0 recorde mundial da prova é
do Melvin Stewart. Im55s69.
Analisando o tempo do norte-a-
mericano, o brasileiro ri. "Já viu o
tamanho dele?". André acredita
estar bem. mas não espera dimi-
nuir muito a marca. Para ele. o
principal é saber dividir o tempo
da prova. 

"O 
pior é a volta (após

os I0()m iniciais). Tem de ter um
cronômetro na cabeça."

Seu técnico no Flamengo. Dal-
tely Guimarães, comentou que es-
perava bom tempo. Para ele. An-

dré vem crescendo de rendimento
apesar de todos os problemas do
clube. Com a vaga garantida, os
treinos visarão especificamente a
divisão na prova. 

"Lie 
precisa au-

mentar a velocidade mais no final.
Mas hoje (ontem) foi uma prova
atípica, porque o índice estava em
jogo. Não tinha como não forçar
no inicio", disse.

Resultados: 50m livre - I.
Paula Aguiar, 26s95; 50m livre
masculino - I.Fernando Schercr,
23s45; 400m medley - I. Arthur
Pedrosa, 5m39s56; 200m borhole-
ta feminino - I. Celina Lndo
2ml8s33; 200m borboleta mas-
culino - 1. André Teixeira,
2mOls56; 200m livre - 1 Viviane
Motti. 2m08s4l,e 200m liva- mas-
culino - I Cassiano Leal.

I in 52s51

Quinze décimos para
o fim de um trauma

m Apenas 15 décimos separaram o cata-
rinense Fernando Scherer, 17 anos. do

índice olímpico nos 50m livre. Ele perdeu a
vaga por causa de um trauma. Em 1988, ao
finalizar uma prova com força, quebrou a
mão esquerda. "Acho 

que hoje (ontem), in-
conscientemente, puxei a mão no fim dos
50m. Foi a conta." Mas esse não foi seu
único problema. Em outubro, no Troféu o
Troféu Brasil, sua taxa de hipoglicemia
caiu, e ele acabou indo parar na UT1 de um
hospital, além de ficar um mês afastado das
piscinas. Nadando a apenas 3,5 anos, divide
seu tempo com os estudos — este ano ten-
tou vestibular para Administração de Em-
presas, mas não passou.

NOSSOMNCO

i BARCELONA E AQUI E AGORA.
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Oncins se ernoeionoit e tlemorou a arreditar n<i ritoria sobre Iran l,endl

Paris

Oncins se emocionou e demorou a acreditar na vitória sobre Ivan Lendl
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Rio do Janeiro — Sábado. 30 de maio de 1992

JORNAL DO BRASIL

Negocios

TR %
TR 19,B1
TRD  0,896338
Var.mSs atfi 29 05 19,809999
Var.mfis at6 29 05 19.896338
Indice acum at6 01 06 .... 12,37473365

Polar cr»
Paralelo

_ M„ 3.000,00^2.980,00

I .ZLT,
27.0# UM 29.08

Comercial

FINANÇAS Sâo Paulo — Diário Popular/José Carlos

^*799.90 ...
27.0* UM ' 29.09

Fonte Banco Central e Andima

Inflapao

IGPM/FGV %
Marqo 21.39
Abril 19,94
Maio 20,43
Acumulado no ano... 177,00
Em 12 meses 758,26
IMPC/tBGE %
Fevereiro 24,48
Margo 21,62
Abril 20,84
Acumulado no ano ... 130,36
Em 12 meses 676,28
FIPE/IPC %
Fevereiro 21,57
Margo 21.74
Abril 22,73
Acumulado/ano 128,67
Em 12 meses 660,04
DIEESE/ICV %
Fevereiro 21,86
Marpo 24,50
Abril 19,75
Acumulado/ano 135,06
Em 12 meses 700.16
INDICADORES
BTN  CrS 1 569.8847*
UPC  CrS 15.368,43

(2° trimestre)
UPF  CrS 17.218,04
Ufir 04.05  Cr$ 1.382,79
Utir diAria  CrS 1.797,05
Taxa Anbid 1.029.37
IBA/CN8V  15.847.276

pontos
l-SENN  10.263 pontos' atualizado pela TR acumulada

Ouro cr$

<  32.170.0^
31.960,00 

27.05
Fonte BM&F

31.770,00
2S.OB 29.08

Salário Mínimo
Fevereiro  Cr$ 96.037,33
Março  Cr$ 96.037,33
Abril  Cr$ 96.037,33

IRSM
Fevereiro  27,37%
Março  23,57%
Abril  20,65%

Caderneta
Março dia 01.03  26,2381%
Abril dia 01.04  24,8914%
Maio dia 01.05  21,6854%
Dia 30.05  21,82589%

IBV (em pontos)
... ,k-;.... ... .

9.33? i
gi

9.072

ii'9i "27.08

FGTS
Novembro...
Dezembro....
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio

Aluguel
Fator de Corraçfto

23,2112%
30.2390%
27,5161%
24,8146%

. 24,3984%,

. 28,1340%

. 18,2213%

ISN (Teto) AbrH I Maio IMaio |
SÊÈÊÊÈBBKSE^í— - - 33
Anual 8.0805 8.9709
(•corrigido sobre o valor Dago j
no,mês em 1991)
Semestral 3,5704 3,7234
Quadrimestral 2,4095 2,3264
(de jul/89 a 20/09/90)

iop
Maio I

IQPMI
Junho!

^ ri «¦¦ m m «1^1UNnVfCUV

Ü Anual " 7,7547 8,5826
Semestral 3.4775 3.4246
Quadrimestral 2,2639 2.2419
Trimestral 1.7849 1,7534
Bimestral 1.4303 1.4444

^Mpf i
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Miirc/lío. ao lado de Fleury(D) e Mesquita,anuncia o reinicio das negociações externas durante almoço realizado pela Bovespa em sua homenagem

Acordo na dívida externa

¦ Marálio anuncia solução com credores daqui a 3 semanas e novos financiamentos

SÂO PAULO — 0 ministro da Economia,
Marcilio Marques Moreira, anunciou com in-
disfarçável satisfação a um grupo de 100 em-
presários, durante almoço em sua homenagem
promovido pela Bolsa de Valores de Sao Paulo
(Bovespa), que o secretário para negociação da
dívida externa, Pedro Malan, reiniciou ontem
as conversações com o comitê de bancos priva-
dos credores para finalizar os termos de um
acordo para o reescalonamento do debito bra-
sileiro.

Ele estimou que em duas ou três semanas o
acordo será fechado entre o Brasil c os bancos
credores. Outra boa notícia no froni externo:
agências oficiais de créditos dos países indus-
trializados vão liberar linhas no total de USS_ 1
bilhão ao Brasil para financiar a despoluição
do Rio Tietê e da Baia da Guanabara.

"Foi iniciada ontem uma rodada para ava-
liação de outras propostas a fim de ampliar as
discussões o máximo possível", contou Marcí-
lio. A perspectiva de desfecho rápido do açor-
do da dívida e o retorno da liberação de recur-
sos por parte dos governos industrializados
comprova que o Brasil conta com boa vontade
dos parceiros internacionais, mesmo depois da
crise política que atingiu o pais nas últimas
semanas.

"O reinicio dessa etapa de negociações de-
monstra que o país voltou a ter credibilidade",
afirmou o ministro. "Tudo caminha muito
bem no front externo.", garantiu.

Comemorações — O almoço em ho-
menagem a Marcilio foi organizado pela Bo-
vespa para comemorar um ano de sua posse, e

um ano de política econômica administrada
sem choques. "Assumi com o compromisso de
que as experiências de laboratório não mais se
repetiriam", garantiu Marcilio. "Todas as ex-
pcriencias anteriores resultaram em desastres e
perda de credibilidade do país. Essas experiên-
cias sempre fracassaram porque nunca conser-
taram os problemas estruturais do Brasil."

Aplaudido de pê por empresários como
Mário Amato, presidente da Fiesp, Olacyr de
Moraes, do grupo Itamarati, e Alcides Tápias,
presidente da Febraban, depois dessa fala,
Marcilio aproveitou para lembrar que, diante
das dificuldades que vem encontrando no Con-
gresso, a reforma fiscal a ser apresentada pelo
governo será aquela que for possível e aprova-
da no tempo também possível.

Álvaro Augusto Vidigal, presidente da Bo-

vespa, pediu ao ministro o fim da cobrança de
25% de imposto sobre os lucros das pessoas
físicas no mercado de ações c mais pressa no:
programa de privatizaçao. Marcilio respondeu
que"seus planos são justamente esses. Ou seja,
apressar o programa de privatização, enxugar
o tamanho do Estado também de forma mais
rápida e realizar a reforma fiscal.

É sobre esse tripé que o ministro, segundo
afirmou aos empresários, pretende conseguir
derrotar a inflação e estabilizar a economia
brasileira. "Saímos desse almoço convictos de
que a sociedade não vai mais acordar no dia
seguinte com uma nova mudança de regras",
avaliou Manoel Pires da Costa, presidente da
Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F).j;"Todos nós aplaudimos a pa/ que o ministro
trouxe para a sociedade." ,'

Ministro faz críticas à lentidão do Congresso

SÃO PAULO — A produção do Congresso
Nacional durante o primeiro semestre deste
ano deixou a desejar. A avaliação foi feita
ontem pelo ministro da Economia, Marcilio
Marques Moreira, após participar do seminário
América Latina, um desafio. "A 

produção do
Congresso foi um pouco frustrante", declarou.
Segundo ele, há três projetos importantes que
precisam ser votados o mais depressa possível: o
da lei da propriedade industrial, o de desregula-
mentação dos portos e o das concessões de
serviços públicos. 

"Só depois disso é que os
deputados deverão dirigir as atenções á reforma
fiscal", disse Marcilio. "O Estado deve voltar ás
suas funções clássicas, mas para isso o Congres-
so precisa realizar essas votações."

O ministro disse ter recebido ontem, do
IBGE, a informação de que o Produto Interno

Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano
cresceu 5,8% em relação a igual período do
ano passado. 

"Esse dado deverá revelar no
final do ano uma evolução entre 2% e 3%".
disse. Segundo ele, o presidente Collor deu
mostras, "depois de uma semana difícil", que
pode manter a liderança política do pais. Mar-
cilio disse ainda que a Receita Federal esta
investigando a fundo as denúncias de sonega-
ção envolvendo o empresário Paulo César Fa-
rias. "Houve irresponsabilidades de algumas
pessoas, mas o mercado e a sociedade reagiram
favoravelmente."

O ministro reafirmou que não pretende fa-
zer alterações na política de juros, embora
aceite o pedido dos empresários em abranda-
mento da austeridade monetaria. da mesma

forma como analisa a possibilidade de relaxar
o contingenciamento ao crédito. "Estamos
vendo, mas prazos, setores ou produtos ainda
serão discutidos." Ele acredita, além disso, que
se os juros baixarem isso não significará incen-
tivo imediato á produção.

Inflação — Ele demonstrou preocupação
quanto ao ligeiro crescimento da inflação."Mas isso não é alarmante. Os institutos já
vislumbram queda para a próxima semana."
Marcilio explicou que os indicadores apontam
para uma moderada recuperação da economia,
mas que a inflação ainda é alta demais. "Mas

se contarmos com a compreensão do Congres-
so e da sociedade isso pode reverter-se. O
consumidor deve assumir seu papel na hora de
comprar e os empresários contentar-se em ter

lucros menores. O governo também deve cor-
tar despesas e arrecadar melhor", receitou.

Quanto ao fim da recessão, Marcilio consi-,
dera que ela dura no pais há 12 anos. "A renda
per cíi[>iiii nesse período não evoluiu. Por isso a
atual fase recessiva não pode ser atribuída à
política monetária dos juros altos."

|—| A Receita Federal e o INSS vão
'—' trabalhar juntos, trocando informa-
ções cadastrais, na fiscalização dos gran-
des contribuintes. O secretário nacional
de Fazenda, Luís Fernando Wellisch,
acertou a cooperação com o diretor de
arrecadação e fiscalização do INSS, Mil-
ton Moreli. O primeiro passo é a troca de
nomes dos sonegadores nos últimos anos.

Tarifa sobe menos 
que 

inflação

Desde fevereiro, governo controla preços para evitar pressão
Massarani

í>

José Ramos

BRASÍLIA — O governo federal continua
mantendo os reajustes das tarifas públicas um
pouco abaixo da inflação, após o período de
recuperação de preços que se estendeu até leve-
reiro. Nestes cinco primeiros meses do ano,
energia elétrica, cartas, telegramas e combusti-
veis tiveram seus preços corrigidos entre 1,5%
e 8,3% abaixo do índice Geral de Preços do
Mercado (1GP-M), que ficou em 177% no
período. Apenas as tarifas básicas de telefonia
ultrapassaram o indice, em 12,6%.

A disposição do Ministério da Economia é
manter acordo acertado em fevereiro com o
Ministério da Infra-estrutura, de só reajustar
os preços com base na inflação projetada para
o mês. A meta era impedir a pressão das tarifas
sobre os preços, o que foi conseguido neste
período, no qual as pequenas oscilações se
deram por conta de outros índices de custo.

A energia elétrica, que tem grande peso na
formação dos custos das indústrias, acumulou
aumentos de 172,73% nestes cinco meses, fi-
cando 1,56% abaixo do 1GP-M. Telefones su-
biram acima da inflação devido aos dois au-
mentos acumulados em fevereiro (45.9%).

Apesar dessa situação, não há defasagens
nas tarifas. Até abril, a energia elétrica estava
com preço 16% acima da média de 1991, os
combustíveis no mesmo nivcl e as telecomuni-
cações, 12% acima da média. Isto permitiu às
estatais obter superávit primário de CrS 3 tri-
lhôes, quase o dobro do CrS 1,6 trilhão que
estava previsto no acordo com o FMI. Mas
esta folga não indica que as tarifas voltarão a
ser achatadas. O acordo com o FMI prevê que
elas terão que se manter 15% acima da média
de 1991 para que se obtenha um superávit nas
estatais equivalente a 1.2% do Produto Interno
Bruto.

 ¦  I

Tarifas versus inflação em 92
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sobre o custo de vida

TRD projeta

taxa de 21,5%

BRASÍLIA 
— O Banco Central ctí-

vuigou ontem, através do comuní-
cado 2.847, a Taxa Referencial Diária
para a próxima segunda e terça-feira.
O índice diário será de 0,931666%, e
projeta para o mês uma taxa de 21,5%,
superior á de maio que foi de 19,81%.
O Banco Central confirma com este .
percentual a sua disposição de elevar o
juro líquido praticado ao mercado a
níveis superiores ao do mês passado.

Com a divulgação de uma taxa mais
alta, melhora a situação dos investido-
res em depósitos de caderneta de pou- .
pança com aniversário nos próximos
dias 2 (terça-feira) e 3 (quarta-feira),
que terão direito a uma remuneração de
2133083% e 22,66316%, enquanto que
os poupado res com contas vencendo no
dia t (segunda-feria) receberão
20,40905%.

Avaliar se o ganho é baixo ou alto é
uma tarefa difícil. Se for comparado ao
IPCA Especial, que indexa a Ulir (IW-
dade Fiscal de Referência), que ficou
em 23,45% em maio, o rendimento fi-
cou abaixo da variação dos preços.
Mas, em comparação ao IGP-M da
Fundação GetúJio Vargas, que foi de
20,43%, a conclusão é inversa.

Fontp Ministério da Economia e FQV

Rio de Janeiro — Sabado, 30 ae maio de —.—.—
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Agência* óe noticias

|—| A McLaren apresentou sua ver-
'—' são do automóvel do século 21.
Trata-se do McLaren FI, o primeiro
carro esporte de produção comercial
da fábrica inglesa. Um carro que vale
USS I milhão e incorpora a mais
avançada tecnologia disponível ao
público milionário. A máquina foi
mostrada ontem numa festa realizada
naSporting Club de Mônaco. O car-

Apple sai na frente
A americana Apple revelou

• tódo áo« anos 8& o ordena-
dor de dados Newton, capaz de
ler caracteres manuscritos, de
relacionar o número de um tele-
foae a um nome e de moitas oo-
tias coisas. A maior vantagem
do aparelho, contudo, i o seu
tamanho: 12,5 cm por 7,5 cm,
poeco mais qoe «na fita casse-
te. O Newton pesa meaòs de wn
«Üo e integra tecnologia de ta-¦ formática e telecomunicações:
pode eBviar fax e recebê-los.
Seu preço: USS 1.000. Com o
produto, a Apple passa à frente
na corrida das grandes empresas
pelo lançamento de agendas ele-
trônkas. As japonesas Sharp,
Tandy e Casio já têm projetos
próprios.

ro projetado por Gordon Murray é o
primeiro do mundo a ter o chassi e a
carroceria moldados numa mesma
peça de fibra de carbono. É também
o primeiro a ter três lugares com o
motorista sentado em posição ccn-
trai. Isso sem falar no sistema auto-
má tico de rcgulagem do aero fólio
traseiro e dos freios e no motor
BMW de 12 cilindros e seis litros.

Recuperação nos EUA

Os Estados Unidos estão se recu-

perando da recessão a um ritmo mui-
to mais rápido e mais vigoroso que se
supunha. Estatísticas divulgadas on-
tem pelo Departamento do Comércio
revelaram que de janeiro a março a
produção de bens e serviços cresceu a
uma taxa anual de 2.4%. A expansão
prevista era de 2%.

Latino crítica Europa

Ministros de países Latino-Amcri-
canos criticaram a Liuropa por suas
posições protecionistas no encerra-
mento, ontem em Santiago, da segun-
da reunião cojunta da Comunidade
Européia c do Grupo do Rio. Mas
receberam com satisfação a noticia de
abertura de linha de crédito de USS 1
bilhão para a região.

Moodas(m«^*tor)
Onum j Aifrtofj

"iami 12770 UM0 '

Franco 5,394 5.440
Franco tuipo 1,454 1,474"Libra""' 1,8290 1,8065 '
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canadanse" 1,2026 1,2037
Florim 1,807 1.832
Coroa suaca 5,782 5,859
Escudo 133 135
Peseta 99,95 101,42 |
Cruzeiro" 2.715 2.799
Peso
argentine" 0,99 0,99
Peso
uruguaio" 2.980 2.980

Ontem J Anterior
- *

|' Now iwqM 337^10 £*,90' (Handy and
| Herman)

• Paris n.d. feriado

j| H 009 Kong 338,05 337,45
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Commodities

(Hbrasport) Ontem Antsriorj

Cafe (Jul) 725,00 720,00
Apucar (ago) ' 218,80 218,00
Cacautjul) 540,00 M5.00
Trigo (juti) 122,40 121,40
Suco de laranja
(julho)" n.d. 132,35

Juros•
Emiwio
(90 dias)
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Facha,
manto ;; Um ano

atrés

Tesouro 3,70% n.d.
C.D. 3,95% n.d.
C. piipir , 3.84% 

n.d.

EurodMar n.d. n.d.
Ubor n.d. n.d.

Ponte UPI (Nova Iorquo)
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Neste domingo, 31 de maio, o seu JORNAL DO BRASIL publica uma

matéria especial com os temas abordados nos 16 debates do Fórum

Rio-Século XXL Com esta iniciativa do JORNAL DO BRASIL, o Estado do

Rio sabe desde já os problemas que serão enfrentados 110 próximo século e

se prepara para resolvê-los hoje. Isto é o mínimo que o JORNAL DO

BRASIL deve fazer por 11111 Estado que ele conhece há mais de 100 anos.

Os 
problemas 

do futuro acabam

com as soluções do 
presente.

APOO
secretaria de industria

COMERCIO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO ESTADO DO RO DE JANEIRO

PWOMOCAO
JORNAL DO BRASIL PATMOONK) BANERJ

Aliedo
*• * » • • • S*

A crise e suas distorções
crise da aviação comer
ciai brasileira sob certos

aspectos tem sido analisada su-
perficialmente. Nos últimos
dias foi muito citado que uma
prova da difícil situação seto-
rial são as baixíssimas taxas de
ocupação dos aviões, que va-
riaram semana passada de
45% a 50%.

Esses dados são reais, mas
encobrem uma distorção mui-
to grande. No final de 1990 e
durante todo o ano de 1991, as
tarifas aéreas brasileiras subi-
rain muito mais rapidamente
do que a inflação. Atualmente,
as passagens estão de 30% a
40% mais caras, em valores
reais, do que há dois anos.

Isto significa que o nível de
equilíbrio econômico dos
aviões é mais baixo do que há
24 meses. Para exemplificar,
um aviaò que tivesse um breuk-
c\rn i>ni)H de 65% pelo nível
tarifário da ocasião hoje cobre
completamente seus custos
com apenas 50% dos lugares
ocupados. E claro que. co-
mo os aproveitamentos estão
muito baixos, continuam a
existir prejuízos.

Mas o que é patente é que
um avião com os citados 50%
de loiul-jactur produz hoje tan-
i.i receita quanto antes com
65% de aproveitamento. Além
disso, com menos passageiros
a bordo, diversos custos dimi-
nuem, tais como: combustível,
serviço de bordo, vendas e até
pessoal.

No Brasil existia uma teoria
de que um pequeno aumento
do preço das passagens aéreas
não provocava queda da de-
manda. Pesquisas feitas de-
monstravam que 80% dos pas-
sageiros voavam com bilhetes
pagos pelas entidades onde
trabalhavam. E pessoas juridi-
cas seriam menos sensíveis a
essas elevações de despesas de
viagens.

Assim, seria possível au-
menlar um pouco as passagens

sem espantar a clientela. Den-
tro da mesma teoria, um de-
créscimo dos preços dos bilhe-
tes aéreos não produziria um
aumento significativo nem de
demanda nem de receitas glo-
bais.

Mas em 1986 essa teoria foi
desmistificada. As passagens
foram congeladas 30% abaixo
do nível normal e a deman-
da cresceu 35%. Em resumo,
os aviões tinham break-even al-
to, mas voavam cheios e da-
vam lucros.

Em 1991, entretanto, o au-
mento tarifário muito acima
da inflação procurou corrigir o
que era considerada como uma
defasagem entre custos e recei-
tas.

O resultado disso é que hoje
as tarifas de avião estão muito
caras no Brasil. Para exemplifi-
car, a média mundial de receita
por passageiro-quilômetro da
Icao é de 14,6 cents de dólar.
As empresas brasileiras rece-
bem cerca de 18,2 cents por
quilômetro voado ( + 24,7%
que a média do mundo) numa
passagem do Rio a Brasília,
cuja distância corresponde
aproximadamente à etapa mé-
dia do passageiro nacional. Is-
so. sem falar nas tarifas das
companhias regionais que são
30% mais caras que as demais.

Como a nossa renda per ca-
pita é muito baixa, o cidadão
comum fica afastado das via-
gens aéreas. E mesmo os via-
jantes a negócios (os 80% que
não pagam os próprios bilhe-
tes) são obrigados a restringir
seus movimentos.

Realmente, os aproveita-
mentos estão muito baixos no
Brasil, mas isso ocorre porque
as tarifas estão muito caras.
Mas, os efeitos dessas baixas
taxas de ocupação não atingem
tanto as empresas como pare-
ce. O usuário, esse sim, é preju-
dicado em seu acesso a um ser-
viço público e é obrigado a
viajar menos.

AERO
A Transbrasil vai iniciar 4(>

vôos iharlcr para os Estados
Unidos a partir de 13 de junho
próximo.

A Vuri}; está pedindo a substi-
tuição dos vôos de DC-10 para
Miami por outros de Boeing 747,
a partir de junho, como forma de
reforço da oferta de lugares no
período de alta estação.

A TAM já fez o pedido dc
linhas para mais dois jatos Fok-
ker 100, cuja entrega deverá
ocorrer proximamente. Os no-
s os aviões deverão voar da cida-
de de São Paulo para o interior
do estado e completarão uma
frota de seis dessas aeronaves.

No Brasil alguns setores ofi-
ciais não parecem sensibilizados
com a necessidade de manter o
niul de emprego. Exatamente no
momento em que a Kmbraer é
obrigada a despedir 2.800 funcio-
nários por falta dc encomendas,
a empresa é impedida de negociar
a venda de 60 Tucanos (no valor
de mais de USS 150 milhões) para
a África do Sul. A falta de vendas
esse ano \ai significar novas de-
missões no ano que vem. Se a
venda para a África do Sul não
for feita pelo Brasil vai ser reali-
zada pela Suiça, França ou outro

NEWS
pais que produza turboélices de
treinamento c se adapte mais ra-
pidamente às mudanças da políti-
ca externa mundial.

A Sata colocou em circula-
çào mais quatro ônibus no Ac-
roporto Internacional do Rio de
Janeiro. Os novos veículos estão
sendo introduzidos em serviço a
partir da Rio-92 e oferecem co-
mo novidades bancos mais con-
fortáveis e lugar para bagagem

O presidente da Kio-Sul,
Humberto Costa, está sc aposen-
tando após 40 anos de serviços no
grupo V arig. Durante sua gestão
na Rio-Sul a rede de linhas foi
totalmente alterada, deixando de
ser formada por rotas apenas
de alimentação para se tornar
uma malha competitiva e dc trá-
fego próprio. A Rio-Sul, no perio-
do, deixou de ser uma das meno-
res empresas entre as regionais
para ocupar o segundo lugar do
setor.

A frota comercial do mundo
é formada por 9.172 jatos cuja
idade média alcança 11,5 anos.
Desse total. 47.5% têm menos
de 10 anos; 30.8% tem idade
entre 10 e 20 anos; c apenas
21.7% já completaram mais dc
20 anos de uso.

M ário José Sampaio

INFORMAÇÕES
QUE PODEM ESTAR

DO SEU LADO
SIN
S I S TEMA
INSTANTÂNEO
DE NOTÍCIAS

AGENCIA JB

(021) 585-4606

I
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Informe Econômico

Passada 
toda a confusão, a semana nos meios econômicos

terminou ontem do mesmo jeito que estava sete dias
atrás, na sexta 22: bolsas em alta, os especulativos dólar c
ouro devagar quase parando, vendas ruins no comércio,

produção baixa na indústria, juros altos. Há diferença quanto
às expectativas: no final da semana passada, o ambiente era de
nervosismo por causa das denúncias üe Pedro Collor de
Mello, já em poder da revista Veja. mas ainda nao públicas.
Saíram as denúncias, houve uma ameaça de crise, os merca-
cios financeiros se agitaram, até que os bombeiros entraram
em ação e as coisas se acalmaram. O mercado financeiro
voltou ao marasmo e esse é o ambiente para a próxima
semana.

No que se refere à economia real. a novidade esta na
inflação. Os índices conhecidos até agora, para maio, não
confirmam as previsões de queda feitas no início do més. A
inflação, como diz o ministro Marcílio. voltou a dar um
soluço — para cima. claro.

Mas nisso, pelo menos, não se pode botar a culpa em
Pedro Collor. A menos que as coisas no Brasil tenham
chegado a tal insensatez que o comerciante resolva aumen-
tar o preço do paletó de lã só porque o irmão do presidente
anda contando umas histórias.

Na verdade, a inflação soluçou por causa de fatores
conhecidos, como o preço das roupas de inverno, do
aluguel, dos serviços c, sobretudo, no caso de maio, do
aumento do salário mínimo. Ocorre que parte essencial da
atual política econômica é a contenção salarial, decorren-
te de um alto desemprego. Como o aumento do salário
mínimo provoca uma elevação geral cm todas as faixas,
numa acomodação de baixo para cima. é razoável supor

que esse crescimento da massa salarial permita alguma
recuperação de consumo. O sujeito consegue (malmente
comprar algo de que já estava precisando há tempos.

E como o comércio também anda apertado, vendendo

pouco e com pouco lucro, é só aparecer algum-aqueci-
mento que tentam recuperar o preço.

Sendo assim, como os preços logo comem o reajuste
salarial, junho deve voltar à base: inflação alta. mas
contida à custa de forte recessão, contenção salarial e

juros altos, enquanto se espera que o Congresso vote as
reformas estruturais (fiscal, tributária, da administra-
ção pública, dos portos, etc.). A mesma conversa de
meses.

Construção
O custo da construção ei-

vil no Rio subiu 20.22% em
maio, quase a mesma coisa
que o IGP-M (20.43%). A
pressão de alta. ao contrário
do que ocorreu em abril, veio
do custo da mão-de-obra, que
subiu 25.54%. Foi por causa
da antecipação determinada
pela lei salarial. Já o material
de construção subiu bem abai-
xo da inflação, 17,67%. Técni-
cos do Sinduscon-Rio dizem
que essa desaceleração na alta
de preços deve-se à absoluta
falta de comprador.

Recessão pura.
Vilões

Cimento, aço e vidro su-
biram bem menos que a infla-
ção em maio. sempre segun-
do dados do Sinduscon-Rio.
Mas no período dos últimos
12 meses, contra um IGP-M
de 758,29%, o cimento por-
tland subiu 1.718%; a telha
de fibrocimento. 1.290%; o aço
AC-50. 1.132%; e o vidro pia-
no. 1.052%.

1; tudo produto de oligo-
pólio.
Enxugando

A Perdigão, segunda
maior empresa brasileira no
setor alimentício, dá seqüên-
cia a seu programa de ajuste e
reestruturação com um gran-
de leilão: vai vender 19 imó-
veis não relacionados à sua
atividade principal, que é in-
dustrializar e vender carne de
aves e suinos. Serão coloca-
dos à venda: fazendas de ma-
çã c de reflorestamento. ser-
rarias. terrenos, unidades de
processamento de soja e in-
clusive uma mansão em São
Paulo. Avaliação: USS 17 mi-
Ihões. O dinheiro será empre-
gado na amortização de divi-
das de curto prazo.
Crescendo

A Sisal (empresa contro-
ladora dos hotéis Meridien)
inaugura no próximo dia 4 o

primeiro shopping center de
Natal. Rio Grande do Norte.
Investimento de USS 33 mi-
lhões e faturamento estimado
iie USS 50 milhões anuais. A
empresa espera recuperar o ca-
pitai e começar a fazer lu-
cro em sete anos e meio.

ICMS
A empresa de consultoria

Coad acaba de lançar um vi-
deo de 48 minutos que explica
tudo sobre o ICMS no Rio.
Junto, uma apostila com legis-
laçào e relação completa dos
incentivos fiscais concedidos no
Rio.

Sem barreiras
Na reunião com ministros

da Agricultura do Mereosul.
cm Assunção. Antônio Cabre-
ra disse que o governo brasilei-
ro está fiscalizando apenas
amostras de produtos que vêm
da Argentina, do Uruguai e
Paraguai, "como um gesto de
confiança nos vizinhos".
Acrescentou que é parte do es-
forço para derrubar barreiras
alfandegárias.

Americano
O atual presidente da Sony

do Brasil, chama-se Masayoshi
Morimoto. Mas ele atende, nu-
ma boa, se for chamado de
Mike Morimoto.

Explica-se: na década de
70. foi designado para a Sony
dos Estados Unidos e lá. quan-
do perguntou sobre meios de se
adaptar, recomendaram a ado-
ção de um codinome americani-
zado. "Tudo muito informal e
aberto", conta Morimoto. que
escolheu Mike (pronúncia Mai-
ke). numa vaga semelhança a seu
Masayoshi. Mas colegas seus cs-
colheram nomes com base nas
memórias de infância. "Tinha
um, conta Morimoto. que não
vacilou, tocou logo Gary, de
Gary Cooper."

Brincadeiras à parte, talvez
esteja ai mais um detalhe dos
tantos que explicam a ascensão
japonesa no mundo dos negó-
cios.

Cario:s Alberto Sanlvnberg, com sucursais

NA ILHA, O MELHOR PROGRAMA
NESTE SÁBADO E DOMINGO

VENHA CONHECER O

HONDA

Accord

EXATi
O VERDADEIRO AUTOMOVEL

EM EXPOSIÇÃO NA

oPV

Empréstimo Eximbank

¦ BNDES repassará USS 300 milhões para modernização
Sérgio Borges — 3/7/91

./anice iMc nezes

O ministro da Economia. Marcilio
Marques Moreira, o presidente do
BNDüS. Eduardo Modiano e o dire-
tor executivo do Eximbank, Wataru
Oaki, assinam nesta segunda-feira
um protocolo de intenções para um
empréstimo de USS 300 milhões. Há
sete anos o Brasil não recebe apoio
financeiro do banco japonês e esses
recursos, que serão contratados ago-
ra. serão repassados pelo BNDES a
projetos de modernização e despolui-
ção ambiental para empresas nacio-
nais e estrangeiras. Segundo o presi-
dente do BNDES, trata-se de um
co-financiamento, pois está atrelado
a créditos já assinados no mesmo va-
lor com o Banco Mundial (Bird) e o
Banco lnteramericano de Desenvol-
vimento. (BID) Modiano: acordo 2" feira

Dos USS 300 milhões, USS 250
milhões serão desembolsados somen-
te para financiar programas de em-
presas para modernização das insta-
iaçôes, gastos com importação e
investimento fixo com importações.
Os USS 50 milhões restantes serão
aplicados em projetos de controle
ambiental, considerados relevantes e
prioritários.

O acordo com o banco japonês
também prevê que os orgãos ambien-
tais do estado onde a empresa está
instalada receberão 1% do valor fi-
nanciado de cada projeto. Esses re-
cursos ás empresas estaduais deverão
ser aplicados em treinamento de pes-
soai. compra de material para moni-
toramento do meio ambiente e equi-
pamentos de laboratórios. No
próximo dia 6. técnicos do BNDES
irão a Tóquio para assinar os termos
de contratação do financiamento.

BC propõe crédito a estrangeiros

BRASÍLIA — O Banco Central
propôs á Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara que sejam eli-
minadas as restrições de acesso ao
crédito oficial, impostas hoje ás em-
presas estrangeiras sediadas no pais.
A comissão está analisando um pro-
jeto que traz grandes modificações,
com o objetivo de incentivar o ingrcs-
so de investimentos externos no pais.
No entanto, o texto mantém a proibi-
ção. prevista na Lei 4.131'62. de con-
cessão de empréstimos pelo Tesouro
Nacional e entidades oficiais de crcdi-
to a empresas com maioria de capital
estrangeiro, exceto sob condições e
autorizações especiais.

O Banco Central entende que a
norma, em vigor há 30 anos. já está
ultrapassada, pois outros puises do
mundo, com o objetivo de atrair in-

vestimentos estrangeiros, abriram
suas opções de crédito também ao
capital estrangeiro. No entedimento
do BC. a nova regulamentação da
atividade de multinacionais no Brasil
deve funcionar como um cartão de
visitas e normas como essa deverão
entrar em regulamento específico.

A proposta em discussão na Co-
missão de Finanças e Tributação
também traz uma medida para esti-
mular o ingresso de novas tecnologias
no pais. a custo mais baixo. O artigo
14 do substitutivo, de autoria do de-
putado Manoel Castro (PFL-BA)
permite às empresas de capital es-
trangeiro instaladas no Brasil a re-
messa de capital para financiamento
de pesquisas desenvolvidas pelas suas
matrizes, no exterior, o que atual-
mente é vedado pela Lei 4.131, 62.

O BC também quer eliminar do
texto do substitutivo de Manoel Cas-
tro o dispositivo que permite ao BC
proibir a remessa de divisas para o
exterior em situações de emergência.
A Constituição e a própria lei 4.595
64 já dão ao BC instrumentos para
interferir no mercado nos casos em
que as reservas estejam em risco.

Os incentivos tributários estabele-
cidos no projeto da Câmara, como a
eliminação do IR sobre remessa de
lucros e dividendos a partir de janeiro
de 1996 e a redução escalonada do
tributo incidente sobre rendimentos
remetidos a titulo de pagamento de
royolties e assistência técnica deverão
ser discutidos junto com a proposta
de ajuste fiscal do governo.

Sayad prevê alta de investimentos

SÃO PAULO — O ex-ministro do
Planejamento João Sayad acredita
que o potencial futuro de atração de
capitais estrangeiros será muito
maior no Brasil do que nos chamados
Tigres Asiáticos. "Fazer 

prosperida-
de sem democracia, nós já sabemos e
já ultrapassamos esta fase", afirmou
Sayad. referindo-se ao fato dos países
asiáticos em questão serem governa-
dos por regimes autoritários. "Para

mim. o fator mais importante para a
volta do capital estrangeiro é a con-

versibilidade da moeda nacional, que
pode ser trocada por moeda estran-
geira com mais facilidade. Isto traz
uma credibilidade e uma segurança
muito grandes", garantiu Sayad.

Para o ex-ministro, as maiores di-
ficuldades são acabar com a inflação,
a instabilidade econômica e a desor-
ganizaçào política. 

"Mas acredito
que novos acordos, como o da cama-
ra setorial automobilística, de prefi-
xação, conseguirão ajudar a inflação
a cair. Não acredito que ela chegará a

2% no final do ano, como espera o
governo. Mas aposto na queda via
prefixação. Foi assim que México e
Chile conseguiram", explicou Sayad.
O economista ressaltou que. como o
Banco Central tem USS 20 bilhões,
há condições do governo reestabele-
cer o crédito e de a moeda voltar a ter
credibilidade. Sayad acredita que os
USS 6,7 bilhões que entraram no
mercado de capitais até abril deste
ano comprovam o interesse dos es-
tranceiros no Brasil.

Indústria 
ganha 

apoio

¦ Seminário mostrará planos de financiamento do governo

BRASÍLIA — O
Ministério da Eco-
nomia decidiu iir-
cluir entre os assun-
tos a serem
discutidos na super-
reunião com empre-
sários, nos dias 30
de junho e 1" de ju-
lho. em Brasília, o
financiamento in- Antônio MacUJ
dustrial na retomada da economia, a
partir do ano que vem. A pedido do
ministro Marcílio Marques Moreira,
lideres de trabalhadores, parlamenta-
res c representantes de bancos e de
governos estaduais serão convidados
para o encontro.

"Vamos mostrar a todos que a
política econômica que vem sendo
executada tem lógica, consistência e

Inflação cai no RS

O custo de vida na capital gaúcha,
em maio. baixou para 22.57%. infe-
rior aos 24,36% registrados em abril.
A informação foi divulgada, ontem,
pelo Centro de Estudos e Pesquisas
Econômicas da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. mostrando
que os produtos que mais subiram
foram móveis para copa e cozinha
(102,12%). carne de frango (42.03%)
e carne bovina tipo paleta (41.54%).
Desde o inicio do ano, Porto Alegre
registrava aumentos da inflação na
faixa de 25%, confirmando ser a ca-
pitai mais cara do pais. de acordo
com levantamentos do IBGE.

determinação. Portanto, existem to-
das as razões para que a inflação se
mantenha declinante", explicou o se-
cretário-adjunto de Economia, Antó-
nio Maciel Netto.

O Ministério da Economia não
pretende fazer qualquer anúncio de
novas medidas durante o seminário e
todo o primeiro escalão da área eco-
nómica estará disponível durante to-
do o dia 30 de junho para responder a
qualquer pergunta.

Todos os secretários do Ministério
da Economia e o presidente do Banco
Central. Francisco Gros. além do mi-
nistro Marcílio vão falar no seminá-
rio, que reunirá cerca de 600 pessoas.
Segundo a secretária nacional de
Economia, Dorothéa Werneck. com
o seminário será possível coordenar
expectativas quanto ao comporta-

Sindicato apura
O Sindicato dos MeUlúrgi-

cos de Sio José dos Ctapos
iorestiga a 4Mpai de <pe a
Embraer teria desrespeitado a
tatear coaeeMa pelo TRT de
Caapiiis, wiNideid» as
1486 éaàmin mmcisdir pe-
Ia empresa aa ütíau segoada-
feira. Segaado o sadkaio, ai-
guns trabalhadores receberam
tefefoaeauB de seas cftefes, m>
de cm «visados de saas de*
missões. O áa&ate está apa-S A ilkütnBaAnino s ocMcn c wpuib
con a diretoria da Earibraer.

mento da inflação. "Não é nenhuma
tentativa de entendimento, nenhum
pacto com empresários."

Constatação — A idéia do se-
minário surgiu "com a constatação
de que nem sempre todo mundo tem
uma idéia global da política econômi-
ca e muito menos o que cada câmara
setorial vem fazendo", explicou Do-
rothéa. O primeiro dia será destinado
apenas às exposições do governo, cn-
quanto no segundo serão apresenta-
das informações sobre o andamento
de cada câmara.

Até agora, o governo fechou qua-
tro acordos setoriais, que permitiram
redução de preços de produtos, por
aumento de produtividade ou por re-
dução de impostos com os setores
automobilístico, têxtil, de informática
e brinquedos.

Acordo corre risco

O governador de São Paulo. Luiz
Antônio Flcury Filho, disse ontem
que o acordo firmado na Câmara
Setorial da Indústria Automobilisti-
ca. assinado em Brasília em 26 de
março com validade por 90 dias, cor-
re riscos de não ser renovado. "No

primeiro més a arrecadação de São
Paulo cresceu, em maio tudo indica
que ficou estável. Vamos ver no mês
seguinte." Segundo Flcury. a renova-
ção do acordo dependa agora do go-
verno federal. "Quando o acordo foi
assinado o Planalto prometeu saidas
estruturais para o setor e até agora
não fez nada."

R. República Árabe da Siria, 383 — Centro — Ilha
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Boletlm Oflclml do SENN

SENN - Totais por praça em 29/05/92

Proça Quantidade Neg.
% Valor

Volume Total
Bahia - Sergipe - Alagoas
Extremo Sul 39 965 170 87 497 650 453,90 0.29
Mlnas - Esp Santo - Brasilia 233 095 330 1 901 4.510 589 397,76 2,65
Parana 4 053 656 410 375 6.330.853.214.00 3,71
Pernambuco - Paralba 52 800 9 230 478.00 0.01
Regional 2 528 496 66 50 132 154,00 0.03
Rio de Janeiro 6827 119 472 9.019 158 889 244.659,52 93.19
Santos -
São Paulo 109 877 500 45 209.521.148,00 0,12
Total 11266 295 178 11 498 170.497.221 505.18 100.00
Observação Os dados acima estào apresentados computando compras e vendas para permitir
a identificação da origem das ordens

Resumo das Operações

Mercados
A vista

Açóes 
•Recibos
Certificados
Opções

De Compra
Geral

Quantidade Valor (Cr$) N.Nog
4 980.817 589

978.854.626
1.666 300

296 663
652.330 000
652 330 000
633.147 589

74.758.625 852.59
74 320.118 375.69

436.835.504,00
1.671.972.90

10 489 984.900,00
10 489.984.900.00
85.248 610 752.59

3 691
3 675

12
4

2 058
2 058
5.749

Indicadores do Pregão

índices  Min. Mâx. Mód. Últ
isenn  9.615 10.274 9.905 10.263
l6v  9.058 9.332 9.201 9.332
l0bv  9.173 9.501 —- 9.501

Evolução dos índices

índices Pontos Osc %
Dia

anterior
Hã

um mês
Há

um ano
Isenn 10 263 4.6 9 809 8 652
Ibv 9 332 1,7 9.175 7 968
Ipbv 9.501 2.8 9.240 7.935

476
540

Indicadores Setoriais

Stilorm Mln MA» Mtd Oft Mln Mod Ult
Qen&'do Conau:«u 1?980 i )240 13.m 13 l?9 l lttfl 132'j i uitiCo'i'M "J ' 9-th 'j 840 6 946 4 411 4 7.12 4 73?
/jrillliljas ,'545 7 95a 7 791 7 958 12 910 14 904 14 90-1l/nw.H.u 12820 13 366 12 966 13366 18021 IB 476 18 157Pol/oloo 6 886 7 064 6 986 6 9.17 15 577 15 782 15 635Ouil'i'Ca e Polr 6 607 6 762 6 661 6 710 10 802 11 035 HI 9f3
(Sqrv«;OB lor«j 10 715 10 518 10 713 9 524 9 813 9 813Sid.Q Mflal 3 210 3 309 3 293 3 309 4 B88 5 184 5 167

Mercado à vista - Maiores altas Mercado a vista - maiores baixas
Titulo Tipo DBS Ultimo Oac.
-Tclebahia UN E 95.00 - 36.04MuMer PN 105.00 - 26.04ff'ior CI 5 70 • 25.33O Brasilia PN 1.15 • 20.00Sytidot6cnica BN 0/0 • 16.67Ha nor PN 315.00 • 16 03Rottenuti PN 75 00 • 13.64Baton ON 2/0 00 • 13,03Petroquisa PN 195,00 • 1171'Samitn ON 4 500,00 *11.38{') - Einprosas portencentes a cartoira do mdico SUNN

Titulo Tipo DBS Ultima Osc.
CespMineração AmapA
Bemga' Caomi MineraçãoÜ BrasilTelebras
BelpratoCopene
Cor|B Brasil

PNPNPNPNONPNPN

R

1 011 005.20',10
350.012130082.000651 400.00

200260,00

•18 4/•13.50-0 33-rm- / ,396 005 80-5.23
¦4,70

Mercado à vista - Ações mais
negociadas por volume

(*) • Empresas pertencentes a carioira do índice SENN

Mercado à vista — açõos mais
negociadas por quantidadeTitulo Tipo DBS Volumo Titulo Tipo DBS Quantidado

Vale Rio Doco PN 26 418 035 1/1 00 Usiminas PN 2 741 290 400EloltobidS UN J / 077 129 431.00 Bnnerj PN 1125 135 000light ON 7 091052 3/3 00 Mullor PN 313 431 900TolC'bras PN 6 366 962 961.00 Vale Rio Doco PN 109 449 200Usiminas PN 3 695 050 610 00 Votec PN 100 000 000^.jfnitri ON 2 65/ 952 245.00 Telobros PN 79 428 500Brahma PN 701 312 243.00 Fnv-Ve.culos PN 50 400 000Cernig Grupada PN G 779 393 418 00 Mannesmann f'N 45 010 400Atacru/ ON E 744 000 000.00 Cernig Grupada PN G 41730 900Telebras ON 717 455 960.00 Unipar BN G 39 505 000

Mercado à vista [J lote

Qtd. Fecti. MA* Mm. Méd OfortA»Osc. Compra Vonòn I.L N"Ano Nwq.

Proços por mil nçõos0.Progresso PNBacon ON 19 1CU fOOBarmri l>N  1125 136000Bonq Mimo PN.. .Clímax BN 2OBM.O0Of abrica B.inqu ON EFttwm PN

270.0031500 228/0
14b 00.'Vi CO 3634 14

J B Duartw PN , so MI um S PN 1UJ.00
Mullet ON 4», lyj .• 00 200 00 **00.00 2CC -.v "JjW
Mullet PN J''i43l^00 1'J6i'jO 52100 82 01 UI6.65 26 64 100.61 10>00 9/6 '9
Patteneti PN 2649i; 1C»j 76 0) /50U ."6 U0 /6 00 U (A /6.00 ttJ.OQ j 12.50Prono' AN j io 00Usiminas ON 20 COO 000 1/UJ.OO 1/5000 1/50.00 1/50 00 EST 1360 00 IrtOGOO »11*>Usiminas F>N 2/41.290 400 143993 1360.GQ 1300 00 l.«44 2d 2.6/ 1291.00 IJOOOO W2./9Votec ON .'4 00 30 00Votoc PN IOC (XO 000 24 00 24 00 24 OJ 24 00 ESI 24.00 355 02

ProçoB por oçào¦ Abe Xtnl AN
AceStUi ÓNAcosita F>NAcos Villarw» PN -G-.
Ailjbos Trovo Pt4 ...«Alturas ON E-Alparoatus ON ...Alpargatas PN..

140 oo 140 oo
2'«) 1100 00 1100,00 000.00 1002 31

200 4 701.00 4/U100 4/01.0) 4-\

150.00 104 CO• 3500 CO950.00 1100 00000004 604/oq yj

'J28V.<
11tó t3

.Antarctica Pt) AN -G- 700 COO 365 00 >v>!0 Jnb Jt>b i*jAntarctica Pi BN . . .. Ii.ti 700 2300.0U 2300.00 2300 CO 2JOO 00At.Kror BN -E ...... 14;«) /HOO.ai 7«<XJ(0 7/0C.00 77faj MAracrjzON-E 93 100 BOOO.CO BOlO.OO 8COJ CO 8000.00Arte* PN Arthur Lange PN 55 000 0 6/ 0 6/ 0 f>/ 0 67Aíovpdo PtJ¦BAmwomaONy America Sul PN -G-
fl Brasil ONli nms.i 0»4 -H

fvavtB Brasil PN -R
B Cr««j Nactona WB Economioj PNB f^.-rc Brasil PNB No> deste ONBatiirt Su< AN
Bametindus ON E--f>aniorirK}us ''ar ON E-Bamenndjs Seg c -
Bífnese f t
(>arief>pa ONBai>w.pa PUBa rx*. lado PtjBrtptista S»t»a RN
Barba'u Í»NBa'de»<a ON Fiu'reTo BN

1/4 200 236,01 237 00 222 00 233 3 4^-200 213CO 213.00 213 00 213 002 650900 279.00 2/9 50 255 00 26/. 72 3,72-28 -fcO ;*J0 00 XA 00 240.00 2W tic
6 800 6199 62 CO 619) 62 OJ 102W50 COO 180 00 IrtO.OO 1W3 00 ItO CO

234 000 60.00 68 UO ti8CO 88 00 /.92150 OUG \«2 CO 92 OJ 92 U0 92 CO1^r»4C.C 73 00 /3 00 73.00 73.00 4 tijlOOCO 31)0 3 00 3 01 3 0J9 * 400 1/00 1/ 00 15,60 1t> «U 0 96-18 41/50J 19XW 19 00 1/.51 18 44 150-11000 00 15b 1 Sb 1 50 1.56 3 33
2 050 COO 3 85 J A5 365 3 79 1 56-

Be»0o M.oeea ON . .. 320 100 650 00 KOOO 500.0) 815/5Bclgo Mir-wra PT4 195 100 u»0Q odCO.) tviOOO 6/6'5Betpfato PN. 11000 003 0b5 074 0 6*> 0.65«TV.n(»«ON /hCCO 131 131 1 jt 1 JtBemgePN /5COO 110 MO 110 110

1 554.124 41

t*a'>co AN
Ü#rv,tu«ric<j BNb*ia ANCM> BNBicteas ANBk»t<f«s ONftomt.rf.) pt4B'adev^) ON"1 <ÍMd*V_o RN
B''»-5eí»aj Io» ON&f«».Vv*oo Ti, PNONB'ahmj »>N^6r«sitxa ffJ ..B»avk>1c« PN G ...¦ Ceern» Mirv»rPNMiOfaüi RN -R
Cittat PN
Camecari PN
Car-b-x i PN
fc*isa jow Srfv PN

14 050000 14 y?. 44.00 40 CO 4121 7.329 200 1JOCO 130 CO 1X00 1X00 3.51-252KW 14b CO 145 03 1401'O 144 /4 024-200 165 00 165 X 165 CID 166 2 94-139CO 170 175 1/0 170/6 2 42-IX 636 635 X 636 K36 X1 '>54 JX 50tX 50t- X 500 50268 0 •**-
370 OX 23COO 230 X 220 22C 54 fe W

1750 000 360 01 350X31 ."feOf.i ^Ci •'1 IX JX 360.X .VCOJ J60X 360 X

165 10 1/X1.0J 7800.00 312.W. 5257.16 1
2 80 3.400 67 4/8 5/ 160.X 65 X31.X8.45 9 X23/ X 245.00 424 92 2/213 X 2X00 127b X 2/9 X 444 10 76241 CO 275.X 42b CO54 X 62 OJ 698 .01!tv5X IX X 3/0.59 26 0b 7 00»'jo0 aJ85 3/0.32 24/4 .'4 t4J/.20 13 CO 200 X 11620 36/.6J 4IBM 19 19 365 94 811 50 4A5 89 32/0 X3A5 4 10 9498/ 45000.X2.9b000.00 505 38 3661 OJ W«49 40.60 Otfi 309 52 346/85 1434 .'8 iax801 0 75520 8 X20 X XX42.X 764 28 13130 00 4 ,*3 14 1IX,X 4/b.l3 11r-*986 1528 7b 4/XX 18S.99 15ft>X 519 XX) 234 i»/ £1235.X 432 43 3IX X083'Jtfj CO 370 X i'J>' .V) 1J64 11 X12 X 20 X

Qtd. Fech.
Oferta»

0»c. Compm Veoda I.L M°
Ano Nog

Cal LoopokJina AN -G-.. 3 9X0X 270 2.70 2 00 2.61
Cbv lr»d Mecam PN-G-. I 4T»1 1500 00 15XX 1500 1500.X
CodroAN-G- 6 ftX 211OJ 21IX 21VX 211X
CeOroBN-G- 2C1X 211.00 211.00 211X 211.X
Cedro ON G- 3X 2X.X 2X.X 2X.X 2XX
Cemig Grupada ON -G-. 4/0 IX 14 01 14 X 13 26 14 31
Gufntg Grupada PN -G-. 41 7X9X 18,X 19,49 l/.bt 18.68
CeqON B441COO 2.B0 2.85 2.70 2.X
OipPN 10X 1011X 101VX 1011 1011.X
Cevai PN 470 0X 20.19 20.19 20.10 20.11
Oquine Petroq A74 .....
Coíap PNColde* Fn^Of PN 40 0X 4.00 4X 4 00 4.00
Contab Pf< ....
CoratBotor Bí< X0X 17.X 1/X 17.50 1/.X
Copone AN 32 9X 14X.X 14X.X 14X.X 14//.72
Corrêa Ribeiro Ptí
Cosigua PNCrormjrON 42 4X 1X.X 100.00 IX.X IX X
C:a'tna PN -G- .....
D F Vasconcelo PN
Deswnbanco PN .....
Dr>b Ind Com PNDccas PN 40 0W 51,12 51.12 45.X 49.59
Dona Kabel PNDurnto* PN .....
EbertePNG- 3CD0 0X 10.50 18.M 18.60 18.58

Elebra PN .....Elotrobras AN .....
Eletrobras BN 25637 3X 7X.X 7C5.X 672.00 69/,31
Elotrobras ON 268 COO 595.X 505.X 580.X 593,58
ElumaON .....Eluma PN ....Embraor Ant.PN 10 OX 74 X 74 X /4 74 03
Eruuta PN .....Ertcs&on ON .....Ericsson PN .....Estrela ON -G- 3X 13 X 13.X 13.X 13.X
Estrela PN -G- /X 17.X 17.X 1/.X 1/X
Eucatc* PN E- .....rerro Ligas PN -G-... 3 240 0X 4.10 4.M 4.10 4.15
Fertibra* PtiFerlisul ON 60 4X 4 30 4 30 4.X 4.30FortisuIPN. . 6X 3,70 3.70 370 370Ficap PNFinofCl 296600 5.70 5 /0 5 40 5.64
F nv Veículos PN X 400 000 3.95 4.X 3.95 4,X
Ga/ola PN GGurg«)l Motores ON X COO 45 X 4b,OJ 45 45 XGurgol Motoros PN 2X000 25 X 25.01 25.X 25 XGurflel Part PN
Heriofl Cia PN 40 000 53/.X 53/X 53/.X 53/X
Iguaçu Café BNIneparPN /9200X 1.24 1 24 1.13 1.18Ipiranga Dis Of4 .....Ipiranga Os PT4. 25 COO 36,X 36.X 35 35.XIpiranga Pfrt ONIpiranga Pet Pt4 •Ipiranga Ret ON.. .....Ipiranga Rot FW .........IptacAN-G- X0 IX.X IX X IX 100.00Itap PNttnubanco ON 4 ,"X 730 X 730 X 7X OI 730.WItaubanco PN 233 9X 731 X /40.X /X 730.02itiusaON ....RautMC PN IX 0X /'«5 7.9f> 7,96 7.95
3oao Fortes ON 600 740.00 /40X /40 /40 X
Kalil Snhbe PN ...Ki»pler Weber PN -G 2 8X X0 10.X lOiO 10 10.X
Iam Nnc Metais PN 9 COO 8.."9 8/9 8 B U
ligMON 1/ 097 6X 438.90 440.OJ 3X.OJ 414 79
lirnasa F^J . .
loi AmerKanas ON ....
Magnesita AN 1 /490X 13X 13 10 13X 13.01
Maio Gaito PNManryismann 0*4 14 625 0 0 3.X 3 /0 3.X 3 51Mann«*smann Ft4 45 810 4OJ 2.15 2.25 2.1b 2i"3f.V»nd<»» Jr Af4Mendes Jr BNMesbla ON -E
MesWa F*N -E..... .f.Vjtal Lrjv«» F*NM ntHrtcao Amap (t* 56-jáXO 5 20 5.20 5.10 5.19Moinho Fluro ON .....Mointví r*oa6i
Moinho O*» .Moinho Santir.1 RN . 3 3X 50XX 5X0.X XX.X I0X.XMontreal FT4 -G-
Multítel 04 •Muititel F^i ....
Nacional ON 2 0X 320 X 320 X 32000 320.00Nar.ional PN XI5X 320 X 320 X 3X.X 320 X
Olvnbra PN ....O»on FtJ -Ct-
Panvel ON -H- 2X00X 2.X 2.70 2M 251t*apei Sinao F»N -E 1Ü5XO 7/X 7/.X /5X 75,10Para Minas RN -G
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Mercado à vista ? fração

Tipo DBS Quantidade ProçoMédio Vulor (Cr$) % valorTotal

Usiminas ON 99 1 000 00 99.00 0.002 1Usiminas PN 109 673.00 12/.35 0.002 2Prafoa por AfAoBBrasil ON 569 110.41 6/3/5.45 1.0/0 BB Brasil PN 270 139.// 3/ 738.00 0.599 5Bamerindus ON E- 220 70.00 15 400.00 0 245 4Bamerindus Sog.... PN E- 40 50.00 2 320.00 0.03/ 1Banespa ON 66 /.50 496.00 0 000 1Bradesco ON 348 Z9.94 2/ 020.00 0.442 6Bradesco PN 009 90 49 00 449,00 1 2/0 10Brndesco Inv ON 25 05,00 2 125.00 0,034 1Bradesco Iriv F'N 621 94.45 50 655,00 0 931 11Brahma ON 24 320.00 7 600 00 0.122 1Brahma PN , 291 263.46 76 66/ 00 ' 1.217 5Cedro AN G- 76 211 00 16 036 00 0.255 1Cedro BN -G- 16 211.00 3 376,00 0 054 1Cedro ON Q- Id 200.00 3 600.00 0.057 1Comig Grupada ON -G- 10 13.21 23/78 0.004 1Cemig Grupada .... PN -G- 150 11.09 1 /53.50 0.02B 4Copene AN 50 700 00 35 000.00 0.556 1f itreia ON -G- bO 6.50 390 00 0.006 1Estrela PN -G- 20 0.50 1/0 00 0.003 1Ferro ligas F'N -G- 6/ 2,05 13/.35 0,002 1Fmor Gl *>3 5.44 342.90 0 005 2Maubanco PN 34 500.00 19 Z2U.00 0,313 1Joao Fortes ON 00 740.00 59 200.00 0 940 1Klabin PN 75 1 0/0.00 140 250 00 2 227 1Mannesmann PN 90 1.10 99 00 0 002 1Mesbla ON F 30 3 000 00 90 000 00 1 429 1Mesbla PN -L 10 3 750 00 37 500.00 0.595 1Micbeletto ........ PN 75 0 60 45 00 0 001 1Nac»onal F'N 2 320 00 0 640.00 0.137 1Para.bu"3 PN 64 3.00 252.00 0 004 1Paranapanema f»n 32 20 50 656 00 0 010 1Perd.gao PN 25 0.35 0 75 1

Pr®«;o % valor N doTituloi Tipo DBS Quantidade M6dio Valor (Cr5) Total Ne<j

PetrotKftS ON 113 3 099,11 440 600.00 6.997 ' ?F'etrobras PN 253 7 321,73 1 052 400.00 29 416 7FlarxJon PN 95 16.50 1 56/ 50 0.025 1Ronoor Hermann... F>N 40 5 000.00 600 000.00 9,520 1Samttri ON 60 2 000,00 160 000.00 2.660 2Samitri PN 100 1 570.00 157 000.00 2.493 7Solorrico PN 50 400,00 20 000 00 0.310 1Souza Cruz  ON 30 1 000 00 330 000.00 5.240 1Tolebras ON 27 60 32./1 903 10/.50 14.34 450Tolebraa PN 22 534 42.00 966 385.00 15.346 306Telerj ON -E 510 44.29 22 944.50 0.364 11Tolerj PN -E 396 60,63 2/1/0,90 0.432 11Ucar Carbon ON -G- 134 13.05 1 749.45 0.028 3Unipar BN -G- 00 3.60 294 40 0,005 1Valo Rio Doce PN 10 130.00 1 300.00 0.021 1Varig PN 57 160.00 9 120.00 0.145 1While Martins ON -6- 260 4,46 1 193.15 0 019 5EmprMM mm »ttuMffo mmpmc 1*1• C Brasilia PN 05 1.15 97.75 0 002 1Total 57 109 6 297 303.23 904

Mercado de Opções

Operações
Prfanio % Valor N* daC£d. THufea Tipo DBS SAoaa Exarc. Quant. Oft M4i Mi*. M4d Valor Total Meg

ELET Eletrobras BN CFI 7M CO 36900 75.00 80 55 68 19 2 516 643 5XX 23.9X 258ELET Eletrobras BN CFM 950 00 18 830 9 50 14 99 7 00 10 03 188 884 900 1X1 140LAIT light 0*4 CFF 350 670 120 120.00 XX 111 34 74WOOOOXO 0711 10LAIT light ON CFM 400.00 2 55-0 MX XX XX 69 14 175 320 OK 1 Ml 12LAIT light ON CFJ 450 00 5 930 40.00 40 14 25 81 153 104 500JJO 1460 64LAIT I.Kjht Of4 CFK 500,00 1 7M 23.X 23,X 9X 18 40 32 202X0X0 0.30/ 13VALE Vale Rio Doce PN CFG 200.00 2 950 65.00 66.00 62 64 ?8 189 650 030X 1X8 9VALE Vala Rio Doce PN CFI 260.00 306S80 25 26X 16 20.626 329 181 0» X 335 10/5VALE Vale Rio Doco PN CFK 320.00 238 790 4 10 5.9 2 3 34 798 254 CO) X 7 610 443VALE Vala Rio Doce PN CFM 380.00 326X 1.00 1 05 0 79 0.89 29 252 0KX 0.279 20VALE Vale Rio Doce PN CFM 410 4 480 0 45 0 45 0 40 0 44 1 992 X0 X 0 013 4

Posições em 28/05/92
Praco da Quant, am Aberto N" da po«i^6«a PreviaC6d Tltuloa Tipo DBS S4ria Exarcicio Totaia Cobartaa Titular La evador AViata

BB BBrasil PN CFM 300,00 10 950 10 950 2/8 06BB B Brasil PN CFK 360.00 1 000 1 000 2/8 06BB B Brasil PN CFI 380,00 7 500 7 500 2/8.06BESP Banespa PN CFB 20,00 200 200 18,72CMIG Cemig Grupada PN -C- CFE 239,05 581 559 0 00CMIG Cemig Grupada PN -C- CFI 319 05 2 970 2 9/0 21 0,00CMIG Cemig Grupada PN -G- CFO 22.00 2 / 215 25 480 19.46CMIG Cemig Grupada PN -G- CFR 26.00 4 500 4 500 19 46ELET Eletrobras BN CFA 400 00 10 600 4 470 22 21 718 48ELET Eletrobras BN CFC 500.00 6 060 6 060 /18 40ELET Eletrobras BN CFF 600.00 1 000 1 000 718 48ELET Eletrobras BN CFI /50.00 130 995 115 331 329 230 718.40ELET Eletrobras BN CFM 950.00 96 335 43 810 324 133 718 48ELET Elelrobras BN CFN 1000.00 1 500 640 10 14 718,48ELET Eletrobras BN CFO 1 050 00 50 15 718.40LAIT Light ON CFE 325.00 50 50 407 07LAIT Light ON CFF 350.00 10 560 7 /00 49 36 407 0/LAIT Light ON CFM 400.00 11 3/0 10 520 33 16 40 / 0/LAIT light ON CFJ 450.00 24 9/1 22 461 100 53 40/07LAIT light ON CFK 500 00 4 100 1 770 29 15 407 07F'MA Paranapanema PN CFI 64,00 34 000 34 000 43 5/USIM Usiminas PN CFM 1900 00 200 000 200 000 1381 20VALE Vale Rio Doce PN CFG 200.00 6 700 550 10 252.99VALE Vale Rio Doce PN CFH 230 00 23 100 23 000 252,99VALE Vale Rio Doce- PN CFI 260 00 370 270 277 130 440 236 252.99VALE Vale Rio Doce PN CFK 320,00 817 760 415 479 827 476 252.99VALE Vale Rio Doco PN CFM 380,00 449 770 143 981 600 21/ 252.99VALE Vale Rio Doco PN — CFN 410 00 103 120 47 310 105 55 252.99VALE Vale Rio Doco PN CFO 440,00 3 200 53 252,99
Totmin por v*nc/m«n(oJun 2 360 577 1 408 489 2 969 1 572Total 2 360 577 1 408 409 2 969 1 5/2

Quantidades efetivas em 28/05/92
(A) (B)lmrar B/A) Encarramanto Aumantoa Exarc. VariagAoCAd Tftutoa Tipo Sirie Total• No Dta Compra Vanda Docum. Compra Vanda dodia afatma

ELET Eletrobras BN CFA 5 640 690 12.23 3 440 3 340 2 200 2 3X 460-
ELET Eletrobras BN CFI 55 110 31 000 56,25 38 060 4-1380 430 1/050 10 /X 3 240
ELET Eletrobras BN C^M 24 800 10 820 43.48 14 220 16 125 10660 8 /55 5 355
I AIT light ON CFF 410 140 34 14 350 300 60 110 100-
LA1T light ON CFH 600 0.00 600 600 0
LAIT light ON CFJ 5205 t 245 23,91 2015 2 905 100 2 390 2 220 550
LAIT light ON CFK 50 O.X X OX
VALE Vale Rio Doce PN CFG 3C20 10 0.33 2 020 10 1 000 3 010 1 000
VALE Vale Rio Doce PN CFI 241 670 182 080 75.67 205 200 219 170 600 35 970 22 OX 920-VALE Vale R.0 Doce PN CFK2155X 102 030 4/,33 112 220 176 549 103 330 39X1 28 31*.
VALE Vale Rio Doce PN CFM 43 /10 5 430 12.42 30 010 22 900 500 5 700 20 /30 12 360-
VALE Vale R.0 Doce PN CPN 2 300 OX 2 300 1 200 0 HX 1200-

Total 598 14b 334 245 418 635 407 639 1 630 179010 110 00a 23 906

Mercado a Termo

Valor diário dos contratos a vencer Quantidades a vencer
Data Valor Data Valor
01/06/92 3 151 460 000 00 22/06/92 5 325 795 0004-'06/92 9 605 500.00 24/06/92 4 / 252 500 X11 >06/92 385 609 150.00 26/06/92 16 800 000 X12/06-92 34 028 000.X
QuanHdadam a veneer
Data Cód Tituloa Tipo Quantidado
01-06/92 VALE Vale Rio Doce ON 13 000 00004/06/92 AHCZ Aracruz BN 60004/06/92 BE SP Banespa PN 200 000

Dnta C6d Tltuloa Tipo Quantidad«t
11/06/92 BRUM Brumadinho F>N 2 000 00011/06/92 CBN Cibran PN 046 00011/06/92 CESC Celesc ON 60 00011/06/92 CM A Mmeracao Amapa PN 13 000 00011*06/92 CSBR C Brasilia PN 10 000 00011/06.-92 EAA Aco Altona R4 15 00011/06/92 JBD J B Duarte PN 1 040 000 00011/06/92 LAIT Light ON 200 00011/06/92 MOOT Moddata PN 500 00011/06/92 REEM Rhoem F>N 415 00011 >"06/92 RIOG Riograndonso PN 200 00011706/92 TLBR Tolobtas F'N 400 000

Fundos de Investimentos

Fundos Mútuos de Ações ? (Renda Variável)

DenominaçAoBan«r| BCA (RJ)Bemge de Acoos (MG)... Bo/ano Simonsen II (RJ)Bo-rano Simonson-Cnrt (RJ)
Bozano Sirnonson-Fundo (F4J).Chase Flo<mi* (RJ)Chase Fie «par (RJc Chase Manhattan |FÍJ)Chíise Select (RJ) ...
City l (FU)Economico |SF>)Fator tRJ)Fundo BBM (RJ)Garantia (RJ) ....
Multiplic Ativo (SP| .Muitiplic (SP) Prtmus (RJ)Sair d (SP)

DenominaçAoFinam  
Finor
Fiset Pesca
Fiset Retlorestamento..
Fiset Tunsmo

VI. da Cota Rantab. Acum. Pntr. LiquidoOBS Cr» NoMDi No Ano Cr*1 / 093000 12 63 293 23 3/ 349 006 87914 227.069100 27 45 252.61 2 480 082 9071,292226 12 26 265 85 10 245 332 090262.22 7062 12 05 241.28 7 490 620 5101.050032 4 05 214,54 2 402 034 08020 730.590064 12.56 107.39 0 004 005 0695 314,344656 7 /2 221.39 41 009 69 / 333111061544 8 40 220.45 0 060 9/6 2991 633.975547 B 53 231.40 12 990 223 /9070 /65.2500CXJ 14 32 360 09 1 042 611 62460 105006 18 81 279 92 36 479 160 170493 913.544916 33.')3 194 198 014703.140000 2 020 469 2/818 291.070189 11.85 303 89 2 / 49 / 908 405483 067.293694 1 02 264 31 942 331 55499 6*0.103504 2 42 202 18 10 0/4 006 2322 273.209/51 17.29 420'U 1 272 001266150.401090 972 297.05 502 /61940
rDL 1.376

Valor da Cota Ptttr. Liq
Oba N° da Cotas Cr* Cr*

11/ 79/ 919 /02 2 88 340 112 611248
55 12 / 805 456 15 91 677 553 914 /24
5 233 503 960000 7 30 38 283 OX
9/ 230 083 944200 35 30 3 433 005 OX
5 401 519.111 IX 68/1 371 16/X0

Fundos de Investimento ? Capital Estrangeiro

DenominaçioChase Brasil (RJ)Cooe^ui (RJIFator Fice íRJ)MuMiplic (SP)

Fundos PAIT
Deoominacao
BVRJ-Elile (RJ) 

VI. da CotaCr*21 736 066665109 6/3 OX 55189053 / IO 1/4 6608:44 803 844 452 7X

Valor da Cota Rentab Ultimo*
Cr» Trinta Diai

Patr. LiquidoCr»8? 025 *58 732
91 //0 095 Z4.J

6 599 154 344960 168 69 J

Patnmoeio Ltq.
Cr*

Fundos de Aplicação Financeira

N doNo(l

VI. da Cotn Rentah. Acum. Patr. LiquidoDnnominatio OBS Cr» No MAa No Ano Cr»Banerj Fat (RJ) 10/9 03/400 16 /1 1/4 48 335 523 021 42/Bomge Aplicacao (MG) .*40 62653 21 0/ 1/4 39 333 930 0/1043Bobton Cash (SP) 1 2/4 422000 17 40 1/2 2/ 164 325 519254Chdbe S Savings (RJ) 102 513 5/2013 14 61 16676 1lie63825 92/Economico (RJ) 1 4J4 /19031 16.48 1/3.26 353 015 329 693Fator F A F (RJ) 491490 476106 17 72 179 92 J 064 301 086Sdtra Over (SP) 1597 90693 17.61 173 90 3/1 095 724 459
Fundos Renda Fixa

DooominaçAoCEF A/ui Fn Empresarial íRJ)CEF A/ulFi. (RJ)Banerj Fu (F1J)Bemge Empresaria!.(MG)B»*mge RF (MG)Boston Corp I (SR)Boston D I (SP)Boston Invest (SR)Boston Personal (SP) Boston Poup (SF*)Chase Empresarial (RJ)Chase Fleunvest (RJI .. .Econômico Fundo P Jur (SP)Economico (SP)Itau Money Emp (SP) Itau Money Marhet (SP)F>f imus (RJ) .Safra Corporate (SP|Safra Open O I (SP)S«itra Personal lSP)Sdtra Pnvate Dl (SP) ...

VI. da Cota Rantab. Acum. Patr. LiquidoOBS Cr* No M4» No Ano Cr*8 12 696603 10 5 202.60 62 431 690 7800 12 007969 10 h4 205 61 100 67/1/0 /678 1 335.144500 10 14 20 / 00 2 247 /30 0520 2 609714600 24.30 209 5/ 25 203 611 1130 26 256.912460 24 46 215 05 15 892 400 2520 340 902.050000 20.21 200 93 146 23/ 50» 2600 0 402 509000 20.25 209 43 09 042 459 5320 361.619100 20.03 206,// 162 349 0/6 3200 3 576.595000 20.11 2C* 63 46 234 508 <*5ft0 197 995300 19 79 204 60 5 910 300 1206 34 451.900465 16 60 199 35 /3 963 405 2046 208 969201 16 34 197 76 106 064 /45 5230 12 042239 19,14 214 50 20 390 115 9700 42 340505 19 15 216.20 20 244 739 286U 1190251 10 85 20/ Z6 105 449 705 7420 253 227103 19,01 210 26 310 606 13* /350 153 673 448120 20 05 206 24 6 443 5270 969 140735 2-3 20 210 00 259 5111/36/06 650276 20.14 2<*3 06 141 976900 12124' 370/54 20 10 20/ 02 91 200 192 2964 495131 20 04 200 20 30 008 546 376
Todas as informações canstantes dessa relação sao de responsabilidade eiciusiva dos administradoras doafundos
ÜfcjPos»cao em 22/05/92 07lPosK.au em 25/05/92 OOFPosk:«o err, 26 05.92

CONTA VERDE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FAF 
/K

Aqui o seu dinheiro cresce a curto prazo sais ws?
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Noticiário do SENN

Trilux já voltou
a ser negociada

f oram reabertos, ontem, os negócios com as
as«Ws da Tnlux (TLUX). após a empresa divul-
gar que iniciou, na mesma data, o pagamento do
dividendo de CrS Kl7.000 por lote de I.OOO
avões. mediante a utili/açào de parte do lucros
acumulados, confonne deliberação tomada pelo
conselho de administração na quarta-feira. Os
acionistas da Tnlux estão sendo atendidos na
Rua Voluntários da Pátria, 45. 12" andar.
Norma:
As'òcs nominativas: desde 2t)/05<<)2 ex/dividen-
do.
Observação: a codificação da negociação no
inovado á visU cTLUXONE— eTLUXHNH--

Veplan deve divulgar
deliberações de AGO

As bolsas de valores solicitaram à Veplan
(VlPl ) as principais deliberações da AGO de
({uarta-feira. estando as negociações com a em-
presa interrompidas até o atendimento do pedi-
do

Calendário de

privatizações
•\ Comissão Diretora do Programa Nacio-

uai de Desestati/açào comunica que são as sc-
guintes as próximas etapas dos processos de
privatização em andamento:
Dia K>iinto
0l/0<> Inicio da pri/ identificação para Àlcalis
IN 0(» Término da-> visitas a Siderúrgica de Tu-

barão
10 06 Inicio da pré - iden 11 ficaçâo p.ira Siderur-

gica de Tubarão
2f> 06 Termino da pré-identificação pura Alca-

lis
06 Anúncio do resultado da pré-identifica-

çào para Alcalis
30 06 l eilão de Alcalis
06/07 Publicação do Comunicado Relevante

Liquidarão financeira do leilão de Aica-
lis

14 07 Término da pre-identificação para o pri-meiro leilão de Siderúrgica de Tubarão
I ^ 07 Anúncio do preço-tninimo atualizado pa-ra leilões de Siderúrgica de Tubarão
16 07 Primeiro leilão de Siderúrgica de Tuba-

rão
Anúncio do resultado da pré-identifica-

ção da Siderúrgica de Tubarão
17 07 Reabertura da pre-identificaçáo para o

segundo leilão de Siderúrgica de Tubarão
20 07 Divulgação do resultado tio primeiro lei-

lão da Siderúrgica de Tubarão
21 07 Término da pré-identificação para o se-

gundo leilão de Siderúrgica de Tubarão
22 07 Liquidação financeira do primeiro leilão

ila Siderúrgica de Tubarão

23 07 Anúncio do resultado da pré-identifica-
ção para o segundo leilão de Siderúrgica
de Tubarão
Segundo leilão da Siderúrgica de Tuba-

rão
27 07 Divulgação do resultado do segundo lei-

lão da Siderúrgica de Tubarão
06/08 Leilão de Nitriflex
12/08 Leilão de Posfcrtil
20/08 Liquidação financeira do segundo leilão
da Siderúrgica de Tubarão, com adicional do
primeiro leilão
Até 18/09 liventual leilão de sobras de Copesul
Até 30 09 Inicio da negociação em bolsa das
ações da Copesul

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:
Agroceres (SAG)1— deixam de ser negociados
recibos de subscrição.
II Mcrcántil SI»(HMSP) — atíòis escriturais ex
dividendo mensal (CrS 0.02 por ação).
Banfort (BPF) — ações nominativas ex/dividen-
do mensal (CrS 27,73 por ação).
Bradesco (BR A D) — ações escriturais ex/divi-
dendo mensal (CrS 0,05 por ação).
Bradesco Investimento (BRDl) — ações escritu-
rais ex/dividendo mensal (CrS 0,05 por ação).
Itaubanco (B1A) — ações escriturais e.x/di\iden-
do mensal (CrS I por ação),
l ojas ! Ierin£ (I..HI:) — úllimiidi.l para ncpicur
direitos de subscrição.

Comunicados da BVRJ

Corretoras registram novos
operadores para o pregão

A Bolsa lio Rio n-cchcu pedido de repsiro
de operador das sociedades corretoras abaixo. ()
pedido pode ser impugnado por qualquer corre-
tora. por escrito e fundamentadamente, até a
data limite indicada.
Operador de pregão sênior:
•José Jorge Cionçalves (fibano CCV S A. ate
30/05,92)
•Celso Joia (Magliano S/A CCVM, ate 02,06
92)
•Délio Vieira da Silva Júnior (Garantia S A
CTVM. até 03 06 92)
* Paulo Roberto Torres Scalércio (Concórdia S
A CVMCC. até 03,06/92)
'Charles de Sirovy (Atlântica CTVM Lida . ate
06/06 92)
•Ricardo Sou/a Trulio (Ponto 3 CCVM S A.
até 04 (Ki 92)
*1 iii/ Carlos Ventura (Vega S A CV, até 09 06,
92)
•Ronaldo Ferreira Silva (Caravello S A CVC,
até 10 06 92)

InformaçòM 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 X —«.Mi,; dia 28 —28,70%; dia 27 —
26.31%; dia 26 —26,69% e dia 25 —26,30%.

Empresas ft Marcados

Embraer deu licença a
todos os funcionários

A Embraer (EMBR) confirmou que conce-
deu licença remunerada a todos os funcionários,
devendo parte deles retornar em 4 de junho e
parte em N de junho próximo. A empresa preten-
de se reestruturar, durante este periodo. para
reduzir cargos e força de trabalho, sem que estas
medidas afetem sua capacidade produtiva.

Microtec propõe
fechar o capital

Na assembléia geral extraordinária do pró-
ximo dia 5. os acionistas controladores da Mi
crotec (MCRT) vão propor que se submeta á
Comissão de Valores Mobiliários o pedido de
autorização de cancelamento do registro de so-
ciedade anônima de capital aberto, com a reali-
/ação de oferta pública de aquisição das ações
em circulação no mercado, pelo valor patrmio-
mal apurado em 31/12/91, de CrS 45.92 por
ação. corrigido pela TRD de 01 01/92 até o
efetivo pagamento.

F.ngesa paga segunda

parcela da concordata
A Lngesa (l-NGS) informou que já pagou a

segunda parcela da concordata preventiva, re-%-
tando poucas pendências jurídicas relativas a
alguns credores. O processo esta seguindo o
rumo normal.

Banco Crédito Nacional
compra ações próprias

O conselho de administração tio Banco Cré-
dito Nacional (BCN), reunido na quinta-feira,
decidiu comprar as ações de sua emissão em
circulação no mercado, para aplicar reservas
disponíveis porque a cotação das ações esta
abaixo tio seu valor patrimonial Serão adquiri-
d.is até K'l hW I tll ordinarias e 329 2S2 •17'- pre-
ferenciais, no prazo de trés meses e por mtermé-
d 10 da Corretora BCN S A-Valores
Mobiliários.

Papel Simão encerra
a colocação de títulos

A Papel Simão (PSIM) comunica que foram
totalmente subscritas e integra li /adas
I 052.775 874 ações preferenciais escriturais,
sem valor nominal, ao preço de CrS 73 cada \
operação foi autorizada pelas RC As de 29 de
.ihrtl e I I de maio de 1992 e homologada n.i
quinta-feira
Observação em 29 05 92. deixaram de ser nego-
ciados recibos de subscrição

Marisol retifica o
valor do dividendo

A Marisol (\1IVj informou que o valor do
dividendo, a ser creditado em I 5 de junho provi-
mo. é de CrS 2.95 por ação e não de C rS 2,36

como constou nas AGO/E de 29/04/92. O valor
será corrigido pela variação da U1IR de 02/01/
92 a 11 06 92.

La Fonte Fechaduras
paga CrS 1,15/ação

A partir do dia 22 de junho, a La Fonte
Fechaduras (LFON) vai pagar o dividendo de
CrS 1.15 por ação, a ser corrigido pela variação
da UFIR de 02 01/92 a 17/06/92, tudo de acordo
com as AGO L de 30/04/92.

La Fonte Participações
vai distribuir dividendo

De acordo com deliberação das assembléias
realizadas em 30 de abril passado, os acionistas
da La Fonte Participações (MLAF) recebem, a
partir do dia 22 de junho próximo, o dividendo
de CrS 1.20 por ação. que será corrigido pela
I I IK dc 02/01/92 até 17/06/92.

Odebrecht prevê produção
de US$ 1,8 bilhão em 92

A Odebrecht (ODBR) informou que no
exercício de 1991 a produção consolidada das
empresas controladas da Organização Ode-
brecht atingiu USS 1.637 milhões, sendo o valor
de USS I 069 milhões no Brasil e USS 568
milhões no exterior. Para o exercício de 1992, as
últimas estimativas indicam uma produção con-
solidada de valor próximo a USS 1,8 bilhão, dos
quais acima de USS 700 milhões a serem obtidos
no exterior. Caso estas previsões se confirmem,
a produção no exterior em 1992 será 24% supe-
nor a obtida no ano de 1991.

Monteiro Aranha não
emitirá novas ações

Durante as AGO I marcadas para a provi-
ma sexta-feira, a Monteiro Aranha (MASA) vai
propor o aumento do capital com incorporação
da reserva legal, sem emitir novas ações.

BB entrega certificados
de subscrição até 28/06

O Banco do Brasil (BB) informou á Bolsa
do Rio que. até o dia 28 de junho, espera colocar
a disposição dos acionistas os certificados repre-
sentativos das ações subscritas no aumento de
capitai homologado nas AGO l: de 29/04/92.

Eletrobrás tem lucro líquido
de CrS 517 bilhões até março
A l letrobras (l LIT) divulgou que. no pn-

meiro trimestre deste ano, registrou um lucro

liquido dc CrS 517 700.325 mil, equivalente a
CrS 15.79 por ação. O valor patrimonial da ação
chegou a CrS 2.131.34.

Títulos extraviados

Telesp
A Telesp (TESP) informa o extravio dos

seguintes titulos múltiplos:
Acionista: Roggero Ratti

PN 601.135.370 200
PN 601 135 171 200
PN 60LI35 372 95
Acionista: Olinda de PaUlo Pacce
ON 301 125 42f» 2000,
ON 301.125.427 100
ON V)l 125.428 43
PN 601 123 227 20(H)
PN 601.123 228 100
PN 601.123.229 42

Acionista: Hélio Albano Pereira
ON '01 156.900 1000Tipo < ert. iMrmiadm Quanlidadr oN 301.156.901 200(V-nfar* ON 301.156.902 X

ON 100.17K.2X8 ;iil ,.N rt)| 155.030 1000ON 100.056.644 2070 j.N 601 155.031 200I'N 400.174 14fi :(«, |,N 601155.032 7
PN 400.056.706 :i».'l

Acionista: Llmano lluinpheys CardosoAcionista: Rosa Akinaga
ON 301.129.798 1000ON 100 033.044 2174 Q?\J 301 129 799 MM)PN 400.033.045 2174 ON 301129.800 87
PN 601.127.583 1000Acionista: Zara Sartorio Parasmo pjvj 601 127.584 MX)

ON 100.354.759 1702 FN 601.127.585
PN 400.344.619 1703 Acionista: Natalina Tere/a Monssauto
Acionista: Flora Cesar Silveira Azevedo | 14^314 ->qq0
ON 301.115.663 2000 ON 301 146.315 200
ON 301.IIS.664 100 ON 301 146.316 100
ON 301.115.665 41 ON 301 146 317 4
PN 601.113.558 20(H) PN 601.144.031 2000
PN 601.113.559 KH) PN 601.144.032 200
PN 601.113.560 42 PN 601.144.033 100

PN 601 144.034 4
Acionista: Bruno Patricio da Silva
_ Acionista: Marcia Malta AntrobusON 301.137.696 10(H)
ON 301.137.697 200 ON 301.166.705 2000
ON 301137 698 2(H) ON 301 166.706 97
ON 301 137.699 95 PN 601.165.908 2000
PN 601.135.369 1000 PN 601.165.909 97

Demonstrates financeiras recebidas pela Bolsa do Rio

A Botsa t)e Valores do R»o de Janeiro dtvulga rHacao das errpresas que enviaram suas demonstracoes fmanceuas em 05 e
07 05 92

De acordo com a instrupio CVM 064/87 Quantidada
Data (Crt 1000) do

Emprata do Psriodo PatrimAnio Recaita Lucro Lucro PI Acdes
Balance liquido Li qui da Liquido 1000Ap6e« (1000)

Cata 3112 91 Anu.il 18 291 906 3 957 438 (2 152 703) (20 386 41) 105 595
Celm 31 1291 Anual 4409 578 5 019 522 101 044 871.07 116000
CresalEipoflatJofa 3112 91 Anu.il 1? 569 360 4 065 893 2 018 13 97 144400
Franqoiul 3112 91 Anual 61 276 674 97 039 050 (1 847 037) (633 85) 2 914000
Petlenati 31 03 92 3* Trim 7 830 364 (1 393 463) (11 600 98)

9 Weses 84838 824 21 302 817 (3 473 662) (29 960 35) 120 116
Springe 3112 91 Anual 41178 837 14 218 532) CT7 446 71) 153 699
Tru<ana Teitil 311291 Anual 10 438 051 5 308 141 (3061 988) (76 55) 40 000
Wofr&ley Roupas 311291 Anual 140247 856 84W 063 714 161 6309 11 319000

Perfil — Moddata

Ra/ào síKÍal — Moddata S/A Engenharia. Tele-
comunicações c Informática
Nome de pregão — Moddata
CMIro nnSENN — MD11I
C.G.C. — 42.517.177.0001-K6
Data do registro — 12 05 1986
1 i(M> das açôcs — ON e PN (escriturais)
Mi>idade principal —-empresa de administração

e participaçãoEndereço da s4-de — listrada dos Bandeirantes.
7966, (021) 342-51 51. ( ep 22738, Rio dc Janeiro
1 RJ 1
Vtcndimcnto a acionistas — Rua Sete de Sctem-
bro. W • subsolo • Banco Itaú, (021) 276-2112.
Cep 2(M)!0. Rio de Janeiro, (RJ)

l*rvskk'nte do Conselho — Fernando Otávio Jar-
dim
Diretor de Relações com o Mercado — Antonio
Ernesto Camargo Wanderley
Composição do capital — 150 milhões de ações
ordinárias e 50 milhões dc ações preferenciais
Capital social — CrS 1.5 bilhão
Patrimônio liquido (30/09/91) — CrS 362,mi-
Ihõcs
Valor patrimonial da ação — C rS l ,S I
Lucro liquido (9 mcM-s) — CrS 273.S milhões
Lucro por ação — CrS 1,36
Lucratividade das açiVes PN no SFNN —
1.226,66% em 20/05/92

Controle acionário
Ações ordinárias ( 1 .000)
Fernando Otávio Jardim 149.845 (99.89%)
Outros 155(0,11%)
Ações preferenciais ( I 000)
Fernando Otávio Jardim 29.969 (59.84%)
Outros 20.031(40.06%)
Ótimos direitos distribuídos
Dividendo — AGO E: 30 04/90; inicio: 2X/06/
90; CrS 11.12
Bonificação — AGE: 30,04/88; inicio: 25/05/88;
percentual: 200%.
Subscrição — RCA: 24 07 87; percentual:
42.S57|.I22140%, preço CrS I 5.X0

BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO

Resumo das operaçôea

Qtde Vol. em
(mil) (Cr$ mil)

Lote PadrSo 96 541 923 195 729 790
Concordat^rias 15 100 30 254
Direitos e Recibos 3.677 347 949
Fundos DL 1376 e Cert Privat 50 350
Morcado a tormo 100 33 413
0pi;6es de Compra 6.512 281 18 449 028
0pp6es de Venda 29 000 857 700
Fracionario  29 34 761
Total Geral 103 102 169 215 483247
indice Bovespa Medio ... 25 086
indice Bovespa Fechamento 25 912 (4 3.8%)
Indice Bovespa Maximo 25 954
Indice Bovespa Minimo 24 388
Das 53 ações do BOVESPA. 30 subiram. 14 caíram, oito permaneceram
estáveis e uma nào foi negociada

Oscilações do Mercado Oscilações do Bovospa

Maiores Utm
FNV onMultltel pnIpranga Pet on
Mulk* pnhvestec pn
TibMS pnaEíanrrsu* pnFitwn pnOlul Irani onKíarvm pn

Osc.

346
313
218
11811.7

Fech.
(Crf mil

•ÇÕ*«)

2000
2.353000

101 CO(.97
1 250 00

2603000
1.20
241

Cotappn
Agrcce<e$ pnSharp pnL«ght on
Brasil pn
P»rei lt on
Beírtpar pnParaibuna pnB»dtirra pnfcstrela pn

Osc.
O.)

17 1
11 1
10810.5
98
70
2.9
2,4
19

Fech.
(CrS mil

a^òes)

3000
tOCO4C0

WOO
280.00

92 00132
600

505 00
1625

Mercado è vista
Tltulos Otd Abt Min MM Mum Fech Osc

¦ Acvsita ON 3 700 3 200C0 3 200.00 3 351.35 3400 00 3 400 00 /
Ace*.'.aP*J 1000 1100 00 I 100D0 1100 00 1 100.00 I IOODO • 10.0
AcohV.llPfJ  191200 6M.00 660 00 66^29 670.00 666 00 -0 7
Addt>OS Trevo PtJ  5CXX) 4 40 4 40 4 40 A CO 440 10.2
Agroco'»»s Pf4 507 400 57 00 53 00 M 08 60 00 60 0C • 11.1
Aipargntits ON ....... 300 500 00 400 00 *-»167 WO.00 480 00 - 14.2
AJpargatasPN 605 300 240 00 240.00 242.75 250 00 245.00
Amor tnavng ON 16 W0 120.00 120 00 120 00 120 00 120 00 /
America Su» 0*4 500 000 930 9.80 9.80 9K) 9 80 -2.0
Airwna Sol PN . . 1686 900 9 00 8.50 8 88 9 00 0 80 22
Antrtrc Piaj. PNB 700 2 746 00 2 74500 2927.14 3 000 00 3 000 00 * 20.0
Aniarct No«il PN 24 200 80000 800 00 830 17 850XJ0 ftbOOO
Antarcftc Mg PN 18CO 46 000 00 45000 00 4b000DO 45000 00 45 000 00 ? 136

fVnhnirt PN
Urastl 0*i
Ikasil PN
Brasil ON
Braailit OU
tVa^rtcft Pfí ......
[Vtismolof ON
Br«vnoto< P*J
Bmrna J'nho Pf4
C«omi Matai PN
Caioa PNB INT ...
Cam.»C4»'i Pt»
Cb» ir«l M»k PN
&*r*C ON .
Cf^tng Pfi '
Oval PN
Chap«co Alim PN
Dil Hnring Pf4
C.Cri PN
Cim Itao ON
On Ituu PN ... .
C"Twp«ir l»í<B
Cotap PN 
ConlabPN
Confin».*nl,il PN .
Opas Pfi
Cop«"« PNA
CoríKftta PN
Cosigua Pti 
OUrtninas P^«
CrtK)'to Nac PfJ INT
Cianna PN
Doe Imbitutia ON
Docns PfJ 
ÜowaPN 
tXi'nto« PtJ
Ebwte PN
Fconorrxco PN ...
Elobra PN 
Eltnioifo/ PN .....
Eletrotwas ON 191 ....
FJetrobfas PNB r91
Eljma P»4 
Embfuco Ofi 
Emt>»aco PN
EmpfBi* PíJ ANT
Eni jUi PN
Ef»c«son ON 
Er«*«x> PN ....
Estrala PN 
Eterxt ON 
Eiicaloi Pf^EO ...

F Catagua/es ON
F C'iUgjiUirs Pt4A
FNVON 
FNVPN 
Fab C R».tnau* PN ..
Fp'frtM PN 
Fofro Ligas PN

ArtarctK: Pb PNA 1 766 500 365 00 3W00 362.24 365 00 364 50 -0.1 Fortibras PNAQyatacPN 30 000 10.00 WOO >000 >0.00 >0.00 -0 fefusul ONAiacrui ON ES >0 000 8 000 00 8 000 00 8 000 00 8 00000 8 000.00 Forlisui PNAracra7 PN8 ES 1J0 .*00 7A&000 7 000 00 7 712.36 7 850 00 7 800.00 -12 Ftbam PN * 
Art*»* PN 74b 000 3 00 3 00 3 13 3 15 3 15 - 50 fcap PN INTA*»p<u 0»J 2 814 800 2150 27 00 27.00 27.50 27.00 ? 1.8 F.nutxasaPNA 
AzwvocJo PN 5-' 000 58 00 56.00 %A8 58 CO 5600 Fo»)a Taofut PN ES „....Bat>ema ON 90 6601 66 01 6601 6601 66.01 -8.3 Frangosul PN —BaNxnaPN 90 000 65 00 66 00 6500 6500 6500 *83 FrtgoCffis PN -Bar*a Sol PNA 22000 2 49000 2 490.00 249000 249000 2490 00 1.5 ¦ Qa/ola PNBarrw-cxj Br ON ED 26000 8800 88 00 8800 8800 8800 -3.5 G-i'tjni
Bam^^d P»» ON ED 50 000 >0000 100 00 >0000 >00.00 >0000 * 11.1 ¦ Ind VlUarm PN
Ba-wrxl ON ED 76 000 72,00 72,00 72 00 72,00 72.00 l»x» ON
Bamerind S«g PN ED 331 400 72 90 72.90 72 90 7? 90 72.90 ? 2.6 in^par PN 
Ba^nPN* 42000000 26000 260 00 26000 260 00 26000 Investec PN
Ban^paON 735 500 >6 00 >600 >601 16.02 >€ 02 ? 0 kochpa Of4
Ba-*»paPN >39 i >6 000 >800 17.36 18.47 r) 30 >920 -6.6 kxhpePN
BancrteON 600 560 00 560 00 560 00 560 CO 560JD0 *02 f-a-vja ON
Ban ivji ON 000 2 60 2 60 2fa0 2 60 2 60 Ip-rar^ PN
Barf PN 3>5 .*00 2 60 2 60 2 80 2 60 2.60 >16 »nga P* ON
BwtVMafl 89 000 00 89 CB0 00 89 000.00 69 000 00 89 000 00 '4 ipringa Pv( P*4
B*N*j 0* . .... *>9 200 820 00 S20 00 826.06 83000 83000 * 24 nap PN
B«goM.o^P^ XJfi-tfdO 69000 6rt999 80000 6BCOO 14 ita^banoo ON
B<MC*I*oPN 100CDTJO 0.70 0-T) 0 70 0 70 0 70 R^oanco PN
B^< PNB 88CC0U0 800 7 40 ' 8 40 8 40 * 50 IUu«a ON -
B*» PNA 2TO 0.*0 0 70 074 0 77 077 - 18 4
B»cCa«.PN6 M9 000 tJC 6 80 682 7 CO 7X0 Ifejlac PN

*1 ON > 000 70 00 70 00 *300 ?000 -"OOO • >86 ¦ J B Duarta PN *
Bo^O"< PN 485W5CD 4COO 40 00 42 46 4b00 43» *87 IKtntsn PN
B»**»*coON 570 >00 130 00 >30.00 >3000 > 30 00 >K00 PN
B'*l«*cri 26 522100 Ml 00 vac00 >44 40 >4ft.00 >4feO0 *42 KibcmON

trvO* 17 000 17500 17600 175.00 17500 17500 K.aO^ CX
*** >^400 1 "5 00 17500 175 00 17500 17500 Kiaf^n PN

Brs^aOK' two fffX Vf dO M000 Mf:00 &COO -46 ¦ la Foot* F»c PN
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300
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5W.OOO
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1 «0
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10 000
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100 700
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62 000

121 bOO
630000
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100 000
622 000

100
bOOOOO

10 147 400
2000000
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992 600

31002 000
119 400
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64 400 000

800 000
42 812 100

52 600
162 000
54 400

7 657 000
19213 100

100 000
>00

43 100
2400

460000
10 000

125 800
6 400

490 ÍOO
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36 500
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7 i&4 »00
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324 000
500
>00

21000
3000

51000
230 00
265 00
282 00

2 500.00
230 CO
360 00
181 00

080
37000

1 8i/) 00
12.50

1 600.CO
230.r0

18 00
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12 00

W000
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4KJ00
61000

7 00000
26 00

9U000
21 00
71 00
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080
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200 00
2410
035

1 000 00
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060

89 CO
1580
62,00
850

28 00
630 00
70000
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3200 00
1 300 00

79 00
581
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18 50

750 00
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2.00
2.70
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4 10
04b
480
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34 00
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17.50
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197
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340 00

J8 00
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290 00
4649

1 10
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27000
340 00

39 00
40 02
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26 00
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72000
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795
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5 KflOO
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3630 00>b0JX>

5C63I
229.08
»690
262 00

2 500 00
230 00
yiooo
180 Ofl

080
362 -5

1 860 00
12 50

1C03 00
239 86

18 40
20 95
12.00

539 68
473 97
480 00
608 76

7 000 00
26 83

900 00
21 00
71 00

1 470.93
0 81

56 74
207.73

26 02
035

1 OCO 00
M00
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87 92
15 94
61 54
850

1-8 00
630 00
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4b 00
3 200 00
1 30000

79 99
6 18

44 10
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1828
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2 CO
2 70

20 00
4 11

21000
52 50

4 16
0.45
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800 00
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18 71
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197

27000
340 00

39 00
40 02
xoo
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200 OU
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256140 00
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23000
280 00
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2 600 00
230 00
360 00
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G.flO
380 00
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>2.50

1 60000
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21 00
1200

546 00
480 00
480 CO
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7 000 CO
30 00

900 00
21 00
71 00

1 Í0001
0 82

59 00
21000

28.00
035

1 000 no
59 00
0.60

09 00
16 CO

62 00
8 50

28 00
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730 00
45.00

3200 CO
1 30)00
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621

44 10
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20 00
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2 500 00
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Nahas se diz inocente

Advogado vê injustiça

PORTO ALEGRE — O advogado
Felipe Amodcu vai recorrer, atra-
vès de apelação ao Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), da sentença
que condenou o seu cliente Naji
Nahas a quatro anos de prisão.
Amodeu alegará que o empresário
"não 

promoveu aumento artificial
de preços das ações negociadas na
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,
mas apenas fazia o jogo de merca-
do, entrando cm baixa e vendendo
em alta". Tecnicamente, a defesa
apelará da sentença argumentan-
do que esta baseou-se cm pericia"nula 

porque não foi feita por audi-
tores oficiais".

Amodeu considerou a sentença"50% injusta" já que Nahas, no
mesmo processo, foi absolvido da
acusação de negociar na Bolsa sem
lastro real, que respondeu com base
na Lei do Colarinho Branco. O ad-
vogado do especulador pretendia
conseguir confirmação do habeas
corpus pedindo anulação da perícia,
antes da sentença proferida pelo
juiz Augusto Guilherme Dicnfetha-
ler condenando Nahas. Este rccur-
so ingressou no Superior Tribunal
de Justiça em 1990, um ano após as
operações irregulares na Bolsa do

JUROS

Rio que acarretaram prejuízo de
NCzS 200 milhões, na época.

Em janeiro do ano passado, o
Ministério Público pediu vistas ao
recurso de habeas corpus c desde
então este não saiu mais da Procu-
radoria Geral da Justiça. "Se 

já
tivéssemos a pericia anulada, a sen-
tença do juiz da 13a Vara da Justiça
Federal não teria sido essa", disse
Amodeu. Segundo ele. o vicio do
habeas foi ter sido produzido por
apenas um perito oficial "quando a
lei prevê dois, sendo que outros
dois não eram técnicos oficiais mas
auditores do Banco Central".

O advogado de Nahas sustenta
que a perícia é nula, e argumentará
ainda a tese de "obstrução de defe-
sa". Amodeu disse que pretende re-
verter todo o processo que conde-
nou o empresário, fazendo-o
retornar á origem, cm 19%, quan-
do pediu perícia cm todas as tran-
sações realizadas cm 1989, ano em
que ocorreram as manipulações de
Nahas no mercado acionário. O pe-
dido inicial foi negado e a atividade
de pericia ficou restrita aos papéis
envolvidos nas transações irrcgula-
res patrocinadas por Nahas.

Taxas vão

a 22,93%

SÀO PAULO — O mercado
financeiro praticou ontem
uma taxa dc juros de 1.000%
ao ano nos CDBs, de 31 dias,
vendidos para grandes lotes dc
dinheiro, ou 22,93% para o
período. Esse ligeiro avanço
nas taxas foi provocado já pela
perspectiva de um ajuste para
cima nos números da inflação
para junho. Ouro e dólar con-
tinuam perdendo terreno. O
grama do metal foi negociado
ontem a CrS 32.170, com alta
de 1,26%. O dólar comercial
foi vendido a CrS 2.849,10 e
comprado a CrS 2.849,00, cn-
quanto o paralelo teve cotação
de venda a CrS 3 mil e CrS
2.950 para compra. Já o dólar
flutuante fechou a CrS 2.9S0 e
CrS 2.950.

BOLSA

Ação sobe

até 3,8%

SÀO PAULO — As bolsas de valo-
res voltaram a subir, ontem, deixan-
do os operadores mais animados em
relação à tendência do mercado acio-
nário para junho. A Bolsa do Rio
(BVRJ) fechou o pregão com alta de
1,7"'» c volume financeiro de CrS 85.3
bilhões. Ja a Bolsa de Valores de São
Paulo (Bovespa) encerrou o pregão
em alta mais forte, com evolução de
3,8"'o e uni total de negociações de
papeis de CrS 215 bilhões.

As bolsas abriram o dia ainda in-
dccisas sobre a tendência do merca-
do. Afinal, a semana apresentou mui-
ias oscilações, com pesadas altas e
baixas. Buscando uma referência
mais firme sobre qual seria a decisão
dos investidores, os operadores pas-
saram a manhã sem definir uma
aposta. A tarde, porém, a reação foi
fulminante. Em São Paulo, porexem-
pio, apenas na meia hora final do
pregão o mercado apresentou valori-
/ação acima de 2%. O movimento
financeiro, porém, apresentou queda
em relação aos dias anteriores

Só CDBs obtiveram

ganho 
real em maio

SÃO PAULO — Apenas as aplica-
ções em CDBs conseguiram ganho
real em relação à inflação medida pelo
1GP-M de 20.43%, calculado pela
Fundação Getúlio Vargas cm maio,
mês marcado por duas semanas de
grande confusão política no pais. Dó-
lar e ouro, ativos de nsco com grande
potencial para abrigar o dinheiro em
momentos delicados como esses, no
entanto, apresentaram forte rendi-
mento negativo. As bolsas, como era
de se esperar, despencaram a partir do
dia 18 de maio, quando a crise política
começou, depois dc iniciarem o mês
com grande valorização."Houve uma certa expectativa de
que a crise pudesse provocar alguma
ruptura no processo institucional",
analisa Nelson Rocha Augusto, chefe
do Departamento Econômico do
Banco Votorantim. "No final do
mês, provou-se que as instituições
brasileiras são mais sólidas." A que-
da das bolsas, portanto, se justifica
por esse quadro político, já que não
houve alteração estrutural na econo-
mia que justificasse essa degringolada
da cotação das ações. "Para junho, o
mercado de ações muda de figura Há
grande expectativa sobre o inicio de
uma nova fase de valorização das
ações, principalmente por conta da
confirmação, até o final do mês, do
acordo da divida externa com os ban-
cos", prevê Rocha Augusto.

Os mercados de dólar paralelo,
flutuante e ouro oscilaram bastante
também por conta da confusão poli-

tica, mas as condições reais da econo-
mia provaram que o pânico e tentati-
vas de especulação não trouxeram
lucro para ninguém. "Dois fatos no-
vos impediram que esses ativos apre-
sentassem comportamento difercn-
te", avalia Rocha Augusto. O
primeiro foi que o Banco Central re-
tornou ao mercado de dólar flutuan-
te, gastando cerca de USS 300 mi-
Ihões para conter precipitações do
mercado. O outro dado: o volume de
reservas cambiais do BC encerra
maio com saldo de USS 20 bilhões."Quem teria bala para peitar o Banco
Central nesse momento? Ninguém",
acrescenta Rocha Augusto."Portanto, a expectativa para es-
ses mercados é que não deverão con-
seguir vencer a inflação também em
junho", aposta o economista. Já o
mercado de taxa de juros conseguiu
driblar a inflação com elegância em
maio. "A taxa de juros foi maior que
a inflação, mas a taxa real ficou abai-
xo de abril e provavelmente ficará
abaixo cm relação a junho", estima
Rocha Augusto. "Ou seja. a aplica-
çâo ern renda fixa deve continuar sen-
do a melhor alternativa para os in-
vestidores em junho." Um detalhe
final no balanço sobre o comporta-
mento do mercado financeiro em
maio: "A atuação do BC foi írre-
preensivel em todo o episódio políti-
co. Agiu como príncipe em todos os
sentidos, li, no final, o mercado supe-
rou tudo e saiu ileso", finaliza.

O ranking dos investimentos em maio (%)

Ativo Valorização IGP-M Ganho/perda real

BolsaRio 18.31 20,43 -1,76
BolsaSP 14,79 20,43 -4.68
CDB (emitido 30/41 22,30 20,43 1.55
USS cornercial 18.92 20.43 -1.25
USS flutuante 15,14 20.43 -4.39
USS paralelo 17,19 20,43 -2,69
Fundao 19,80 20,43 -2,10
Ouro 14,89 20.43 -4.60
Poupanca 20.40 20.43 empate
TR 19,81

Fonte: Banco Votorantim
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V»to.«owrtmod»Oi timliiwwMtwuipiw

Veto | Iitc | Contf | ftbrt | j Wh | Ult |
¦f 

. JI01 15 000,00 S*S 10 6 800.00 6 800.00  6 805.00 6-800.W
% 
-jior 40 000.00 4 663  160 . 3 000.00 2 900,00 3 600.00 3 300 W fe

k JIQ3 45 000.00 1 996 _ 113  85000 800.00 1,080.00 900 00
JI04  50 000,00 983  26  300.00 200.00 .300 00 700.00

^ 
"jl05  38 000.00  564 4  4 500.00 4 500.00  4JB50.00 4 800 00 £' "jlOC  42 000.00 ~ 10 179 _1» 1 800,00 1800,00  2.250.00  2 000.00

? JI28  45 000.00 759 
_ 31 136(^00 _1j00,00 )..360;p0 1 200 00"j JI30 38 000,W 664 10,00 10.00 20,00  20,00

Contrato*
•m fttwrto NúiMroid*negócios

Contratos
nagoclade*

Voltmw
(Mil Cri)

Purt.
(%>

*** OufO 253 346 1 130 _ 61 724 317 018 172 8«6_
Inoice  17 750  2 702 _  31 481 453 156 700 12.64
Al^odAo 0 0 0 0,00
Gate 1916 . 19 52  663 043 0 02
Cdmbio 122 814 _ _ 152 _24 681 _434 0.13 683 12,11" Ql 128 873  ~ 644 60 097 2 378 641 960 66.37
Got Gordo  675 10 12 2/1 086 0,0)
Total  525 274 _ 4.657 178 047 3.583 TO 634 100,00

Ouro/disponível
Valor úq cofTtr«tci tftOf ww

Veto | Contr [ N*q6cio«j Àbfl | Mínimo | Miiimo 0»c

Mercado Futuro/fndlce
c*% %/to 0mmm»

Contr | N«j6cio« |Veto Mtaimo MAiimo Último |

Jun2 31 481 ? 70?

Mercado Futuro/AlgodAo
OtlSflMMI CIMM^rM par wraks

Mercado Futuro/Café ajustado
1100 a

•V _í 5et2•* • -

1 285
140

Cataai i
53.50
66.00

53j00
56.00

Mercado Futuro/Câmbio
M

54.00 %
56.00 MjOO £

Jun2
Jul?

2 561
19 568

876.50 2_87*,00 2 876.50  2 876.W |
438 00 3473.00 _ 3 4M.OO  3481^00

Mercado Futuro/Dl - Depósito Interflnancelro de 1 dia
«MMlN«iP4L

| Jul2
I _ Afo." 

58 580
1 197

«5
15 JjfJOO64 300

79 580
64 050

79 mo
64 300

79 580
W OSC

Depósito Interflnancelro de 30 dias

Mercado Futuro/Boi Gordo

i .
í GutT

416
15P

24 *
23 J0

24.35
23.90

24 10
24 00

24 4.,
24 X

Contribuições ao INSS

Compvtincia: Maio — Pagamento até 01/06, s«m correção; ntó 08/06
converter im quantidadede Ufir do dia 01/06 a multiplicá-la pela Ufir
do dia do pagamento; após 08/06 acrescentar multa e Juros.

• At contribuições da empresa, inclusive a rural, nào estéo sujeitas a limite
de incidência.

Imposto de Renda
Parcela aBaee ò. célcuMCr») deduilr em Cr«

Alíquota
%

IR na Fonte (Maio)

Até 1.382.790,00 isento
De 1.382.790,01 a 2.696.441,00 1.382.790
Acima de 2.696.441,01 1.908.280

15
25

Aut6nomos, Empresdriot e Facultativos

CImw Fili»cio,Tempo Base (Crt) AliquotMV Apa^rCrt Meiesdt
jinosl |   Pumunwcu

Ati 
230.000.00 10 23.000,00  12

Mais del at* 2 425.368,49 10 42.536,85 12
Mais de 2 at6 3 638.052,75 10 ....1.?...Mais 

de 3 atA 4 850.736,99 20 170.147,40 12
5 Mais de 4 ati 6 1.063.421,25 20 212.684,25  24

Mais 
de 6 at6 1.276.105.51 20 255.221,10  36

Mais 
de 9 at6 12 1.488.789,74 20 297.757,95 36

8 Mais de 12 at6 17 1.701.474,00 20 340.294.80  60
Mais 

de 17 at6 22 1.914.158,24 20 382.831,65  60

10 Maisde22anos 2.126.842,49 20 425.368,50

Assalariados, DomAsticos e Trabalhadores Avulsos

falirio lit ContribuM* (CrS) | Allquotat (%l |

at* 638.052,75  de 
638.052,76 at61.063.421,25 9.

de 1.063.423,26 at6 2.126.842,49 10
Obs: Percentuais incidentes de forma n&o cumulativa.
• Contribui^ao do empregador dom^»tico: 12% do salArio pago, respeitando

o teto acima.

Impostos, taxas e indices
, P<lBmbro | Janeiro j Fevureiro [ Mlrco | Afafil | Mlilo [

Unit 12.593.51 15.649,07 19.552,69 24.200,65 30.878,46 37.441,74
Uliilj Mliioiob 41.917,00 

52.091,00 62L072,00
TsIi't'Cbb »iii.'iibii,'oo aalaitajpb p.'sssjN «!m6Joo''""sijwioo

UP?"" 5453','45 7.260j 13" 9-110.W 11.443,'l3 IM&W 1 ^218^04
lUfir 597,06 

749,« 945,64 1.153^96 l"382,79

Deduções
a) CrS 55 31 2 (mnio) pw dependente b) CrS I 38 2 79 (m.no) para aposontados
pensionistas e transferidos para resorvH remunerada a partir do mès quo complotar
B5 anos de idadoc) Pensão alimentícia paga devido a acordo ou sentença
judicial d) Contribuições para Providência Social

Taxas Andima
Opemçôo# »ntre
Inst. Fmanccira*

Tiu Ovor'
(\ ».m.|

Rent. Rent. Rwrt
Mos(%)

Proj.
Mes(%)

IBC.-LFT/BBC M.77 1,03 U2 22 99 22.99
AOM(CDB) 31,06 1.04 5.23 22.34 22.W
Dl OVER J1.19 IJ3 22.W 22.W
IfTE 1,04 2121 8.21

MERCADO FUTURO
DE Dl

P.U em
CrS Over Ront. Rent. Rent Pro).

(\ a.m.) Du.(%) Som.(%) j Mes(%) Mos(%)

MERCADO FUTURO
DE Dl
01 0VER FUT
BM&F Julho.32
A pai" ot 11 '10 "91 ?
aja f nWJJ Ys" i« :'.vr rtuif/

lodKaKto»
TR.D.
T.R.D. 01/06
UFIR M»k> 92 04 05
UFIR D»in«
UFIR DUria 01

I US> COMERCIAL 2105
Compn
Vtnda
US< COMERCIAL'
Coniçri
Venda

I USI TURISMO 2Í 05
Compci
Vtoda
USI PARALELO *
Corrçrt
Venda

I US* BM&F COMERCIAL
Junho'32
Jufco 32

I US* BM&F ¦ FLUTUANTE
Junho.32

I OURO SPOT
SIM0 • Fec *
BM&F ¦ Ftc
BBF Fec
IBV-RJ "
IB0VESPA

Ttxa
P U. em Ovcc Reirt Rent Rent. Proj.

f% t.m.) die.(\) m«( V
79.5W J1.31 1W

ProcoCri* Mat Vnr Vi»/ Pro^
Indto Die(\) Sem(%i Mm|\|

0^338 4,54 19.81 19.81
0.331666 0.93 033 21,50

13X2.75 0.91 0.91 0.91 19.£2
1681,24 1,54 7,36 23.45 2145

707,05

824.35
2124,45 0.M 3.W 17.M

2 J4),22 -
2 349,12 043 4,45 18.92

2.00.M
2.923.73 -0.42 3,22 14 68

2 950,00
2.990,00 3.10 15.89

876,00 20.05
431,00 21,04

jqgfljo .... .... .... 16.02

32170.00 1,2* 2.78 14 59
32 170,00 U« 2.78 14.89
32 170,00 1,26 2.78 1449

9 332 1.71 1,99 1642
21512 181 IH 14,78

(') Dados obbdot etnvée de emcttre da ANCHMA
[") Indica drvido pof 100

< BW* Sr» ^ r¦vf.r.K4

Câmbio Turismo

Compra
(Cr»)

V»nda
(Cr»)

Escudo
Dólar
Franco Suko
Franco Francês
leno
Libra
Lira
Marco Alamèo
Paaeta

70.00 22,00
2.514,10 2 957.20
1 900.00 2.010.00

510.00 M5.00
21.00 23.00

5 060,00 5 140,00
2.00 1.00

1 720.00 1 820,00
25,00 30.00

Ouro
por (ramas)

Compre

Banco do
Brasil
(250g)
GoWmtna
(250g|
Ourinvnet
<2»gl
Sntra
(1000S)
Boz«no
S<mon»nn
(1000fl)

12 000.00

32 120.00

32 000.00

12.170.00

12 170,00

12 170.00

Fofltti OC b -at > AV .
Fofitet Socrotfina ôo Receita Foúoral ia 0c»'.a * <**> r J<sct

Para ex-megciespeculador, os culpados continuam soltos

SÀO PAULO — Os advogados de
Naji Nahas estão examinando o texto
da sentença da 13J Vara da Justiça do
Rio de Janeiro, que condenou o espe-
culador a quatro anos de prisão, sem
direito a sursis. para, em tempo hábil,
apresentar o recurso. Nahas foi con-
denado por crime contra a economia
popular em função de operações con-
sideradas irregulares na Bolsa de Va-
lores do Rio dc Janeiro em 1989."Conheço boa parte dos autos e sei
que lá não existem, como não poderia
existir, provas de que eu teria feito
manipulações, cometido ilegalidades,
realizado qualquer ação delituosa
que pudesse permitir fosse eu respon-
sabilrado pela chamada crise de ju-
nho dc 1989 das bolsas brasileiras",
disse ele numa nota distribuída à im-
prensa na tarde dc ontem. "Tenho
certeza de que os culpados serão pu-
nidos."

Naji Nahas não recua na versão
que. ao longo desses três anos, repe-
tiu inúmeras vezes. Seu argumento
principal é o de que foi vitima de uma
grossa manipulação e das pressões
desencadeadas principalmente pelos
então dirigentes da Bovespa, Eduar-
do Rocha Azevedo — absolvido no
mesmo julgamento em que Nahas foi
condenado — e Horácio Mendonça."Foram eles e seus apaniguados os
manipuladorcs", ataca Nahas, acres-
ccntando ter certeza dc estar havendo
um equívoco. "Não tenho nada con-
tra o juiz, mas só posso atribuir essa
condenação a um equívoco."

Nervoso, Nahas afirmou que as
operações D + 0 — ponto principal
da crise que provocou o recesso das
Bolsas dc São Paulo e Rio em 12 de
junho de 1989 — nào permitiam cs-
peculação. Esse tipo de operação,
proibida pela bolsa com uma mudan-
ça de regulamento, não está ao alcan-
ce sequer da compreensão do cidadão
comum. Era uma operação de alto
risco, uma espécie de financiamento
que permitia a Nahas, e aos investi-
dores que arriscavam na operação,
comprar papéis sem ter dinheiro. Na-
has tinha o financiamento de bancos
que, segundo ele, influenciados por
Rocha Azevedo, suspenderam dc
uma hora para outra o crédito. Deu
em escândalo, inadimplência, prejuí-
/os para muitos e, afirma Nahas, lu-
cros fantásticos para alguns. Quem?

São Paulo — Fernando Pereira

e Horácio Mendonça
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Mercosul dá apoio

à 
pequena 

empresa

PORTO ALEGRE— Para evitar
que o Mercosul se transforme num
mercado comum unicamente de
cartéis, entidades brasileiras e ar-
gentinas de apoio a micros e peque-
nas empresas firmaram convênio
ontem, na sede da Federação das
Indústrias do Rio Grande do Sul.
para o intercâmbio de informações
entre os empresários que compõe
este segmento. A principal preocu-
p;n,ào das entidades é mostrar aos
micros e pequenos empresários dos
paises que formam o Mercosul as
realidades c particularidades dos
mercados consumidores. "Nós pre-
cisamos nos conhecer", observou o
presidente do Conselho Deliberati-
vo do Serviço de Apoio às Micro c
Pequenas Empresas do Rio Grande
do Sul (Sebrae), Dagobcrto Lima
Godoy.

O Sebrae, o Conselho Argentino
da Indústria e a Câmara de Consór-
cios e Cooperativas de Exportação
da República Argentina querem a
formação de um banco de dados
que possa fornecer aos micro e pe-
quenos empresários informações
sobre demandas de ofertas, possi-
veis parcerias, tecnologias e legisla-
ções. 

"O Mercosul vai realmente ser
uma integração quando as micros e
pequenas empresas trabalharem
juntas, promovendo a democratiza-
ção da economia comum. Sem isso.
o Mercosul poderá se transformar
num mercado comum de cartéis,
somente de grandes empresas", dis-
se Dagobcrto Lima Godoy.

Comércio possivel — Ho-
je, existem no Rio Grande do Sul

entre 150 mil c 200 mil micro e
pequenas empresas, número que so-.
ma mais de 2 milhões em todo o
Brasil, responsável por 44% dos
empregos brasileiros. "Precisamos
ajudar nossos empresários a acabar
a competitividade destrutiva e apos-
tar no conceito de parceria", disse o
empresário brasileiro.

O presidente da Câmara de Con-
sórcios e Cooperativas de Exporta-
ção da República Argentina, Ma-
nuel Aldo Glagovsky, acredita que
50% dos negócios a serem rea-
li/ados no Mercosul vão ficar com
os micro e pequenos empresários,
como acontece cm toda a economia
internacional.

Ele disse que a proximidade físi-
ca. os costumes e a cultura comum
devem tornar os negócios mais fá-
ceis do que entre empresários de
outros estados brasileiros.

|—t A empresa Alimentos S/A,
'—' de Buenos Aires, iniciou en-
tendimentos com a indústria de
alimentos Biscosul, de Porto Ale-
gre, visando à distribuição de bis-
coitos argentinos da marca Proal
no Brasil, através do Rio Grande
do Sul. Este foi um dos primeiros
negócios acertados no encontro de
pequenos e microempresários dos
dois países, realizado ontem na
Federação das Indústrias do Rio
Grande do Sul. Outro negócio foi
da Arke Indústria Metalúrgica de
Produtos com representantes uru-
guaios para ampliar suas exporta-
ções de churrasqueiras caseiras e
espetos para aquele pais.

BB executa agricultor
Um protesto contra o Banco

do BrasiL, exigindo o pagamento
de um seguro contra perdas pro-
roçadas por enchentes, rennin
mais de una centena de agriesito-
res em Cachoeiras de Macacú, na
região serrana do Estado do Rio,
na manhã de ontem. No mesmo
dia do protesto, o BB entrou com

Honda em SP

Foi inaugurada ontem, em São
Paulo, a primeira concessionária de
carros importados da montadora
japonesa Honda, com um investi-
mento de USS S milhões na instala-
ção c montagem da infra-estrutura
para comercialização e assistência
técnica dos veículos. Atualmente, o
carro que estará sendo vendido na
concessionária SP Japan. localizada
nos Jardins, é o Accord, que vai
custar USS 55 mil. O modelo foi o
campeão de vendas nos últimos três
anos, nos Estados Unidos. Mais se-
te concessionárias serão inaugura-
das nesse semestre.

raia ação na Justiça estadual, no
Fórum do nrankipio, de execução
das garantias do empréstimo. Se
htm sucedida, a ação do BB leva-
rá cerca de 30 agriesitores, oriao-
dos de aasotaneatos de reforma
agrária nos distritos de Qnizanga
e Sio José da Boa Morte, a per-
derem suas terras.

Ônibus a gás
Até a próxima quinta-feira, 100

ónihus movidos a gás natural da
Mercedes-Benz serão entregues á
Companhia de Transportes Coleti-
sos no Rio. O primeiro lote de 25
saiu ontem da fábrica de Campinas
pela Via Dutra e deve estar disponi-
vel ainda esta semana para as delega-
ções estrangeiras da Rio-92. O con-
trato da CTC com a Mercedes é para
250 veículos, em projeto de USS 19
milhões, dos quais 75% financiados
pelo Finamc/BNDES. Segundo Eu-
clides Fontana, gerente de Comuni-
cação da montadora, mais 25 ônibus
serão entregues em junho.

Antepenúltimo aviso:
A Exponàutica acaba domingo.

Lancha Summer 220 c/motor Johnson
140 I IP (2 unid.) - US$ 20.300,
Lancha Summer 200 c/motor Johnson 90 HP
(2 unid.) - US$ 14.700,

Penúltimo aviso:
A Exponàutica acaba domingo.

 . 
Lancha Flash 275 c/motor Mercruiser
330 HP (1 unid.) - US$ 44.500,
Lancha Flash 220 c/motor Johnson 175 HP
Fast Strike (2 unid.) - US$ 27.400,

Último aviso:
A Exponàutica acaba domingo.

Lancha Mac Laren 24' c/motor Mercruiser
330 HP (1 unid.) - US$ 43.000,
Lancha Alternativa 450 By Ragge c/motor
Johnson 60 HP (4 unid.) - US$ 8.900,
Lancha Runner 5000 c/motor Johnson 601 IP
(4 unid.) - US$ 11.900,
Conjuntos equipados, prontos para navegar.

Aproveite o último fim de semana da
Exponàutica pra conhecer os últimos

lançamentos do Jet Ski Kawasaki e do Sea
Doo Bombardier, com os melhores preços
do mercado. Sábado e domingo, ate 18h.

Outra Exponàutica igual, só em 93.
(K pri-çf*. em dólar serão convertidos em cruzeiro ao câmbio oficial dodia do pagamento. Ofertas validas atfc 31/05/92 ou enquanto durar o» estoques.Os fretes das lanchas, jets skis e carretas devorto ser cobrados a parte

Elogio 
para 

construção

¦ Dorothéa aplaude importação de cimento por sindicatos

l-ORTALEZA — A secretária na-
cional de Economia, Dorothéa Wer-
neck, classificou de "brilhante" a de-
cisão dos sindicatos das indústrias de
construção civil dos estados como o
Ceará que começam a recorrer ás
importações do cimento, com redu-
ção média de 40% no custo do preço
do produto do mercado nacional. Ela
recomendou ás entidades de classe,
ontem, no 56° Encontro Nacional da
Construção Civil, que 

"se aglutinem
para montar um programa de impor-
tação" e para dar assistência judicial
ás empresas que sofram retaliação no
fornecimento pelos produtores locais
da matéria-prima."O controle de preços não vai vol-
tar", anunciou Dorothéa, ao propor
como ideal o diálogo e a comunica-
ção entre fornecedor e consumidor de
cimento. Ela classificou como loucu-
ra a atitude das indústrias, que imagi-
nam poderem impor preços em detri-
mento do mercado. "Quanto mais
aumentarem os preços, menor será a
compra pelas grandes empresas e pe-
Io consumo tipo formiguinha para re-
formas. Seria matar a galinha dos
ovos de ouro", criticou.

Numa palestra sobre A constru-
ção na retomada do desenvolvimen-
to, Dorothéa disse que a escassez de
recursos públicos impôs a regra de só
gastar o que se tem — "que está
sendo executada para valer" — e exi-
ge definição de prioridades. 

"Vamos
tirar dinheiro da Saúde, da Educação
ou do Exército? Na área de constru-
ção, a cólera está mostrando em que
proporção os recursos vão para se-
neamento, que não aparece, ou habi-
tação?" questionou. Para ela, os re-

Wilson Pedreira — 13/7/89

Dorothéa: estratégia certa para baixar preço interno

cursos existentes no governo estão
sendo milimetricamente aplicados.

A secretaria nacional de economia
disse que a crise de desemprego não
afeta apenas a mão-de-obra menos
qualificada da construção civil, mas a
alta e média gerência empresarial
com redução dos níveis hierárquicos.
Segundo Dorothéa, a crise e a reces-
são no Brasil não são as mesmas do
passado, quando o país praticava um
modelo econômico de substituição de
importações, mas sim "a transição
para uma nova opção de desenvolvi-
mento econômico". Para Dorothéa, o
modelo de integração competitiva in-
ternacional se complementa com leis
votadas no Congresso.

|—i O presidente da Caixa Econômica
'—' Federal, Álvaro Mendonça, reco-
mendou aos empresários da construção
civil, no 56° encontro do setor, encerra-
do ontem em Fortaleza, que "tenham
consciência e abram novas fontes alter-
nativas de financiamento a projetos ha-
bitacionais. Não podemos mais conviver
com essas duas fontes para a construção
civil, FGTS e caderneta de poupança".
Mendonça disse que não aceita cobran-
ças do setor porque, nos últimos dois
anos, recebeu CrS 16,7 trilhões do
FGTS e CrS 650 bilhões da poupança,
para a construção de 540 mil habitações
para consumidores de baixa renda. A
CEF analisa no momento 1.471 novos
projetos, para 117 mil habitações.

Duas chapas

disputam o

Sinduscon-SP 

*

SÃO PAULO — A Fiesp não é a
única entidade patronal ás voltas
com eleições marcadas pela disputa
de uma chapa de oposição. Pela
primeira vez em 55 anos de existên-
cia, as 2.500 empresas associadas ao
Sinduscon, o Sindicato da Indústria
de Construção Civil de Grandes Es-
truturas do Estado de São Paulo,
também vão poder escolher, entre
dois candidatos, o sucessor do atual '

presidente. Júlio Capobianco. Ele
está no exercício do terceiro man-
dato consecutivo e há nove anos á
frente do sindicato. O candidato da-
situação é Eduardo Capobianco, fi-
lho de Júlio. Pela oposição, Fernan-
do Costa, diretor da Sociedade Co-
mercial Construtora, disputa a'
herança política do adversário.

A quebra na tradição hegemóni-
ca de chapas únicas não é a única,
novidade para as empresas associa-,
das espalhadas por todo o estado de
São Paulo. A eleição será feita por
correspondência e com a auditoria
da Price Waterhouse. A partir de.
segunda-feira, dia Io, as cédulas co--
meçam a chegar às empresas pelo.
correio. Ate dia 23, os eleitores de-
vem remeter seus votos á Price. que
fará a apuração. Isso ficou estabele-
cido no novo estatuto, reformulado-
em Ons do ano passado.

"Com esse processo de eleição,
poderemos ampliar a participação
dos associados, especialmente os do
interior, na eleição", diz Costa, can-.
didato de oposição que, ontem, re-
cebeu o apoio de 150 empresários
do setor.

MERCEDES-BENZ.

A maior rede de lojas náuticas do país.
Av. das Américas, 2.251 - Barra

Tel.: (021) 494-3999

NUNCA FOI TAO SIMPLES

COMPRAR UM.

m \*#'#»>• •_

OU DOIS.

Grande estoque de 0 km, semi-novos e usados.

Planos de pagamento personalizados.

Atendimento exclusivo.

Assessoria completa na compra, venda e troca.

Importação direta da fábrica alemã.

Assistência técnica com peças originais.

Técnicos treinados pela própria fábrica.

Automóveis adequados às nossas condições e combustíveis.

Garantia total de acordo com os manuais em português.

AGO CREDENCIADA MERCEDES-BENZ.

Mercedes-Benz

AdO

Bons Negócios Com Mercedes-Benz
1 iá Quase 40 Anos.

Show-room: Av. Prado Júnior. In - Copacabana - Rio de Janeiro 
- RJ - Tel.: (021) 27'j-09()~

Assistência Técnica: Rua Ministro Raul Fernandes, 43 - Botafogo - Tels.: (021) 286-8094 / 266-4 Í81
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Empresas deixam de

renovar máquinas

Gilberto Scofirltl Júnior

Quando loi lançado, ha pouco
menos de dois anos, o Programa
Brasileiro de Qualidade e Produti-
Vidade (PBQP) visava levar a in-
dústria brasileira ao Primeiro
Mundo através da modernização
dos modelos de administração e
do acesso as novas tecnologias.
Um dos flancos do projeto era
justamente facilitar a compra de
máquinas e equipamentos de mo-
do a tornar o parque brasileiro
mais competitivo. Uma olhada no
desempenho da indústria nacional
de bens de capital, no entanto,
mostra um quadro desolador.

Nos últimos dois anos. as vendas
de máquinas no mercado interno
despencaram cerca de USS 4 bi-
Ihòes. tle acordo com as últimas
estatísticas da Associação Brasileira
da Indústria de Máquinas e llquipa-
mentos (Abimaq). Nem por isso. as
importações subiram muito. As
compras no exterior cresceram USS
MK) milhões de 1989 para cá. "O

mercado está uma tragédia total",
diz Luiz Pendes Michelin. presiden-
te da Abimaq.

O principal motivo è a reces-
são, responsável pelo encolhimen-
to do caixa das empresas. A mes-
ma crise também afetou as fontes
bancárias de financiamento. As
que sobraram embutiram juros
proibitivos. O resultado foi a que-
da brutal dos negócios pelo pouco
dinheiro destinado u novos invés-
timentos. Tanto ò que. do total de
recursos gastos nos últimos dois
anos em máquinas e equipamen-
tos. a maioria foi destinada à ma-

nutenção do parque produtivo,
diz Michelin. Não é à toa, portan-
to, que muitos setores começam a
reclamar do ritmo de abertura da
economia. O governo exigiu mo-
dernidade, mas a crise mostrou
que faltou dinheiro para isso.

Cronograma — Desta forma,
o cronograma de redução das ali-
quotas de importação de máqui-
nas permanece. Antes da entrada
da equipe de Collor, estas alíquo-
tas oscilavam na média de 30%, e
algumas chegavam a 50%. Hoje,
depois de um sem número de ne-
gociaçòes com o setor, a taxação
média é de 25% e a alíquota má-
xima passou para 45%. Ano pas-
sado, no mercado interno, o setor
mais ativo na compra de máqui-
nas e equipamentos foi o de bebi-
das e refrigerantes. Já as empresas
que venderam menos foram as fa-
bricantes de correntes industriais,
que tiveram que competir pesado
com importados mais baratos da
China, Índia e Tchecoslováquia.

A saida encontrada pela equi-
pe de Collor para reverter parte
dos problemas do setor foi reati-
var, aos poucos, linhas de finan-
ciamento para compra de máqui-
nas. Mesmo assim, são linhas
voltadas para os exportadores.
Com a entrada em operação dos
mecanismos rccém-criados (admi-
nistrados pelo Banco do Brasil),
espera-se que as exportações de
máquinas cresçam pelo menos
50%. ainda este ano. Menos mal.
Se a economia de fato se recupe-
rar. Michelin prevê que as vendas
internas cresçam USS 1 bilhão. E
estanquem a sangria de empregos
que. desde 1989. já demitiu 103
mil empregados.

Novo índice econômico

¦ Vai surgir em junho acompanhamento sobre expectativas do consumidor

Cezur Fureioli

Com a experiência de quem já di-
rigiu o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGü). o diretor
de Projetos Especiais do Programa de
Estudos Econômicos Empresariais
Avançados do Conjunto Universitá-
rio Cândido Mendes, o economista
Édson Nunes considera insuficientes
os muitos índices e indicadores exis-
tentes no pais. Nunes, com a colabo-
ração de outros especialistas em indi-
ces, prepara o lançamento, em junho,
do primeiro índice baseado nas ex-
pectativas dos consumidores sobre
seu padrão de vida e o desempenho
da economia no futuro imediato.

O índice de Expectativa do Con-
sumidor (Expec) tomará por base a
comparação entre o mês da pesquisa
e o mês anterior, com vistas ao mês
seguinte. A amostragem, de inicio,
envolverá 600 pessoas, abordadas nas
ruas, por sua vez selecionadas com
base na distribuição média da popu-
lação do Rio. Com o tempo, a idéia é
estender a amostragem a 1.320 pes-
soas na capital fluminense, de forma
a permitir resultados por regiões só-
cio-cconômicas (Zonas Sul e Norte,
Leopoldina, por exemplo) e. depois,
às regiões metropolitanas considera-
das para os Índices de inflação do
IBGE.

Os consumidores responderão se
compraram menos ou mais do que ha

Ricardo Serpa — 12/2/91

uni ano, e se esperam comprar mais
ou menos nos próximos seis meses.
Com base nessas respostas, se forma-
rá o Expec. de estrutura semelhante
aos índices do gênero existentes 110
Primeiro Mundo. "Na Universidade
de Michigan (EUA), um Índice seme-
lhante é calculado desde 1952. e suas
estimativas são em grande parte con-
firmadas pela evolução posterior da
economia", explica Nunes.

Indicadores — As perguntas
abrangem os principais indicadores
macroeconômicos: inflação, emprego
e salários. A avaliação sobre renda e
consumo familiar, base da pesquisa, é
detalhada por tipo de bem de consu-
1110 (duráveis como automóveis e ele-

trodomésticos, um a um, e semidurá-
veis, como roupas e calçados),
alimentação dentro e fora de casa.
gastos com higiene e limpeza e com
lazer e cultura.

Conforme o interesse de possíveis
encomendas (supermercados, maga-
zines, shopping centers. institutos de
pesquisa), poderão ser incluídas va-
riáveis de interesse conjuntural. "É o
caso da disposição para gastar em
presentes de Natal, por exemplo",
exemplifica Nunes. Os resultados, de-
pois. serão divididos por faixa de ren-
da. com pesos diferenciados para ca-
da produto ou grupo de gastos, como
nos índices de preços.

Mercado de bens de capital

(em USS bilhões)

Ano Faturamen>o| Exportayocg Importaytetl Empreydo*)

1988 19.68 2,0 2,2 352.800
1989 18,89 2,2 1,8 351.800
1990 17.22 2,0 2,4 297.100
1991 14,26 2,0 2.4 248.800
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ãk s expectativas do coosumi-
M dor, paitMo do prantos-
to de qne a radoMÜdade ias de-
tiries econômicas rio depeade do
nfreicoitaral, sioa base do iadice
mais ambicioso da cooperação
eatre o Programa de Estudos
Econômicos e Empresariais da
Cândido Mendes e a DataBrasÜ,

U^dMadosde^òn^aes. O
Expec nio é, costado, a ánka
novidade proposta pela fábrica de
tndices de Nunes. A quantificação
de variáveis espera abranger as
disputas trabalhistas, as opiniões
dos analistas econômicos e até a

ções e exportações e a maior ou
menor restriçlo à demanda da

governamental", explicapolíticaNunes.

Udade de vida.
O primeiro a ser divulgado se-

rá o índice de Expectativas dos
Analistas Econômicos (laae), em
junho, Justo com o Expec. O Imw
surgirá das respostas aos qaestfo-
nários enviados a 150 pessoas,
entre diretores financeboa e pre-

Fonte: Abimaq/Sindimaq Nunes: pesquisas com projeções sobre padrão de vid1

ex-ministros (quer façam disso
atividade profissional ou aio) e
colunistas de economia. "Quem
responder, ganha a pesquisa deta-
ihada, e acesso à média de opi-
niões sobre variáveis como o nível
de atividade econômica, a taxa
mensal de inflação, as importa-

Com o tempo, será possível
comparar o Inae com o Expec e
as Sondagens Conjunturais por
segmento econômico, elaboradas
pela Fundação Getáiio Vargas, e
verificar se o grau de informação
MM nas expectativas. "E até,
comparando-se com as estatísti-
cas sobre produção e vendas e as
taxas de inflaçio, ao longo do
ano, conferir se especialistas
acertara mais ou menos do que o
público em geral", confia.

Conflitos — De elaboração
mais trabalhosa, o índice de Ex-
pectativa dos Negociadores em Re-
lações Trabnfeistas (Inait) medirá
as estimativas sobre a incidência
maior ou menor de conflitos entre
patrões e empregados na época dos
&sUKos ou fera da datn-bnse. O
mais dtffcü, neto relatwo ineditis-
mo, é o Índice de Quddade de
Vida (IQV), que pretende medir as
expectativas dos consumidores so-
bre serviços públicos essenciais.
Dentre as variáveis consideradas,
estão itens como o tempo de espera
para atendunento em bancos e bos-
pitais, por vezes mortal, e o tempo
gasto entre o trabalho e a casa.

GEMIG
Companhia Energética
de Minas Gerais

COMPANHIA ABERTA - CGC 17.155.730/0001-64

Tohitftaia
ms Pitrfantak

Extrata da Ata da 211* Reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 03.04.92, às 14:30 horas, na sede social, à Av. Barbacona, 1200 - 18-'andar, em Bolo Horizonte - MG.

Mesa: Presidente - Luiz Alborto Rodrigues
Socrotário - Altino Mola dos Santos

Sumário dos latos ocorridos:
- O Conselho tomou conhecimento da renúncia do Conselheiro Carlos Eloy Carvalho Guimarães ao cargo de Presidente do

Conselho de Administração, formalizada através de carta de 03.04.92, cujo toor 6 o seguinte: "Bolo Horizonte, 03 cie abril de
1992. Ao Conselho de Administração da Companhia Energética do Minas Gorais - Comig - Avenida Barbacorta, 1.200 - 1S1*'
andar - Belo Horizonte - MG - Senhores Conselheiros: Tondo om vista alterações estatutárias aprovadas pela Assembléia
Geral Extraordinária realizada om 30 do dezembro de 1991 - criação do cargo de Vice-Presidente do Consolho do Administra-
ção, desvinculação do cargo de Prosidente do mencionado Consolho com o de Diretor-Prosidente da Companhia, elevação
do número dos membros do Conselho de Administração de 10 para 11 -, as quais, em acordo com diretrizos do Governo do
Estado de Minas Gorais, visam a imprimir maior interação entre a Comig o a Socrutaria de Estado de Recursos Minerais, Hfdri-
cos o Energéticos, venho, pela presente, comunicar a V.Sas. a minha renúncia ao cargo de Presidente do Consolho de Admi-
nistraçáo da Cemig. Atenciosamente, a.) Carlos Eloy Carvalho Guimarães".

II - O Conselho aprovou:a indicação, feita pelo Conselheiro José Monteiro de Castro, dos Srs. Luiz Alberto Rodnguos e Carlos Eloy Carvalho Gui-
mnrâes para os cargos de Presidente e Vico-Prosidentc do Conselho de Administração, respectivamente, com mandato até
a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 1994,
a ata da reunião antenor,o relatório da Administração e as Domonstraçõos Financeiras, referentes ao exercício de 1991, e rospectivos documentos
complementaros,a contratação do uma Linha de Crédito com a Financiadora de Estado e Proiotos - Finop, no valor do até Cr$
6.239.357.000,00, para levantamento das condições Ifsicas o bióticas do bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
inventário do potencial hidrelétrico romanosconte, considerando a mtograçáo participativa com outros cursos da água para

irrigação, abastecimento urbano-industrial o rural, bom como os impactos ecológicos decorrentes,a Proposta Orçamontária para 1992,uin volo de reconhecimento e louvor ao Dr. Carlos Eloy Carvalho Guimarãos, pela maneira correta com que se houve como
Presidente do Conselho.

III - O Consolho • em acordo com o disposto nos itens 6.1, IV, V e X, 6.2,1 e II, e 6.3 do Regulamento de Licitações da Empresa -
ratificou o reconhecimonto de situações de dispensa ou inexigibilidade do licitação para autorizara locação |unto à IBM Brasil do 23 terminais de vfdoo IBM-3472 FGY,

a contratação direta com o Copei - Centro de Pesquisas da Elotrobrás da realização do tostos, por meio de um simulador di-
gital, no protótipo de um Sistema do Suporvisáo e Controle Local - SSCL, obietivando a sua aquisição, caso aprovado pela
Cemig,a contratação direta com Furnas Contrais Elétricas S.A. de cursos de construção de Linhas de Transmissáo e Subestações,
objetivando o aporleiçoamonlo dos conhecimentos de projeto o construção do possoal da Superintendência de Projetos e
Obras de Transmissão - Oí, convalidando, na oportunidade, a realização de sua 1 - otapa, que foi promovida no período de
09.12.91 a20.12.91.a convalidação dos serviços do inspeção aérea om linhas de transmissão, executados pela Tnel Engenharia S.A. pelo mé-
lodo Korona System:a contratação dirota com a Escola Federal de Engenharia do Itajubá - Eloi dos serviços de dosenvotvimonto de um programa
computacional relacionado com o comportamento estático/dinâmico das cargas olétncas dos consumidoros da Comig.
a contratação direto com o Instituto do Pesquisas Econômicas o Administrativas do Minas Gerais - Ipead, vinculado á Facul-
dado do Ciências Econômicas da UFMG, de serviços especializados visando ao desenvolvimento de metodologias, rotinas
de cálculo e levantamento do índice de inflação interna da Empresa.

IV - O Conselho autorizou:a permeia de um terreno de propriedade da Cemig, com 05,53,50ha, parle do imóvel Fazenda Pedráo e Olaria e F az onda
Santo Antônio, por um terrono com área de 04,53,50ha, parle do imóvel Fazenda Podráo, pertencente a terceiros, ambos
situados no município de Indianópolis-MG, som toma para as partos.a permuta de um terrono de propriedade da Comig, com 14,72,OOha, parle do imóvel Fazenda Veadinho, por um tenono
com a área de 11,50,00ha, parto do imóvel Fazenda Veadinho, pertencente a tercoiro, ambos situados no município do
Uberlãndia-MG, sem torna para as partos,a concessão ao Sr. Sílvio Roberto Ribeiro de uma passagem de 3,40m de largura, para acosso ao imóvel do sua pro-
priodade, que se encontra encravado, som acosso à via pública, situado à Rua das Rosas, na cidade de Araguan-MG, lin-
deiro ao portoncenlo à Comig;a alionaçáo do lote de terrono n® 6, da quadra 22, do Bairro das Laranjeiras, situado no município de Botim-MG, ficando ins-
tituído o ônus da servidão a favor da Companhia, om parle do relendo lote. „a alionaçáo dos grupos do salas de nvs 2207, 2208 o 2210, com as respectivas áreas do 46,60rrr. 83,80m e 125,60m , do
Edifício Rodolpho de Paoli, situado à Avenida Nilo Poçanha, nç 50, na cidade do Rio do Janeiro-RJ,a alienação do imóvel constituído pela unidade autônoma, designada Conjunto nv 2.304, do Edifício Mercantil Finasa, situa-
do à Flua Libero Badaró, 377 o 393, na cidade do São Paulo-SP;a celebração do Contrato de Pagamento do Débito, mediante execução de obras e tomecimonto de bons e serviços com a
Mondes Júnior S/A e Mondos Júnior Industrial Lida.

- Os Conselheiros José Monteiro de Castro, Carlos Eloy Carvalho Guimarães e Márcio Manool Garcia Vilela rofenram-se elogio-
sa mente ao Conselheiro Luiz Alborto Rodrigues, novo Presidente do órgão, a quem formularam votos de boas vindas.

VI - O Conselheiro Carlos Eloy Carvalho Guimarães agradocou as palavras elogiosas, gonorosas, a ole dingidas pelos Conselhei-
ros.

VII - O Sr. Prosidente agradeceu as rotoréncias elogiosas que Consolheiros lhe fizoram, aduzindo considerar sobremodo honrosa e
motrvo do alogria para ole a sua participação no Conselho de Administração.

VIII - O Sr. Presidonte, os Conselheiros Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Márcio Manoel Garcia Vilela, Amaro Lanan Júnior, José da
Costa Carvalho Neto, Marco Paulo Dani e Paulo Abórcio Baptista de Oliveira e o Dr. Francisco Sllviano Brandão, inombro ofeti-
vo do Conselho Fiscal, fizeram consideraçóos sobre assuntos de interesse da Sociodade.

Presenças: Conselheiros Luiz Alborto Rodnguos, Carlos Eloy Carvalho Guimarães. José Monteiro de Castro, Márcio Manoel Garcia
Vilela, Marco Paulo Dam, José da Costa Carvalho Neto, Paulo Abércio Baptista de Oliveira e Amaro Lanari Júnior, Francisco Silviano
Brandão, Conselheiro Fiscal e Altino Mota dos Santos, Secretário.
a) Altino Mota dos Santos

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o Registro sob o número 1.119.397

20.05.92João Luiz Ribeiro
Secretário Getal

CIDADE

DÁ

DE

1000 MÚSICAS

MAIS DE 60 HORAS

SEM INTERVALO

PRÁ VOCÊ

CURTIR SEM PARAR

0

FIM-DE-SEMANA

DE SEXTA ÀS 20:00

ATÉ ÀS 9:00 DE

SEGUNDA-FEIRA

8

r* * o »

Golden Cnoss
G ti DA ? i

EB 1 o a . • mm»"

DÁ

DE

f

¦

K

EI

D



JORNAL DO BRASIL sábado, 30/5/92 • Negócios e Finanças • 9

EMPRESAS

Ouro em barra
O Banco do Brasil montou

uma estratégia especial para a
venda de Ourovivo — barras cir-
culares de ouro — durante a
ÊCO-92. O produto estará à dis-
posição dos interessados no Pavi-
íhão de Exposições, Pavilhão Cen-
trai do Riocentro, Aeroporto
Internacional, Centro Cultural
Banco do Brasil c Centro de Im-
prensa Internacional, onde será
realizado o Fórum Global. O BB
tem licença da Receita Federal pa-
ra vender o ouro aos visitantes
estrangeiros, que não terão pro-
blemas na Alfândega para saida
com o produto.

Linha Mundial
A Caloi está

.lançando nova
linha de bicicle-
tás. com mode-

.Jòs internacio-
na 1i ia d o s.
tanto na com-
posição como
ijo destino. A
Unha Mundial
traz a nova ten-
dència do mer-
cado america-'lio. que sào as

bicicletas do ti-
po cross-bikc
ou híbrida, mo-
delos que reú-
nem as caracte-
r i s t i c a s das
mounlain bikc e
bicicletas de
corrida. São 12
modelos, com
preços entre
USS 300 e USS
2.000.

-" Ultraleve

Dez kits do ultraleve bi-
plano Petrel serão embarca-
dos para os Estados Unidos
pela Edra Heücentro, numa
negociação de USS 150 mil.
Outros 50 serão entregues

§> até o fira do ano. Estão em
- negociação vendas também

para México, África do Sul,
. Noruega e Austrália. Os kits

custam USS 15 mil, sem mo-
, tor e instrumentos, que po-

dera ser comprados direta-
; mente do fornecedor na

Europa, barateando o custo.
Já montado, o Petrel custa
USS 31,5 mil.

^Qualidade Total

m . Aquatec Química está im-
(ptando o Programa de Compe-

idade Empresarial e Qualida-
içíTotal. envolvendo todas as
mpresas com propostas e práticas

l^jBara a melhoria de qualidade.
¦Ç^dealizado em conjunto com a"•Coópers <fc Lybrand, o programa

contribui para a adoção de uma
nova política \oltada para a com-
petitividade em relação aos proce-
dimentos com clientes e fornece-
dores.

Dois litros
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:::abrasca
999companhia associada MOINHO FLUMINENSE SA

INDUSTRIAS GERAIS

UMAEMNESA
COM tÇÚtS EM
raociDorOauco

Companhia Aberta do Capital Privado Nacional
CGC 33.009.960/0001 71

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas.
Apresentamos a V.Sas. o Balanço Patrimonial intermediário em 31.03.92,
acompanhado da Demonstração do Resultados rolativos ao primeiro trimestre
do exercício social. Apresentamos, também, as Notas Explicativas, o Rolatô-
rio sobre Revisão Especial elaborado pelos Auditores Independentes e comen-
tários sobro o dosempenho da companhia no período, bem como de suas
principais coligadas.

ATIVIDADES PRÓPRIAS
O» retuhadoi operacionais alcançados no 1 ° trimestre do 1992. foram info-
riores ao registrado no meamo período do ano anterior, tendo em vista, funda-
mentalmente, os menofea volumes comercializados, ao redor de 8%, como
reflexo da queda da atividade industrial do pafs. atingindo de maneira mais acon-
tuada alguns segmentos como indústrias de biscoitos e massas.
A partir de )ur>ho de 1991, as empresas moageiras foram liberadas para ad-
quirir sua matéria-prima principal, o trigo, diretamente dos produtores nacio-
nais ou mediante importação. A ompresa adquiriu, no trimestre grande parte
de suas necessidades no mercado interno.
As perspectivas para o próximo trimestre são do ligeiro aquecimento na de-
manda de produtos derivados de trigo, sinalizando com volumes suporiores
ao comercializado no período em comentário.

Em inversões foram aplicados Cr$648,6 milhões, notadamente no reapare-
lhamento industrial e, modernização dos oquipamentos de moagem do trigo.

FABRICA de tecidos TATUAPÉ s/a
No primeiro trimestre de 1992, como continuidade do período recessivo ini-
ciado no final de 1991, o mercado têxtil teve reduzido volume de negócios
em toda sua cadoia.
Enquanto o segmento do roupas profissionais apresentou volume estável de
negócios, o do "sportswear", foi o mais afetado, principalmente nos tecidos"Índigo blue". com a queda do volume.
Em decorrência da conjuntura negativa vivida, om comparação com o mesmo
trimostro do ano antorior. o volume de tecidos de algodão, no mercado intor-
no, tove redução de 21%. enquanto que o volume das exportações crotfteu
62%, passando de US$21,3 milhões para US$32.7 milhões, graças aos os-
forços empreendidos para a realocação da produção.
A empresa aplicou em inversões Cr54.956 milhões.

S/A MOINHOS RIOGRANDENSES - SAMRIG
Noste trimestre no segmento do produtos agro industriais as aquisições de soja
da nova safra foram desenvolvidas dentro da normalidade. A emprosa já com-
promissou a compra de 63.OCX) tonoladas. sondo 55.700 toneladas com

preço fixo. f4o mesmo período do ano anterior, foram adquiridas 94.1 7 2 tone
ladas, sendo 87.325 com preço fixo.
O desempenho da linha de ingredientes funcionais lot superior ao do prinioiro
trimestre do ano antorior devido, principalmente, à performance no mercado
externo, apesar da retração ocorrida no mercado interno.
Em produtos de consumo/industriais os negócios foram caractorizados pelademanda para reposição do estoques, paralelamente a uma retração do co
mórcio que apresentou mercado fortemente competitivo.
Apesar do quadro adverso. a forte atuação da empresa com estratégias do
vendas mais agressivas, possibilitou a colocação do volumes acima dos prati-
cados no mesmo período do ano anterior.

MOINHO RECIFE S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
No trimestre, os volumes comercializados sofreram roduçSo do 6,6% no to-
tal, em comparaçlo ao mesmo trimestre de 1991.
O faturamonto bruto apresentou uma evolução real do 17% aproxirnadamon
te, alcançando o montante de Crl36.277 milhões à moeda do março.
Para o próximo trimestre estima-se que os volumes de vendas do fannhas/la-
rolo permaneçam noa masmoa níveis do primeiro trimestre, esperando se melhor de
sompenho para o produto pcé-fT»escla, que vem apresentando crescente demanda.
Em inversões foram aplicados CrS 140 milhões.

Rio do Janeiro, maio do 1992
DIRETORIA

Cario Filippo Massimiliano Lovatolli
Diretor-Presidenta

Edmundo Sperb Filho
Diretor Vtce-Presidente

Ulysses Vianna Amorim Silva Filho
Diretor de Relações c/o Mercado

Cristian Alberto Randrup
Diretor

Daniel Eduardo Sidero
Diretor

Paulo Roberto Motta Ayd
Diretor

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 OE MARÇO DE 1992
IEm Milhares de Cruzeiros)

ATIVO
Correção
Integral
1992

CIRCULANTE
Caixa c Bancos  1 17 092
Contas a Receber  5.193.561
Devedores por Empréstimos  12.935.320
Valores Negociáveis 14.200
Devodoros p/Venda Participações

Sociotárias  16.736.925
Adiantamento a Fornecodoros  20.967.525
Outros Crôdrtos  147.774
Estoques  15.879.570
Despesas do Exercício Seguinte  165.072

117.092
5.193.561

12.935.320
14 200

16.736.925
20.967.525

147.774
15.879 570

165.072
72.157.039 72.157.039

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos o Obrigações - Eletrobrôs
Emprosos Coligadas e Controlada 
Dopósitos para Incentivos Fiscais 
Depósitos o Cauções 
Outros Créditos 

186 3-13
569.726
131.183
129.634
22.775

1 039 661

PERMANENTE
Invostimontos
Imobilizado .

476 407 663
28 332.751

504.740.414
57 7 937.1 14

186 343
569.726
131.183
129.634
22.775

1 039 661

445 750 956
28.332 751

474 083 707
547 280 407

PASSIVO
Correção
Integral1992

CIRCULANTE
Fornocedoros 25.556.012
Financiamentos e Empréstimos  855.231
Obrigaçõos p/Compra o Participação

Sociotâria  9.160.705
Obrigações Sociais o Tributárias  4.172.385
Empresas Coligados o Controlada  314.373
Provisão p/Imposto do Ronda  4 782.662
Outras Exigibilidados  2.374.018

47.215.386

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Financiamontos o Empréstimos  2 947.632
Provisão para Imposto de Renda  2.281.767
Outras* Exigibilidade*  5065 229.905

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Roalizado Atualizado

Pala  158.667.774
Extonor  197.254.748
Correção Monotária do Capital  

355.922.522
Resorvas do Capital  12.212.819
Reservas de Reavaliação  150 493 461
Lucros Acumulados 6.863.114
( —) Ações orn Tesouraria (93)

525.491 823
577.937.1 14

Lsgislação
Societária

1992

25.556.012
855.231

9 160.705
4 172.385

314.373
4 782 662
2 374 018

47.215.386

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS REFERENTE AO PERÍOOO OE
01 OE JANEIRO A 31 DE MARÇO OE 1992

(Em Milharus de Cruzoiros)

Vendas de Produtos e Mercadorias 
Serviços Prestados 

Rocoita Bruta Oporacionol 
Monos: Impostos Sobre Vendas e Serviços

Rocoita Liquida Operacional 
Custos dos Prods. o Mercad. Vondidas e
dos Serviços Prestados 

Lucro Bruto das Vondos o Serviços 
Rosult. do Paftic. Controlada e Coligadas

Equival. Patrim. dos Investimentos 
Roaiização de Reserva do Reavaliação 

? 947.632
2 281.767

506b 229 905

173 781
918 .399

339 830.342
355.922.522

12.212.819
150 493 461
123 793 5931

(931494 835 1 16
547 280.407

Projulzo Bruto 
Outras Receitas Oporacionais 
Despesas Operacionais

Receitas Financoiras 
Despesas Financoiras 
Financoiras. Líquido
Comerciais 
Gorais o Administrativas 
Remuneração dos Administradores ....
Outras Despesas Operacionais 
Prejuízo Operacional 
Receitas não Operacionais Líquidas ...
Corr. Monet. do Balanço Patrimonial .
Projulzo Antes do I Ronda 
Provisão para o Imposto do Renda
Projuí/o Líquido do Período
Proiuízo por loto do mil Ações
Sobro o n° de açòos final do Período
Quantidade de Açòos 

CorreipSo Lsgislapio
Integral Societdria

1992 1992
54.158.671 41.563.680

75.046 55 803
54 233.717 41 619 483

7 966.591 6.701.019
46.367.126 34.918.464

36.818.596 23.527.799
9.548.530 1 1.390.665

124.795 2611 [18 548 86b]
75 819 75_819(24.719 442) 118 473 046)

(15.170.912) (7.082 381)
26.445 23 262

25 151.553 19.913 206
33 186 521 19 549 071
8.034.968 (364 1351
1.327.680 1555.553
4.680.999 5 677 94/

99.322 73.459
86.766

(29.374.2021 (14 001.9431
7 542.445 4.641 865

(6.225 2831
(21.831.757) (15.585 361)

_ 1204 664 1.204.664
I23 036_421) 116.790.025)

(214.013.57) (155.983.13)
107 640000 107 640.000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 OE MARÇO DE 1992

NOTA 1 • CONTEXTO OPERACIONAL
Além das atividades industriais, o ostatuto da Companhia também provô, co
mo parte de suas operações sociais, a participação sociotána em outras Com
panhias. bom como apoio administrativo o financeiro.
NOTA 2 • ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis pela Legislação Sociotána. que são base para
as demonstrações contábeis complomontaros. foram elaboradas do acordo com
a Loi das Sociedador. por Ações o disposições complomontaros da CVM Co
missão de Valoros Mobiliários. Estas demonstrações foram prnparodas de acor
do com as instruçõos CVM n.°" 64/87, 118/90, 146/91, 187/92 e Deliberação
127/91. A Companhia considorou a atualização monotária do Ativo Perma
nonte e do Patrimônio Líquido baseada na variação da UFIR diária, conformo
dotormma a Loi 8.383/91.
As demonstrações foram elaboradas seguindo princípios môtodo6 c critérios
uniformo» om relação àqueles adotados no oncorramonto do último oxorcício.
As colunas rotativas ao oxorcício antonor no Quadro Demonstração do Rosul-
tado do Trimoatro • ITR • relativas ao trimostro que mcluom os monos de janoi
ro. fovoroiro e março de 1991. náo foram proonchidas conforme faculta o oficio
circular/CVM/SEP, SNC/NS 001/92.
NOTA 3 - INVESTIMENTOS

CR 5 MIL
Correção
Integral

Controlada o Coligadas  473.558.265
Outros  2.849.398

476.407.663

Logislaçflo
Societária

442.901 .558
2.849.398

445.750.956

CRS MIL

EMPRESAS
Fábrica de Tecidos Tatuapé S.A
Moinho Recife S/A Empreendimentos e Participações
Banco Francês e Brasileiro S.A
S/A Moinhos Riograndenses • SAMRIG 
Luboca Empreendimentos o Administração Ltda
Santista Indústria Têxtil do Nordeste S/A 
Vera Cru/ Soguradora S.A
Quimbrasil Química Industrial Brasileira S.A
Petybon S.A
Plus Vita S.A
M.S. Participações S.A
Táxi Aéroo Flamingo 
Intortngo Coindrcio do Grãos Ltda
Plus Vita do Nordeste Ltda

Correção Integral Logiilaçâo Societária
Gartho(Perda) Valor de Ganho(Pflrda) Valor do

Participa^Ao EquivaMncia Equival6ncia Equivakjncla Equival4ncla
Perceptual Patrimonial do Invstimento Patrimonial do Invealimonio

42.05 (18.095.1481 207.886.583 (14.142.273) 185 666 248
32.14 (2.757.0941 G8.2fl6.074 (1.300.8461 63.015.140
12.47 2.356.963 58.142.355 2 356.963 58 142 355
43.33 1.907.803 48 273.828 1.907.803 48 273 828
16.59 3.066 17.342.774 3.066 17 342 774
14.04 (2.852.5991 16 171.942 (2 220 1511 13.006 504
21 34 (4.298.147) 14 501 903 (4.093.323) 14 501 903
15 12 (221.29(31 13.190.639 (221.296) 13 190.639
34,35 (799.882) 12 510 751 (799.882) 12 510 751
5000 319.257 10.186.892 31U 257 10.186.892
34.61 53.972 4.413.266 53.972 4.413 266
26.23 (408 5381 2 216.103 (408 5381 2.216.103
50 50 80 320 349.161 80.320 349 161
30 00 §L9-?4 (8.119) 85 994

124 719.4421 473.558.265 (18.473.046) 442.901 558

Manufatura

A Cezar Sucupira —empresa
de consultoria c treinamento sobre
produtividade e qualidade — pro-
moverá nos próximos dias 15, 16 e
17 de junho o I Congresso de Ma-
nufatura do Rio de Janeiro, que
será realizado no Centro Empre-
saria! Rio. Praia de Botafogo. Du-
rante o evento será realizada e.x-
posição de softwares para gestão
de manufatura. Inscrições pelo te-r lefone (021) 262-4851 ou fax (021)
220-4542.

Novo catálogo

A American Express, junto
com operadoras de turismo, criou
um Catálogo de Excursões, com a

Jípfyerta de 11 opções de viagens.
jjMàrte produto já está sendo envia-
^yjíy yos associados e o programa

o pagamento da viagem, aé-
'Z- jk e'terrestre, com o cartão Ame--íjtfcan Express. Nove hvrkshops lo-"organizadas 

para divulgar o
foduto em várias capitais do

As alternativas de viagens
-jJjGio de Lu> Lenas ao Thaiti, na
-''flrWinésia Francesa, passando por

Aruba e Disnev. entre outras

NOTA 4 ¦ PERDA LIQUIDA DOS ITENS MONETARIOS SEM ENCARGOS OU RENDIMENTOS FINANCEIROS
Os ganhos e perdas por inflação, conforme critório misto, ostão considerados como rodutores dos respectivos compo
nontes do resultado que estão atualizados pola UFIR módia. Os quo nâo estão vinculados, estão aprosontados antes
do Lucro Oporacional om conta denominoda outras dosposas operacionais.
Em docorrôncia das transações do Ativo Pormanento o do Patrimônio Liquido sorem convortidas pelo valor nominal
da UFIR, os ganhos o perdas apurados, conformo acima mencionados, forarn aiustados para roflotl-los adequadamente.

CRI MIL
1992

22.342
3.71 7.469

12.670.639
300.211

10 882.561

Disponibilidades 
Contas a Recobor Cliontes  
Adiantamento Fornecodoros 
Emprosas Coligadas 
Devodoros por Empréstimos  
Devodoros por Vonda de Participações  10.565.433
Fornecodoros  113.361.131)
Obrigações Sociais o Tributárias  15.795.263)
Outras Contas (Liquido)  (2.071.054)

16.931.207
A distribuição nas Contas de Resultado podo sor demonstrada da seguinte forma*

CRI MIL
1992

Vendas de Produtos  3.717.469
Impostos sobre Vendas 
Custo dos Produtos Vendidos ..
Despesas Financeiras Líquidas .
Despesas Comerciais 
Despesas Administrativas 
Outras Despesas Operacionais

(1.498.0751
(3.447.786)
22.200.870

(745.3061
(3.382.730)

86.765
16 931.207

NOTA 5 • CAPITAL SOCIAL
O capital social subscrito e intogralizado ostá represontado por 107.637.372 ações ordinárias e 2.628 ações prefo-
ronciais.

NOTA G - RESERVA DE REAVALIAÇÃO
As roavaliações nos exercícios de 1 990 o 1991 procedidas pelas controladas e coligadas ostão consideradas líquidas
dos ofoitos da correção monotána complomentar. A realização da reserva de reavaliação, ocorre através de deprecia
çáo, baixa ou alienação dos bons e ô registrada em conta de lucros acumulados o resultado do exercício.
NOTA 7 • CONCILIAÇÃO ENTRE O PREJUÍZO LIQUIDO E O PATRIMÔNIO LlQUIOO APRESENTADO PELA LEGISLA-
ÇAO SOCIETÁRIA E A CORREÇÃO INTEGRAL

CRS MIL

(6.246.396)
36.903.103

525 491 823

Projulzo Patnmônio
Liquido  Liquido

Legislação Sociotána  (16 790.025) 494 835 116
Equivalôncia Patrimonial relativa a corroção monetária dos estoques e
ajustos a valor presonto do Fornecedores c Contas a Recober de controlada o
coligadas liquido do imposto de ronda o contribuição social  (6.246 396)
Idem no inicio do oxorcício  
Corroção Integral  (23.036.42 1)
NOTA 8 - SEGUROS
A Companhia adota a política do manter cobertura dc soguros dos bons de ativo imobilizado e estoques sujeitos a ris
cos pelo valor de roposição c de lucros cossantos para o lucro bruto. Ern 31 do março de 1992, as coberturas do sogu
ros existentes podom sor resumidas como soguo:

CRI MIL
Bens de Ativo  115.465.187
Estoques 
Lucros Cossantos 
NOTA 9 - IMPOSTO DE RENDA
A provisão do Imposto dc Renda, foi constituída sobre o Lucro Fiscal apurado no Balanço levantado em 31 de março
do 1992. à alíquota dc 30% acroscida do adicionai do 10% sobru o Lucro Roal que excedeu 75.000 UFIR c dedujidü
intogralmonto do Resultado do período.
Está igualmente provisionado o Imposto de Ronda sobre o Lucro Líquido A alíquota do 8% e deduzido do Patrimônio
Liquido.
NOTA 10 - DEVEDORES POR VENDAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
SSo valores a recober decorrentes da venda parcial do investimento em nossa coligada Vera Cruz Seguradora S.A

1 1 926.324
/.896.256

Rio de Janeiro, maio do 1992
C.irlo Filippo Massimiliano Lovatolli
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Cristian Alberto Randrup

Dirotor
Daniel Eduardo Sidero

Dirator
Paulo Roberto Motta Ayd

Dirotor
Marcos Tadou do Simoni

Contador CRC-RJ 10.563/87
RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO ESPECIAL DOS AUDITORES INDEPENDENTES

limos. Srs
Orotoros do
Moinho Fluminense S.A. - Indústrias Gorais
1. Efetuamos uma rovisâo espociai das informeçõos trimestrais do Momho Fluminense S.A. • Indústrias Gorais reto-

rentes ao trimostro findo em 31 de março do 1992. compreendendo o balanço patnmonial. a demonstração do
resultado, o rolatôrio de dosempenho o as informações rolnvantus, nxprossss em mooda do podar aquisitivo
constante.

2. Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas ospecíficas estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Conta
dores IBRACON. em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade, o consistiu, principalmente do al inda
geção e discussão com oa administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional da Companhia.

quanto aos principais critórios adotados na elaboração das informações trimestrais: e bl revisão das informações
o dos oventos subsoquentes que tonham ou possam vir a tor ofoitos relevantes sobro a situação financeira e as
operações da Companhia. Considerando que esta revisão náo representou um exame do acordo com as normas
de auditoria geralmonte aceitas, náo ostamos emitindo parecor sobro as reforidas informações trimestrais

3. Baseados em nossa revtslo especial, não temos conhecimento de qualquer modificação relevante quo deva sor
foita nas informoçôos trimestrais acima referidas para que as mesmas ostejam de acordo com princípios de conta
bilidade quo fundamentam as demonstrações contábeis om moeda de podor aquisitivo constante, aplicados do
forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários especificamente aplicáveis á
elaboração das informações trimestrais.

Rio de Janeiro. 26 de maio de 1992

BOUCINHAS. CAMPOS & CLAMO S/C
CRC-SP 5 528-S RJ

Sôrg»o Bastos Eütruc
Contador CMC RJ 20 078 2
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A M. Clian-
don chega ao
mercado na
versão de dois
litros. A garra-
Ta Magnum
sairá em núme-
r o limitado,
podendo ser
encontada ape-
nas nas casas
de primeira li-
nha. como De-
pósito Normal.)
Santa Luzia,
Mercado das
Novidades,
Pandoro e Em-
pório Lyon. cm Rio.
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Lixo vale alimento

L

Itens recicláveis

são trocados por

legumes e folhas

SÃO 
PAULO — Uma ini-

ciativa da Cooperativa
Agrícola de Cotia está sendo en-
campada pela Secretaria Esta-
dual da Agricultura de São Pau-
lo. Dez latas de alumínio, cinco
quilos de papel, um quilo de
plástico ou dois quilos de vidro
podem ser trocados por um Vale
Vida, cupom que c trocado por
alface, beringela, batata, quiabo
e outros hortifrutigranjeiros. O
vale é uma espécie de moeda de
cotação flutuante, em função da
época dos produtos ou de sua
escassez. Ontem, 10 Vales Vida
adquiriam um quilo de quiabo;
cinco deles, um quilo de beringe-
la.

No Atacadão da Água Fun-
da, a troca de lixo por moeda foi
inaugurada esta semana, funcio-
nando terça e quarta-feiras em
operação teste. De acordo com
Rosalba Moledo, coordenado-
ra de Abastecimento da Secreta-
ria da Agricultura, nos dois dias
foram arrecadados 500 quilos de
material. Mais 30 dias, c se tudo
der certo, a troca do lixo por
Vales Vida será estendida por

toda a semana. Mais três meses,
é intenção do secretário José
Antônio Barros Munhoz adotar
a experiência — que deverá ser
gerenciada por terceiros, coope-
rativas ou usuários dos centros
de abastecimento — nos demais
28 varejões c atacadões da cida-
de. "Gostamos da idéia porque
damos ao lixo um destino ecoló-
gico e um valor econômico", dis-
se ele, entusiasmado.

Embalagens — O Vale Vi-
da foi criado pela Cooperativa
de Cotia há mais de um ano,
mas a coleta do lixo estava res-
trita à unidade central da insti-
tuição, Casa da Abelha. Hoje, o
projeto recebe 1,2 tonelada de
lixo por dia, quantidade trocada
por 500 quilos de alimentos diá-
rios. A cooperativa estima que
tenha distribuído nos últimos
doze meses mais de 150 mil cu-
pons à população paulistana. O
lixo arrecadado é reciclado pela
própria Cotia e utilizado em em-
balagcns de cartolina, papel ras-
cunho ou em outras formas.

Segundo o secretário de Agri-
cultura, o projeto não exige
maiores investimentos, pois usa-
rá espaços ociosos dos centros
de abastecimento da cidade. E
quem gerenciar poderá reciclar o
material nas várias firmas espe-
cializadas na cidade.
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GR vai crescer em

refeição industrial

Ttiti(tn<i Pctit

SÃO PAULO — Encontrar em-
presas ou setores da economia que
trabalhem com previsões de cresci-
mento para este ano é quase tão
difícil quanto fazer a inflação brasi-
leira ceder. Ainda assim, há exce-
ções. Entre elas inclui-se a GR Res-
taurantes de Coletividade, uma
divisão do grupo Ticket Serviços,
que faturou USS 250 milhões no
ano passado pilotando 450 cozinhas
industriais. Nelas, a GR preparou e
serviu 330 mil refeições diárias. Em-
hora sua atividade esteja estreita-
mente ligada ao nível de emprego
do pais, a GR espera, este ano,
aumentar cm 81 mil o número de
refeições que serve todos os dias c
ampliar em três pontos percentuais
sua participação no pulverizado
mercado de refeições industriais.

Para chegar a isso, a GR preten-
de, entre outras coisas, explorar ao
máximo a terceirização, expressão
em alta nos manuais brasileiros dc
administração, que significa sim-
plesmente transferir a terceiros uma
atividade antes executada pela em-
presa. Com o acirramento da reces-'são, as companhias têm buscado
nessa transferência dc atividades
uma maneira de reduzir custos ope-
racionais. Apesar de a terceirização
ser uma tendência, a auto-gestão de
cozinhas industriais ainda represen-
ta 50% do mercado dc refeições
coletivas no Brasil e as empresas
brasileiras ainda administram as re-
feições servidas a dois milhões de
trabalhadores. Os outros dois mi-
lhôes de empregados são atendidos
por concessionárias como a GR,
movimentando USS 1 bilhão por
ano.

Liderança — Lider desse
mercado, com uma participação de
19% no ano passado, a GR espera'aumentar sua fatia para 23% até
dezembro. A maior parte desse
crescimento, diz Farid Zablith Fi-
lho. gerente de Expansão Comercial

Grife exclusiva 
para 

cachorros

¦ Dog's Only tem as últimas novidades importadas para o animal de estimação
Luiz Moricr

Karla Terra

da GR, acontecerá no vácuo da
terceirização desse setor, que pode
gerar negócios de USS I bilhão.
Apesar desse potencial, a GR, que
emprega 12 mil funcionários, não
pretende apenas avançar para cres-
cer. Entre seus planos está a abertu-
ra de novas frentes, como a diversi-
ficação dc clientes. Em sua mira
estão hotéis, escolas de período in-
tegral e hospitais particulares.

Na Gastroclinica, hopistal pau-
lista especializado no tratamento de
doenças gastrointestinais, a GR já
administra a cozinha que atende
aos funcionários e também é res-
ponsável pelas refeições servidas
aos pacientes. 

"A recuperação da
economia terá reflexos positivos so-
bre nossos negócios", diz Zablith."Mas 

precisamos diversificar nossa
clientela portjue a recuperação não
atingirá os níveis de emprego exis-
tentes antes da recessão."

Por isso, a GR pretende abrir
novos mercados e popularizar seu
logotipo no interior de São Paulo e
nos estados do Espirito Santo e
Santa Catarina. Nessas praças, a
GR quer reforçar o time de 400
clientes, entre os quais estão IBM.
Shell, Furnas Centrais Elétricas e
Banco Nacional, este no Rio de
Janeiro. Em São Paulo, Bradcsco.
Caterpillar e Siemens reforçam o
time de gigantes atendidos.

Investimentos — Para dar
conta dessa expansão, a GR está
investindo pesado. Como conces-
sionária. ela não tem gastos com
equipamentos, pois eles pertencem
às empresas às quais presta serviço.
Os investimentos, no caso, desti-
nam-se à formação de recursos hu-
manos. Para formar e treinar fun-
cionários, a GR ocupa 50% das
dependências do Novotcl de Cam-
pinas, uma das unidades da rede de
hotéis do grupo Ticket de Serviços
no interior dc São Paulo. Até no-
vembro, devem estar concluídas as
obras do centro

Bonés com velcro, t-sliirls com de-
senhos, trajes de Sherlock Holmes,
marinheiro e camuflagem de exército,
tudo criado pela primeira grife exclu-
siva para cachorros. É a Dog's Only,
inaugurada na Gávea, que reúne des-
de brinquedos para o melhor amigo
do homem até linhas de roupa, cama
e perfumaria. A loja fornece produtos
importados dos principais pet's shop
do mundo e ainda enche de mimos os
donos com revistas especializadas e
uma enorme gama de bibelôs com
motivos de cachorrinhos.

A idéia partiu dc José Augusto
Barroso Filho. Como agente de via-
gens, sempre que chegava a um país
comprava uma lembrança para o seu
Robespierre, um bassê. A partir da
crise ele resolve montar o minishop-
ping para cães e produzir o que fosse
possível, conseguindo com isso bara-
tear muito o preço dos produtos que
só chegavam ao país importados.
Além das roupas, a Dog's Only está
desenvolvendo um perfume com fra-
gráncia masculina e feminina e uma
Tinha de bolsas e acessórios para via-
gcm."Sem querer parafrasear ninguém,
muitos cães são tratados como seres
humanos, e até então não existia no

pais uma loja especializada", diz José
Augusto. Com um investimento de

B|p^'.r. Bjljei' H

A loja, montada com investimento de USS 30 mil, oferece também bonés, a Cr$ 6 mil

USS 30 mil, ele montou toda a loja c
está desenvolvendo seus produtos."Ainda é difícil calcular um fatura-
mento, mas estamos projetando algo
em torno de CrS 4 milhões para co-
meçar."

Variedade — Os preços variam
de acordo com as raças e tamanhos
dos cachorros. Os bonés custam CrS

6 mil; as t-sliirls com desenhos vão de
CrS 14 mil a CrS 19 mil; o conjunto
militar camuflado, de CrS 19.500 a
CrS 35 mil; o conjunto escocês com
chapéu, de CrS 12.500 a CrS 34 mil. a
roupa dc marinheiro, de CrS 6.500
até CrS 16.500; capa estilo inglês. CrS
28 mil; cobertores de matelassé com
motivos infantis a CrS 30 mil: berços

de espuma, CrS 60 mil; camas de
vime. dc CrS 35 mil a CrS 54 mil;
coleiras, CrS 6 mil; ossos digeríveis.
CrS 1.500; escovas dc CrS, de CrS 3
mil até as importadas de USS 22;
porta absorventes por CrS 6 mil; ca-
sas de madeiras de CrS 45 mil a CrS
220 mil e refrigerante Cock Dog por
CrS 1.800.

PREÇOS NOS SUPERMERCADOS

? O supermercado Mundial, na Ti-
jucá, foi a loja que apresentou o
maior número de produtos (36) a pre-
ços inferiores ao de outras três em-
presas dc varejo pesquisadas ontem
pelo JORNAL DO BRASIL. No
Mundial podem ser destacados, por
exemplo, os valores fixados para a
mistura de alho e sal Arisco. a CrS
1.231. enquanto em seu concorrente
mais próximo, o Pão de Açúcar, si-
tuado no mesmo bairro, o artigo es-
tava custando 126.64% mais: CrS
2.790 para a embalagem dc 300 gra-
mas. O espaguete Frescarini, cotado

a CrS 2.798 no Mundial, foi encon-
trado a CrS 4.590 ( + 64,04%) nas
prateleiras do concorrente. O Pão de
Açúcar, no outro extremo, foi o su-
pcrmercado que apresentou o pior
desempenho na pesquisa dc ontem.
IX- um total de 90 itens analisados,
somente 10 de seus artigos apresenta-
ram menor preço quando confronta-
dos aos das demais lojas. Entre eles se
destacam o pacote de cinco quilos do
arroz Blue Patina a CrS 5.700; o pa-
cote de biscoito Cream Cracker Pira-
quê, 200 gramas a CrS 1.420 e o
frango congelado Avipal a CrS 2.590.

O músculo de primeira também esta-
va mais barato no Pão de Açúcar:
CrS 5.100 o quilo. A pesquisa consta-
tou ainda que a segunda colocação,
considerando sempre o critério de
menor preço, ficou para o supermer-
cado Paes Mendonça, no Flamengo,
Zona Sul carioca. Em suas prateleiras
foram encontrados os menores pre-
ços para 19 produtos. O destaque
neste supermercado ficou por conta,
entre outros, das bebidas — Coca
Cola, 1.500 ml a CrS 2.295; cerveja
Brahma, 600 ml, a CrS 1.590 e cerveja
Skol. lata de 300 ml a CrS 680 a

unidade. No Mundial o mesmo pro-
duto está custando CrS 825
( + 21,32%). O JORNAL DO BRA-
SIL também analisou os preços da
loja Três Poderes, no Catete, que
apresentou 18 artigos com preços in-
feriores aos das demais, como, por
exemplo, a lata de Neston, 500 gra-
mas, a CrS 4.955 c a água sanitária
Super Globo a CrS 1.018 o litro. As
gerências dos supermercados pesqui-
sados não garantiram se os preços
apurados ontem serão mantidos neste
sábado.
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Gelatina Royal cx 85  790_  750  1 550  835 g
Xm? Bl7ePam7irDo"'r(5'kq) "s'ssp "• Pud.m Rova!exj 10g..  1149  1 090  1 290 729 !

Doc6 do IdtG
SSssiM "» saiwai SH0 s™ "5S

Do'™".™1" 2 076_ 1.190 ... 1290 J 525 MatST  '2™ 12400 t!«0 12«0O
Farinha de mesa Gratirvo kg  .. 2 095 1 950 Bombom" Gafolo caixa 500 g 7 757 6.951
Atucar UniSo kg .135°  1550 --1 690 M(rtiiui>
Oloodc soja lua 900ml 2J50 2 150 2 150 1.950 Ovomiiitine
Aieilu de oliva tipo suico lata 400 g 3 980 7.094 10 352
Beita Alia 500 ml 5.212 Ncscau 500 g-amas 

' 
4 320 3.430 4 930 3 745

Vinagte tinio Unico 750 ml 1 248 1 280 1-119 ." .
SalCisnekg ®®5 6^0 1 057 795 NestKiSOOg 6 500 6890 6630 5.580
Molho de pinwnta Sucitlhos Kellogg s
Cica 135  1 590 1 870 1.530 300g 10 601 8.300 12500 11 439
Mistura alho e sal Nes.onlata de 500 g 4-955 6 490 6-180 4 980

rT" M°°9 , H 53 
" 

]m 77 6 2 843 Ka« pole 500 ml 6 504 7 980 ...8 690 6.356
Caldo Maggiaalinha 138g 3253  ••3W I //o £ty*s r.

Paode forma ^
„. . lit: Plus Vila 500 g 291? 2.890 3120 3 0.9

Malta*«Ditcoitof  >  " ,..t « njyi
Espaguete Adna c/ovos 500 g ...1356 1.250  2 360 1350 Cd« P :.V. 500 g
EsPaBuele Ftescarini 500g  3 966 2 990  4 590  2.798 ^'^loQg 6 464 5150 5170 4.590
Pizza Terra Branca 125 g 3.288 3 200 3 790 2.320 |||^| 
Cream Cracker Piraqufl 200 1 425 1.425 1.420 LP9L Bai»f 
Biscoitos Divertjdos 200 2.341  2.690 3 050 2.346 Guardanapo Klinapo
RecheadosTriunfo200g ,2.300 1.850 2.025,

Enlatados a contarvaa
Maionese Hallman's 500 3 975 3.590  _ 5 590 5 055
Palmito Ansco 300  9.850 12 500 
Etvilha Aiisco 200  1 835 1.118 1.850 
Extrato do tomato
Eletante 370g  2.430  3290 3 680 4 245
Salsicha Botdon
tipo Viena 180 g  2.301 _ 2.250 4 550 1.964
Sardmha em 6leo
Coqueito135g 1.47S 1 995 _ 1 980  1701
Azeltona vetdo Vega 500 g  7.613  6 900  6 626
Catchup Atisco 400 - 4.400 6 150_ ¦
Creme de leite Nestle 2.625 3 940  3 800 3 688
Leite Moca" 3 190 3 290 3 200  2.808

Toalha de papel
jygl cl 2 rolos Chitton
U 

"
SM Saco do lixo

Lixoplasc/10de60l
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mm

Suco Milani Caju 500 ml 2.03O 2 878
Coca Cola 1 500 ml   2.432  2.295 2790 2 535
Cerveja Brahma 600 ml 1 787 1.B0  1 990 1 598
CervejaSkoMata 300 ml 7W 680  990 825
Caninha 51 970 ml 2 979  4 590 2.765

lifiA
wí
IÉ
t-í
S
m

m

Papel de alumínio
Alumilar 7.5 x 30 cm
Filme PVC Zipy 27x30.5 cm
Palitos Gina caixa c/100

3 255

1157

900

850
8 790

490

Camas a laticínios

ufA

má
W

Alcattakn 7 400  7 500  7.520 7.200 |«
Filemignonkg 8800 9 200 ?-®?9 3522.
Musculo kg .6 400 5200 5.100 6400
Ftango congelado __ ... fflM
Avipal kg _ 2 980 2.650  2.590 3 200 

0:
Salama Sadia
tipo ttaliano kg  25 190 _ _ 14.700 1 • $_ _t_
RequetjSo
Pocos de Caldas 250 5330  3.180  • O .
Queijo Mims Boa Naiakg 12.600 IW?
Queiio Regina fflm
tipo pratokg 1M*2 19 900^ 1J102 

|^|Manteiga Mimo 200 1_.7W L??®
Leite Nmho
instamjneo400g  W  ®330 6 230 6.35
Nescauiinhoem3umdados 3276  3 870 3 570 3.198
logutte Bliss em 3 unidades 4 740  4 740  ^538  3.198
logurte Danone

! (met) c/4 potes 6126 6120 7 148 5.324
Wm&

Sobramasas   j§HJ
Goiabada Cica lata 700 4 915   4 980 3.930
PSssego em calda
Leal Santos 450 4 585 4.032

iffi

V" .. , '

Pregador de roupa
madeira em blister c/12
Limpeza
Sabão em pó Omo 1 kg_
SabJo Farol a2ul 1 kg
Sabão de coco CP 1_ kg
Detergente ODD 500 ml
Amaciante Comfort
Azul 500 ml
Passe Bem Aerosol 300 ml
Bombnl
Agua sanitária
Super Globo I
Veja multi-uso a^ul
refil 500 ml

Higiana
Lu* suave 130 g
Xampu Seda 350 ml
Condicionador Seda 350 ml
Sempre Livte
Seca/Suavec/10
Papel higiênico
Neve c/4
Kolynos 90 g
Desodorante spray
Phebo 90 ml
Cotonetes Johnson s
(75 un»d)
Fio Dental
Johnson s (25 m)
Creme de Barbear
Denim 65 g
Aparelho Atra Plus
c/ 2 cartuchos
Carga p/Gillette
Atra Ptus c/4

682

5 509

725

2 853

855

1.085

2 704

1 440

5 550

3.740

450

1 490

4.290
4 040
6 660

995

2 740

1 020

650

990

5 850
4 560
6.500

3090

890

1 738

2.705

7.999

398

020
3.375

799

2.658
362
920

1 449

2.445

747 680 891
7 1 87 6 950 6 540 5.853
8.488 8 900 10 500 10 824

6 516 5 900 7 693 5.768

360 3 480 4 390 2.778
1.650 2 090 2 200 2 018

2.269 2 720 3 250 2 291

204 3.250 4 490

4 920 4 271

65'

8 338

663

4 570

8 290

5150

2.617

6 628

4 475

_____ <r " a>4ár»j3
Prpços coletado* em P9 de mato nos supermerc ados Poderes Ca to te Paes Mendonça Flamengo PAo de Açúcar e Mundial Ti/uca
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NSo pode ser vondido separ ad.Tnenle

Ecologia

Rio-92 ajuda a 
"

dcspoluiçâo. que se arrastam há quase dois qual depende a realização de outras fases do espera obter OS US$ 71 7 milhões para a primeira 
'fase 

do programa dc recuperação da baía
anos. Na quinta, espera-se que o governo programa de dcspoluiçâo. ' 1 £ ^

japonês aproveite as comemorações do Dia Entre outras obras, o governo do estado Luiz Car|0S David
Nacional do Japão para lazer o mesmo, ou promete estações de tratamento e redes de -j- ** ou seja. reproduzirá modificações decorreu-
seja, garantir as verbas em negociação com o esgoto: drenagem e dragagem de rios, e cons- I QQãO UOll/Q íàÊtÈÊÈÈÈÊÊÊbi lcs l'c ^l,ores como correntes marítimas. A
governo do estado. trução de usinas de reciclagem de lixo para w uuiit/M esse modelo, serão acoplados dados sobre

Antecipando seis dias de discussões sobre ^det a cinco municípios. A Comlurb saiu i.AAitAlAÍJrt JA qualidade de água. obtidos através de 10 mil
questões ambientais, a Ecotech programou na frente, inaugurando esta semana a primei- ittnOlUilla UC f ímàM** 

*WBÈm- analises químicas, Tísicas e biologicas de
dois loiirs, juslíimcntc puni conhcccr íi hiiiu, ru cms cjiuitro usinus cjuc pretende construir. umostrus cjuc jíi comcçciruni ii ser colcUidíis.
por mar e terra, liles acontecem hoje e ama- programa do estado inclui um sistema para v%g\ Dia 'WsÊtÊÈk Dessa forma, será possível avaliar como se
nhà, com possível participação de represem- drenagem do chorume- (restos líquidos) pro- IJUIllil 1IU JYIU £TmmÊÊÍS^ itiSÈ comportam poluentes e sedimentos, o que
tantes de bancos financiadores. Hoje. após duado no Aterro de Gramacho. a beira da r i WÈW permitira propor, por exemplo, maneiras pa-
um passeio de escuna haverá palestras sobre ";mi- Com deposito diário de 5.500 toneladas Estudar as modificações da qualidade da 'W%? ra evitar erosão e assoreamento,
a recuperação da baía. objeto do maior pro- lixo - quantidade que deverá ser reduzida água em cada um dos 3K1 quilômetros qua- liB 

* 
W Para levar seu objetivo adiante, osjapone-

grama ambiental do estado. "O momento é com a inauguraçao da usina da Comlurb .o drados de area da Baia de Guanabara pode ses equiparam o laboratório da Feema. na
propicio", afirma o presidente do Grupo Exe- aterro produz, diariamente, segundo a Feema, parecer complicado. Ee. Mas estão no Rio * Barra da Tijuca. com 36 novos aparelhos,
cutivo de Dcspoluiçâo da Baia de Guanabara 800 litros de chorume, um liquido ácido que L técnicos japoneses dispostos a realizar essa pnl sctc pontos da Baia foram instalados
(Gedeg). Manuel Sanches. Ele diz que a assi- polui a baia e mata a vegetaçao de mangue. façanha em dois anos. com ajuda da I unda- correntóuralos para medir, durante 15 dias. a
natura do contrato entre o BID e o uoverno . No 111010 tantas promessas, ficamos na çao Estadual de Engenharia do Meio Am- velocidade das correntes em período de estia-
do estado está prevista para o final de outu- mixwr expectativa . diz o biologo Rogério biente (Feema). Os estudos rçsultarao num 4 ecm _ 0 mesm0 ^ fcit0 cm período de
bro, mas espera que a Rio-92 acelere o ritmo Roem um dos coordenadores do movimento documento que apontara ações prior, unas ff;»! chuva. A Jiea utilizará dados sobre variação
das netiociacòes Baia Viva enado em dezembro de 1990 com para um plano global de dcspoluiçâo. de marés, fornecidos pelo Departamento de

Somando os recuas do BID (USS 350 íiTÍf^O gní'mSEmX 
P«ra os japoneses contratados pela Apen- 8®* Hidrografia e Navegação da Marinha. Juste

.... v , ., „ ,çc -,K, ptraçao aa oaia. kj ^ranui pronicnia uc. ua jc Cooperarão Internacional do Japao garante que os vários proietos desenvolvidosmi hoes) aos do governo japonês (USS4b projetos e que. com as mudanças de governo. (Jica), o projeto é uma oportunidade de exer- m§M jp- . em universidades não serão esquecidos,milhões) e a contrapartida do estado (USS mudam as diretrizes . diz ele. citar sua avançada tecnologia, aprimorada v ií k r ¦ i i , i119 milhões) estariam garantidos os USS 717 Ninguém duvida que o caminho para partir da dcspoluiçâo da Baía de Tóquio. ÉHP 
' ¦ jl Y* 

da rterna e da Jica
milhões necessários, se-  recuperação da Baia de 'Para a Vcmrd\ XT>0 rcspaido tócnico neees- $ J9 h n nn r- n nr^ T? 7 Í'P
gundo o presidente do Ge- Guanabara e longo. sáno a futuras negociações com bancos 11- j{ mÊÍ ÈÉgf í' ú T ! nh„ P Í • • ,,dn,btn.1. Carj,°
deg, á execução da primei- (W |)Úm0rOS prCCls0 con,er a Polu|Çao nanciadores, para obtenção de recursos ne- ' ¦ -mÈf 

J'rn!nín í?m fn 5 T ,c-ondlç^s 
dc

ra fase do programa de W IMIUOTU» industrial, despejos de ccssanos às a'çõcs capazes de salvar a Baia. ! ii TTr -a
recuperação da baia. Mas Area 381 km2 oleo. aterros, pesca preda- para cerca jc novc milhões de pessoas que % 

.ulimtntaça. tm pontos da Baia ca \azao
se as negociações são de- Perímetro  131 km! tória e desmatamentos, nioram ao redor do local, pode ser a chance Tsuura, chefe da Jica no Rio r!°s; a qual1 - de s}Us
moradas, mais demorado Exlensá0 28 km; entre outras irregularida- dc realizar um sonho acalentado, ha anos, "1 í 

° 
^11° ÍV füinH i vrí n nrrwççft íl.» O nriNiílent^ dn fie. r. ..... lonuiçoes de uso do solo. Alem da coleta de

Largura máxima 20 km Jec s^tlIíarnS um nr!i- f 
^mprom.ssos políticos nunca realiza- mals usados pelo coordenador do projeto, dados em épocas de chuva e estiagem, o

• i i Largura mimma 1.8 km ' ,• - 1 Rene Justen. diretoi do departamento de I la- projeto inclui um levantamento sócio-econó-estimada em pelo menos y zo para a realizaçao de \„,u; ,i ,i, p -t¦ ,r , l"l.iLU' 1 "V1 1 "-^'nianien o soeio eeono
oii itro'inos i nrimein Pi Manguezal 43 km' iodo o nmermvi de recu- Foram tantas as promessas que as vezes nejamento Ambiental da Feema. leremos o mico-ambiental nos 12 municípios que m-
se nrevê obras nara reduzir P^ías 53 neracào oue custaria aluo ciirit-11 a,creditar cm j'nul fcll/" "N.oss? Prcocu- suPor,H 'ÇçmÇ0 necessário a obtenção de re- nucnciam a Baia. Inicialmente, os dados se-
em apenas 30% o despejo Ilhas e ilhotas 100 cm'torno de l'SS 4 bi- PiU,':1° c cluc :|S a(>ocs amb'entais nao caiam clir,os • diz ele. Com estudos tao detalhados. rao iI1tcrprctad0s em japonês, mas a Feema
diário dc 470 toneladas de Rios afluentes 35 lhõcs. Certo de que a Rio- 0,11 descrença, como aconteceu outras vezes". explica, será muito mais lacil negociar verbas ganhará um computador e autonomia para
esgoto doméstico sem tra- Pesca ,13 t/dia 92 serão importantes para desconfia a bióloga Letícia Mayr, chefe do junto aos bancos. Para os japoneses. de\eí»er manipular as informações.
tamento, considerado a População (entorno) 9 milhões as negociações, o chefe do departamento de Biologia Marinha da Uni- um negocio da Chino. Lies gastarao S*> > ^ apresentação do documento final está
maior fonte de poluição. Pescadores 6 mil escritório do Jica no Rio, versidade Federal do Rio de Janeiro e autora milhões (cerca de CrS 15 bilhões) e acenam marcada para fevereiro de 1994. O coordena-

Por outro lado. as ver- mdústrias 
'ZZZZZ'.B 

mil Etsuo Tsllura- anima os dc estudos sobre a Baía de Guanabara. Em- com mais USS 248 milhões (CrS 744 bilhões) []or do pn,lolo_ Rcnc justcn> prcvè propostasbas do governo do Japão _ . 
 cariocas com um exemplo hora veja com bons olhos o projeto da Jica, para a realização das obras. açòcs como reflorestaniento. proteção de— que viriam através do Terminais de óleo 16 

d,° Perscvcra?Ça- Sc8undo ela não tem dúvida de que os estudos cònfir- Na década de 70, com recursos da Organi- árcas verdes, dcspoluiçâo de rios e eonstru-

peratton FuT- e d°o Esgoto sem tratamentoI^ZOl/dia ^ção dSnabara sEíá conclu>sôf a^ os cicntistf do Rio za^° Mundial dc Sautic c aP01ü dc ,écnicos vão de estações de tratamento de esgoto, ou
BID não são as únicas pre- Esgoto tratado 68 t/d,a mais simples que o da ja chegaram. A solução existe e nao e com- americanos, a Feema realizou um modelo seja. tudo o que os governos vem prometem
vistas para a recuperação Despejo de óleo .'. 6,9 t/dia Baia de Tóquio, iniciado Pl,ca(|a- t.Pr®?s? ,Parar «c potuir e, para matemático da Baia. reproduzindo uma si- do ha anos. "Com esse documento, sera pos-
da Baía de Guanabara. O Lix0 em aterro 5 5 mi| t/dja há 30 anos e ainda não lsso' c Preciso dinheiro e vontade política. inação estatica. Desta vez. o modelo mate- sivel agilizar o processo de dcspoluiçâo , diz
governo federal e o Banco  concluído. E justamente dinheiro um dos argumentos mático proposto pela Jica é hidrodinãmico, o coordenador. Tomara.

Quatro projetos para a baia

¦ Programa de Recu-
peração do Ecossiste-
ma da Baia de Guana-
bara — BID, governo
do Japão e governo do
Rio de Janeiro: na pri-
meira fase, USS 717
milhões de investi-
mentos em rede e es-
tações de tratamentos
de esgoto, usinas de
reciclagem de lixo,
projetos ambientais
complementares (mo-
nitoramento, informati-
zação, educação am-
biental e treinamento)
e mapeamento digital.

Estudo de Recupe-
ração do Ecossistema
da Baia de Guanabara
— Agência de Coope-
ração Internacional do
Japão e Feema: USS 5
milhões de investi-
mentos em modelo hi-
drodinâmico da quali-
dade das águas da
Baía da Guanabara.

Projeto Ambiente
Rio — governo federal
e Banco Mundial: USS
1 bilhão de investi-
mentos. parte dos
quais destinados a
obras que beneficia-

rão a Baia de Guana-
bara, como redes de
esgoto, estações de
tratamento, drenagem
de rios, construção de
estações elevatórias,
prevenção de desliza-
mento de encostas e
reflorestamento.
¦ Programa de Re-
construção e Obras de
Emergência — Banco
Mundial e governo do
estado: investimentos
em obras como con-
tonção de encostas,
drenagem e dragagem
de rios e refloresta-
mento.

Tóquio luta contra o problema 
há 30 anos

Os Japoneses ainda nào conseguiram re-
cuperar totalmente a Baía de Tóauio, por
dificuldade de controlar despejo de esgoto
doméstico, embora o programa de despo-
iuição tenha começado bá 30 anos. Mas isso
não deve ser motivo dc desânimo para os
brasileiros. Alem de quatro vezes maior que
a Guanabara, a Baia de Tóquio é influen-
ciada por uma população dc 30 milhões de
pessoas — na Guanabara, sào cerca de 9
milhões. Por outro lado, a Baia de Tóquio
atinge até 50 metros de profundidade, en-

3uanto 
a Guanabara é rasa, com profundi-

ade máxima de 30 metros, o que faz com
que a poluição se alastre com mais facilida-
de.

O chefe do escritório da Agência de

i 
r-jr^z,
\ \ )I | f

Sala <toT6quia !
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Cooperação Internacional do Japão (Jica)
no Rio, Etsuo Tsuura, diz que, no caso da
Baia de Tóquio, houve grande mobilização
da população, que denunciou agressões. A
Baia de Guanabara tem áreas cm situação
pior que a dc Tóquio, afirmou Tsuura,
citando como exemplo o trecho influencia-
do pelo Canal do Mangue, perto do Cais do
Porto, c, do lado dc Niterói, os despejos das
fábricas de sardinha. Ao mesmo tempo,
segundo ele, há áreas em razoável estado de
preservação, como a de Guapimirim, últi-
mo grande manguezal da baia. O chefe do
escritório da Jica no Rio faz uma ressalva:
não se pode ter a ilusão de que a Baia de
Guanabara voltará a ser o paraíso que era
há 100 anos.

ONTA VERDE DE

APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

MAIS VERDE NO SEU

DIA-A-DIA.

LIQUIDEZ. RENTA-

BI LI DADE DIÁRIA.

ISENÇÃO DE I.O.F.

A PARTIR DO 15?

DIA ÚTIL DO MÊS.

PRESERVE SEU Dl-

N HEI RO APLICAN-
DO NO BA NE RJ.

E COLHA OS LU-

CROS D IA-A DIA.

¦

BANERJ

NOSSO B^NCO
NOSSO NIERDE
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Cidade frívola

Roberto Marinho
de Azevedo

A 
grande vitima das declara-
çòes do sr. Collor Jr. foi

nossa paciência. Pois nos bares,
botequins, restaurantes, esqui-
nas, convescotes e velórios, bro-
taram, como cogumelos, mil
cientistas políticos. Cada um
com sua versão das coisas e sua"interpretação dos fatos".

Ora! "Os fatos." Quem, a bo-
ca pequena, não os repelia?
Quem os pode provar? E quem
duvida que, na Torre de Abran-
tes, como d'antes, tudo contu-
nuarà?

O Rio — diga-se a bem da
verdade — reagiu com digno cc-
ticismo às conseqüências das de-
claraçòes. Riram-se. sem dúvida,
os leitores de Heródoto. ao iden-
tificar lembranças de sólon e de
Creso, nas declarações de do-
mingo do infeliz Aureliano Cha-
ves:

"Que tragédia é a vida do
homem na face da terra! (...) Que
todos se lembrem que ninguém
sabe o que lhe está reservado!"
Assim. Sólon disse ao rei da Li-
dia que não poderia considerá-lo
feliz antes de conhecer sua úlli-
ma hora.

Mas o povo do Rio não sc-
guiu o tom grandiloqüente do
político.

Sei, é verdade, de um advoga-
do que declarou, passeando na
praia, que, fosse Collor Jr. louco
ou não, deveria ser — para o bem
da pátria — declarado insano.

Mas, dele, logo, discordaram
vários, dizendo que isso de nada
adiantaria, pois sai a verdade da
boca dos loucos.

Também ouvi de um jornalis-
ta que 

"em Brasília, as coisas
andam tensas. Em pé de gucr-
ra"!

Claro, concordei.
De sério, no entanto, tudo

isso só motivou uma corrida às
bancas de jornal (a defronte á
Farmácia Piauí viveu momentos
de tensão e glória). As eleições
que quarta-feira no Jockey ofe-
reciam mais surpresa. O frio e o
bom tempo preocupavam mais
os motoristas de táxi. E, para o
povo. não é novidade saber que
rondam o governo ladrões.

O Rio é uma cidade velha e
pobre. Tem, pois, todas as con-
dições para ser cética e sábia. Se
não tivessem mudado daqui a
capital, muito prejuízo nos teria
sido poupado. E ouviríamos
muno menos bobagens.
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Òs estudantes convocaram palhaços c equilibristas pura participarem do protesto na Barra

Rio-Orla está

quase pronto

para a Rio-92

Estudante

maior via
O trânsito na Avenida das Amé-

ricas. Barra da Tijuca, onde houve
23 atropelamentos nos primeiros
quatro meses deste ano. parou on-
tem para assistir uma manifestação
diferente. Com a participação de
palhaços e equilibristas, cerca de
300 alunos e professores do Colégio
Anglo—Americano fecharam ao
meio-dia. por cinco minutos, as
duas pistas do corredor da morte,
em protesto contra os perigos que
correm diariamente ao atravessar as
pistas: 

"Avenida para estrangeiro
ver e brasileiro morrer" e "para

atravessar tem que ser de circo"
eram alguns dos slogans.

Nem mesmo a promessa da
Fundação Departamento de Estra-
das de Rodagem (Funderj) de colo-
car cinco sinais de trânsito nos pon-
tos críticos da avenida, logo depois
da Rio-92. satisfaz os manifestan-
tes: "Nós ouvimos isso há mais de
três anos e até agora nada foi lei-
to", reclamou a professora Eliete
Wcrmelinger. que com medo cios
atropelamentos, não dispensa o car-
ro nem mesmo para ir ao Free Way,
defronte ao colégio. A publicitária
Joana Fischer, mãe de três alunas
do Anglo Americano, disse que só

paralisa

da Barra

fica tranqüila "depois que minhas
filhas ligam para meu trabalho di-
zendo que chegaram bem em casa".

A colocação de passarelas não é
a melhor saída para a Avenida das
Américas, garante o engenheiro ei-
vil e ex-administrador da Barra.
Alaor Santiago, que defende a
construção de passagens de nivel,
conforme prevê o plano funcional
do bairro: "As 

passarelas não são
eficientes para idosos, deficientes,
mulheres com carrinhos de bebes e
raramente são utilizadas", disse.
Alaor admite que os sinais lumino-
sos podem ser uma saída paliativa e
discorda de quem critica a idéia:
"Com o crescimento da Barra, a
Avenida das Américas não pode ser
considerada mais uma via expressa
e sim uma via urbana", afirmou ele.

Durante a manifestação de on-
tem. que só foi autorizada com a
chegada de policiais do Batalhão
Rodoviário, os alunos distribuíram
panfletos e tentaram alertar aos
motoristas e pedestres para os peri-
gos da avenida. O idealizador da
campanha, o estudante de I" ano
Roberto Pinto, considerou o pro-
testo válido e acredita que a partir
de agora tudo vai melhorar.

As empreiteiras envolvidas no
projeto Rio-Orla já começaram a
retirar as placas da obra, numa de-
monstração de que todo o trabalho
ficará pronto até o inicio da Rio-92.
Segundo informações da Rio-Urbe
— companhia de urbanização da
prefeitura —, apenas dois pontos
ainda precisam de arremates: o Mi-
rante da Nicmeyer (cm São Conra-
do) c a Praça do Perpétuo (na Barra
da Tijuca), mas os engenheiros res-
ponsáveis pelas obras garantem que
o serviço ficará pronto até a pro\i-
ma quarta-feira.

Com relação aos I9K novos
quiosques da orla marítima, a Rio-
Urbe informou que eles serão insta-
lados no lugar dos ultrapassados
trailers até agosto, no máximo. De
acordo com a programação. 61 de-
les ficarão entre o Leme e Copaca-
bana, 29 em Ipanema e Lcblon. 9
em São Conrado e os 99 restantes
na Barra da Tijuca e Recreio dos
Bandeirantes. Os quiosques serão
de dois tipos: um simples, com co-
bertura de fibra, e o outro, conjuga-
do, com cobertura de piaçava. A
obra total está estimada em CrS
8,363 bilhões.

Lanchonete

separa lixo e

freguês gosta
Em época de Rio-92, uma lan-

chonete do tipo fast-food dá o
exemplo de como contribuir com a
melhoria do meio ambiente. Ontem,
a rede McDonald's instalou o pro-
cesso de coleta seletiva em duas de
suas lojas, na Barra da Tijuca, onde
os clientes terão lixeiras diferencia-
das para jogar as sobras: uma para
material orgânico (restos de comi-
da) e outra para papel e plástico. Os
produtos separados para reciclagem
(canudos, copos, guardanapos etc.)
serão reaproveitados e o dinheiro
da venda aplicado na preservação
da Lagoa de Marapendi, lá mesmo
na Barra."O processo seletivo não é novi-
dade em nossos restaurantes, mas
agora vamos executá-lo também do
outro lado do balcão", garantiu o
presidente da rede no Rio. Peter
Rodenbeck. Para ele. a coleta dife-
renciada de lixo será assimilada ra-
pidamente pelos consumidores, que
ontem já receberam folhetos expli-
cativos sobre o novo projeto. As
meninas Patrícia de Moraes e Ma-
na Luiza da Silva, ambas com 9
anos, fizeram um lanche pela ma-
nhã e mostraram que a conscienti-
zação começa desde cedo: "Achei

tudo muito legal", afirmou uma de-
Ias. vibrando com a nova brim adei-
ra
. A iniciativa pioneira do McDo-
nald's — o primeiro estabeleeimen-
to a utilizar a coleta seletiva interna
— passou pela consultoria técnica
de um dos maiores especialistas do
pais no assunto. Francisco Scrtà.
que também é da Associação Eco-
Marapendi. Segundo ele, o cliente,
que normalmente procura a lancho-
nete pelo seu serviço fast-food. terá
que ser um pouco mais devagar na
hora de jogar fora o lixo: "Nãó
custa perder um pouco mais de
tempo e colaborar com a qualidade
de vida do ser humano. Este é o
nosso compromisso", resumiu Ser-
tã.

Após algumas semanas de teste,
o processo de coleta seletiva devera
ser levado ás outras S9 lojas da rede
no Brasil inteiro e. em todas elas, o
lucro com a venda do material reci-
dável será aproveitado em algum
projeto ecológico da area. Além
disso, o McDonakfs estuda ainda a
reutilização de lodo o lixo orgânico
para a fabricação de adubo organi-
co para o solo.

'Exoticum' reúne animais raros no zôo
Hoje c um dia de muitas ativi- cada para às 13h c cm seguida

dades no Zoológico. As 11 h. o
prefeito Marcello Alencar entrega
aos cariocas o Museu da Fauna,
que em virtude de um convênio
passou à administração da Fun-
daçào Rio-Zòo. Ele estava fecha-
do para obras de recuperação.
Logo depois será inaugurado o
Exoticwn, uma área especial para
alojar espécies raras de animais.
A criançada tem recreação mar-

será aberta a Rio-Expo Zôo. com
um show dos músicos Mauro
Senise e Gilson Peranzetta. A ex-
posição marcará a participação
do zoológico na Rio-92 e ficará
aberta ao público até o dia 30 de
junho. Amanhã, as crianças tam-
bem poderão participar de recrea-
çòes no zoológico, a partir das
llh.
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Serviço militar poderá receber menores
O Comando Militar do Leste deu

sinal verde ao juiz Siro Darlan, da 2*
Vara de Menores, para levar adiante
o projeto de criação de um serviço
militar alternativo para menores in-
fratores, a partir de 15 anos de idade.
O projeto, batizado de Porta aberta,
no entanto, só poderá ser colocado
em prática se o Juizado de Menores
conseguir empresas que patrocinem
as vestimentas, objetos de uso pes-
soai. entre outras coisas necessárias
para a manutenção dos adolescentes
nos quartéis, já que o Exército não

dispõe de recursos para isso. Se-
gundo Siro Darlan, inicialmente, 30
adolescentes sem vínculos familiares
serão indicados pelo serviço social da
2" Vara de Menores para se integra-
rem ao projeto. Eles serão alojados
no Batalhão de Polícia do Exército,
na Tijuca. onde terão ensinamentos
militares, além de cursos profissiona-
lizantes. Esses menores receberão
também atendimento médico c odon-
tológieo. A Secretaria estadual de
Educação também está apoiando o
projeto Porta aberta

^2

Rua Dezenove
de Fevereiro
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Aborta em 1873. a rua só
recebeu este nome em 1917
para lembrar a ôdta òn brita-
lha pela passagem òo Humai-
tâ. na Guerra do Paraguai No
dia 19 de fevereiro de 1868. a
esquadra brasileira comanda-
dn pelo capitâo-de-mar-e-
guerra. Delfim Carlos de Car-
valho, conseguiu ultrapassar
a fortaleza ôe Hurnartâ. A mar-
gem do Rio Pnranâ um dos
maiores centros de resist&n-
cia inimiga Ela comoca na
Rua Sâo Clemente e termina
na Rua General Polidoro. em
Botafogo

Pela Cidade

Josomar Ferrnri
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Cabines da Riotur orientarão turistas
h Já estão instaladas ao longo

da Avenida Atlântica algu-
mas das 22 cabines de informações
turísticas que a Riotur vai espa-
lhar pela cidade para atender os
visitantes durante a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento.
Elas foram colocadas estratégica-
mente na porta dos hotéis. A par-
tir de hoje, as cabines —- feitas em
fibra de vidro e cobertas coni o
símbolo da Rio-92 — já serão
ocupadas por uma recepcionista e

um anfitrião, ambos poliglotas.
Um terminal de videotexto vai
apoiar o serviço de informações
que terá também folhetos e guias
com todas as opções de lazer e
locais turísticos. As cabines fun-
cionarão das 8 às 22h. Em Ipane-
ma foram instaladas duas. na Bar-
ra da Tijuca e em São Conrado,
três. e outras duas no Aterro do
Flamengo. Elas também estarão
nos aeroportos Internacional e
Santos Dumont. e nos sboppings
Barrashopping, São Conrado l as-

hion Mall e Rio-Sul. Tão logo
termine a Rio-92, a Riotur reco-
Ihcrá as cabines que deverão ser
utilizadas novamente na cidade
em agosto, quando acontecerá o
congresso internacional da Asso-
ciaçào Brasileira dos Agentes de
Viagens. A inauguração oficial
das cabines será feita pelo presi-
dente da Riotur. Trajano Ribeiro,
durante solenidade marcada para
às llh. em frente ao Hotel Meri-
dien.

Mutirão de limpeza Mangueira assistida Ajuda para aidético

Um grupo de cem crianças vai
invadir amanhã a orla marítima, do
Leme ao Lcblon. para um mutirão de
limpeza da areia da praia, a partir das
llh. Elas são integrantes do projeto
Consciência urgente que a Brahma e a
Fundação Cultural Educativa da Re-
gião dos Lagos estão patrocinando.
Para comemorar o trabalho em dele-
sa do meio ambiente, este mesmo
projeto vai promover, a partir das
ISh. um show na praia do Leme com
a participação de Victor Biglione.
Cássia Eller e Coral Marearte. entre
outros

Durante cinco dias, a partir desta
segunda-feira, os moradores da Man-
gueira vão respirar saúde. Das Sh às
lòh serão realizadas no posto médico
da Vila Olímpica palestras soba- Aids
e cólera, além de exames cardiológi-
cos. A promoção da semana de saude
é da Goldcn Cross. que vem rcalizan-
do este tipo de campanha, cm outras
comunidades do Rio. de^Je o inicio
do ano. Os moradores do local tam-
bem receberão assistência jurídica h>-
bre registro de menores e processos
de separação e divórcio

O bancário licenciado Jorge Al-
berto Orleans, de 31 anos. está pavi-
sando de ajuda para a compra do
remedio Interferon, do laboratório
Shcnng, ou Roferon. do Roche. Ele é
portador do vírus H1V e tem Sarco-
ma de kaposi, um tipo de câncer de
pele. Uma ampola desses remédios
cu>ta CrS 250 mil e ele precisa tomar
três doses por semana. Jorge abriu
uma conta no Banco Econômico, nu-
mero 0**9347058-0, agência Candclá-
rui O Sindicato dos Bancários têm
feito sucessivas campanhas para aju-
da—io

Ponto a ponto
Moradores da Rua Pacheco Leão,

Horto, no quarteirão próximo a Rua
Barão de Oliveira Castro, pedem re-
forço de policiamento no local. Qua-
se diariamente, carros são roubados e
apartamentos invadidos por ladrões.

Atenção Telerj: muitos telefones na
Barra da Tijuca estão mudos. Mora-
dores reclamam que, para a mudança
do prefixo, os telefone são desligados
ou apresentam defeitos por mais de
uma semana.

Na Rua General Venàncio Flores,
no Lcblon. existe um terreno da pre-
feitura que está servindo de depósito
de material de construção. A frente
do terreno está suja e moradores re-
clamam do péssimo estado de conser-
vação do local.

A Rua Major Rubem Vaz, na (iá-
U'a, quase não tem espaço para a pas-
sagem de pedestres. Moradores di/em
que alunos e professores do Colégio
Rio de Janeiro ocupam toda a área
com seus carros, transformando as
calçadas em estacionamento.

Para explicar o black-out no viadu-
to Ana Ncr\ e na Rua Costa Lobo,
em Benfica, a Companhia Municipal
de Energia e Iluminação (Rioluz) dis-
se apenas que as lâmpadas estão apa-
gadas em decorrência do grande nú-
mero de ligações clandestinas (gatos)
feitas pelos moradores da favela vi/i-
nha. A Rioluz não explicou, no en-
tanto, que atitude pretende tomar pa-
ra resolver o problema de moradores
do bairro, que pagam o* impostos e
merecem ter iluminação na rua.

Vizinhos de fundos da lanchonete da
Rua Hilário Gouveia, 94. cm Copaca-
bana. reclamam que os exaustores fun-
cionum dia e noite provocando barulho
insuportável, além da poluição do ar.
Reclamações para esta coluna polo to-
lefone 585-4565. de segunda a sexta-tet-
ra. das 13tt As 15ti

Praias sem análise

¦ Esta semana a Ftema «Io
reaÜKM aa aaálfan para sa-

ber aa ceaáiçfca ias praia* 4a ci-
dade. Os I.1M faftcionárkx da
f—laçfci Mia mi pro daate te-
gaada-feira. Eles reivindicam o
cafriaw» pelo govene do Es-
tado das acordos coletivos realiza-
tonam passado. Os faodoai-
rios «tio pedindo a reposição das
perdas salariais caicaladaa eia
126% e a volta de outras beaefí-
cios, como piano de saúde, auxilio
alimentação, entre outros.
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O bebê sobrevivente

Menina nascida na

rodovia deve ficar
com tia e irmãos

Angola Urgiria Cunha

Deverá 
ser registrada e criada

pela tia, Célia Gonçalves
Cerqueira, de 39 anos, a menina
que nasceu quinta-feira de uma
cesariana provocada pelos cortes
sofridos pela mãe, Creusa Gon-
çalves Siqueira, de 44 anos, atro-
pelada e morta por uma kombi
numa das pistas na rodovia Was-
hington Luis. Segundo uma das
irmãs do bebê, Ivonete, de 16
anos, a mãe pretendia chamá-la
de Gisele mas Célia, sem conse-
guir obter a guarda da criança, vai
batizá-la de Caroline. O bebe, que
nasceu com 3.490 quilos e 52 cen-
timetros, sofreu traumatismo crâ-
nio-encefálico mas seu estado é
estável. Até então, ela vinha sendo
alimentada com soro glicosado,
mas hoje já deverá tomar leite em
pó.

Ontem á tarde, enquanto o
corpo da mãe era enterrado no
Cemitério Tanque do Anil, em
Duque de Caxias (Baixada Flu-
minense), o bebê foi levado de
ambulância para o Hospital In-
fantil Ismério Silveira, naquele
município, para tirar novas ra-
diografias e, em seguida, para o
Souza Aguiar, no Centro do
Rio. onde o neurocirurgião João
Olinto submeteu-a a uma tomo-
grafia de crânio. Ela voltou à
noite para a Maternidade de Xe-
rém. onde está em isolamento.

Um corte de três centímetros
no lado direito do rosto e um
ferimento no pé esquerdo, por
causa do rompimento de uma
pequena veia pela agulha do so-
ro, são os únicos sinais da vio-
lência do choque sofrido pelo
bebê. "Nunca soube de um caso
tão escabroso como esse. Uma
criança tão novinha e já vítima
da violência do trânsito", co-
mentou a diretora da Materni-
dade de Xerém, a médica Maria
Célia de Figueiredo. "Ê sur-
preendente ela ter sobrevivido."
Muita gente procurou a mater-
nidade querendo adotar o bebê.
Maria Célia disse que só vai en-
tregá-lo ao filho mais velho de
Creusa, Gilson Gonçalves Si-
queira. Ontem, o bebê recebeu

muitas visitas: a irmã, Milvia, de
20 anos, a tia Célia e a técnica
responsável pela perícia, que se
comoveu com o caso. Célia tem
uma filha de 5 anos, Nicole, e
um de 9 meses, Carlos Alberto
Júnior. Segundo ela, Creusa,

3 
ua
a, pediu ao cunhado, o técnico

igui
uando soube que estava ^rávi-

em eletrônica Carlos Alberto,
que ficasse com o bebê pois não
teria condições de criá-lo. "Ago-
ra o destino se encarregou de
nos entregar a Caroline', disse
Célia, que não pretende desma-
mar Júnior para poder amamen-
tar Caroline.

Na casa humilde no bairro do
Capivari, em Caxias, os filhos
mais moços de Creusa, Ivonete,
de 20 anos, e Maurício, de seis,
receberam o apoio das vizinhas.
Muito triste, falando pouco, Ivo-
nete explicou que a mãe trabalhou
como empregada doméstica até
descobrir que estava grávida. O
pai da criança, que Ivonete conhe-
ce apenas como José Alberto, vol-
tou para o interior de Minas Ge-
rais, depois de uma briga com
Creusa por causa de ciúmes. "Ele
ontem ligou para tia Célia dizen-
do que vinha pegar o bebê. Mas
não vamos deixar. Ele é muito
irresponsável. Além disso, foi em-
bora na hora que mamãe mais
precisava dele. Agora não tem di-
reito de reclamar o bebê", disse. A
vizinha Regina Lúcia dos Santos
garantiu que Creusa sempre atra-
vessava a rodovia pela passarela.

Ainda chocada, a cunhada
de Gilson, Aparecida Moreira
Pires, de 13 anos, relembrou o
acidente. "Cheguei a puxá-la pe-
la mão para atravessar pela pas-
sarela. Disse até: 'dona Creusa, é
muito perigoso'. Mas ela soltou
minha mão e ficou. Quando es-
tava no meio da passarela, ouvi
os carros freando e vi a roupa
dela melada de sangue. Comecei
a chorar até que a moça do su-
permercado, Rosana, me trouxe
em casa", contou Aparecida.
Creusa tinha ido à prefeitura de
Caxias para saber a situação de
um terreno atrás de sua casa,
onde Gilson, recém-casado com
Marizete Moreira Pires, preteri-
dia construir uma casa. Creusa
veio de Minas há seis anos. Du-
rante muito tempo trabalhou em
casa de lírica Elizubeth Devezas,
sua vizinha.

João Cerqueira
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Os estudantes convocaram palhaços e equilibristas para participarem do protesto na Barra

Estudante

maior via
O trânsito na Avenida das Amé-

ricas, Barra da Tijuca, onde houve
23 atropelamentos nos primeiros
quatro meses deste ano, parou on-
tem para assistir uma manifestação
diferente. Com a participação de
palhaços e equilibristas, cerca de
300 alunos e professores do Colégio
Anglo—Americano fecharam ao
meio-dia, por cinco minutos, as
duas pistas do corredor da morte,
etn protesto contra os perigos que
correm diariamente ao atravessar ás
pistas: 

"Avenida para estrangeiro
ver e brasileiro morrer" e "para

atravessar tem que ser de circo"
eram alguns dos slogans.

Nem mesmo a promessa da
Fundação Departamento de listra-
das de Rodagem (Fundcrj) de colo-
car cinco sinais de trânsito nos pon-
tos críticos da avenida, logo depois
da Rio-92, satisfaz os manifestan-
tes: "Nós ouvimos isso há mais de
três anos c até agora nada foi fei-
to", reclamou a professora Eliete
Wermelingcr, que com medo dos
atropelamentos, não dispensa o car-
ro nem mesmo para ir ao Free Way,
defronte ao colégio. A publicitária
Joana Fischer, mãe de três alunas
do Anglo Americano, disse que só

paralisa

da Barra
fica tranqüila "depois 

que minhas
filhas ligam para meu trabalho di-
zendo que chegaram bem em casa".

A colocação de passarelas não é
a melhor saída para a Avenida das
Américas, garante o engenheiro ci-
vil e ex-administrador da Barra,
Alaor Santiago, que defende a
construção de passagens de nível,
conforme prevê o plano funcional
do bairro: "As 

passarelas não são
eficientes para idosos, deficientes,
mulheres com carrinhos de bebês e
raramente são utilizadas", disse.
Alaor admite que os sinais luniino-
sos podem ser uma saida paliativa e
discorda de quem critica a idéia:
"Com o crescimento da Barra, a
Avenida das Américas não pode ser
considerada mais uma via expressa
e sim uma via urbana", afirmou ele.

Durante a manifestação de on-
tem, que só foi autorizada com a
chegada de policiais do Batalhão
Rodoviário, os alunos distribuíram
panfletos e tentaram alertar aos
motoristas e pedestres para os perí-
gos da avenida. O idealizador da
campanha, o estudante de I" ano
Roberto Pinto, considerou o pro-
testo válido c acredita que a partir
de açora tudo vai melhorar.

Rio-Orla está

quase pronto

para a Rio-92

As empreiteiras envolvidas no
projeto Rio-Orla já começaram a
retirar as placas da obra, numa de-
monstração de que todo o trabalho
ficará pronto até o início da Rio-92.
Segundo informações da Rio-Urbe
— companhia de urbanização da
prefeitura —, apenas dois pontos
ainda precisam de arremates: o Mi-
rante da Niemeyer (em São Conra-
do) c a Praça do Perpetuo (na Barra
da Tijuca), mas os engenheiros res-
ponsáveis pelas obras garantem que
o serviço ficará pronto até a próxi-
ma quarta-feira.

Com relação aos 198 novos
quiosques da orla marítima, a Rio-
Urbe informou que eles serão insta-
lados no lugar dos ultrapassados
trailers até agosto, no máximo. De
acordo com a programação, 61 de-
les ficarão entre o Leme e Copaca-
bana, 29 em Ipanema e Leblon, 9
cm São Conrado e os 99 restantes
na Barra da Tijuca e Recreio dos
Bandeirantes. Os quiosques serão
de dois tipos: um simples, com co-
bertura de fibra, c o outro, conjuga-
do, com cobertura de piaçava. A
obra total está estimada em CrS
8,363 bilhões.

Lanchonete

separa lixo e

freguês gosta
Em época de Rio-92, uma lan-

choncte do tipo fusi-food dá o
exemplo de como contribuir com a
melhoria do meio ambiente. Ontem,
a rede McDonald's instalou o pro-
cesso de coleta seletiva em duas de
suas lojas, na Barra da Tijuca, onde
os clientes terão lixeiras diferencia-
das para jogar as sobras: uma para
material orgânico (restos de comi-
da) e outra para papel e plástico. Os
produtos separados para reciclagem
(canudos, copos, guardanapos etc.)
serão reaproveitados e o dinheiro
da venda aplicado na preservação
da Lagoa de Marapendi, lá mesmo
na Barra."O 

processo seletivo não é novi-
dade cm nossos restaurantes, mas
agora vamos executá-lo também do
outro lado do balcão", garantiu o
presidente da rede no Rio, Petcr
Rodcnbeck. Para ele, a coleta dife-
renciada de lixo será assimilada ra-
pidamente pelos consumidores, que
ontem já receberam folhetos expli-
cativos sobre o novo projeto. As
meninas Patrícia de Moraes e Ma-
ria Luiza da Silva, ambas com 9
anos. fizeram um lanche pela ma-
nhã e mostraram que a conscienti-
zaçâo começa desde cedo: "Achei
tudo muito legal", afirmou uma de-
Ias, vibrando com a nova brincadei-
ra
. A iniciativa pioneira do McDo-
nald's — o primeiro estabclecimen-
to a utilizar a coleta seletiva interna
— passou pela consultoria técnica
de um dos maiores especialistas do
pais no assunto, Francisco Sertã.
que também c da Associação Eco-
Marapendi. Segundo ele, o cliente,
que normalmente procura a lancho-
nete pelo seu serviço fast-food, terá
que ser um pouco mais devagar na
hora de jogar fora o lixo: "Não
custa perder um pouco mais de
tempo e colaborar com a qualidade
de vida do ser humano. Este é o
nosso compromisso", resumiu Ser-
tà.

Após algumas semanas de teste,
o processo de coleta seletiva deverá
ser levado as outras 89 lojas da rede
no Brasil inteiro e, em todas elas, o
lucro com a venda do material reci-
clável será aproveitado em algum
projeto ecológico da área. Além
disso, o McDonald's estuda ainda a
reutilização de todo o lixo orgânico
para a fabricação de adubo orgáni-
co p.ira o solo.

Pela Cidade

'Exoticum' reúne animais raros no zôo
Hoje c um dia de muitas ativi- cada para às I3h e em seguida

dades no Zoológico. As 11 h, o
prefeito Marcello Alencar entrega
aos cariocas o Museu da Fauna,
que em virtude de um convênio
passou à administração da Fun-
dação Rio-Zôo. Ele estava fecha-
do para obras de recuperação.
Logo depois será inaugurado o
Exoticum, uma área especial para
alojar espécies raras de animais.
A criançada tem recreação mar-

será aberta a Rio-Expo Zôo, com
um show dos músicos Mauro
Senise e Gilson Peranzetta. A ex-
posição marcará a participação
do zoológico na Rio-92 c ficará
aberta ao público até o dia 30 de
junho. Amanhã, as crianças tam-
bém poderão participar de recrea-
ções no zoológico, a partir das
llh.
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Serviço militar poderá receber menores
O Comando Militar do Leste deu

sinal verde ao juiz Siro Darlan, da 21
Vara de Menores, para levar adiante
o projeto de criação de um serviço
militar alternativo para menores in-
fratores, a partir de 15 anos de idade.
O projeto, batizado de Porta aberta,
no entanto, só poderá ser colocado
cm prática se o Juizado de Menores
conseguir empresas que patrocinem
as vestimentas, objetos de uso pes-
soai. entre outras coisas necessárias
para a manutenção dos adolescentes
nos quartéis, já que o Exército não

dispõe de recursos para isso. Se-
gundo Siro Darlan, inicialmente, 30
adolescentes sem vínculos familiares
serão indicados pelo serviço social da
2' Vara de Menores para se integra-
rem ao projeto. Eles serão alojados
no Batalhão de Polícia do Exército,
na Tijuca, onde terão ensinamentos
militares, além de cursos profissiona-
lizantcs. Esses menores receberão
também atendimento médico e odon-
tológieo. A Secretaria estadual de
Educação também está apoiando o
projeto Porta aberta

Josemar Ferrari

Cabines da Riotur orientarão turistas
m Já estão instaladas ao longo

da Avenida Atlântica algu-
mas das 22 cabines de informações
turísticas que a Riotur vai espa-
lhar pela cidade para atender os
visitantes durante a Conferência
das Nações Unidas sobre Meio
Ambiente c Desenvolvimento.
Elas foram colocadas estratégica-
mente na porta dos hotéis. A par-
tir de hoje, as cabines — feitas em
fibra de vidro' e cobertas com o
símbolo da Rio-92 — já serão
ocupadas por uma recepcionista e

um anfitrião, ambos poliglotas.
Um terminal de videotexto vai
apoiar o serviço de informações
que terá também folhetos e guias
com todas as opções de lazer e
locais turísticos. As cabines fun-
cionarão das 8 ás 22h. Em Ipane-
ma foram instaladas duas, na Bar-
ra da Tijuca e cm São Conrado,
três, e outras duas no Aterro do
Flamengo. Elas também estarão
nos aeroportos Internacional e
Santos Dumont, c nos shoppings
Barrashopping, São Conrado Fas-

hion Mall e Rio-Sul. Tão logo
termine a Rio-92, a Riotur reco-
lherá as cabines que deverão ser
utilizadas novamente na cidade
em agosto, quando acontecerá o
congresso internacional da Asso-
ciação Brasileira dos Agentes de
Viagens. A inauguração oficial
das cabines será feita pelo presi-
dente da Riotur. Trajano Ribeiro,
durante solenidade marcada para
ás I Ih. cm frente ao Hotel Meri-
dien.

Ponto a ponto
Moradores da Rua Pacheco Leão,

Horto, no quarteirão próximo á Rua
Barão de Oliveira Castro, pedem re-
forço de policiamento no local. Qua-
se diariamente, carros são roubados e
apartamentos invadidos por ladrões.

Atenção Telerj: muitos telefones na
Barra da Tijuca estão mudos. Mora-
dores reclamam que, para a mudança
do prefixo, os telefone são desligados
ou apresentam defeitos por mais dc
uma semana.

Na Rua General Venáncío Flores,
no Leblon, existe um terreno da pre-
feitura que está servindo de depósito
de material de construção. A frente
do terreno está suja e moradores re-
clamam do péssimo estado de conser-
vação do local.

A Rua Major Rubem Va/., na Cá-
vea, quase não tem espaço para a pas-
sagem de pedestres. Moradores di/em
que alunos e professores do Colégio
Rio dc Janeiro ocupam toda a área
com seus carros, transformando as
calçadas em estacionamento.

Para explicar o hlack-out no viadu-
to Ana Ncry c na Rua Costa Lobo,
cm Benfica, a Companhia Municipal
de Energia e Iluminação (Rioluz) dis-
se apenas que as lâmpadas estão apa-
gadas em decorrência do grande nú-
mero de ligações clandestinas (gatos)
feitas pelos moradores da favela vizi-
nha. A Rioluz não explicou, no en-
tanto, que atitude pretende tomar pa-
ra resolver o problema de moradores
do bairro, que pagam os impostos e
merecem ter iluminação na rua.

Vizinhos de fundos da lanchonete da
Rua Hilário Gouveia, 94, cm Copaca-
bana, reclamam que os exaustores fun-
cionam dia e noite pro\ocando barulho
insuportáu-l, além da poluição do ar.
Reclamações para esta coluna pelo te-
lefone 585-4565, de segunda a sexta-toi-
ra. das I3h às 15h.

Rua Dezenove
de Fevereiro

ma

Aberta em 1873. a rua sò
recebeu este nome em 1917
para lembrar a data da bata-
lha pela passaQom do Humai-
tà. na Guerra do Paraguai. No
dia 19 do tevereiro de 1868 a
esquadra brasileira comanda-
da pelo capitào-de-mar-e-
guerra. Deltim Carlos de Car-
valho, conseguiu ultrapassar
a fortaleza de Humaitâ. à mar-
gem do Rio Paraná, um dos
maiores centros de resistên-
cia inimiga Ela começa na
Rua Sôo Clemente e termina
na Rua General Polidoro. em
Botalogo

Mutirão de limpeza Mangueira assistida Ajuda para aidético

Um grupo dc cem crianças % ai
invadir amanhã a orla marítima, do
Leme ao Leblon. para um mutirão de
limpeza da areia da praia, a partir das
llh. Elas são integrantes do projeto
Consciência urgente que a Brahma c a
Fundação Cultural Educativa da Re-
gião dos Lagos estão patrocinando.
Para comemorar o trabalho em dele-
sa do meio ambiente, este mesmo
projeto vai promover, a partir das
18h. um show na praia do Leme com

a participação de Victor Biglione.
Cássia Eller e Coral Marearte. entre
outros.

Durante cinco dias, a partir desta
segunda-feira, os moradores da Man-
gueíra vão respirar saúde. Das Sh ás
I6h serão realizadas no posto médico
da Vila Olímpica palestras sobre Aids
c cólera, além de exames cardiológi-
cos. A promoção da semana de saúde
é da Golden Cross, que vem realizan-
do este tipo de campanha, em outras
comunidades do Rio. desde o inicio
do ano. Os moradores do local tam-
bem receberão assistência jurídica so-
bre registro dc menores e processos
dc separação e divórcio.

O bancário licenciado Jorge Al-
berto Orleans, de 31 anos, está preci-
sando de ajuda para a compra do
remédio Interferon. do laboratório
Shcring, ou Roferon, do Rochc. Ele é
portador do virus HIV e tem Sarco-
ma de Kaposi, um tipo de câncer de
pele. Uma ampola desses remédios
custa CrS 250 mil c ele precisa tomar
três doses por semana. Jorge abriu
uma conta no Banco Econômico, nu-
mero 099347058-0. agencia Candeia-
ria. O Sindicato dos Bancários têm
feito sucessivas campanhas para aju-
dá-lo.
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Alaor Filho

Pai espera Pedro de volta no domingo

Depois de % horas de tensão e
angústia, a família imperial vive ago-
ra a expectativa de uma rápida solu-
v,ão para o seqüestro de Pedro '1 lua-
go, 13 anos. filho de D. Pedro Carlos,
e o terceiro na linha sucessória. Se-
gundo uma pessoa ligada aos Orleans
e Bragança, as negociações teriam
progredido ontem satisfatoriamente,
faltando apenas acertar detalhes para
o pagamento do resgate e a libertação
de Pedro Thiago, o que poderá ocor-
rer até amanhã.

D. Pedro Carlos, pai do menino,
está muito otimista e espera que até
domingo Pedro Thiago esteja cm ca-
sa. 0 movimento ontem defronte ao
Palácio Grão-Pará, no Centro de Pc-
trópolis. onde vive a família imperial
foi tranqüilo. À tarde, Geraldo Ma-
gella Messias. 37 anos. o palhaço 77-
ririca. uma figura folclórica na cida-
de, reuniu cerca de 50 pessoas no
Bosque do Imperador para fazer uma
oração pela regresso de Pedrinho.
Durante a manifestação, o irmão do
menino seqüestrado, Felipe, de nove
anos, chegou á janela com dois ami-
gos e disse que estava confiante na
volta do irmão e que a família estava
rezando muito por isso.

Irmãos acusam policiais de tortura Polícia tem novo suspeito

Depois de terem metralhado um
carro e ferido o motorista na madru-
gada de quarta-feira, durante uma
operação no Morro Boavista em bus-
ca dos seqüestradores de Pedro Thia-
go, policiais da Divisão Anti-Seqües-
tro (DAS) estão sendo acusados
agora de terem torturado o desem-
pregado Joemir Adanilo da Silva, o
Jojò, 23 anos. Ele foi levado de casa
junto com o irmão, Juracy Adanilo
da Silva, 31, e outros dois moradores,
um deles menor, c apanhou dos poli-
ciais para que confessasse ter partici-
pado do seqüestro de Pedro Thiago
de Orleans e Bragança. Joemir de-
nunciou que além de espancado, foi
colocado no pau de arara e recebeu
choques elétricos na boca e orelhas.
Cinco horas depois, os quatro foram
abandonados em uma estrada, de on-
de retornaram para casa.

Segundo Jojò. eles foram presos e
torturados por causa de uma falsa
denúncia feita por Luis Carlos dos
Santos Araújo, o Luis Tatuagem, pre-
so horas após o seqüestro, na terça-

feira. "Os 
policiais me confundiram

com um outro Jojò. um cara de Xe-
rém. em Duque de Caxias, c que pos-
sui o mesmo apelido que eu", disse
Joemir. Além de Joemir e o irmão,
foram levados do morro, sem manda-
do de prisão, Ricardo Bruce Pessoa
Fraga, o Índio, de 17 anos, Paulo
Marcolino, o Pesão, primo de Joil.

Segundo Joemir, o grupo de poli-
ciais chegou a sua casa, no Caminho
da Ladeira, 237-T (onde moram 16
pessoas, entre elas sete crianças), por
volta de 4h. Armados de metralhado-
ras. os homens invadiram a residén-
cia e reviraram móveis. "Fies 

pergun-
lavam: aonde estava o menino, aonde
esta o garoto", disse Jojò. Após roda-
rem cerca de quarenta minutos, os
quatro foram levados para uma casa,
segundo Juracy, "possivelmente si-
tuada em Xerém". A sessão de tortu-
ra de Joemir durou aproximadamen-
te vinte minutos, enquanto os demais
permaneciam em uma sala. Eles só
foram liberados porque, segundo Ju-

racy, Luis Tatuagem confessou que
Jojò realmente não tinha envolvimen-
to com o seqüestro. Todos foram
abandonados por volta de 9h, na Es-
trada Duarte da Silveira, em Bingen,
próximo a uma usina de lixo, com a
seguinte ameaça: "vocês não viram
nada, não sabem de nada e não vão
falar nada". Jojò denunciou também
que seu relógio, cordões e a carteira
dc trabalho foram levados pelos poli-
ciais. Os moradores tiveram que pe-
gar um táxi de volta para o Morro,
distante cerca de doze quilômetros.

Os moradores do Morro Boavista
estão revoltados com a atuação dos
policiais cariocas durante as constan-
tes operações feitas na favela após o
seqüestro dc Pedro Thiago. Eles acu-
sam a polícia de abuso de autoridade,
agredindo suspeitos nas ruas, á noite
e durante o dia, na presença de crian-
ças que brincam nas ruas e vicias.
Várias pessoas foram á casa de Joe-
mir para prestar solidariedade.

Epitácio José da Silva Filho, o
Epitacinho, mentor do seqüestro de
um dos sócios da Indústria Brasileira
de Filmes, ocorrido há seis meses,
está sendo procurado por policiais da
Divisão Anti-Scqüestro (DAS) como
um dos suspeitos do seqüestro do
tetraneto de D. Pedro II, Pedro Thia-
go de Orleans e Bragança, de 13 anos.
Integrantes de uma quadrilha de as-
saltantes de bancos que agiam na re-
gião de Xerém presos na segunda-fei-
ra confessaram ontem, segundo
policiais, que há cerca de três meses
foram convidados por Epitacinho para
partiparem do seqüestro de "uma

pessoa muito importante de Petrópo-
lis".

Agostinho Ferreira da Silva, 31
anos, Romildo Costa da Silva, 20,
Warthon da Silva Cruz, 26, Jorge
Coutinho Vitor, 29, Carlos Pereira
Lima, 28, e um menor de 16 anos,
foram presos sábado á noite nas ma-
tas de Xerém por policiais da 611 DP
(Xerém) e domingo fugiram da dele-
gacia. Ao serem recapturados na se-

gunda-feira confessaram serem auto-
r e s d c assaltos a bancos e
supermercados e contaram ao delega-
do Nelson Farjalla sobre o convite
feito por Epitacinho.

Um dos presos. Agostinho Ferrei-
ra da Silva, contou que além de £'/>/-
tacinho, participaram do seqüestro do
sócio da Indústria Brasileira dc Fil-
mes, Adilson Ferreira, o Adão. que
domina a favela de Vigário Geral e o
técnico de refrigeração Antônio Pog-
gian. Agostinho revelou que Adão e
Poggiam sabiam quem era a pessoa
que seria seqüestrada em Petropolis e
teriam recebido ordens de Epitacinho
para se afastarem de Xerém até "o
dia do serviço".

O delegado Nelson Farjalla dis>e
ter certeza de que nenhum deles te\e
participação no seqüestro de Pedro
Thiago, que ocorreu na manhã de
terça-feira, já que eles estavam pre-
sos. Para o delegado, eles sabem mais
do que contaram e por isso foram
transferidos para a Divisão Anti-Se-
qüestro.
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Todos os domingos,
às 10h30min

Saída dos ônibus
do estacionamento da Caixa
Econômica Federal (esquina

da rua Ftedro I).
Ingressos à venda na

Av Princesa Isabel. 183.
Copacabana, e na Secte da

Riotur. â Rua da Assembléia. 10,
9o andar - Centro - De 2o a 6a.

das 9h às 18h
Informações pelo telefone

275-1959.
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Morte de dono de discoteca é mistério

A policia ainda não tem uma
explicação para as mortes do em-
presário Walkyre de Almeida Pe-
reira Júnior, de 23 anos, dono da
discoteca Spirito da Coisa, em Co-
pacabana, e da modelo Patrícia
Soares, conhecida no meio artístico
como Patrícia Áquila, de 16 anos.
Os corpos dos dois foram encontra-
dos na noite de anteontem, no
apartamento 704, alugado por tem-
porada, do Edifício Paraíso, na Rua
Paula Freitas 31. em Copacabana,
onde viviam. O que mais intriga a
policia è a perícia ter constatado que
o corpo do rapaz apresentava carac-
terísticas de quem já estava morto há
quatro dias. enquanto o da moça
aparentava 24 horas.

Segundo o diretor do IML, Ra-
fael Luiz Pessoa Pardcllas, tudo in-
dica que a modelo teria morrido

Reprodução

a boate há quase um ano

envenenada por gás, devido ao tom
rosado de sua pele. Já o corpo do
rapaz, morto ha mais tempo, estava
diferente, com tonalidade esverdea-
da. "Tenho certeza de que os dois
morreram em datas diferentes. Fo-
ram retiradas vísceras dos corpos
para exames toxicológicos que de-
vem ficar prontos no prazo de 15
dias", disse Pardellas, garantindo
que através do exame pode ser
constatado se eles ingeriram algu-
ma substância tóxica. Ele disse ain-
da que os dois não tinham si-
nais de lesões ou fraturas de crâ-
nio.

Segundo alguns amigos, Walky-
re foi visto pela última vez no do-
mingo. Outros contaram ter encon-
trado Patrícia numa lanchonete da
Zona Sul, dois dias depois do dia
que a perícia calcula que o rapaz
tenha morrido e que, inclusive, es-
tranharam vè-la sozinha. A modelo
teria dito que não sabia onde
Walkyre estava.

Na cozinha do apartamento on-
de os corpos foram encontrados, a
polícia achou restos de um almoço
ou jantar que também foram leva-
dos para a perícia. O apartamento
estava desarrumado e familiares
notaram a falta de objetos de valor
e dinheiro. Segundo um amigo do
casal. Roberto Mendes, de 26 anos,
o apartamento estava trancado por
dentro, o que levou os policiais
do 19° BPM a chamá-lo para acom-
panhar as operações. "Eles estavam
com as feições tranqüilas, de quem
dormia. Patrícia estava com a cabe-
ça recostada ao corpo dele. Parecia
que estavam num momento de can-
nho", contou Roberto, enfatizando
que o amor deles "è desses que
começam com um olho no olho".
Ele disse ainda que os dois viviam
luntos há cerca de sete meses. "Um
completava o outro. Não acredito
em pactos de morte c nem em over-
do.se. Nunca vi eles brigarem", co-
mentou, apesar de vizinhos do pré-
d 10 afirmarem que as brigas eram
constantes entre os dois. Tanto Ro-
berto como a tia da modelo, Neusa
Teodoro, de 35 anos, afirmam que
Patrícia e Walkyre não fumavam
nem bebiam Neusa e uma inna dc
Patrícia. Ana Beatriz, chegaram ao
Rio ontem, para agilizar a trans-

Reprodução

feréncia do corpo para Belo Hori-
zonte onde ela nasceu. A tia con-
tou que a família não sabia que
Patrícia morava com o rapaz. "To-
dos nos pensávamos que ela estava
morando com a irmã mais velha.
Esteia, que inclusive, foi quem ,i
trouxe para o Rio. Mas já conhe-
ciamos o rapaz, pois ela o a pre-
sentou a família, numa visita que
fez a Minas Gerais", contou a tia.
acrescentando que Patrícia era"uma morena muito bonita". Lia
disse que Patrícia era modelo há
dois anos e que cursava o 2" grau
no Colégio Pinheiro Guimarães.
Sua origem seria de classe média

Segundo Roberto. Walkyre
"sempre teve tudo o que quis"
Walkyre ganhou a discoteca de
presente do pai. o empresário
Walkyre Pereira de Almeida e a
inaugurou em janeiro do ano pas-
sado. Pouco tempo depois, conhe-
ceu Patrícia. O sonho do rapaz era
tornar a Spirito da Coisa numa das
mais badaladas discotecas do Rio
de Janeiro. Por isso. há bastante
tempo, a discoteca passava por
uma reforma geral.

O corpo de Patrícia aguardou
durante todo o dia de ontem para
ser levado a Belo Horizonte.
Walkyre foi enterrado no inicio
da noite de ontem, no Cemitério
Parque da Colina, em haipu (Ni-
terói)

E3
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Pressão externa tem

Amazônia na mira

Paulo Case

Romildo Brasilirnse

Saddam I lussein invade o Ku-
wait com suas tropas. O Conselho
de Segurança da ONU se reúne cx-
traordinariamente, condena a inva-
são e dá um prazo para o ditador
iraquiano libertar o pais conquista-
do. Os Estados Unidos, liderando
um exército multinacional, lança a
operação Tempestade no Deserto e
esmaga os exércitos de Saddam. O
episódio descrito acima foi lembra-
do pelo coordenador do Zonea-
mento Econòmico-Ecológico da
Amazônia, Herbert Scliuhart. da
Secretaria de Assuntos Estratégicos
(SAE) da Presidência da República,
numa alusão ao que poderia acon-
tecer se houvesse uma ação multi-
nacional fulminante, em nome da
defesa das florestas tropicais úmi-
das da Amazônia, que vêm sendo
destruídas indiscriminadamente pe-
Io Brasil. "Existe uma grande preo-
cupação internacional com a Ama-
z ó n i a ", alertou S c h u b a r t.
ex-presidente do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia (1NPA)."A internacionalização continua na
agenda mundial", acrescentou.

Ao participar de um seminário
promovido pela Universidade das
Nações Unidas e Dickey Endow-
ment, no estado de New Hamphire,
nos Estados Unidos, substituindo o
secretário de Meio Ambiente, José
Goldcmberg. o coordenador da
SAE revelou-se surpreso: "O semi-
nário dava ênfase a tres temas, di-
reitos humanos, armamentos de ex-
tinção em massa e meio ambiente",
contou. "Na 

parte de meio ambien-
te. o tema era a Amazônia e como o
governo brasileiro reagia a pressões
internacionais contra a destruição
da floresta", acrescentou. Seria, se-
gundo ele. mais uma prova de que a
ingerência externa sobre assuntos
amazônicos persiste.

Dizendo-se um otimista, Herbert
Schubart, lembrou, porém, que o
risco de uma interferência multina-
cional em defesa da Amazônia não
existe atualmente, graças ás medi-
das que vêm sendo adotadas pelo
governo brasileiro para proteção da
floresta. "Temos que conseguir um
desenvolvimento sustentável na

r
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í

Amazônia para escapar das pres-
sôes", pregou Schubart, reconhe-
cendo que a técnica milenar utiliza-
da pelos indios c caboclos, de
queimar a floresta para fazer a lim-
peza e adubação rápida do solo
com as cinzas, continuará ainda por
muito tempo. "Quem vai pagar ler-
tilizantes para os caboclos e índios
utilizarem em suas roças?", inda-
gou.

Para Schubart, os países indus-
trializados que mais criticam o Bra-
sil pelos desmatamentos na Amazô-
nia representam apenas 20% da
população mundial c consomem
80% dos recursos naturais da terra.
"Quem vai intervir nos Estados
Unidos, que jogam 17% de todo o
dióxido de carbono na atmosfera?",
perguntou Schubart. Ele mostrou,
também, que o Brasil não pode
continuar reproduzindo sistemas de
desenvolvimento baseados apenas
no crescimento econômico. "Temos

que consolidar o que já está feito. A
grande prioridade para a Amazônia
será a consolidação dos fronts que
já foram abertos." Conforme exem-
plificou,"os países que têm poder
ficam ditando o que fazer aos países
que não têm poder", muitas vezes
sem conhecer as realidades existen-
tes nos países que criticam.

Como coordenador do Zonea-
mento Econòmico-Ecológico da
Amazônia, ainda em desenvolvi-
mento, Schubart adiantou que o
presidente Collor já recebeu das
mãos do secretário de Assuntos Es-
tratégicos, Eliezer Batista, o Diag-
nóstico Ambiental da Amazônia,
com muitas novidades. "Na Ama-
zônia, foram identificadas 103 uni-
dades paisagísticas diferentes. A
Amazônia não é homogênea e nem
uniforme. Ao contrário, é extrema-
mente diversificada." Apontou ain-
da que não interessa ao governo
brasileiro apoiar um processo de
ocupação da Amazônia que passe
pela substituição da floresta desor-
denadamente. "Temos 

que dispor
de tecnologias que minimizem o uso
dos recursos naturais não renova-
veis e creio que, nesse aspecto, o
Brasil está no caminho certo."

Sérgio Públio
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Marcos participou do Fórum da Juventude, cm Nova Iorque

Jovem 
quer 

discutir

o futuro do 
planeta

A comunhão espiritual do ho-
mem com a natureza, a distribuição
e utilização desigual dos recursos da
terra e a necessidade de envolver
todo o planeta num estilo de vida
mais comunitário são temas que
monopolizam a atenção dos jovens
de todo o mundo. Estes assuntos
foram o alvo das principais discus-
sôes do 3o Fórum Global da Ju\en-
tude. que aconteceu em Nova lor-
que nos dias 14 e 15 de maio.
reunindo dois mil jovens — entre
eles o estudante Marcos Flávio
Horta Caldeiras, 18 anos, único
brasileiro a participar do evento.

Não foi uma coincidência o bra-
siliense Marcos Flávio representar
o pais. Há dois anos, ele e seus
amigos Matias Santana e Ernesto
de Castro compõem um grupo de
estudos que tem como objetivo dis-
cutir soluções para o futuro do pia-
neta "A falta de perspectivas dian-
te da superpopulação, do
consumismo exagerado, do caos ur-
bano e da falta de condições de
sobrevivência para a maior parte da
população do planeta nos incomo-
davam. Tentar criar expectativas de
um futuro melhor passou a ser nos-
so objetivo", explicou.

Desde o inicio do ano, entretan-
to. o grupo sentiu necessidade de
aliar a teoria á prática e começou a
se interessar por reciclagem de lixo
Afinal, a reciclagem pode poupar
árvores, necessárias para a fabrica-
ção do papel: areia, utilizada como
matéria-prima do vidro: e bauxita.

extraída para a feitura do alumínio."A idéia da reciclagem é simples e
barata. Só que não existe a cons-
ciência necessária para colocá-la em
prática", disse Marcos Flávio, que.
com os amigos, buscou a adesão de
síndicos de condomínios e de dire-
tores de escolas. Em Brasília, eles
conseguiram que toda uma quadra
modificasse sua forma de coleta.

Foi esse projeto de reciclagem
que levou Marcos Flávio a ser esco-
Ihido entre centenas de concorrem
tes para participar do Fórum Glo-
bal da Juventude. A Ceras Johnson
patrocinou a viagem. Como um dos
30 oradores, ele teve influência na
decisão de trazer para o Brasil ou
outro pais do Terceiro Mundo o
próximo Fórum, que será realizado
em maio de 1993. Já no Rio para
participar da Cúpula Global da Ju-
ventude, no Fórum Global. Marcos
Flávio diz que há um grande traba-
lho a ser feito pelos jovens: possibi-
litar a mudança de mentalidade das
pessoas.

Adepto da filosofia holistica e
tendo o Tao da física e O ponto de
mutação, de Fritjof Capra, como
li\ros de cabeceira. Marcos Flávio
está consciente de que conduzir mu-
danças planetárias de consciência e
um trabalho de superestrutura.
Com este objetivo, participa da
criação de um centro de informa-
ções capaz de manter contato com
várias entidades do mundo que
atuam cm pesquisa alternativa

Carioca e

Venham

cameras:

Comigo
Folos dc Alaor Filho

Take 1 — Rio Branco X
Avenida Chile. Carioca, faça o se-
guinte leste: pare numa esquina
da Avenida Rio Branco com Al-
mirante Barroso e, voltando-se
para a Praça Mauá, calcule, por
sentimento, a distância até a Rua
da Alfândega. Em seguida, com-
pare com a que vai, deste mesmo
ponto, pela Avenida Chile até a
Rua do Lavradio. Certamente,
você vai pressupor que a última é
mais extensa. Na verdade, são
iguais.

A aridez da perspectiva, que
provoca o erro de avaliação, de-
corre da descontinuidade urbana
que, por sua vez, é um fator que
desestimula a caminhada. Os
grandes intervalos existentes en-
tre os prédios da Avenida Chile,
ao longo da calçada, são vazios
inexpressivos que interrompem
demasiadamente o relacionamen-
to dos espaços urbanos com os
arquitetônicos, fusão indispensá-
vel que gera a vida ativa do cen-
tro de uma cidade. Esta falta de
convivência não se observa na
Avenida Rio Branco. Um prover-
bio indiano ensina: a distância de

Take 3 — A folia dl) sindico.
Carioca: no exercício de seu mor-
daz espirito crítico, informe ao
sindico do Edifício Avenida Cen-
trai que o Carnaval já acabou. E,
em nome da qualidade ambiental,
intime-o a remover os adereços
coloridos que revestem as colunas
de embascamcnto do prédio e a
pintá-las com a cor do projeto
original. Exija também a retirada
das grotescas bandeirolas. E
inadmissível que seja dado a um
simples administrador de condo-
minio — que abriga funções de
interesse público — o direito de
adotar, segundo seu juízo critico,
soluções de ordem estética e fun-
cional nas áreas externas de uma
edificação. Esta atitude autoritá-
ria com a cidade se constitui nu-

uma estrada é medida através das
emoções percebidas no seu traje-
to.

Take 2 — A mortalha urba-
na. Carioca, solicite ao presidente
da Caixa Econômica Federal que,
no uso de sua autoridade e em
nome de sua sensibilidade, ordene
a retirada do vitraux de seu edifl-
cio-sede no Rio, localizado na fa-
chada do térreo voltada para a
Avenida Rio Branco. A remoção

trará benefícios a todos. Por um
lado, a substituição da opaca e
deprimente tarja negra por outro
material transparente ampliará a
largura virtual da avenida, bem
como permitirá ao passante vi-
sualizar o interior da loja, onde o
zigue-zague dos funcionários em
atividade, o vai-e-vem dos clien-
tes e a festiva iluminação interna
contribuirão, significativamente,
para a animação urbana deste

trecho da cidade. E, por outro
lado, esta reforma poderá, final-
mente, corrigir o absurdo erro co-
mercial que representa esta agên-
cia não ter uma entrada através
do mais caro e prestigioso endere-
ço do Rio. E tanto inadequado o
liso de um ritruux num edifício
comercial (Caixa Econômica Fe-
deral) quanto o uso de transpa-
rências em prédios destinados a
culto religioso (Igreja de São José
Operário, na Lagoa).
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ma intromissão inconcebível que,
não raro, resulta numa interferên-
cia negativa na paisagem urbana.
É imperativo que se desmistifique
a idéia de que "gosto não se dis-
cute". Qualquer proposta envol-

vendo um ambiente público deve
ser intensamente discutida e crite-
riosamenle equacionada por pro-
fissionais competentes.

Take 4 — Sem jeito mandou

lembranças. Câmeras e cariocas,
ação! Focalizem e observem o
Edifício De Paoli, na esquina de
Rio Branco com a Avenida Nilo
Peçanha. Não parece um banhei-
ro de rodoviária?

Take 5 — O feitiço virou
contra o feiticeiro. Munido de sua
filmadora, siga na direção da Pra-
ça Melvin Jones, que fica em
frente ao edificio-sede do Banerj,
na Avenida Nilo Peçanha. Pcrcc-
ba o toque de mágica com que foi
concebida esta jóia paisagística.
Primeiramente criou-se um lago
artificial, atualmente seco. Logo
após, num gesto de rara inspira-
ção, imaginou-se uma ponte para

possibilitar sua travessia. Consu-
mou-se com deboche perfeita-
mente lógico. A enfadonha ponte
foi construída com uma estrutura
de concreto tão avantajada que
resistirá ao tráfego de pesados ca-
minhões. De forma amcbôide, ela
representa nada mais do que um
ridículo obstáculo que dificulta a
caminhada natural do pedestre,
exigindo dele esforços desnecessá-

rios. Esta estranha e gratuita pro-
posta paisagística suprimiu da
praça a função de ponto de en-
contro, transformando-a numa
circulação sem sentido.

Take 6 — O ninho do ho-
mem-elefante. Desta mesma pra-
ça, olhe agora para o alto e
focalize o edificio-garagem Me-
nezes Cortes. Esta edificação é
um templo erguido ao culto do

automóvel. Estimulando, incon-
seqüentemente, a viagem do vei
culo particular ao Centro da cida
ilc. este trambolho vai ficar nos
anais como a maior agressão vi-
suai existente na cidade. Cario-
ais, no momento em que a cidade
tiver solucionado o problema do
transporte de massa, aconselhem
ao Conselho do Patrimônio Cul-
tural a tombá-lo no sentido literal
do termo.

Take 7 — Engano fatal. Es-
tude este argumento e o docu-
mente com sua máquina. Há
anos, o então governo do Estado
da Guanabara propôs uma refor-
mulação no uso do solo que am-
pliava a área do Largo da Cario-
ca, usando uma faixa de terreno
que se afunilava na direção da
Avenida Rio Branco. O objetivo
desta feliz medida — que exigiu a
desapropriação de alguns valio-
sissimos terrenos contíguos ao
Edifício Avenida Central — era o

de proporcionar ao pedestre des-
cortinio de uma extraordinária
perspectiva para o Convento de
Santo Antônio. Esta nova área
pública conquistada — que inte-
grava o Largo da Carioca com a
avenida — Ibi entregue a um pai-
sagista de plantão. O resultado de
sua atuação, só percebido mais
tarde, foi desastroso. O encarre-
gado do projeto não entendeu o
espirito da decisão e, em vez de
especificar uma massa arbórea de
porte baixo, selecionou espécies

vegetais de copas cujas dimensões
bloquearam completamente a vi-
são para o belíssimo convento. A
retirada dessas árvores e a futura
demolição do edifício Menezes
Cortes irão recuperar extraordi-
nárias perspectivas, tanto na dire-
ção do Convento de Santo Antô-
nio. quanto para a Igreja de São
José e sua bela redondeza.

Take 8 — A hnlia burra
(uma homenagem a João Salda-
nhaj. Ao desempenhar o impor-

tante papel de canal de escoamen-
to de todo o tráfego do Centro, a
artéria suporta intenso fluxo de
veículos e fica sempre congestio-
nada. Apesar disso, uma faixa da
pista de rolamento junto â calça-
da, ao longo de toda a avenida,
foi reservada para o estaciona-
mento de taxis do tipo bandalha.
Em qualquer metrópole civiliza-
da, nessas avenidas há locais para
o embarque em táxis. Nas ruas
transversais ficam os estaciona-
menlos fixos.

-Take 9 — The end-
Finalmente, constate e confira nas

imagens que. neste exíguo trecho da
avenida onde foram levantadas as
impropriedades acima descritas, tam-
bem estão presentes outras mais visi-
veis: indisciplina dos motoristas, de-
s.obediéncia dos pedestres, ônibus
com fumaças poluentes, estaciona-
mento nas calçadas, poluição sonora,
camelotagem. praças gr,ideadas, si-
nais dessincronizados. lixo. passeios e
ruas esburacadas, sujeira acumulada.

verde maltratado, profusão dc postes,
fios embaraçados, violência, etc. O
lamentável é que a balbúrdia urbana
deste pequeno contexto sintetiza o
quadro ambiental a que todos esta-
mos submetidos. O fato mais preocu-
pante é que este estado de coisas vem
sendo produzido com a participação
de toda a sociedade (o residente, o
pedestre, o motorista, o profissional
do ramo o -.indico o político <> ad-

ministrador nos diversos niveis)
Concluindo, cabe uma indagação: se-
rá esse comportamento a demonstra-
ção de um despreparo congênito para
o bem-fazer e o bom uso da coisa
urbana'.' Tata-se dc turbulência pró-
pria de uma civilização em fase de
amadurecimento, ou essa situação é.
na verdade, o reflexo de uma realida-
de cultural com a qual devemos con-
viver, respeitando-a como um \alor

representativo de nossa comunidade'.'
Como uma contribuição a esta refle-
xào. repito o que já afirmei- "CO-

Mil C-\ O BRASIL, ATRAVES-
SAN DO. Dl PONTA \ PONTA. \
RI \ VOl-l N I A RIOS DA PÁ-
I RI V . A resposta surgira em decor-
réncia de um inesperado surto de
competência e de interesse do vtber
nacional, ou então teremos que
aguardar ¦¦ ua revelação por gerações.
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I I .4 Caia Branca anunciou que o
presidente dos Estudos Uni-

dos. George Bush (foto), viajará no
dia I1 de junho para participar da
Rio-92 e ficará no Brasil ate a noite
do dia 12 ou. no máximo, a manhã
do dia 13, segundo o porta-w/ Sa-
muel Skinner. No fim de semana
anterior, dias 6 e 7, Bush receberá
em Camp David o primeirõ-minis-
tro inglês. John Major, para definir

pontos de vista comuns na Rio-92.
O veto do presidente americano im-
pediu antecipadamente que a Rio-
92 adotasse um pacto para reduzir
progressivamente o fenômeno co-
nhecido como Efeito Estufa: os pai-
ses europeus queriam um acordo
com a fixação de metas especificas
para a redução gradual da poluição
no planeta, mas Bush optou por
uma mera declaração de intenções.

Brizola e Strong

inauguram Ecotech
O Simpósio e Mostra Interna-

cional de Tecnologias Ambientais
(Ecotech) foi aberto ontem á tarde,
no Pólo de Cinema e Video, em
Jacarepaguá. com uni apelo do se-
crctário-gcral da ONU para a Rio-
92. Maurice Strong, aos cerca de
2(id cientistas e empresários partici-
pantes do evento, para que trans-
formem "a tecnologia que nos des-
trói, em nossa aliada". Ao lado de
Strong. o governador Leonel Brizo-
Ia consideoru a Ecotech como o
evento "mais coerente" da Rio-92."Somente com o auxilio dj tec-
noloçia poderemos cnconlrar res-
postas que nos permitam vencer
certos desafios", justificou o gover-
nador, antes de pedir um esforço
conjunto de todos os setores em
torno de uma "rc-.. iução cilucauo-

nal" para conscientizar a nova ge-
ração de que sem a utilização do
avanço tecnológico não será possi-
vel interromper o processo de de-
gradação ambiental.

A Ecotech é um simpósio reu-
nindo cientistas, empresários e am-
bientalistas de todo o mundo, além
de uma mostra com 80 estandes de
empresas brasileiras e de vários ou-
tros paises. onde os visitantes pode-
rão conhecer um pouco das tecno-
logias não poluentes. A mostra
poderá ser visitada a partir de hoje,
com ingresso a CrS 2.5 mil O go-vtrnador Brizola informou que fez
um contato, ontem á tarde, com o
presidente Fernando Collor. quan-
do obteve ajuda para superar "difi-
culdades de última hora", surgidas
cm relação ao Fórum Global

Take 5 — O feitiço virou
contra o feiticeiro. Munido de sua
filmadora, siga na direção da Pra-
ça Melvin Jones, que fica em
frente ao edificio-sede do Banerj,
na Avenida Nilo Pcçanha. Perce-
ba o toque de mágica com que foi
concebida esta jóia paisagística.
Primeiramente criou-se um lago
artificial, atualmente seco. Logo
após, num gesto de rara inspira-
ção, imaginou-se uma ponte para

possibilitar sua travessia. Consu-
rnou-se com deboche perfeita-
mente lógico. A enfadonha ponte
foi construída com uma estrutura
de concreto tão avantajada que
resistirá ao tráfego de pesados ca-
minhões. De forma amebòide, ela
representa nada mais do que um
ridículo obstáculo que dificulta a
caminhada natural do pedestre,
exigindo dele esforços desnecessá-

rios. Esta estranha e gratuita pro-
posta paisagística suprimiu da
praça a função de ponto de en-
contro, transformando-a numa
circulação sem sentido.

Take 6 — O ninho do ho-
mem-elefante. Desta mesma pra-
ça, olhe agora para o alto e
focalize o edificio-garagem Me-
nezes Cortes. Esta edificação é
um templo erguido ao culto do

automóvel. Estimulando, incon-
seqüentemente, a viagem cio vei-
culo particular ao Centro da cida-
de, este trambolho vai ficar nos
anais como a maior agressão vi-
suai existente na cidade. Cario-
cas, no momento cm que a cidade
tiver solucionado o problema do
transporte de massa, aconselhem
ao Conselho do Patrimônio Cul-
tural a tombá-lo no sentido literal
do termo.

Take 7 — Engano fatal. Es-
tude este argumento e o docu-
mente com sua máquina. Há
anos, o então governo do Estado
da Guanabara propôs uma refor-
mulação no uso do solo que am-
pliava a área do Largo da Cario-
ca, usando uma faixa de terreno
que se afunilava na direção da
Avenida Rio Branco. O objetivo
desta feliz medida — que exigiu a
desapropriação de alguns valio-
síssimos terrenos contíguos ao
Edifício Avenida Central — era o

Finalmente, constate e confira nas
imagens que, neste exíguo trecho da
avenida onde foram levantadas as
impropriedades acima descritas, tam-
bém estão presentes outras mais visi-
veis: indisciplina dos motoristas, de-
sobediência dos pedestres, ônibus
com fumaças poluentes, estaciona-
mento nas calçadas, poluição sonora,
camelotagem. praças gradeadas, si-
nais dessincronizados, lixo. passeios e
ruas esburacadas, sujeira acumulada.

de proporcionar ao pedestre des-
cortinio de uma extraordinária
perspectiva para o Convento de
Santo Antônio. Esta nova área
pública conquistada — que inte-
grava o Largo da Carioca com a
avenida — foi entregue a um pai-
sagista de plantão. O resultado de
sua atuação, só percebido mais
tarde, foi desastroso. O encarre-
gado do projeto não entendeu o
espirito da decisão e, em vez de
especificar uma massa arbórea de
porte baixo, selecionou espécies

Take 9 —
verde maltratado, profusão de postes,
fios embaraçados, violência, etc. O
lamentável é que a balbúrdia urbana
deste pequeno contexto sintetiza o
quadro ambiental a que todos esta-
mos submetidos. O fato mais preocu-
pante é que este estado de coisas vem
sendo produzido com a participação
de toda a sociedade (o residente, o
pedestre, o motorista, o profissional
do ramo. o sindico, o político, o ad-

vegetais de copas cujas dimensões
bloquearam completamente a vi-
são para o belíssimo convento. A
retirada dessas árvores e a futura
demolição do edifício Menezes
Cortes irão recuperar extraordi-
nárias perspectivas, tanto na dire-
ção do Convento de Santo Antó-
nio, quanto para a Igreja de São
José e sua bela redondeza.

Take 8 — A linha burra
(uma homenagem a João Salda-
nha). Ao desempenhar o impor-

The end
ministrador nos diversos níveis).
Concluindo, cabe uma indagação: se-
rá esse comportamento a demonstra-
ção de um despreparo congênito para
o bem-fazer e o bom uso da coisa
urbana? Tata-se de turbulência pró-
pria de uma civilização em fase de
amadurecimento, ou essa situação é.
na verdade, o reflexo de uma realida-
de cultural com a qual devemos con-
viver, respeitando-a como um valor

tante papel de canal de escoamen-
to de todo o tráfego do Centro, a
artéria suporta intenso fluxo de
veículos e fica sempre congcstio-
nada. Apesar disso, uma faixa da
pista de rolamento junto á calça-
da, ao longo de toda a avenida,
foi reservada para o estaciona-
mento de táxis do tipo banda/ha.
Em qualquer metrópole civiliza-
da, nessas avenidas há locais para
o embarque cm táxis. Nas ruas
transversais ficam os estaciona-
mentos fixos.

representativo de nossa comunidade''
Como uma contribuição a esta refle-
xão, repito o que já afirmei: "CO-
NHEÇA O BRASIL, ATRAVÉS-
SANDO. DE PONTA A PONTA, A
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁ-
TRIA". A resposta surgira cm decor-
rência dc um inesperado surto de
competência e de interesse do saber
nacional, ou então teremos que
aguardar sua revelação por gerações

V Pressão ex

Amazônia

Komililo lirasiliciise

Saddam Hussein invade o K.u-
wait com suas tropas. O Conselho
de Segurança da ONU se reúne ex-
traordinariamente, condena a inva-
são e dá um prazo para o ditador
iraquiano libertar o pais conquista-
do. Os Estados Unidos, liderando
um exército multinacional, lança a
operação Tempestade no Deserto e
esmaga os exércitos de Saddam. O
episódio descrito acima foi lembra-
do pelo coordenador do Zonea-
mento Económico-Ecológico da
Amazônia, Herbert Schubart, da
Secretaria de Assuntos Estratégicos
(SAI:) da Presidência da República,
numa alusão ao que poderia acon-
tecer se houvesse uma ação multi-
nacional fulminante, em nome da
defesa das florestas tropicais úmi-
das da Amazônia, que vêm sendo
destruídas indiscriminadamente pe-
Io Brasil. "Existe uma grande preo-
cupação internacional com a Ama-

.zónia". alertou Schubart.
ex-presidente tio Instituto Nacional
cie Pesquisas da Amazônia (INPA)." \ internacionalização continua na
agenda mundial", acrescentou.

Ao participar de um seminário
promovido pela Universidade das
Nações Unidas e Dickey Endow-
mcni. no estado de New Hamphire,
nos Estados Unidos, substituindo o
secretário de Meio Ambiente. José
Goldemberg, o coordenador da
S \ I revelou-se surpreso: "O semi-
nário dava ênfase a três temas, di-
reitos humanos, armamentos de ex-
tinçào cm massa e meio ambiente",
contou. "Na 

parte de meio ambien-
te, o tema era a Amazônia e como o
governo brasileiro reagia a pressões
internacionais contra a destruição
da floresta", acrescentou. Seria, se-
gundo ele. mais uma prova de que a

.ingerência externa sobre assuntos
amazônicos persiste.

Dizendo-se um otimista, Herbert
Schubart. lembrou, porém, que o
risco de uma interferência multina-
cional em defesa da Amazônia não
existe atualmente, graças às medi-
das que vêm sendo adotadas pelo
governo brasileiro para proteção da
floresta. "Temos 

que conseguir um
desenvolvimento sustentável na

terna tem

na mira
Amazônia para escapar das pres-
sòes", pregou Schubart, reconhe-
cendo que a técnica milenar utiliza-
da pelos índios c caboclos, de
queimar a floresta para fazer a lim-
peza e adubação rápida do solo
com as cinzas, continuará ainda por
muito tempo. "Quem vai pagar fer-
tilizantes para os caboclos e índios
utilizarem em suas roças?", inda-
gou.

Para Schubart, os paises indus-
trializados que mais criticam o Bra-
sil pelos desmatamentos na Amazô-
nia representam apenas 20% da
população mundial e consomem
80% dos recursos naturais da terra.
"Quem vai intervir nos Estados
Unidos, que jogam 17% de todo o
dióxido de carbono na atmosfera?",
perguntou Schubart. Ele mostrou,
também, que o Brasil não pode
continuar reproduzindo sistemas de
desenvolvimento baseados apenas
no crescimento econômico. "Temos

que consolidar o que já está feito. A
grande prioridade para a Amazônia
será a consolidação dos fronts que
já foram abertos." Conforme exem-
plificou,"os paises que têm poder
ficam ditando o que fazer aos países
que não têm poder", muitas vezes
sem conhecer as realidades existen-
tes nos países que criticam.

Como coordenador do Zonea-
mento Económico-Ecológico da
Amazônia, ainda cm desenvolvi-
mento, Schubart adiantou que o
presidente Collor já recebeu das
mãos do secretário de Assuntos Es-
tratégicos, Eliczer Batista, o Diag-
nóstico Ambiental da Amazônia,
com muitas novidades. "Na Ama-
zónia, foram identificadas 103 uni-
dades paisagísticas diferentes. A
Amazônia não é homogênea e nem
uniforme. Ao contrário, é extrema-
mente diversificada." Apontou ain-
da que não interessa ao governo
brasileiro apoiar um processo de
ocupação da Amazônia que passe
pela substituição da floresta desor-
denadamente. "Temos 

que dispor
de tecnologias que minimizem o uso
dos recursos naturais não renová-
veis c creio que, nesse aspecto, o
Brasil está no caminho certo."

Paulo Casé

Take 1 — Rio Branco x
Avenida Chile. Carioca, faça o se-
guinte teste: pare numa esquina
da Avenida Rio Branco com Al-
mirante Barroso e, voltando-se
para a Praça Mauá, calcule, por
sentimento, a distância até a Rua
da Alfândega. Em seguida, com-
pare com a que vai, deste mesmo
ponto, pela Avenida Chile até a
Rua do Lavradio. Certamente,
você vai pressupor que a última é
mais extensa. Na verdade, são
iguais.

A aridez da perspectiva, que
provoca o erro de avaliação, de-
corre da descontinuidade urbana
que, por sua vez, é um fator que
desestimula a caminhada. Os
grandes intervalos existentes en-
tre os prédios da Avenida Chile,
ao longo da calçada, são vazios
inexpressivos que interrompem
demasiadamente o relacionamen-
to dos espaços urbanos com os
arquitetônicos, fusão Indispensá-
vel que gera a vida ativa do cen-
tro de uma cidade. Esta falta de
convivência não se observa na
Avenida Rio Branco. Um prover-
bio indiano ensina: a distância de

Carioca e câmeras:

Venham Comigo

uma estrada é medida através das
emoções percebidas no seu traje-
to.

Take 2 -A mortalha urba-
na. Carioca, solicite ao presidente
da Caixa Econômica Federal que,
no uso de sua autoridade e cm
nome de sua sensibilidade, ordene
a retirada do vitraux de seu edifi-
cio-sede no Rio, localizado na fa-
chada do térreo voltada para a
Avenida Rio Branco. A remoção

trará benefícios a todos. Por um
lado, a substituição da opaca e
deprimente tarja negra por outro
material transparente ampliará a
largura virtual da avenida, bem
como permitirá ao passante vi-
sualizar o interior da loja, onde o
ziguezague dos funcionários em
atividade, o vai-e-vem dos clien-
tes e a festiva iluminação interna
contribuirão, significativamente,
para a animação urbana deste

trecho da cidade. E, por outro
lado, esta reforma poderá, final-
mente, corrigir o absurdo erro co-
mercial que representa esta agén-
cia não ter uma entrada através
do mais caro e prestigioso endere-
ço do Rio. É tanto inadequado o
uso de um vitraux num edifício
comercial (Caixa Econômica Fe-
deral) quanto o uso de transpa-
rências em prédios destinados a
culto religioso (Igreja de São José
Operário, na Lagoa).

Take 3 — A folia do sindico.
Carioca: no exercício de seu mor-
daz espirito critico, informe ao
sindico do Edifício Avenida Cen-
trai que o Carnaval já acabou. E,
em nome da qualidade ambiental,
intime-o a remover os adereços
coloridos que revestem as colunas
dc embaseamento do prédio e a
pintá-las com a cor do projeto
original. Exija também a retirada
das grotescas bandeirolas. É
inadmissível que seja dado a um
simples administrador de condo-
minio — que abriga funções de
interesse público — o direito de
adotar, segundo seu juizo crítico,
soluções dc ordem estética e fun-
cional nas áreas externas de lima
edificação. Esta atitude autoritá-
ria com a cidade se constitui nu-

ma intromissão inconcebível que,
não raro, resulta numa interfercn-
cia negativa na paisagem urbana.
É imperativo que se desmistifique
a idéia de que "gosto não se dis-
cute". Qualquer proposta envol-

vendo um ambiente público deve
ser intensamente discutida c crite-
riosamente equacionada por pro-
fissionais competentes.

Take 4 — Seni jeito mandou

lembranças. Cámeras e cariocas,
ação! Focalizem e observem o
Edifício De Paoli, na esquina de
Rio Branco com a Avenida Nilo
Peçanha. Não parece uni banhei-
ro de rodoviária?
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ONGs devem 
procurar 

novos caminhos

RI092

Danirllu Sfioll

A fase heróica
das Organizações
Nào-Govcrname-
nais (ONGs) ter-
minou, tias tive-
r a m p a p e
fundamentaI, a _____ _
partir da década BANElw
dc 80. na forma-
çào da consciência
mundial sobre a
necessidade de
proteger o meio
ambiente; colocaram cm xeque a ló-
gica econômica do Planeta; c lança-
ram o conceito do desenvolvimento
sustentável — ou ecodesenvolvimen-
to —, cerne dc todas as discussões da
Conferência Mundial de Desenvolvi-
mento e Meio Ambiente. Mas, logo
após a realização da Rio-92. devem
redefinir sua posição e estudar novas
formas de se comunicar e se articular
com a sociedade. Caso contrário,
perderão o bonde da história.

Hssa foi uma das conclusões a que
chegaram os participantes do seminá-
rio Política dc Meio Ambiente e Rio-
92, ontem, na Fórum Rio-Ciência 92
— evento paralelo à Conferência ofi-
ciai, realizada no campus da U F-RJ
da Praia Vermelha, na Urca. Não se
trata de imaginar que a Rio-92 vai
resolver todos os impasses ambientais
da Terra e que, por isso, não haverá
mais necessidade das ONGs ambien-
talistas. Muito pelo contrário. O con-
senso ê de que a conferência não terá
resultados concretos. Mas, a partir
do momento em que as ONGs con-
quistaram acesso ás decisões oficiais e

respeitabilidade, mais do que nunca
precisam estar organizadas para par-
ticipar do trinômio Estado-ONG-So-
ciedade, sem o qual não haverá de-
mocracia nem desenvolvimento
auto-sustentável."Mais do que a Rio-92, o impor-
tante agora é discutir o day after da
conferência. Chegamos ao momento
de as ONGs se relacionarem com o
mundo oficial e muitas terão que se
livrar de certos preconceitos para as-
sumir seu papel. A política é hoje
vista como uma espécie de poluição
para algumas ONGs, que chegam a
propor a substituição dos parlamen-
tos por elas. Os parlamentos são es-
senciais numa democracia e as ONGs
devem ficar ao lado deles, ajudando a
formular políticas públicas, e não
contra eles", defendeu o deputado
federal e ambientalista Fábio Fcld-
man (PSDB/SP), um dos convidados.
Ele reconhece uma tendência mun-
dial de descrédito nos políticos e acha
que isso se deve, em grande parte, à"absoluta incapacidade de eles se co-
municarem hoje com a sociedade"."Os 

partidos, assim como as ONGs,
devem repensar seu papel e sua pos-
tura e definir estratégias de ação".

Sem a união das entidades não-
governamentais com a sociedade e o
mundo oficial, é provável que o pia-
neta assista á sua destruição antes de
ver, na prática, o que significa desen-
volvimento auto-sustentável (integra-
ção de desenvolvimento econômico e
social com o meio-ambiente). Fssa é a
opinião opinião do cientista político
Fduardo Viola, da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina.

Segundo ele, o novo tipo de cm-
presário preocupado com ecologia é
o resultado dc um consumidor que

apareceu de cinco anos para cá, prm-
cipalmente nos paises do Norte, co-
brando produtos que não agredissem
o ambiente. Holanda, Alemanha e
Escandinávia fizeram suas políticas
por causa da consciência ambiental
de seus povos. "Há alguns anos eu
achava que capitalismo e meio am-
biente eram incompatíveis. Hoje, es-
tou bem mais otimista. Percebo que a
política ambiental de um país é o
reflexo da consciência do seu povo. A
sociedade lider do planeta — a norte-
amcrica — é extremamente egoísta e
sua tradução é o governo Bush, que
se nega a assinar acordos fundamen-
tais na Rio-92", afirmou Viola. "Os
ambientalistas nacionalistas — que
não pensam os problemas ecológicos
numa visão globalizante, mas parti-
cular, são uma barreira para que se
chegue um dia ao eco-desenvolvi-
mento", acrescentou.

No caso especifico do Brasil e da
América do Sul, o problema é mais
sério, segundo Roberto Guimarães,
coordenador da Divisão de Política
Social da Cepal (Comissão Econòmi-
ca para a América Larina), para
queni a questão ecológico não pode
ser dissociada do problema social. "É
fundamental a capitalização dos pai-
ses da América Latina para entrar no
trilho do desenvolvimento auto-sus-
tentável", defende. Afinal, dificilmen-
te uma sociedade vai tomar consciên-
cia de questões ambientais enquanto
viver preocupada com problemas
imediatos, cotidianos. "O Brasil teve
em sete anos oito planos econômicos,
quatro mudanças de moeda, 60 poli-
ticas de preço c 20 políticas salariais.
O longo prazo nesse pais é o dia
seguinte".

Adriana Lorete

O futuro das ONGs monopolizou os debutes no seminário sobre a política de meio ambiente

A indefinição da Europa

¦ Partidos dc oposição criticam postura oficial da Inglaterra na conferência

porta-voz do Labour, a Grã-Brcta- gum significado. Mas tudo isso já era
nha deveria ter liderado outras na- esperado", registra o jornal,
ções ricas a se comprometerem a ele- Para o The Independem, os pro-
var a ajuda aos pai-.es do Terceiro cessos de tomada de consciência e de
Mundo até 0.7% do Produto Nacio

Iranklin Martins
Corrospondonte

LONDRES — Depois que o comis-
sário de Meio Ambiente da Comuni-
dade Européia (CE), o italiano Cario
Ripa di Meana. decidiu cancelar sua
viagem ao Rio de Janeiro em protesto
contra o fato de a CE não ter aprova-
do uma firme posição ambiental para
apresentar na Rio-92, os partidos de
oposição na Grã-Bretanha aumenta-
ram o tom de suas críticas á postura
do governo do primeiro-ministro
John Major.

A porta-voz do Partido Trabalhis-
ta para assuntos ambientais, Ann
Taylor. ironizou as declarações de as-
sessores de Major de que a importán-
cia que o primeiro-ministro dá á con-
fcrência pode ser medida pelo fato de
ele ter sido um dos primeiros chefes
de governo a confirmar sua presença
110 Rio. "O importante não é o fato
de Major estar indo ao Rio. mas o
que ele vai fazer quando chegar lá",
disse Ann Taylor.

Fia insistiu que o primeiro-minis-
tro deveria ter pressionado outras na-
ções industriais, como os Estados
Unidos, para que adotassem um pro-
grama de redução das emissões de
dióxido de carbono, com prazos e
metas. Além disso, de acordo com a

nal Bruto, 110 prazo de cinco anos.
Por não ter conseguido o endosso dos
países membros da CE para essas
duas questões. Ripa di Meana prefe-
riu não comparecer á Rio-92.

Os liberais-democratas acusaram
o governo de Major de haver rebai-
xado a qualidade das propostas ingle-
sas para poder negociar com os ame-
ricanos a participação do presidente
George Bush na conferência do Rio.

Já o jornal The Independem, de
centro, em seu principal editorial de
ontem criticou a atitude de Ripa di
Meana. Embora considerando que as
posições defendidas pelo comissário
eram justas, o diário londrino avaliou
que sua atitude foi ingênua."É claro que a conferência não vai
chegar onde poderia. Interesses na-
cionais, regionais e setoriais prevale-
ceram sobre as necessidades globais
em muitos pontos. Os Estados Uni-
dos continuam lamentavelmente pou-
co sensíveis. Muitas das nações em
desenvolvimento ainda vêem a prote-
ção ambiental como um luxo pelo
qual os ricos devem pagar. Haverá
poucas medidas obrigatórias de al-

Artigo/Washington Novaes

A avaliação que mudará o mundo

Algumas 
intervenções na

Ecourbs e na Forcst 92 já
trouxeram para o centro dos deba-
tes um dos temas mais polêmicos
da Rio-92, qual seja, o tipo de
desenvolvimento desejável tendo
em vista as questões ambientais.
As opiniões ai variam de extremo a
extremo, dos que acham importán-
te o desenvolvimento econômico,
seja qual for o custo ambiental —
na suposição de que novas tecno-
logias ou novos espaços (até extra-
terrestres) resolverão o problema
—, até aqueles que prefeririam re-
duzir o crescimento, em beneficio
do meio ambiente. Há posições in-
termediárias e diferenciadas, é cia-
ro. Mas nem sempre o debate con-
segue um minimo de
racionalidade.

Talvez o jornalista Aloysio
Biondi tenha sido o primeiro a
questionar a conveniência do cres-
cimento a qualquer preço, uns 25
anos atrás, 11a imprensa brasileira,
quando houve um derrame de in-
centivos fiscais através da Sudene,
na esperança de gerar crescimento
econômico, renda e emprego no
Nordeste. Aloysio Biondi demons-
trou, entre outras coisas, que, no
caso de certas indústrias têxteis,
acontecia exatamente o contrário.
Como elas usavam fios sintéticos,
desarticulou-se a produção de al-
godão em certas áreas (eliminando
empregos) e baixou brutalmente a
relação emprego unidade de capi-
tal investido, pois se tratava de
unidades muito automatizadas.
Além disso, a indústria têxtil tradi-
cional, sem poder de competição,
foi desaparecendo. E a sociedade
como um todo ainda financiava
esse processo, abrindo mão da re-
ceita de impostos que deveria be-
neficiá-la sob a forma de escolas,
hospitais, transporte coletivo etc.
Sem dúvida havia crescimento eco-
nómico. Mas beneficiava apenas as
empresas que recebiam os incenti-
vos, em detrimento das demais e
da sociedade.

Era um dos ângulos de uma
questão cada vez mais presente.
Mais recentemente, o caso que se
tornou clássico — porque incluiu o
ângulo ambiental — é o das gusa-
rias do Projeto Grande Carajás. A
certa altura, conforme relatou o
JORNAL DO BRASIL. verificou-
se que essas gusarias estavam ex-
portando gusa a 110 dólares por
tonelada. Mas só o carvão vegetal
utilizado na produção do gusa va-
lia na Europa pelo menos 300 dó-
lares por tonelada. A exportação
só era possível por três motivos: 11
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o carvão vegetal entrava na usina a
custo quase zero, pois se pagava
uma ninharia às pessoas que quei-
mavam a floresta em seus fornos,
para produzir o carvão vegetal; 2)
a floresta não custava nada, embo-
ra se consumisse mais de uma to-
nelada de carvão para gerar uma
tonelada de gusa; 3) as gusarias
ainda contavam com os incentivos
fiscais, impostos que deveriam re-
verter em beneficio da sociedade
como um todo. E por caminhos
como esse. observou-se na época,
que os paises industrializados (que
não querem mais gusarias em seus
territórios) ficam mais ricos e mais
limpos, enquanto nós ficamos mais
pobres e mais sujos

Quais seriam os resultados de
uma contabilidade que leve em con-
ia os custos ambientais e tome em
consideração a perda de capital
quando se consomem recursos natu-
rais não renováveis? Já foram feitos
alguns estudos. O economista Ro-
berto Repetlo e alguns colegas do
W orld Resources Institutc trabalha-
ram sobre as contas nacionais da
Indonésia de 1971 a 1984 e mostra-
ram que, se levados em considera-
çào esses custos e essas perdas, o
Produto Interno Bruto, que cresceu
a média de 7% ao ano nesse perio-
do. baixaria para 4%.

Por isso mesmo, alguns meses

atrás foi criada uma comissão do
Ministério da Economia e Secreta-
ria do Meio Ambiente da Presidên-
cia, no Brasil, para propor uma me-
todologia de avaliação desses
custos. E, sem dúvida, um dos atos
mais importantes dos últimos tem-
pos no pais, que poderá levar a
revisões profundas de tudo o que se
pensa hoje entre nós a respeito de
economia e meio ambiente.

Talvez os estudos mais avança-
dos nessa matéria, aqui. estejam no
lpea, onde o economista Ronaldo
Serôa da Motta e alguns compa-
nheiros vêm fazendo vários ensaios
interessantes, seja para determinar
0 que é renda sustentável — o valor
que pode ser retirado dos recursos
de capital de modo a que, no fim de
um período, o estoque de capital
não esteja reduzido —, até uma
avaliação dos custos das doenças de
veiculaçáo hídrica e suas relações
com problemas ambientais. No
Brasil, hoje, já se sabe que pelo
menos 60% das internações hospi-
talares se devem a doenças veicula-
das pela água. E, 110 mundo, diz a
Organização Mundial de Saúde,
75% dos 49 milhões de pessoas que
morrem a cada ano são vítimas de
doenças relacionadas com questões
ambientais ou estilos de vida. Quem
está contabilizando isso? Quem está
levando em conta na chamada crise
do Estado 110 Brasil os custos am-
bientais — principalmente o custo
da poluição e da devastação que é
transferido dos poluidores e devas-
tadores para a sociedade e para o
Estado (que não tem recursos para
enfrentar esses problemas)?

Não por acaso, uni dos temas
fundamentais do capitulo 7" da
Agenda 21 a ser discutido na semana
que vem na Rio-92 é a criação do
PIB Verde. Que, numa primeira eta-
pa, seria contabilizado paralelamente
ás atuais contas nacionais, e, na se-
gunda etapa, integrado a elas.

Na hora em que isso acontecer
de fato, veremos o quanto teremos
de mudar de vida. Por enquanto,
mostrou recentemente a revista liu-
siness Wcck, as grandes empresas
do nosso mundo continuam traba-
lhando com projeções paralelas.
Uma, para o caso de o meio am-
biente e questões como a contabili-
dade ambiental serem levados a sé-
rio. hipótese em que terão de
dedicar pelo menos 10% de seus
investimentos a acertos nessa área.
Outra, para o caso de nada disso
prevalecer e seguirmos no caminho
perigoso em que viemos até aqui.

A Rio-92 poderá indicar que ru-
idos prevalecerão.

negociaçao política são lentos e com-
plexos, o que não foi entendido por
Ripa di Meana. "Pouco a pouco está
se formando um consenso em objeti-
vos amplos, como a economia de
energia, a redução da poluição e. a
despeito da oposição do Papa, o con-
trole do crescimento populacional.
Nos Estados Unidos, poderosos gru-
pos de pressão que representam o
setor industrial estão descobrindo seu
próprio interesse na proteção am-
biental.

|—1 Lm portu-\n* do governo chinês
'—' defendeu em Pequim a tese de
que o líder espiritual tibetano, Dalai
Lama. não tem o direito de participar
da Rio-92, c se recusou a confirmar ou
a negar a presença do primeiro-minis-
tro Li Peng na Conferência da ONU.
Segundo alguns analistas, a presença
dos dois lideres certamento causará
constrangimentos diplomáticos. O go-
wno chinês protestara anteriormente
junto ao governo brasileiro e, segundo
o porta-to/, teria recebido garantias
de que o Dalai [.ama não participaria
de todo o encontro.

Venezuela está alerta
A Rio-92 "não 

passará de 11111 so-
nho se o Norte industrializado não
arranjar USS 125 bilhões (CrS 372,5
trilhões, ao câmbio paralelo) adicio-
nais por ano para o Terceiro Mun-
do", afirmou o ex-ministro do Meio
Ambiente da Venezuela, Amoldo
Gabaldon, chefe da delegação vene-
zuelana á reunião de cúpula sobre a
Terra, 110 Rio de Janeiro. "Se o Norte
não fornecer esses recursos, o plano
de ação que servirá de documento
central da cúpula sobre o meio am-
biente se converterá numa quimera",
acrescentou o ministro. Gabaldon
advertiu que uma posição intransi-
gente dos Estados Unidos na Rio-92
teria "conseqüências eleitorais ime-
diatas e conseqüências políticas em
escala mundial, para um país que
pretende erigir-se no centro de um
mundo unipolar".

Livro braneo ambiental
Os países desenvolvidos devem ca-

nalizar recursos e tecnologia para os
paises em desenvolvimento, como
forma de conter a deterioração ecoló-
gica. A recomendação consta do Li-
rro branco sobre o meio ambiente,
divulgado ontem pelo governo do Ja-
pão. O documento critica as ativida-
des econômicas baseadas no consu-
mismo exagerado e acusa as empresas
japonesas de. no passado, terem pres-
sionado para um desenvolvimento a
todo o custo.

Participe da

ECOTECH

HOJE • 30 DE MAIO
09:00h
Programa Especial ECOILCHTOUR ' A Despo'u»çáo na Baía de Guanabara
Ponto de encontro Marina na Glória Apresentação do protelo por técnicos
cias Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. Obras e Serviços Pu icos • tn
dus!",i. Comércio. Crència e I ecnotog a e visitas a pontos de interesse da Ba<a
de Guanabara
15:30h
Reter no aos hotéis
I6:00h
Painel Tecnologia Espacial e Me.o Amt»ente Coordenador •' P da Cunha
(INPE Brasil), t Rasool (IGBP - Paquistão). J P. Malmgreau (JRC LEC Bél
gica), C Justice (NASA ¦ Inglaterra). Lynn Clml (NASA • EUA), N Selmenov
(GlAVKOSMOS - Rússia). Livio Mareiti (ESA Itália). I Pnulpm (CNES • Fiança),
B Pfeiffer (ESA ¦ A'emanha). A A ADiddun (OSAD N"}éna). G crgio Appom
(Teiespazio ¦ Itália).
venha ver neste tim de semana as tecnologias para melhorar nossa qualidade
de vida, como o H|0i0 ecológico. o protótipo do primeiro satélite espacial Ora
Siletro. ó sistema de tratamento de resíduos, de um pólo petroquímico, uma
fábrica de reciclagem de papei, as imagens de satélite da Amazônia e d a ba>a
de Guanabara e mais. consulte os bancos de dados e obtenha informações
sobre tecnologias e amfrente em qualquer parte do murxio
A Mostra da ECOTECH RIO 92 está aberta a visitação diariamente. fc 1 1
ás 20 horas, de hoie a 6 de |unho

Um ambiente de muito futuro
MAIORES INFORMAÇÕES E INSCRI ?'l vi

Pólo de One e Vídeo Aw Abelardo Bueno. -5 f0 (acesso pela ;/ia 1' em direçáo
ao AutOdromo A b minutos do Rieceotro) ou pelos li-ieiones 'W 19/B 1.1 2'UL

Govorno cio Estado do R»o do Janoiro
Socrotaria do Estado do Industria. Concreto, Ctòncia o Tucnoloçjia

Socrotaria do Estado do Mulo Ambiento
Profoitura da Cidade» do Rio do Janoiro

CHEQUEVERDE

BANERJ. A SUA RESERVA

ESPECIAL.

QUANDO VO-

CÊ TEM SEU
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DE BANERJ
TODO MUNDO

SABE QUE VO-

CÊ É CLIEN-
TE ESPECIAL
BANERJ.

BANERJ
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Ocscritorio do mc/.inino I. onde Collar rcccbcra chefes dc Estado. tern tela dc Manabu Mube

r\ a nc ^~^><^><^ PJ5TI?35ESI^

I Gabinetes de Collor e de assessores recebem últimos retoques no Riocentro
_ Françoise Imbroisi

Adriana Castelo Branco

RIQ92

BANERJ

A partir de sc-
gunda-feira, esta-
rá funcionando
no Riocentro
unia sucursal do
Palácio do Pia-
nalto. 0 gabinete
do presidente
Fernando Collor Sgí J/St?" 9
foi montado no ^gfc"^||g jg|^mezanino I do
Pavilhão de E.x-
posições, chamado pela equipe avan-
çada, que veio de Brasília, dc Módulo
Brasil. Já o escritório dc Collor como
presidente da Rio-92 está pronto para
receber os chefes dc Estado no Pavi-
lhão Plenário, próximo à grande sala
onde será realizado o encontro dc cú-
pula, no dia 13 de junho.

Os dois gabinetes são parecidos,
com móveis nas tonalidades de bege e
marrom. Além da mesa onde o presi-
dente trabalhará, foram colocados nas
duas salas dos dois pavilhões dois
grandes sofás e uma mesa para reu-
niões, com 10 lugares. O escritório do
mezanino 1 foi decorado com um qua-
dro dc Manabu Mabc. Do outro lado
do mezanino ficarão instalados os es-
critórios do chefe do Gabinete Militar,
general Agenor Homem dc Carvalho
— este de frente para o Pavilhão de
Exposições —. e do sccretário-geral da
Presidência da República. Marcos
Coimbra.

Os escritórios da secretaria geral,
cerimonial, assessoria diplomática.
Gabinete Militar, secretaria de Im-

wS

O cscrilòrio do mezanino I. onde Collor receberá chefes de Estudo, tem tela de Manabu Mabe

prensa c departamentos de saúde e
comunicações foram instalados em
uma grande área, cercada por diviso-
rias, na entrada do mezanino I. no
mesmo nivel do Pavilhão de Exposi-
ções. Pelo menos 10 homens serão res-
ponsáveis pela segurança interna. Du-
rante a manhã de ontem, mais de 20
técnicos da diretoria geral dc adminis-
tração, subordinada à secretaria geral
da Presidência, davam os últimos reto-

ques nos escritórios, colocando móveis
e instalando telefones.

A assessoria de imprensa da Presi-
dência da República garantiu que
Collor já estará trabalhando no me-
zanino 1 na próxima segunda-feira. O
presidente chegará ao Riocentro de
helicóptero e se locomoverá do Pavi-
lhão de Exposições ao Pavilhão Pie-
nário provavelmente de carro. "Tudo

depende da vontade do presidente.
Ele poderá decidir ir a pé dc um
pavilhão para o outro", disse Irineu
Tamanini. secretário-adjunto dc im-
prensa do Palácio do Planalto. Para
ir do heliporto ao Módulo Brasil,
Collor utilizará um carro, que o leva-
rá até o interior do Pavilhão dc Ex-
posições através dc uma entrada es-
pecial que dará acesso ao mezanino.

Policiamento vai ser

intensificado às 12h

Começa hoje ao meio-dia o es-
quema de segurança para a Rio-92
coordenado pelo Comando Militar
do Leste e envolvendo as Forças
Armadas, as policias Civil. Militar e
Federal, a Defesa Civil e outros 12
órgãos federais, estaduais e munici-
pais. Não haverá, entretanto, o blo-
queio de ruas. Somente entre os
dias llelS de junho será acionado
o esquema de alerta máximo, que
inclui o fechamento ao trânsito dc
inúmeras vias no trajeto entre o
Aeroporto Internacional, a orla
maritima e o Riocentro. para a pas-
sagem das comitivas dos chefes de
Estado.

Hoje, todas as forças policiais
estarão ostensivamente nas ruas c o
espaço aéreo do Rio ficará interdi-
tado; as fronteiras de todo o pais
terão a vigilância intensificada pe-
los agentes federais e ao longo da
costa haverá mais atividade das fra-
gatas da Marinha. O Exército acio-
nará seis mil homens e colocará em
pontos vulneráveis — como a favela
da Rocinha — carros blindados.

A PM criará ilhas dc segurança
no Leme, Copacabana, Ipanema.

Lcblon. São Conrado, Barra da Ti-
juca. Aeroporto Internacional e
Floresta da Tijuca. Nessas ilhas ha-
verá uma saturação de policiamen-
to. com motos, patrulhas, caminho-
netes, microônibus, tendas dc praia,
detectorcs de metal e agentes á pai-
sana, além dos PMs uniformizados.
O objetivo é reduzir a zero o índice
dc criminalidade nas regiões onde
estarão os chefes de Estado e suas
comitivas.

As forças de choque permanece-
rão aquartcladas. Está previsto, in-
clusive, o policiamento, 24 horas
por dia, nos ônibus que circulam
nos locais dc hospedagem (orla ma-
ritima) até o Riocentro. No total,
serão 577 viaturas nas ruas da cida-
de. Uma novidade que a PM levará
ás ruas, mas somente a partir do dia
11. será um grupo de 50 motociclis-
tas para integrar os comboios dos
chefes dc Estado. Eles terão capace-
tes com radiotransmissor c recep-
tor, acionado pela axila: com uma
simples pressão, o policial transmite
a mensagem, mantendo as mãos li-
vres para pilotar a motocicleta a
mais de 100 km/h.

A sucursal da Presidência

Brasileiro usa cada

vez menos energia

Enquanto os slides exibiam o
sortimento de tecnologias limpas
que a Siemens produz no Brasil, o
presidente da empresa, Hermann
Wever, discursava animadamente
para cerca dc 200 empresários pre-
sentes ao seminário sobre a carta
empresarial para o desenvolvimento
sustentável, no Hotel Interconti-
nental. Fora da mesa de debates, no
entanto, Wever mostrava uni sem-
blante preocupado. Em suas mãos,
o resultado do estudo empreendido
pela Siemens sobre a matriz energé-
tica brasileira projetada para o ano
2000 trazia uma conclusão alar-
mante: o consumo total de energia
estimado para a virada do século é
hoje 20% menor que o calculado há
sete anos. Como consumo de encr-
gia está diretamente ligado ao pa-
drão de vida. conclui-se que o brasi-
leiro está empobrecendo.

A queda é abrupta para um pe-
riodo tão pequeno. Os estudos da
equipe de especialistas da Siemens,
iniciados em 1985, indicavam que o
consumo total dc energia no Brasil
seria dc 350 milhões dc toneladas
equivalentes de petróleo no ano

2000. Este ano. a equipe refez as
contas c descobriu, perplexa, que a
projeção atual é de 270 milhões de
toneladas. "Estamos vivendo um
retrocesso energético alarmante",
disse Wever, que levou ontem seu
estudo para o secretário de Assun-
tos Estratégicos. Eliezer Batista. Os
números mostram também que o
consumo per capita brasileiro de
energia é de 1.4 mil quilos equiva-
lentes de petróleo por ano. Bem
abaixo da média mundial, de 2 mil
quilos, e absolutamente ridículo se
comparado ao consumo dos países
desenvolvidos, dc 7 mil quilos ano.

A saida para o problema está em
soluções conhecidas, como fim da
inflação, retomada do crescimento,
aumento do padrão dc vida, priva-
ti/ação dos serviços de energia, en-
tre outras. Outra saida, sugere We-
ver, seria diversificar o perfil
energético do pais, aumentando a
participação do gás natural c dos
raios solares como geradores de
energia. Hoje, a participação do gás
na matriz energética do pais é de
pífios 2%, enquanto a energia solar
sequer é mensurável.

Presidente diz que nada afeta êxito da conferência

O presidente Fernando Collor está
certo de que a Rio-92 será um acon-
tecimento bem-sucedido, apesar de o
noticiário da semana ter sido marca-
do pelas acusações e, depois, recuo
do seu irmão caçula, Pedro Mello.
Collor chegou ao Rio ontem á noite
— onde permanecerá até o fim da
conferência — para um jantar com
membros do Conselho Empresarial
para o Desenvolvimento Sustentável.
Elogiou o trabalho do grupo, forma-
do por 48 lideranças empresariais do
mundo inteiro, sugeriu a criação dc
um medidor dc felicidade do povo —

Produto Nacional de Bcm-Estar
PS'BE) —e garantiu: 

"A importãn-
cia da conferência do Rio, ampla-
mente demonstrada pelos lemas tra-
tados e pela presença de mais dc 100
chefes de Estado, não nos deixará
enveredar pelo caminho do fracasso.

A Rio-92 é o momento inicial dc uma
nova etapa na história da relação
entre o homem e a natureza".

Para o presidente, o verdadeiro
êxito da conferência será medido na
fase de implementação dos acordos
adotados, e dependerá tanto da dis-
posição da comunidade internacional
como do grau dc mobilização das"vontades políticas". Segundo ele,
nesse contexto, é "crucial" o papel
que a história atribui aos empresá-
rios. Num raro momento, Collor —
que quinta-feira recebeu carta dc
apoio de 10 empresários nacionais á
iniciativa dc apurar denúncias de cor-
rupção levantadas por seu irmão —
elogiou o empresariado. "O nosso en-
contro e o trabalho que o Conselho
Empresarial tem desenvolvido mos-
tram a perfeita sintonia da liderança
empresarial com o sentido da histó-

ria, que anima sociedade e governo",
disse.

Ainda falando para membros do
Conselho Empresarial para o Desen-
volvimento Sustentável — grupo que
se reúne no Rio para propor parcc-
rias entre empresários e governo na
defesa do meio ambiente, entre as
quais o pagamento pelo uso de rccur-
sos naturais — ele revelou-se otimis-
ta: "Estou certo de que haveremos de
perseverar e dc realizar as melhores
aspirações de bem-estar, harmonia e
justiça, compartilhadas pelo conjunto
da humanidade".

O presidente voltou a afirmar que
os problemas do meio ambiente estão
relacionados com a pobreza, tanto no
plano interno quanto internacional."Não 

podemos ter um planeta am-
bientalmentc sadio num mundo so-
cialmente injusto", repetiu mais uma

vez. Segundo ele, um dos grandes
erros dos últimos tempos foi a crença
ingênua, como definiu, em políticas
econômicas que propunham o cresci-
mento quantitativo da produção, dei-
xando dc lado a preocupação com a
repartição equilibrada dos benefícios
do progresso e sem a necessária aten-
ção á base ambiental. "Temos dc
aprender a desfrutar da natureza, ao
invés de consumi-la", orientou. O
presidente, que no ano passado recc-
bcu do Conselho o prêmio Liderança
Internacional na Área Ambiental, pe-
diu esforço redobrado para se alcan-
çar o equilíbrio ecológico e a melho-
ria da qualidade de vida. "O Brasil
tem esperanças de que a solidarieda-
dc entre os povos haverá de permitir
a proteção do meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável".

Marco Antônio Cavalcanti

|—| A Conferência Mundial dos
J 

'—' Povos Indicenas termina hoje
i com u divulgação da Declaração da

Kari-Oca, primeiro documento da
história da humanidade no qual in-
dios dos cinco continentes expõem
seus pontos dc vista sobre meio
ambiente, desenvolvimento, terri-
tório. cultura e ciência indígena. A
partir das 9h, todas as delegações
estarão na grande oca tucana para
apreciar o documento, resultado de
cinco dias de discussões. Os organi-
/adores da reunião esperam para
hoje a visita do presidente Collor.

"A presença dele seria uma corte-
sia diplomática, pois aqui estão
importantes chefes tribais", c.xpli-
eou o argentino Ariel Araújo, do
Centro Moeovi. um dos organiza-
dores da conferência, acompanha-
da também pelo cacique Mário Ju-
runa (foto). Segundo Ariel, a
Declaração da Kari-Oca terá sete
páginas, nas linguas dc países co-
lonizadores: inglês, português e es-
panhol. Marcos Terena. coordena-
dor. disse que os indígenas terão só
cinco minutos para ler o documento
para os chefes de Estado na Rio-92.

Frangoise Ambroisi

Est;lo prcvistos 124 lugarcs na cnorme mesa rcdondu que reunira os chct'cs dc i'stado

A pressa 
com os acertos finais

JL Françoise Ambroisi

Falta de telefones,
fax ou eletricidade
irrita estrangeiros

Julie 
Thompson, a coordenado-

ra do Departamento de Rela-
ções Públicas das Nações Unidas,
andava ontem pela Rio-92 com o
rosto sombrio. "Já conseguiu se
ajeitar. Julie'.'". perguntou o jorna-
lista Michael McCoy. "Não. Não
tenho nem telefone. Só paredes",
respondeu a coordenadora, antes de
sair atrás dc telefones, fax e clctrici-
dade que deveriam estar nas duas
desertas salas destinadas aos jorna-
listas estrangeiros.

"Sendo algo para a imprensa,
para quem o telefone é fundamen-
tal, você imaginaria que teria priori-
dade sobre o resto. Isto não ajuda
em nada os quatro mil jornaiislas
que vêm para a conferência", rccla-
mou McCoy. "Todos os telefones e
faxes acordados foram instalados.
Só se houve alguma mudança", rea-
giu Leonilda Corrêa, do ltamarati.

Por todo o Riocentro, preparati-
vos de última hora enchiam o ar
com o barulho das marteladas e das
furadeiras. Para os estrangeiros, a
correria nas instalações, a quatro
dias da abertura da Rio-92, causava
um misto de irritação c admiração."Há uma semana, quando as pes-
soas chegaram, não havia nada.
Nós estamos atônitos diante do que
foi feito neste tempo", disse a en-
carregada de questões femininas na
Rio-92, Filomiría Steady.

Michael Garrett, coordenador

da exposição Gente. Ecologia e De-
senvolvimento. da ONU. terá menos
tempo ainda para colocar no lugar
um globo terrestre, acoplado a ciei-
tos de iluminação e slides, sob uma
tela reproduzindo a atmosfera. Em-
bora planejasse ter iniciado o traba-
lho na segunda-feira, só na quinta-
feira a Alfândega brasileira liberou
parte do material, permitindo que a
montagem se iniciasse á noite. "Es-
tes homens estão trabalhando desde
a noite passda", disse a artista piás-

tica e autora do projeto. Rate Hi-
xon, por volta do meio-dia de on-
tem.

Os problemas na organização da
gigantesca conferência já ganharam
as páginas do The IVali Street Jour-
nal de ontem, que previa engarrafa-
mentos, brigas por suites presiden-
ciais e bons negócios para os
criminosos. Em meio á correria, ha
quem esteja calmamente pondo os
toques finais em obras acabadas ri-
gorosamente dentro do prazo. Ro-

bert Bercola, da empresa canadense
dc tradução simultânea ISIS, su-
pervisionava ontem a finalização da
mesa-redonda onde até 124 chefes
de Estado se sentarão para assinar
os documentos do encontro."Tivemos de esperar até os últi-
mos momentos, para evitar ter que
fazer modificações para acomodar
presidentes que resolvessem \ir á
última hora", explicou Bercola.
Ainda assim, afirmou, "a obra está
totalmente dentro do prazo."

NOVO CREDITO RURAL

BANERJ. A NOVA

SEMENTE DA SUA TERRA.

AGORA O PRODUTOR DESENVOLVENDO A
RURAL TEM UM NOVO AGRICULTURA DO NOS 4
CRÉDITO PARA INVESTI SO ESTADO
MENTO. CUSTEIO E CO-
MERCIALIZAÇAO t O
PROGRAMA MOEDA
VERDE VOCÊ PAGA
PELO VALOR DE SUA
PRODUÇÃO BANER.I

BANERJ
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Policiamento vai ser

intensificado às 12h

Começa hoje ao meio-dia o es-
quema de segurança para a Rio-92
coordenado pelo Comando Militar
do Leste e envolvendo as Forças
Armadas, as policias Civil, Militar e
Federal, a Defesa Civil c outros 12
órgãos federais, estaduais e munici-
pais. Não haverá, entretanto, o blo-
queio de ruas. Somente entre os
dias 11 e 15 de junho será acionado
o esquema de alerta máximo, que
inclui o fechamento ao trânsito de
inúmeras vias no trajeto entre o
Aeroporto Internacional, a orla
marítima e o Riocentro. para a pas-
sagem das comitivas dos chefes de
Estado.

Hoje, todas as forças policiais
estarão ostensivamente nas ruas e o
espaço aéreo do Rio ficará interdi-
tado; as fronteiras de todo o país
terão a vigilância intensificada pe-
los agentes federais e ao longo da
costa haverá mais atividade das fra-
gatas da Marinha. O Exército acio-
nará seis mil homens e colocará em
pontos vulneráveis — como a favela
da Rocinha — carros blindados.

A PM criará ilhas de segurança
no Leme. Copacabana, Ipanema,

Leblon, São Conrado, Barra da Ti-
juca, Aeroporto Internacional c
Floresta da Tijuca. Nessas ilhas ha-
verá uma saturação de policiamen-
to, com motos, patrulhas, caminho-
netes, microônibus, tendas de praia,
detectores de metal e agentes à pai-
sana, além dos PMs uniformizados.
O objetivo é reduzir a zero o indicc
de criminalidade nas regiões onde
estarão os chefes de Estado e suas
comitivas.

As forças de choque permanece-
ráo aquarteladas. Está previsto, in-
elusive, o policiamento, 24 horas
por dia, nos ônibus que circulam
nos locais de hospedagem (orla ma-
rítima) até o Riocentro. No total,
serão 577 viaturas nas ruas da cida-
de. Uma novidade que a PM levará
ás ruas, mas somente a partir do dia
II, será um grupo de 50 motociclis-
tas para integrar os comboios dos
chefes de Estado. Eles terão capacc-
tes com radiotransmissor e reccp-
tor, acionado pela axila: com uma
simples pressão, o policial transmite
a mensagem, mantendo as mãos li-
vres para pilotar a motocicleta a
mais de 100 km/h.

Brasileiro usa cada

vez menos energia

Enquanto os slides exibiam o
sortimento de tecnologias limpas
que a Siemens produz no Brasil, o
presidente da empresa, Hermann
Wever, discursava animadamente
para cerca de 200 empresários pre-
sentes ao seminário sobre a carta
empresarial para o desenvolvimento
sustentável, no Hotel Interconti-
nental. Fora da mesa de debates, no
entanto, Wever mostrava um sem-
blante preocupado. Em suas mãos,
o resultado do estudo empreendido
pela Siemens sobre a matriz energè-
tica brasileira projetada para o ano
2000 trazia uma conclusão alar-
mante: o consumo total de energia
estimado para a virada do século é
hoje 20% menor que o calculado há
sete anos. Como consumo de cner-
gia está diretamente ligado ao pa-
drão de vida, conclui-se que o brasi-
leiro está empobrecendo.

A queda é abrupta para um pe-
riodo tão pequeno. Os estudos da
equipe de especialistas da Siemens,
iniciados em 1985, indicavam que o
consumo total de energia no Brasil
seria de 350 milhões de toneladas
equivalentes dc petróleo no ano
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2000. Este ano, a equipe refez as
contas e descobriu, perplexa, que a
projeção atual é de 270 milhões de
toneladas. "Estamos vivendo um
retrocesso energético alarmante",
disse Wever, que levou ontem seu
estudo para o secretário de Assun-
tos Estratégicos, Eliezer Batista. Os
números mostram também que o
consumo per capita brasileiro de
energia é de 1,4 mil quilos equiva-
lentes de petróleo por ano. Bem
abaixo da média mundial, de 2 mil
quilos, e absolutamente ridículo se
comparado ao consumo dos países
desenvolvidos, de 7 mil quilos/ano.

A saída para o problema está em
soluções conhecidas, como fim da
inflação, retomada do crescimento,
aumento do padrão dc vida, priva-
tizaçâo dos serviços de energia, en-
tre outras. Outra saída, sugere We-
ver, seria diversificar o perfil
energético do pais. aumentando a
participação do gás natural e dos
raios solares como geradores de
energia. Hoje, a participação do gás
na matriz energética do país é de
pífios 2%, enquanto a energia solar
sequer é mensurável.

Marco Antônio Cavalcanti,í f VV ***».:*« SMV »?•<•*« 
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(—| A Conferência Mundial dos
'—' Povos Indígenas termina hoje
com a divulgação da Declaração da
Kari-Oca, primeiro documento da
história da humanidade no qual in-
dios dos cinco continentes expõem
seus pontos dc vista sobre meio
ambiente, desenvolvimento, terri-
tório, cultura e ciência indígena. A
partir das 9h, todas as delegações
estarão na grande oca tucana para
apreciar o documento, resultado de
cinco dias de discussões. Os organi-
iadores da reunião esperam para
hoje a visita do presidente Collor.

"A presença dele seria uma corte-
sia diplomática, pois aqui estão
importantes chefes tribais", e.xpli-
cou o argentino Aricl Araújo, do
Centro Mocovi, um dos organiza-
dores da conferência, acompanha-
da também pelo cacique Mário Ju-
runa (foto). Segundo Aricl, a
Declaração da Kari-Oca terá sete
páginas, nas línguas dc países co-
lonizadores: inglês, português c es-
panhol. Marcos Tcrena, coordena-
dor, disse que os indígenas terão só
cinco minutos para ler o documento
para os chefes de Estado na Rio-92.

Presidente diz que nada afeta êxito da conferência
O presidente Fernando Collor está

certo de que a Rio-92 será um acon-
tecimento bem-sucedido, apesar de o
noticiário da semana ter sido marca-
do pelas acusações e, depois, recuo
do seu irmão caçula, Pedro Mello.
Collor chegou ao Rio ontem â noite
— onde permanecerá até o fim da
conferência — para um jantar com
membros do Conselho Empresarial
para o Desenvolvimento Sustentável.
Elogiou o trabalho do grupo, forma-
do por 48 lideranças empresariais do
mundo inteiro, sugeriu a criação de
um medidor de felicidade do povo —
o Produto Nacional de Bem-Estar
(PNBE) —e garantiu: "A importân-
cia da conferência do Rio, ampla-
mente demonstrada pelos temas tra-
tados e pela presença de mais de 100
chefes de Estado, não nos deixará
enveredar pelo caminho do fracasso.

A Rio-92 é o momento inicial de uma
nova etapa na história da relação
entre o homem e a natureza".

Para o presidente, o verdadeiro
êxito da conferência será medido na
fase de implementação dos acordos
adotados, e dependerá tanto da dis-
posição da comunidade internacional
como do grau de mobilização das"vontades 

políticas". Segundo ele,
nesse contexto, é "crucial" o papel
que a história atribui aos empresá-
rios. Num raro momento, Collor —
que quinta-feira recebeu carta dc
apoio de 10 empresários nacionais à
iniciativa de apurar denúncias de cor-
rupção levantadas por seu irmão —
elogiou o empresariado. "O nosso en-
contro c o trabalho que o Conselho
Empresarial tem desenvolvido mos-
tram a perfeita sintonia da liderança
empresarial com o sentido da histó-

ria, que anima sociedade c governo",
disse.

Ainda falando para membros do
Conselho Empresarial para o Desen-
volvimento Sustentável — grupo que
se reúne no Rio para propor parcc-
rias entre empresários e governo na
defesa do meio ambiente, entre as
quais o pagamento pelo uso de recur-
sos naturais — ele revelou-se otimis-
ta: "Estou certo dc que haveremos de
perseverar e de realizar as melhores
aspirações de bem-estar, harmonia e
justiça, compartilhadas pelo conjunto
da humanidade".

O presidente voltou a afirmar que
os problemas do meio ambiente estão
relacionados com a pobreza, tanto no
plano interno quanto internacional."Não 

podemos ter um planeta am-
bientalmente sadio num mundo so-
cialmente injusto", repetiu mais uma

vez. Segundo ele, um dos grandes
erros dos últimos tempos foi a crença
ingênua, como definiu, cm políticas
econômicas que propunham o cresci-
mento quantitativo da produção, dei-
xando de lado a preocupação com a
repartição equilibrada dos benefícios
do progresso e sem a necessária aten-
ção à base ambiental. "Temos de
aprender a desfrutar da natureza, ao
invés de consumi-la", orientou.

|—| Ontem à noite, o presidente— Collor participou da primeira
atividade ligada à Rio-92: um jan-
tar no Palácio da Cidade, promovi-
do pelo Conselho Empresarial para
o Desenvolvimento Sustentável,
presidido pelo empresário suiço
Stephan Schmidheiny.

A 
pressa 

com os acertos finais
JL Françoise Ambroisi

Falta de telefones,
fax ou eletricidade
irrita estrangeiros

Julie 
Thompson, a coordenado-

ra do Departamento de Rela-
ções Públicas das Nações Unidas,
andava ontem pela Rio-92 com o
rosto sombrio. "Já conseguiu se
ajeitar, Julie?". perguntou o jorna-
lista Michael McCoy. "Não. Não
tenho nem telefone. Só paredes",
respondeu a coordenadora, antes de
sair atrás de telefones, fax e cletrící-
dade que deveriam estar nas duas
desertas salas destinadas aos jorna-
listas estrangeiros.

"Sendo algo para a imprensa,
para quem o telefone é fundamen-
tal, você imaginaria que teria priori-
dade sobre o resto. Isto não ajuda
em nada os quatro mil jornalistas
que vêm para a conferência", rccla-
mou McCoy. "Todos os telefones e
faxes acordados foram instalados.
Só se houve alguma mudança", rca-
giu Leonilda Corrêa, do Itamarati.

Por todo o Riocentro, preparati-
vos de última hora enchiam o ar
com o barulho das marteladas e das
furadeiras. Para os estrangeiros, a
correria nas instalações, a quatro
dias da abertura da Rio-92, causava
um misto de irritação e admiração."Há uma semana, quando as pes-
soas chegaram, não havia nada.
Nós estamos atônitos diante do que
foi feito neste tempo", disse a en-
carregada dc questões femininas na
Rio-92, Filomina Steady.

Michael Garrett, coordenador
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Estão previstos 124 lugares na enorme mesa redonda que reunirá os chefes de Estado
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da exposição Gente, Ecologia e De-
senvolvimeiUo, da ONU, terá menos
tempo ainda para colocar no lugar
um globo terrestre, acoplado a ciei-
tos dc iluminação e slides, sob uma
tela reproduzindo a atmosfera. Em-
bora planejasse ter iniciado o traba-
lho na segunda-feira, só na quinta-
feira a Alfândega brasileira liberou
parte do material, permitindo que a
montagem se iniciasse à noite. "Es-
tes homens estão trabalhando desde
a noite passda", disse a artista piás-

tica e autora do projeto, Kate Hi-
xon, por volta do meio-dia de on-
tem.

Os problemas na organização da
gigantesca conferência já ganharam
as páginas do The Wall Street Jour-
nal de ontem, que previa engarrafa-
mentos, brigas por suites presiden-
ciais c bons negócios para os
criminosos. Em meio à correria, há
quem esteja calmamente pondo os
toques finais em obras acabadas ri-
gorosamente dentro do prazo. Ro-

bert Bercola, da empresa canadense
dc tradução simultânea ISTS. su-
pervisionava ontem a finalização da
mesa-redonda onde até 124 chefes
de Estado se sentarão para assinar
os documentos do encontro."Tivemos de esperar até os últi-
mos momentos, para evitar ter que
fazer modificações para acomodar
presidentes que resolvessem vir á
última hora", explicou Bercola.
Ainda assim, afirmou, "a obra está
totalmente dentro do prazo."

NOVO CREDITO RURAL

BANERJ. A NOVA

SEMENTE DA SUA TERRA.

AGORA O PRODUTOR DESENVOLVENDO A
RURAL TEM UM NOVO AGRICULTURA DO NOS
CRÉDnO PARA INVESTI- SO ESTADO
MENTO. CUSTEIO E CO-
MERCIAUZAÇÁO Ê O
PROGRAMA MOEDA
VERDE VOCÊ PAGA
PELO VALOR DE SUA
PRODUÇÃO BANERJ

BANERJ

NOSSO MNCO
NOSSO N1ERDE

O cscritono do mezunino I, onde Collor reccberd cliefes dc Estudo, tem tela de Manabu Mahe

A sucursal da Presidência

Gabinetes de Collor e de assessores recebem últimos retoques no Riocentro

RIQ92

BANERJ

Adriana Castelo Branco

A partir de se-
gunda-feira, esta-
rá funcionando
no Riocentro
uma sucursal do
Palácio do Pia-
nalto. O gabinete
do presidente
Fernando Collor
foi montado no
mezanino I do
Pavilhão dc Ex-
posições, chamado pela equipe avan-
çada, que veio de Brasília, de Módulo
Brasil. Já o escritório de Collor como
presidente da Rio-92 está pronto para
receber os chefes de Estado no Pavi-
lhão Plenário, próximo â grande sala
onde será realizado o encontro de cú-
pula, no dia 13 de junho.

Os dois gabinetes são parecidos,
com móveis nas tonalidades de bege e
marrom. Além da mesa onde o presi-
dente trabalhará, foram colocados nas
duas salas dos dois pavilhões dois
grandes sofás e uma mesa para reu-
niòes, com 10 lugares. O escritório do
mezanino I foi decorado com um qua-
dro de Manabu Mabc. Do outro lado
do mezanino ficarão instalados os es-
critórios do chefe do Gabinete Militar,
general Agenor Homem de Carvalho
— este de frente para o Pavilhão de
Exposições —. c do secrctário-geral da
Presidência da República. Marcos
Coimbra.

Os escritórios da secretaria geral,
cerimonial, assessoria diplomática.
Gabinete Militar, secretaria de Im-

Franç i Imbrojsioise

O escritório do mezanino I, onde Collor receberá chefes dc Estado, tem tela dc Manabu Mabe

prensa c departamentos dc saúde c
comunicações foram instalados em
uma grande área, cercada por diviso-
rias, na entrada do mezanino I, no
mesmo nível do Pavilhão de Exposi-
ções. Pelo menos 10 homens serão res-
ponsáveis pela segurança interna. Du-
rante a manhã de ontem, mais de 20
técnicos da diretoria geral de adminis-
tração, subordinada á secretaria geral
da Presidência, davam os últimos reto-

ques nos escritórios, colocando móveis
e instalando telefones.

A assessoria de imprensa da Presi-
dência da República garantiu que
Collor já estará trabalhando no me-
zanino 1 na próxima segunda-feira. O
presidente chegará ao Riocentro de
helicóptero e se locomoverá do Pavi-
lhão de Exposições ao Pavilhão Pie-
nário provavelmente de carro. "Tudo

depende da vontade do presidente.
Ele poderá decidir ir a pé de um
pavilhão para o outro", disse Irincu
Tamanini, secretário-adjunto de im-
prensa do Palácio do Planalto. Para
ir do heliporto ao Módulo Brasil,
Collor utilizará um carro, que o leva-
rá até o interior do Pavilhão de Ex-
posições através de uma entrada es-
pecial que dará acesso ao mezanino.

mm
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Verdes têm 
primeira 

reunião 
planetária
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Guilherme 1'iuza

Um dos lide-
res do movimen-
to estudantil dc
68 na liuropa,
Daniel Cohn-
Bendíl. ocupa
hoje um cargo
executivo na pre-
leitura dc Frank-
furt, Alemanha,
representando o movimento ecologis-
ta. Na França, a militante Marie
Blailçlin foi eleita presidente da região
de Nord-Pas-dc-Calois, alcançando o
posto mais importante no poder exe-
cutiVo já ocupado pelos verdes. Hoje
e amanhã, lideres de mais de vinte
paisés estarão reunidos 110 Hotel Na-
cional. no Rio. para o Primeiro En-
contro Planetário dos Verdes, onde
pretendem consolidar o projeto eco-
lógico como plataforma política com-
petitiva."Os parlamentares verdes são hoje
os que mais apresentam leis na Furo-
pa", revela Rogério Portanova. por-
ta-voz dos verdes brasileiros no Par-
1 a 111 e n t o Europeu e
coordenador do encontro."Os verdes vêm procurando
órgãos técnicos para funda-
mentar suas posições. O ei-
xo do movimento deslocou-
se do romantismo para a
postura cientifica", explica.

Com os 14% de votos
obtidos nas últimas eleições
francesas, os verdes foram o
único segmento a aumentar
seus percentuais. Rogério
Portanova lembra que na
Alemanha os verdes volta-
ram a crescer nas eleições re-
gionais. alcançando até 20%,
mesmo indice obtido pelos
verdes belgas em muitas mu-
nicipalidades. Entre os ingle-
sev os verdes ainda colhem
os frutos da façanha de 89.
quando tiveram 15.2% do
total nas eleições parlamen-
tares européias. O porta-voz
brasileiro revela que até nos paises do
Leste, com destaque para a Ucrânia,
os verdes têm vários eleitos no legisla-
tivo e no executivo e. ao contrário do
que se pensa, estão bem estabelecidos,
com dinheiro e estrutura.

O projeto de ligação intercontinen-
tal destas forças se inicia hoje. O audi-
torio do Hotel Ncional vai assistir á
criação de uma rede de comunicação c
coordenação política internacional en-
tre os verdes, acompanhada da elabo-
ração de uma carta de princípios co-

Alaor Filho
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nnins. Os verdes farão também a sua
critica a pauta da Rio-92. incluindo os
temas ausentes do debate. Entre estes,
estarão a questão do desarmamento, o
comércio de armas e a questão nuclear.
Outro objetivo é mostrar que não ha-
verá mudanças reais sem a institucio-
nalização da política ecológica."È ingênuo esperar que os parti-
dos hoje 110 poder, neoliberais ou
social-democratas. tenham condições
de implementar as transformações
ecológicas que o mundo exige", diz
Alfredo Sirkis, vereador e presidente
do PV. Ele entende que a política dc
lobbies não é suficiente para pôr cm
prática as estratégias verdes. O depu-
tado federal Fábio Feldmann
(PSDB-SP), no entanto, considera
que as mudanças já estão em curso,
através de mecanismos mais ágeis que
a tomada direta do poder estatal. "O

poder não é monolítico", argumenta.
"O movimento ecológico inaugurou
o acesso das comunidades às decisões
políticas. O desafio é ampliar essa
influência", avalia Feldmann.

O ecologista José Augusto Pádua,
da Grccnpeace Brasil, aposta na im-
portáncia dos PVs, mas entende que a

base da revolução ambiental
está 110 indivíduo. "Ecologia
é uma nova visão dc mundo.
Como tal. a sua difusão é
capaz de formar uma ampla
coalizão social, da qual o po-
der político será uma decor-
rência", analisa. Também
para o jornalista Fernando
Gabeira. um dos precursores
do movimento no pais, a
transformação ecológica não
existirá sem mudanças inte-
ri ores no indivíduo. "O in-
vestimento no partido politi-
co é altamente questionável
para quem quer transformar
a sociedade", pondera (ia-
beira. "Como militantes, fa-
ziamos muito pouco para a
transformação dos nossos
cotidianos", critica.

Com relação á Rio-92. o
Primeiro Encontro Planeta-
rio tios Verdes de\erá con-

sagrar unia posição unânime em fa-
vor dos paises do Sul. Algumas das
propostas: redução dc MJ% das emis-
sões globais de ('02; pagamento da
divida externa com os juros que vi-
goravam na época em que foi con-
lraida. deduzindo-se o que já foi
pago; criação dc um fundo de finan-
ciamento para o meio ambiente des-
vinculado do Banco Mundial._ Os
verdes alertam que dos L SS 125 bi-
Ihòes necessários para começar a
custear as meias da Agenda 21. nem
10% ainda estão previstos.

AGENDA

Hoje, 30/5
Ecoiech — Simpósio c Mostra

Internacional dc Tecnologias Am-
bientais, no Pólo de Cinema e Ví-
deo, em Jacarepaguá. Até sexta

Reunião do Conselho Empresa-
ria! para o Desenvolvimento Sus-
tentável — BCSD —, às 8h30. no
Rio Palacc. Informações: 533-
3597 e 240-8554

Mostra Vida — Video Interna-
cional sobre Desenvolvimento e
Meio Ambiente, no Magnetoscó-
pio. Casa França-Brasil e outros
locais. Até 14/6 Informações: 226-
0236

Exposição fotográfica O desbra-
var do século da vida. da Soka
Gakkai International. Na Biblio-
teca Pública do Estado. Até 21/6

Fórum Reforma urbana e meio
ambiente (evento paralelo do Fó-
rum Global, no Hotel Glória e
Aterro do Flamengo. Informa-
ções: 220-7198. Até 4/6

O lixo passado a limpo, progra-
mação recreativa para crianças, a
partir de 1 Ih. no Terreiro do Paço
Imperial
Amanhã, 31/S

Missa no Corcovado pelo êxito
da Rio-92, às I7h. celebrada pelo
cardeal dom Eugênio Sales

Procissão e missa campal solene
pela Rio-92, no Santuário da Pe-
nha de França — Largo da Penha

Show musical com Cássia Eller,
Homem de Bem e outros, do pro-
jeto de reciclagem da Brahma
Consciência Urgente, na Ponta do
Leme. ás 18I1

Fórum Internacional de ()\Gs
(evento ligado ao Fórum Global),
110 Hotel Glória, às 8h30. Até 31/
6

Fricnds of tlie Earth (evento li-
gado ao Fórum Global), no audi-
tório da Embratcl, às 8h30

U.S. Citizcns Network (evento
ligado ao Fórum Global), no Ho-
tel Glória, às I9h
Segunda, 1/6

Fórum Global 92. diversos even-
tos das ONGs brasileiras e inter-
nacionais. No Aterro do Flamcn-
go c 48 auditórios da cidade, de I
a 12/6

Encontro de Prefeitos e Associa-
ções Internacionais dc Cidades, no
late Clube do Rio, ás 9h. Conti-
nua na terça

Seminário Filosofia. Ecologia,
Cultura e Sociedade, no campus
da UERJ. Até quarta. Informa-
ções: 284-8322 r. 2781

Inauguração da exposição Ro-
drigues Ferreira: Amazônia Redes-
coberta no Século A VIU. as I8h.
Seminário Amazônia: sociedades,
natureza, culturas (até 12/6), na
Biblioteca Nacional. Informações:
240-8429

Lançamento do projeto Ecora-
ma — Arte e Humor, 50 outdoors
de artistas famosos, expostos de
Botafogo a Jacarepaguá

Inauguração da exposição Ama-
zônia viva, de Giovanni Gargano,
no Espaço BNDES. Até 26/6

Lançamento do projeto A/cm/-
nos dc rua do Quênia, com a pre-
sença de Pelé, no Cefan (Av. Bra-
sil 10.000)
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Nos anos 70, os ideais dos verdes nu Alemanha explodiam em manifestações antinuclcarcs

Uma revolução sem utopia

Ambientalismo sai

da marginalidade e

cresce politicamente

Uma 
revolução sem estopim

nem utopia. No momento
em que a questão ecológica capi-
taliza adesões dos quatro cantos
do mundo, o movimento ambien-
talista despede-se definitivamente
da marginalidade. No entanto,
não parece caminhar para os palá-
cios do poder, de onde poderia
realizar sua utopia de vestir as
sociedades com a ideologia verde.
Para alguns expoentes do pensa-
mento ecológico no Brasil, o mo-
vimento verde não oferecerá res-
postas prontas para a crise
mundial, nem assumirá o leme da
revolução ambiental — prevista
pelo pesquisador americano Les-
ter Broun.

"Os movimentos não devem
cair no erro passado do dogmratis-
mo. As posições devem ser firmes,
e até radicais, mas aceitando as
incertezas", alerta o ecologista Jo-
sé Augusto Pádua, coordenador
da área de florestas da Grccnpeace
na América Latina. O autoritaris-

mo embutido cm toda utopia pa-
rece não combinar com as trans-
formações que se anunciam. O
jornalista Fernando Gabeira tem
dúvidas de que seja possível pro-
por uma utopia ecológica em meio
aos escombros da utopia socialis-
ta. "Existirá utopia depois da uto-
pia'.'", questiona. Para Gabeira.
dentro do processo hoje liderado
pela economia de mercado, a op-
ção reformista, pela via das trans-
formações graduais, parece mais
adequada que a opção revolucio-
liaria.

O impasse da crise ecológica
reforça a cada dia .1 tese do am-
bientalista Lcster Broun, presi-
dente da organização americana
Worldsvatch: a revolução ambien-
tal será o próximo grande passo
da Humanidade, após as revolu-
ções Agrícola e Industrial. No en-
tanto, o ritmo atual em que o
movimento ecológico avança pode
não ser suficiente. "O 

pressuposto
da revolução ambiental é a produ-
ção para satisfação das necessida-
des. e não dos lucros", aponta
Fernando Gabeira, afirmando que
o conceito dc necessidade ainda
não está sendo re\isto de maneira
profunda.

Gabeira está certo de que não
haverá revolução enquanto o sis-
tema capitalista produzir o consu-
mo e as necessidades, o que o
teórico Rudolf Bahro chama de"colonização das mentes". "Se o
indivíduo descobre que seus an-
seios não serão atendidos apenas
com o aumento ilimitado do con-
sumo material, ele abre caminho
para uma série de necessidades re-
primidas na sociedade moderna,
entre as quais a erótica afetiva e a
espiritual", reflete Gabeira.

O deputado federal Fábio
Feldmann (PSDB-SP) considera
que a fase da denúncia está cncer-
rada para o movimento verde.
"Até aqui, trabalhou-se principal-
mente no campo simbólico. E lio-
ra d enfrentar os interesses con-
cretos", propõe. Gabeira v ai na
mesma direção, observando que
os protestos contra a energia 1111-
clcar no Brasil, por exemplo, já
são ações previsíveis, sem impacto
real. "Neste caso, o argumento
ficaria mais convincente acompa-
nhado de projetos concretos dc
produção de energia alternativa
em algum ponto do pais", sugere.

Arte mundial no MAM

¦ Mostra de cartazes sobre meio ambiente reúne 25 artistas gráficosReprodução
Vinte e cinco cidades espalhadas

pelo mundo assistiram ontem à es-
tréia da exposição 30 Cartazes Sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento.
que reúne 25 dos mais expressivos
designers gráficos da atualidade, co-
mo o japonês Shigeo Fukuda, o aus-
traliano K.en Cato e o espanhol Peret.
No Rio, os cartazes, criados exclusi-
vãmente para a mostra, estão expôs-
tos no MAM, ao lado de mais cinco
trabalhos de cada um dos artistas,
totalizando 180 obras. A partir de
hoje, terá início o ciclo de palestras,
com a participação de todos os desig-
ners, que termina dia 3 de junho.

A idéia da exposição nasceu da
criação do Centro dc Promoção Dc-
sign Rio c da necessidade de arrcca-
dar fundos para levar o projeto
adiante. Surgiu então o convite a 20
designers estrangeiros e uma demora-
da seleção para se chegar aos nomes
dc cinco brasileiros— Guto Locaz,
Oswaldo Miran, Rico Lins, Sérgio
Liuzzi e Rico Farah. As obras foram
reproduzidas cm posters, cartões pos-
tais e catálogos e colocadas á venda.
No Rio podem ser adquiridas no pró-
prio MAM lojas da Mesbla. a partir
de segunda-feira.

O coquetel de lançamento da mos-
tra reuniu cerca de 500 pessoas, entre
elas o secretário nacional de Cultura.
Sérgio Rouanet. O sucesso da exposi-
ção, que está acontecendo também
em museus e galerias do mundo intei-
ro, vai determinar a sucesso do Cen-
tro dc Promoção Design Rio.
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História de lutas

contada em livro
"Há quase 2.400 anos, Platão

deplorava o desmaUmento e a ero-
são do solo provocados nas colinas
da Àtka pelo excesso d* pastagens
e pelo corte de árvores para lenha."
A história do movimento ambienta-
lista, mais longa do que se possa
supor, permaneceu silenciosa até 22
de abnl de 1970, quando a come-
¦oração do Dia da Terra mobili-
zoa os Estados Unidos de norte a
sal e chamou a atenção do mundo
para a ecologia. Passo a passo, a
revolução de conceitos que explodiu
no final do século 20 é relatada pela
primeira vez no livro Rumo ao pa-
raiso — A história do movimento
ambientalista, do cientista político
americano John McCormick, ian-
çado este mês no Brasil.

A preocupação humana com a
qualidade de vida, que nasceu com .
"os vitorianos de boa escolarida- .
de", transíor-
mou-se em
movimento de
massas e en-
volve boje cer-
ca de dez mi-
Ihòes de
ativistas no
mundo todo.
O próprio au-
tor era um de-
les, que desli-
gou-se da militância por seis anos
para mapear a ecologia política,
fenômeno que influencia os rumos
culturais da Humanidade puru o
próximo milênio. McCormick mos-
tra que o início da era nuclear foi a
primeira questão ambiental global. '

que chegou a reunir o papa Pio XII
e Alberl Finsteín mim protesto con-
tra a contaminação de pescadores
japoneses na década de 50.

Além dos acidentes ecológicos,
que se intensificaram nos anos 60.
Rumo ao paraiso mostra o impae-
to que o livro Primavera silenciosa
(1962), de Rachel Carson teve
bre a opinião pública niündirl, ao
denunciar a arrogância io ser hu-
mano para com d T •; io uso
indiscriminado de pesiieiuas. John
McCormick pesquisou cada f ialhe
relativo à primeira conferência
mundial sobre meio ambiente, cm
Estocolmo, mostrando que a partir
dali a ecologia passou a ser tratada
como política pelos governos nacio-
nais.
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Um dos cartazes da exposição e de TouJouse Lautrec

Um registro da

Amazônia em

texto e imagem
De 1783 a 1792, o pesquisador

baiano Alexandre Rodrigues Ferrei-
ra percorreu a Amazônia e docu-
mentou sua viagem em textos e dese-
nhos. Todo esse material de registro
pode agora ser conhecido do públi-
co, a partir do dia primeiro até 6 do
próximo mês. na exposição A Ama-
zônia Redescoberta no Século Al III,
que a Biblioteca Nacional e o Banco
Real organizaram como parte do ca-
lendário oficial da Rio-92. Paralela-
mente, será lançado um livro com o
mesmo nome da exposição e ainda
realizado o seminário Amazônia:
Sociedades, Natureza e Culturas.
Todos os eventos acontecem na Bi-
bliotcca Nacional.

A exposição é composta de retratos
gravados, livros, documentos escritos c
mapas, e está dividida em cinco nú-
cleos: geografia, vida colonial, etnolo-
gia, zoologia, e o mais rico. botânica,
formado por SOO estampas de diversas
espécies de animais.

O registro da Viagem Filosófica de
Rodrigues Ferreira já havia sido pu-
blicado, em 1971. em um volume edi-
tado pelo Conselho Federal de Cultu-
ra. com material arquitetônico,
urbanístico, etnográfico e zoológico.
Mas diversas notas c imagens da fio-
ra amazônica, que hoje sc pretende
resgatar c divulgar, ficaram de fora.

O seminário vai tratar de temas
como biodiversidade, índios e o ciclo
da borracha. Entre os palestrantes, o
senador Fernando Henrique Cardoso
e o diretor do Museu do índio. Car-
los Moreira.

POUPANÇA BANERJ MAIS.

TRANQÜILIDADE

A MAIS AO CLIENTE.

DEPÓSITO NO DIA
QUE QUISER. TODAS
AS CONTAS EAPLI-
CAÇÕES NUMA SÔ
POUPANÇA E UM
SÓ EXTRATO É
GARANTIDA PELA
TRADIÇÃO DO
BANERJ. E VOCÊ
AINDA GANHA UM
SEGURO DE ACI-
DENTES PESSOAIS

INTEIRAMENTE
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ENTREVISTA/ William Reilly

'Somos 

pioneiros, 
não vilões ecológicos'

ín abria Paira
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—Nos anos 70, os
ecologistas st' acoslu-
nutram a olhar para
os Estados Unidos
como vilões da ccolo-
í;ia. O senhor não
acha que os listados
Unidos teriam muito
a ganhar política-
mente se reafirmas-
sem sua posição de li-
der na área
ambiental?

Os Estados Unidos, desde os anos 7(),
tem sido pioneiros em ecologia. Fomos os
primeiros a retirar os CFCs que ateiam a
camada de ozônio, dos aerossóis; os pri-
meiros a requerer conversores cataliticos.
nos anos 70. o que muitos paises só estão
fa/endo agora. Fomos os primeiros a reli-
rar o chumbo da gasolina. Acho que as
preocupações no resto do mundo recente-
mente começaram a ser as dos Estados
Unidos. Nós agora temos concorrência
para a posição de liderança na ecologia, e
nós a recebemos com prazer, cooperando
com paises da Comunidade Européia pa-
ra fazer da conferência no Rio um suces-
so. A situação ê de liderança dividida.

Quando os Estados Unidos irão retifi-
car a Convenção de Basiléia sobre o Lixo
Tóxico?

A pergunta demonstra tinia frustração
que eu também sinto. Os Estados Unidos
negociaram ativamente a convenção sobre
lixo e nós simpatizamos totalmente com
isso. Mas nós temos uma tradição de não
assinar convenções deste tipo enquanto
não tivermos a legislação aprovada pelo
Congresso. Já falei duas vezes ao Con-
gresso em defesa da legislação relacionada
.i isso. Ela tem sido refém da aprovação
de outras leis maiores. Nós agiremos as-
sim que o Congresso o permitir.Como o senhor se sente trabalhando na
cúpula da política depois da sua carreira
de ambientalista á frente do Fundo Mim-
dial para a Vida Selvagem nos Estados
Unidos?

Sou o único membro do governe.» que
sempre recebe perguntas pessoais. Me sin-
to tremendamente gratificado. Numa po-
siçào como a minha, não dá para ganhar
tudo. I lá problemas econômicos, sociais,
ecológicos, de saúde — um enorme leque
de questões que têm de ser administradas.
Nós temos tido muitas conquistas, espe-
cialmente a Lei do Ar Puro. tio qual eu
tenho muito orgulho. Espero ter mais vi-
lorias.

O Ministro da Ecologia da Itália, Gior-
gio Ruffolo, expressou desapontamento pe-
ia fraque/a dos compromissos que serão
assinados no Rio. como a convenção do
clima, e pela falta de compromisso com
mais fundos para paises em desenvolviinen-
to. Ruffolo também ex-
pressou solidariedade
com o comissário de
Meio Ambiente da Co-
niunidade Européia. Ri-
pa di Mcana. que decidiu
não participar da confe-
rência. O senhor concor-
da que os acordos do Rio

O senhor Ripa di
Mcana e um amigo
meu. e eu tenho grande
respeito por ele. A dcci-
são de não ir ao Rio.
como meio de protesto
contra o seu desapontamento no Tratado
de Clima, é um engano. Nós vamos fazer
progressos significativos em muitas ques-
tões no Rio. O clima está longe de ser o
único objetivo. E uma conferência históri-
ca. Sc for bem-sucedida, com toda a aten-
çào dada pelos chefes de estado que esta-
rào lá. daqui para frente nós teremos
muito maior prioridade dada a uma va-
riedade de questões ecológicas, inclusiva o
clima. Pode não ser o tratado de clima
que Ripa di Meana e outros queriam, mas
e um processo muito importante que está
sendo iniciado, e que não existia antes.
Um processo que envolveu muitos paises
importantes como emissores de gases do
eleito estufa que até então não estavam
participando. Devemos avançar um passo
ilc cada vez. O Rio não é o fim da nossa
viajem, mas parte dela.

O 11'n/l Street Juuriml publicou hoje um
artigo em que afirma que a administração
liush pressionou os delegados da Europa

A Rio-92 será
histórica, nós

vamos [fossar a
dar muito mais
importância ao

meio ambiente. Ê
só dar um passo

de cada vez

¦ 
O Chefe da Agência de
Proteção Ambiental dos

Estados Unidos, William
Reilly, terá uma das tarefas
menos invejáveis da Rio-92: fa-
zer o pape! de estraga-a-festa.
A sua escolha pelo presidente
Bush para liderar a delegação
americana foi uma vitória dos
ambientalistas de Washington
sobre o setor conservador, que
preferia o linha-dura conselhei-
ro da Casa Branca, Clayton
Yeutter. No Rio, entretanto,
este ex-ecologista terá de defen-
der a retirada de prazos e limi-
tes dos tratados assinados na
conferência e comandar a recu-
su pelas nações desenvolvidas
dos fundos exigidos pelos pai-
ses em desenvolvimento. Na
quinta-feira, em entrevista via
satélite para jornalistas da Eu-
rapa e America Latina, Reilly
tomou algumas liberdades com
a verdade, dizendo que o acor-
do de livre comércio com os
EUA contribuiu para a mellio-
ria do meio ambiente no Méxi-
co. Na realidade, muitas firmas
americanas foram poluir o
México para escapar à legisla-
çào rigorosa dos Estados Uni-
dos. Mas ele anunciou que a
Convenção sobre Biodiversi-
dade, incluindo provisões para
a divisão com o Terceiro Mun-
do de lucros da indústria far-
macêutica pela exploração de
plantas e animais, ainda pode
sei' endossada pelo seu pais.
Para tal. é preciso que o trata-
do seja modificado para atender
"aos interesses americanos".

para obter um Tratado de C'lima sem datas
de vigência. O senhor poderia comentar
isso?

Os Estados Unidos são muitos cuida-
ciosos com relação ao problema do clima,
fazendo analises detalhadas de cada setor
da nossa economia — automóveis, fábri-
cas, luz. — e determinando exatamente o
que esperamos atingir nos próximos oito
anos. Estas analises revelaram que nós
provavelmente iremos emitir entre 1.4% e
6% mais gases causadores do efeito estufa
no ano 2000 do que emitimos em 1990. Eu
anula acho que poderemos melhorar este
desempenho. Com a Lei do Ar Puro e as
novas tecnologias que estão surgindo, ire-
mos não apenas estabilizar a produção de
gases, mus diminui-la. Só não queremos
nos comprometer com nada que não ti-

véssemos certeza abso-
luta de obter. O tratado

vai requerer que nós re-
visemos periodicamente
a ciência, a tecnologia e
a economia da mudança
climática. A medida em
que formos recebendo
estas novas informa-
ções. mudaremos nos-
sos objetivos. Eu acho
que muitos dos paises
que sc comprometeram
com grandes cortes em
emissões o fizeram sem
fazer cuidadosas anáü-

ses sobre como atingir estes objetivos.
Na última edição da revista Newsweek

há uma classificação ecológica em que os
Estados Unidos ganharam más notas em
poluição, preservação das florestas e em
população. Qual é a sua opinião?

Não conheço outro pais desenvolvido
que tenha aumentado as suas reservas
llorestais como os Estados Unidos o fize-
ram nos últimos 75 anos. Temos hoje
muito mais florestas hoje do que há 100
anos. Em relação á poluição, não sei em
que a revista se baseou. Os Estados Uni-
dos reduziram suas emissões nas cidades
em 64% nos últimos 20 anos. Nós corta-
mos as emissões de dióxido sulfúrico e
dióxido de carbono em um terço. Nós
retiramos 94% do chumbo — um dos
mais perigosos poluidores — do nosso
sistema. Há vinte anos. temiamos que não
haveria peixe algum no Lago Eric e no
ano passado tivemos a maior produção
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pesqueira da história do lago. A ecologia

nos Estados Unidos é .t maior história de
sucesso de administração pública que eu
conheço.

O senhor acredita que para que as
demandas de paises do sul sejam atendidas
é preciso diminuir os padrões de consumo
em países desenvolvidos?

Desde o começo, avisamos que esta
conferência não deveria gerar expectativas
de enormes transferências de recursos de
países do norte para paises do sul. Nos
Estados Unidos, devido aos problemas
com .i nossa economia e orçamento públi-
co, não estamos em condições de assumir
grandes compromissos de dinheiro. Fare-
mos compromissos que para nós serão
significativos, mas não na escala que tem
sido discutida pelo secretário-geral da
conferência. Maurice Strong, ou pelos
porta-vozes de alguns países de rerceiro
Mundo. Ficaria surpreso se os outros pai-¦•es desenvolvidos, como a Alemanha e
Reino Unido puderem fazer estes com-
promissos de assistência. Entretanto, cada
vez mais paises desenvolvidos prestarão
assistência aos mais pobres. Nós quere-
mos expandir a abertura de mercados, o
que pode fazer muito mais do que assis-
téneia financeira, como mostra o México.
Nossa mensagem para o mundo em de-
senvolvimento é que entrem neste proces-
so. Ele oferece grandes oportunidades
economica e ecologicamente.

O senhor disse que acha que os Estados
l nidos farão ainda mais do que os objetivos
propostos no Rio. Se o senhor está tão
confiante, porque não concorda em endos-
sar tratados mais estritos?

Bem, o tratado do nosso ponto-de-vis-
ta está decidido. Os compromissos que
fazemos são os que podemos manter. Em
relação aos CFCs, que destroem o ozônio,
nos propomos a acabar com as emissões
em 1995 — antes do prazo imposto por
tratados internacionais.

Quem paga a conta? Como refletir a
poluição no custo da energia?

O Banco Mundial concluiu que os
subsídios para energia custam centenas de
milhões de dólares. Nós temos esse pro-
blema nos Estados Unidos também. Em
primeiro lugar, será necessário remover os
subsídios e permitir que os custos da ener-
cia sejam refletidos no seu preço. Na Eu-
ropa do Leste, o uso incontrolado do
carvão tem tido enorme custo em polui-
çào. perdas de emprego, saúde pública -
eu acho que tudo isso deve ser incluído no

preço do combustível. Uma das necessi-
dades que temos nos Estados Unidos é
aceitar que o uso da energia e preço po-
dem ser melhor combinados. O estudo tio
Banco Mundial descobriu que. se os stib-
sidios fossem removidos, o aumento na
eficiência do seu uso seria suficiente para
estabilizar o efeito estufa.

O que o senhor espera da Rio-92?
Em termos bem específicos, espero que

nós voltemos com um tratado de clima
com o qual a maioria tios países concorde:
maior preocupação com os oceanos e o
compromisso de continuar o debate em
novos encontros. Nós também poderemos
conseguir que os governos sc comprome-
Iam a publicar informações sobre polui-
çào tóxica em lodo o mundo, e que isso se
torne lei. Haverá uma
declaração de princípios
com relação a explora-
çào sustentável de lio-
restas, o que é uma
grande prioriadade tios
Estados Unidos. Quere-
mos ver paises no Rio.
particularmente o Hra-.il
e outros países que têm
grandes reservas de fio-
restas, sc compromete-
rem a negociar uma
convenção mundial so-
bre florestas. Nós assu-
miremos alguns com-
promissos também. E por isso que eu
acho tão desapontador que o comissário
da Comunidade Européia não vá ao Rio.

Qual é a atitude dos americanos em
relação à preservação de florestas em ou-
tros países, como o Brasil?

Nós nos preocupamos muito em enco-
rajar outros países a proteger suas llores-
tas. O presidente anunciou a Iniciativa
Para Américas que tliz que onde houver
divida com os Estados Unidos — e hoje
há USS 12 bilhões de divida de países
latino-americanos — renegociaremos esta
divida, sc estes países, entre outras condi-
ções, aplicarem partes dos recursos assim
obtidos na preservação de parques. Te-
mos negociado com a Jamaica, Chile e
Bolívia, reduzindo ou perdoando USS 300
milhões e aumentando em USS 30 mi-
Ihõcs os fundos para preservação de fio-
restas.

O senhor disse que gostaria que paises
como o Brasil preservassem as suas flores-
tas. Entretanto, os Estados Unidos já indi-

Tenho orgulho de
minhas vitórias.

Na minha posição
não é possível
ganhar tudo.

Ha 500processos
correndo contra
mim na Justiça

caram que não assinarão o tratado de bio-
diversidade a ser discutido no Rio de
Janeiro, já que o tratado não protege os
interesses de empresas americanas. O se-
nhor não acha que o meio ambiente é um
recurso e que os paises que tem esse recurso
deveriam sc beneficiar disso?

Os problemas do tratado de biodiversi-
dade têm a ver com direitos de proprieda-
de intelectual e biotecnologia. Acredita-
mos que a biotecnologia não é
simplesmente algo a ser usado para prote-
çào da ecologia, mas algo que nos oferece
importantes possibilidades de melhora. E
o tratamento da biotecnologia no tratado
sugere que se trata de algo unicamente
problemático ou perigoso. Nós também
nos preocupamos com a implicação de
que haverá obstáculos no comércio dos
produtos, que terão um impacto nos inte-
resses econômicos. Fui informado nos úl-
limos dias de esforços para alterar algu-
mas das provisões daquele tratado,
também com respeito ao financiamento.
Nós. assim como a maioria dos paises do
Grupo dos Sete. queremos que os fundos
para a preservação ambiental sejam con-
trolados pelo Fundo Unitário que já exis-
te, e não criar outro fundo. Sc uma rca-
bertura destes compromissos do tratado
fosse possível, ou alguma interpretação
consistente com nossos interesses, talvez
estivéssemos dispostos a reexaminá-lo.

Esta interpretação permitiria que com-
panhias farmacêuticas e países de Terceiro
Mundo dividissem lucros de produtos fabri-
cados a partir de plantas e animais do
Terceiro Mundo?

A Merck recentemente fez um contrato
com a Costa Rica para fazer exatamente
isso. Tem acesso ao material genético e. sc
lorem desenvolvidos produtos a partir tia-
quele material, remeteriam parte dos lu-
cros para a Costa Rica. Acho que essa é
uma maneira progressista de agir, e não
vejo nada de errado em que um país como
o Brasil aja da mesma forma.

Ontem a organização ecológica Sierra
Club anunciou que irá processar a Casa
Branca por usar empecilhos burocráticos
para impedir que alguns dos objetivos da
Lei do Ar Puro sejam atingidos. Como o
senhor responde a isso?

A Lei do Ar Puro é muito cara. Nós
esperamos que ela vá aumentar em USS
25 bilhões por ano os custos de regula-
mentação nos Estados Unidos, que já são
de USS 130 bilhões por ano. Quando
novas leis são propostas, há interesses
econômicos afetados. Nós temos tido es-
sas discussões, e elas têm sido barulhentas.
Eu tenho estado em um lado dessas dis-
cussòes, e ainda que não tenha sido sem-
pre bem sucedido, acho que tenho manti-
do nossa posição de maneira razoável. A
Lei é ambiciosa, e vai retirar 52 bilhões de

libras de poluição lora
do sistema, trazer to-
das as cidades para os
níveis aceitáveis para a
saúde pública e reduzir
em 50% as emissões de
dióxido sulfúrico. Eu
sou uma das pessoas
deste governo que já
foi processada mais ve-
zes - tem 500 processos
correndo contra mim.
Quase todas a-- dcci-
sòes que eu faço são
contestadas na justiça,
e nós estamos acoslu-

mados a ver os nossos amigos do Sierra
Club do outro lado do tribunal. A Justi-
ça terá de decidir sc agimos certo ou
nào.

Há muitas discordâncias sobre o que
assinar e o que nào assinar no Rio?

Há algumas. A Alemanha deve assi-
nar o tratado de biodiversidade, mas
outros países desenvolvidos nào devem
assinar. Nós somos muito céticos em
relação a ele, mas vamos trabalhar para
resolver estes problemas, durante e de-
pois da Rio-92. Nós nào devemos esque-
cer que estamos todos participando com
um bom número de novos compromis-
sos e entusiasmo comum para fazer da
conferência uni sucesso e para promover
o seu objetivo central: integrar melhor,
no mundo todo. os nossos objetivos eco-
nómicos com os ecológicos.

CDB BANERJ.

O NOSSO PAPEL E

AUMENTAR SEU CAPITAL.

RENDIMENTO CADO. SEGU-
PRÉ-FIXADO. RANÇA E GA-
APLICAÇÕES RANTIA BANERJ.
PARTIR DE 30
DIAS. MELHORES
TAXAS DO MER-

BANERJ

I»
NOSSO B4NCO
NOSSO VERDE

¦
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JORNAL DO BRASIL

Não pode ser vendido separadamente

Festival orçado em US$ 1,5 milhão

promove dobradinhas inéditas em

seis noites de MPB no Riocentro
~ 

TÁRIK DIL SOUZA

ERCADA pelos sete lados por festivais de
rock, ja//, eountry e blues. a MPB, velha de
guerra, reage ao carimbo de peça de museu ou

artigo exclusivo para exportação. Com seis datas já
acertadas entre 31 de julho e 9 de agosto 110 Riocen-
tro (e mais duas noites extras engatilhadas), a segun-
da edição do Rio Show Festival (com desdobramento
previsto para o Olympia em São Paulo, entre 2 e 11
de outubro) promete um megaevcnto de USS 1.5
milhão (um terço financiado pelo patrocinador único,
a Brahma) reunindo a nata do setor. Dobradinhas
inéditas como a de Marisa Monte com os 1 itas, dos
percussionistas Naná Vasconccllos e Cadinhos
Brown, Djavan e João Bosco. Fagner e a Família
Caymmi. e encontros arrasta-povo como Beto Gue-
des, Lô Borges, Wagner Tiso e Boca Livre, além de
Simone, Ney Matogrosso e Rafael Rabello foram
arquitetados para rebocar multidões para o Riocen-
tro, à razão de 10 mil cabeças (4 mil nas mesas e 6 mil
nas arquibancadas) por noite. "A idéia é dar a MPB a
importância que ela merece como produto brasileiro
de Primeiro Mundo", exulta o produtor Wellington
Lima, um dos criadores do festival, ao lado do publi-
citário Diler Trindade, do dirctor-artistico José Má-
rio Linhares e do administrador Geraldo Silva.

A primeira edição do festival, no ano passado,
resultou em trés discos da Som Livre e 11 horas de
material filmado em 16 milímetros, atualmente em
fase de negociação para o mercado externo. Também
gravado e filmado, este ano o festival ainda será
transmitido, via satélite, para outros estados (no Rio,
direto, só por TV a cabo) e países interessados. Quem
for ao Riocentro terá á disposição cinco telões ("Dois
deles 110 anel externo para as pessoas não perderem os
shows enquanto estão circulando", imagina Diler) e
ainda poderá se distrair pelos corredores transforma-
dos numa feira de música e equipamentos. "Quere-

mos vender CDs a CrS 10 mil e receber as pessoas
mais cedo com lazer e conforto", promete Welling-
ton.

A parte técnica deve ser aperfeiçoada. Para com-
bater as queixas de falta de som de retorno para o
palco que tumultuaram o show de Tim Maia ("Ele só
reclamou disso no nosso festival...", ironiza Diler),
será instalado um sistema de monitoramento meticu-
loso, assinado pela empresa Gabi Som, de São Paulo.
A boca de palco passará de 20 para 26 metros e serão
instalados no teto do Riocentro cinco quilômetros de
plumtinia. um tecido acústico que impede a reverbera-
ção. "Junto com os encontros ancorados por nomes
famosos, pretendemos revelar o novo para mostrar
que a MPB segue seu fluxo", ensina Wellington.

Encontros marcados

AS seis noites oficiais (há duas
extras planejadas com um supergru-
po de rock e uma megaestrela tia
bossa nova. ainda a confirmar) são
comentadas abaixo pelos organiza-
dores do evento Wellington Lima e
Diler Trindade:

Sexta-feira, .?/ de julho: Simone,
Ney Matonrosso & Rafael Rabello e
Aquarela Carioca, Naná Vasconcellos
& Carlinhos Brown. "Primeiro even-
to pós Rio-92, será a noite da ques-
tão ecológica e a estréia da dupla
Simone e seu diretor de cena. Ney.
Naná e Carlinhos marcam o ritmo
novo."

Sábado, I" de agosto: Fagner, Do-
rival. Nana e Danilo Caymmi. "Ain-
da estamos tentando assinar com
Dori nos listados Unidos, mas está
difícil. O Dorival é o padrinho, o
nosso Buda Nagô, que formou dupla
com o Tom Jobim 110 primeiro e

agora faz uma noite mais nordestina
com o Fagner."

Domingo, 2 de agosto: Beto Gue-
des, Wagner l iso, Lô Borges, Boca
Livre e Silvia Patrícia. "A noite mi-
neira do desagravo ao Beto (ele
abandonou o palco no inicio do
show cm 1991). que se apresentará
com uma produção cuidadosa para
resgatar as falhas do ano passado.
Wagner toca com um quarteto de
cordas e a baiana Silvia Patrícia can-
ta uma música do pai do Beto. Go-
dofredo Guedes."

Sexta, 7 de agosto: Djavan, João
Bosco, Ricardo Silveira e Rosa Pas-
sos. "Noite dos clássicos da MPB em
desempenhos inéditos. O baixista Ni-
co Assumpçào loca com o Bosco,
que se apresenta com o guitarrista
Ricardo Silveira e faz dupla com o
Djavan. A baiana Rosa Passos, 'um

João Gilberto de saias", fornece o
toque bossa nova."
? Sábado, S de agosto: Marisa Mon-
te. Titãs e Moleque de Rua. "A MPB
pop com duas grandes estrelas, a
Marisa e os Titãs, explorando a ali-
nidade dos repertórios. Fm começo
de carreira, o Moleque, da periferia
de São Paulo, mostra seu samba rap
para o grande público."
[2] Domingo. V de agosto: Roberto
Menescal, Os Cariocas, Be Happy,
MPB-4, João Nogueira e Jorge Ben-
jor. "O MPB-4 faz a costura da bossa
para o samba, terminando com o
Benjor e as baterias do Lstácio e do
Salgueiro saindo Riocentro afora.
Estamos tentando incluir o Luis Me-
lodia, com problemas de agenda. A
Dora, filha do Carlinhos Vergueiro,
uma lourinha de 16 anos. que só
canta samba, vai ser a surpresa da
noite."

Simone, Djavan,
Marisa Monte, Ney
Matogrosso fà
esquerda, de cima
para baixo) e João
Bosco (D) são
alguns dos nomes
confirmados
para o evento
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"APLAUDIDO RUA CRÍTICA E PUO PÚBLICO"

SAVOY
CONCORD
BLACK LION
TIMELESS

JAZZ BLUES • impulse
• RIVERSIDE

CD STORE
IMPORTADOS

VISC. DE PIRAJÁ, 550 sl. 111
Apurada seleção dos melhores IPANEMA — TEL.: 294-8193

selos do mundo. FAX: 274-6579 — RIO

DESTAQUES:
AURÉLIO DALLIXCOVRT (DtC. 60) • PAULO GÀGARIN (1952) • Sl-
GAUD . W!M VAN DIJK . SYLVIO PINTO . SÉRGIO TELLES .
BIANCO • TOBIAS MARCIER • SCLIAR • BUSTAMANTF. S.4 •
FRANK SCHEAFFER (L949) • RAPOPORT.A- VIANNA . SATYRO
MARQUES • ROMANELL1 • MABE • ANTÔNIO MAIA . PRA-
TA RIAS • BRONZES . MARFINS .MOVEIS FRANCESES. TAPE-
TES ANTIGOS • PEÇAS R Alt AS * ART NOUVEAU E ART PECO «

organização LFIIOEIRA

Guinaq» 7VvMAORASAATO Axwd» Mütarub
\v. Olcçario MacM. Ih2 — Barra da Tjjuca « 1 y|: 494-2766

— Das 10 as IS 1IOR AS

HOJE — As 21 MORAS

ALFAIATE MÁGICO
285-1148 ¦ 285-7038

cerzido Invisível, etc.
CAMISAS E CALÇAS SOB MEDIDA

IDe 

4a
a

sábado tf****PI

c/ JOHNNY ALF
Dominflo. T c 3 : MÁRIO DUTRA TRIO]

Plano-Bar IPANEMA Rua Vinícius de Moraes, 39- - Tel 267-57571

Serviços: limpeza e
restauração de tapetes

casa .iulio:
• Rio Sul G2 Setor Azul

• Av. Pasteur, 451 casa 2
TeJs.: 295-7830 / 542-5152

SAB A D O
FORTE

tiAVAPHOTOl¦ ¦ J/S Ttsu « t! vfM(UO * COttS I HO'* 11

¥ 51 1-5145 J

smf 
ior deww . r-c-oi * « ] fotov

IQxIS
1 CbPIA 755,

12 POSES 8.285,
24 POSES 14.945,
3C POSES 21.6Q5,

I

PW Od****: „ Ko, inK
ATENCAO tt? nr
cobrimos qualquer oterta de
desconto da concorrência

HORIOMIRCAOO LIBLON (EX-COBAL)H Gilberto Cardoso. s'n - I) 14 I
BREVE Av Copacabana. 330

Assinatura Jornal do Brasil

Vitória

(027) 222-5130

DESIGN

EM PROMOÇÃO

NA

MATIAS MARCIER.

USE ESSA LISTA

PARA AS COMPRAS

DA LINHA

CASSINA/PROBJETO.
Preço de tabela em 4 vozes
iguíiis

Em 3 vezes, desconto de 5 a
15%

Em 2 vezes, desconto de 5 a
1 5% mais 1 2.5%

Pagamento antecipado, di;s
conto de 5 a 1 5% mais 25%

Frete São Paulo, Rio gratuito

Do 28 de maio
a 6 de junho

¦ Matias Marcier¦V- :v* , •>«=
s- ;ií- Shopping da Gávea

Rua Marquês de Sáo Vieente.
52 loja 309 Tel 259 9796

Rio Design Center
Av Ataulfo de Paiva.

270 loja 302 Tel 274-3649
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NOVAUUA BENCH M * l> I
PLAZA SHOPPING

A VISTA

109.980,

tCII 9S-2I9)
RIO StL • FASHION MALL • If ANEM A
BABA SHOrnNG ¦ CfHTVO • TUÜCA OFF AomNG

PLAZA SHOPPING

Cadeira Tiz: Cr$ 149.000,
(tecido não incluído)

Cama casal Cantoneira:
Cr$ 989,000,

até sábado
30.05! Cama solteiro Cantoneira:

(Proços à vista) Cf$ 698.000,

Ipanema Design

Av Epitácio Pessoa, 224 — Tel. 294-9044
Casashopping: Tel. 325-1858
Rio Design Center: Tel. 259-0033

,v—

p SPECIAT
l—J

POR TEMPO LIMITADO

SAP. CLÁSSICO
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A última de Robert Altman em vídeo

o,

DAVID FRANÇA MENDES

.  

E V AN D RO JR

COLEÇÃO OUTONO INVERNO' "• ••• • t • v»".V , " ' ¦ - * ¦ '

¦varejo a preço de atacado""

FEMININO

BlAISER UNHO fORRADO = 86.600,

SPENCER UNHO FORRADO = 69.800,

SAIA UNHO FORRADO = 46.000,

JAQUETA DE OTIM EM META1ASSE = 79.000,

BERMUDA FINA = 69.800,

MASCULINA

BLAISER FORRADO UNHO = 92.600,
CAMISA DE SARJA = 50.800,
CAMISA JEANS = 56.800,
JAQUETA DE SARJA E JEANS = 54.600,
CALÇA DE UNHO = 63.800,

ntONTA DITItlOA - Av. N. $. * Cepoeebmw, 647 • 601 • 610
T«U 2352575» 256-9929

HORÁRIO COMBtOAl2*a 6- • OM SÁBADO olt«13:00-RIO

UK .
O cineasta

prêmio de
melhor diretor do j
recente Festival
de Cannes foi da- jdo a Robert Alt-
mau, um cineasta
que dedicou sua
carreira à critica
mordaz do "ame-
riean way of life"
e ao questiona-
mento constante
dos procedimentos mais sagrados
da indústria do cinema. Seu filme,
The player, trata com sarcasmo os
executivos da Meca do cinema c,
mesmo assim, contou com a cola-
boração de astros como Anjelica
Huston, Cher, Jack Lemmon,
John Cusack, Susan Sarandon,
Bruce Willis e Patrick Swuyze, to-
dos trabalhando por salários irri-
sórios, quase de graça. Enquanto
The player não chega ás telas bra-
sileiras, é possível revisar boa par-

te da brilhante filmografia de Alt-
man na telinha: a Republic acaba
de colocar nas locadoras o tercei-
ro longa do diretor, Uma mulher
diferente, sua décima obra a che-
gar no mercado de vídeo brasilei-
ro.

Estranhamente, os três filmes
mais famosos de Altman,
M.A.S.H, Nashville e Cerimônia
de casamento, todos figurinhas fá-
ceis na TV, não freqüentam as
prateleiras dos videoclubes. Em
compensação, inéditos no cinema
são facilmente encontrados: Além
da terapia, Louco de amor e James
Dean, o mito sobrevive (titulo ridí-
culo para Come back to five and
dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean).
Com Jeff Goldblum, Glenda
Jackson e Tom Conti, Além da
terapia é uma sátira aos psicana-
listas e á difícil convivência entre
sexualidade e moral sexual. Louco
de amor c uma adaptação brilhan-
te da peça de Sam Sheppard, es-
trelada pelo próprio, ao lado de
Kim Basinger e Harry Dean Stan-

ton: uma cidade-fantasma recebe
a visita de um homem em busca
de uma mulher. O encontro dos
dois é elétrico, solta faíscas de
incesto e de adultério. O herméti-
co Quinteto, o episódio incluído
em Ar ia, O exército inútil . Inut-
gens, Popeye e Oeste selvagem
completam a lista de Altmans dis-
poníveis.

O mais estranho é James Dean,
o mito sobrevive. Numa lanchonc-
te de estrada no meio do Texas,
duas mulheres terminam os pre-
parativos para um ritual combi-
nado há 25 anos: o reencontro de
um grupo de fãs de James Dean.
Nada poderia ser menos festivo.
O grupo se reúne apenas para co-
locar a nu a miséria de suas vidas,
as raízes dos seus fracassos e as
conseqüências das atitudes de 25
anos atrás. O elenco, Sandy Den-
nis (assombrosa como a neurótica
que acredita ser a mãe do filho
único de James Dean), Cher,
K.aren Black e Kathy Bates,

cresce de produção a cada minu-
to, enquanto Altman faz ir e vol-
tar o tempo no mesmo cenário
desolado da lanchonete. Uma o-
bra-prima quase desconhecida.

A mesma Sandy Dennis de Ja-
mes Dean é a protagonista de Uma
mulher diferente. Ela é rica e vive •
sozinha, depois de perder os melho- '
res anos da juventude cuidando da
mãe. Só tem por companhia oca-
sional tios e tias, além de um velho
médico que a pede em casamento
sempre que pode — para seu hor-
ror. Certo dia vê pela janela um
rapaz num banco de praça, horas
sob a chuva, no frio. Ela decide
trazer o cara para dentro de casa.
Tem inicio um jogo muito estra-
nho. Ele é um outsider pacato, meio
marginal que gosta de se fingir de
mudo. A primeira impressão é a de
que ela corre risco ao abrigar o
estranho. O desenvolvimento da
paixão neurótica de Sandy Dennis
irá inverter essa expectativa.
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Tapetes, Arte Sacra, Praianas, Marfins, Cristais,
Porcelanas, peças Art Nouveau e Art Decô,

bric a brac e ricos obietos de arte.
ARTE É INVESTIMENTO

HORÁRIO-9üs IBh
Praça Mal. Âncora, nas proximidades

do Restaurante Albamar.
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NOW

DA MO 92.

O caderno Ecologia sai diaria-

mente até o final da Rio-92. É o

JORNAL DO BRASIL preparado

para fazer a melhor cobertura da

Conferência. Com o Ecologia você

fica sabendo de tudo o que acon-

tece na programação oficial e nos

eventos paralelos. Debates, polê-

micas e decisões. Tudo apurado por

uma equipe de jornalistas especia-

listas no assunto. Reportagens

ágeis, entrevistas com personalida-

des de todo mundo e artigos de

análise com a qualidade editorial JB.

PATROCÍNIO

BANERJ

JORNAL DO BRASIL

UM JORNAL ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA

JaBouotúa Opus Canorum
Hoje às 19:00 horas

tu. BoWw arcoatlv 76» • loonamo ¦ BJ Qj (02H 227-2447 a 521- 6111 PffSB

UM ESPETÁCULO FORTE, REAL, INESQUECÍVEL

Sérgio Viorn Marcos Breda
AntonioCalloni A \7rXT t-r* a MawoBorges
Nildo Parente £j, Y(jLlA VeraHoltz
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MIL CRUZEIROS
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TEATRO COPACABANA
Av. Copacabana, 291 — T*l.s 257-0881
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ASSUF

TECIDOS SALVOS

DO INCÊNDIO.
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pouii d'unges, _ «j- . *

crepcs e lingerie. **„.~~ÍL 
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Kclllllios filio-
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. 80%
<ii' desconto.

A PRIMEIRA QUEIMA
DE TECIDOS ASSUF NÃO

DEIXOU APENAS CINZAS

Somente 11a Rua do Ouvidor, 113
Tel.s 222-1011 -507-1332
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Assinatura Jornal do Brasil

Rio de Janeiro
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Pacto de sangue
Já se sabe. enfim, o motivo que

tem levado o governador Leonel
Brizola a manifestar irrestrita
solidariedade ao presidente Fer-
nando Collor sempre que uma
urise ronda o governo.

É o resultado de um dos pri-
meiros encontros reservados que
os dois tiveram no Planalto, no
inicio do ano, quando o governo
estava acuado diante do fogo cer-
rado contra alguns de seus minis-
tros.

Depois de listar as diferenças
entre ambos, principalmente as
ideológicas, Brizola " nbrou
guns fatos politocs — auicidio de
Vargas, golpe de 64 e a renúncia
de Jânio — que marcaram a his-
tória do pais.

Terminou fazendo uma pro-
messa a Collor de que sempre que
o pais ou alguma de suas institui-
ções sofrerem pressões que pos-
sam ameaçar a governabilidade,
os governos do Rio de Janei-
ro. Espírito Santo e Rio Grande
do Sul estarão a seu lado.¦* * *

Foi. em síntese, uma espécie
de pacto de sangue.

¦ ¦ ¦
Guinada,

De Los Angeles, onde está moran-
do com o filho. Tutu Quadros nega
(/ue tenha passado telegrama de soli-
dariedade ao empresário Pedro Col-
lor, como noticiaram os jornais pau-
listas.

Ela não quer mais saber de politi-
ca.

Está. no momento, plantando uma
horta e cuidando de uma criação de
pássaros raros.

m m m
Convite

O presidente Fernando Collor de-
verá ser o convidado de honra da
Conference 011 thc Américas que o
The Wall Street Journal promo-
verá em Nova Iorque dias *24 e 25 de
setvmhro.

Ainda não respondeu o convite,
mas se não puder aceitar mandará o
ministro Marcilio Marques Moreira
representá-lo.

Habilidade
Nilo chegou propriamente a ser

uma tarefa difícil para o governador
Leonel Brizola comunicar ao candi-
dato a candidato a prefeitura pelo
PDT Bocayuva Cunha a decisão do
partido de indicar Cidinha Campos
para o páreo.

Com a habilidade que o caracteri-
za. o governador pousou a milo no
ombro do amitío e desbafou:

— Você um dia ainda vai me agra-
decer de tê-lo livrado de toda eana
chateação. ¦k * *

Bocayuva ficou enternecido.

Na moita
Knquanto o Rio serve de

capital do governo paralelo
ecológico, uma missão do
FMI estará desembarcando
muito discretamente em
Brasília na segunda-feira.

Vem conferir contas com
o pessoal do segundo esca-
lão.

De camarote
E o Joàozinho Malta,

hem?
Anda rindo à toa.

Em família
O rei Juan Carlos e a a

rainha Sofia têm ligado dia-
riamente para D. Pedro
Gastáo dc Orleans e Ura-
gança prestando solidaria-
dade ao avó do jovem priti-
cipe seqüestrado.

As atenções não são ape-
nas resultado das formali-
dadesda nobreza.

Para quem não sabe. D.
Pedro Gastão é tio do rei da
Espanha.

Zózimo

Coisa fina

Fotos de RonalqoZanori

Fátima Priolli, Lou de Oliveira, Karmita Medeiros e
Fernanda Barbosa em rercente acontecimento social

Linha direta
Alguns membros do

PC estão se informando
diretamente na fonte.

Ouvindo informal-

Dia-a-dia
É no mínimo curiosa a agenda do dia-a-dia

cumprida pelo Dalai Lama.
Acorda ás quatro da manhã, faz meditação e

orações ató às sete, toma café da manhã, lê
todos os jornais, ouve as ondas curtas da BBC
de Londres.

Em seguida, dedica-se ao conserto de reló-
gios e ao cultivo de rosas.? * *

O Dalai Lama será hóspede oficial de D.
Eugênio Salles no Sumaré.

mente
Mello.

Pedro Collor de Em alta

Trilha sonora
Embalado há tempos

pelo bolero Besamc mu-
cho. o fundo musical de
Brasília registra um no-
vo llit.

O tango Mano a mano.

O chanceler Celso Imfer vai aproveitar suu
permanência no Rio nus próximas semana pa-
ra alinhavar o quadro das promoções dc ju-
nho do llamaratu. u serem anunciadas a par-
tir do próximo dia 15.

Para as três vagas de ministro dc I" classe
há cinco francos favoritos — os ministros Car-
los Garcia. Flávio Per ri. Fernando Fontoura.
Adolf Westfallen e Sérgio Serra.

Para ministro dc 2", dois blue-chips — os
ministros Carlos Paninhos, Júlio César Zelner.
Pedro Luis de Mendonça, Maria Cclinu Aze-
vedo Rodrigues e Ruy Casacs.

\;:!vv/v.'J v

Heloisa
Faissol e
Narcisa
Tamborin-
deguy
Johann-
peter em
noite de
longos e
black-tie

Veneno
A CPI do PC ganhou um

apelido.
NorUvSuI.
Vai levar o nada a coisa

nenhuma.

Apetite
Amanhece hoje em São

Paulo, onde ficará até o dia
3. uma grande delegação co-
mercial de Honk Kong.

Seus integrantes chegam
com um apetite daqueles,
dispostos a comprar de tudo

de serviços essenciais a
aviões, de tecnologia a para-
fusos.

¦ ¦ ¦

Bel canto
Os farofeiros vão ter seu

momento de erudição se
der praia no fim de sema-
na que vem.

Domingo, dia 7. en-
quanto Plácido Domingo
estiver ensaiando seu cs-
pctáculo no estádio da re-
mo da Lagoa, um aviãozi-
nho sobrevoará a Zona
Sul com sistema sonoro
que tocará Nessun dorma.
Granada, El dia que me
quieras e Caminito.

No ar, uma faixa com os
dizeres Bravo, Plácido.

É uma homenagem de
sua gravadora, u Ply-
Oram.

Assim que acabar o encontro
de cúpula da ONU sobre desen-
volvimento e meio-ambiente, a
princesa Chuladhorn da Tailândia
e sua comitiva zarparão para
uina alegre tournée pelos prinei-
pais pontos turísticos do pais.

A Família Real arrendou um
737-300 da Varig durante 14
dias.

O avião, totalmente reconfigu-
rado, ganhará 12 lugares na pri-
meira classe, 48 na econômica,
aléin de unia sala de estar com
sofás e poltronas individuais.

¦ ¦ ¦

Não e não
A cunhada do Brasil. Teresa Collor.

está frustrada.
Queria passar o fim de semana no

Rio e emendar a programação com o
grande jantar beneficente de roaber-
tura do Hippopotamus, na segunda-
feira.

O marido Pedro vetou a idéia.
Achou que não é o momento para

cumprir agenda social.* * *
O casal nitroglicerina passa o final

de semana em Maceió.
¦ ¦ ¦

RODA-VIVA
O Clnc ecológico (|ue o presidente Fer-

nando Collor inaugurará no próximo dia 2
no Rio abrirá as portas três dias depois, na
sexta-feira, para a inauguração da exposi-
çfto Arte v pensamento ecológico, promovida
pela Seguradora Oceânica.

l.eotior e José Aparecido de Oliveira, ela
aniversariundo, movimentam hoje Con-
ceivào do Mato Dentro, Minas, com lima
grande festa.

Ksui no Rio. hóspede de Tisse e Romual-
do Pereira. Miirie-Ciaire Ricci, que vem a
ser a herdeira da maison Nina Ricci.

O pianista Douglas Yuri apresenta-se
depois de amanhã na Sala Sidney Miller
com um recital dedicado exclusivamente
Chopiu.

Paulo Fernando Marcondes Ferraz roce-
beu para drioks only for meti em seu aparta-
mento da Avenida Atlântica.

Irá ao ar hoje, às I IlittO pela TV IJan-
deirantes, o primeiro debate dos cândida-
tos á prefeitura do Rio, mediado pelo jor-
nalista Paulo Branco.

Ligia Azevedo comandará de 11 ,i 11 pro-
ximos. no hotel Portobelo, uma >jia para
quem quiser fugira da Rio-92.

Internado na Clinica São Vicente o de-
putado Álvaro Valle.

Crimina Setemhrino abrirá, os sidfles no
inicio do mês que vem para um curso sobre
a história dos reis da França a ser minis-
trado porTeresinha Leal de M ei reli es.

A cerimônia de abertura do Parlamento
da Terra, na manhã de segunda-feira,
contará com a presen<;a de Sílvia Pfeiffer.

Será nos Jardins do terceiro andar do
MAM o elegante jantar para 600 convidados
para o qual esta estAo convidando o Sr. e
Sra. Júlio Bozano, em seguida .1 abertura
da Keo Art, dia 2 de junho.

LE%*M»iara8

vim:k

POUSADA

A ARTE DE
Kwtrnria Bernardo CntMinho,
4JI70 - Arara» Pctrópotl» - Hl-

TOL8.I (0242) M-1143/ 2.V12S6/
V«Bl)MM«tO - FAX: 8l»3ff7 .

GRANDE PROMOÇÃO

RETALHOS EM TECIDOS

LYCRA COTTON E JERSEY
SARADO—30 DE MAIO

Preços INACREDITÁ-
VEIS cie saldos a partir
de Cr$ 40.000.00
Rua do Riachuelo 1 21 -B
Tel: 221-5535

TRUTAS
no

PLATAFORMA II

Cr$ 14,500,00 c/guarniçáo

CRIAÇÃO PRÓPRIA-
Rua Adalberto Ferreira, 32

Tel.: 274-4022

Classificados JB

5 8 0 - 5 5 2 2

Zó: llUO líurrozo ilii tmural a Frvtl Sitiar

I y

LEONE

57° Grande Leilão

AuBar
apre»ont a

CLAUDIA TET ,T F.S interpreta

SILVINHA TELLES
864 - Tel.: 2S9-104 1

NflUiOS..

ÁNTONIO FAGUNDT

Av

RIO
JAZZ
CLUB

RAPHAEL RABELL0 23h.
Rturvai peloa telefones: 541-9046 / S46-OS67

851 Lotes em 5 Noites de V endas
Cintura Brasileira

Akiemir Martins. Atmusi Peiu. Bandeira. Bruno Lechovsky. Bustamantc Sã. Carlos Osuald. Castagncto. Coculilo,
Ikigard Walter. Hstcvào SiKa. (iareta Bento. Ciastào I ormenti. Cicraldo de C astro, (iilbcrto rrompowsky,
Goldschmidt. li. Gaed. Havdea Santiago. Heitor dos Prazeres. J A. da Silva. Jaime Cavalcante. Jose de Dome,
Julicta Bicalho. Mahe. MantKl Santiago. Maria Leontina. Maria Polo, Martinho de llaro, Oldak de I reitas,
Oswaldo Teixeira. Paulo Gagarin. Quirino Campofionto. Reynaldo l onscca, Romanelli, Seliar, Sorensen. Sylvio

Pinto, Takaoka. I ran-1 o e Kstrangfira J Kapu/. José Navarro. Maurice Lenoir. Pegurier. Poinielin e outros.
Mineis, Pratas. (íra\uras, l.i>ros Raros

Coleção de Half-Dolls catalogadas - Salas de Jantar. Cadeiras de época e poltronas. Móveis brasileiros, chineses,
franceses, holandeses e ingleses de diversas épocas e estilos - C eruniicas Dcllt e assinada I heodore Dtck^
Instrumentos científicos antigos - Bron/es assinados • Santos - l apeles orientais • Serviços de Porcelana - C oleção

Cia das índias - Objetos de Prata - Hstátuas de Mármore - Lustres e Luminárias - Jóias - Objetos de Vitrine

Exposição: Dias 30 e 31 de maio, das 14 às 23 horas
Leilão: Dias 1, 2, 3, 4 e 5 de junho às 21 horas

Roteiro do

¦ Uma Mt«çio criteriosa. Você poda confiar7' (NM i LE)
cy

Local: Rua Francisco Otaviano, 132 - Arpoador
Tels.: (021) 287-4758, 287-4497 e 287-4547

fflSSBÜUUXtO PuíUCO
Apoio BAIMCO BANOBRAIMTES

o •> aevila

O CARIOCA E O FONDUE
Desde os tempos do Joan Piorro e da "Cavo aux Fromages que o carioca cosmopo-
lita e de bom gosto se tornou um apiociador do fondues O lustauranto Uva vinho (
& Cia " — Ologârio Maciel 373 Tol 493 841 2 - (salda da Barra) está comprovando

lessa afinidade Hà 10 anos tom uma clientela fiel. gente que conhece a ospecialidado
nos molhoros restaurantes da Europa e que atesta a mesma excelência nas especiali-
dados— fondues. racletes. tábuas de quei|0 ole Em maio O |unho. comomorando os
10 anos. a casa oferece uma garrafa do vinho tinto da tradicional roserva da casa

É TEMPO DE CAMARÃO
Com a liberação da posca, o camarão baixou do preço, no vareio, no atacado o '
também no "Manolo s". O excelente restaurante da Ataulfo de Paiva lol.
239-5499 baixou o preço dos pratos de camarão. Com qualquer guarnição. desceu
de 38 para 26 mil. camarões grandes, tipo vg. que você pode pedir alho & oleo. a
gruga. com palmito Vale como promoção (e nem precisaria, pois a casa usta sempre
cheia) e para que os novos clientos conhoçam o menu tradicional, com carno
assada, tnhoquo. fitõ à milanesa, foi|oada excelonto (ho|e é dia), co/ido (amanha)
com preços que não dorrubam seu bolso.

5 ESTRELAS EM COMIDA CASEIRA
Dizom os gourmets comida caseira bem feita, de alta qualidade, é díficil encontrar
em qualquor metrópole. Essa verdade oxplica o sucesso do Macondo . onde a chof
e proprietária Agnalda conquista os seus clientes (e isso há 9 anos) com quitutes
para nenhum gourmet botar defeito A carne seca desfiada, com acompanhamentos
doliciosos. é a vedete da cozinha. Os preços são convidativos, o atendimento e
perfeito. Tiro este fim de semana para conhecer aquela casa confortável da Rua

| Condo de Irajá. 85 Tol 226-9485. quase esq da São Clemente.

HOMI4W
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O Qub Marius duplica o 
prazer

de ser assinante do JB.

Ao comprar uma garrafa personalizada dc whisky JB ou outros bons whiskies, você sc torna stxio do
Club Marius c g;inha 20% dc desconto, podendo consumir sua garrafa quando quiser. E tem mais: ao

adquirir a terceira garrafa do seu JB você será presenteado com um JB 15 anos. Tudo isto num ambiente
super 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.

G ü 
H

«fnms

O preço normal da dose de whisky até 12 anos no
Club Marins é de CrS 5-000,00 (válido até $0/05).

JORNAL DO BRASIL
a-

ar APPOINTMCNT TO HfR MA|tV-
WINE MIKCHANTS^

JUSTtRINI * BROOKS" ST /AMESS STREET. LONUO

RAR
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A,N° T° HIS LATE ROYAl»
"'NcE OF WALES

RARE
SCOTCH WHISKY

IRANEMA: 287-2552 L£ME: 542-2393 BONSUCESSO: 270-7939
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o sábado, 30/5/92 JORNAL. DO BRASIL.

ROTEIRO

*

Alterações de ultima hora na programação publicada nesta seção são de responsabilidade dos organizadores dos evento*»

CINEMA

RECOMENDA
VOLTAR A MORRER (Oead agarn). de Konneth

Branagh. Com Kenneth Branagh. Andy Garcia.
Emma Thompson. Derek Jacobi e Hanna Schy
(julla Metro Uoavisla (Rua do Pessaio, 62 —
240 1291) 13h30. 15h30. 17h30, 19h30.
21 h30 Condo: Copacabana (Rua Figueiredo
Míiy.ilhii0s, 286 — 255 26101, Largo do Macha-
do 1 (Largo do Machado. 29 — 205 6842) 14h.
16h 18H. 20h. 22h Leblon-I (Av Ataulfo de
Paiva. 391 — 239 5048) d« 2* a 6*. às 16h. 18h.
20h, 22h Sèb e dom , a pariu das 14h Barra 3
(Av das Américas. 4 666 — 325-6487) de 2" a
G*. as 15h30, 1 7h30. 13h30. 21 h30 Sáb e dom .
a pariu das 13h30 Ti/uca-2 (Rua Conde de Bon
fim. 422 — 264 5246). Madureira 1 (Rua Dag
mar da Fonseca. 54 — 450 1338). Noite Shop-
ping 1 (Av Suburbana. 5 474 — 592-9430).
/cara/ (Praia de Icarai, 161 — 71 7 0120) 15h.
17h. 19h. 21 h (12 anos)

Detetive particular 6 contratado para investigar a
identidade de mulher desmemoriada e. através da
hipnose, descobre que ela vivera uma outra vida e
(ora assassinada há 40 anos alrás EUA/1991

TOMATES VERDES FRITOS (Fried grern Io
matoes). de Jon Avnet Com Mary Sluart Master
son, Mary Loutse Parker. Kathy Bates o Jessica
Tandy Art Fashion Mall 3 (Estrada da Gévoa.
899 — 322 1258) de 2' a 6'. As 1 7h. 19h25.
21h50 Sáb e dom. a pariu das 14h35 Art Ca-
sashoppmg 1 (Av Alvorada. Via 11. 2 150 —
325 0746) 16h10. 18h35. 21h Star Ipanema
(Rua Visconde de Pirajà. 371 — 521 -4690) 15h,
17h20. 19h40. 22h Largo do Machado 2 (Largo
do Machado. 29 - 205 6842) 14h. 16h20.
18h40, 21 h Club Cinema- I (Rua Coronal Morei
ra Côsar. 211/153 — 714 3227 — Nilerrt.)
14h30. 16h50. 19h10 21H30 (Livre)

Quatro mulheres tôm suas vidas entrelaçadas, nu-
ma história que envolve o passado, o presente e
muitas situações marcantes EUA/1991

O SEGREDO DO QUARTO BRANCO (Whitc
room). de Patnzia Rozema Com Maurice Godin.
Kate Nelligan. Sheila McCarlhy e Maigol Kidder
A/ovo Jd/a(Av Copacabana. 680) 19h. 21h (14
anos)

Conto de fadas moderno sobre um jovem sonha-
dor. que pretende ser escritor, e seu relaciona-
manto com uma estranha mulher que vrve reclusa
Canadà/1991

A VIAGEM DO CAPITÃO TORNADO (II viag¦
gio dt Capitari Fracassa), de Ettore Scola Com
Ornella Mutti. Mussimo Troisi. Vincenl Poro* e
Emanuelle Bèart Estação Botafogo/Sala 1 (Rua
Voluntários da Pátria. 88 — 537 1112) 15h.
17h20. 19h40, 22h Roxy-I (Av Copacabana.
945 236 6245) 16h30. 19h. 21h30 Leblon 2
(Av Ataulfo de Paiva. 391 — 239 5048) 16h30.
19h, 2ih30 Sab náo seríi exibida a uluma se!.-
sáo Ti/uc.l I (Rua Conde do Bonfim, 422 —
264 5246) 16h. 18h30. 21h (Livre)

ESTRÉIAS
O CIRCULO DO PODER (The mnvr circle). de

Andrei Konchalovsky Com Tom Hulce. Lolita
Davrdovich. Bob Hoskins • Ale«»ndr« Zbruuv
Art-Copacabana (Av Copacabana. 759 — 235-
4895) 14h30. 17b. 19h30. 22h Art Fashion
Mall 1 (Estrada da Gávea. 899 — 322 1258),
Art-Caseshoppmg 3 (Av Alvorada, Via 11. 2 150

325 0746). An Tifucâ (Rua Conde de Bonfim.
422 — 254 9578) 16h. 18h30 21 h Wmdsor
(Rua Coronel Moreira César. 26 — 717-6289
Niterói) 15h3Q. 18h. 20h30 (12 anos)

O drama de um homem ingênuo, obrigado a esco-
lher entre seu pais e seu coraçáo. quando é con-
vocado para ser o projeoonista exlusivo de Stalin
EUA/1991

NO CORAÇÃO DA MONTANHA (Scnam o!
stone). de Werner Herzog Com Vittono Mezzo-
giorno. Mathilda May e Stefan Glowavr Estação
Cinema-1 (Av Prado Júnior. 281 — 541 -2189),
Art Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea. 899 —
322 1258) 16h.18h.20h.22h Niterói Shopping
I (Rua da Conceição. 188/324 — 717-9655)
15h. 17h. 19h. 21 h (Livre)

No sul da Patagônia, dois alpinistas aceitam o
desafio de escalar o mais difícil pico da terra, mas
a competição se transforma num duelo pessoal,
que náo leva em conta o perigo roal da escalada
Alemanha/1991

O ENGANO (Oocervvd). de Damien Harns Com
Goldie Hawn. John Hoard. Ashley Peldom e Mary
Kene Roxy-2 (Av Copacabana. 945 — 236-
6245). Rio-Sul (Rua Marquês de SSo Vicenl». 52

274 4532) d» 2* a 6*. às 16h. 18h. 20h. 22h
Sáb e dom. a partu das 14h Barra 2 (Av das
Américas. 4 666 — 325-6487) de 2* a 6*. ás
15h30. 17h30. 19h30, 21h30 Sàb e dom. 3
partir das 13h30 Palácio-1 (Rua do Passeio. 40

240 6541) 13h30, 16h30. 17h30. 19h30.
21h30 São Luiz 2 (Rua do Catete. 307 — 285
2296) 15h30, 17h30. 19h30. 21h30 Carioca
(Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-8178). Ce/»-
trai (Rua Visconde do Rio Branco. 455 — 717-
0367 — Niterói) 15h.17h.19h.21h (12 anos)

Mulher descobre uma série de mistérios a respeito
do mando, depois que ele morre num acidente, e
essas descobertas ameaçam sua própria vida.
EUA/1991.

AS IDADES DE LUIU (Las adades de Lulu). de
Bigas luna Com Francesca Nori. Oscar Ladoire.
Maria Barrando e Fernando Guillen Cuervo Bar-
ta-1 (Av das Américas. 4.666 — 325 6487);
16h30. 18h10. 19h60. 21h30 Odeon (Praça Ma-
hatma Gandhi. 2 — 220 3835) 14h. 15h40.
17ti20, 19h. 20h40 Sio Luit I (Rua do Catem.
307 — 285 2296). Copacabana (Av Copocaba-
na 801 — 255 0953) 14h50. 16h30. 18h10.
19H50. 21 b30 Opera-1 (Praia de Botafogo. 340

552-4945) 16h. 17h40. 19b20. 21 h. Aménca
(Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246). Ma-
durara-3 (Rua Joêo Vicente. 15 — 593-2146).
Norte Shopping 2 (Av Suburbana. 5474 — 592-
9430). Niterói (Rua Visconde do Rio Branco. 375

719 9322) 1 4h20. 16h. 1 7h40. 19h20. 21 h
Olaria (Rua Uranos. 1.474 — 230 2666) 15h30.
17h10. 18h50. 20h30 Ccnter (Rua Coronel Mo
reir.1 César, 265 — 711 6909 — Niterói) dc 21 a
6'. ás 16h. 17h40, 19h20. 21 h Sáb e dom. a
partir das 14h20 (18 anos)

Jovem estudante ama secretamente o amigo de

S' TEATRO
BRIDA — Inspirado no livro de Paulo Coelho
Adaptação de Tiago Santiago Direçào de Luís
Carlos Maciel Com Carlos Vereza. Blanche Torros
e outros Teatro Villa Lobos. Av Princesa Isabel.
440 (275 6695) De 4- a sáb. às 21 h; dom . ás
191)30 CrS 10 000 (de 4- a dom ) o CrS 15 000
(feriado e véspera de feriado) Até amanhã

CONFISSÕES DE ADOLESCENTE — Baseado
no diário da atriz Mana Mariana. Adaptação e
direção de Domingos do Oliveira Com Maria
Mariana. Carol Machado e outros Casa de Cuttu-
ra Laura Alvim. Av Vieira Souto. 176 (247-
6946) De 5- a sáb. ás 21 h, dom . ás 19h e 21 h
CrS 10000 Duração 1 h 15 Até amanhã

VIVA O CORDÃO ENCARNADO — De Luiz
Marinho Direção de Luís Mendonça Com atores
formados pela CAL. Teatro Clauce Rocha. Av Rio
Branco. 179 (220 0259) Do 4- a dom. ás 1 9h
CrS 7 000 Pessoas com mait de 60 anos. estu
dantes e classe pagam CrS 5000 Duração 2h
Até amanhã

CONFIDÊNCIAS — De Arthur Azevedo Direção
de Rubens Lima Jr Com Angela Reis, Augusto
Pessoa e outros Teatro do Planetário da Gávea.
Av Padre Leonel Franca. 240 (274 0096) De b*
d sáb , ás 21h, dom . ás 20h CrS 6 000 (5-' e
dom ) e CrS 8 000 (6* e sáb ) Professores têm
50% de desconto Até amanhà

ORFEU — De Ivana Leblon e Oscar Saraiva Dire
çáo de Ivana Leblon Com Oscar Saraiva Teatro
Glaucio Gil. Praça Cardeal Arcoverde. s/n° (237-
7003) 6* o sáb . ás 21 h; dom . às 20h Entrada
franca Até amanhõ

DAS DUAS...UMA — De Cazarró Direção de
Gugu Olimecha Com Tony Ferreira, Monique
Lafond e outros. Teatro Aménca. Rua Campos
Sales. 118 (234-2068) 6- e sáb. ás 21h30;
dom . ás 20h CrS 10 000 Até amanhã

SE/UM CASAL AS AVESSAS — De Sérgio
Jockyman Com Eworton de Castro e Jalusa Bar-
celos Teatro üperon. Rua Sargento João Lopes.
315 (393 9454) 6-o sáb , ás 21 h e dom. ás 20h.
CrS 7 000 Até amanhã

UM CASAL DE PROGRAMA — Do Carlos
Aquino Direção de Dylmo Elias Com Carlos
Aqumo e Eliana Ovallo Teatro César Fabn, do
Grajaú Tênis Clube Rua Engenheiro Richard. 83
(577 2365) Sáb. ás 21 h e dom., às 20h Cri
6 000 Sócios do clube tém 50% de desconto Até
amanhã

rOS MELHORES CINÊMÃSPORIO SEGUNDO O IQRNAL O O LOBO

TUDO PARA SUA CASA E PARA 0 SEU LAZER NUM SÓ LUGAR
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A viagem do Capitão Tornado,de Scola. segue em cartaz

seu irmão e, submissa, aceita toda e qualquerforma de aberração sexual para satisfazer esse
amor Espanha/1991

FREIRAS EM FUGA (Muni on lhe run). de Jo
nathan Lynn Com Ene Idle. Robbie Coltrane.
Camille Coduri e Janet Suzman ffoiy-3 (Av
Copacabana. 945 — 236 6245): de 2* a 6J, ãs
16h30. 18h10. 19h50. 21h30 Sãb e dom. a
partir das 14h50 Ti/uca-Palace 1 (Rua Conde de
Bonfim. 214 — 228 4610) de 2' a 6'. ãs 16h.
17h40. 19h20. 21 h Sãb e dom. a partir das
14h20 (Livre).

Comédia Doi* vigaristas roubam uma mala de
dinheiro e escondem se numa igreja disfarçados
de froiros. o que provoca a perseguição da policia,
da mãfia e da igreja EUA/1991

A MARCHA DA MORTE (Forced march). de
Rick Kino Com Chris Samndon. Renee Soulen
dijk. Josef Sommer e John Seit* Studio Copaca
bana (Rua Raul Pompéia. 102 — 24 7 8900)
15h30.17h20.19h10.21h (14anos)

Ator é convidado para representar o papel de um
herói do guerra húngaro e. relembrando as histo
rias dos pais prisioneiros de campos de concen-
tração, tenta repetir a realidade na ficção EUA/
1989

I OUTROS FILMES
O PREÇO DO AFETO (The tender), de Robwt
Harmon Com John Travolta. Ellie Raab e Tito
Larriva Star-Copacabana (Rua Barata Riboiro,
502/C— 256 4588) 15h20, 1 7h. 18h40. 20h20.
22h (Livre).

GLADIATOR — O DESAFIO (Gladiator). da
Rowdy Hernngton Com James Marshall. Cuba
Goodmg Jr.. Bnan Dennehy e Robert Loggia
Art Madureira / (Shopping Center de Madureira
— 390 1827) 15h 1 7h. 19h. 21 h P.itlir! (Praça
Flori,mo, 45 - 220-3135) de 2' a 5\ ás 12h40.
14h20. 16h 17h40. 19h20. 21h Sáb o dom. a
partir das 14h20 Paratodos (Rua ArquioS Cordui
ro, 350 — 281 3628) 14h20. 16h, 17h40,
19h20. 21 h (12 anos)

RETROCEDER NUNCA. RENDER-SE JA-
MAIS — PARTE II (No retreat, no surrender II).
de Roy Horan Com Loren Avedon. Cynthla
Rothrock e Ma* Thayer Niterói Shopping 2 (Rua
da Conceição. 188/324 — 717 9655). Star São
Gonçalo (Rua Dr Nilo Peçanha. 56/70 — 713
4048) 15h. 16h50, 18h40, 20h30 (10snos).

KICKBOXER II— A VINGANÇA DO DRAGÃO
(Kickboxer II). de Albert Pyun Com Sasha Mu
chell. Peter Boyle. Cary Hiroyuki Tagawa e Den
nis Chan Palácio-2 (Ruíi do Passeio, 40 — 240
6541) 14h. 15h40. 1 7h20. 1 9h, 20h40 Madu
rcira 2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 —
450 1338), Art Meter (Rua Silva Rabelo, 20 —
249 4544) 14h20. 16h. 1 7h40. 19h20, 21h
Campo Grande (Rua Campo Grande, 880 —
394-4452) 15h30. 17h10 18h50. 20h30 (12
tnoa)

GAROTOS DE PROGRAMA (My own private
Idêho). de Gus van Sant. Com River Phor«ni*,
Keanu Roeves, James Russo e William Richert
Veneza (Av Pasteur. 184 — 295 8349) 16h
17h60. 19h40, 21h30 (14irio»)

VOLERE VOLARE. A COMÉDIA (Vulere. irola
re), de Maurício Nichetti, Com Maurício Nichetti.
Angela Finocciaro. Patrizio Roversi e Manella Va
Itnttm Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Voluntã
rios dA Pátria. 88 — 537 1112) 15h. 21h40
(livro)

NOMUALD E JULIETTE (fiomuald «I Jul/ette)
d* Colina Serr««u. Com Daniel Auleuil. Firmirio
Riclwrd e Pierro Vefnw Novo Jóia (Av Copaca-
twn*. 680): 15h. 17h. (10 anos)

JORNADA NAS ESTRELAS VI — A TERRA
DE8CONHECIDA (Star Trech VI — The undis-
eovered coontry). de Nicholas Meyer Com Wil
liam Shntner, Loonard Nimov. DeFoiiwi Kellov e
Walier Koenig Bruni- Ti/uca (Rua Conde de Bon
fim. 370 — 254-8975) 15h. 17h. 19h. 21 h (Li
vro).

O PAI DA NOIVA (falhei ol lhe bnde), de Char
los Shye» Com Sleve Mamn, Diane Kealoo. Mar
tin Short e Kimberfy Williams Studio Catete (Rua
do Calete. 228 — 205-7194) 16h30. 17h20.
19h10. 21h (Livre)

A NOIVA DO INVERNO (Oecernber brtdu). do
Thaddeus 0'Sullivan Com Saskia Reeves. Donal
MacCann e Cirtan Hmds Estação Botafogo.'Sala
3 (Rua Voluntários da Pàtrie. 88 — 537-1112)
16h40. 20h (12 anos)

HOOK. A VOLTA DO CAPITÃO GANCHO
(Hoo*). de Steven Spielberg Com Dustin HoH-
mnn. Robm Williams. Julia Robens e Bob Hos-
kins. Art Fashion Mall 4 (Estrada da Gévea. 899
— 322 1258) do 2* a 6*. ás 16h35. 19h10.
21h45 Sáb e dom . a partir das 14h Estação
Paissandu (Rua Senador Vergueiro. 35 — 265
4653) de 2' a 6J, ás 16h30. 19h, 21 h30 Sáb e
dom . a pariu das 14h. Ari Casashoppimj 2 (Av
Alvorada. Via 11. 2 150 — 325-0746). Ari Ma-
dureira 2 (Shopping Center de Madureira — 390
1827) 1 5h50. 18h25. 21 h (Livre)

O PROCESSO DO DESEJO (La condanna). de
Marco Bellocchio Com Vmofio Mezjon»)"io.
Claire Nebout e Andrzei Sev^eryn Estaçio Bota-
logo/Sola 3 (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
537 1 1 12) 18h20 (14 anos)

OS AMANTES DE MONTPARNASSE (Mont
parnasse 19). de Jacques Becker Com Gérard
Philippe. Anouk Aimóe. Lili Palmer e Lino Ventu
ra Estação Botafogo/Sala 2 (Rua Voluntários da
Pátria. 88 - 537 -1 1 12) 21b

FREEJACK — OS CAÇADORES DE VIDA
(Free/nck). de Geoff Murphy Com Emílio Este-
vez, Mick Jagger. Reno Russo e Anthony Hop

DIvulgaçAo

A ILHA DE AGATHA — Inspirado no libre O
Caso dos De/ Negrinhos. de Agathe Chnstie
Adaptação de Vinícius Marque* Dlreçèo de Ro-
ney Villela Com Maurício Teixeira. Gleuce Len-
casstre o outros Teatro Goniaguinha. do Centro
de Artes Calouste Gulbenkien Rua Benedito Hi-
pí)lito. 125 (232-1087) 6" • sáb. ás 21h; dom .
As 20h CrS 7 000 Desconto de 30% para classe,
estudantes e maiores de 00 anos Quem levar urna
senha com a frase Adeus Gomaguinha. terá 50%
de desconto Até amanhã

GRETA GARBO. QUEM DIRIA..ACABOU
NO IRAJÃ — Do Fernando Mello Com Nosto»
de Montemar. Vinícius Mane e Nofma Suely.
Teatro Sesc de São Joào de Menti, Av Automô-
vel Clube. 576 (756 6177) De 6' a dom. ás
20h30 CrS 6 000 Atèamonhi

MOSTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE
ANIMAÇÃO Carlitos. do Grupo El Chonchòn
(Chile). Sáb. ás 15h, no Foyer João Redondo,
do Chico Daniel (RN) Sáb . ás 16h30. no Foyer
Chapeau Ia Mer. do Grupo CoatiMundí (França).
Súb . ás 18h. no Foyet Chapeau Ia Mer. do Grupo
CoatiMundi (França) Dom . às15h Foyer Carli-
tos. do Grupo El Chonchòn (Chile) Dom, às
16h30 Foyer Mozart Moments. do Grupo So-
brevento (RJ) Dom . às 18h Foyer Centro Cul-
tural Banco do Brasil. Av Pnmeiro de Março. 66
(216-0237). Entrada franca

DOROTÉIA — Oe Nelson Rodriflua* Diroçáo d»
Carlos Augusto Straz/er Com Sura Borditchevski.
Thais Portinho e outros Teatro Posto 6. Rua
Francisco Sá. 51 (287-7496). D» B* • Ub.. tm
21 h30. dom . ás 19h30 Preços promocionais d«
lançamento CrS 6 000 ( 5#) e CrS 8 000 (6* a
dom ) Duração: 1h30.

A CANÇÃO DENTRO DO PAO - De R M»oa-
Ihàes Jr Direçào de Ruy Sandy Com Tiapo
Gonçalves. Conceição Rios e outros Teatro do
Aménca. Rua Campos Sales. 118 (234-2060) 6*
o sáb. ás 19h30 CrS 8 000 Desconto de 50*
para estudantes Até 27 de junho

CORAÇÕES DESESPERADOS — De Flâvio de
Souza Direção de Jorge Fernando Com Ary
Fontoura, Cristina Pereira e Leandro Ribe«ro Tea-
tro de Arena. Rua Siqueira Campos. 123/sobrelo-
ia (235 5348) Dc 4- a sáb . ás 21h30. dom, ás
20h CrS 10000 (4'e5*). CrS 12 000 (6" edom )
o CrS 15 000 (sáb)

O JOGO DO AMOR E DO ACASO — De Man
vau* Adaptação de Cezar Conzet e Mauro Cas
tello Branco Direção de Cmzêt Coniet Com Re-
nata Schumann. Delano Avelar a outros Aliança

A mostru dc teatro !¦v ammaçao esta acontecendo no

Francesa de Botafogo. Rua Muniz Barreto. 730
(286 4248) Do 5' a sáb. ás 2!h30. dom. ás
20h CrS 8 000 Até 19 de julho

O DUELO II — De Thereza Falcão e João Bran
dão Direção de João Brandão Com o Grupo
Troglô Teatro RioArte da Ti/uca. Rua Desembar
gador Isidro, 10 (238 7390) De 6" a dom. ás
19h CrS 4 000 Até 7 de junho

UMA RELAÇÃO TAO DELICADA — Do 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 5* a sáb , às 21 h. vesporal de 5\
ás 17h: dom. ás 18h30 CrS 15 000 (5*). CrS

PROJETO LAPA 71/2

c/FÁTIMA GUEDES
HOJE ÚLTTMO DIA (lucTMuw 10 000.00)
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TEATRO BARRASHOPPING
A» das Américas. 4 - Tcl 32^-5?44

Estréia 06< %

kms Lagoa Drtve In (Av Borges cie Medeiros.
1 426 — 274 7999) 20h. 22h (12anos)

A VOZ DA LUA (La você delia luna). de Fedenco
Fellini Com Roberto Benigni. Paulo Villayyio
Nadid Ottaviani e Mansa Tomasi Centro Cultural
Banco do Brasil (Rua 1" dc Março 66) 16h
18h30. 20h30 Entrada franca com distribuição
de senhas 30 minutos antes da sessào Até ama
nhô (Livre)

CABO DO MEDO (Cape Fear). de Martin Sco»
sese Com Robert de Niro. Nick Noite Jessice
Lange e Juliette Lewi». Ricamar (Av Copacaba
na, 360 — 237-9932) d« 2- a 6', ák 15h. 17h1&
19h30. 21h45 SAb e dom. a partir das 17h15
(14 anos)

PINOCCHIO (Ptnocchio). desenho animado de
Walt Otsney Dublado em português Ricamar
(Av Copacabana, 360 — 237 9932) s<1b. e
dom . ás 14h. 15h30 (Livre)

ESQUECERAM DE MIM (Home alonei. óv
Chris Columbus Com Macaulay Culkin. Cathen
ne 0'Hara, Joe Pesei e Daniel Stem Estação
Museu da República (Rua do Catete, 1&3
245 5477) de 3' a 6'. âs 16h Sáb e dom . ás
11h, 16h Até amanhã (Livre)

BUQSV (Bugsy) de Barry Levtnson Com Wa^ren
Benttv. Annetie Bening. Harvey Keite< e Ben
Kmgsley Cândido Mendes (Rua Joanj Angélica
63 — 267 7295) 14h 16h10. 19h. 21h30 At£
amanhã. (12 anos)
PETER PAN (Peter Pan). desenho animado d»;Hamilton Lu&ke e Clyde Geron»mi Produção dosEstúdios Walt Disney. Roxy f (Av Copacabana.945 — 236 6245). Leblon-2 (Av Ataulfo dePaiva. 391 — 239 5048) sáb o dom. ás 15hBarra-1 (Av das Américas. 4 666 — 325 (>487).

Tijuca-1 (Rua Conde de Bonfim. 422 — 2645246) sáb e dom., às 14h30 (Livre)
REBELDES E HERÓIS (Toy soldiers). de Daniel
Potne. Jr Com Sean Astin, Wil Wheaton, Keith
Coogan e Louis Gosset. Jr. Hoje. à meia-noite no
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (12anos)

EXTRA — Hoje As amigas (Le amtche). de Mi-
chelangelo Antonioni Com Valentina Cortese.
Yvonne Fourneau*. Enore Manni e Franco Fabn
z'\ Cinemateca do MAM (Av Infante D H«nn
que, 85 —210-2188) 16h30

2- CHANCE BELAS ARTES — Hoi<! O maridoda cabeleireira (Le mart de Ia coiffeusc). de P«tri
ce Loconte Com Jean Rochefort. Anna Galiena.Roland Bemn e Maunce Chevit Cinemateca doMAM (Av Infante D Henrique. 85 — 2102188) 18h30 (14 anos)

MOSTRA DO CINEMA ARGENTINO - Hoie
El infierno tan temido, de Raúl de Ia Torre, com
Graciela Borges e Alberto de Mendota Estação
Museu da República (Rua do Catete. 153
245-5477) 18h

MOSTRA DO CINEMA ARGENTINO - Hoje
La isla. de Alejandra Dons. com Selva Alemán e
Mogo Arena Estação Museu da República (Ruado Catete. 153 — 245 5477) 20h

MEU PRIMO VINNY (My cousin Vmny). de
Jonathan Lynn Com Joe Pesei, Ralph Macchio.
Marisa Tomei e Fred Gwynne Hoje. ás 21h30. no
Leblon-2. Av Ataulfo de Paiva, 391 (Livre).

18 000 ( 6- e dom ); CrS 20 000 (»«b ) Ouraçéo:
1 h60

QUEM MATOU A BARONNESA? — De Leilnh
Assunção Direção de José Possi Neto Corn Ma
rilia Pèrn Teatro dos Quatro. Rua Marquês de Sáo
Vicente. 52/2° (274 9895) 5J, vesperal ás 17h.
de 5' a sáb. ás 21 h. dom. ás 20h Cr* 20 000
(vesperal) e CrS 22 000 (de 5* a dom ) Promo¦
çèo ás 5' s e 6's. /ovens até IB anos o pessoascom mais de 60 anos têm desconto de 20%
Ingressos a domicilio pelos tels 622 2858 e 719
5816 Duraçào 1h20 O espetáculo começa ngo-
tosamente no horário, náo sendo permitida a en
trada apos o seu inicio Uma hora antes do espeta

culo apresentação da pianista Mana Alice
Saraiva.

NO CORAÇÃO DO BRASIL — Toxto e diroçjo
de Miguel Falabella. Com Maria Padilha. Thales
Pan Checon e outros. Teatro Vannucci. Rua Mar
quês de SAo Vicento. 52/3° (274-7246) De 4* a
6*. às 21h30; 5J. vesperal ás 17h; sáb . ás 20h e
22h ¦ dom . i« 19h30 Crt 15 000 (4- e 5') e CrS
20 000 (de 6* a dom ) Duração: 1 h30.

ADVOCACIA SEGUNDO OS IRMÃOS MARX
— Texto e direção de Bernardo JaWonski. Inspi
rudo r>o humor dos irmãos Mar* Com Luiz Carlos
Tourinho. HelolM Perisse e outros. Teatro TabJa
do. Av. Üneu de Paula Machado, 795 (294
7847). 6' t «éb. *> 21h: dom., li 20h30 CrS
6 000. Claua teatral a estudantes de direito pa
gam Cri 4 000

O PESCADOR E O MAR — Coletânea de tentos
Direção de Gilson de Barros Com Minam Pimen
tel. Natálla Ferrante e outros Centro Cultural
CEU. Av Rui Barbosa. 762 (551 7671) 6* e
sáb . às 20h CrS 3 000 Ató 28 de junho

MARGEM DE PAPEL — Tento e interpretação
de Emmanuel Marinho Sala Monteiro Lobato, do
Teatro Villa Lobos Av Princesa Isabel 440
(275-6895) 6- a sib . .1s 21 h n dom . às 19h30.
Cr* 7 000 Duração 1h.

A VOLTA AO LAR - De Harold Pinter Direção
de Luiz Arthur Nunes Com Sérgio Viotti. Vera
Hoft/. e outros Teatro Copacabana. Av Copaca-
biina. 327 (255-7070) Oe 4- a s*b. H 21h.
dom. ás 19h Cr* 10 000 Ingressos a domicilio
pelo tel 222 6956

AS TROIANAS — De Euripedes Direção de Da
Costa Com Suzena Faini o Grupo Mergulho no
Trão»co Teatro Cacilda Becker. Rua do Catete.
338 (266 9933) 4' e dom , ás 19h30. 5« a sáb.
As 21 h CiS 8000 (4*. 5- e dom ) o Cr» 10000
(6* e sáb ) Class« tem 50% de desconto Promo-
çáo prolessotes Que forem com no mintmo dez
alunos náo pagam ingresso Ceda aluno paga CrS
6 000 Náo será permitida a entrada após o inicio
do espetáculo

NAROJA ZULPÊRIO — Texto e direção de Ha
milton Va* Pereira Com Regina Casè Teatro Casa
Grande Av Afránto do Mello Franco. 290 (239-
4045) De 54 a dom . ás 21 h30 CrS 18 000 (b* e
6') e CrS 22 000 (sib ) e CiS 20 000 (dom )Ingressos a domicilio pelo tel 222 6956 Dura-
çáo 1 h30 0 espetáculo começa rigorosamente
no horário

SOLIDÃO, A COMEDIA — De Vicente Pereira
Direção de Marcus Alvisi Com Diogo Vilela Toa-

tro Tereza Rachel. Rua Siqueira Campos. 143
(235 1113) Do 6' a sáb . ás 21h30. dom . ás
20h Ingressos de 5*. 6" e dom , a CrS 13 000;
sáb. a CrS 15 000 Ingressos a domicilio pelostelefones 622 2858 e 719 5816 Duração 1h30

BLUE JEANS — De Zono Wilde t' Wanderley
Bragança Direção e adaptação de Wulf Maya.
Com Maurício Mattar. Carlos Loffler e grandeelenco Teatro Galeria. Rua Senador Vergueiro, 93
(225-8846) De 4J a sáb . às 21 h. dom . ás 20b
CrS 15 000 (de 4' a 6" e dom ) e CrS 17.000
(sáb ) Duração: 1h25 Náo ó permitida a entrada
após o inicio do espetáculo Ingressos a domicilio
pelo tei 222 -6956 Até 14 de junho

NOVIÇAS REBELDES — De Dan Gogqm Dire
çáo de Wolf Maia Com Cininha de Paula. Silvia
Massari e outros. Teatro Barrashopptng. Av dds
Améncas. 4 666 (325 5844 ) 5- o 6- is ?1h.
sáb, ás 19h30 o 22h. dom. ás 20h CrS 15 000
(5J) e CrS 17 000 (6* a dom ) Ingressos a domi
ciho pelo tel 222 -6956.

OS MENINOS DA RUA PAULO — Adaptação
du Cláudio Botelho Direção de Ricardo Kosovski
Com Marcelo Serrado. Alexandre Padilha e ou
tros. Teatro Ipanema. Rua Prudente de Moraes.
824 (247 9794) 5' e 6J. ás 18h. sab e dom . ás
17h30 CrS 5 000 (5- e 6') o CrS 7 000 (sáb e
dom ) Duração 1h30

ENFIM SÔS — Toxto e direção cie Regina Fonte
nelle Com Arw Paula Iglesias. Cláudio Fóp e
outros Teatro Noel Rosa. Av 28 de Setembro.
109 (248 0247) SAb . ás 21 h o dom . às 20h CrS
5 000 Desconto de 20% para classe e maiores de
60 anos. Até 28 de junho

TRAIR E COÇAR t SO COMEÇAR — D« Mar
cos Caruso Direção de Atílio Riccó Com Máno
Cardoso, Ana Rosa e outros Teatro Sesc da Ti/u•
ca. Rua Barnáo de Mesquita. 532 (208 5332) 6*
e sáb. ás 21 h; dom, ás 20h30 CrS 8 000 ( 6* e
dom ) e CrS 9 000 (sáb ) Sócios do Sesc tém
50% de desconto Ató dia 26 de julho

KATAPLOFF (UMA LOUCA FAMÍLIA) Ta»
to o direção de Fernando Monteiro Com No/a
Ney, Aríete Canadinhat e outros Teatro Sintel. Eu
Morais e Silva. 94 (264 3322) Sáb ás 21 h e
dom . ás 20h CrS 5 000

ASTRO POR UM DIA — Texto e direção de
João Bothencourt Com Carvalhinho. Fátima
Freire e outros Teatro da Praia. Rua Francisco Sá.
88 (267 7749) Do 4" a 6-, às 21 h. Sdb . às ?0h *
22h. dom . ás 19h CrS 8 000 (5') e CrS 10 000
(6' a dom ) Ingressos a domicilio pelo tel 222
6956 Duração 1h30

VÍDEO
CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL —

As 10h30 A pequena Audrey. desenhos dubla-
dos As 16h. 19h; Freddie Hubbard hve at Village
Vanguard As 17h- Filmes dt Gardel El dia en que
me quietas, do John Remhardt (versão original
om espanhol) As 20h Filmes de Gardel Assim
cantava Carlos Gardel. de J Franco (versão ongi-
nal em espanhol) Hoje, no CCBB. Rua 1" de
Março. 66 Entrada franca com distribuição dc
senhas 30 minutos antes da sessão

DIVINA COMÉDIA — Vídeo de Adnana Varela
Hoie. às 18h n.l Casa de Cultura Laura Alvim. Av
Vieira Souto. 1 76

VlDEO-ROCK — Exibiçào (V Yes live m Canada.
gravado em 1985 Hoje, ás 18h. 20h, 22h. no
Centro Cultural Cândido Mendes. Rua Joana An
gelica, 63

MARILIA PERA

Quem matou
a Baronnesa?

TEATRO DOS 4
Tel.: 274 9895
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MODERN FRAMES — Eiibição de Lenny Kravitz vídeos, coletânea de clipes Curta Guilherme
Secchin. de Fabiano Maciel Hoje. ás 19h30. naCasa de Cultura Laura Alvim. Av Vieira Souto176

MODERN FRAMES — Exibição de P s fever —
Mano Negra, vidoo com o grupo Curta Guilher¦
me Secchin. de Fabiano Maciel Hoje ás 20h30.
na Casa de Cultura Laura Alvim. Av Vieira Souto.
176

VlDEO INTERNACIONAL SOBRE OESEN-
VOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - Vános
vídeos ecotòg»co« Casa da Cultura Nova Iguaçu
(Rua Santos Dumont. 419) hoje, 18h Magne
toscópto (Rua Siqueira Campos. 143/slj154)
hoje. a partir das 20h Rocinha (Igreja da Boa
Viagem) hoje a partir das ?0h AMABB hoje. a
partir das 18h Entrada franca

VÍDEOS NO MERCADO E>ibicào de Verde
dúvida e Zôo do futuro, de f<wufc Hoje. ás 10h
no Mercado Sâo Jose das Artes. Rua d*s l aran
jeiras. 90

VÍDEOS NO PAÇO — E«ibiçào de Imensrdio
azul. de Luc Bresson Hoje. ás 16h30 no Paço
Imperial. Praça XV

CINEMA NO MUSEU - Eob.çáo de DanÇasrituats do candomblé de Raul Lody Hoje ás 1 6h
no Museu do Folclore Rua do Catete. 181 Entra
da franca

CINEMA EM VlDEO — Enibiçèo de 0 turista
acidental, de Lawr»nce Kasdan Hoje. as 20h na
Sala de Vídeo Vera Cruz. Rua Engenhe.ro Tnnda
de. 229 — Campo Grande

CINEVlDEO/VIDEOARTE - E..b.çào d* Ho
wan Atkmson m The amazmg adventures of Mr
Bean. com o humonsta inglês Mr Bean Hoje is
16h. 1 7h. 18h. 19b. 20h na Sala de Vídeo £\ta
çao Flamengo. Rua Senador Vergueiro 45 loja 1
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^ CRIANCA)
FLOR DE MAIO. a borboleta que ri A o podo
voar... — Direção yerai cie Maria Cristina Furta
do Teatro de Lona Av Alvorada. 1791 (325
d5Q8), Sáb. o dom . às 17H30. CrS 6 000 Toda a
ronda do espetáculo será doada ,) campanha da
menino Ciça

AS AVENTURAS DE TOM SAWYER — Duo
ção de Lui6 Carlos Tounnho. Teatro Ziembinsky,
R Urbano Duarte. 30. Tijuca (228 3071) Sáb e
dom., ás 1 7h CrS 5 000

ALADIM As aventuras do um menino do rua
em Bagdá — Direçào de Neyde Lira Teatro
América, Rua Campos Sales 118 Tijuca (234
2068) Sáb . u riom. ,\s 18h CrS 6 000 A criança
que /ovar o desenho do gênio tem CrS 1 000 de
desconto. Sorteio de brindes

AMPULHETA & MORREU EM LOVE Duo
çôo de Chico Francis e Rogério Soares Teatro
César Fabri (Grajaú Tênis Club). Av Engenheiro
Richard. 83. Grajaú (577-2365) Sáb e dom. ás
17h. CrS 4 000 o CrS 3 000 (sócio»)

ARENAS UM CONTO DE FADAS — DirecAo
de Fernando Carrera Teatro Vanucci, Rua Mar-
quês de S V»cente. 52. Gávea (239 8545). Sáb.
dom e feriados, às 17h30 CrS 5 000 Quem
trouxer 1hg de alimento nio perecível pagará CrS
3 500 Em beneficio do Lar de Frei Lu/s.

O BOSQUE DO CORAÇÃO DO BRASIL —
Musical infantil dirigido por Bibi Ferreira Teatro
Villa-Lobos, Av Princesa Isabel. 440 (275-
8695). Sab ás 17h e dom . As )6h CrS 7 000 A
compra de 2 ingressos garante um ingresso grà•
tis

ALI BABA E OS 40 LADRÕES — Dirução do
Wolf Maia. Teatro Galeria. Rua Senador Verguei-
ro. 93 (225-8846) Sáb. e dom. ás 17h Cri
7 000 Em todos os espetáculos será sorteado um
boa recheado do prêmios As mães com 3 crian-
çjs nào pagam ingresso.

AS ARTIMANHAS DE SCAPINO Dneç.10 de
Victor Vilar Teatro Museu da República. Rua do
Cateie. 162 (225-7U62) SSIi o dom.. ,ls 1 7ti3d
Ci$ 4 000 Idosos acima de 60 anos tom 50% d*:
desconto
Cm caso de chuva não haverá espetáculo

AS AVENTURAS DOS TRÊS PORQUINHOS— Te*to e direção de Bngilte Blair Teatro Brigitte
Blair. Rua Miguel Lemos. 51 (521 2955) Sáb e
dom., ás 17h CrS 5 000 Promoção especial pata
aniversariantes As mães tôm 50% de desconto

A BELA E A FERA Texto de Luca Rodrigues
Direçào de Gilberto Gawronski Teatro Ipanema.
Rua Prudente de Moraes. 824 (247-9794) Sáb e
dom., às 16h Cr$ 7,000 As crianças que assisti
tem a peça concorrerão a uma viagem a Disney-
landia

OS CAÇADORES DA PÉROLA PERDIDA —
Texto e direção de Romeu D'Àngelo Sesc São
João de Menti. Av Automóvol Club. 66 (756
61/7) Sab e dom . às 17h CrS 3.000 A criança
que levar o desenho de uma pérola pagará CrS
2 500 Até amanhà

A CASA DE CHOCOLATE — Direção e adapta
çáo de Vtvien Rocha. Teatro de Bolso Aunmar
Rocha. Av Ataulfo de Paiva. 269. Leblon (294

ROTEIRO
Divulgação/ Eugênio Neto

1998) Sáb o dom., às 17h30 CrS 7 000 Nesse
linal de semana o elenco estará comemorando 2
anos em cartaz

O CASAMENTO DE DONA BARATINHA —
Direção de Carlos Arruda Teatro Cândido Men•
des Rua Joana Angélica 63 (267 7295). Sab e
dom . às 1 7h CrS 6 000

CECÍLIA. OLHINHOÍi DE GATO — Direção de
Alice Koenow Teatro Hioarte Ti/uca. R Dosem
bargador Isidro, 10 Tijuca (238 7390) Sáb ás
1 7h o dom , ás 16h CrS 4 000 Até amanhã

CHAPEUZINHO VERMELHO — D« Maria Clar.i
Machado Teatro América. Rua Campos Sales.
118 ( 234 2068) S.ih o dom. às 16H30 CrS
4 000 Levando o desenho do Chapouzinho a
criança tem 20% de desconto

CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO QUE
NÀO ERA MAU — Texto e direção de Joào
Soncini e Dylmo Elias. Teatro Monte Sinai. Rua
São Francisco Xavier. 104 (248 8448) Sáb. ás
1 7h o dom . ás 16h CrS 5 000 Sócios tém 50% de
desconto Sorteio de ingressos para o Family
Show.

A CHAVE DO MISTÉRIO — DireçAo de Antônio
Abrantes Teatro do Ti/uca Ténrs Club (Sala Hen-
riqueta 8riebai. Rua Conde de Bonfim. 451 Tiju-
ca Sáb e dom , 1 7h CrS 5 000

CINDERELLA — Dtfeçáo de Marcello Caridad
Teatro Posto 6. Rua Francisco Sá. 51 (287-
7496) Sáb e dom . ás 16h CrS 5 000 Os proles•
sores apresentando a carteira funcional não pa-
gam ingresso Até amanhã.

O DUELO II — De João Brandão e Thereza Fal
cão Toatro Rioarte. R Desembargador Isidro. 10.
Tijuca (238 7390) De sexta a dom. ás 19h. CrS

000
FALA PALHAÇO — Texto o direçào do Grupo
Hombu Teatro Barrashopping. Av das Américas.
4666 (325-5844) Sáb o dom. ás 10h CrS

000 Até amanhà
DUENDES DA AMAZÔNIA D.* Joel Silva e
José Lou/eiro sob a direção de Ignácio Coqueiro
Músicas de Cüiqut Botkay e Alexandre Negreiros.
Teatro Tereia Raquel. Rua Siqueira Campos. 143
(235 1113) Sáb e dom . ás 16h. CrS 8 000

FLICTS — Musical infantil de Ziraldo sob a dire
cáo de Rogério Fabiano Canecáo. Av Wcnceslau
Brás. 215 (295 3044) Sáb. dom e feriados, ás
1 7b CrS 6 000 (arquibancada). CrS 8 000 (mesa• lateral) e CrS 10 000 (mesa central) Proieção de
v/deos antes e depois do espetáculo Sorteio de
kits de caixas de lápis de cor. alem de outros
brindes

O GATO MALHADO E A ANDORINHA SI
NHA Musical infantil de Jorge Amado Sesc
Engenho de Dentro. Av Amaro Cavalcanti. 1661
Sál> H dom ,is 17ti Cri .1000 A criança •nte
levar o desenho de um gato ou andorinha tem
20% de desconto Até amanhà

A MEGERA DOMADA — musical infantil d<-
Miguel hilabella Sesc da Ti/uca. Rua Raráo de
Mesquita, 539 (208 0337) Sáb o dom . às 18h
CrS 5 000

OS MENINOS DA RUA PAULO - Direçào de
Ricardo Kosovski Teatro Ipanema. Rua Prudente
de Moraos. 824 (247 9794) 5J e 6'. ás 18h. sáb
e dom . ás 1 7h30 CrS 5 000 (5* e 6*) e CrS 7.000
(sáb e dom ) Ultimas semanas

* SHOW
MILTON NASCIMENTO E CONVIDADOS/S-
HOW DA TERRA - As 16h fnsuada rir ünt.i
fogo Entrada franca

SIMONE/SOU EU — ba. ás 21h30. 6 e sáb ás
22h. dom. ás ?0h30 Imperator. Rua Dias da
Cru/ 170 (592 7733) CrS 30 000 (camarote,.setor A e setor B especial) CrS 30 000 (setor ü) .
CrS 25 000 (setor A lateral e setor C especial);
setor C a CrS 10 000 (5-* e dom ) o Cr$ 20 000 (64
esáb) Até amanhà

FAGNER/PEDRAS QUE CANTAM — Partia-
pação especial de Oswaldmho do Acordeon e
Nonato Luu. 54 a sáb. ás 22h; dom. ás 21 h
Canecio. Av Venceslau Bra*. 215 (295-3044)CrS 40 000 (mesa central/frisas), CrS 30 000
(mesa lateral e mezzaninos) • CrS 20 000 (arqui-
bancada) Até 7 de junho

BETH CARVALHO/25 ANOS DE CARREIRADe 4J a sáb . ás 23h. People. Av. Bartolomeu
Mitre. 370 (294 -0547) Couverl a CrS 14 000 (4-e 5-) e CrS 20 000 (6* e sáb ) Consumação o CrS
7 000 (4" e 5') e 10 000 (6» a sáb ) Ultimo dia

ITAMARA KOORAX — De 4' a sáb . ás 18h30
Teatro Rival, Rua Álvaro Alvim, 37 (240-1135)CrS 9 000 O teatro abre és 17h com serviço de
buf c música ambiente Ultimo dia

ENCONTRO DE NOEL E CARTOLA COM
OPUS — Participação especial de Lauro Góes a
dos percussionistas Demlson o Válter De 64 a
dom . és 19h Rto Jau Club. Rua Gustavo Sam-
paio, s/n° (541 9046) Couvert a CrS 8 000 e
consumação a CrS 4 000 Até amanhà

IVAN LINS — Participação de Robertmho Silva
De 4* a sáb. ás 23h. Jazzmama. Av Rainha
Eluabeth. 769 (227 2447) Couvert a CrS 15 000
(4 * e 5') e consumação a 7 000 e CrS 1 7 000 (6 \sáb e dom ) e consumação a CrS 8 000

RAFAEL RABELLO/TODOS OS TONS Par
ticipaçAo especial de Amélia Rabello 5*. ás 22h.
6" e sáb . ás 23h Música para dançar, a cargo do
DJ Paulo Futura, antes e depois do show Rio
Jazz Club, Rua Gustavo Sampaio, s/n" (5419046) Couvorr a Os 12 000 (6') e CrS 15 000
(6- u sáb ) e consumação a CrS 5 000 Atu dia 6de junho

OS COPACABANAS,'CAIXINHA DO AMOR5*. *s 19h, 6-, às 12h30 o 19h, sàb . às 21 h edom. ás 20h Teatro Joéo Theotónio, Rua daAssembléia. 10 (224.8672). CrS 5 000 (às17H30). CrS 7 000 (5' 8 6-) c CrS 10 000 (sáb edom ) Até amanhà
CLAUDIA TELLESrTRIBUTO A SILVINHA
TELLES — Participação do pianista Helvius Vile-Ia. De 5- a sáb. ás 23h Au Bar Av EpitácioPessoa. 864 (759 1041) Couvert a CrS 10 000
(5-) e CrS 15 000 (6« e sáb )

JOHNNY ALF/SAMBA JAZZ De 4 -a sab . às
23h Vinícius. Rua Vinicius de Minais. 33 (26/-5757) Couvert a CrS 10 000 (4-1 e 5") e CrS
15 000 (6-* e sAb )

CASSETA h PLANETA/A NOITE DOS LEO-
POLDOS — O grupo se apmsenta com os musi-

cos Mu Chebabi (guitarra). Robertmho Freitas
(bateria), José Lourenço (teclados) e Remaldo
(baixo) De 4* a sát). as 21h30. dom. ás 21h
Teatro Ipanema Rua Prudente de Morais. 824
(247 9794) CrS 12 000 (4-). 15 000 (5-edom )
e CrS 20 000 (6J e sáb.) Ingressos a domicilio
pelo teI 222-6956 Até 7 de junho

TAIGUARA/FIDELIDADE De 4" a dom. ás18h30 Teatro Dulcma. Rua Alcindo Guanabara.1 7 (240 4879) CrS 5 000 Até 11 de junho
BILLY BLANCO — De 5- a sàb . às 23h Gula bar.
Av Delfin Moreira. 630 (259 5212) Couverl a
CrS 10 000 e consumação a CrS 4 000

CIRCO VOADOR — Show com o grupo Mole-
que de Rua Na abertura a banda Oh My Golly As
22h Arcos da Lapa, s/n° (221 0405) OI 8 000

AQUARELA CARIOCA — De 6' a dom. ás
22h30 Torro de Babei Rua Visconde de Pirajé.
128/A (267 91 36) Couvert e consumação a CrS
6 000

MARCELO GUIMARÃES - D« 5- a dom. H
19h Teatro Suam. Praça das Naçóes. 88 (270-
7082) CrS 5 000 Até amanhà

AZYMUTH/CURUMIM — De 5* a sab . às 22h.
Clube 205. Av 28 de Setembro. 205 (204 2727)
CrS 8 000 (5-) e CrS 10 000 (6- e sáb )

JOÃO CARLOS JUND — Ai 21h30 Casa do»
Servidores Públicos do Brasil, Rua Professor Ma-
noel de Abreu. 300 ( 262 0433) Cr» 20 000 (a
mesa)

O POP DO CLÁSSICO —- Com a flautista Eliane
Salek e a pianista Fani Lowenkron As 21 h Casa
de Cultura Makron BooAs. Rua Marquês de São
Vicente, 246 (274 8747) Cr« 10 000 LotaçAo
30 lugares Ultimo dia

RITA PEIXOTO E CARLOS FUCHS — De 6' a
dom. ás 21h30 Espaço Cultural Sérgio Porlo.
Rua Humana. 163 (266 0896) CrS 5 000

GRUPO NOS NAS CORDAS — De 6' a dom .ás 20h Teatro de Bolso Thelmo Portela, no Esoa
ço Cultural Tocando em Você Rua Gal Rota518 (248 2769) CrS 7 000

SANDRA GOTLIEB E PAULO JEVEAUX - 6*
e sáb. às 21 h30. Porão da Casa de Cultura Laura
Alvim. Av Vieira Souto. 176 (267 1647) CrS
5 000

MARlLIA BARBOSA E CRISTOVAO BASTOS— De ti- a dom. ás 22h Ne*us. Trav Cnstiano
Liicorte. 46 (521 6740) Couvert a CrS 10 000

GARAGE ART-CULT — Com as bandas Be.tch
Li/ards e Ramones Covers As 21 h Rua Ceará.
154 (254 1326) CrS 5 000
ALONSO De 5* a sáb . a partir de 22h. dom a
partir de 21h30 leppellin. Estrada do Vidigal.
471 (.'74 1549) Cuuvort ,i CrS 3 000 (51 e dom )
e CrS 4 500 (6'. sáb e véspera de feriado)

EDNALDO OUEIROZ E RILDO HORA E BAN-
DA — As 20h Parque Garota de Ipanema
Entrada franca

BLUES ETILICOS As 27h Mntur.i U)> Ab
Borges de Mnileiros. 3 207 (266 5844) Couvert
e consumação a Cri* 8 000

I REVISTA
OS LOBOS (PARTE ll)/UM CONVITE AO
PRAZER — Roteiro e direção de Guilherme Bo/

WBÊÊÊÊW- '¦ . /'flBTIW' WH
A peça A casa dc chocolatc completa dois anos cm cartaz

52 (274 9696) Sáb as 1 7h e dom. ás 16h CrS
7 500

SETE QUEDAS.— a lenda o o sonho Direçào
de Lúcia Coelho Teatro II do Centro Cultural
Banco do Brasil. Rua 1° do março. 66 (216
0237) Sáb. às 1 7h30 e dom. ás 16h e 17h30
CrS 3 000

SURILÉA. mflo monstrinha — Texto e adapta
çáo de Leonardo Simões Biblioteca Anísio Tei
xeira. R Lopes Trovão, s/n" Campo de São Ben
to. Niterói Sáb o dom . ás 1 7h CRS 3 000

TV TUPA — Um programa de indio Texto e
direção de Mauro César Com a Cia Corpos do
Oficio Teatro Glauco Rocha. Av Rio Branco.
1 79. Centro (220 0259) Sab e dom . ás 1 7h CrS

000
A VACA LELÉ Musical infantil de Ronaldo
Ciambroni. Direção de Neu*a M.jna Fa»o Teatro
Princesa Isabel. Av Princesa Isabel. 180 (275
3346) Sáb . dom e feriados, ás 17h CrS 5 000

VIAGEM A MONTANHA ENCANTADA —
Musical infantil de Limachem Cherem Teatro Te-
reza Rachel. Rua Siqueira Campos. 143. Copaca
bana (235 1113) Sáb e dom. ás 17h30 CrS

000 Sorteio de livros e camisetas Acompa
nhante não paga ingresso

O MUNDO ENCANTADO DE ALICE D i»
çáo de Cristina Mira o Ricardo Brandão Teatro da
UFF, Rua Miguel de Frias. 09. Icarai (717 808U)
Sáb e dom . às 17h CrS 5 000

OS PALHAÇOS NO PLANALTO — Direção d.-
Dinho Valladares Mercado São José das Artes.
Rua das Laranjeiras. 90 (205 0216) Sáb e dom
às 18h30 CrS 5 000 Até amanhã
PANDORA. A DEUSA QUE VIROU GENTE

D reção de Isaac Bernat Teatro do Planetário da
Gávea, Av Padre Leonel Franca. 240 (274 0096)
Sab o dom . ás 1 7h30 CrS 5 000 Apos o espeta-
culo haverá distribuição dc lanche Ate amanhã

PEDRO E O LOBO Direção de Luca de Lima
Teatro Sesc da Tijuca. Rua Barão do Mesquita.
539 (208 5332) Sáb e dom. às 16h30 C.S
5 000

UM PEIXE FORA D ÁGUA Musical de Sun
Berditchevsky Teatro Vanucci Rua Marquês de
São Vicente. 52 (239 8545) Sàb. e dom . às 1t>h
CrS 7 500

A PRINCESA DO MEIO E A FLORESTA FN
CANTADA — Dir**cáo de Ricardo Torres Teatro
Laura Alvim, Av Viena Souto. 176 (247 6946)
Sab e dom,, ás 16h30 CrS 5 000 Acompanhante
com 2 ou mais crianças não pagam mgrvsso

PROCURA SE UM AMIGO Show musical
•nfanto juvenil, sob a direçào de Kátia D Angelo,
Teatro Bairashoppmg Sáb edom.ásl7h30 CrS
3 500 Sorteio de bolsas de estudo

PUTZ — A MENINA QUE BUSCAVA O SOL
Direção de Gilson Barcia Teatro Noel Rosa Av
28 de setembro. 109. Vila Isabel (248 0247)
Sab e dom ás 17h CrS 3 000 A criança que
levar um desenho do sol pagará CrS 2 500 e
chegando com uma hoia de antecedência paftici
para de recreação com os atores Até amanhà

QUANDO O CORAÇÃO RECEBE VISITA
Direção do Cláudio Torres Gon/aga Teatro SESC

dc Madureira, Rua Ewbanck da Câmara. 90 (3509433) Sáb e dom . ás 17h CrS 4 000 Até ama
nhá

QUEM QUER CASAR COM DONA BARATI
NHA — Direção de Brigitte Blair Teatro Brigitte
Blair. Rua Miguel Lemos 51 Sáb o dom ás 18h
CrS 5 000 Promoção especial para amversanan
tes As mães têm 50% de desconto.

O RAPTO DAS CEBOLINHAS ~ De Maria Ciara Machado Direção de Jorge Capela Teatro
Sesc Niterói. R Padre Anchieta, 56 ( 719 9119)
bab e dom . às 16h30 CrS 3 500 A criança quelevar desenho de uma horta terá desconto de
20

O RAPTO DAS CEROLINHAS De Mana Cl.»
ro Machado. Canários e figurinos de Kalrna Mur
tmho Teatro Tablado. Av Lmeu de Paula Ma
chado. 795 (294 784 7) Sáb o dom ás 1f>h e
1 7h30 CrS 5 000

REBECA A BRUXINHA ENCANTADA De
Limachem Cherem Teatro Posto 6. R Francisco
Sá. 51 (287 7496) Sáb. ás 18h e dom. as1 7h30 CrS 5 000 *\ criança que levar um dose
nho de bruta tem 20'\< de desconto Até amanhã

O SAPATEIRO DO REI Direção de Ricardo
Stoele Teatro Bertold Brecht (Planetário da G.i
vea). R Padre Leonel Franca. 240 (274 0096)
Sab e dom . as 1 7h30 CrS 4 000

SAPATINHOS VERMELHOS - Direção de Be
to Brown Teatro C-icilda Becker. Rua do Catete.338 (265 9933) Sab e dom . ás 1 7h CrS 5 000
Os professores de escolas municipais e partículates apresentando documento, não pagam

O SEGREDO BEM GUARDADO Adaptaçãode Márcia Frederico Paço Imperial. Praça XV 48
(232 7762) Sàb e dom. ás 17h CrS 4 000
Levando um brinquedo o ingresso s,n por CrS
3 0O0

A SEREIAZINHA — Direção de Miguel Falabella
Teatro Clara Nunes. Rua Marquês de São Vicente.

Divulgação/ Mareio RM

-'is' ^ : IRHHflKBR

O conjunto Opu5 tocn Noel c Cartola no Rio Jazz Club

xvty Participação de Fabetta Villar 6\ ás 21 h30 e
sáb. ás 22h30 Teatro de Bolso Aunmar Rocha,
Av Ataulfo de Paiva. 269 (294-1998) CrS
10 000

PERUAS EM COPACABANA — Texto e d.ro
çáo do Brigitte Blair Com Rose Bombom. André
Sabmo. Walter Costa e outros De 6* a dom , ás
21 h Teatro Brigitte Blair I. Rua Miguel Lemos.
51H (521 2955) CrS CrS 10000 Pessoas com
mais d» 60 anos pagam metade do ingresso

A NOITE DOS LEOPARDOS Show «ronco
com o travesti Eloina e modelos mas< ulmos P<tr
hcipaçáo ospecial de Laura de Vison Teatro Bn
gitte Blair I. Rua Miguel Lemos 51 H (521 2955)
6' e sáb . às 24h CrS 10 000

SELVAGENS DA MADRUGADA Com Ho
géna. Marlene Casanova e outro* Direção de
Carlos Wilson 5' e dom . ás 21h30 o 6' e sáb.
24h Teatro Alaska. Av N S d»* Copacabana.
1 241 (247 9842) CrS 10 000

I HUMOR
DERCV GONÇALVES/BRAVO, BRAVtSSI-
MO — Show da humorista 64 e sáb ás 21 h.
dom ás 20h Teatro da UFF. Rua Miguel de
Frias. 9(717 8080) CrS 10 000 Até amanhã

DAVID PI N H El RO/S AM B ARI LOVE E AS
MULHERES — Direçào de Anlòmo Pedro Com
Desuée Vignoli e Bui Gemei 6' e sab. as 21 h.
dom . ás 20h Teatro do Grajaú Countr\ Clube.Rua Professo» B.iladar«*s 262 (258 5155) CrS
10 000 Ate amanhã

TOM CAVALCANTE/EM CANA E BRAVA
Direção de Chico Anvsio De 54 a sáb . ás 21h30,
dom . ás 20h30 Teatro da Lagoa. Av Borqt?s de

I CINEMA
OI.IVER E SEUS COMPANHEIROS (Oliver A
cornpany). desenho animado de Georgn Scnbner
Dublado em português Dnvc in Lagoa. Av Bor-
ges de Medeiros. 1426 Sáb e dom . ás 18h30
Cométlia musical. Gatinho orfáo é adotado porum bando de càes batedores de carteira EUA/
1989

I suo?
FAMILY SHOW • Musicas, mágicas e brinca
duiras. Com Lenna Macedo, Joào Soncini e Vera
Macedo Teatro Monte Sinai. Rua São Francisco
X ivi"i 104 ( 24P 8448) Dom. As 1 7ti30 CrS
5 000 Sócios lérn 50% de desconto Sorteio de
brindes e fitas do grupo

¦ extra
PARK CIRCUS REAL BRASIL na Praça Onie

Espetáculo internacional com trapezistas voa
dores, malabanstas, globo da morte.- mágicos o
palhaços, alem do lobogà gigante auto pista, e o
gigantesco barco Vihng. Parque de 4 ' a 6-. das
i )h às 22h Sàb de 14h ás 22M0, dom , de lOh
às 23h Circo de 4' a 6\ às 20h. sab. às 15h.
18h30 « 20h30. dom ís lOh. 15h, 18^30 o
20h30 Ingrefisos de 4 • a 6' CrS 8 000. sáb e
dom CrS 10 000
FESTIVAL ALEGRIA — Joqos e brincadeiras no
Cubo rola rola boliche, bolio do chicletão e
magie baloon Norteshopping. Av Suburbana.
5474. Del Castilho Diariamente, das 131» ,)s 21 fi e
Mb . das 10h as ?2h CrS 2 000 (passaporte)

BOOTINÊ DO BOOTI.EG M.itiní- aos sab e
dom . das 16h às 21 h Av Bartolomeu Mure 613
(259 1398) Cri 5 000 tom direiio a dois rglnflo-
rantes

TOBOPLAY — Parque aquático de diversões
Praia de Piratininga. s/n ". Niterói De 4' «t dom e
feriados, de 09h as 18h30 CrS 900 (pr»ço med.o
da ficha).
MINI RIO — Cidade de trânsito com 3 000 m' deruas sinalizadas, onde crianças de dois a 14 anosvão aprender a dirigir, em carros quase de verda
de O Mini Rio lem. ainda, lanchonete, oficinamecânica e uma central de vídeo onde as criançasaprendem normas e códigos do trânsito BarraShoppmg Av das Américas. 4 666/1° pavimento(325 5611) De 3' a dom. das 1 3h ás 21 h CrS6 000 (cada volta)

MINI CLUB MED — Pacotes mcluindu at»v»da
des esportivas, caça ao tesouro, passeios da bar
to. esqui aquático, alem de uma infinidade de
outras brincadeiras Reservas e informações pelotel 297 5337
PLAYTOY TIJUCA Parque de diversões Dia
namente. das 10h ás 21 h Ti/uca Off Shopping
Av Maracanã. 987 CrS 1 500 (preço médio porbrinquedo) Mini mil. CrS 1 600 cada cinco voltas

PLAYTOY BARRA - Parque de diversões De 6*
a dom 64 e sáb . das 14h ás 22h Dom e feriados
das10hás22h Passaporte CrS 10 000 Puta d«
mim bugre. CrS 2 500 Walk machine. CrS 2 000Av Alvorada. 2 150

KARAOKÊ DO VOVÔ JEREMIAS — Iodos osdomingos, ás 1 7h. no Bluc Jeans. Rua da Passa
gem. 123. Botafogo (259 6427) CrS 2 000 comdireito a lancho Cnanças de orfanato não pagam
PLANETÁRIO DA GÁVEA — Programação pa*ao fim de semana Robozmho Bhtz e as estrelas, ás16h30 As 18h programação para adolescentes
(Viagem ao srstema solar). As 19h30. Um passeiopelo céu CrS 500 (crianças) e CrS 1 000 (adulms) Av Padre Leonel Franca. 240 (274 0096)

JARDIM ZOOLÓGICO — 2 400 ammois entrerépteis, aves e mamíferos Parque da Quinta daBoa Vista. s/n° (254 -2024) De 3* a dom , das 9hás 16h30 CrS 4 000 Entrada franca para criança.ité um rnetro de altura e para quem apresentar ovale idoso Bicho do más morcego das frutas
PARQUE SHANGHAI — Porque dc diversõesSáb . das 14h ás 22h. e dom e feriados, das 9h ás22h Largo da Penha. 19 (270 3566) Entrada aCrS 1 500. com diroito a urna diversão Promoção,
cinco ingressos a CrS 6 500

PLAY NORTE — Parque de diversões Diana-mente, de lOh às 22h NorteShopping. Av Su
burbana, 5 474 (289 7094) Além dos 14 bnn
quedos, o parque agora conta com o
Voyage viagem no espaço e simulador

TIVOLI PARQUE — Parquo do diversões Do 54 a
domingo 5J e 6* das 14h ás 20h Sáb. das 14h
ás 22h, dom . e feriado, de 10h ás 20h Av Borges
de Medeiros. s/n° (294-2045) CrS 20 000 CrS
8 000 para excursões com mais de 30 pessoas

FAZENDA ALEGRIA — Passaporte ecológico
Um dia na fa/enda com muito verde e contexto
rural Area de recreação com a casa do Tar/an.
oca de indio. ponte Indiana Jonos. banhos de
cachoeira, piscinas naturais o comida caseira Es-
tr.nJa Boca do Mato. s/n° — Vargem Pequena.
Outras mlormaçôes pelo tel : 342 9066

Divulgação/ Humberto Medeiros

Medeiros. 1 426 (274-7748) CrS 12 000 (5' e
dom ) e CrS 15 000 (6 • e sab )

NIGHT AND DAY/A REVISTA Diroção de
Leda Lúcia Com Leda Lúcia. Marlem» Casanova.
Amàndio e grande elenco 6-* r sáb . ás 21 h. dom .
as 19h Teatro Alasca. Av N S de Copacabana
1 241 (24 7 9842) CrS 10000

OCTAVIO CESAR.UM SENHOR SHOW
Show do humorista 6' e sab. ás 21 h. dom. ás
20h Teatro Sesc de Madureira. Rua fwbanck tia
Câmara. 90 (350 9433) CrS 7 000 O espetáculo
começa rigorosamente dez minutos atrasado Até
amanhã

GERALDO ALVES UMA PALAVRA DE OTI
MISMO SOCORRO' De Geraldo Alves 6' e
sab . ás 21h30 dom ás 20h Teatro do Ibam.
Largo do ibam. 1 (266 0622) CrS 9 000

COSTINHA O REI DO RISO - De 5J a dom as
21h30 Teatro Suam Praça das Nações 88 A
í270 7082) CrS 5 000 (5' e dom ) o CrS 7 000
(6J e sáb ) Ate 28 de »unho

ITagõdêicãfíeír a
ESTUDANTINA MUSICAL Com a orquestra

de Agoslmho Silva 3 \ às 18h. 5\ ás 22h30 6* e
sáb . ás 23h Pça Tiratfcjntes. 79 (232 1 149) CrS
7 000

I P\:i\ DANÇA!:
RESUMO DA OPERA De 4< a dom a pjrw
de 22h Matinê, sáb. e dom . a partir de 16h Av
Borges de Medeiros. 1 426 1274 5895) CrS
/ 000 (de 4* a 6 ' o dom ) e CrS 8 000 (sab )
Consumação .t CrS 8 400 M.jfné a CrS 10 000

GIPSY — De 4' a sáb. a partir de 22h Dom . a
partir de 21 h Roller Danço (com instrutores)
Matinê, aos sábados, a partir de 16h aos domin
gos. a partir do 1 7h Av Afránio de M»»lo Franco.
296 (239 4835) CrS 12 000 (homorn). CrS
10 000 (mulher) o CrS 7 000 (mannê)

WELl.'S FARGO • Diariamente, a partir de 21 h
Rua G«il Urqui/a. 102 (274 /i<86> Consumação
a CrS 10 000

PROIRIDO PARA MAIORES Matinê Sáb e
dom. das 16h ás 20h para jovens de 10 a 15
anos Pa»s e adultos nao entram Traje esporte
fmo We//'j Fargo. Rua Gal Urqui/a, 102 (274
7895) CrS 7 000

NFW YORK NEW YORK — Smgles Night. todas
as 4-'s ás 21 h 5Js. a partir de 22h Retrò acesso,
sucessos dos anos 70 e 80 64s. a partir de 22h
Sàb. a partir de 22h Matinê, dom. as 16h Av
Ivan Lins. 80 (399 0105) 4', a CrS 7 000 (ho-m»MTi) e CrS 5 000 (mulher), df 5* a sáb CrS
5 000 e eonsumaçào a CrS 4 000 matinê a CrS
5 000

DIMPLES'S — 6*. sáb e feriados, a partir de
21h30 Exibição do clipes em telão Rua Rodolfo
de Amoedo 281 (399 8330) CrS 3 000 e consu
maçáo a CrS 5 000 (com (antar no final da noite)
As 6Js mulheres não pagam

PAPILLON — Discoteca de 3' a dom . a i>art»r das
21 h Hotel Intercontinental. Av Prefeito Mendes
de Morois. 222 (322 2200) CrS 6 000 ide dom a
5*) e CrS 7 000 (6* e sáb ) Matinê aos domm
gos . das 16h ás 20h Ingressos a CrS 6 000

ASA BRANCA De 2' a sáb. a partir de 18hAv Mem de Sá. 1 7 (252 4428) CrS ri 000 (do 2-a b«) e CrS 8 000 (6-' e sáb )
S A VAGE — Diariamente a partir de 22h Aosdomingos slide danemg com Luciano Bahia. HipH'p e Gabriela Alves Av Lpitác»o Pessoa. 1 484

(021 264RI CrS 10 000 o CrS 5 000 (dom) Consum;>çáo a CrS 8 000
THE CLUB NEXUS DANCING De 3' a dom .a partir de 22h Discoteca a cargo d»* Fernando
Travessa Cnstiano Lacorto. 46 (521 6740) CrS
10 000

CARINHOSO Diariamente. ,» partir d<is 21 h
Ruh Visconde d»* Pir,»,á. 22 (287 0302) Couvertde dom ,i 5J a CrS 9 000 e de 6J. sab e véspera
de feriado a CrS 1 1 000

BOOTLEG — De 2' a sáb. a partir de 22h AvBartolomeu Mitre. 61 3 (259 1 398) Consumaçãoa CrS 8 000
SASSARICANDO — Positive Vibration, regga/
dane»* hall 4*s. a partir de 22h A Dança dasAcademias. 5's. a partir de 22h Dançando Juntinho, com a Orquestra Roul de Barros 6* e sab . a
partir de 22h Show com o grupo Alma de Borra
cha Dom a partir de 22h Estrada do Joá. 150
(322 3911) CrS 3 000 (4 • e 5-). 6 000 e consumaçáo a CrS 3 000 (6J e sáb ). CrS 5 000 (dom )

O SPIRITO DA COISA Crepor.e e pub De 4'a
sáb , a partir de 23h. dorn . a partir de 21 h30 Av
Atlântica. 1 910 (235-7932) CrS 4 000 (4\ 5' e
dom ) e CrS 5 000 (6 ' e sab )

Ultimo dia para ver o show
dc Itomam Koorax no Rival

CALIFA DE BAGDÁ - Show de músicos árabes
e a dança do ventre com bailarinas 6' e sab. a
partir de 22h30 Av Sernambetiba. 6 000 (385
3322) CrS 15 000

HELP Diariamente, a partir das 22h Av Atlán
li. ,i 4332 (521 -1296) Cri 1 2 000

VINÍCIUS -- Musica ao vivo Diariamente a partir
das 21 h Av Copacabana. 1144 (267-149/)
Couvert de dom a 5' a CrS 6 500 6', sáb e
vospera de feriado a CrS 8 500

SOBRE AS ONDAS — Musica ao viva Oian.i
mente, a partir das 21 h Av Atlântica. 3432 (521

1 29ti) Couverl dn 3' a 5 ¦ ,i Cr< C 500. 6- sáb e
vospera do feriado a CrS 9 000. dom e 2', sem
couvert

VOGUE — Dianamonto. ás 22h As 4's. Os Bons
Tiimpos da Discoteca Rua Cupertino Duráo. 1 73
(2'M 4145) De dorn a 5 • CrS 4 000 e CrS 6 000
(consum,iç«io) ve^pera de feriado. 6' e sáb a CrS
6 000 e CrS 8 000 (eonsumaçào)
COLUMBUS De 4a a sàb. a p.idir das 22h

Projeto Happy Sundav na terra da musica tudo e
permitido Dom, a partir de 22h Rua R.iul Porn
péia. 94 (521 0279) CrS 6 000 (3-, 4\ 5' e
dom ) e CrS 7 000 (64. sab e véspera de feriado)

PRESS — De 3* a dom. a partir das 22h Av
Sernambetiba. 4700 (385 2813) CrS 4 000
Consumação a CrS 2 000 (sàb e dias de lesta)

EXCALIBUR De 3' a 6\ a partir das 19h sàb e
dorn . ás 20h Rua Sáo Miguel. 688 (208 7749)
Consurnaçáo mínima a CrS 4 500 (dom e de 3 ' .i
5-1) e CrS 6 500 (6* e sab )

CALlGOLA Dianamento. a partir de 22h Dts
coteca a cargo de Rodrigo Vieira e Fernando
Portugal Rua Prudente de Morais. 129 (28'
1 369) Consumação a CrS 1 2 000

*
< EXPOSIÇÃO

QUATRO VENTOS (ENERGIA VIRTUAL) —
Instalação de Pedro Paulo Domingues Galeria
Sérgio Porto. Rua Humeitá. 163 De 3* a dom .
das 14h às 19b UHuno dia

PROJETO MATA — Exposição multimídia Cosa
de Cultura Laura Alvim, Av Vieira Souto. 176 De
3' a 6*. das 15h ás 19h Sáb e dom . das 16h às
19h Até amanhã

TARDE VOS AMEI — Esculturas de Tunga Ga•teriê Saramenhs. Rua Marquês de São Vicente.
&2 De 2* a sáb. das 10b ás 20h Até dia 3 do
junho

BICHOS REFEITOS — Desenhos e xilogravuras
de Angela Leito Galeria do Centro Cultural Cãn-
dido Mendes Rua Joana Angéhca. 63 De 24 a
6a. das 15h às 21 h Sab. das 16h Às 20h Até dia
10 de junho

RICARDO NEWTON — Pinturas Ides Galeria de
Arte. Av Ataulfo da Paiva. 270/301 De 7* a 6*.
das 10h áa 22h Sàb. das 10h ás 18b Até dia 13
de junho

FARNESC OE ANDRADE — Obtetoi Galenj
Ann» Maria Rua Marquês de Sáo Vi
ernte 62/206 De 2é a 6". das 10h às 22h Sab .
das 10h as 1 bh Ató dia 1 7 de junho

O PARAÍSO ECOLÓGICO DA ILHA DE SUPERAOUI — Po»n/»is fotográficos Museu hhstô"co
Njctvoai Av Msrechol Ancora. s/n« De 3' a 6'.
rias lOh a» 17b3Q Sab e dom. das 14h as
1 7h30 Até d«a 27 de junho

30 CARTAZES PARA O MEIO AMBIENTE E
DESENVOLVIMENTO — Exposição de carta
/es Oos 30 ò»*^»gner» gráficos mars importantes do
mundo Museu de Arte Moderna Av Infame D
Hannque 85 De 3La_ilQ2L_ das 10h as 18h 5*
ferra, das lOh ás 21 h Ate 2H de

ANNA BELLA GEIGFR Gravuras Ftco<a de
A?t?.< Visuais Rua Jted'm Botânico 414 De 2 •«
6'. das 10n ás 19h Sab e dom das 10h às 1 7h
Alé d>a 30 rf* junho

MARIA SOLFDAD TROYA Aquarelas da ar
r<sfa equatoriana Hotel Mernlren Av Atlântica

1 020 Diariamente, das 10h ás 19h. Até dia 14 de
junho

RICHARD PORTE — Pinturas. Versêilhs Galeria
de Arte. Av. Atlântica. 4 240/sal 109 De 2* a 6\
das 10h ás 20h Sáb . das 10h ás 19h. Até dia 12
de junho

NILTON BRAVO E CLEMENTINA DUARTE -
Pinturas a jóias. Galeria de Arte Ipanema, Rua
Aníbal de Mendonça. 27. De 2a a 6*. das 10h As
20h Sàb. das lOti ha 14h Até dia 18 da iunho

CARRANCAS DO lAO FRANCISCO - fSça».
vldeot a painéis Inlormetivoa Swé «ptaaaniada
também uma a»potl«*o 6a ana pluméria indígena
txtaileira Rh Datien Cantai. Av Ataulfo da Par-
va. 270 D« 2* a «éb, dai 10h éa 22h Dom, daa
12h ét 20h. Alé dia 14 da junho.

PARQUE NACIONAL DA TUUCA — Fotogra
fias da Gilberto Moura Ti/uca Tônts Clube. Rua
Conde de Bonfim. 451 Diariamente, das 10h ás
21 h Até dia 14 da junho

MURILLO MEIRELLES — Fotogralias da tnpa
taculos teatrais Galeria de Paptl Gramatura. Rua
Visconda de Pirajá. 197/A De 2* a 6*. daa 9h30
éa 19h Sab daa 9^30 éa 13h. Até dia 27 da
junho

ROTAS DA FORTUNA - A EXPANSÃO ISt-
RICA ATRAVÉS DA MOEDA — Moadat a
medalhas de diversas origens Museu Histórico
Nacional Praça Marechal Ancora, s/n* De 3* a
6'. das 10h às 17h30 Sáb e dom. das 14h és
1 7h30 Inauguração hoje. ás 14h30 Até dia 30
de nowmtxo

PARA INOLES NAO VER — AiiuarvIdK lotoa.
pinturas a instalações de seta artistas Centro
Cultural Noel Rosa. Av 28 de Setembro. 109
Diariamente das 14h ás 19h Inauguração, hoje.
ás 18h Ate dia 7 de junho

EXPEDIÇÕES — Fotos e vídeos de Paula Salda
nha e Roberto Werneck Polo Cmema e Vídeo/
Estande Petwbnts Av Al»eiardo Bueno. 2 001 —
Jaca»epaguá De 2' a 6'. das 11 h ás 20h Inaugu
ração hoje Ait? d-a 6 de junho

ARTESANATO MINEIRO Cerâmicas, poç.e»?•m jj.ílha. tecelagem e t.ip»M#*s Norte Shoppmq
a\v Suburbana. 5 4/4 D!dr*amente, da*; 10h <h>
?2h Ultimo d.a

NAIFS LATINO-AMERICANOS - Colenva
Centro Cultural Vi/Ia Riso. Estrada da Gávea. 728
De 24 a sáb . das 14h às 19h Dom . das 13h ás18h Ultimo dia

ARTE NAIF — Coletiva Hotel Nacional. Av Niemeyer. 769 Diariamente, das 10h ás 22h Aiíj
amanhã

PEÇA DO MCS — Oleo sobre tela. de auhKdesconhecido." do século XIX. retratando D João
VI Centro Cultural Banco do Brasil. Rua 1o de
Março. 68 Da 3* a dom. das 10b ái 22h Atèamanhé.

FEIRA DA ASSOCIAÇÃO DC ANTIOUARIOSDO RIO DE JANEIRO - Bi|0utana>. cristais,
porcelanas, praianas e outras peças Sáb e domdas 10h és 18h. no Estádio da Remo da Lagoa
com música ao vrv

ANTIGÜIDADES — Móveit o ob)«tos antigos
Art Cantor Lavradio. Rua do Lavradio. 22 Do 2J a
6*. das 9h as 18h30 Sáb das 9h ás 16h

FEIRA DE ANTIGÜIDADES - Ob|t>lo» o mó
veis Sáb. das 9h és 17h, na Praça Marechal
Âncora Dom , das 10b és 19h. no Casashoppmq

FEIRA DE ARTESANATO - Bo«dadoa. prnturas. tapeçarias, bijootanat a pap«er maché Met
çado São José. Rua das Laranjeiras, 90 Sab . das
9h ás 17h

FEIRA DE ARTESANATO - T«kIo» p.nt.Hio.
porcelana. ceram»ca e madeira Praça Ben Gur un
Laranjas Sab . das 10h ás 19h

SANDRA GOMES — Jo.a* 343 Galeria de Arte
Rua Marquês de São Vicenta. 52/343 De 2' a 6*.
das 1 3h ás 20h Sáb. das 10h ás 18h Até d>a 2
de junho

MODONOVO DESIQN — Exposição com trab.»lhos dos destgners Ivan G Ferreira e Bih* AMIcík»
Gabinete de Arquitetura do Espaço Cultural S*«
gio Porto. Rua Muma<ta 163 De 3* a dom . das
14h as 19h30 Ate dia 7 de junho

EXPRESSO 2222 DA CENTRAL DO BRASIL
Coletiva de pmturas Casa de Cultura de Nov»

Iguaçu Av Dt Màno Guimarães. 419 De 3» a
sáb . d«s 14h As 21 h Dom 14h As 1 BH Até
dia 7 d* junho

MOSTRA DO ATELIÊ CAMUIRANO — CV

tòes postais originais Livrana Dazibao. Rua Vo
luntános da Pátria. 367/A De 24 a 64. das 9h ás20h Sáb . das 9h ás 14h Atè dia 10 de junho

ECO MAGIC 92 — Coletiva de pinturas e oseul
turas SJo Contado Palace Hotel. Av Niemeyer.
776 De 2 * a >ab . da^ 15fi as 20h Até dia 1 2 de
junho

JOÃO GRIJÔ -— Pinturas Forma Rua Farme de
Amoedo. 82/A De 2* a 64. das 9h as 19h Sab.
«Ias 9h30 as 13h Até dia 12 de junho

MUNDO EM MINIATURA - Oogamis dc Rob-
son Leitão Centro Criativo Além da Imaginação.
Rua da Conceição 188/2 101 — Niterói De 24 a
sáb . das 10h às 18h Atá dia 20 de junho

A MORADA CARIOCA — Projetos originais
Solar Grand/ean de Montigny. Rua Marquês de
Sáo Vicente. 225 De 2• a 6-, des 9h ás 20h Sáb.
das 9h as 12h30 Ate dia 20 de junho

CARMEN MIRANDA. SUPERSTAR - Carta
/??s de filmes e shows convites e fotos promoconais Museu C ar men Miranda Av Rui Berbosa.
s/n" — Parque do Flamenqo De J4 a 64 das 11h
ái 1 7h Sab o dom . das 1 3b ás 1 7h Até dia 30
de junho

O LIXO PASSADO A LIMPO ~ Painéis. te»tos
fotografias a vídeos Paço Imperial. Po»ca XV Ue
3 a dom , qas 11 h a* 18h30 Ata dia 5 du julho

RIO DE JANEIRO. RETRATOS DA CIDADE
Fotografai* Cmtro Cultural Bani o do Brasil Rua
1J de Março 66 De 3* a dom 0<i» 10n ás 22h
Até dia 5 de julho

A CltNCIA DOS KAIAPO ALTERNATIVAS
CONTRA A DESTRUIÇÃO Foto* <¦
ilustrativos Paço Imperitl Praça XV De 34 a
dom . das 11 h as 1 7h Ate dia 23 de agosto

PROJETO OUATRO OUADROS Exposição
de qu<i|ro otwas <te difer»*ntMS artista4» Galeria
Cánd'do Mendes. Rua Joana Angélica. 63 D a
n.irrvnt»» das 14h á m«>!« noite AtA 11 d1" jan«»-rode 1993

GALERIA NACIONAL DOS SêCUlOS XVII
XVIII. XIX E XX E GALERIA ESTRANGEIRADO SfCULO XIX r<j»Kiclo de ot«M rastau
radas ontr»» pinturas e esculturas da p'odu*,àoartística brasileira nos quatro ulhmo* seculc. e

exposição de «irte estrangeira do século passado
Museu Nacional de Belas Artes. Av Rio Branco.
199 Dr* 3' <1 6'. das 10h ás 18h Sab. dom e
feriados, das 14h ás 18h L*posiçáo permanente

BRASIL ATRAVÉS DA MOEDA - Cíidul.is c
n^oedas. painéis fotográficos e arte popular br.ist
leira Centro Cultural Banco do Brasil Rua 1" de
Março 66 De 34 a dom . das lOh ás 22h Expor.i
çáo permanente

CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL -
Patneis fotográficos sobre a história do prédio
Foyer do CCBB. Rua 1° de Março. 66 Da 34 a
dom das 10h ás ?2h Exposição permanente

PAÇO IMPERIAL — Reproduções fotográficas edocumentos sobre a história do p»edio desde1 743 ate a restauração em 1985 Maquete sobre ocentro histórico do Rio de Janeiro Paço Imperial.
Praça XV De 34 a dom. das 11 h as 18h30
fcxposiçáo permanenteMUSEU DA REPUBLICA Hdll de entrjda
escadaria e 7 vilas do andar nobre decoradas
como á época da Presidência dd Republica Pala
cio do Catcte Rua do Catete. 153 De 3" a dom .das 1 2h ás 1 7h txposiçáo permanente

MARQUESA DE SANTOS Objetos pessoas,cartas e repnxJm.óes fotográficas sobre a vida damarquesa Museu do Primeiro Remado Av PedroII. 293 De 34 a 6-, das 10h ás 16h Sáb dom eferiado das 1 3h ás 1 7h E«posicao pemanenie

DANÇA
UNTAIBID/A ORIGEM DAS ÁGUAS
táculo de dança contemporânea baseado
tos indígenas sobre a criação do mundo
grafia de Silvia Bittencourt 6\ sáb e 2*.
dom as 20h Teatro Nelson Rodrigues A-.
230 (262 R152) CrS 10 000 e CrS 8 00U
e estudantes) Até 1" de junho

Espt;
pm mi-
Coreo
ás 21 h.' Chile
(classe

GRUPO TAPIAS/VIDA Apresentação da Cia.
Direção de Giselle Tapias Teatro Ziembinski Rua
Urbano Duarte. 22 (228 3071) De b- .1 s,1h. is
21 h 1) dom . ,1s 19h Cr5 8 000 Ditsconlo <le 2CS
oara classe Crianças oté 10 anos não pagam Até
amanhã

VI ENCONTRO FLUMINENSE DE DANÇAApresentação de grupos profissionais mdepen
dentt-s. amadores e juvenis Direção g*ral de Hei
lany Petanh.i B-. as 21 h »»b e dom. ,» ?0h£spaço D C E da UFF CrS 4 b00 Até amanhà

$4=

5s'
4c-

^ CLÁSSICO
OPUS CANORUM — Regén< de Joãa GuiIhffrn»? R'[<p»m No programa oNas gf»*gonana^ »•renascentistas Sáb e dom as 19h JazzmaniaAv Rainha Eli/.»U?tn 769 (227 2447} ( <i,/vert econstrmacào a CrS 5 (XX)
MUSICA SUECA Ri*cta' da f)>anrii;i Són^aMana Vi«,ra a rac .tal do» taoi.xM Paulo üue.rOJ aRaimurvJo Pe'e"a acofnpanh«Klos pelo pianistal.wrv F.iunia.n Sah « 10(1 Sa«o t

juvr da L>coia do Muí«.a da Ul HJ Hoj doPassse.o 98 Enfada franca

R AI) 10
JORNAL DO URAS

I FM ESTÉREO99.7
20 hora* Reproo^çSo digital (CD* e DAT st Bor rs
Godounov ¦ Otira orr> guitro atos de Mus
cheslav Polo/ov Gnqori D«mnn. Galma Vishnes
sorgsKy fRuygero R iimond» pap»»i titulo. Vya
k.»yr» Mar.na Mn<hfk, Paul P'islH., N
Strorovev Romualij T»sarowic/. M»sha Rait?^n.
Kerineth RiegH solistas Coros do Oratono So
ciety Urquesira N^ciorial de Washmgton a Ros
tropov tch DDD 69 00. 37 2 7. 31 39 11 0i> e
62 55)



6 o sábado, 30/5/92

¦ MARINA COLASANTI

O dinheiro sujo de

um país 
limpinho

oFNDE nascem os edelweissl
Quem faz o melhor chocolate?
Quem são os reis da relojoaria?
Bucólico país a Suíça, cheio de
lagos e montanhas nevadas, de
noviças rebeldes e de homens
nem tanto, de verdes gramas e
gordas vacas. E no entanto.

O juiz Giovanni Falcone es-
tava investigando a lavagem do
dinheiro da corrupção recebido
por políticos italianos e deposi-
tado no cantão suíço de Tessin.
Acredita-se ter sido este o moti-
vo que levou à execução do seu
assassinato, prometido pela má-
Tia há 10 anos. Outro juiz, Cario
Palermo, ele próprio sobreviven-
te de um atentado a bomba, de-
clarou: "Descobrir o que escon-
dem os bancos suíços significa
fazer cair todo um sistema. Os
mistérios de suas contas secretas
são as sombras no atentado."

A CPI do Senado considerou
o ex-ministro Rogério Magri
culpado de corrupção no caso
das verbas do Fundo de Garan-
tia. São modestos U$ 30 mil.
Tão modestos que podem ser
gastos rapidamente, ou até mês-
mo guardados em casa. Mas o
que ele fazia de fato naquele tal
dia, naquele tal prédio daquela
tal rua de Genebra, continua-
mos e continuaremos sem saber.
Na Suíça, qualquer um pode
comprar relógios Rolex ou de-
positar dinheiros escusos com a
mesma facilidade, com a mesma
sensação de absoluta segurança.

"À luz da emoção", Pedro
Collor de Mello "desassosse-

gou" a nação acusando PC Fa-
rias de ser testa-de-ferro dos ne-
gócios do presidente Collor. O
dinheiro resultante desses negó-
cios estaria, segundo ele, deposi-
tado em contas secretas. Na Suí-
ça, evidentemente.

E na Suíça está o dinheiro da
droga, o dinheiro do tráfico de
armas, o dinheiro do jogo e da
prostituição, o dinheiro das pro-
pinas c das negociatas, o dinhei-
ro sujo, roubado, extorquido,
ensangüentado do mundo intei-
ro. Nos bancos imaculados do
asséptico pais está a imundicic
monetária, o lixo verdadeira-
mente atômico, aquele que, acu-
mulando-se monstruosamente,
ameaça explodir um dia com a
nossa civilização. E está bem
guardado, seguro, protegido dos
olhares indiscretos, das investi-
gações policiais, das CPls. Tão
bem protegido que seus mias-
mas sequer escapam dos cofres
mais que fortes, jamais contami-
nando a pureza daquele ar, ou a
limpidez daquela imagem.

Fossemos cândidos, poderia-
mos nos perguntar como a co-
munidade internacional permite
a sobrevivência desse estado de

coisas. Como não se defende.
Por muito menos fazem-se em-
bargos, trancam-se fronteiras,
retiram-se as representações
diplomáticas. Por muito menos
declaram-se guerras. Mas com
a Suíça não. A Suíça todos res-
peitam.

Ou melhor, da Suíça todos
precisam. É quase como se um
acordo tácito tivesse sido assi-
nado entre as potências, grandes
e pequenas, elegendo aquele
preciso território como monturo
econômico mundial. Concentrar
tudo num só lugar simplifica
muito as coisas. Criam-se estru-
turas. Evitam-se esbarrões com
a legalidade. Estabelece-se um
endereço fixo, sem ter, a cada
vez, que procurar, entre tantos
lugares onde "é proibido vazar
lixo", aquele onde se pode virar
a caçamba sem perigo. E pode-
se, ali mesmo, montar as gran-
des usinas de reciclagem, de
aproveitamento, de lavagem,
permitindo que o dinheiro entre
pestilento por uma porta e saia
imaculado pela outra.

Não é só a máfía que está
interessada na discreção da Suí-
ça. Não são só as Cosa Nostra
da vida que recorrem a ela. São
as pessoas de bem. Aquelas que
praticam discretas evasões fis-
cais. Aquelas que extraem divi-
sas do seu país. Aquelas que,
recatadas, aceitam um mimo
monetário em troca de um fa-
vor. Aquelas que deslizam
quantias em caixa 2. E mesmo
aquelas que pensam ter que fu-
gir um dia, apressadamente, de
onde estão. Ou temem perder o
muito que têm se os que nada
têm se enfurecerem.

A Suiça não é o Dragão da
Maldade, embora como um
dragão chamejante proteja as
fundas cavernas dos dinheiros
alheios. A Suiça é mais uma as-
salariada internacional, espécie
de cão de guarda de muitos do-
nos, que todos protegem e de
quem todos se beneficiam.

Entre uma bomba e outra, os
juizes italianos querem pene-
trar-lhe os mistérios, eventuais
investigadores de um pais ou
outro solicitam devassas.

Mas os procedimentos são
providencialmente lentos, peti-
ções carimbos requerimentos
vão e voltam, a coisa é dificulto-
sa. E parece haver tempo de
sobra para que os dinheiros pro-
curados alcem vôo c pousem
em outro número, em outro co-
fre, em outra conta secreta.

Não, a ONU jamais pedirá o
embargo da Suíça, ou exigirá a
transparência das suas contas.
Afinal, para que o paraíso capi-
talista exista, é preciso que al-
guém empreste seus subterrá-
neos para desempenharem o
papel do inferno.

AAA

exposições

museu de arte moderna do rio de janeiro convida,

no dia internacional do meio ambiente,

para a abertura das seguintes exposições:

frans krajcberg / imagens do fogo
foyw • 2? andar

arte amazonas
2? andar

eco art
3? andar

viva o povo brasileiro/artesanato e arte popular
galpto das artea

margaret mee / vida e herança
sailo da avanloa

30 cartazes para o meio ambiente e desenvolv.
núctao da pesquisa

miriam obino / "cadeia" de montanhas

•mauricio bentes / cavalo de luz
¦ Jardim

dia 5 de junho, das 18:00 às 21:00h

seja sócio do mam •

apoio prefeitura da cidade do rio de janeiro

yV /V museu de arte moderna do rio de janeiro
\ av. infante dom henríque, 85 aterro

JORNAL DO BRASIL

I CINEMA/kNo coraçào da montanha'/?

Metáfora óbvia de Herzo

*WTT DAVID FRANÇA
¦ W MENDEJ5

11/ ERNER Herzog bus-
WW ca a paisagem inédita,
ff a aventura além das

forças do herói, missão impossi-
vel, glória inútil. A selva, o de-
serto, o gelo. Para o cineasta de
Aguirre, a cólera dos deuses, O
enigma de Kaspar Hauser, Nos-
feratu e Fitzcarraldo, a natureza
é a medida com que se bate o
homem em busca de algo como
uma pureza perdida, sabe-se lá
que Shangri-Lá íntimo. Nirvana
atlético, limite entre a fútil ba-
nalidadc cotidiana c o extraor-
dinário da aventura, tranficen-
dente. No coração da montanha,
em cartaz no Estação Cinema 1,
é mais um capítulo desse ajuste
de contas homem/natureza em
que acabou se transformando o
cinema de Herzog.

Roccia Innerkofler é um ve-
terano alpinista, conquistador
de todas as maiores e mais peri-
gosas montanhas do planeta.
Quase todas, melhor dizendo:
Roccia falhou duas vezes na Pa-
tagônia, tentando subir os pare-
dões verticais do Cerro Torre,
pico gelado considerado inven-
cível. Convidado a comentar um
campeonato de alpinismo in-
doors para a TV, Roccia se cn-
volve num desafio com o jovem
Martin, vencedor do campeonu-
to, que afirma ser capaz de esca-
lar o Cerro Torre. Partem os dois,
com o jornalista que provocou o
encontro e a secretária-namorada
de Roccia, Katharinc.

A competição entre os dois
alpinistas de escolas diferentes
— Roccia e o estudo atento da
montanha e do clima, o respeito
pela potência da natureza, e o

Donald Sutherland é o protagonista do que teve cenas rodadas na fatagom«s

acrobático Martin, inexperiente
mas atlético — é o terreno onde
Herzog planta suas mensagens.
Para ele, Martin não poderia
vencer a montanha. Não por
não ter a técnica e a experiência,
mas por não ser verdadeiro. E
moral o impedimento. Martin
representa o mundo que Herzog
rejeita: o espetáculo, a conquista
visando a fama ou o dinheiro, o
comércio com a midia. Roccia,
pelo contrário, rejeita o espetá-
culo e se enfrenta com a monta-
nha. sem alarde, buscando uma
purificação do medo, a reconsti-
tuição de uma essência perdida
no convívio social, esfacelada na
luta inglória por coisas úteis, no
trabalho por dinheiro, casa c co-
mida. No fim, como sempre,
resta o ridículo do herói e a

mensagem simples e meio boba
de que sábios são os lunáticos.
Herzog é um metafísico que re-
jeita as formações sociais e não
propõe utopias, mas desloca-
mentos: pela selva e pelo rio, em
Aguirre e Fitzcarraldo; deserto
afora, cm Fala morgana e Where
lhe green ants dream: no frio
intenso, cm seu livro Caminhan-
do no gelo e nesse No coração da
montanha.

Todo esse ideário é, no mini-
mo, muito romântico. Não é
sem razão que quase todo mun-
do gosta de Herzog quando
adolescente mas poucos perma-
necem fiéis perto dos 30 ou de-
pois. Nada é mais obsoleto que
a metáfora óbvia, a alegoria de
tradução imediata. Em seus
bons filmes, em Nosferatu, em

Fitzcarraldo, Herzog soubeOia*
balhar seu ideário simplório
contando histórias vivas, com
personagens contraditórios é'"fí"-
cos. Em No coração da monta-
nha não há mais que maniqueis-
mo e paisagens poderosas.
Nisso, Herzog continua o iries-
mo, filmando a natureza mcJliQr
que os seres humanos: as ima-
gens da montanha são belas,
quase hipnóticas. Suas filma-
gens, levando atores e equipe a
condições geográficas e climáti-
cas de extrema dificuldade, são
um enfrentamento da mesma
natureza do que é colocado a
seus protagonistas. O resultado
acaba sendo a captação de ima-
gens inéditas c a repetição das
idéias de sempre.

Capitães da areia: adaptação do romance de Jorge Amado

I TEATRO/'Capitães da areia'/*

Pivetes que 
agradam aos 

jovensni>,. ilnarín/ Manual flnii;KDivulgação/ Manuel Águas

E.

MACKSHN LUIZ

luma experiência já testada.
Em 19H2, Carlos Wilson adaptou
e encenou Capitães da areia com
uma excelente repercussão junto à
platéia juvenil. Dez anos depois,
Roberto Bomtempo, que estava
no elenco da primeira versão, ao
lado dos hoje populares Mauricio
Mattar, Alexandre Frota e Felipe
Camargo, decidiu remontar essa
adaptação do romance de Jorge
Amado, assumindo o papel de di-
retor. A intenção parece ser repe-
tir o sucesso através da fórmula
de um texto que provoca empatia
entre os jovens (é um dos livros
mais recomendados pelas escolas
de segundo grau), numa encena-
ção em que a ação permanente
(real ou artificialmente criada)
ocupa a atenção da platéia. Bom-
lempo seguiu de perto a monta-
gem original de Carlos Wilson,
sem inovações ou marcas mais
autorais, mas respaldando-sc na
comunicabilidade assegurada pela
inegável adesão juvenil ao espetá-
culo de há dez anos. A garotada
vibra com os pivetes de Salvador,
deixando-se envolver pela história
dos capitães da areia que vivem de

pequenos furtos e delitos, for-
m a n d o uma comunidade de
crianças e adolescentes carentes.

O romance de Jorge Amado,
escrito na década de 40. mantém
atualidade. O quadro que Amado
retrata em Capitães da areia não
é, essencialmente, diferente da-
quele em que que vivem os meni-
nos de rua dos anos 90. A visão
do autor chega a ser até romanti-
zada diante do agravamento da
situação social das crianças de
rua. Mas o tratamento literário
dessa obra sofre de um certo es-

quematismo social. O adaplador
Carlos Wilson acentou esse aspec-
to na sua transposição para o pai-
co. enquanto o diretor Bomtempo
ampliou o regionalismo empres-
tando uma maior cor folclórica
nas cenas de capoeira, eandom-
blé, maculelê e do arrastão de pes-
ca. O espetáculo, um tanto pesado
em suas mais de duas horas e meia
de duração, com intervalo, é sur-
preendentente atraente para a
platéia jovem que reage com entu-
siasmo.

Do elenco, jo-
vem e na sua
maioria inexpe-
riente, ressaltam
a sinceridade de
Luciana Riguei-
ra, a preparação
física de André
Gonzalez, e a
composição de
Victor Hugo co-
mo o Sem Per-
nas. Luciano
Vianna, respon-
sável pela difícil
tarefa de narra-
dor (um dos
pontos fracos da
adaptação) não
impõe autorida-
de à sua atuação.

Os demais se esforçam, mas se
mostram ainda tecnicamente
imaturos.

Capitães da areia é um espelácu-
Io com espantosa capacidade de
comunicação com os jovens. Numa
temporada em que são raras as
encenações que provocam reações
mais vivas na platéia. Capitães da
areia encontrou seu público. Os
adolescentes riem, choram, se emo-
eionam. Quando o teatro consegue
atingir o espectador, cumpriu o seu
papel.

Fri<nn I n/nnn nn musical in fan til Pedro eoTooo

musical

engraçado conflito de belíssimo
efeito visual.

A história de Pedro e o Lobo
é contada em sua primeira par-
te, com cada personagem sendo
representado por um instrumen-
to musical. Posteriormente, ela c
encenada ao som da Sinfônica
de Londres pelos mais diversos
tipos de bonecos de manipula-
ção, fantoches, bonecos de vara,
marionetes e atores, numa mis-
tura de incrível plasticidade.

A sensível direção de Luca de
Lima se revela quase cincmato-
gráfica, deixando, por muitas
vezes, no espectador, a pergun-
ta: "Como ele consegue fazer
isso?" Principalmente na parte
final do espetáculo, quando é
apresentado um inusitado balé
de notas musicais, de todos os
tamanhos, que saltam cm uma
dançante pauta musical, arran-
cando aplausos da platéia. Na
cena dos agradecimentos, outra
surpresa. Por trás daquele mun-
do de personagens havia apenas
quatro manipuladores.

Poderia se tentar revelar o
segredo da Companhia Teatral
Sia Santa. Mas ela tem 18 anos e
já sabe que dá pra desconfiar de
tudo o que vem muito bem ex-
plicadinho. É ver e sonhar.

I TEATRO INFANTIL/ 
'Pedro 

e o lobo'/* ?

Uma surpreendente festa

D,

LÚCIA CERRONE

IZ a sabedoria popular que
é sempre bom desconfiar de tu-
do o que vem muito explicadi-
nlio. Pedro e o loho, inspirado
em Sergei Prokofiev c com
adaptação de Crispin Jr., em ce-
na no Teatro do Sesc da Tijuca,
poderia ser um desses casos, se
julgado pela didática apresenta-
ção de seu diretor Luca de Li-
ma, antes mesmo de as luzes se
apagarem na platéia.

Mas por uma dessas fantásti-
cas situações de acerto que o
teatro pode proporcionar, a pia-
teia lotada de crianças irriquie-
tas parece não tomar conheci-
mento do que diz aquele
estranho personagem e, assim
que a luz vai se apagando, está
pronta para se envolver na ma-
gia da encenação. Passado o
nào-impacto causado pela pre-
sença do diretor, o que vem a
seguir é surpreendente. Em ce-
na, Prokofiev, representado pe-
lo ator Fabiano Muniz, contra-
cena com a gigantesca mão que
irá tocar alguns dos instrumen-
tos, seguida da boca que soprará
outros, estabelecendo-se ai um .. 
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I HORÓSCOPO Carlos Magno

Aries • 21/3 a 20/4
Tendência a gastar
muito, se divulgar
demais e contar van-
tagens que causem no seu entender um
impacto positivo. Só que a afetação em
falar ou agir pode afastar chances interes-
santes de evolução. Sirva.

TOURO • 21/4 a 20/5
Qrande sensibiiida-
de ao ambiente, res-
saltando uma ten-

§srTH^l
déncia a somatizações ou agir de forma
mais Inconsciente. Urgência em se dedicar
mais aos seus projetos e desejos particula-
res. Fortaleça sua auto-estima.

GÊMEOS • 21/5 a 20/6
A toda hora aparece
uma nova história e
seu cotidiano se
transforma num palco de surpresas e reno-
vações. Novas pessoas se abrem à sua
presença e vocô fica mais leve, inspirado e
versátil. Apareça mais.

CÂNCER • 21/6 a 21/7
A sensação de estar
fora de foco ou com
dificuldade em se-
guir em linha reta e se expressar com mais
autoconfiança e entusiasmo pode eviden-
ciar um momento de grande sensibilidade
psíquica. Dê adeus às ilusões.

LEÃO • 22/7 a 22/8
Tendência a se dis-
persar ou agir em
desarmonia com
seus interesses e necessidades. Você pode
devanear ou se sentir culpado por não es-
tar realizando coisas que lhe tragam mais
gratificação. Mas é tempo de reagir.

VIRGEM • 23/8 a 22/9
Sua relação com o
seu meio pode se
tornar um tanto
quanto polêmica ou apresentar novidades
que façam com que você reformule suas
regras de convivência e maus hábitos. Ten-
dência a fantasiar os outros.

LIBRA • 23/9 a 22/10
Seria normal que, f5"
com a presença de
Sol, Vênus, Mercúrio
e Saturno em signos de Ar e fazendo um
aspecto facilitador e inspirador ao seu sig-
no, você pautasse seus atos e intenções
com mais agilidade o estilo.

ESCORPIÃO • 23/10 a 21/11
É preciso respirar
novos ares e se abrir
a novos ambientes,
pessoas, filosofias e possibilidades. Sem
reformar os seus planos e contatos nada
poderá satislazô-lo a contento Só não ando
om circulos.

SAGITÁRIO • 22/11 a 21/12
Agora você está em'pleno processo de
auto-avaliação e de
transição para uma nova fase, mesmo que
fatores fora do seu controle estejam retar-
dando a inauguração concreta de um novo

.tempo. É inviável se repetir.

CAPRICÓRNIO • 22/12 a 20/1
Agora você desço-
bre que as pessoas
estão pres
atenção muito mais no que você faz do que
no que você pensa. A fim de evitar uma
falta de comunicação com os outros é mui-
to útil afinar suas diferenças.

desço-|
ressoasL —/ '
itandor^ ^

AQUÁRIO *21/1 a 19/2
Se alguns chatos de
plantão resolverem
tirar o dia para fica-
rem roubando um pouco da sua energia, o
melhor a fazer é agir com presteza e serie-
dade, a fim de preservar sua privacidade.
Busca de auto-satisfação.

PEIXES • 20/02 a 20/3
Concorrências no
amor e no plano fa-
miliar devem ser vi-
vidas com mais intensidade nesta fase.
Agora é preciso se responsabilizar pelas
inadequações mais importantes nas suas
relações e com você mesmo. Trocas.
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MAURÍCIO Dt SOUSA

HOHIZOHTAIS — 1 • vostos sacordotnis om cerimônias
solonos. poça tío roopa. em qoral aquela que rovoste
o<teriormento o indivíduo o. em grau monor ou maior, o
caractoriza, 11 - dosempenhos de funções ou profis
sóes, atividades físicas, 12 - espécie de satira dialoga-
da. que os franceses representavam antigamonte como
peça teatral, om que os comediantes faziam o papel de
personagens de um povo de doidos, com alusão a
personagens do mundo real; 13 - espécie de capa sem
mangas, usada om atos solenes pelas contrarias roH-
giosas (pl ). 14 - profixo vernáculo correspondente ao
prefixo latino trans - o quo sugere a idéia de passagem
alôm de. 15 - diabrura, travossura. 17 - donaire, encan
to. 18 - animal artrôpode, crustáceo. docapcxJo. da famj-
lia dos peneidoos. macruro com doz patas, com variar»
ospecies conh<»cidas. todas de importância comercial,
consummdo-so anualmente, para fins culinários, 19'-
divindade sumerlana; ?0 - di/-so de bovino de pêlo
vermelho-amarolado; cat*a ou canoa, instalada a mar
g»»m de um curso d água, para lavagem do minérios ou
diamante» 22 ¦ terreno úmido adjacente a pequenas
montes, e que forma vArzoas ou valos por onde corrc*m
as águas quo dos montes derivam, aramo com que se
envolve o anzol junto a linha, a fim de quo esta não seja
facilmente cortada. 24 - diz-se do veiculo automovel
resistente, como o jipe ou a camioneta, em geral d»?
traçfto elevada, empregado no transporte de mercado-
rias sobretudo na zona rural. 27 - de cor ontro o branço
e o proto. aproximadamente plúmbea, azul desmaiado.
28 • a parte mais profunda da psiquo, rocept.lcuio dos
impulsos instintivos dominados pelo principio do prazer
e pelo desejo impulsivo. 29 - voraz; sôfrega, 30 • peças
de madeira unnlas ontro si por um tento ou cordeal que
se colocam circularmonte nas munhecas dos animais
do montaria para ensiná-los a marchar; orifício em
muscuio ou aponeurose. para passagem do músculos,
tendóos ou nervos. 32 - cada um dos cilindros que.
comproondondo um eixo coberto de substância geiati-
nosa ou de matôna plastica. e dispostos em grupos,
tomam, distribuem e transmitem a tinta à fôrma, nas
maquinas do impressão, forma caractoristica do ma-
nuscrito om papiro 33 - travessa de madeira que se pôe
entro os vãos dos mouróos das cercas do aramo. presa
aos respectivos fios por um arame flexível, conjunto do
ripas, caibros e travessas, que forma o apoio das te-
lhas. nos telhados
VERTICAIS — 1 - diz-se do oxamo do admissão ao
primeiro ciclo de graduação de um curso superior
aborto aos candidatos que houverem concluído o curso
de sogundo grau, e destinado a avaliar o preparo de
tais candidatos e sua aptidão intelectual, 2 - que serve
para exortar, oxortatorio. 3 - haste quo sustenta a
cápsula dos musgos, palavra ou duo quo foro a suscet»-
bilidado ou a honra de alguém, 4 - elemento de compo-
siçAo trôs vozes. 5 - indivíduo a quem foram funestas as
suas pretensões ou ambições muito olevadas, 6 - terce»-
ro grau da oscala diatônica, 7 - rotativa a um hábitat
particular, 8 - palmeira da Asia meridional, colmo ou
ostoira quo so faz com as folhas dossa palmeira. 9 -
qualquer cantiga do melodia simples o monótona, tento
curto, sentimental ou brojeiro. cki estrofe o rnfráo. fra-
ses musicais simples o dolentes, 10 - ato de mostrar-se
irriquioto, barulhonto 16 - grrto agudo dos passarinhos
quando assustados ou onfurocidos. 18 - civilizado, culto,
21 - mdividuo que náo pertence «1 classe militar ou a
oclosiástica. 23 - liquido excrementicio soqregado poior,
rins. donde corre pelos ureteres para a bexiga, 20 -
partida, saída. 26 - o mesmo 30 - mostra, indicio, 31
naquela torra Cotobortçào do Prof. PEDRO DEMO —
Brasília.

O ENIGMA
Por gentileza do confrade CHINA PORHCTE íNe'son

Vieira Jacinthol. Diretor Social do CÍRCULO EMIQMÍS-
TICO PAULISTANO recebemos o numero 143 do ór-
gáo oficial dessa vetusta organizaçáo, O ENIGMA O
ENIGMA 6 uma publicação trimestral, para distribuição
gratuita aos sócios do CEP Se vocô quisor conhecer
uma ótima rovista especializada o também tomar-se
associado do CIRCULO ENiGMISTlCO PAULISTANO,
oscrova para Av Prestes Maia. 241 — 15' — sala 1508
ou telefone para (011) 229-^110
CHARADAS METAMORFOSEADAS (troca de uma

totra)
DEITA a carga no ESCALER 4(4)

SAMUCA — CEP — Sio Pauto
Na GUERRA moderna, com s*»u aparato tecrv>iôÇK;o.

o combatente não precisa mostrar o ROSTO 4(2)
AROOS —- CEC — BrasiUa

O concorrente mais TtMlDO venceu a competição
graças ao valor da SINOPSE de suas principais obras
8(2)

CHICO SILVA — Niterói
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS luz. labeio. aemo amo. mag»catura
amaias napohto abesana po. ata arbim inare arca.
po'en nau usos nauas VERTICAIS - lamina uca z»qo-
pe!a'o locafa. batatarana emu'o. 'ora. ni amma, asco-
ma. abanos. osares ptcua, brau. »pu en
CHARADAS paraoôoicaSi 1 cara/caraia ? iacu/
jacuba, 3 peca'pecador. 4 cava,'cavacão »

jf^| no Brasil
O dramalur);ii e dirvlor alcmao

Heiner Miiikr far uma scrie ik aprv-
senta^6es w Brasil ao iris dc julho.

\ JhSHI Estreia cm Salvador com o espeticu-
lo Prometheus, ao iado de una ator

brasileiro e de am imisico. Em segui-
Fernando Milter wem ao Rio, mostrando o

mcsmo espetaculu dias 29 c 30. O
teatro alada nio foi escolhido.

mB&m

mm y
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CacaRosset: Sonho de uma...

Arrabal acusa

üál^/acu^

ponineo" e pelo "uso Fernando
indiscriminado que fa- Arrabal
zem dos textos". Os
encenadores, segundo Arrabal. "adaptam
e destroem as peças". Para Arrabal, "a
vanguarda perdeu o seu espírito inicial:

leu o esplendor, não provoca mais.
rdeu a agressividade."

CONTRACENA

Heiner Miitter

no Brasil
O dramaturgo e diretor alemão

Heiner Mülkr faz uma série de apre-
sentaçòe» ao Brasil ao atês de julho.
Estréia cm Salvador com o espetam-
Io Prometheus, ao lado de um ator
brasileiro e de um músico. Em segui-
da, Mülter vem ao Rio, mostrando o
mesmo espetáculo dias 29 e 30. O
teatro alada nio foi escolhido.

A segunda edição do Festival de Teatro de
Curitiba já tem data definida: março de 1993.
Mas o prometido Festival Internacional de Tea-
tro, que seria realizado em setembro, foi definiu-
vãmente cancelado.

A Kdilora IVnpcctha lança A arte do ator, de
Kidturd Bolesiav»ki. O autor, dc formação slanK-
hiNtskianu, cüctc\«i Interpretação — .-Ií seis pri-
meiras lições, o titulo original, como "diálogos
didáticos" para demonstrar algumas técnicas dc
aluuçüo a partir d<K conceitos de Stanislavtki.

O Teatro Cândido Mendes será ocupado, a
partir de junho, por duas produções que já fize-
mm carreira em outras casas de espetáculo. Coti-
/kwV.v tle adolescente reestreia no dia 5, enquanto
Im:cs do paraíso volta dia 10.

lhe Theuter Company, grupo dc lingua
inglesa, dirigido por Carmcn Mconora, há dois
anos vem formando repertório. Depois dc
apresentar Romeo and Juliet, de Shakespeare,
o grupo mostra terça-feira na Cultura Inglesa
do Jardim Botânico e no sábado na do Meicr,
Pygmalian, de Bernard Shaw. Os espetáculos
tini entrada franca c começam ás IHh.

Müller em julho no Rio

JORNAL DO BRASIL

Ornitorrinco 2
O grupo paulista Ornitorrinco, que foi cria-

da lui 15 anos pelo diretor Cacá Rossct, só
esteve no Rio com seu espetáculo inaugural.
Ornitorrinco canta Brt\ht e Wall. Atualmente
Tipnfscnta Sonho ik uma noite th' verão em São
f*nulo e Cacá Rossct tem planos de estrear A"cõnidia dos erros cm julho no Festival dc Nova
Jprgue. E o Ornitorrinco está ampliando a sua
área dc atuação, criando no Núcleo 2.

„ Esse segundo elenco ensaia Amor de Dom
¦Perlirnplim cotn fíelivi cm seu jardim, dc Garcia
Lorca, numa encenação de Maria Alice Ver-
^ueiro. O espetáculo estréia no final de junho
no Festival Intcrnucional de Teatro Hispânico
crYI Miami, para só depois cumprir temporada
rui capital paulista. Com um repertório que
jpclui Molière (O doente imaginário) c Alfrcd
Jarry (t/M/ rei), e encenações que sempre pro-
•vocarn polêmicas, o Ornitorrinco continua
¦praticamente desconhecido no Rio. E não há
qualquer perspectiva de o público carioca as-
sistir a seus espetáculos.

B
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Molière paulista
O júri do Prêmio Molièrc/Air France na

versão paulista se reuniu para escolher os
finalistas da tcmporada-91. Os críticos Mar-
tha Góes, Carmelinda Guimarães, Nelson de
Sá, Aimar Labaki e Alberto Guzik seleciona-
ram as atrizes Denise Weinberg (A megera
domada), Ileana Kwasinski (A vida é sonho)
— as duas se apresentarão no Rio com esses
espetáculos nos meses de junho c julho, res-
pectivamente — e Renata Sorrah (Shirlev
Valentine). Os atores escolhidos foram Raul
Cortez (/l.v boas), Luiz Mello (Nova velha
estória) e Hernani Moraes (/I megera doma-
da).

Os três diretores indicados foram Antunes
Filho (.Vmw velha estória). Enrique Dias (A
l>ao a qii) e Gabriel Villela (/I vida e sonho), e
como autor se destacaram Carlos Alberto

Soffredini (De onde vem o verão), Noemi
Marinho (Homeless) e Alcides Nogueira
(Florbela). Como cenógrafos e figurinistas, os
jurados optaram por Romero de Andrade (A
vida t" sonho), Fábio Namutame (Pierrot) e
J.C. Serroni (Nova velha estória).

O Prêmio Molière/Air France dc Teatro
Infantil será escolhido entre Marcos de
Abreu (autor dc Enq, o gnomo). Marco Anto-
nio Rodrigues (diretor Fjtq, o gnomo) e Valni-
ce Vieira Bolla (cenógrafa e figurinista de
Panos- e lendas). O júri do prêmio de teatro
infantil foi composto por Clóvis Garcia. Ta-
tiana Belinsky e Antonio do Valle.

A festa de entrega dos prêmios deve acon-
tecer até o final dc junho, tanto cm São Paulo
quanto no Rio.
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Moliere paulista
O juri do Premio Moliere/Air France na Soffredini (De onde vem o verao), Noemi

vcrsao paulista se reuniu para escother os Marinho (Homeless) e Alcides Nogueira
finalistas da temponida-91. Os criticos Mar- (Florbela). Como cenografos e figurinistas, os
tha Goes, Carmelinda Guimariies, Nelson de jurados optaram por Romero de Andrade (,-l
Sa, Aimar Labaki e Alberto Guzik scleciona- vida «4 sonho), Fabio Namutame (Pierrot) e
ram as atrizes Denisc Weinberg (A megera J.C. Serroni (Nova velha estdria).
domadd), Ileana Kwasinski (A vida c sonho) q premio Moliere/Air France dc Teatro
— as duas se apresentarao no Rio com esses |nrantil sera escolhido entre Marcos de
espetaculos nos meses de junho e julho, res- Abreu (autor dc Enq, o gnomo), Marco Anto-
pectivamente — e Renata Sorrah (Shirley nj0 Rodrigues (diretor Enq, o gnomo) e Valni-
Valentine). Os atores escolhidos foram Raul ^ vieira Bolla (cen6grafa e figurinista de
Cortez (/l.v boas), Luiz Mello (Nova wlha Panos e lendas). O juri do premio de teatro
estdrui) e Hernani Moraes (A megera doma- jnfantil foi composto por C levis Garcia, Ta-
d"}-  tiarui Belinsky e Antonio do Valle.

Os tres diretores indicados foram Antunes .
Filho (Nova velha estdria), Enrique Dias (A A fola 
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^>s Prcm,os d^vc ' C01"
fxx, a qu) e Gabriel VilleUi (A vida e sonho). tw;r alc 0 final dc junho. tanto cm S;to Paulo
como autor se destacaram Ciirlos Alberto qu;into no Rio.
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Katharine Hepburn 
quebra 

o silêncio

A atriz revela

segredos em

autobiografia

A 

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA

TÉ o ano passado, o único
jeito de conhecer um pouco
mais sobre Katharine Hep-

burn era através de seus filmes.
Não é nenhum exagero: a discreta
atriz já confessou que sempre estre-
(ou filmes em que pudesse exibir
sua personalidade, chegando a pôr
em dúvida o próprio talento. Em
Latira Lansing tloniiiit aqui (Laura
Lansing slcpi Itere, Estados Unidos,
|l)N.X). telefilme inédito que passa
hoje á noite na TV Globo, por
exemplo, ela interpreta mais um
desses alter cg os. uma escritora de
best-sellerx cuja determinação e for-
ça de caráter acabam interferindo
na vida de uma tipiea família ame-
ricana. A partir da semana que
vem, quando Eu — Histórias da
minha vida chegar as livrarias brasi-
leiras, a filmografia de Katharine
deixará de ser a única referência de
um dos mitos da Hollywood do
anos 40. Na autobiografia, a atriz
baixa a guarda e relata pormenores
de sua vida familiar c de sua carrei-
ra profissional, além do longo e
reservado romance com o ator
Spencer Tracy, que morreu em
11)07. "Algo me mudou", explica
ela. no prólogo.

Lançado em setembro de 1991
pela editora americana Knopf. Me:
stories bf my li/c só saiu do topo da
lista dos mais vendidos da New
York revicw no mês passado. O in-
teresse pela obra já era previsto. Ao
longo de seus mais de 60 anos de
carreira, Katharine Hepburn, hoje
com 85 anos, valorizou o culto à
privacidade — concedeu raras en-
trevistas nesse período. Além disso,
sempre foi o tipo de mulher á frente
de seu tempo, forte, desportista, de-
terminada, independente, fruto de
uma educação muito liberal. Um
perfil que não se enquadrava nas
figuras lánguidas e fatais tão expio-
radas pelo cinema de sua época. As
calças compridas, a militáncia femi-
nista e os hábitos anti-.sfí/r xystem
hollywoodiano incomodavam. E
por isso mesmo ela era amada pelo
público.

Eu Histórias da minha vida é
um longo e envolvente bate-papo
com a atriz, que é dona de quatro
Oscar (por Manhã de glória, Adivi-
nhc quem vem para jantar. Leão no
inverno e Num lago dourado). Ainda
demonstrando muita lucidez, Ka-
tharine reprisa o tom intimista de
The making of The African Quccn
(relato sobre o processo de produ-
ção do filme de John lluston, de
19X7) e transforma o leitor cm seu
confidente. Conduzida apenas pela
memória, a estrela de Mulher do
dia. de 1942. dispensa ordem cro-
nológica. E não poupa páginas

Trunfo global
A Rede Globo já tem um trunfo

para compensar a programação do
desgaste provocado pelo horário
eleitoral que vai ao ar a partir de
agosto: Clube de mulheres, titulo
provisório da próxima novela das
oilo. A autora Glória Perez, que faz
sua estréia solo no horário, não fez
por menos. Colocou nos 10 primei-
ros capítulos todos os ingredien-
tes necessários para prender a aten-
ção dos telespectadores: muita ação,
morte, strip-tease masculino e até
transplante de coração. Tudo isso
com um elenco que reúne Betty Ea-
ria. Maria Zilda, Cristiana Oliveira,
Bruna Lombardi, Tarcísio Meira,
José Mayer, Stênio Garcia e Victor
Easano.

Adiamento

Soencer Tracy e Katharine: o romance foi escondido durante 27anos e agora é tema de um capítulo do livro

I TRECHOS

Arranjos

no centro

do palco

&

ROBERTO COMODO

"Mas, minha nossa, ainda
não falei do mais horrível dos
incidentes. Escute só. Eu o fiz
mudar o nome de Ludlow Og-
den Smith para S. Ogden Lu-
dlow. Não queria ser chamada
de 'Senhora Smith1. Achava me-

lancóiko. Kate Smith! Eu bÍo
sou cantora."

"Normalmente a gente ouve
falar de inveja. Nunca vi. Acho
que (o meio artístico) é unt cam-
po tio óbvio e fértil para a
inveja que todo mondo que tem

>.» ' 
I ^ 11

bom senso começa cedo a com-
bater isso.'* , ,"Nunca me aproximei muito
daa pessoas do teatro ou do
cinema. Acho que devia ser por-
que es era de uma família gran-
de, e sempre tentava dormir o
suficiente."

aS®^ 
* 

^Hr •*' ¦
"Obrigada, George Cukor,

querido amigo, foi adorável.
Sentimos muito sua falta. Nio
havia poluição em sua cabeça.
Nada de bebida, nada de com-
primidos. Apenas a energia pa-
ra tomar seus sonhos realida-
de.M

quando relembra a infância em
Hartford, Connecticut, nos Estados
Unidos, ao lado da mãe, Katharine
Martlia llouhgton. lider das sulfra-
gistas do estado, e do pai. o urulo-
gista Thomas Norval Hepburn.
pioneiro em campanhas de esclare-
cimento sobre doenças venéreas.
"Mamãe e papai eram perfeitos e
me criaram com liberdade", elogia.

O progressismo aprendido em
casa ela praticou a vida inteira. No
final dos anos 20. ainda adolescen-
te. foi morar em Nova Iorque e
estudar teatro com Erances Robin-
son-Duff. Sozinha. Entre muitas

tentativas frustradas de engrenar a
carreira teatral, virou musa do poe-
ta H. Phelps Putnam e casou com o
financista Ludlow Ogden Smith.
Não foi um casamento muito nor-
mal. era de se esperar. "Luddy leve
uma esposa de verdade por duas
semanas", confessa. Também não
durou muito: no ano seguinte já
estavam separados. Ludlow. assim
como outros de seus amores — co-
mo o superagente teatral Leland
Havward e o dotiblé de aventureiro
e milionário lloward Hughes — foi
vitima de uma Katharine Hepburn
egocêntrica, preocupada com a car-

reira. "Meu objetivo era eu-eu-eu".
admite a atriz. Mas, mesmo jogada
aos leões de Hollywood, ainda teve
oportunidade de fazer grandes ami-
gos. Um deles foi o diretor George
Cukor, responsável por Vítimas do
divórcio, de 1932 — estréia da atriz
110 cinema — e mais nove parcerias
com Katharine.

No fim. um capitulo dedicado a
Spencer Tracy."Agora vou contar
sobre Spencer. Você pode até achar
que esperou muito tempo. Mas,
convenhamos, eu também: eu tinha
33 anos", brinca a atriz. O humor
disfarça a seriedade de um tema até

então guardado a sete chaves. Ka-
tharine Hepburn conta no livro que
a relação foi mais penosa para
Tracy. Ele ignorava a falência do
casamento com a esposa Louise em
nome da formação católica e do
filho surdo. Havia uma espécie de
acordo tácito entre as duas mulhe-
res: Louise não abria a boca e Ka-
tharine não aparecia em público
com Spencer. "Amei Spencer
Tracy. Ele. seus interesses e suas
exigências estavam em primeiro lu-
gar". escreveu. E uma declaração
de amor que há muito seu público
esperava ouvir.

ii & ,z/

Guerra Peixe

I ÓPERA/ 
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Tragédia entre os tapumes

Divulgação/ Gilson Camargo

O destino de Débora (Viviane
Pasmanter), Helena (Maitê Proen-
ça). Álvaro (Ton> Ramos) e Ametis-
ta (Arielê Perez) na novela Felieida-
de, de Manoel Carlos, foi adiado
para hoje, ás IKh. Ontem, a direção
da emissora reprisou o penúltimo
capítulo por conta da falta de luz
causada pelas enchentes no Sul do
pais. Até pelo titulo da trama, quase
tudo acaba bem Helena c Alva-
ro terminam juntos e felizes ao lado
da filha Bia (Tatiana Goulart); IX--
bora sofre um acidente de automó-
vel e fica paralítica; dona Ametista
assiste a um espetáculo de balé. co-
meça a recordar sua juventude, tem
um ataque cardiaco e morre. Este é
o tom triMe no desfecho da novela,
que terá reprise segunda-feira, na
Sessão da tarde, as 17h05. (Regi-
na Rito)

A mil
A Cidade dá de mil. Desde on-

tem, ás 20h. e até a próxima segun-
da-feira, às 9h. a Rádio Cidade
transmite 60 horas de música sem
anúncios. São cerca de mil músicas
tocadas sem o menor intervalo co-
mercial. Durante a promoção serão
distribuídos vários brindes entre os
ouvintes e, no final do programa,
será sorteado um ( D player

MAURO 

TRINDADE

URITIBA — Uma história
de amor e morte, 170 atores e
dançarinos, CrS 350 milhões e
belas canções compõem a mon-
tagem que o ator e diretor Sér-
gio Britto preparou para a ópe-
ra Carmem, de Bizet. O
espetáculo estreou anteontem 110
Teatro Guaira. inteiramente lota-
do por um público jovem c entu-
siasmado com o elenco principal.

Duas inovações marcaram a
produção. A primeira foi o pai-
co vazio estipulado por Sérgio
Hritio. composto apenas de al-
guns degraus e praticáveis cer-
cados por 11111 muro de tábuas e
telas. O despojamento permitiu
que o palco pudesse se alternar
em plaza ntayor, arena de touros
e casa sem maiores transtornos
cenográficos. Sérgio Britto trans-
formou toda a história de Méri-
méc num flash back, reminiscén-
cias de um Don José aprisionado
pelo remorso. A transformação
da ensolarada Andaluzia numa
escura cerração sugere, mais que
uma localidade, a mente pertuba-
da de um assassino.

A segunda modificação veio
do fosso. O maestro Osvaldo Co-
larusso utilizou a polêmica parti-
tura da editora Alkor, revisada
pelo musicólogo alemão Eritz Oe-
ser. um especialista em música
tcheca e francesa. O estudioso
comparou diversas versões e op-
tou por uma ópera livre dos reci-
(ativos que Ernest Guiraud 111-
c 111 i u e m C a r m em. n u m a
montagem vienense da ópera.
Não è exatamente uma novidade.
|a que a versão opcra-contiquc
também valoriza os diálogos. Na

VjI

Eduardo Alvares (Don José) e Denise Surtori (Carmcm)

revisão de Oeser a ação flui com
maior velocidade. Não há prejui-
zo musical.

A boa seleção de cantores é
um dos grandes trunfos da mon-
tagem. A despeito de seu peso,
Denise Sartori cria uma gitana
muito leve em cena, com uma voz
cheia e de grande extensão. Muito
original a sua interpretação da
Hubanera. O nervosismo da es-
trêia. porém, prejudicou sua per-
formancc. Como se movimentou
demais, a respiração a traiu.
Eduardo Alvares é um verossimcl
Don José. Com sua expressão
abobalhada de bom garoto, o ar-
tista convence inteiramente 110 pa-
pel de amante traído e humilhado.

Toda a sua interpretação foi con-
tida. com uma acentuação impe-
cável e ótima emissão. Belos pia-
nissitnos. O auge da noite lieou
com a ária Lafleur que tu m 'avais

jetèe. Viveu intensamente o papel.
Os outros cantores tiveram

menor fulgor. Ruth Staerke. uma
veterana Micaela, conseguiu repe-
tir o sucesso de público de tempo-
radas anteriores. O ridículo Esca-
millo de Luis Gaeta resumiu-se a
chacoalhar sua capa de tourca-
dor, sem o menor magnetismo
pessoal Sua voz sumia nos gra-
ves. O Dançarino e o Remendado
— respectivamente. Pairo Gória
e Ivan Paulo de Moraes — exibi-
ram talento e descontração nas

situações cômicas. O coral lemini-
no supera de longe as vozes mas-
culinas. Muito felizes os Chocar
des gamins e A deu.x cuartos.'.

O excesso de figurantes que
povoa o palco do Guaira não
deixa de ser mais um delírio da
memória torcida de Don José —
testemunhas e comentaristas de
sua vergonha. Ao contrário de
montagens anteriores, quando co-
locou tanta gente em cena que
atravancava a ação, Sérgio Brit-
to distribuiu suas legiões de ato-
res e dançarinos com muita par-
cimônia. Uma óbvia e dispensável
personificação da Morte Destino
passeava seu modelo dark entre os
cantores. A Sinfônica do Guaira,
que comemora seus sete anos de
existência, está entre as melhores
orquestras de teatro de todo o
pais. O maestro Osvaldo Cola-
russo manteve uma boa relação
sonora entre os cantores e os
instrumentistas, sem abafar a voz
dos primeiros. Regeu com muita
vivacidade. Trompas firmes.

Carmcm ainda tem cinco ré-
citas marcadas no Guairõo, atual-
mente um dos mais importantes
teatros de ópera brasileiros. Riva-
liza com o Municipal paulista em
atividade e, como mostrou com
esta montagem, é capaz de supe-
rá-lo em resultados artísticos. Há
chances desta produção voar até
São Paulo. A enfatização do ira-
gico preconizada por Sérgio Brit-
lo atinge suas intenções dramáti-
cas através de um determinismo
psicológico que se encerra entre
os tapumes do cenário. Como to-
da boa heroina romântica. Car-
mem é eliminada pelo amante,
incapaz de aceitar a diferença O
amor è lindo A insistência é que
mata.

Cotações • ruim * regular * * bom * * * ótimo * ? * * excelente

ÂO PAULO — Com as pre-
senças já confirmadas do pianista
Eumir Deodalo e do maestro
Moacir Santos, entre outras estre-
Ias. as criações musicais de um
selecionado time de IX dos maio-
res arranjadores brasileiros de to-
dos os tempos ganharão final-
mente um lugar de destaque no
palco, com a apresentação da sé-
rie Arranjadores, que acontecerá
no Teatro Cultura Artística, em
São Paulo, de 18 de junho a 10 de
setembro. O evento, realizado pe-
Ia empresa Projeto Memória Bra-
sileira, exibirá em seis audições
mais de 40 peças musicais, a
maioria inéditas, procurando res-
gatar o papel essencial do arranja-
dor, este intérprete privilegiado do
compositor, 11a evolução da inúsi-
ca brasileira contemporânea.

Além de Eumir Deodato e
Moacir Santos, radicados há mui-
to anos nos Estados Unidos, a
série Arranjadores tem o mérito de
trazer para o palco Rogério Du-
prat, o maestro do Tropicalismo,
reunindo ao lado dos músicos
Paulo Moura, Wagner Tiso e Nel-
son Ayres um naipe inédito de
famosos regentes e arranjadores
— dos lendários Guerra-Peixe e
Cipó. a Léo Penicchi. José Rober-
to Branco, Cláudio Leal Eerreira
e Duda do Recife. Com homena-
gens póstumas para os talentos
pioneiros de Pixinguinha, Rada-
mês Ganatalli, Lindolpho Ciava.
Lirio Panicali e do pianista e com-
positor Luiz Eça, falecido no últi-
mo domingo, dia 25. o projeto vai
mapear os arranjos de quase sete
décadas de música brasileira.

"Queremos resgatar a contri-
buição do arranjador na elabora-

ção musical, que é
t ã o i m p o r t a 111 e
quanto a do com-
positor", di/ Mv-
riam Taubkin. da
Projeto Memória
Brasileira, já reali-
zou as bem sucedi-
das séries Memórias
do piano brasileiro,
em 1987, e 1 'iolões.
em 1989, registrada
num CD. lançado
110 ano passado.
Com o patrocínio

do Banespa, que injetou l 'SS 50
mil no atual projeto, Arranjadores
conta com a decisiva atuação da
Orquestra Experimental de Re-
pertório, regida pelo maestro .la-
mil Maluf. que executará peças de
doze dos 18 arranjadores da série,
ílém da participações da Banda
Savana e da Orquestra Jazz Sinfô-
nica. num total de 200 músicos 110
palco em todas as audições da
série

Dividido em seis espetáculos.
irranjadores estréia 110 dia 18 de

junho, 110 Teatro Cultura Artisti-
ca, com o tecladista Wagner l iso
ao piano, acompanhado pela Or-
questra Experimental de Repertó-
rio. tocandodo seus arranjos e dos
maestros Ciava e Radamés Gna-
talli. No dia 9 de julho, os mães-
tros Branco e Cipó, com a ajuda
da Banda Savana, mostram cria-
ções próprias e as do mestre Pi-
xinguinha. Eumir Deodato. com
orquestra e banda, apresenta, 110
dia 10 de julho, suas composi-
ções e as dos maestros Lirio Pa-
nicali e Léo Perachhi. No dia 6
de agosto, acontece uma exibi-
ção conjunta de Rogério Du-
prat. Paulo Moura e Guerra-
Peixe. Os maestros Duda do Re-
cife e Cláudio Leal Ferreira se
apresentam 110 dia 27 de agosto,
prestando ainda uma homena-
gem aos arranjos de Luiz Eça. A
série será encerrada no dia 10 de
setembro, com Moacir Santos,
Nelson Ayres e Cyro Pereira.

Todos os concertos da série
Arranjadores — que abrangem
obras de músicos que trabalha-
ram em orquestras do cinema
mudo, a nomes do auge do rá-
dio, dos cassinos e da implanta-
ção da TV, até a fase atual ele-
trônica — serão gravados, para
um futuro lançamento da série
em CD. Além disso, o projeto
também vai registrar os depoi-
mentos dos maestros e músicos
participantes no Museu da Ima-
gem e do Som paulista, criando
11111 precioso acervo do criativo
papel do arranjo na música bra
sileira. restrito até agora aos ou-
vidos e a memória musical de
poucos iniciados.
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LIVRO & ENSAIO

È O que acontece quando um ladrão tenta assaltar uma psicanalista em

seu consultório (Págs. 14 e 15) ¦ O cinema de Joaquim.Pedro ^ag. 
12)

Divulgação

K^".* F • ^ - v

^ISIS

BillllB

Mj^I<" I
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Gilles Deleuze

0 filosofo

das máquinas

dese antes

Com O que é a

filosofia?,
escrito em parceria

com Félix Guattari,

o pensador francês

mostra por que
está fazendo

sucesso entre

os intelectuais

brasileiros

(Págs. 8 e 9)

MAGIA, EROTISMO, VIAGENS
FANTÁSTICAS, HUMORISMO,
FABULAS E CRÔNICAS:

As melhores histórias e os

grandes personagens das
Mil e uma noites desfilam
nus páginas deste livro.

¦^H l> *M Ma revs i» "»*«* <*•« W|n¦^B tfeUlkodr bdaaikPiva ^?RL^|fl

Ler As Mil e Uma Noites é sc deixar envolver por
um mundo de sonho e magia. É se transformar em prín-
cipe ou princesa, califa, feiticeiro, Ali-Babá, Aladim e
•ua lâmpada maravilhosa: É poder transformar em mu-
Ia a mulher que o trai, se for homem, ou em càes lebréus
os homens que a ofendem, se for mulher. É viajar até
o fundo do mar, até as estrelas, até os confins da terra'
e participar das mais fascinantes aventuras.

Untre loco no mundo encantado das Mil e uma noites
e resgate o verdadeiro teor desta obra traduzida e lapidada
por Mansour Challita diretamente do árabe clássico.

À venda nas principais
livrarias ou pelo telefone:
580-5182

raR£COO

Um lançamento ACIGI
distribuído em todo o Brasil

pela EDITORA RECORD
raRECOUP
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Homoerotismo
Nos próximos dias Ju-

rarxlir Freire Costa entre-
garA os originais do um no-
vo livro à Relumo-Dumarii.
Charn.t se .1 inocência c o

; u íi', e traz um subtítulo:
Estudos sobre o homocro-
tismo. Proust c Gide sA.o
ptrsonaírens desse estudo,
que centra aeu interesse na
ética implícita no compor-
tamcnto e na obra de au-
top' ¦ como eles. Irá para as
livrarias em agosto.

Um sapo

m¦..V
i . lv \ V\

Drpoii dc vários anos sem
oícrcccr n;ida dc n*»vo aos seus
leitores. o alem.to Gnnther
(,ra~. |ilusira«,ãoj publica esta
•ciri.in.i o romance Hunkclruft'
(algo com Canto oyotirvntoí,
com direitos tk- tradução ja ce-
didos para IS países. O cenário
c novamente Dant/ig; cidade
natal do autor, e a história pira
em torno de um casal de artis-
ia*, do prir-^uerra. A scmdhan-
^a do que Io/ nos livros ameno-
res. Cirass ilustrou a capa de
Hunkflruf coni a figura de um
«mimai p«>r ele mesmo desenha-
da No caso. um sapo. que teve
de engolir ao U-r as primeiras
criticas, em geral elogiosas ao
estilo, mas desfavoráveis à te-
matica do romance

Hawking
A fJiton B a n t a rn

(RU \i esül cwta do qu" já
t''-m um tv.sí seller pura a
tstHçao. Trata-se de um
pula para facilitara 1.,-itura

Uma breve história do
tempo, elaborado pelo pró-
prio Stephpn Hawking e
ilustrado com iraaftens do
filme .1 briej >toru of time,
de F.rro! Morria.

Semana
Ainda r.Ao tem titulo.

Nl.c- ).l tem datn. marcada
p<tr* h.-nr p*-U Companhia
riitó IiCtr.is. firn d»* a^otíto. o
easaio que Nicolau Sevcen-
ko *v*cn?vt*u r*obrv a Semana
dtj lfC2 Em wtrmhro, a ndi-
tora paulista. dar.l
cta. com História dos países
árah»-s, de AlN-rt Houra.nl. &
co1h.,;U) aberta (um o maç-
nlili o O desconforto da n-
ijw. a. de Kimon Shamma.

Verde
Para dar consistência no

(lehut* sobre n Amazônia, a
Civilização publicara. p<ir
ociuitilo da Kco 92. /I guerra
na floresta. O autor.
Samuel Benchlmol. fnxin.x
n:i t'niv»»i>idatd»* d«* Manaus
. defendo a exploração
racional das reservai
fiorcHtala da região.

"T"'

O romance da

da matriarca

Oo/ui 
Barbara em ritmo de John

Ford. Assim, um privilegiado
leitor que o conheceu no original, tenta
definir Memorial th Maria Moura, novo
romancc dc Rachel de Queiroz [foto], na
sua opinião o mais vigoroso da autora
jm seis decênios de criação literária. Aos
S2 anos de idade. Rachel escreveu um
romance de 400 páginas, mais do dobro
de qualquer uma dc suas obras anterio-
res. Maria de Moura, como a Bárbara
que deu nome ao celebre romance do
venezuelano Rómulo Bettancourt, é uma
poderosa matriarca dos séculos XVIII-
\l\. que defende seus intereses no grito
e impõe suas vontades com a boca do
bacamarte. Ao mesmo tempo, o Me/no-
riaI é um painel da vida e dos fatos
históricos do Nordeste no período men-
cionado. Sairá, pela Siciliano. as vésperas
da Bienal do Livro dc São Paulo.

Aliás
A Siciliano guardou mais um trunfo

para a Bienal: ,\a sala com Danusa, no caso
Danusa Leão. Que a pretexto de explicar
como devemos nos comportar cm socieda-
de. frase sim frase não está falando de si
mesma. Com pertinência, pois sobre tal
personagem ela tem muito o que contar.

Feminismo
Lilith, a primeira livraria feminista do

Brxsil — e atfora também editora, com
sede em Curitiba —, estará presente na
Feira Internacional do Livro Feminista.
e:n Amsterdã, de 21 a 27 de Junho.

América 1
Em acosto sairáo mala dois volu-

mes (o quarto e o quinto) da colégio
Amrwa 34M) anos. publicada por Jonje
Zahar: rhxoberta ou invasão? de Ber-
nard Vincent, e América cm tempo de
conquista, obra coletiva organizada por
Ronaldo Vainfas.

América 2
Até açora, os europeus foram saco

de pancada noa livrou sobre o quinto
centenário de descoberta da América.
Mas a reaçAo está começando. Em um
estudo recém publicado p--la Thamos &
Hudson. de Londres, The incas and
theír ancestors. o historiador inclís
Michaol Moneley examina a trajetória
pr^tcoloiribiana da.s antltra.s culturas do
l"eru, e mostra que os incas massacra-
ram vários povos vizinhos, antes de se-
rem massacrados pelos espanhóis.

Guerreira
Jovita Alves Feitosa.

heroina da guerra do Para-
guai, 6 protagonista do no-
vo romance histórico de
Assis Brasil (autor de .Vos-
sau o Villegagnon), a sair
pela Kio Fundo. Jovita sal-
vou a vida do então major
Deodoro da Fonseca, ferido
em combate, e morreu vi ti -
ma de um incêndio crimi-
noso em que sAo suspeitos
altas figuras do Império.

Caetana
Nólida Pifion viajou es-

ta semana para Nova York
a fim de presenciar o lan-
çamento, pela Knopf. da
traduç.ilo de A doce canção
de Caetana. Foi recebida
com uma calorosa resenha
no Tlic New York Times
liook Review. assinada pe-
la ficcionista Suzanne Ru-
ta. Suzanne começa aben-
çoando Nélida por náo
seguir a moda do realismo
mágico e termina com a
afirmação de que Caeta-
na's sweet song 6 "a very
fine novel".

O tema da sedução,
analisado por Renato
Janine Ribeiro (poder), Lya
Luít (literatura) e
Francisco Paes Barreto
(psicanálise) ocupa o
número inaugural de
Extensão, revista da PUC
de Belo Horizonte.

De segunda-feira até 21
de junho, estarão expostos
no Museu da Imagem e do
.Som 500 livros franceses
sobre ecologia. É uma
promoção de vários ôrgios
culturais do governo
francês.

Dia 5. no mesmo local,
haverá tajnl)ém o
lançamento de Terra:
patrimônio comum, obra
coletiva publicada
Bimultanemente pelas
editoras La Decouverte. da
França, e Nobel, do Brasil.
«Um mês após sua
publicação pela Atica,
chegou à quarta edição
(20.000 exemplares)
.Meninas da noite, de
Gilberto Dimenstein.

Depois de amanhã, na
Livraria Timbre,
lançamento dc Pássaros do
absurdo, coletânea de
poemas de Roseona
Murray, vencedora do
Prêmio Nacional de Poesia
da Associação Gaúcha de
Ericritores 1991.

Acaba de ser publicado
em italiano, pela Garzanti,
o iruia histórico e
sentimental da Bahia que
Jorge Arpado escreveu em
I&-15. O autor náo atualizou
o t-exto e a editora manteve
as ilustrações de Carybé.

Na Livraria Francisco
Alvos, de Ipanema, o
astrônomo Ronaldo
Rogério de Freitas Mourâo
lança, dia 3. Ecologia
cúsmu a.
U Dia 1. a Editora Massao
Ohno lança Avenida Eros,
de Afonso Henriquos Neto,
iui Livraria Kiomarket. Av.
Pasteur 250 101.

Mario fontes
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FICÇÃO
O munipulador. Fredoric». Kivn.l, p \pcs.ir do tini
da guerra fria. serviço secreto hruãmco tem motivos para manter
espião na Rússia
Jui/o Final. Sidnes Sheidon H :«."d, }'¦" p Oüeial d.t Marmlia
americana descobre que .1 Krra e>t<i ameaça de inva-
são

( Itima S^inanus
stnianj na liMJ

23
Noite sobre as águas. Ken f ««Hei Sk 1 liar» •. salvar sa.is
fortunas, sárias pessoas vo.im de l ondres para N.^va U>rque a>
vésperas Ua M Guerra Mundial
t) alquimista. Paulo Coelho Rocco. T-í* p J >vem pastor encontra
u:n alquimista que lhe ensina como entrar na alma do mun-
do".
Romance negro RuN:n Fonseca ( ompanhi.i da - l etras. 8S p Sete
historias contadas entre os labirintos das ruas cariocas c a classKa
Londres do inicio do século
C) brilho da i*Mrcla. Danielle Steel Rc*C'">rJ. p Personagens
seguem por caminhos turbulentos ate alcançarem o topo de suas
aspirações
Hilda Kuracào. Roberto Drurnmond Siciliano. r*X) p Nos anos
60. uma jov-em deixa o luxo da alta sociedade dc Belo Hori/ontc
para torna-se prostituta.

56

JL

J_

10
Kstg
seman»

1

OrKla Paulo C\Klho Rocco. Tsij p Romancc sobre J vida dc uma
jovem iniciada na milenar tradição das feiticeiras pa-
J-às-

O F.vangflHo segundo Jesus Cristo. José Sarama^o. Companhia das
Letras. 446 p A vida de Jesus romanceada com discrepáncias em
relação à Bíblia.

55

Estorvo. Chico Buarque Companhia das Letras. I4T p. Dominado
pela angustia, um homem narra as perseguições c traições de que é
vitima 10

2f•>

41

NÂO-FICÇÀO
(itima íieminas
semana n« lisrg

Voei pode curar su* »Wa. Louise Ha>. Best Seller. 250 p Psicóloga
americana apresenta orientações para vencer as crises de depres-
são

2

1

A

5

O poder òerMro de voe*. Louise Hay Best Seller. 394 p O equilíbrio
entre corpo e mente, a partir dc uma técnica para meditação
desenvolvido pela autora.
Amir pode dar eerlo, Roberto Shm>ashiki Gente. 156 p Discus-
são sobre o egoísmo, o ciúme c o medo como obstáculos á plena
realização do amor

56

32
A carieia essaneiai, Roberto Shmyashiki Ciente, 1.12 p Fm língua-
fem simples, o autor propõe caminhos para a busca do amor e a
compreensão do outro
Dom vuprrroo. Henry Drurnmond. Rocco. 80 p Coletânea sobre
espiritualidade e amor traduzida e adaptada por Paulo Coe-
lho. —

35

11

1

1

8

Dance ««quanto è tempo. Shirley Macluiine Rccord. >34 p A atrv
examina seu reiaoonamento Cv>m o mundo, recordando momentos
marcantes desde do inicio dc sua carmu
Meninas da noite. Gilberto Dimenslan Atica. 168 p Reportagem
investieatrva sobre as rotas c os cativeiros do tráfico de menores al»cud.is
para a prostituição no oone do Brasil.
Fusio do ÍLwiidan. Chns Gnscom Siciliano. T16 p A autora indica
um caminho para o autoconhecimento. a partir da percepção do
pnncip*o feminino vin. 10
Diário dc un mato. Paulo Coelho Rocco. 246 p. L'm homem resolve
dedicar-se ao ocultismo e segue o caminho de Santiago em busca da
iluminação.

10

C*Ma 4» towK Nillon Bondcr imago. 2rS p Anáhse rabimca da
violência e da inveja nas relações do cotidiano. Introdução de
Hart»ldo de Campos.

HISTÓRIA DO BRASIL

2

3

Bahia. Sécuto XIX: mm provinei# do Imprrta. Kãtia Queiroz Mattoso Nova Fronteir;
74£ p. Tese dc doutorado d- autora, apontando as ratões que lesaram a decadèr.vi
econômica da Bahia no século passado 
História do Martlsmo w.1 BrasH: o impaet* das revaluçóes, vários autores. Pa^ e Terra.
p Coletânea dc cnsaK» sobre a rcccpção do pcniamcnlo nviroMJ pela cv)ucrj
brasileira.
Campos da viotfoeia. Silvia Hunoid Larace Lispector Àtica, 76 p Análise da estrutura t
áMMt&o. imposta pela violência, na» relações de senhores c «sermos entre 1750 e 160
no Rio de Janeiro.

Fontes: Livrarias Stciluno. Cultura c Saraiva (São Paulol. SKtlunu. r>a;ibao c Sodiler
(Rio de Janeiro); Van Dane. I IdoraJo c Afíncia Slatus (Belo Horur.nle). Capivaha A
r.ti,-10 c Logos (Vitoria). Sulina e Globo (Porto Alegre). Livro 1. Síntese e Sodiler
(Recife), Cultura e Civilização Brasileira (Salvador\.
m A h>ta dos mais vendidos no Brasil fot estimada a partir de pesquisas junto is
livrarias das capitais aeima relacionadas O ajuste estatístico fot feito com base em
pesquisa da Câmara Brasileira do lavro e no Censo dc Comércio do IBGF.

Nas Livrarias Curió todos os
Ucst-Scllers da semana estão
com 20% de desconto

wrj li .rjía ramo ao
Ria da Janatro:Urgo da Canoca • Av Brasil.5840
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Uma saída 
para 

o cinema

Com o tiket-cinema a indústria cinematográfica pode se sustentar

Jorge Mondar
um pais onde o trabalhador ganha em torno
de 70 dólares por mês. a ida ao cinema com
a família tornou-se um luxo. Recentemente,

quando os proprietários de cinema reduziram por
um periodo os preços dos ingressos, perceberam que
mesmo assim os cinemas dos subúrbios e da Baixada
Fluminense continuaram com baixa freqüência.

De outro lado, a indústria cinematográfica como
um todo pede socorro-. Laboratórios, produtoras,
estúdios, equipamentos se depauperando e a
produção cinematográfica imobilizada há dois anos,
deixando uma mão-de-obra de 13.500 técnicos e
atores no desemprego.

A retomada da atividade e a renovação de
cineastas não passam somente pelas medidas de
Jorge Mondar i diretor de fotografia e presidente do STIC -
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica
do Rio de Janeiro

âmbito federal, pois mesmo as iniciativas locais
dependem de vontade política: os dirigentes do Rio
de Janeiro (prefeito e governador) vivem a ignorar,
tripudiar ou a empurrar com a barriga os projetos de
lei que poderiam dar o empurrãozinho no cinema
carioca.

A solução integrada e auto-sustentada é o
ticket-cinema. O ticket possibilitará levar
mensalmente em todo o Estado 5 milhões de
trabalhadores a assistirem filmes nacionais
gratuitamente. Possibilitará produzir 120
longas-metragens por ano, gerando 15.000 empregos
diretos; sem a criação de órgãos públicos, sem criar
novos impostos para o cidadão ou empresas;
quebrando o monopólio da TV como única
alternativa de lazer, aquecendo simultaneamente a
produção, os estúdios, os laboratórios e as salas de
exibição.

O mecanismo é simples. Através do Banetj, o
governo do Estado poria à disposição das empresas

privadas 5 milhões mensais de iickets-cínema,nuni
volume relativo a 10% do ICMS devido em cada
exercício financeiro. Esses tickets-cinema seriam
distribuídos aos trabalhadores gratuitamente, nas
empresas. Os exibidores de cinema quando os
recebessem, trocariam-nos no Banerj, descontando o
seu percentual, por dinheiro.

Os produtores de cinema receberiam um
adiantamento de 250.000 ingressos (US 500.000) para
produzirem seus filmes, e seriam abatidos de seu
débito quando trocados pelos exibidores no caixa do
Banco,,

O sistema aqueceria e consolidaria a indústria
cinematográfica como um todo. Aceleraria a
circulação das rendas criando um autocontrole sem
fiscalização.
- O ticket-cinema é a solução definitiva para uma
das únicas indústrias não poluentes do Estado. Iria
gerar divisas, empregos, e seria fonte de divulgação e
incentivo ao turismo do próprio Estado.

HISTÓRIA

O índio

que 
virou

francês

Leyla Perrone-Moisés

conta como um carijó chegou

ao Reino da França

¦ Vinte luas: viagem de Paulmier de Gonneville ao
Brasil, 1503-1504, de Leyla Petrone-Moisés. Companhia das
Letras. 186 p . CrS 29.900.00

B ilson Coutinho

Acrílica 

literária Leyla Perrone-Moisés coletou da-
dos para escrever unia fascinante ficção histórica:
a viagem, em 1503. do capitão Binot Paulmier de

Gonneville. o primeiro francês que aportou no Brasil,
precisamente em Santa Catarina, e que levou para o seu
pais o indio carijó Essomericq. o "primeiro brasileiro a
pisar terras de França". como di/ Affonso Arinos de Mello
e Franco. O fascínio não está apenas no transporte de um
indio para a Europa. Este fato tornou-se comum a partir
da Descoberta da América, quando Colombo levou para

4 JP*
MP ». >j-

.. J

Sevilha vários ín-
dios com a dupla
intenção de mos-
trá-los aos reis ca-
tólicos e escraví-
zá-Ios. O que a
história de Esso-
mericq tem de di-
ferente é que ele
assimilou a vida
francesa, teve um
lar e constituiu
família, tornan-
do-se. com o tem-
po. um francês

igual aos outros, gerando descendentes que atravessaram
os séculos. Ao preferir a documentação histórica. Leyla
Perrone-Moisés sabia que tinha nas mãos uma história tão
boa que poderia prejudicá-la com o enxerto da ficção.
Bastou a recolha de documentos como o depoimento do
capitão relatando á justiça francesa o naufrágio e o saque
de seu navio por piratas, ou o levantamento da descendeu-
cia do carijó, cujos parentes franceses reclamavam ser

Leyla Perrmív- Mui sés

oriundos de um príncipe, paia tornar Vinte luas próximo a
um romance de aventuras. E essas não faltam, com naufrá-
cios. piratas e um lunático que no século XVIII se di/ia
parente do indio.

O contato com os carijós. mais pacíficos que os tupi-
nambás. permitiu ao francês ter uma visão quase idílica da
bondade dos habitantes de Santa Catarina. Tanto que não
foi difícil convencer o chefe da tribo — "homem de postura
grave, estatura média, gordinho, de olhar bondoso", na
observação do capitão — a deixar que um de seus filhos
embarcasse para a Europa a fim de conhecer a "Cristanda-
de". O cacique apenas pediu que vinte luas depois Gonne-
ville o trouxesse de volta. Uma promessa fácil de ser
cumprida, pois os planos mercantis do capitão exigiam um
retorno ao Brasil. Gonneville prometeu ainda iniciar o
jovem indio nas "artes da artilharia", o que tornaria os
carijós suficientemente fortes para destruir os tupinanbás.
O desastre da volta impossibilitou o capitão de cumprir o
acordo. A culpa e o fato de ser padrinho de Essomcricq
mudaram o rumo da história deste primeiro "brasileiro" na
Europa. Gonneville fez dele seu filho, deixou-lhe a herança
e arrumou-lhe um casamento. História maravilhosa, que
Leyla Perrone-Moisés conta com graça e competência. ?

Classificados JB
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A DAZIBAO TEM ALGO MAIS QUE
FICÇÃO E NÃO-FICÇÃO.

Tem entrega a domicilio. É o DDD/Daziboo. Discou, levou. De romance e
artes a poesia e ciências sociais. Atende Zona Sul, Centro e Tijuco. De
segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Use seu cartão de crédito.
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A história do movimento ambientalista

Mais do que nunca, hoje é imprescindível a leitura da mais completa história do movimento ambientalista. • Uma referência obrigatória para todos

os que se interessam pelo assunto. • Seu autor, Jonh McCormicK recebeu os maiores elogios da imprensa internacional por esta obra notável. •

E a edição brasileira (com capa em papel readado) tem prefácio de Carlos Mine e um apêndice, escrito por Alfredo Siritis, sobre o movimento no Brasil.
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REPORTAGEM

Campeões olímpicos da 
pureza

Dois jornalistas ingleses tentam provar que dirigentes latinos* desvirtuaram o esporte

m Os senhores dos anéis, de Vyv Simson e Andrew
Jtnnmqs Tradução de Celso Nogueira. Best Seller. 240 p. CrS
50 500.00

Marcus Veras

O 

Olimpo devassado escancara um antro de
negociatas, subornos, drogas e manipula-
çâo política. Os sagrados templos do es-

porte mundial, revelados como arena predileta dos
barões capitalistas, mancham para sempre a pureza
dos Jogos Olímpicos. Um levantamento assustador
do poder que uma elite liderada por quatro homens
e uma multinacional acumularam nos últimos dez
anos. Tudo isto seria per-
feito em um jornal sensa-
cionalista inglês como o
The Sun. Mas Vyv Sim-
son e Andrew Jennings,
autores de Os senhores
dos anéis < Poder, dinheiro
e drogas nas olimpíadas
modernas), preferiram es-

transmissões por satélite para todo o planeta,
tornou o esporte uma mercadoria altamente ren-
tável, produtora de lucros inimagináveis. Mas
acusar esses homens de deturpar o espírito olím-

pico é infantil — eles apenas foram agentes de
uma transformação que já estava anunciada des-
de a Copa do Mundo de 1970.

Com o patrocínio da Coca-Cola, Havelange
montou uma estrutura poderosa do futebol em
todo mundo, divulgando o esporte em todos os
continentes, c alterando significativamente o cen-
tro do poder, até então em mãos britânicas. Com
isso, países da Ásia e da África tornaram-se im-
portantes, aumentando a cota de representação

Arquivo

Juan Sarnaranch
Primo Nebiolo (D),

crever um livro, e atira
ram cm tantas direções
que acabaram errando o
alvo.

Jornalistas experien-
tes, autores de documen-
tários sobre a Máfia, o
caso Irã-contras e a cor-
rupção na Scotland
Yard. Simson e Jennings
fizeram uma profunda
pesquisa, mas a quanti-
dado de dados acumula-
dos não permite uma vi-
são mais realista do que é
o esporte hoje.

As baterias dos auto-
res estão voltadas para
quatro grandes nomes
do esporte mundial: o
espanhol Juan Sama-
ranch, presidente do Co-
mitè Olímpico Interna-
c i o n a 1 (COI), João
Havelange, presidente
da Fifa, o italiano Primo Nebiolo, presidente da
Federação Internacional de Atletismo (IAAF), e
o alemão Horst Dassler, presidente da Adidas.
Segundo Simson e Jennings, esses quatro homens
desvirtuaram o ideal olímpico para auferir lucros
pessoais, movimentando milhões de dóiares.

Não há isenção no texto, que destila em muitos
momentos um ranço xenófobo, atribuindo à inva-
são latina — Saramanch, Havelange c Nebiolo —
todos os males que desabaram sobre o esporte
moderno. Curiosamente, esses homens sucederam
a três puros, o americano Avery Brundage, o
inglês Stanley Rous e o holandês Adrian Pauleen,
todos de sólidas raí/cs anglo-saxònicas...^

Que males são esses? A primeira questão levan-
tada diz respeito ao patrocínio. Com os ideais do
Barão de Coubertin, fundador das olimpíadas da
era moderna, enterrados desde há muito, os atle-
tas amadores passaram a ser profissionais bem
pagos, dedicando-se inteiramente ao esporte gra-
ças a salários e incentivos. E o crescente interesse
da rV ao longo dos anos setenta, devido às

Marcus 1 eras i' redator dr Esportes do JORNAL DC
BRASIL
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(E), presidente do Comitê Olímpico Internacional, Ben Johnson (C) e
presidente da Federação Internacional de Atletismo: denúncias vazias

do terceiro mundo nos organismos da entidade.
Não há dolo nem fraude nas relações comerciais
entre a Fifa, a Coca-Cola e a Adidas, mesmo
porque o orgào máximo do futebol é uma entida-
de de direito privado, que faz seus negócios com
quem melhor lhe aprouver.

O espanhol Juan Sarnaranch tem sua vida pre-
gressa criteriosamente levantada, desde os tempos
em que era ministro do governo franquista, enfiado
no uniforme u/ul do Movimiento, o braço direito
estendido. Nüo c um passado recomendável, mas
sua ascensão á presidência do COI — outra entida-
de de direito privado — foi feita dentro dos estatu-
tos. Chamado de camaleão pelos autores, Sama-
ranch realmente faz jus ao apelido, já que conseguiu
se adaptar ás mudanças rápidas do quadro político
europeu. Mas os autores misturam os canais quan-
do afirmam: "Sarnaranch esculpiu o modelo dos
Jogos Olímpicos usando o modelo de {• ranço, que
lidava brutalmente com seus opositores, torturando
e assassinando presos". Nao bastassem os arroubos
libertários, conseguem até penetrar 110 pensamento
das pessoas: quando da negociação entre a Fifa e a
Adidas, afirmam que 

"então João Havelange pen-

sou...", perpetrando um prodígio do jornalismo
investígativo!

O terceiro alvo do livro e o italiano Primo Ne-
biolo, que a exemplo de Havelange e Saramanch,
negocia os melhores contratos para a IA Ah. outra
entidade de direito privado. Nebiolo tem realmente
algumas encrencas no seu passivo, sendo a principal
delas o escândalo do Campeonato Mundial de
Atletismo de Roma, quando juizes italianos frauda-
ram o resultado da prova de salto em distância,
para dar a medalha de bronze a Giovanni Evange-
üsti. O escândalo acabou por expulsar do esporte

quatro pessoas envolvidas com a fraude, mas Ne-
biolo conseguiu se rela-
zcr. escapando, ainda que
vacilante, da tempestade.

Quanto â questão das
drogas, Simson e Jen-
nings não conseguem,
apesar de todos os estor-
ços. provar que a IAAF e
o COI eram coniventes
com a prática dos esteroí-
des anabolizantes. I odos
os exames anti-doping es-
tabeleeidos pelas entida-
iles são classificados co-
1110 cortina-de-J uma ca
para mascarar uma apro-
vaçào silenciosa. 1. difícil
de acreditar que tantas
pessoas guardassem por
tanto tempo um segredo
que se revelou, depois de
Seul (no caso Ben John-
son. que teve a medalha
de ouro dos lOOm cassa-
da depois que seu exame
anti-doping deu positivo),
como de polichinclo.

Por fim, os autores
acusam Horst Dassler.
presidente da Adidas —

já falecido —, de haver
manipulado os tres ho-
mens com seus patroci-
nios apenas para vender

material esportivo. O que esperavam? Que a
empresa desse milhões de dólares por um ideal
olímpico que decididamente não existe mais? E
curioso notar que o fio condutor de todo o livro
é puxado pelas declarações de Patrick Nally,
ex-sócio de Dassler na ISL, firma ligada a Adi-
das que vendia os direitos da Copa do Mundo e
dos Jogos Olímpicos, e que abandonou o barco
para abrir sua própria empresa.

Os autores recusam-se a ver o esporte como
um grande negócio. Mas nào há saída, o mundo
se desenvolveu segundo um critério capitalista, e
dentro desta lógica não se pode negar que mi-
lhões de pessoas em todos os países passaram
a se interessar por essas atividades a partir de
associação entre marketing e os grandes eventos
esportivos. Simson e Jennings pregam que 

"é

chegada a hora de superar o COI e montar outra
estrutura esportiva". Seria uma volta ao contro-
le do Estado, como 110 extinto modelo socialista?
Ou apenas um pedido para que a humanidade
abandone seu instinto mercantilista em troca do
puro ideal olimpieo') Seja la qual for a resposta,
os autores nào a têm. J
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POESIA

Um 
poeta 

lacônico e sem retórica

Em seu terceiro livro, Júlio Castanon Guimarães retorna às raízes mineiras
¦ Inscrições, de Júlio Castanon Guimarães.
Imago. 66 p. CrS 13.000,00

Afonso Henriques ]\eto

este terceiro livro de poemas
de Júlio Castanon Guima-
rães (os anteriores são Ver-

tentes, publicado em 1974. e 17 pe-
ças, em 1983) pode-se constatar, ao
lado da permanência do mesmo ri-
gor formal, agora uma nítida ten-
dência a permitir que certos ruídos
aleatórios, certas quebras, certos
fragmentos de falas e imagens vadias
invadam o campo poético, a semea-
dura semântica, como forma de pro-
piciar novas relações e torções, no-
vos caminhos e jogos no interior de
sua peculiar, quase lacônica dicção.

Isto é mais patente na segunda
parte do livro, chamada, reveladora-
mente, de "A 

quantas vozes". Ali,
em refinada tensão, a pluralidade da
verbalização poética só se deixa en-
trever no seu excesso pelas lentes de

Afonso Henriques Xeto é poeta e autor de
A venida Eros

um mínimo, con-
tido arsenal de
signos. Diz o poe-
ta: "O controle
dos percursos po-
de atingir suma
rarefação: acaso,
campo estelar, e
tensão, sol ne-
gro." Como se fa-
lar do acaso e do
campo estelar, ou
seja, dos embates
do pensamento
com a imensidão,
só nos fosse possível através de um
severo oficio, de um filtro que tudo
depurasse rumo ao 'rigoroso hori-
zonte' buscado em todos os poemas.

Nesta segunda seção do livro, o
poeta tematiza, entre outros assun-
tos, a música (poema a Chet Baker),
o erotismo ("Verão") e a crise da
representação no campo das artes
plásticas, principalmente no poema"sem titulo, óleo sobre tela, 70 x 50
cm": "quando, desfeitos os/nós da
representação,/contra si a imagem/

¦ ——— 11/—* f —

investe, pouco resta/além da indaga-
ção/cínica ou retórica:/que imagem
elide/sua crua corrupção?" Ainda
em tom de sussurro, de palavra es-
boçada tal um sopro de voz, há que
se lembrar os poemas "Texto" e"Ciclista" ("que músculo aciona/a
brisa da tarde?") como dotados de
expressiva força discursivo-poética.

Na primeira parte do livro, Júlio
Castanon se volta para as suas ori-
gens mineiras. Sob o título de "Riscos

(ou De Tiradentes, Antiga Vila de

São José d'el Rei)", ele nos conduz,
através de serras e difíceis horizontes,
à arquitetura barroca, ao denso nú-
cleo do tempo histórico, sangue con-
creto dos séculos, à emoção em claro-
escuro, em meia voz, ao substantivo
ocultamente vertiginoso, às 'inseri-

ções' feitas com o corpo, no corpo,
sob o sol da poesia. A perseguida
materialidade de cada palavra, pecu-
liar em "A uma casa em restauração"
("a ortographia desta casa/de século
a século") e outros poemas, nos fala
sempre de cicatrizes profundas, de
origens indevãssáveis, de "vozes sem
retórica/memória cm silêncio".

As epígrafes de Paul Valéry
("Dans un tumulte au silence pa-
reil") e Mallarmé ("Toute iãme rc-
sumée"), a freqüentarem as duas
partes do livro, são emblemáticas,
no sentido de nos mostrar mais uma
vez em que cadinhos poéticos Júlio
Castanon prefere lançar a sua sensi-
bilidade, para de lá extrair toda esta
essência, todo este agudo perfume
entre nuvem e pedra. ?
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Diálogo refinado

Uma erudita conversa sobre os clássicos da literatura japonesa

j Os clássicos da literatura
I japonesa, de Daisaku Ikeda com a
I colaboração de Makoto Demoto Tra-

I dução de Astrid de Figueiredo Re-
cord 192 p . CrS 26 900.00

Mario Pontes

A 

literatura japonesa é pe-
lo menos tão antiga
quanto as suas grandes

congêneres da Europa Ociden-
tal. Entre os séculos VII e VIII
da era cristã, quando povos co-
mo os germanos e os francos
ainda estavam limitados à pro-
duvão de literatura para a cate-
quese c hinos litúrgicos em latim,
os japoneses já haviam sc liber-
tado do latim deles — o chinês
—. e embora ainda usassem ca-
ractcres importados da China,
era no idioma japonês que cscre-
viam.

Por essa época eles faziam a
primeira compilação de suas len-
das e contos populares; e reu-
niam numa antologia a lírica de
centenas de refinados poetas que
haviam florescido desde uns cem
anos antes. Logo após a virada
do milênio, mais ou menos
quando ingleses, alemães e fran-
ceses criavam o Beowitlf, os Ni-
behuigos e a Canção de Rolando,
uma senhora da corte Heian ter-
minava um romance de mais de
nnl páginas sobre amores e intri-
gas palacianas.

Do mesmo modo que os epi-
cos anglo-saxões, germânicos e
nórdicos, os antigos poemas e
contos do Japão nunca foram
traduzidos no Brasil, nem mes-

Mario Pontes è editor-assistente do
caderno Idéias Livros & Ensaios

Ryonosuke Akutagawa °FlZVnn%akumeda
enredos do Konjaku, è lembrado por Daisaku Ikeaa

bora o título fale
metaforicamente

mo parcialmente. Daí porque
um livro como Os clássicos da
literatura japonesa pode tornar-
se de maior proveito para o lei-
tor brasileiro do que seria nor-
mal cm outras condições. Mes-
mo não resultando em uma obra
introdutória ao gosto acadêmico,
a longa conversa de Daisaku
Ikeda e Makoto Demoto em
torno dos clássicos de seu pais.
traz nas entrelinhas uma quanti-
dade considerável de informa-
ções que aqui, certamente, serão
recolhidas com avidez.

Ikeda e Demoto restringem
seus comentários aos quatro li-
vros mais antigos da literatura
japonesa: o Kojiki. seleção de ve-
lhas histórias reunidas pela altu-

ra do ano 712: o Manyosho. co-
letânca dc poemas organizada
alguns decênios mais tarde; o
Guenji. romance sobre a vida da
nobreza cortesã do século XI; e
finalmente o Konjaku monogata-
ri, compilado no início do século
XII e formado por mais de um
milhar de contos e anedotas po-
pulares.

Sem desprezar a natureza es-
tética c o valor artístico desse
conjunto tão heterogêneo, os au-
tores concentram o seu interesse
na relação das obras com a his-

tória, a evolução cultural e o
entorno religioso que as condi-
cionaram.

Com os seus 440 poemas, em-

cm 10 mil, o
Manyosho. se-
gundo Ikeda c
Demoto, seria
uma obra com
duas dimensões
bem distintas.
De um lado, cx-
pressaria uma
cultura ainda
meio primitiva,
em sua rclaçao
fortemente sen-
suai com a natu-
reza; de outro,
deixaria entrever
como os japone-
ses começavam a
desprender-se dc
antigas visões de
mundo, subsli-
tuindo-as pela
perspectiva pes-
simista do budis-
mo, centrada na

percepção da transitoriedade da
existência.

Muito mais complexo é o
mundo do Kojiki, que mistura
no mesmo cesto relatos pura-
mente mitológicas, outros lendá-
rios e e muitos rigorosamente
históricos. Com ele alarga-se o
campo social onde as histórias
são recolhidas e é mais profundo
o mergulho nos sentimentos reli-

giosos do povo. Já o Guenji, em-
bora do ponto de vista artístico
seja a obra-prima do conjunto, é
histórica e humanamente limita-
do, pois reflete apenas a vida da
aristocracia no momento em que
o clan Fujiwara alcança o zênite
do seu poder.

Para o leitor contemporâneo,
o mais próximo dos clássicos
examinados por Ikeda e Demoto
seria o Konjaku. que retrata, a

partir de um largo espectro de
dramas humanos, uma era de
crise c transição; o fim dos Fuji-
wara e o começo de nova etapa
na história do país. Não por aca-
so o elo que liga os sofridos

personagens desse clássico ao
angustiado homem da moderni-
dade só iria ser percebido por
Ryonosuke Akutagawa (189-
1927), reconhecido como o mais
sensível e o mais universal dos
escritores japoneses do início do
século. Akutagawa foi o primei-
ro a aproveitar antigos enredos
do Konjaku na elaboração de
contos modernamente narrados:
entre os quais RasUonxon c Na

floresta, que inspiraram Raslio-
mon. a obra-prima cinematogra-
fica de Akira Kurosawa.

Há muito tempo o leitor bra-
sileiro espera por um livro que o
introduza na milenar literatura
do Japão. Na falta desse livro
ideal, o diálogo entre Ikeda e
Demoto lhe dá oportunidade de
informar-se pelo menos um pou-
co sobre as origens da poesia e
da prosa japonesa de ficção.
Desconsiderada a nossa carência
de conhecimentos sobre a maté-
ria. Os clássicos... é uma obra
útil e inusitada para os padrões
acadêmicos aqui vigentes, pois
nenhum dos autores é especiali-
zado cm literatura. Mas ambos
conhecem a fundo o assunto e
sabem tratá-lo com a devida cia-
reza. Qualidades que freqüente-
mente faltam aos especialistas.

lançamentos

TERROR
Livros de sangue 3. de Clive Bar-
ker Tradução de Aulyde Soares Rodri-
gues Civilização Brasileira. 244 p . CrS
32 500.00
¦ Cinco contos do novo mestre da
literatura de horror, o inglês (live
Barker. Misturando erotismo, mis-
tério t escatologia cm cenários ha-
ihiín. Baker consegue criar histó-
nas originais Ha o caso dc uni
gerente tio cinema decadente, que
junto com seu público 6 levado aos
limites da insanidade; mistérios en-
\ol\endo redatores de uma revista
pornográfica: a estranha aventura
\iwd.i poi uma dupla de agriculto-
res ingleses; a história de um rico
casal isolado no Canal da Mancha;
c um enigma no submundo dos
prostíbulos londrinos.

r tica 
A honro: imngom do si ou dom
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de si: um ideal equívoco. Or-
yanização de Marie Gautheron Tradu-
çáo de Cláudia Cavalcanti l&PM. 188
p . CrS 36 000 00
¦ Primeiro volume da prestigiada
serie francesa sobre a ética, criada
pela editora Autremant. Neste nú-
mero, a questão da honra, que pa-
recia destinada a desaparecer, é
analisada por um grupo eclético de
intelectuais que se perguntam se po-
demos, ainda hoje, falar ou agir em
seu nome. Os ensaios estão agrupa-
dos blocos temáticos: Singular, plu-
rui honra e desonra; O senso, a pala-
vru e o ponto e Morto ou vivo.O livro
tia/ artigos dc. entre outros, Jean-
Pierre Vernant, Jean-Michcl Belor-
gey. Mareei Olphus e T/vetan To-
dorov

POCS/A
Do desejo, de Hilda Hilst Pontes.
1 20 p CrS 25 000 00

¦ Coletânea de poesia da escritora
paulista. Depois de suscitar po-
lêmica com seus romances eróticos,
a autora, também ficcionista e dra-
maturga, volta ao seu gênero predi-
leto: a poesia lírica. Do desejo inclui,
além do poema que dá titulo ao
livro, Da noite. Amavisse, l'ui es-
pessa. i'ia vazia e Sobre as tua
grande face e vários outros.
ENSAIO 
A travessia do pós-moderno
nos tempos do vale-tudo. de
Luciano Zads;na|der. Gryphus. 192 p .
CrS 25 000.00
¦ A partir da pergunta c possível
viver sem grandes projetos'.' o proles-
M>r da I undaçào Getúlio Vargas c
estrategista Luciano Zads/nadjer,
trata cm ensaios curtos dc 63 temas
d.i vida contemporânea. Os disfar-
ces e máscaras, o sexo, a morte, a
ra/ão. a significação, a teoria, sao
algumas das questões abordadas.

A idade de .

ouro da história

Mata-histórte: • imaoinaçl
histórica do século XIX. da
Heyden White. Tradução de José
Laurènio de Melo. Edusp. 456 p.,
CrS 45.000.00

¦ O historiador americano
Heyden White faz uma reflexão
sobre o discurso dos historiadores
e filósofos da história no século
XIX. Num trabalho de fôlego,
percorre o que considera "a idade
de ouro da história". Ao revisitar
essa vasta historiografia, que se
estende por cem anos, ele analisa
o discurso, a ideologia e a
hipótese de mundo de
historiadores como Jules
Michèjet, Ranke. Tocqueville e
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PSICANÁLISE

Para o bem-estar do 
paciente

Revista discute cura psicanalítica, perversão e relações amorosas

¦ Circulação psicanalítica.
organização de Denise Maurano. Ima-
go. 296 p. CrS 33.000.00

Juratulir Freire Costa

Circulação 

psicanalítica é
mais uma boa revista de
psicanálise, posta à dis-

posição de quem se interessa pelo
assunto. Neste primeiro número,
organizado por Denise Maurano,
a picce de rêsistance c o tema "a

psicanálise cura'.'". A pergunta é
feita ao psicanalista Antônio Qui-
net e respondida por vários outros
praticantes da disciplina. Como
seria impossível resenhar todo o
debate, limito-me a dizer que a
discussão é extremamente interes-
sante, sobretudo quando retoma-
da por Chaim Katz e Luiz Eduar-
do Prado de Oliveira. Neste caso,
as opiniões são confrontadas sem
circunlóquios e, o que é melhor,
sempre com a garantia da qualida-
de intelectual dos argumentos e da
quilometragem clinica dos debate-
dores. Por isso. penso, não obstan-
te as divergências, as conclusões
tendem a valorizar a importância
do bem-estar do cliente ou anali-
sando, qualquer que seja, aliás, o
lugar que esta noção ocupe nas
diversas teorias. Isto, que pode pa-
recer completamente óbvio ao lei-
tor leigo, durante certo tempo pa-
receu perder-se numa nuvem
gasosa de razões teóricas, tanto
mais incompreensíveis quanto, ao
Lido da teoria, a prática da psica-
nálise mantinha-se confortável-

Jurandir Freire Costa i
psicanalista e lançará este ano A
inocência e o vicio: estudos sobre o
homocrotisroo.

mente instalada no
mercado de bens e
serviços, como defi-
niu Lacan.

Os demais tex-
tos tratam de ques-
tões variadas, e, a-
v a I i á -1 o s, i n e -
vitavelmente enga-
ja a preferência
pessoal. Que o lei-
tor da resenha não
esqueça, então, dis-
so. De modo geral,
todos são bons. Al-
guns, no entanto,
me chamaram a
atenção. O ensaio
sobre Drácula. de
Mauro Mendes
Dias, além de
atraente, é muito
bem-feito; os tra-
balhos de Paulo
Vidal e Francisco Fernandes são
impecáveis, c. Finalmente, o de Ed-
son Saggese e colaboradores, so-
bre a psicanálise na instituição psi-
quiátrica, relata uma experiência
de atendimento público à adoles-
centes da maior relevância para a
compreensão das psicoses.

No entanto, a meu ver, o ponto
alto de Circulação é o que aparen-
temente não foi previsto e parece
acontecer independente da inten-
ção de autores e organizadores.
Ou seja, como toda boa produção
psicanalítica, diz mais ou diz. além
do que os sujeitos pensavam estar
dizendo. Reunindo vários textos
sobre cinema, a revista pôs um pé
na teoria da perversão. O cozinhei-
ro. o latirão, sua mulher e o arnante
e Festa de Babette, de Denise
Maurano: Dead Ringers e a ques-
tão do duplo (sobre o filme Gene-'

ros... de D. Cronemberg), de Ana
Martha Maia, e, por fim. Blue \vi-
vet e a Inquielante estranheza, bom
estudo de Nestor Lima Vaz. des-
crevem as perverções, conforme
pensadas por Freud e Lacan. de
maneira inteligente e criativa. Por
último, como que arrematando o
que vinha sendo dito, o trabalho
de Luciano Elia mostra, freudia-
namente, qual a matriz do desejo
perverso.

Resultado, em um dado mo-
mento, sentimos o toque da inten-
ção das análises. Os filmes estuda-
dos, salvo Festa de Babette,
parecem saturados do que Luiz
Alfredo Garcia Roza tão bem
conceituou como o "Mal radi-
cal". É a morte cm estado bruto; è
um soco no estômago, sem direito
a "sopro no coração". De repente,
como um contraponto a tudo isto.

como um alem do principio da vio-
lância, emergem os textos de Au-
gusto Boal e Cecília Boal. Chegam
na hora certa. Nos dois, nada do
universo soturno e da estética su-
focante de Greenaway, Lynch e
Cronemberg. Augusto Boal, nar-
rando A belíssima fábula de Xua-
Xua, a mullwr-pré-humana que des-
cobriu o teatro, título de seu artigo,
mostra como a arte redimensiona
a vida. quando a desloca da ime-
diatez e da totalidade que a em-
purravam para a morte. O teatro,
na fábula, dispensa honras e pom-
pas; é um gesto nu de aceitação;
um simples sim que diz ternamen-
te: sem separação não poderemos
jamais perguntar quem somos?, e
sem tal pergunta, jamais conhece-
ríamos o amor e arte.

Cecília Boal, por sua vez, tam-
bém assume, psicanaliticamente.

que sem esses dois artefatos huma-
nos, além de outros produzidos
pela linguagem, estaríamos entre-
«jues à pulsão de morte, ao sado-
masoquismo e ao gozo sem pala-
vras. Só que. em lugar do teatro,
traz para o texto o amor. No en-
tanto, não se engane o leitor. O
amor de que ela fala está a léguas
de distância da ética calvinista que
o apresenta como "gritos de pe-
dra". Nem de longe vemos som-
bras de olhos secos c rugas vazias.
O amor trazido á cena vem no"bolerão". no tango, numa mistu-
ra engraçada e suave de Agustin
Lara e Almodóvar. É um mundo
de imagens onde o sisudo aparato
civilizatório imaginado por Freud,
como arma de Eros contra Tana-
tos, tem permissão para ser "bre-

ga", "chique", "meio lá, meio cá",
contanto que não caia na tentação
de dizer com Proust: "Como tudo
mais. chegará muito tarde".

Distante do fascínio "pós-mo-
demo" do culto ao corpo, que
promete felicidade, desde que se
troque os "males do amor" pelo
aprendizado da "fricção correta
no lugar correto", os dois autores
propõem que continuemos a expe-
rimentar no amor c na arte, porem
sem economia de palavras. É a
ética do compromisso; é a ética da
relação amorosa, a única ética
possível, pois. como sublinha Cal-
ligaris, só a partir dela podemos
dizer: porque amo, não mato
quem desejo.

Vale a pena ler trabalhos como
estes. Nem que seja para perceber
que uma psicanálise humanamente
útil brota de qualquer teoria capaz
de entender quais são os verdadei-
ros desejos perversos.

Burckardt. White faz ainda um
estudo comparativo da concepção
de história em filósofos como
Hegel, Marx, NieUsche e Croce, e
examina a idéia de história dos
pensadores iluministas. Para o
autor, que utiliza conceitos da
critica literária e da filosofia da
linguagem cm seu trabalho, o fato
marcante em todos esses autores é
a probiematizaçâo da própria
escrita da História. O capitulo
"Quatro tipos de realismo na
escrita histórica do século XIX",
relaciona História e estória a
partir da distinção literária entre
romance, comédia, tragédia e
sátira. White mostra ainda como
o século XIX pensou a dialética
entre razão e imaginação. O livro
traz uma farta bibliografia e um
excelente índice remissivo.

FEMINISMO CFtÕNIC• .S

Fruto proibido: um olhar «o-
bre a mulher, de Lúcia Maria Tei-
xeira Furlani. Pioneira, 184 p., CrS
35.000.00
¦ O elemento feminino des-
crito a partir dos seus mais
variados arquétipos. A psicó-
loga Lúcia Maria Teixeira
Furlani faz em seu estudo um
breve inventário de lendas,
simbologias e mitos relaciona-
dos com a definição da "essên-

cia feminina". O livro aborda,
entre outros, os seguintes te-
mas: o misterioso mundo das
lendas e do inconsciente; can-
tos de mulher no Brasil: de
Maria Bonita a Amélia: o fe-
minino e o cristianismo: de
Manas .» Madalenas.

Banquete dos mendigos:
aventuras no cotidiano brasi-
leiro. de Lindolfo Paoliello. Oficina
de Livros, 152 p.. CrS 15.000,00
¦ Seleção de crônicas, publi-
cadas entre 1987 e 1991, do
mineiro Lindolfo Paoliello,
que comemora 25 anos como
cronista. Segundo a apresenta-
ção do romancista Roberto
Drummond, Paoliello "é um
cronista que, já nos primeiros
vôos, conseguiu abrir mão de
influências, de cacoetes
alheios" e tem sua "própria
maneira de protestar, de pas-
sar a mão, como a brisa so-
prando, na cabeça dos hu-
milhados e ofendidos e dos
desprotegidos de toda espé-
cie".
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FILOSOFIA

Marcelo Delia IWina

Com 

O que c a filosofia?, lançado ano
passado na França, Gillcs Dcleuze e Félix
Guattari, há 23 anos parceiros de traba-

Iho, debruçam-sc sobre uma das questões mais fun-
damentais a que ptxle se propor um filósofo. Para
Dcleuze, então com 66 anos, e Guattari, com 61, era
hora de "falar concretamente". como afirmam no
inicio do prefácio. O livro, reconhecidamente uma
obra da velhice, foi recebido pela critica como um
momento maior de um pensamento que há exatos 40
anos, desde o lançamento do primeiro livro de
Dcleuze (em colaboração com A. Cresson) /lume, sa
vie, sou ín-uvre, avec un exposé de sa philosQphie, em
1952, vem se impondo como um dos mais férteis de
nosso tempo.

Se é chegada a hora de falar concretamente,
mais que nunca é a hora de retomar a afirmação
feita por Michel Foucault, em 1970, ao comentar,
na revista Critique, dois livros que são o cerne do
pensamento de Dcleuze, Diferença e repetição e
Lógica do sentido: "Um dia, talvez, o século será
deleuziano". Qual o sentido desta afirmação? "Se
houve um senhor chamado Michel Foucault que
fez sobre um filósofo então quase desconhecido,
fora do meio acadêmico, essli afirmação enorme e
de uma evidência também enorme, 20 anos mais
tarde o único interesse de citá-la é incitar um
público não familiarizado a ler Dcleuze e Guatta-
ri", analisa o filósofo francês llric Alliez, autor de
Os tempos capitais e professor na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.

\ frase de Foucault foi certamente uma provo-
cação que, como tal, continua a ser eficaz. Embora
haja vozes discordantes (veja quadro abaixo), De-
leuze é hoje um filósofo cada vez mais apreciadô. O
professor Leandro Konder, da Universidade Fede-
ral Fluminense, autor de O futuro da filosofia da
pró xis. a pensamento de Marx no século XXI, diz
sem embaraço que nunca leu o filósofo francês por
falta ile tempo. Konder não considera essa lacuna
urna infâmia nem tampouco motivo de orgulho.
Mas confessa: "Está na hora de tomar vergonha e
ler Deleu/e". Porém, há quem seja enfático ao
comentar a significação de Dcleuze para a filosofia
contemporânea. O professor Cláudio Ulpiano. que
dá aulas na UFF e na Uerj, além de manter grupos
ile estudo particulares sobre a obra de Dcleuze, diz
que a invenção de conceitos operada por Dcleuze é
uma renovação do pensamento. 

"A afirmação de
I oucault ainda é pouco para o que Dcleuze repre-
senta. Os próximos séculos serão pós e neo-deleu-
zianos, como acontece com o nascimento de uma
filosofia", prevê Ulpiano.

Mas qual é afinal a importância do pensamento de
IX leu/e' Para o professor Roberto Machado, da
I rmersidade Federal do Rio de Janeiro, autor de
Ptlctt:e i a filosofia, a importância do filósofo, so-
bretudo no Brasil, e apresentar um pensamento da
diferença, de grande valor teórico em um momento
em que as grandes sínteses, os grandes sistemas
totali/adores estão perdendo a legitimidade e a eficá-
ei.i "Como critica da universalidade na linha de
Nietzsche, explica Machado, a filosofia de Deleuze se
caracteriza como um pensamento da singularidade e.
Marcelo Delia \ina c redator do caderno Idéias Livros &

I llsilios.
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como tal. pode ser um ótimo instrumento para pen- se limita, entretanto, aos professores de filosofia para
sar as minorias, sem submetê-las aos grandes mode- pensadores. Não é incomum encontrar artistas pens;
los". Já o professor José Américo Motta Pessanha. mesmo cientistas entre os leitores do filósofo fran- Prad
especialista cm filosofia antiga e atualmente diretor cês. Uma simples apreciação do conjunto da obra trata
do Centro Cultural São Paulo, da Secretaria Munici- de Dcleuze ajuda a entender o por quê desse do",
pai de Cultura, situa o pensamento de Deleuze cm fascínio (veja quadro com os livros do filósofo co, n
um eixo diferente daqueles nos quais se desenvolveu disponíveis nas livrarias). Deleuze escreveu vários O t/u
a tradição da filosofia ocidental. Trata-se, para José livros abordando questões ligadas â literatura, as fund
Américo, de um eixo horizontal do pensamento, que artes plásticas, ao cinema e á psicanálise. Na visão mula
procura explicar um evento por outro, como aconte- do professor de literatura brasileira da USP, João pens;
ce em afirmações do tipo onde há fumaça, há fogo. Adolfo Hansen. Deleuze faz em seus livros sobre assin
"No sentido lógico, este eixo horizontal o filia ao literatura uma crítica radical da representação, em espec
pensamento dos cínicos e dos estóicos, constituindo que propõe a literatura como máquina de produ- belec
um raciocínio por índice que evita uma metafísica çào de non-sense, como forma dc explicitar os sensí
tanto da descese quanto da subida cm busca do limites da racionalidade. "Deleuze se apropria de Robt
sentido fundamentante", conclui Pessanha. Assim, de vários sabores para mobilizá-los em uma idéia same
acordo com o professor, o pensamento de Deleuze sempre politizada, que reorienta o sentido da obra que
não se organiza silogisticamente, situando-se fora e o papel da critica na direção de uma economia proc
tanto da tradição pré-socrática quanto da platônica. política do signo", explica Hansen. nann

O interesse que a obra de Deleuze desperta não O que é a filosofia'.' é uma grande oportunidade diz e

jln

7 

\\ Ws 
<

\ liP 
'

IVIals um modismo franc

José irlhur (iiannotti

Não 

há dúvidas de que Gillcs Dcleuze é
um pensador muito interessante, mas
não vejo como é possível separá-lo do

ambiente ralo que hoje impera na Filosofia
francesa. Pouco adianta o testemunho de
Foucault, que. quando foi publicado Diferença
e repetição, colocou Dcleuze nas alturas, já
que este século seria lembrado por seu nome.
Aliás, muitos dos franceses de hoje têm a
mania da hipérbole: Sartre também não
afirmou que o marxismo desenhava o
horizonte intransponível da Filosofia
contemporânea? Acontece que Deleuze, assim
como Foucault, pagam o preço duma
fidelidade subliminar â Fenomenologia. tanto

José . \rthur (iiunnotti é filósofo, pesquisador do CliRRAP.
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í' H>eleiiz.e, ^ anos após o lançawnento de seu priwneiro livro

Deleuze nas livrarias
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para quem quiser entender melhor a riqueza do
pensamento de Deleuze. Para o professor Bento
Prado Jr., da USP. que cuidou da tradução,
trata-se de um"livro radical, mas não complica-
do". "É um livro de combate, polêmico e didáti-
co, no sentido forte da palavra", comenta. Mas
O i/m¦ é a filosofia? traz também uma definição
fundamental que Deleuze ainda não havia tor-
mulado ao longo desses 40 anos de exercício de
pensamento. 

"Ao situar a filosofia como criação,
assim como a arte ou a ciência, faltava definir a
especificidade de cada um desses domínios, esta-
belecendo a diferença entre conceito filosófico,
sensação artística e função científica", observa
Roberto Machado. Diante da audácia desse pen-
samento, é preciso porém que o leitor entenda
que seria uma atitude incorreta repeti-lo sem
procurar pensar por si próprio. 

"O 
grande ensi-

namento que Deleuze nos traz é ousar pensar",
diz ele.

francês

tASIL

husserliana quanto heideggeriana. E. de meu
ponto de vista, a crítica deleuziana à lógica
moderna tem como pano de fundo lógica
formal e Lógica transcendental, de Husserl. pois
só assim me parecem inteligíveis as teses
defendidas em Lógica do sentido. Ora, esse
livro continua tratando a proposição como
possuindo a estrutura da predicação, o que me
parece constituir uma limitação hoje em dia
indefensável. Em poucas palavras, a
recuperação bergsoniana da differance só pode
ser entendida no interior de uma lógica
fenomenológica, o que reduz sobremaneira seu
alcance filosófico. Acredito que, diante de
outro livro de Deleuze. o leitor brasileiro
deveria aplaudir, mas ficar de pé atrás —
posição aliás que sempre cabe aos filósofos
—. em vez de simplesmente aderir ao que pode
vir a ser mais uma tentativa da ideologia
francesa de renovar seu modismo.
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El bergsonismo, Catédra. 120 p.,
CrS 25.200.00. The bergsonism, Zoem, 142 p..
CrS 64.000.00

Proust e os signos, Forense Universitária,
184 p., CrS 11.800.00 Anagrama,
CrS 33.600,00

Apresentação de Sacher Masoch, Taurus,
328 p., CrS 36.000,00

Diferença e repetição, Graal, 500 p..
CrS 57.000,00

Logique de sens, Minuit. 392 p..
CrS 73.000,00

Kafka: por uma literatura menor (com Félix

Guattari). Imago, 128 p., CrS 10.500,00
Dialogues (com Claire Parnet),

Flammarion, 178 p., CrS 65.600,00
Mille plateaux (com Félix Guattari),

Minuit, 636 p., CrS 122.400,00
Cinema 2: a imagem-tempo, Brasiliense,

338 p„ CrS 51.000,00
Foucault, Brasiliense, 142 p.,

CrS 21.600,00. Minuit, 142 p.,
CrS 48.000.00

A dobra: Leibniz e o barroco, Papirus,
2l2p„ CrS 45.000,00. Minuit, 192 p.,
CrS 68.000.00

Uma ética da complexidaae

Deleuze e Guattari reencontram

]¦ O qiMéa fitawfl»?. de Gütas Deleuze 8 Féfec Guattari.
Tradução de Bento Prado Jr e Alberto Alonso Muftoz. Editora 34,

[280 p. Cl» 45.000,00.

 
Luiz Orlandi

erta vez, Miche) Foucault disse que O Anti-
Édipo era um livro de ética, capaz de inspi-
rar um "estilo de vida, um modo de pensa-

mento c de vida"; completava seu argumento afir-
mando que se tratava de uma "introdução à vida
não fascista" (Magazine littéredre, no 257, set. 1988.
p.50), uma vida que, por abertura à multiplicidade
no pensamento e na prática política, poderia sola-
par os mecanismos que a cada instante nos subme-
tem a fixações transcendentais.

Pois bem, O que è a filosofia? talvez seja um
livro também percorrido por uma inspiração éti-
ca, dado o respeito que ele sedimenta em relação à
vida dedicada ao pensamento, esse tipo de respei-
to que transparece numa das frases em que De-
leuze (em Dialogues, 1977, p. 142) explicita um dos
seus ideais: "Meu ideal, quando escrevo sobre um
autor, seria nada dizer que pudesse 

'incutir-lhe

tristeza, ou, estando ele morto, que o fizesse
chorar em seu túmulo". Ideal de difícil consecu-
ção, pois, de um lado, implica a eliminação de
duas posturas opostas e muito comuns (a da
transformação do autor em mero objeto ou a da
melosa identificação com ele) e, de outro, implica
a atitude positiva de "entregar a um autor um
pouco dessa alegria, dessa força, dessa vida amo-
rosa e política que ele soube dar e inventar".

Nessa perspectiva, O que é a filosofia? tem uma

Lmz Orlandi é professor do departamento de Filosofia da
Umcamp t traduziu Diferença e repetiçio.

a emoção da filosofia
dupla competência: de um lado, é uma articulada
iniciação a uma tecnologia conceituai que tenta
dizer as condições internas da elaboração filosófi-
ca e, de outro, é uma comovedora introdução ao
gosto de atividade de pensar. Esses lados se arti-
culam ao ritmo de numerosos conceitos e ao
sabor de uma relevante escolha ética: acolher os
acontecimentos e ter muita vergonha cm face das
misérias embutidas no presente. Não é á toa que a
leitura do livrò pode, ao mesmo tempo, reconhe-
cer o rigor de sua elaboração e reencontrar uma
emoção raramente suscitada pelos textos dessa
disciplina.

Esse belo livro reanima o interesse pela filoso-
fia, mas não o faz por submetê-la ou sobrepô-la a
outra iniciativa do pensamento cuidadoso: este se
distribui, sem hierarquia, por meio de três grandes
modos que o disciplinam em relação ao caos: a
filosofia (atividade que erige conceitos), as cien-
cias (atividade que traça funções) e as artes (ativi-
dade que compõe blocos de sensações, isto é,
afectos e perceptos). Cada uma dessas disciplinas
está em ressonância com as outras, mas do inte-
rior de suas próprias linhas de atuação, dos seus
próprios modos de atualizar problemas a partir
de questões que arranham o caos, que enervam os
"caóides". o subproduto de todas essas atividades
produtoras do "caosmos", de todas essas distintas
ordenações do caos, é o choque permanente com
as opiniões, estes signos da bobeira do pensamen-
to, essas acomodações com nossas próprias bes-
teiras.

Ler esse livro é como acompanhar a elegante
demonstração de um teorema ou como ver um
grande filme: sem rancor, sem tristezas e sem res-
sentimentos, surpreendemo-nos capazes de nos en-
contrarmos por fora de nossas próprias idiotices. ¦
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Vôo de intrigas e mistérios

Em mais uma história cinematográfica Ken Follett mostra que sabe prender o leitor

¦ Noite sobre as águas, da Ken Follett.
Tradução de A B Pinheiro Lemos. Siciliano.
408 p , CrS 47 800.00

AW Reis

Em 

setembro de 1939, a In-
glaterra apenas começava a
deixar de ser a maior potên-

cia mundial (perderia o posto para
os 1; UA); Stálin governava a União
Soviética com mão de ferro; o Ja-
pão não fabricava nem radinho de
pilha c llitler acabava de invadir a
Polônia, começando a Segunda
Guerra Mundial. Casablanca e Ci-
Jihluo Kane ainda não tinham se-
quer sido filmados e o Brasil ainda
não ganhara nenhuma Copa do
Mundo. Uma libra inglesa valia
4,20 dólares e o avião mais avança-
do e grandioso do mundo era o
Clipper (Boeing 314), um hidroa-
vião quadrimotor com capacidade
para 74 passageiros no vôo diurno
e 40 no vôo noturno. A então prós-
pera compa-
nhia de avia-
ç ã o P a n
American co-
brava USS 675
dólares pela
viagem de
Southampton
(Inglaterra) a
Nova Iorque,
que durava 30
horas e era o
máximo de
modernidade
para os cida-
dâos do Pri-
meiro Mundo.

Xoite sobre
as águas, o no-
vo best-seller do gales Ken Follett,
começa com os preparativos para o
último vôo (fictício) do Clipper da
Pan American, dias depois que a
Inglaterra declarou guerra à Ale-
manha nazista e alguns cidadãos
abastados resolveram sair de fini-
nho da ilha e se refugiar na ainda
neutra e segura América. Os dias
que antecederam o glamuroso vôo
e a viagem propriamente dita mu-
daram a vida deste seleto grupo de
40 pessoas, as mais exóticas ou
convencionais. E a narração desta
aventura fictícia é o presente que o
escritor K.en Follett, autor de su-
cessos como O buraco da agulha e A
chave de Rebeca (que lhe renderam
mais de 20 milhões de exemplares
vendidos no mundo inteiro), dá aos
brasileiros para que se divirtam nos
dias trios e chuvosos do inverno
recessivo que vem ai.

Consagrado autor de livros de
aventura e espionagem, Follett
mistura os dois gêneros a uma pita-

Vj Reis (jornalista e poeta
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Nazistas, adúlteros,

espiões e um físico

nuclear são os

personagens desta

atribulada viagem

realizada no

início da

II Guerra Mundial

da de romance policial e nos dá,
neste livro, um excitante, divertido
e às vezes até eletrizante motivo
para não sairmos de casa. Não que
o livro seja sensacional — é bastan-
te "comercial", como diria um dos
469 candidatos a James Joyce exis-
tentes no pais —. mas é que o di-
nheiro anda curto e até chope custa
caro. Follet é um mestre da mistura
de realismo e ficção que hoje cha-
mam de romance histórico. E sabe
montar como ninguém um mosaico
de tramas paralelas que vão se en-
trecruzando até virarem uma só
trama, de pregar os olhos do leitor
no papel (corno fez no calhamaço
de Os pilares tia Terra, um romance
de 1.104 páginas ambientado no
século XII, lançado no Brasil pela
Rocco). Claro que estamos falando
do leitor sem preconceitos ou pre-
tensões, pois Noite sobre as águas é
descaradamente feito para acabar
em filme: o enredo é tão detalhado

que até o can-
tor cego Stevie
Wonder dirigi-
ria sua versão
cinema tògráfi-

Lorde
Oxenford é um
ocioso aristo-
c r a t a com
idéias fascistas
quesonhava
chegar ao po-
der graças a
uma associa-
ção entre a
Grã-Bretanha
e a Alemanha
nazista. Um

sonho em que persistiu até ser
ameaçado de prisão e sair do país
praticamente escorraçado. O deca-
dente aristocrata fascista viaja jun-
tamente com sua mulher, submissa
e preconceituosa como ele; o rebel-
de Percy, seu filho de 14 anos; a
filha mais nova, Margaret, que an-
siava por ficar e lutar, como havia
feito seu falecido namorado na
Guerra Civil Espanhola. Já a fria
Elizabcth, a filha mais velha, desa-
fiara o pai durante a viagem de
trem entre Londres c Southamp-
ton, decidindo permanecer e ir lu-
tar ao lado dos alemães, a quem
admirava e seguia cegamente. A fa-
mília deixava a Inglaterra com to-
do o seu dinheiro e jóias, para em-
barcar no Clipper com destino ao
exilio seguro no estado americano
de Connecticut. Numa tentativa de
fuga desastrada, no dia anterior ao
embarque do hidroavião, Margaret
conhece Harry Marks, um jovem
ladrão de jóias de mulheres ricas,
que nunca é apanhado, por ter uma
sorte sobrenatural, adquirida desde
a infância.

Arquivo

Ken Follett: viagem num hidroavião mistura espionagem e crime

Harry está no Clipper com um
passaporte falso, sob o nome de
Harry Vandenpost, e se divide en-
tre a recém-descoberta paixão pela
ruivinha Oxenford e o famoso De-
lhi Suite, um conjunto de colar c
pulseiras de ouro, diamantes e ru-
bis pertencentes à mãe de Margaret
e avaliado em USS 100 mil. A mãe
da jovem lady desaprova o flerte,
mas os dois acabam namorando.
Na viagem, Margaret conhece
Nancy Lenehan, uma rica viúva de
40 anos, que lhe promete ajuda
quando chegarem à América.

Nancy descobriu, na véspera de
tomar o navio de volta a Nova
Iorque, que seu irmão Peter embar-
caria secretamente no Clipper parachegar antes dela aos Estados Uni-
dos, onde já havia marcado uma
reunião de acionistas para lhe to-
mar o controle da empresa (uma
fábrica de sapatos bons e baratos) e
vendê-la ao arrivista Nat Ridge-
way, que cinco anos antes namora-
ra Nancy para subir na empresa.
Como o avião já estava a caminho
da primeira escala, na Irlanda,

10

Nancy pede ajuda ao empresário e
piloto amador Mervyn Lovescy,
um inglês autoritário e autocon-
fiante que também queria alcançar
o Clipper, no qual viajava sua mu-
lher, Diana, acompanhada do
amante, Mark Alder, com quem
decidira fugir para a América.

Diana conhecera Mark no início
do verão e os dois tiveram um caso
tórrido. Jamais imaginariam que
Mervyn, ao ler o bilhete de despe-
dida de Diana, ti%'esse o impulso de
segui-la para tentar recuperar a
mulher. Mark era divertido, cari-
nhoso, atento, ao contrário do ar-
rogante Mervyn. Pelo menos era.
até encontrar a amiga Lulu Bell,
uma lourissima atriz americana
que chamava a atenção de todos no
avião e o fez deixar Diana em se-
gundo plano durante parte da via-
gem. Magoada, Diana pensa em
voltar para Mervyn, que começa a
se apaixonar por Nancy...

Fugindo dos nazistas, está a bor-
do do avião o maior físico nuclear
do mundo, o alemão socialista Carl
Hartmann, acompanhado do barão
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judeu-alemão Gabon. Fugindo da
prisão inglesa por causa de um pro-
saico roubo de abotoaduras está
Harry Marks "Vandenpost". Me-
nos sorte tem o gângster Frankie
Gordon, ou Gordino, que viaja
acompanhado de Ollis Field. um
gordinho calado e mal-humorado
que alguns passageiros logo suspei-
tam ser policial. A mesma suspeita
recai sobre o caladão Peter Mem-
bury, que tem um revólver sob o
colete vermelho, como descobriu
Percy Oxenford ao encontrá-lo no
banheiro.

Parecia mais uma das poucas
viagens tranqüilas feitas pelo Clip-
per da Pan American, não fosse a
presença a bordo do misterioso
Tom Luther. cujo pessoal havia se-
qüestrado na América a esposa do
engenheiro de vôo, Eddie Deakin,
obrigando-o a adulterar os cálculos
de controle de combustível para
forçar o avião a um pouso de emer-
gência a al-
guns quilô-
metros do
seu destino
inicial. Nes-
sa hora, su-
punham al-
guns
passageiros
mais bem-
informados,
Frank Gor-
dino seria
resgatado
pela Má-
fia...

É ou não
é um ótimo
enredo para
uma minissérie de tevê? Será mes-
mo Frank Gordino que Luther
quer resgatar? E Diana, voltará pa-
ra Mervyn? Conseguirá Nancy Le-
nehan derrotar o traiçoeiro irmão?
E o avião, terá combustível sufi-
ciente para chegar até a Terra No-
va, no Canadá, penúltima escala do
vôo através do Atlântico? E Harry
Marks, roubará o Delhi Suite, mes-
mo apaixonado por Margaret
Oxenford? E ela, conseguirá desa-
fiar o pai e viver sua própria vida
na América? Conseguirá Carl
Hartmann chegar a salvo em Nova
Iorque? Etc. etc. etc...

O livro, com tradução do incan-
sávcl A. B. Pinheiro de Lemos,
tem 406 páginas divididas em seis
partes e 29 capítulos. Se você nao
tiver paciência para esperar o lilme
e gostar de uma boa leitura, com-
pre Noite sobre as águas. Nao vai
mudar sua vida, não vai fazer ne-
nhuma revolução estética em sua
cabeça. Mas é melhor do que Lean-
dro & Leonardo, que o milésimo
show de Leny Andrade e que o
chope a quase dois paus. Duvida?_j
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Conflitos de amor
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Romance do francês Benjamin Constant descreve o fim de uma paixão

¦ Adolpho, de Benjamin Constant. Tradução
de Carlito Azevedo. Imago, 140 p..
CrS 25.000.00

Cláudia Neiva de Matos

enjamin Constant (1767/1830) vi-
veu o periodo de grandes muta-
ções políticas e culturais que vai

da Revolução ao estabelecimento da mo-
narquia burguesa na França. Sua obra foi
concebida no trânsito das últimas manifes-
tações neoclássicas para o Romantismo, do
qual seria considerado precursor, sobretu-
do cm função do pequeno romance Adol-
pho. publicado cm 1816. Jornalista e parla-
mentar, Benjamin Constant foi também
autor de numerosos escritos de natureza
política. Porém a celebridade literária veio-
lhe de obras mais introspcctivas e senti-
mentais, como os Diários íntimos e princi-
palmente este Adolpho, no qual se apontou,
desde a publicação, teor autobiográfico.
Apesar dos veementes desmentidos do au-
tor, enxergaram-se no texto alusões à sua
longa c conturbada relação amorosa com a
escritora Mrne de Stacl, mulher talentosa,
inteligente e de forte personalidade, que se
destacava no mundo
da política c das letras.
Esse perfil dificilmente
faria pensar na frágil
Elleonora da ficção;
cm compensação,
Adolpho tem muito do
Benjamin Constant re-
tratado em manuais e
biografias, com seu ca-
ráter fraco, hesitante e
evasivo.

No prefácio da 3*
edição, em 1824, o
criador renegou sua
cria: "Tudo o que con-
cerne a Adolpho tor-
nou-se para mim abso-
lutamente indiferente;
não atribuo qualquer
valor a este romance".
Certo desconforto em
assumir a paternidade
da obra talvez já se in-
dicie no tradicional
procedimento de dele-
gação Ticcional de au-
toria: a narrativa em
primeira pessoa que
forma o corpo do livro
é precedida e seguida
de textos atribuídos ao
"editor" e a um miste-
rioso "estrangeiro"
que lhe teria confiado
o manuscrito original.
Esta figura afirma ter
conhecido as pessoas
ali representadas, mas
tudo leva a crer que se trate do próprio
Adolpho. Além de turvar o quadro da
autoria, este procedimento cria entre leitor
e texto uma perspectiva oblíqua e distan-
ciada, estimulando a atitude judicativa em
relação ao protagonisla-narrador .

Em constante processo de autoccnira-
monto c auto-analise, é sobre Adopho mie
se voltam quase todas as atenções desse
romance de desamor: um jovem sensível e
Cláudia \eiva dc Matos c professora ilc
Teoria l.irerária nu í iiircrsidadc Federal
fluminense

algo desajustado, refratário aos laços e às
convenções sociais, afeito aos devanios so-
litários. perturbado pelas incertezas afeti-
vas e morais, conta a história de sua rela-
çâo com uma mulher dez anos mais velha,
de vida irregular e coração virtuoso. Após
um breve período de arrebatamento, o ra-
paz se desinteressa da amante; mas a pai-
xão que ela lhe dedica se afirmará sincera e
duradoura. A maior parte da narrativa
disseca os esforços de Adolpho para desli-
gar-se de Elleonora, o rompimento sempre
adiado pelo medo de fazê-la sofrer, o cora-
ção dilacerado entre sonhos de liberdade c
fantasmas de culpa. Esse fio de intriga, essa
situação que, como reconhece o autor no
prefácio, é "sempre a mesma", dá ensejo a
uma densa e rica exploração dos afetos e
valores humanos: psicologia clássica da
consciência, problemática moral da relação
amorosa, critica psicossocial do relaciona-
mento entre homem e mulher. Está monta-
do o palco interior para combates que,
embora dolorosos, lá têm seu encanto per-
verso: "Quase sempre, para estarmos bem
interiormente, travestimos nossa impotên-
cia e nossa fraqueza em cálculos e sistemas:
isto satisfaz a porção dc nós que é, por
assim dizer, espectadora da outra".

Benjamin Constant: obra introspectiva e sentimental

No jogo dc autocrítica e autocompla-
cência, desenrola-se um processo em que
Adolpho é. ao mesmo tempo, réu. promo-
tor e advogado de defesa. Boa parte do
debate centra-se na questão da sinceridade.
virtude sempre exaltada, mas sempre viyen-
ciada de forma ambígua: na prática, o
personagem se sente constrangido ao exer-
cicio constante da dissimulação; no fundo,
apresenta-se como um "caráter natural",
Índole franca e lastreada das melhores in-
tenções: "Não quero de modo algum d es-
culpar-me. condeno-me com mais severida-

de do que qualquer outro em meu lugar:
mas ao menos posso afirmar aqui solene-
mente que jamais agi por cálculo, e que
sempre me guiaram sentimentos verdadei-
tos e puros. Como é possível que. com tais
sentimentos, eu não tenha produzido senão
infelicidade, para mim e para os outros?"

As coisas são ainda mais complicadas
porque Elleonora e Adolpho não estão sós:
um terceiro personagem paira onipresente
sobre eles. introduzindo em toda parte seu
olho severo c opaco: a opinião pública.
Apesar de apresentá-la como hipócrita,
medíocre c incomprccnsiva. è a seu império
que termina por se curvar o juízo da obra.
no diagnóstico enunciado pela "carta ao
editor": "A infelicidade de Elleonora prova
que o sentimento mais apaixonado nao
poderia lutar contra a ordem da coisas. A
sociedade é por demais poderosa, repro-
duz-se sob muitas formas, impõe amargu-
ras demais ao amor que não tenha saneio-
nado."

A intenção pedagógica do romance, su-
gerida no "ensaio sobre o caráter e o efeito
moral da obra" com que o autor prefaciou

a 2' edição, é proble-Reprodução matjzacja pela reitera-
da constatação dc que"não há absolutamen-
te uma unidade com-
pleta no homem c qua-
se nunca alguém pode
ser totalmente sincero
ou totalmente doloso".
A tendência ao aforN-
mo, generalizando
constantemente os mo-
tivos psicomorais, or-
ganiza o esforço de
análise, que entretanto
esbarra na consciência
difusa e perplexa de
seus próprios limites, e
ai encontra sua sutileza
ambigua: em que os
abismos insondáveis
da alma humana
abrem no panorama
da reflexão moral um
horizonte trágico c im-
pedem que se dê res-
posta efetiva ás qties-
tões cruciais. A
tentativa de racionali-
za^ão reflui então so-
bre a pura violência
dos sentimentos. Tal é
o veredicto do "edi-
tor", que aceita publi-
car o livro "como uma
história bastante real
da miséria do coração
humano", mas não
deixa de condenar a

um só tempo o narrador c sua história: "A

grande questão da vida é a dor que se
causa, e a metafísica mais engenhosa não
justifica o homem que dilacerou o coração
que o amava. Ademais, eu odeio essa fatui-
dade de um espírito que crê desculpar o
que explica; odeio essa vaidade que se ocu-
pa de si própria, relatando o mal que pro-
porcionou. que tem a pretensão de se lazer
lamentar, descrevendo-sc, e que, planando
indestrutivel em meio às ruínas, se analisa
ao invés de se arrepender."
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5555555 com Grande Otalp. Paulo Jort • Jardal FMkv 1969. Os iwciowfldanf. com Jos6 Witker e Paulo Cfcar Pereio. 1971.
s AdaptacSo do Irvrode Mirio da Andrade e uma reMtura oswakfcana da Baseado noa -Autos da devassa. nos textos dos poetas Tom As AntAnio

obra do autor do Macunairrw. , Gonzafla. Claudio Manuel da Costa e AJvarenga Peixotoe no Romancmro
dbhwHrntSSaa. da Cecilia Mwrefles.

Adaptação do livro
obra do autor de A*
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A relação do cinema de Joaquim Pedro de Andrade com a literatura brasileira

David França Mendes e
Liliane Heynemann

Encerra-se 

hoje, na Cinemateca
do MAM, o ciclo de filmes,
palestras e debates que se pro-

pôs a rever a obra do cineasta Joa-
quim Pedro de Andrade, realizador de
Macunauna. Guerra conjugai e O lio-
nicm do Pau-Brasil. Uma revisão que,
paradoxal, mais que novas leituras de
seus filmes aponta para o futuro, mais
para a obra a fazer que para o realiza-
do. Joaquim foi o mais modernista
dos autores do Cinema Novo, o mais
talentoso tradutor da nossa literatura
para a tela. Nada disso é novo. O que
de novo parece emergir do debate é a
sensação de que essa obra, interrompi-
da pela morte, continua apontando
para fora e, de certa forma, continua a
se fazer.

Dois projetos de adaptação literária
ocuparam os últimos anos de vida de
Joaquim Pedro de Andrade: Casa
grande e senzala, de Gilberto Freyre, e
os seis volumes de memórias de Pedro
Nava. Casa grande e senzala, um estu-
do sobre o Brasil colonial impregnado
da subjetividade de Freyre, tem por
contraponto o fluxo proustiano do
memorialismo de Nava, que, buscan-
do a memória mais intima e mais pes-
soai. acaba construindo o lugar onde
um Brasil mítico, atualizado em chei-
ros, colégios, velhas tias, empregadas e
literatura, pinle constituir-se em fato
localizado num tempo: história.

Gilberto Freyre quer ser exato,
cientifico. Aos relatos dos viajantes
somam-se outros documentos "incon-

testáveis". Relações sexuais e culiná-
rias entre Índios, africanos e portugue-
ses são o material com que Freyre
tenta contar uma "gênese" do homem
brasileiro. Pedro Nava é o viajante
ilo seu próprio relato. A história, em
todos os sentidos (da estória à história,
e vice-versa), começa com seu nasci-
mento. O indivíduo funda a história.
A narrativa é fundada na percepção
extremamente especifica do sabor de
comidas, corpos e livros.

Ambos partem de minúcias para
encarnar o homem brasileiro e um
homem brasileiro. Gilberto Freyre lê o
Brasil com o olhar etnocêntrico do
senhor branco, cego aos múltiplos
pontos-de-vista. Pedro Nava le a si
mesmo com o múltiplo olhar do ro-
mancista e acaba atingindo outros al-
vos. bem menos pessoais. Em busca do
histórico, Freyre não ultrapassa o

O cineasta
Joaquim Pedro
de Andrade foi
um mestre da
adaptação
literária para o
cinema

ponto-de-vista individual. Nava en-
controu uma forma do histórico na
busca da memória pessoal.

Filmar é. entre outras coisas, esco-
lher um ponto-de-vista. Enquadrar o
real a partir de uma determinada posi-
ção, contruindo um olhar. Ao escolher
seus interlocutores — Nava e Freyre
— Joaquim Pedro torna evidente o
problema que atravessa toda a sua
obra — o Brasil e um brasileiro, o ator
e o cenário — ao mesmo tempo em
que enfrenta uma questão sumamente
cinematográfica: de onde observar, e o
que? A pretensa imparcialidade de
Freyre, seu cientificismo, e a ironia
amarga dc Nava, combinados, são os
elementos que compõem o olhar, loca-
lizando-o num mesmo país: esse que è
preciso narrar, com o cuidado de ser
fiel aos fatos e irreverente aos fatos, ao
mesmo tempo. Um olhar filiado ao
modernismo brasileiro que o supera.

Os iwoowndut— com José Wilkef a Paulo César Prneio. 1971.
noa Autos da devassa, nos textos dos poetas Tomás Antônio

Gonzaga, Claúd» Manuel da Costa • Alvarenga Peixoto e no Romanceiro
da inconfidência, de Cecilia MeiraHes.

David França Mendes, critico e cineasta, c
Liliane Heynemann. jornalista e pesquisado-
ru, trabalham atualmente numa pe\quisa v>-
hre o processo de adaptação literária em
Joaquim Pedro de Andrade, dentro do pro-
grania de pesquisa do CetexjEscola de Co-
municação, l FKJ.

O podre a a moça, com Helena Inês e Paulo José, 1965. Adaptação
do poema Negro amor. de Carlos Drummond de Andrade, sobre a paixão
entre uma mulher e um jovem padre numa pequena cidade

Antropofagia literária

Guerra conjugai, com Carlos Gregório. Lima Duarte e ítala Nandi,
1974 Adaptação de diversos contos de Dalton Trevisan, extraídos de
vários de seus livros..
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de turma visionária, ao retomar mo-
delos '"clássicos-* de apreensão da rea-
lidade. como a historiografia e a so-
ciologia.

Para Andrci Tarkovski. filmar c
"esculpir o tempo": o trabalho criati-
vo tio cineasta ò encontrar os fluxos, a
"pressão" especifica do tempo dentro
do plano, como o escultor descobre os
veios da pedra. Nava e Freyre se mos-
tram. também desse ponto-de-vista,
escolhas "cinematográficas", na medi-
da em que suas obras procuram tema-
ti/ar e manipular o tempo. A memória
é um instrumento capa/, de fixar re-
construir o real no tempo O cinema é
outro.

O cinema de Joaquim Pedro de An-
drade, o teatro de Nelson Rodrigues, a
música de Caetano Veloso, a poesia de
Oswald de Andrade, os objetos de Hé-
lio Oiticica e os lllmes de Glauber
Rocha são formas originais, totalmen-
te di\ersas entre si, de um acerto-de-
contas entre história e subjetividade
em condições brasileiras. A boçalida-
de do Brasil, a beleza, o som. a cor. a
sujeira, a profunda Iriste/.a e o imenso
delirio de \i\er no interior de um pa-
rado.xo histórico, o "grande labirinto"
de Oiticica, a "terra em transe" de
Glauber, tudo isso que move e sempre
moveu o melhor da nossa arte e o pior
da nossa cultura e vida social: o gran-
de desafio do artista brasileiro è e
sempre foi dar conta, simultaneamen-
te. do horror e do fascínio que o Brasil
lhe provoca.

A subjetividade produto do mundo,
o mundo investido da subjetividade,
"tudo ao mesmo tempo agora". O que
se impõe — e se realiza nesses autores
— é a solução original do impasse.
Fundir, num processo de choque bru-
tal. os dois lados da equação sem cair
nem no reducionismo militante e as-
séptico nem no subjetivismo apático e
catártico. Paulo Martins, protagonista
de Terra cm transe, interpretado por
Jardel Filho, vive/morre esse impasse,
expresso com precisão nos belos ver-
sos de Mario Faustino que Glauber
incluiu no filme como se fossem de
Paulo: "Não conseguiu firmar o nobre
pacto/ entre o Cosmo sangrento e a
alma pura gladiador defunto mas in-
tacto tanta violência, mas tanta ter-
nura". Autores como Joaquim, Nel-
son. Caetano. Oiticica. Glauber e
Oswald tiveram melhor sorte que Pau-
lo Martins. Fncontraram suas manei-
ras de "firmar o nobre pacto".

O cinema de Joaquim Pedro de An-
drade permanece vivo. em filmes, ro-
teiros e projetos, como uma das mais
belas e radicais aventuras da antropo-
fagia. como uma das mais originais
tentativas de síntese e desconstruçao
do estranho mundo em que vi\cmos. o
dia-a-dia e a história, a guerra conju-
cal e a alegria do povo. G
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Entregue à 
própria 

sorte

O Estado não pode eximir-se de custear o ensino público

l.uiz Oswaldo Rodrigues e José
.Maurício Machado da Silva

De olho no que ele imagina ser o
Primeiro Mundo, o governo quer
mudar a Constituição para realizar
transformações na atual estrutura
da universidade brasileira. O go-
verno promete uma apetitosa "au-

tonomia universitária", que conte-
ria, segundo ele, tudo de bom e
moderno, como eficiência, produti-
vidade, agilidade e outras qualida-
des que fazem parte do ideário pu-
blicitário atual.

A proposta de emenda à Consti-
tuição pretende destinar à univer-
sidade um percentual fixo da recei-
ta resultante de impostos, da parte
já vinculada á educação. Ao invés
do compromisso de cobrir o custo
operacional real do ensino pú-
blico de terceiro grau. o go-
verno entregaria uma quantia
fixa. assinando embaixo: vi-
rem-se. Além dos salários e
das despesas de custeio e no-
\os investimentos, este fixo
pagaria as aposentadorias e
pensões, apesar de serem des-
contados de 8% a 12% dos
salários de todos os funciona-
rios a título de seguridade so-
ciai.

A intenção do governo de
destinar verbas altamente in-
suficientes ás universidades
federais, pode ser lida no seu
comportamento nestes dois
anos — nos quais diminuiu as
verbas em 60% e os salários
em 75% — ou na sua exposi-
çáo de motivos, na qual diz
que as universidades deverão
"buscar fontes alternativas de fi-
nanciamento, através da necessá-
ria interação com a comunidade".
Quer dizer, buscar a iniciativa pri-
vada. esta espécie de panacéia do
atual governo. Além de cobrar
mensalidades, é óbvio.

Segundo depoimento da reitora
da UFMG, Vanessa Guimarães
Pinto, no Senado Federal, mesmo
nos Estados Unidos as empresas

Luiz Oi na/lio Rodrigues (LOR) é cartu-
nista. Doutor em Medicina peta Escola Puulis-
ta de Medicina e professor da UFMG.
José Maurício Machado da Silva é Mestre em
Matemática e Presidente da .4PUBH/UF\IG
- Associação Profissional dos Docentes da
Universidade Federal de Minas Gerais.

privadas só aplicam nas universi-
dades o equivalente a quatro por
cento do que é investido pelo go-
verno federal. Sem dúvida, "as em-
presas privadas têm objetivos a
curto prazo e somente um governo
nacional pode apoiar a ciência,
realizando, assim, um investimento
crucial para o futuro bem-estar dos
cidadãos", esclarece Frank Press,
presidente da Academia de Ciên-
cias dos Estados Vlnidos. Além dis-
so, estudos recentes junto ás indús-
trias norte-americanas mostram que
os investimentos federais têm uma
rentabilidade da ordem de 30% ao
ano, que retornam na forma de be-
neficios para a sociedade como um
todo.

Portanto, parece que a realidade
não acompanha o raciocínio do go-

I

verno. Ao pretender ficar livre da
responsabilidade de custear o ensi-
no público, o governo vai contra
suas próprias fontes inspiradoras
que são os paises do Primeiro
Mundo. Se aprovada esta emenda
do governo, provavelmente veria-
mos a universidade reduzindo pro-
gressivamente sua capacidade fi-
nanceira, o que resultaria em perda
de autonomia e mais inef iciencia.

Ao desvincular os servidores
universitários do regime jurídico
único, dos demais servidores fede-
rais, o governo pretende exclui-los
da isonomia salarial entre os três

poderes, já prevista na Constitui-
ção. Uma vez que os salários das
autarquias são os mais defasados,
portanto teriam as maiores corre-
ções relativas na aplicação da iso-
nomia, a contenção de despesas re-
sultante dessa manobra permitiria
ao governo mais verbas para serem
entregues à iniciativa privada, de
acordo com seu plano econômico
privatizante.

Ao criar um novo sistema jurídi-
co para o pessoal das universida-
des, a emenda do governo pretende
acabar com a sua estabilidade e
aposentadoria integrais, ignorando
que estes são requisitos fundamen-
tais para que os profissionais uni-
versitários possam investir em suas
carreiras a longo prazo. Além dis-
so, a estabilidade adquirida pelos

docentes, após concurso pú-
blico. é essencial para permi-
tir-lhes o livre exercício inte-
lectual e a liberdade de
expressão, sem a ingerência
dos governantes. Ao tentar
copiar novamente o Primeiro
Mundo, o governo escolhe pa-
ra a sua versão apenas a parte
que lhe interessa: lá. entre os
desenvolvidos, onde não há
estabilidade no emprego, há,
cm contrapartida, um grande
mercado de trabalho e salá-
rios suficientemente altos pa-
ra permitirem outras formas
de aposentadoria.

Se é para conceder autono-
mia basta cumprir a Consti-
tuição, eliminando-se os de-
cretos, leis e outras normas
anteriores que impedem o seu
exercício. S-c é para melhorar
a eficiência das universidades

públicas, basta destinar a elas os
recursos adequados, inclusive salá-
rios dignos. Basta que seja elabora-
do o plano de carreira e instituído
o piso salarial nacional, como pre-
vê a Constituição. Cabe á universi-
dade pública modernizar o sistema
gerencial, exigir qualificação e de-
sempenho nas progressões funcio-
nais, e otimizar a utilização de pes-
soaf. espaço físico c equipamentos.
Ninguém pode negar que os ho-
mens-gabiru. que vivem na perife-
ria de Recife sejam "autônomos" e
"eficientes": o governo não inter-
fere na sua miséria e, afinal, eles
conseguem sobreviver do lixo. E
viva a autonomia e a eficiência. D

Assinatura Jornal do Brasil
M acac
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10 MIL LIVRÒS PELA METADE DO PREÇO
SUPER PROMOÇÃO 2X1

STUDIO LIVROS
Visconde de Pira/â. 426-A • Rua do Calete. 314 • Norte Shopping. 2" Piso

JORNAL DO BRASIL . .n>0 5 92 13 Idéias/LIVROS & ENSAIOS



DEPOIMENTO

último númc-

Oro 
da revista

E.x te n x íi o,
editada pela Ponlifi-
cia Universidade Ca-
tólica de Minas Ge-
rais, tra/ um dossiê
sobre o pensador
francês Michcl Fou-
cault. Trata-se do
compêndio das con-
ferências feitas du-
rante o curso Michcl
Foucault: razão e c/es-
razão, realizado du-
rante o primeiro se-
mestre do ano
passado. A professo-,ra Sal ma Ta n nus
Muchail. da PUC de

op8nl^€>

M I C II E L
KOUCAULT
R A Z Ã O E
DKSRAZÀO

i
Sao Paulo, apresenta a trajetória intelectual de Fou-cault desde História da loucura até os volumes daHistoria da sexualidade. Loucura e imperialismo darazão c o titulo do ensaio do professor José de Anchie-ta C orrêa, da Universidade Federal de Minas GeraisJa o psicologo mineiro Oscar Cirino detem-sc noexame dos tres volumes da História da sexualidade. Osdois últimos artigos têm como tema a antipsiquiatria esao assinados por Célio Garcia e por Sérgio Laia.ambos psicanalistas em Belo Horizonte.

O maior destaque deste número de Extensão éentretanto, o texto inédito da palestra que Foucault fezno Hospital Santa Clara, cm Belo Horizonte, cm 30 demaio de 1973. A palestra está reproduzida no originalem francês e em tradução para o português. Completaa edição uma bibliografia de Foucault e das obrasescritas sobre ele em português. Os interessados
exemPlar devem escrever para Ediçõesl UC -MG, Pontifícia Universidade Católica de MinasGerais, Pro-reitoria de Extensão, à Av. Dom JoséGaspar, 500. Belo Horizonte. 30.550. Ou então telefo-nar para (031) 319-1216.

Campui

Amazônia: sociedade, natu-
reza c cultura é o seminário
que a Biblioteca Nacional pro-moverá de I" dcjunho até dia
I-, sempre ás I8h30, com a
participação de Orlando Vai-
verde. Marcos Barros, Riba-
m.ir Freire c Fernando Henri-
que Cardoso, entre outros.

Silviano Santiago fará. nes-
ta terça-feira, ás 18 h. uma
palestra sobre seu mais recente
livro. I ina história de família.
como parte do projeto Arte nu
cumpus da UFF A palestraserá no auditório do campus
do Gragoatá, bloco I), térreo,

| em Niterói.
Também na UFF, uma sé-

rie de palestras sobre a Ama-
zóma vao acontecer durante
os dc/ primeiros dias dc junho,
sempre ás 15 h. no Instituto de
Geocicncias. a Av. Litorânea,
s n°. São Domingos.
I A I- undaçào Oswaldo Cru/
(Hocru/) oferece, neste seuun-
do semestre. IM) vagas paracursos na área da saúde. As
inscrições ja estão abertas e os
telefones para informações são
-''0-0085 e 590-3789, ramal
2058
¦ Mana Lui/a Falabela é a
palestrante desta quinta-feira,

ás 17 h, nos Seminários de
História da Arte promovidos
pelo Museu Nacional de Belas
Artes. Ela falará sobre o lema
Da mimesis à abstração e o
ingresso custará CrS 5.000.00.
8 Prossegue ate 14.6 o encon-
tro Rio ciência (J2, no Fórum
de Ciência e Cultura da UFRJ.
Maiores informações pelo tele-
fone 295-1595.
¦ O arquiteto Nireu Cavai-

ca mi fará uma palestra nesta
quarta-feira, ás 18h30, sobre a
evolução urbanística do Rio
de Janeiro, especificamente
dos bairros de Laranjeiras e do
Cosníe Velho, no Arquivo Ge-
ral d.i (. idade, à Rua Amoroso
Lima, 15. Cidade Nova. Na
ocasião, será firmado convê-
nio entre o Arquivo e a UFF
para incentivar a pesquisa nos
cursos de graduação nas áreas'
de arquitetura e arquivologia.

O professor e critico de ar-les plásticas Mario Antonio
Barata foi homenageado on-
tem com o titulo de professoremérito da UFRJ

A quem possa interessar: o
42" Congresso Nacional da
UNE está sendo realizado este
fim dc semana no estádio Caio
Martins, em Niterói.

Marcelo Delia \irttt. com sucursais

Um ladrão neurótico
O que acontece quando uma psicanalista é assaltada em seu consultório

Den ise Ma ura no

Lá 

estava eu em meu
consultório batalhan-
do o pão, os livros, as

viagens e as festas de cada
dia, quando um toque insis-
tente na porta me faz inter-
romper a sessão. Lá fora um
homem alto, mulato, bem-
vestido, cheio de anéis e pul-seiras lançava um olhar
curioso pela janelinha da
porta, me perguntava qualminha linha de trabalho e me
pedia uma entrevista.

Algo me soou estranho,
aquele olhar, tantas pratas,...Entretanto, diante da sofisti-
cação da pergunta sobre mi-
nha linha de trabalho, inda-
guei quem o havia indicado a
mim, ao que ele respondeu
que havia presta-
do serviços de
instalação em
uma firma do
prédio e obser-
vou meu nome
no quadro da
portaria. Assim,
como estava pre-
cisando se tratar,
veio me procu-
rar. Disse-lhe
que estava no
meio de uma ses-
são e que, se ele
quisesse, poderia
levar meu telefo-
ne para marcar
uma hora. Ele
guarda o meu
cartão, agradece

curioso. O anjo da guarda me
chama a atenção.

Eis que um dia antes do
dia marcado, quando estou
saindo do prédio do cônsul-
tório, sou abordada por ele.
agora sem tantas pulseiras,
dizendo: "Oh doutora! Eu
estive aqui cedo, procurando
a senhora, mas não te encon-
trei, ai resolvi tentar agora. É
que eu estou muito tenso,
muito nervoso, a senhora
não é a minha psicanalista?
Então eu vim procurar a se-
nhora." Ao que eu digo:"Olha, nós ainda não con-
versamos sobre isto, o hora-
rio que combinamos é ama-
nhã." Ele diz então: "Tudo
bem, eu espero. Amanhã es-
tou aí sem falta."

Chega o grande dia. Âs
13h lá estava ele pontual-
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e sai. E eu volto ao meu
dia-a-dia.

Duas semanas se passamaté que aquele homem bata
novamente em minha porta,no momento em que eu espe-
rava um cliente atrasado.
Novamente pela janelinha,
me diz que perdeu meu car-
tão, mas gostaria de marcar
uma hora. Abro a porta, fa-
ço-o entrar, e insisto na per-
guriía sobre como chegou até
mim, ao que ele repete o que
já havia dito anteriormente.
Ofereço-lhe então um horá-
rio para dai uns quatro dias.
Ele, agradecido, comenta:

Eu não conheço a senhora,
mas quem sabe foi meu anjo
da guarda que me trouxe até
aqui? Registro o comentário

Dertise Maitrano è psicanalista ecoordenadora da Agenda de
psicanálise e autora dc Circulação
psicanalitica (Imago, 1992)

14

mente. Faço-o entrar e ele
mal senta e me diz:

— Olha, doutora, eu estou
aqui porque estou precisandodesabafar. Sinto que eu ain-
da não me encontrei. É. não
me encontrei comigo mesmo.
Não sei quem sou. Há três
anos atrás eu fui mandado
embora do emprego no qualeu já estava há 10 anos. Gos-
tava de lá. Foi de repente, memandaram embora não sei
por quê, não me deram expli-
cação nenhuma. O meu tra-
balho, eu fazia direito. De lá
pra cá, a minha vida denrin-
golou. Não consegui mais me
fixar em emprego nenhum.
Eu tento, mas nao sei, não
consigo. Eu que já tive uma
casa, hoje moro num quarti-nho. E eu ainda tenho queajudar a minha mãe, porqueela vive de pensão do INPS.
que não dá pra nada. A ver-
dade é que a coisa começou aapertar, eu comecei a fazer

besteiras, uma besteira atrás
da outra. Ainda bem que a
senhora não tem gravadoraqui. A senhora sabe... eu co-
mecei a praticar delitos, co-
meter assaltos. Eu vou dizer
a verdade pra senhora: Euvim aqui pra te assaltar.

Me olha nos olhos e silen-
cia.

Eu, impávida, na minha
cadeira de analista, susten-tando aquele olhar, pensava:Denise, é tudo material psi-canalítico, escute o discurso
insciente!

O silêncio se prolonga até
que eu, depois de um respirar
profundo, cal-ma-men-te
pergunto:

Assaltar, mas como é
isto?

É te assaltar. Não sei
qual será sua reação. Não sei

se você vai gri-
tar. reagir. Mas.
eu te prendo no
banheiro, deixo
a chave na sala
de espera, e o
próximo que en-
trar te solta. Eu
estou precisando
de dinheiro para
pagar o meu alu-
guei. a senhoria
me apertou, por

. isso ontem eu es-
i tive aqui. A se-

nhora percebeu
que eu estou com
menos pulseiras?
Eu tive que ven-
der quase todas.
Eu estou vendo

que não ha tantas coisas as-
sim pra eu levar, mas eu levo
o que der. levo dinheiro, você
me faz um cheque...

Eu, insisto, só sabia que
precisava fazê-lo falar:Mas como seria isso?

Ao que ele retruca rapida-
mente:

A senhora não está
acreditando? Dentro desta
capanga, eu tenho uma arma.
Veja!

Vai abrindo o zíper da boi-
sa e antes que o real exploda
o discurso, eu me apresso em
dizer:

Você está me falando, e
eu estou aqui, escutando.

Ele então pára o movimen-
to e diz:

Olha, eu, até hoje, nun-
ca matei ninguém (reparei no
até hoje). Uma vez, quan-do assaltei uma senhora no
elevador, ela me perguntou
porque estava fazendo aqui-
lo. A pergunta ficou na mi-
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nha cabeça, mas cu assaltei
mesmo. Outra vez, eu estava
no apartamento de uma mo-
ça, com a porta trancada, co-
mo aqui. Todas as jóias dela,
o dinheiro, já estavam na mi-
nha capanga. Mas aí, ela mc
envolveu, e cu acabei tran-
sando com cia e não levei
nada. Saí injuriado!

Meu coração dispara, cu
tento respirar cada vez mais
pausada e profundamente
buscando me manter na mi-
nha posição. Diante do "in-

juriado", ele se detém, e eu
pergunto:

Injuriado?
É, na verdade também

me sinto injuriado quando
roubo, não gosto. Mas é um
impulso incontrolável, e, se
não executo, aí fico ainda
com mais raiva, mc sentindo
pior. Eu sei que vou acabar
sendo preso, e continuo.

Preso? Você quer?
É, talvez eu queira me

prender, já pensei nisso.
Prender o quê?
É uma boa pergunta...

talvez eu queira prender algo
em mim... não sei o quê. FZ,
continuando, mas como
quem desvia, diz: "Bom, eu
vi no quadro da portaria Psi-
canalista e pensei: 

"Eu vou
assaltar essa Psicanalista, e ai
eu estou aqui, è só isso."

Psicanalista? Por que
psicanalista?

Não sei... talvez eu este-
ja precisando desabafar tam-
bém, mas, olhe, já deve estar
na sua hora, vamos resolver
isso.

Ao que retru-
co, argumentan-
do que eu ainda
tinha algum tem-
po. Disse isso
pois percebi que,
naquele momen-
to, ainda faltava
um tempo de re-
flexão, ainda se
fazia imperioso
assaltar.

Ele reage à
minha resposta
creio que com
um certo espanto
e também um
certo alívio que
deixou transpa-
recer quando me
perguntou se a
obra do banhei-
ro que ele havia
observado,
quando da mar-
cação da entre-
vista, já havia
terminado. Eu
respondo que
não, e ele comen-
ta então sobre
umas dores no
rim que anda

sentindo e sobre estar toman-
do um chá que sua avó reco-
mendava. E>ou corda a essa
conversa, e ele começa a falar
dessa avó, qualificando-a co-
mo uma grande pessoa e, por
fim, apresenta a questão:

Mas e dai, o que que eu
faço? Eu te assalto, eu volto
aqui pra gente conversar?

Ao que eu digo:
Sobre você me assaltar,

o que que eu posso te falar?
Agora, sobre você voltar
aqui pra gente conversar, eu
acho difícil, porque, como
você me falou, você está de-
sempregado, e eu cobro a
sessão, sobrevivo desse tra-
balho. Já investi muito nessa

"Não 
sei se

você vai gritar,
reagir. Estou

precisando de

dinheiro para

pagar o aluguel

profissão e preciso cobrar à
altura. O que eu posso fazer
se você realmente quiser ver
que impulso é esse que te in-
comoda, como você está nis-
so, enfim, se você quiser fazer
uma análise, tiver esse desejo,
eu posso e te indicar um lu-
gar simples, sem ostentações,
uma clinica social onde o
custo desse tratamento é bem
mais baixo, mas o nivel dos
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profissionais é muito bom.
onde há pessoas muito com-
petentes.

Elle me escuta atentamente, e
depois de uma breve pausa me
pergunta como quem não quer
nada: „Onde e esse lugar?

Há um na Tijuca.
Ele me olha nos olhos e diz:

E aí, cu te assalto ou
não?

Eu silencio, nada respondo.
Ele, em seguida:

Olha, eu não vou te as-
saltar não. Você foi muito le-
gal, muito gente comigo. Eu te
desejo é toda sorte do mundo.
Você vai ter muito sucesso, eu
tenho certeza! Mas vem cá, vo-
cê não desconfiou quando um
cara como eu, um cara de cor,
quis marcar uma consulta?

Ah sei! Um cara como
você. um cara de cor, não pode
querer fazer análise. Digo sor-
rindo. Ele, também sorrindo,
fala^ 

^ venja(jCi você deve ter
clientes de cor. Eu não vou
tomar mais o seu tempo. Bom,
pelo menos, você vai ter algu-
ma coisa pra contar pros seus
colegas, não é?

Se levanta, me estende a
mão endossando os votos de
felicidade que eu, aliviada, lhe
retribuo sinceramente.

Ele sai, eu tranco a porta, e,
retornando dessa viagem deli-
rante, eu desmonto, no divã.
Haviam passado 45 minutos.

Meses se passam até que
cu, instigada pelos colegas e
pelas idéias que nessa aventu-
ra sobrevoaram a minha ca-
beça, resolvesse aterrissar
num papel aquela viagem que
certamente pode ser vista e
pensada através de muitas to-
madas de cena. Entretanto,
não me estenderei em elucu-
brações. Com a sensação do
meu dever cumprido, deixo a
vocês essa tarefa. Apenas gos-
taria de observar é que eu
creio que o que mais me as-
sentou no meu lugar de ana-
lista foi perceber que aquele
homem se vestiria com a ca-
misa que os meus olhos atri-
buíssem, e o esperado por ele
era novamente vestir a roupa
que o nosso doce mundo cão
já o havia imputado. Ele era
mulato, desempregado e eus-
pido estupidamente do siste-
ma de produção sem justifica-
tivas, convocado amplamente
pelo marketing, e sabe Deus
por que forças, ocultas, in-
conscientes e não, a assumir o
lugar do marginal. E lá estava
ele pronto para jogar esse jo-
go, jogo viciado, de cartas
marcadas. Era preciso não
responder a essa demanda;
não jogar esse jogo. Era ur-
gente tanto pra mim quanto
pra ele que eu não lhe disses-
se: você é isso. ?
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Antônio Tox*x*es

Era nome

de Jesus

elendo Vinícius,
aqui citado de
memória (des-

culpe qualquer coisa),
em O dia da Criação:"Hoje é sábado, e ama-
nhã é domingo/a vida
vem em ondas como o
mar/e Deus Nosso Se-
nhor Jesus Cristo/mor-
reu na cruz para nos
salvar."

Agora estes versos têm outras versões, ou-
tras leituras. Uma delas está numa carta de
um leitor do JB, chamado Elio Veltroni. E
que pode ser assinada por milhões de brasi-
leiros:

"Jesus Nazareno, fdho de Deus. morreu
na cruz, traído por Judas Iscariotes, seu dis-
cípulo, instigado pelos fariseus.

Jesus Maria Pereira de Medeiros, deste
pais, também filho de Deus, morreu na fila.
traído por quem teve o seu voto de confian-
ça."

Leio isto, paro e penso: 1992 anos separam
estas duas mortes. Vinte séculos depois da
primeira, o tempo dos crucificados não mor-
reu.

O presidente da República mostra na TV o
seu rosto condoído pelo morto mais recente.
Talvez o nosso Jesus o tenha feito lembrar-se
de outro. A crucificação, porém, continua na
fila. Esta mesma fila que ainda vai levar
muito candidato a angariar voto e os expio-
radores da fé a faturarem um punhado de
dólares. Em nome de Jesus. Teria Ele morri-
do na cruz para nos salvar, ou para engordar
as contas bancárias dos espertos? A nação,
ajoelhada, nunca parou para fazer esta per-
gunta.

Mas paremos aqui. Para ouvir, da lavra de
Marino Pinto, uma página musical do nosso
cancioneiro popular, através do Serviço de
Alto-Falantes A Voz do Brasil:

Aos pés da Santa Cruz,
você se ajoelhou.
Em nome de Jesus,
um grande amor você jurou.
Jurou, mas não cumpriu,
fingiu e me enganou.
Pra mim você mentiu,
pra Deus você pecou.
O coração tem razões
que a própria razão desconhece.

A gente faz promessas c juras
e depois esquece.
Seguindo o nosso principio,
você também prometeu.
Chegou até a jurar um grande amor
e depois esqueceu.
Dedique isto a quem achar de direito. E do

jeito que voce quiser. Com amor e carinho ou
indignação. Uma santa, sagrada, cristã in-
dignação.

Idéias/LIVROS &'E5N*SA10S



CARTAS

Revista 
'Complemento'

arabéns ao Idéias pelas duas pagi-

Pnas 
de Marcelo Delia Nina e Mário

Pontes (16.5.1992) sobre as três fa-
ces do escritor Silviano Santiago, que aca-
Ki de lançar Urna história de família. Co-
mo tive o privilégio de conviver com
ele durante certa época, em Belo Hori-
,'<>nte, gostaria de contribuir com alguns
reparos.

Diz a matéria que Silviano. "ao lado
dos amigos Ezcquiel M. Neves e Afton-
m> Romano de Sant'Anna, fundou a revis-
1,1 Complemento, na qual escreve como
critico cinematográfico, antes de fa/er sua
c.\pcriència como diretor de um filme de
vanguarda intitulado Estudo tf / ".

\ época da fundação de Complemen-
ia. no entanto, AíTonso Romano talvez
estivesse mais preocupado com a Bíblia, e
não cm Belo Horizonte, mas cm Juiz de
I ora. onde dava os primeiros passos rumo
,i uma carreira de pastor protestante que
nunca se materializou.

Quando Affonso desembarcou cm Beio
Horizonte, inicialmente para trabalhar co-
mo repórter do Diário </•• Minas, a revista
|á existia, fundada por Silviano. Ezequiel.
Fheotónio dos Santos (então Thcotônio
Júnior), Maurício Gomes Leite, Heitor
Martins. Jo>é Nilo Tavares, João Marsch-
ner. Ar) Xavier, Augusto IX'gois e ou-
lios.

Naqueles dias. o próprio Affonso. ain-
da marcado pela formação religiosa, talvez
considerasse a revista excessivamente jo-
vein e leviana. Embora convivesse com
todos nós no dia-a-dia (nos jornais, na
I aculdade de l ilosofia, nos bares, na rua),
evitou colaborar cm Complemento e. mais
tarde, preferiu Tendência, feita por gente
mais velha, já com certa reputação nos
meios intelectuais (Fábio Lucas, A/Tonso
\vila, Ruv MourAo. Fritz Teixeira c até

I milio Moura, que se referia à nossa gera-
s.io como "os passarinhos").

íambém não é verdade que Silviano
publicava criticas de cinema em Com-
;>/i mento. Escreveu sobre cinema no jornal
O nutriu, na Revista de cinema e na Revis-
m de cultura cinematográfica Hm Cem-
plemento. mostrou a vocação de fiecionista
nos irés primeiros números (com "A duas
\o/es". "Irmãos" e "Narrativa") e de
P»vta no quarto ("A ilha", sob o pseudo-

nimo de Antônio Nogueira, os dois nomes
que Fernando Pessoa não usava).

Esses pequenos reparos não são fei-
tos em favor — ou em detrimento -— de
ninguém, apenas para restabelecer a ver-
dade. Não chegam a ser relevantes, como
nem sempre tinha relevância o conteúdo
de Complemento — criticada uma vez co-
mo "absurdamente vazia de conteúdo'.
mas também defendida pela "honestida-
de" e "capacidade de autocrítica" (que
Heitor Martins considerou "o eixo central
de todo o grupo").

Arquivo

Affonso Romuno cle SanCAnna

Desde logo fora observada, a cada
edição da revista (que saia aos trancos
e barrancos, entre 1955 e 1958. um nú-
mero por ano apesar de se dizer tri-
mestral). a "pronunciada diversidade in-
terna". A I g u é m e s c r e v e u ainda,
referindo-se à "linha de conduta" do pes-
soai de Complemento, que "o amadureci-
mento prematuro, quando desorientado e
servil às tendências mais doentias da nossa

natureza, impede a verdade e plena matu-
ridade psicológica da personalidade huina-
na".

Claro que a frase, deliberadamente ain-
higua. buscava relacionar as atitudes inte-
lectuais ao comportamento pouco ortodo-
xo de pessoas — outra característica do
grupo, que de certa forma Ivan Ângelo
retratou cm A festa. Acusação parecida
foi a de "excesso de inteligência sem a
correspondente vivência". E mais: "esteti-
cismo", "influência americana", "cscapis-
mo". Ou: "o conceito de ética desses jo-
vens é completamente diferente do mesmo
conceito das gerações antecedentes". Eles
foram acusados ainda de ignorar "o surto
profundo de nacionalismo que abala tixla
a opinião pública brasileira".

Complemento chegou a ser o centro
de uma polêmica, ainda que circunscrita
aos limites da província. Das avaliações do
período, a mais precisa pode ter sido a que
destacava a "diversidade interna". O gru-
po se considerava uma continuação da
geração Edifício, sendo clara a ascendência
intelectual do poeta Jacques do Prado
Brandão sobre a maioria (em especial.
Silviano Santiago), mas foi aquela di-
versidade que. de certa forma, permi-
tiu sua sobrevivência ainda por algum
tempo (compensando o êxodo de alguns
com a chegada de outros), mesmo sem a
revista. Na literatura, no jornalismo, na
Universidade, nas artes plásticas, no cine-
ma, na música, no teatro, na dança.

A diversidade explica as trajetórias pos-
teriores tão distintas de uma geração de
mineiros que está hoje na sua quinta déca-
da, espalhada pelo Brasil — e pelo mundo.
Alguns, como Silviano, fundaram a revista
ou escreviam nela (entre eles, Ivan Ângelo,
Frederico Morais, Flávio Pinto Vieira, Te-
resinha Alves Pereira. Pierre Santos, Silvio
Castanheira, Valmiki Villcla, Décimo de
Castro. Ricardo Salles. além dos já cita-
dos). Outros, como Affonso, nunca o fize-
ram embora estivessem próximos (inclusi-
ve Carlos Kroeber. Jota Dángclo, Klaus
Vianna. Raimundo Fernandes, Newton
Silva, Guy de Almeida, Afonso Torres,
Carlos Dênis e os jovens católicos lidera-
dos por Herbert de Souza).

Aquela convivência nos anos 50 mar-
cou todos nós. E pode ter sido marcan-
te.também para Belo Horizonte, que ainda
hoje parece lembrar a geração Complemen-
to quase como um estado de espirito. Ar-
gemiro Ferreira. Rio
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Nelson Motta
Compositor e produtor de música

¦ Estou lendo, com um certo esforço.
Memorial do convento, de José
Saramago. Não estou gostando, é
realmente chato, ao contrário de outro
liv ro de Saramago que li recentemente
e gostei muito. História do cerco de
Lisboa. Um livro maravilhoso, que
recomendo, è Os eleitos, de Tom
Wolfe. sobre os pilotos americanos
pioneiros mandados ao espaço.

r •
v <>

Adda Di Almeida
Sócia da livraria Alpharrábio
¦ Leio Aos trancos e barrancos, a
história do Brasil neste século, sob a
ótica do sempre brilhante Darcv
Ribeiro. Rclcio A descoberta do mundo.
textos de Clarice Lispector publicados
no JORNAL DO BRASIL entre 1967
c 1973. um liv ro maravilhoso e
original, fiel retrato da autora.

EP^I

I 

I

Arthur Ornar
Cineasta
¦ Leio Lições sobre a analítica do
sublime, de Jcan-l rançois Lyotard, da
Galilée. O liv ro funciona como um
banco de idéias que me estimula no
trabalho de som e música que preparo
para o Centro Cultural Banco do
Brasil, intitulado Silêncios tio Brasil, e
pensado à luz das categorias do
sublime, da exaltação e do silencio.
Leio também, em voz alta, as cenas de
carnificina cetácea descritas em Moby
Diek. de Herman Melville.
deliciosamente chocantes para
qualquer ccoKigisia.
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O polêmico'A última
tantaçioda

Cristo' ganha
horário nobrt

nesta domingo
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ESTE TRABALHO. A AQUALUNG

ESTÁ ABRINDO MAIS UMA LOJA.

AGORA NO RIO SUL.
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VOCÊ CONTRIBUIR COM A SOBRE-
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CONTINUE PARTICIPANDO COM-

PRANDO OS NOVOS PRODUTOS
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A censura mostra sua nova face

Pode 

haver mais do que mera coincidên-
cia. Quatro capítulos da minissérie

Anos dourados, de Gilberto Braga, foram bar-

rados pelos circuitos internos da Globo. Não

por acaso os capítulos se referiam aos eventos

de dezembro de 1968, mais especificamente à

dura repressão política que se seguiu à edição

do AI-5. Enquanto isso, a produção do Pro-

grama Legal recebia a incumbência de reestru-

turar por completo, em texto e imagem, uma

de suas próximas edições, inteiramente dedica-

da à cidade de Brasília. Parece que há modos

permitidos, e outros não, de se abordar a

pitoresca capital da República.
Pode haver mais do que mera coincidência

nessas repentinas mudanças. Oficialmente, nin-

guém confirma e ninguém comenta, mas muito

se sussurra sobre a tesoura que anda à solta nos

bastidores globais. São muitas as instâncias

internas de controle da emissora. Em tempos

de flagrante instabilidade, com escândalos es-

pocando todo dia na mídia, aparecem formas

ainda mais sutis de controle ideológico, que

quase induzem os autores à autocensura. São

memorandos internos que avisam: isto é per-
mitido, aquilo não. Tudo na surdina, sem que
se divulgem as razões, sem que se mencionem

os responsáveis. Se nos anos 70 a TV conviveu,

em relações nem sempre amistosas, com os

departamentos de censura dos governos milita-

res, agora, na década de 90, convive-se com

instâncias ainda mais sinuosas de controle,

cercadas por um espesso silêncio. Não se ousa

falar em censura interna. Mas que outro nome

se poderia dar a esses cortes repentinos?
A TV brasileira (e sobretudo a Rede Globo)

tem se revelado corajosa o bastante para en-

frentar o desafio de tematizar ficcionalmente a

sociedade brasileira contemporânea. Já se disse
— com razão — que á teledramaturgia tem

sido muito mais ágil do que a literatura recente

em produzir um perfil ficcional da elite brasi-

leira, com olhar altamente crítico. Esse tem

sido um dos méritos de Gilberto Braga: traba-

lhar no limite do permitido pelo padrão global,
desafiando o notório conservadorismo do pú-
blico televisivo brasileiro. Também o Progra-

ma Legal tem se pautado pela resistência ao

humor estereotipado, pela recusa do bordão e

pela abordagem crítica de comportamentos.

Que a produção desses programas seja cercada

por controles obscuros, por métodos silencio-

sos, sem que os critérios de cortes sejam aber-

tamente discutidos, é o que se tem a lamentar.

A impressão é a de que democracia parece não

ter lugar nos corredores internos da TV.

' MARlLIA 
MARTINS

m

LIT
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Novela das oito

A bonita Daniela Perez volta à
cena.

Na novela Clube de mulheres,
de Glória Perez, será Yasmim, ir-
mã de Paloma (Cristiana Olivei-
ra): "Ela é completamente dife-

- /- -

Aguinaldo Silva, Ana Maria
Moretzsohn e Ricardo Linhares
em clima de "você decide". Defi-
nem, esta semana, qual o final de
Pedra sobre pedra,
m Além de Be th Goulart e Gui-
lhcrme Karam também integram o
elenco da peça Lucrécia: o veneno
dos Bòrgias, de Paulo César Couti-
nho: Tadeu Aguiar. Hélio Ari e
Marcelo Serrado. O espetáculo
tem estréia prevista para setembro,
na Casa de Cultura Laura Alvim.

O SBT acaba de encomendar
à agência carioca Retrato uma
pesquisa sobre o Jornal do SBT
— leia-se telejornal apresentado
por Lilian Witte Fibe.

Flávio Marinho comemora,
amanhã, mais um aniversário. A
festa para os amigos televisivos só
acontece semana que vem.

4 o TV Programa

rente da Yara, personagem que fiz
em O dono do mundo. No início da
trama é apaixonada por Caio (Fá-
bio Assunção) mas depois, por
conta de uma briga familiar, eles
se separam..."

No visual, a atriz vai sur-
preender com modelitos no me-
lhor estilo peruinha de ser...

Já está acertado: Fausto Silva
será uma das atrações da pro-
gramação de final de ano da
Globo. Vai apresentar o Reveil-
lon do Fauslão por conta do su-
cesso de 91.

Este mês Luís Melodia será
uma das atrações da TV Manche-
te. A emissora gravou um especial
do artista na quadra da Escola de
Samba Estácio de Sá.

A TVA acaba de fechar con-
trato de exclusividade com a Walt
Disney Studios para exibição, em
agosto, de seus filmes e desenhos.

Dia Io de julho os Trapalhões
aterrissam nas bancas. O gibi Di-
di volta para o futuro, lançado
ano passado, será relançado pela
Editora Abril. As aventuras do
trio trapalhão satirizam a série de
filmes De volta para o futuro.

RÁPIDAS

ÜWGENTE

André Arruda
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Agendão

A TV Bandeirantes tem
programadas pelo menos
quatro atrações musicais de
peso.

No próximo sábado, às
22h, transmite ao vivo de Paris

o show do grupo Guns N'Ro-
ses (foto). Dia 26 de junho, é a
vez do Dire Straits, direto de
Basiléia (Suíça). Em julho, dia
21, Elton John, de Barcelona
(Espanha) e dia 2 de agosto,
Genesis e Phil Collins, de Han-
nover (Alemanha).

No escurinho

do teatro...

Carla Marins (foto) já tem

planos para depois da novela
Pedra sobre pedra.

A peça Imaginária, novo
texto de Geraldinho Carnei-
ro, que estréia em agosto no
Espaço Sérgio Porto.

A atriz vai dividir a cena
com Bel Kutner, Bianca
Byington, Felipe Camargo e
Guilherme Leme. A direção é
de Márcio Vianna.

Detalhe: a peça se passa
no escuro e os espectadores Ê
vão assistir deitados. g~3

Aprendiz de

economista

Chico Anysio está procu-
rando apartamento. Esta se-
mana, o humorista foi duas
vezes a um luxuoso condomí-
nio no Jardim Botânico dar
uma olhadela numa superco-
bertura.

Ao saber do preço (US$
900 mil), regateou. Ofereceu
US$ 780 mil. Há quem diga

que o humorista aprendeu as
táticas antiinflacionárias com
a mulher e ex-ministra Zélia
Cardoso de Mello.

Ao vivo

A GloboSat vai transmi-
tir Concerto para vida, dia 7
de junho, direto do anfitea-
tro do Estádio de Remo da
Lagoa. O espetáculo reuni-
rá Plácido Domingo, Wyn-
ton Marsalis, Tom Jobim,
Gal Costa e Júlio Bocca. O
evento, com duas horas de
duração, será apresentado

por Jeremy Irons, vencedor
do Oscar de 91. A produ-
ção é da TV Plus.

V3



PING PONG • BEATRIZ SEGALL

Quatro anos depois Ba es-

tréia, a novela Vale tudo, de

Gilberto Braga, que está

sendo reprisada na TV Glo-
bo, continua superatual. A

protagonista Odete Roit-

man, então nem se fala...

Capaz de qualquer coisa

para alcançar seus objeti-

vos, a megera traz de volta à

cena Beatriz Segall, afasta-

da da telinha há um ano,

desde que terminou Barriga
de aluguel. Em julho a atriz

começa a gravar as primei-
ras cenas da novela Clube de

mulheres, de Glória Perez.
O Brasil de hoje continua

igual ao de 1988 ou piorou?
Piorou bastante. Hoje te-

mos a corrupção, a falta de

respeito com o público por

parte do governo, a insegu-

rança pelas questões familia-
res e pessoais do presidente.

Você acha que Odete

Roitman representa a falta

de ética que impera no país?
Totalmente. Ela foi a

primeira demonstração pú-
blica e aberta dos mecanis-

mos de corrupção. Para

mim esse é o grande valor

da novela.
Barriga de aluguel teran-

nou há um ano. De lá pra cá,

você está sem trabalhar. Co-

mo é que está dando para
sobreviver com essa crise que
está âí*^

Isso faz parte da minha

vida pessoal. Prefiro não

responder.
Você nasceu de família

classe média tijucana e foi

professora em Santo Cristo.
Para interpretar tão bem

personagens sofisticadas vo-

cê fez algum tipo de labora-

tório ou é só talento?

Quem diz que eu sou
sofisticada? Eu mesma não
sei. Agora por exemplo, é
uma pena que você esteja
falando comigo pelo tele-
fone, porque se pudesse
ver a roupa que estou ves-

tindo...
Depois de um casamento

de 28 anos você decidiu se
separar. Foi difícil recome-

çar?
Uma separação não é

brincadeira, mas às vezes é

para melhor...
Daí em diante por onde

andou seu coração?
Solto pelo mundo.
Como você vê o amor e o

sexo na idade madura?
Como eu via aos 30 anos:

uma coisa muito boa. Para

mim não mudou nada. Aliás,

eu continuo tendo 30 anos e

pretendo ficar nessa por mui-
to tempo.

Você tem três filhos e

continua super em forma.
Faz algum tipo de ginástica,
musculação, dieta?

Todo dia pela manhã fa-

ço uma ginástica que eu

mesma inventei. Também

gosto muito de andar. Fora

isso, não faço nenhuma die-
ta especial.

Recomenda a cirurgia

plástica para todas as mulhe-
res ou só para as atrizes?

Tudo que pode melhorar
a vida da gente deve ser fei-

to.
Você tem algum convite

para televisão ou peça de

teatro?
Eu ia fazer uma peça que

a Maria Adelaide Amaral
está escrevendo, mas fui

convidada para a próxima

Flavio HodrlQUflS
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novela das oito da Glória

Perez. Então preferi deixar

para fazer teatro ano que
vem. Sou muito preguiçosa.

£ mais uma personagem
sofisticada?

Bem, como a Helena

Gastai é a figurinista da

novela, o mais provável é

que eu apareça bem vesti-

da. Stela é professora uni-
versitária. Uma mulher fe-

liz, bem resolvida, alegre e

simpática. E que namora

garotões.
O que você acha de namo-

rar garotões?

Eu não teria paciência...
Dizem que o seu movi-

mento de sobrancelhas é pa-
recido com o da Bette Davis.
Você concorda?

Tenho outras coisas pare-
cidas com ela. Por exemplo,

gostava muito dos papéis que
ela fazia e que são muito pa-
recidos com os que eu faço.

Mas você se inspirou na

Bette Davis para fazer as vi-

lãs das novelas?
Não. Nunca pensei nisso.

As pessoas é que costumam
fazer essa comparação.

Geminianos

O Cinemania do próximo
sábado prestará uma home-

nagem aos geminianos que
fizeram sucesso no telão tra-

balhando juntos.
Entre eles, Marylin Mon-

roe e Laurence Olivier (O

príncipe encantado)', Wander-

léa e Erasmo Carlos (Roberto
Carlos e o diamante cor de

rosa); Vincent Price, Christo-

pher Lee e Peter Cushing (A
casa do terror); Maria Bethâ-

nia, Hugo Carvana e Chico

Buarque de Hollanda (Quan-
do o carnaval chegar); Jeremy

Irons, que é do signo de vir-

gem mas tem ascendente em

gêmeos, não resistiu e contra-

cenou com ele mesmo em

Gemêos, mórbida semelhança.

Onde está

Wally?
Os wallymaniacos vão a-

do-rar...
O famoso Wally dos li-

vros de Martin Handford,
sucesso editorial internado-
nal, virou desenho animado
e agora chega à telinha dos
brasileiros.

A partir de 7 de junho, o

canal Multishow da Globo-
Sat exibe Where's Wally?, o

primeiro da série de 13 his-
tórias dirigida por Dan
Spencer.

Produção inglesa de
1991, mostra as
aventuras do personagem
pelo mundo e pelo tempo.
Os desenhos são legendados
e serão exibidos sempre aos
domingos, às 19h30.
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O apresentador faz o casal ie encontrar e namorar no palco do SBTÒ apresentador faz o casal se encontrar e namorar no palco do SBT

Um cupido chamado Silvio Santos

APOENAN RODRIGUES

Por 
uma questão ética, os nomes

dos candidatos ao novo quadro
Quer namorar comigo?, que vai ao ar às
15h dentro do Programa Silvio Santos,
não são revelados pelo diretor Alberto
Luiz. Mas entre as cerca de mil cartas

que já chegaram à produção do quadro,
ele acumula histórias bem originais. Pá-
ra espanto do próprio diretor, a maioria
dos espectadores que está em busca de
uma cara metade não é mulher. "Calcu-

lo que 60% são homens", diz o diretor.
Ele cadastrou pelo menos 60 casais de
São Paulo e Rio que toparam participar
no seguinte sistema: a pessoa escreve

para o SBT dando o nome e endereço da
mulher ou homem que quer namorar.
Em seguida, através de telegrama, a pro-
dução entra em contato com a pessoa
visada, perguntando se ela aceita partici-
par, sem saber quem, do outro lado, está
empenhado em armar o laço.

Das histórias de amor platônico Al-
berto Luiz destaca uma semelhante á do
filme Estação doçura, do alemão Percy
Adlon, em que a personagem principal
se apaixona por um condutor de metrô e

passa a traçar um plano estratégico de
conquista do rapaz. No caso brasileiro,
uma moça do interior paulista, separada
e mãe de dois filhos, escreveu ao progra-
ma falando do seu interesse por um mo-
torista de ônibus urbano. Fulminada pe-
la paixão à distância, há meses a moça

toma chuva e chega atrasada ao traba-

lho só para tomar o ônibus conduzido

por ele. Em São Paulo, um homem apai-
xonou-se pela manicure do salão onde
corta o cabelo. Desde então não parou
mais de fazer as unhas. "Ele diz que
quando ela pega nas mãos dele o mundo
se transforma", adianta Alberto Luiz.

Os casos de amor, conforme a pri-
meira amostra de cartas, não enxergam
barreiras, tanto econômicas como de
idade. O diretor conta que um militar de
meia idade teve a sorte ou azar de ser

padrinho de formatura de uma moça
com metade da idade dele. Resultado:
desenvolveu uma paixão arrasadora por
ela. O mesmo aconteceu com um moto-
rista de táxi de S4 anos que se apaixonou

por uma passageira de 16. "Aí não deu,
nós resolvemos desbaratinar o caso". O
carteiro que se apaixonou pela moça da
casa onde costumar entregar cartas teve
mais sorte. Ele escreveu ao programa e
ela concordou, com uma ponta de des-
confiança de que seu Don Juan seja o tal
carteiro.

O cenário criado pelos cenógrafos do
SBT foi imaginado para desinibir a parte
alvejada. Não faltaram imensos cora-

ções vermelhos desenhados no chão e
um chafariz rosa com jatos fálicos, fora
de intenção. Antes dos encontros fatais
— com desfechos de encanto ou desen-
canto — os candidatôs que escreveram
ao programa testam sua coragem numa
cabine à prova de som, numa espera
nervosa para saber se a outra pessoa
veio ou não, e se serão aceitos ou esno-
bados. Em nome do coração tem gente
que faz de tudo.

0 charme

assassino de

um 
psicopata

MONA BITTENCOURT

Um 
cidadão acima de qual-

quer suspeita, Donato
Menezes (Miguel Falabella), res-
taurador de obras de arte, tem
uma estranha obsessão: matar
mulheres vestidas de noiva. A ta-
ra tem origem em uma decepção:
às vésperas de se casar, Donato
descobriu que sua noiva o traía.
Esta é a trama de As noivas de
Copacabana, minissérie de Dias
Gomes, Ferreira Gullar e Marcí-
lio Moraes, que estréia nesta ter-

ça-feira, às 22h30, na Globo.
A história que será mostrada

em 16 capítulos, sempre de terça a
sexta-feira, começa quando Do-
nato já fez duas vítimas e tem no
seu encalço o detetive França

(Reginaldo Faria). A tática usada

pelo assassino, um homem muito
bem conceituado, rodeado de
amigos e noivo de Cinara (Patrí-
cia Pillar), é das mais sórdidas.
Pelos anúncios de venda de vesti-
dos de noiva publicados nos cias-
sificados dos jornais, ele descobre
as mulheres e durante algum tem-

po observa a movimentação de
suas vítimas. Familiarizado com
seus hábitos, ele se aproxima,
compra o vestido de noiva e seduz
as mulheres. Depois de algum
tempo de romance, Donato faz
com que suas vítimas usem o ves-
tido e, então, as estrangula, dei-
xando os corpos na escadaria de
uma igreja em Copacabana.

Em sua sanha assassina, Do-
nato mata os mais variados ti-

pos de mulheres. Desde a humil-
de empregada, Rita (Maria
Gladys), até a socialite Kátia

(Chistiane Torloni), passando
pela professora Marilene (Tássia
Camargo), e a filha de um pas-
tor protestante, Fátima (Ana
Beatriz Nogueira). Esta última é
a única que consegue escapar.
Baseado em seu testemunho,
Donato é preso e julgado mas,
por falta de provas, é libertado.
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Donato (Falabella) engana até a noiva Cinara (Patrícia Pil

História de

violência feita

com sutileza

promotora

Ai- 
noivas de Copacabana, que já se

chamou Obsessão, "é uma reflexão

sobre a impunidade". A frase é do autor

Dias Gomes, que se baseou em um fato

real para escrever a história. Só que no

caso verdadeiro, o assassino morava em

Niterói, foi julgado, condenado e enviado

para o manicômio judiciário, de onde

conseguiu fugir. Na minissérie, Donato é

absolvido no primeiro julgamento, por

falta de provas. Volta ao banco dos réus

por esforço do detetive França, mas torna

a ser libertado. "Não 
pude fugir da reali-

dade", explicou Dias Gomes, que preten-
de fazer o público refletir sobre a impuni-

dade no país.
A minissérie foi dirigida pelo cineasta

Roberto Farias, com a colaboração dos

filhos Maurício e Mauro Farias. Apesar

da história violenta, o diretor garante que
tudo foi feito com muita delicadeza, com

muito bom gosto. 
"Não vamos mostrar a

violência pela violência. Procuramos ana-

lisar o comportamento humano. Desven-

dar esse poço escuro que é a mente huma-

na", explica.
Na pele do psicopata Donato, Miguel

Falabella está vivendo seu papel mais difí-

cil em 11 anos de carreira. "Gosto de

papéis fortes, mas este foi uma tourada.

Foi muito difícil compor o personagem.
Não tinha onde me inspirar. Fui buscá-lo

na fantasia. Tive que acordar os meus

monstros", comenta o ator, que se confes-

sou extenuado com as gravações.
A história traz de volta à tela a atriz

Marieta Severo, afastada da TV desde

Que rei sou eu? Marieta interpreta uma

promotora durante o julgamento de Do-

nato. A atriz adorou o convite do diretor

Roberto Farias: "Sempre 
gostei de filmes

de tribunal e tinha muita vontade de in-

terpretar uma advogada. Para mim, essa

participação é como a realização de uma

fantasia", comemora a atriz, que já está

escalada para a nova novela das 19h,

Deus nos acuda, escrita por Sílvio de

Abreu.
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^WImi^) 
com suaa maldadas, Spinoza (Abujamra) poda aa dar bam

A incoerência na 
pele 

de um rei

Não é culpa delas. "Quero ser o rei da
incoerência", repete ele, logo depois de di-
zer que não aceita fazer qualquer coisa. Seu

critério para aceitar um texto para dirigir
ou um papel para atuar é de que eles sejam,

por mais incrível que isso possa parecer,
"qualquer coisa". Abujamra cultiva sua in-
coerência e gosta da incompreensão que, na

maioria das vezes, provoca. 
"Eu me divirto

sempre", repete o senhor sexagenário que
olha o país e o mundo sem esperança. "Essa

palavra não existe para mim", amarga, sen-
tado no sofá do 28° andar do apart-hotel ¦

onde está hospedado. De sua janela descor-
tina-se uma bela vista para a Lagoa Rodrí-

go de Freitas — "que é bonita" —, o Cristo
Redentor 7— "que é bonito, mas não é
importante" — e o Jockey Club — "que é

importante".
' O turbilhão de frases de efeito (suas ou

de outros autores) não pára. 
"Quem tem

mais medo da mudança do que da desgraça
não impede a desgraça", diz, citando Max
Frisch. "Meu critério é errar com classe",
esclarece. "Ser ator é ser uma obra de arte
em si mesmo", define. "Minha opção é a
mediocridade", afirma, concluindo, pouco
depois, a conversa: "a vida é sua, estrague-a
como quiser".

ANA CLAUDIA SOUZA

Não 
é a tarefa mais fácil do. mundo

conversar com Antônio Abujamra.

Mas pode ser uma das coisas mais agradá-
veis e bem-humoradas bater papo com o

famoso, polêmico, incoerente e simpático

(deste último adjetivo ele não deve gostar)
Mestre Abu. "As 

pessoas não querem falar

do que sou, mas da imagem que elas acham

que eu tenho", diz ele, logo no início da

conversa. Então, sem pré-concepções, quem
é Antônio Abujamra? "Sou uma pessoa que
não quer encalhar dentro de si".

Aos 60 anos de idade, 40 de profissão e
dezenas de peças de teatro na bagagem, o
diretor e ator Antônio Abujamra tem a
marcít da polêmica. 

"Ele é muito irreveren-
te", diz a sempre atenta Belinha, com quem
está casado há três décadas (para ele a
união já dura 36 anos, mas pelas contas
dela são 30 de casamento, mais cinco de
namoro). "Antônio está sempre em ebuli-

ção", atesta a mulher que, nas entrevistas,
fica por perto, dirigindo o marido — quer
seja maneirando o tom das declarações ou

palpitando pelo melhor ângulo da foto.
"Acho ótimo ele ser assim, mas as pessoas,
às vezes, não entendem".

8 O TV Programa

Vilão faz escola

gg m possibilidade da cruel-
3^ dade e da violência é o

que mais me diverte", diz Antô-

nio Abujamra sobre o inescru-

puloso juiz Spinoza, seu perso-
nagem em Amazônia — Parte II,
da Manchete. Com texto rechea-
do de citações (bem ao estilo do
ator), Spinoza tem aprontado na
novela dirigida por Tizuka Ya-
masaki. Manipulando a lei, o

juiz levou Peçanha (Leonardo
Villar) à falência e confundiu-o a

ponto do ex-comerciante se sen-
tir culpado por crimes que não
cometeu. Foi além. Casou com a

jovem Maria Luisa (Júlia Lem-
mertz) chantageando-a e, de

quebra, tramou a morte da ex-a-
mante Rosana (Maria Sílvia).
Perto das suas, as maldades de
Ryan (José de Abreu), outro vi-
lão de Amazônia, parecem brin-
cadeira de criança.

"Minha interpretação tem

que ser uma visão crítica do
mundo", ensina Abujamra, para
quem Amazônia está "indo mui-
to bem", apesar dos poucos afa-

gos que tem recebido do Ibope.
"Esse 

pôquer das pessoas assisti-
rem ou não eu desisti de enten-
der", ignora. "Acho 

que a Tizu-
ka (a quem Abujamra costuma
chamar de mãe do Jaspion) con-
seguiu criar um momento na te-
levisão que realmente não é o
comum em novelas", opina. O
que torna Amazônia incomum?
"O fato das pessoas não assisti-
rem", diz, optando mais uma
vez pela incoerência.

Na reta final da novela, o
destino de Spinoza pode não ser
o xadrez, como aponta a escrito-
ra Regina Braga. "É bobagem

punir nessa altura dos aconteci-
mentos, quando a realidade do
lado de fora é tão mais louca",
explica. "No final, Spinoza pode
sair candidato a deputado fede-
ral", insinua. Para Abujamra,
depois que Amazônia terminar,
há os ensaios da peça O retrato
de Gertrud Stein quando jovem,
estréia de agosto no Centro Cul-
tural Banco do Brasil, além de
outros projetos teatrais. Sem
contar a possibilidade de, na
própria Manchete, fazer um

programa de entrevistas chama-
do O provocador. 

"Sou mais um

provocador do que um modera-
dor", define-se. Quem se habilita
a ficar na mira do bom e velho
Mestre Abu?
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Novidades e muita torcida pelo Brasil

Quem 
assistir à TV esta semana não morrerá de

tédio. Mesmo que as produções se pareçam entre

si. duas novas estréias chamam a atenção na Globo. A

novela Despedida de solteiro, na segunda, e a minissérie

Noivas de Copacabana. na terça, têm seus primeiros capí-

tulos caprichados para conquistar, de saída, os telespecta-

dores de todo país.
Não faltarão jogos na agenda de esporte que começa

com a charmosa corrida do Grande Prêmio de Mônaco, a

ser transmitida domingo pela Globo: e. como ponto alto,

exibe o torneio pré-olímpico de basquete, domingo, às

12h45, e na madrugada de domingo para segunda, às 4h.

A Globo e a Bandeirantes mostram a técnica e a garra das

meninas que conquistaram a torcida nacional. O fim de

semana reserva ainda uma partida emocionante com a

T

equipe brasileira de vôlei masculino, que enfrenta os

campeões mundiais da Itália.

Quem prefere a polêmica passa a tarde de sabado em

casa, curtindo os Titãs, convidados especiais de Shock. na

Manchete. Se a Globo não mudar de idéia na última hora,

como vem fazendo nos últimos tempos, é bem possível

que a próxima Terça nobre seja mesmo a do Casseta c

Planeta. Eles apresentam suas atrações diretamente da
"Amazônia, o Xingu do mundo . E vale a pena conferir

se o vice-presidente dos Estados Unidos, Dan Quayle.

estava ou não com a razão quando criticou a serie

Murphv Broun. Dan não gostou nada da atitude de uma

mulher que decide ter um íilho sozinha. Pois Murphi

Brown passa aqui no Brasil também, quase escondida, na

TV Record, às 9h30 da matina.
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MENINAS DO BASQUETE EM AÇÃO
Arquivo

Senna conta com ruas estreitas para chegar à vitória

CHARME E VELOCIDADE EM MÔNACO

As meninas brasileiras do
basquete feminino enfrentam
neste domingo as mais fortes
adversárias na luta por uma
vaga nas Olimpíadas. O time
liderado por Paula e Hortên-
cia joga contra a China, com
transmissão da Globo e Ban-

deirantes direto da Espanha,
a partir de 12h30. Na ma-

drugada de domingo para
segunda, às quatro da mati-

na, as emissoras mostram o

jogo das brasileiras diante do

Zaire. A Bandeirantes mos-
tra o VT na segunda às 20h.

p- Vft •'

Paula joga pelo sonho olímpico

AGENDA DE DOMINGO

É senso comum que a Fór-
mula 1 ficou chata depois que
Mansell venceu as cinco pri-
meiras provas da temporada.
Mas é senso comum também

que o aristocrático GP de
Mônaco é um caso á parte. A
mais charmosa — e estressan-
te, segundo Ayrton Senna —

corrida da temporada vai ser
mostrada pela Globo neste

domingo, a partir das 10h30.
Será a grande chance de Sen-
na de quebrar a série de vitó-
rias de seu rival da Williams e
beber, pela quarta vez conse-
cutiva, ao lado das belas prin-
cesas Caroline e Stephanie, o
champanhe da vitória. No sá-
bado a emissora mostra os
treinos de formação do grid
de largada às 8h.

A 
seleção brasileira de vôlei masculino, depois de vencer

duas partidas contra a França, enfrenta neste fim de

semana o seu mais duro teste na preparação para as Olimpíadas.

O time de Giovanni. Tande e Marcelo Negrão joga contra a

poderosa Itália, campeã mundial e favorita ao ouro de Barcelo-

na As partidas são válidas pela Liga Mundial e a Bandeirantes

mostra ao vivo de São Paulo, sábado às 20h e domingo as 18h.

O 9h30 Camisa 9. De-
bates. (Rede OM).
O 10h15 Show do es-
porte. Abertura. (Ban-
deirantes).
O 10h30 Fórmula
3000. VT do GP de Sil-
verstone. (Bandeiran-
tes).
O 10h30 Fórmula 1.
GP de Mônaco. Ao vi-
vo. (Globo).
O 11 h Fórmula 3 in-
glesa Compacto da 7*
etapa. (Bandeirantes).
O 11h30 Fórmula
Indy. 500 milhas de
Indianápolis. Compac-
to. (Bandeirantes).
O 12h Automobile.
(Rede OM).
O 12h 15 Torneio pré-
olímpico de basquete
feminino. Boletim.
(Bandeirantes).
O 12h30 Mundo dos

esportes. Variedades.
(Manchete).
O 12h45 Torneio pré-
olímpico de basquete
feminino. Brasil x
China. Direto de Vigo,
Espanha. (Globo e Ban-
deirantes).
O 13h Esporte e açêo
Variedades. (Manchete).
O 14h Esportissimo.
Tênis. (Manchete).
O 14h30 Basquete
NBA. Cleveland x
Chicago Bulls. Com-
pacto. (Bandeiranes).
O 15h Record nos es-
portes. Variedades. (TV
Rio).
O 16h Boxe interna-
cional. Brasil x Ar-
gentina. Desafio entre
os lutadores dos dois
paises que irão às Olim-
piadas. Direto de Ameri-
cana, Sào Paulo (Ban-
deirantes).

O 17h Torneio inter-
nacional de basquete
masculino. Participam

'Brasil. Uruguai. Argenti-
na e Ucrânia. Direto de
Porto Alegre. (Manche-
te).
O 18h Liga Mundial
de vôlei masculino.
Brasil x Itália Direto
de São Paulo. (Bandei-
rantes).
O 21h20 Show de
gols. (Manchete).
O 22h Mesa redonda
Apresentação José Car-
los Araújo. (Rede OM).
O 22h20 Gols do Fan-
tástico (Globo).
O 0h25 Placar eletrô-
nico. Variedades. (Glo-
bo).
O 4h Torneio pré-
olímpico de basquete
feminino. Brasil x
Zaire. Ao vivo. (Globo e
Bandeirantes).
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Educativa

1VM Canal 2

7h43 O Execução do
Hino Nacional
Brasileiro

7h45 oTelecurso2°
Grau

Educativo
8h O Reencontro
Religioso. Apresentação do
Pastor Fanini
8h30 O O Mundo da

Ciência
Documentário. Hoje: A lecno-
logia revolucionando a arte e a
história
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
Curso 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 Io
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 Lanterna Mágica
Vídeos, documentários e curta-
metragens. Apresentação de
Tereza Freire
17h O As Fantásticas

Aventuras do
Barão de
Münchausen

Filme
18h O Especial Sivuca e

Orquestra
Sinfônica da
Bahia

M usical. Hoje: O sanfoneiro sa-
eode o publico e apresenta um
arranjo novo paru 'Asa branca',
cm homenagem ao Rei do baião,
Luiz Gonzaga
19H30 O Documentário

Especial
Ultima saída para o Rio.
20h30 O Jazz Brasil
musical. Hoje: Luiz Melodia
21h30 O Rede Brasil -

Noite
Noticiário
22h o Sétima Arte
Filme I hora do diabo
0h o Ensaio
Musical Hoje: Jorge Benjor
y farte
1h O Execução do

Hino Nacional
Brasileiro

Globo

Canal 4

5H30 O Telecurso 2°
Grau

Educativo
6H45 O Um Novo tempo
7h05 O Menino, Quem

Foi Teu Mestre
Educativo
7h25 O Globo

Comunidade
Jornalístico sobre as comuni
dades
8h O Treino Oficial da

Fórmula 1
Esportivo. Hoje: Grande Prê-
mio de Mônaco
9h10 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
14h50 O Vídeo Show
Variedades sobre a TV. Apre-
sentação de Miguel Falabella
15H45 O Cinema Especial
Filme: 20.(XX) Léguas subnutri-
mis
18h O Felicidade
Novela de Manoel Carlos. Di-
reção de Denise Saraceni. Com
Maitê Proença, Tony Ramos,
Marcos Winter. Umberto
Magnani, Ariclê Perez. Herspn
Capri. Viviane Pasmanter. Ul-
timo capitulo
18h50 O Sinal Verde
Bolelim da Fórmula I
18H55 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, Ró-
mulo Arantes, Natália Lage
19H45 O RJ TV
Noticiário local
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 Ubiratam. Com Lima
Duarte, Eva Wilma, Maurício
Mattar, Adriana Esteves, Re-
nata Sorrah. Andréa Beltrão,
Marco Nanini. Eloisa Mafalda,
Carla Marins. Fábio Júnior
21H35 O Escolinha do

Professor
Raimundo

Humorístico apresentado por
Chico Anysio
22h35 O Supereine
Filme: Loura Lunsing dormiu
aqui
0H30 O Sessão de Gala
Filme: Assassinato em segundo
grau
2h10 O Grande Prêmio

da Itália de
Motociclismo

Esportivo. Compacto
2H30 O Corujão I
Filme: Minha bela domo
5h25 O Rin-Tin-Tin
Seriado. Hoje: I arma

Êümnehoto

M Canal 6

7h30 O Programação
Educativa

8h o Sessão
Super-Heróis

11 h O Jornada nas
Estrelas

12h O Maskman
12H25 O Manchete

Esportiva
12h40 o Movimento
Boletim das Olimpíadas de
Barcelona 92
12h45 O Edição da Tarde
Noticiário
13h30 O Deuses do

Olimpo
Documentário sobre as Olim-
piadas. A biografia de grandes
atletas
14H30 O VT Show
Os bastidores da TV. Apresen-
taçáo de Daniela Barbieri e
Andréa Richa.
15H30 O MilkShake
Musical. Apresentação de An-
gélica.
17H30 O Max Headroom
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. O drama de
famílias americanas em busca
da fama e da fortuna no mun-
do da indústria da moda. Com
Nancy Burnett, Susan Fia-
mery, Carrie Mitchum, Ethan
Wayne e John Mc Cook. Re-
prise
19h o Torneio

Internacional de
Basquete
Masculino

Esportivo. Participam Brasil.
Argentina, Uruguai e Ucrânia.
Direto de Porto Alegre/RS
20h O Rio em

Manchete
Noticiário. Apresentação de
Fábio Brunelli e Marisa Bas-
tos.
20H25 O Movimento
Boletim das Olimpíadas de
Barcelona
20h30 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
22h30 O Cinema Nacional
Filme: Ratos da lei
0h30 O Gente de

Expressão
Entrevistas. Apresentação de
Bruna Lombardi. Hoje: Daniel
Colm-Bendil. O lider 'Dannv, le
rougeda revolta estudantil de
maio ile 6S, no Franca
1h30 O Sala Vip
Filme: Meu pecado loi nascer

Bmndolrmntos

<§> Canal 7

5h O Programa
Educativo

5h30 O Igreja da Graça
Religioso
7h O Boa Vontade
Religioso. Apresentação de Jo-
sé Paiva Neto
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.
10h o Comédia
Seriado
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, show de su-
cessas e parada 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 Liga Mundial de

Vôlei Masculino
Esportivo. Hoje: Brasil x Itália
Ao vivo de São Paulo
22H30 O Hollywood Rock

in Concert
Musical. Apresentação de Tina
Roma. Hoje: Simple Truili —
Parle II. .-I segunda parle do
concerto de rock que reuniu os
grandes astros da música inter-
nacional para arrecadar fundos
para os curdos. Dure as atra-
ções: o grupo INXS. Sting.
Chris de Burglt, New Kids on
lhe Block, Rod Siewart. fiam-
mer. Paul Simon. Sinéad
0'Connor e Peter Gabriel
23H30 O Bandeirantes 25

Anos
Especial. Os acontecimentos
mais importantes da história da
televisão brasileira nas áreas de
jornalismo, esporte, música,
teatro, eventos e shows. Com
50 boletins, que irão ao ar ao
longo da programação: noti-
cias, fatos, eventos e curiosida-
des que marcaram a Bandei-
rantes. Incluindo musicais com
Milton Nascimento. Elis Regi-
na e Chico Buarque
0h30 O Sucesso Turismo
Entrevistas com João Dória Jr.
Hoje: Eurodisnev, o último e
mais moderno parque Disney do
mundo. Inaugurado no último
dia 12 de abril, em Marnela-
Vallêe, a JO quilômetros de Pa-
ris. centro de diversões ocupa
uma área de l'J43 hectares
1H30 o Valle Tudo
Entrevistas. Apresentação de
Luciano do Valle

Rede OM

Canal 9

7h30 o Um Novo Tempo
Educativo

8h o Posso Crer no
Amanhã

Religioso

8h15 O Escola Bíblica no
Ar

Religioso

8h30 O Renascer
Religioso

9h o Da Cidade ao
Sertão

Musical sertanejo. Forró, Iam-
bada. músicas rurais. Apresen-
tação de Plácido Ribeiro.

11 h o Programa
Sidney
Domingues

Entrevistas e informações sobre
turismo. Apresentação de Sid-
ney 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: Montanhas ardentes

16h O Multi Esporte
Esportivo

19h o Fala Brasil
Noticiário

19h45 o Manuela
Novela

20h45 o O Magnata
Novela

21h45 O Cocando o
Sábado

Auditório. Apresentação de
Leobor Corrêa

23h o Dose Dupla
Entrevistas. Apresentação de
Bob Coutinho

23h30 O CineOM
Filme: Che

Ioda a programação publica-da nesta edição é de responsa-
bilidade das emissoras

TV Educativa — Canal 2
l ei.: 2-42-1598

IV Globo — Canal 4
l ei.: 529-2857

TV Manchete — Canal 6
l ei.: 265-2012

TV Bandeirantes — Canal 7
Tel.: 542-2132

Rede OM — Canal 9
l ei.: 580-1536

SBT — Canal 11
l ei.: 580-0313

TV Rio — Canal 13
Tel.: 502-4616

MTV —Canal 24 UHF
Tel.:224-2737
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DANIEL COHN BENDIT CRITICA RIO-92
Arquivo

Daniel Cohn Ben-
dit, líder da revolta
estudantil na França,
em março de 1968, e,
nos anos 70, inte-

grante do movimento

pela legalização da
maconha e do haxixe,
é o convidado de
Bruna Lombardi, no
Gente de expressão,
na madrugada deste
sábado para domin-

go, às 0h30, na Man-
chete. Na entrevista
realizada em Paris,
Daniel, hoje vereador
em Frankfurt, na
Alemanha, revela,
entre outras coisas,

que é cético diante da
Rio-92, que classifica
de "grande missa in-
ternacionar.

k-'

B. •'.' VH., ¦ xj. :.i I,

MA

)aniel Cohn foi líder da revolta estudantil

BEN JOR ABRE

A TVE decidiu di-
vidir o programa En-
saio, dedicado a Jor-

ge Benjor, em dois. A
segunda parte vai ao
ar neste sábado, à
meia-noite, na TVE.
Jorge Benjor fala do

SEU CORAÇÃO MAIS UMA VEZ

mais importantes que
recebeu na sua carrei-

ra e canta, para delei-

te dos fâs, Que mara-

vilha, Chove chuva,

Fio maravilha, Bebe-

te, País Tropical.

mercado internacio-
nal e explica porque
decidiu trocar seu no-
me, para não ser mais
confundido com ou-
tra estrela da música:
George Benson. Re-
vela as influências

SAUDADES DA LOURA SEXY DO CINEMA

No dia Io de ju-
nho, Marylin Monroe
completaria 66 anos.
Para lembrar a data,
VT Show preparou
um clip com cenas

dos principais filmes

protagonizados pela
loura mais sexy do ci-
nema. No programa,
outro flashback para
matar as saudades

dos fãs do puro rock:
um clip com Elvis
Presley. cantando Li-
ke a bridge o ver troa-
ble water. Sábado.
14h30. na Manchete.

SBT

@
Canal 11

6h30 O Educativo
7h O Jornal do SBT
Reapresentação do último no-
liciário da noite.
7h27 O Boletim das

Olimpíadas
Informativo sobre as Olimpia-
das 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

Olimpíadas
Informativo sobre as Olimpia-
das de Barcelona de 92
10H45 O Show Maravilha
Infantil apresentado por Mara
Maravilha
12H44 O Minuto

Ecológico
12H45 O Chapolin
Seriado infantil
13H15 O Chaves
Seriado infantil
13h45 O Cinema em Casa
Filme: Um passo para o futuro
15h3Q O Boletim das

Olimpíadas
Informativo sobre as Olimpia-
das de Barcelona de 92
15H33 O Sessão Desenho
Desenhos. Apresentação da
Vovó Mafalda
16h O Dó Ré Mi
Infantil
16h30 O Show da Terra —

Rio 92
Musical com Marina. Milton
Nascimento e Pablo Milanez
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. Eugè-
nio Polgovsky. Felipe Colom-
bo. Diego Lu na e Billy
Mendez
21H20 O Alcançar uma

Estrela
Novela mexicana. Com Eduar-
do Capetillo, M ariana Garza.
Enrique Lizalde. Rita Macedo.
Andréa Legarrela
21H45 O A Estranha

Dama
Novela argentina. Com Jorge
Martinez, Luisa Kulliok. Gus-
tavo Garzòn. Raul Rizzo. Lita
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. Apresentação de

'. Goulart de Andrade

tv mo

Canal 13

6h O Programa
Educacional
MEC

Educativo
6H30 O O Despertar da

Fé
Religioso
8h O Primeira Sessão
Filme: O gaúcho
10h O Espaço Amador
Espaço para novos talentos
11 h o Os Moços e o

Velho
Debates. Apresentação de Jor-
ge Boa ventura
12h O Sessão de

Sábado
Filme: Gigantes em luta
14h O Programa Raul

Gil
Variedades. Apresentação de
Raul Gil
19h O Informe Rio
Noticiário local
19H20 O Jornal da Record
Noticiário nacional
20h O Isso é Hollywood
Série sobre os bastidores de
Hillywood
20H30 O Missão Alien
Seriado. Ficção cientilica
21H30 O Cine Rio
Filme: A máquina (lo amor
23H30 O Clip TV
Clips de cantores ou bandas.
Apresentação de Cristiane
Vianna

MTV

jS Canal 24UHF

11h oBigVid
Os grandes hits. Apresentação
de Otaviano
12h30 o Semana Rock
Retrospectiva semanal do
MTV no Ar
13h O Top 20 Brasil
Os clips mais pedidos durante a
semana. Apresentação de Cuca
15h O Cine MTV
Sobre cinema. Apresentação de
Cristiane Couto
15H30 O Vídeos
Clips. Apresentação de Thun-
derbird
18H30 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 semanal americana.
Apresentação de Cuca
20H30 O Dance MTV
Clips das músicas para dançar
Apresentação de Maria Paula
22h30 O Non Stop
Músicas cm intervalo comer-
ciai. Apresentação de Cuca
0h30 O Saturday Night

Life
Programa humorístico
1h O Vídeos

UMA CARREIRA DE RARAS PÉROLAS NEGRAS
Renan Cepeda

Luiz Melodia criou uma mar-
ca registrada na música popular
brasileira. Empresta sua voz in-
confundível às inúmeras compo-
sições. verdadeiras pérolas negras.
Neste sábado, às 20h30 na TVE,
Jazz Brasil apresenta o melhor do
repertório de Luiz Melodia, que
em 20 anos de carreira gravou
apenas sete discos. Magrelinha,
Estácio, holly Estácio, Pérola ne-

gra, serão interpretadas por Me-
lodia que estará no palco ao lado
de Renato Piau, na guitarra e
violão; Zezinho Moura, nos tecla-
dos; Humberto Araújo, no sax;
Fernando Gama, no baixo e Wil-
son Meireles, na bateria. iiz Melodia mostra seus sucessos

TV Programa O 11
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Educativa

TVÊ Canal 2

8h13 O Execução do
Hino Nacional

8h15 o Palavras da Vida
Religioso Apresentação de D.
Eugênio Sales
9h Educação em

Revista
Dirigido a professores de I"
(ir.tu. Apresentação de Vera
Barroso
9h30 C Vivendo
(ínentaçào. entrevistas e repor-
t.igcns sobre a terceira idade.
Apresentação de Jacyra Lucas
lOh c Concertos de

Domingo
\! usica erudita. Apresentação
Jc I avinia Ferraiollo. Hoje:
Dorival Lessa, Henrique l.is-
\ovski e C"arlos Alberto Rodri-
ifwv, interpretando Seringou .
ile Henrique Ltssoviski. e 'Ron-
do'. de Paul Hindeniith. além da
Orquestra Pró-Música do Rio
de Janeiro, com a rcgencia do
maestro Armando Prazeres,
apri sentando a 'Sintonia tf 4
em Mi BetnoL. de Brahnis. A
novidade do programa é um do-
íumeniúrio sobre o maestro C a-
nutrgo Cuarnieri
11h O Espaço Nacional
Musical. Hoje: Festival Eco —
\IS Com a finalissinui da mos-
ira de música sobre o meio am-
bicnte Realização da TVE de
Mato Grosso do Sul
14h oGIubGlub
Desenhos internacionais. Apre-
sentação de Gisela Arantes e
Carlos Mariano
14h30 Canta Conto
Jogos e brincadeiras educati-
\as Apresentação de Bia Be-
dran.
1 5h Rà Tim Bum
Infantil
15h30 O Mundo da Lua
Novela. Produção da TV Cul-
tara. São Paulo. Com Antônio
Fagundes e Gianfrancesco
üuamieri
16h O Lanterna Mágica
Vídeo, documentários e curta-
metragens. Apresentação de
Tere/a Freire
17h o Cinema de

Domingo
Filme: I longa noite de louai-
ras
19h O Vitrine
Informação e humor nos basti-
dores da TV
20h Em Algum Lugar

do Passado
Homenagem .i personalidades
do pais Hoje Luiz l eiga. Can-
t'<r . ompositor. repentista, con-
tador de causos' afamado, o au-
tor de Menino passarinho' e

\/i nino de Braçanafaz um ba-
lan^c de sua vida desde a fase ile
t;iaa de i ego a artista de sucesso
c ni tudo o pais. Luiz conta histõ-
ruis. ihz como começou sua uir-
rt ira artística c como está a mu-
suo sertane/a. com direito a
deputou ntos do radialista Adel-

on Ah es e o historiador de mu-
sua In lasconcelos.
22h Viva Terra Viva
Musical produzido em Ma-
naus. Amazonas, com partia-
paçào de Milton Nascimento,
Sting. entre outros.
0h30 O Execução do

Hino Nacional
Brasileiro

Qtobo

<S> Canal 4

6h20 O Educação em
Revista

Educativo
6H40 O Santa Missa em

seu Lar
Religioso
7h30 O Globo Ciência
Documentário. Hoje: Como as
universidades estão pondo em
prática suas idéias.
8h O Globo Ecologia
Documentário. Hoje: Asprinci-
pais dicas para o público partici-
par dos eventos paralelos da
Rio-92. Representantes das
O.XGs. ecologistas e industriais
estarão discutindo como enfren-
tar os problemas que ameaçam o
planeta
8h25 O Pequenas

Empresas,
Grandes
Negócios

Serviço e noticias que interes-
sam ao pequeno empresário.
Hoje: O empresário José Eduar-
do Dugaicli e o artesão Sabino
Fernandez falam sobre urna in-
dústria de peças decorativas em
néon. Em outro bloco, três ami-
gos paulistas que se agruparam
e f undaram um clube de descon-
tos — Lhe Club — uma asso-
ciação entre empresas e consu-
midores
8H55 O Globo Rural
Novidades sobre o campo
9h55 O Hooperman
Seriado. Hoje: O tiroteio
10H30 O Grande Prêmio

de Mônaco de
Fórmula 1

Esportivo. Hoje: A mais citar-
mosa corrida de Fórmula I. dis-
pulada nas ruas de Monte Cario
14H10 O Raio de Ação
Seriado. Hoje: Máquina mortal
14H35 O Harry
Seriado. Hoje: Brincando de cs-
conde-esconde
15h o Os Simpsons
Desenho. Hoje: Corno casei
com Margie
15h30 O Domingãodo

Faustão
Programa de auditório. Apre-
sentação de Fausto Silva.
18H55 O Os Trapalhões
Humorístico.
20h O Fantástico
Variedades e jornalismo. Apre-
sentação de Carolina Ferraz.
Dóris Giese e Celso Freitas
22H20 O Gols do

Fantástico
Esportico
22h35 O Domingo Maior
Filme: O limite da traição
0h25 O Placar Eletrônico
Esportivo
1h10 O Cineclube
Filme: Jogos de paixões (Le-
gendado)
3h10 O Suspense
Filme: .Morte na casa dos liorro-
res
4h O Pré-Olimpico de

Basquete
Feminino

Esportivo. Hoje: Brasil X Zaire
5h20 O Caras e Caretas
Seriado. Hoje: O discípulo
6h10 O Bicrossers
Seriado. Hoje: .4 busca do te-
souro

Manchete

M Canal 6

7h30 O Programação
Educativa

Educativo
8h O Sessão Animada
Desenhos japoneses: Jaspion.
Cybercop e Jyraia
9H30 O Estação Ciência
Documentário. Hoje: Uma visi-
ta ao Laboratório Astronômico
de Itajubá. em Minas Gerais,
mostrando a diferença entre as-
trônomo e astrofísico e a rotina
desses homens que trocam o dia
pela noite, para trabalhar obser-
vando o céu. Partindo da idéia
de que o Sol vai morrer, os pes-
quisadores estudam as estreas
novas, em busca de opções para
quando isso acontecer
10h O Manchete Rural
Documentário sobre o campo.
Hoje: Um destaque para a hi-
droponia. técnica milenar japo-
itesa que cultiva plantas somente
com água nutritiva, ou seja. to-
dos os nutrientes do adubo dis-
solvidos na água. A cultura é de
alfaces, predominantemente,
embora o produtor já esteja cul-
tivando também pimentões e to-
mates pelo mesmo processo. Ou-
ira particularidade da
hidroponia é que a plantação em
seu inicio é sustentada por pedri-
nhas ou presa em placas de i.so-
por. para não se deslocar. Raris-
sintas vezes a plantação é
atacada por pragas e a colheita
é facilitada por iis plantas fica-
rem no alto, sobre as mesas
11 h O Sessão Super

Heróis
Desenhos
12H30 O Mundo dos

Esportes
Esportivo
13h o Esporte e Ação
Esportivo
14h o Esportíssimo
Esportivo
16h O Shock
Musical. Hoje: Titãs
17h O Torneio

Internacional de
Basquete
Masculino

Esportivo. Participam Brasil.
Uruguai, Ucrânia e Argentina
18H30 O Jornada nas

Estrelas
Seriado. A nova geração
19H30 O Programa de

Domingo
Jornalístico. Apresentação Lu-
ciene Adami e Andréa Buzato.
com participação de Márcia
Peltier e Agildo Ribeiro
21H30 O Argentina

Especial
Documentário. Hoje: Domingo
Cavallo, o homem que transfor-
mou a Argentina e pôs nos eixos
a economia do pais
22h30 O Grandes

Momentos
Musical. Hoje: A 2a parte do
especial Centenário do Metro-
politan Opera llousc, de Nova
Iorque. O concerto conta com a
presença de grandes numes da
ópera, como Monserrat Caballé.
José Carreras. James Levine.
Marylin Horne e Luciano Pava-
rol ti
0h30 o Primeira Classe
Filme: Madrugada de vingança

Bmulelnmiea

<§> Canal 7

5hS0 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 Olivério 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
10h30 O Fórmula 3.000
Esportivo. Hoje: Os melhores
momentos do Grande Prêmio de
Silverstone
11h o Fórmula 3

Inglesa
Esportivo. Hoje: Os melhores
momentos do Grande Prêmio de
Silverstone
11h30 O 500 Milhas de

Indianápolis
Esportivo. Compacto
12h15 O Torneio

Pré-Olimpico de
Basquete
Feminino

Esportivo. Hoje: Boletim
12H45 O Torneio

Pré-Olímpico de
Basquete
Feminino

Esportivo. Hoje: Brasil x China
14H30 O Basquete NBA
Esportivo. Hoje: Cleveland x
Chicago Bulls. Compacto
16h O Boxe

Internacional
Esportivo. Hoje: Brasil x Ar-
gentina
18h O Liga Mundial de

Vôlei Masculino
Esportivo. Hoje: Brasil x Itália
20H30 O Cinemax
Filme: A última tentação de
Cristo
23H45 O Cara a Cara
Entrevistas. Apresentação de
Marília Gabriela. Hoje: Elton
John. A entrevista aconteceu em
Atlanta, na Geórgia, Estados
Unidos, local que o 'megastar
pop' escolheu para morar. Mais
calmo do que nos últimos anos,
Elton afirma que deixou as dro-
gas e o álcool. Agora acorda
cedo para jogar tênis
0h45 O Crítica e

Autocrítica
Entrevistas. Apresentação de
Dirceu Brizola e Marilia Stábi-
le
1h55 O Gente que é

Notícia
Entrevistas. Apresentação de
João Roberlo Kelly. Marisa
Urban e Gilse Campos.

*mw

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 Federação Israelita
do Estado do Rio de Janeiro.
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 Super Matinê
Filmes: O bárbaro e a gueislui e
O dia D
18h o Show Time
Resumo dos melhores shows
da semana, na OM
19H30 o Tela Mágica
Filme: Suave é a noite
22h O Mesa Redonda
Debate esportivo. Apresen-
tação de José Carlos Araújo
(o Garotinho). com análises
de Washington Rodrigues.
Sérgio Noronha, Luiz Men-
des, Elso Venáncio e Ernani
Pires Ferreira

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 1
Tel.: 542-2132

Rede OM — Canal 9
Tel.: 580-1536

SBT — Canal 11
Tel.: 580-0313

TV Rio —Canal 13
l ei.: 502-4616

MTV —Canal 24 UHF
Tel.:224-2737

Classificados
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Luciano Pawarotti foi um dos convidados para a festa da Opera House

A FESTA DA ÓPERA NO METROPOLITAN

Maáame Butterfly, de Puccini, Mon

coeur s'ouvre à ta voie, ária da ópera

Sansão e Dalila, e o dueto final de

Andréa Chenier, com Carreras e Ca-

ballé. O programa termina com o

segundo ato da ópera Un bailo in

maschera, interpretado por Luciano

Pavarotti e Leontyne Price. Domin-

go. às 22h30, na Manchete.

Luciano Pavarotti, José Carre-
ras e a soprano espanhola Monser-
rat Caballé, são algumas das atra-

ções de Grandes Momentos, que
exibe a segunda parte do concerto

que comemorou os ccm anos do
Metropolitan Opera House. de No-
va Iorque, um dos teatros mais fa-
mosos do mundo. No programa, o
dueto que encerra o primeiro ato de

TITÃS LANÇAM
Polêmicos. Talvez

esta seja a melhor for-
ma de definir os oito
Titãs que, neste sába-
do, são destaque no
Shock, que a Man-
chete transmite a par-
tir das I6h. O progra-
ma mostra os

Elton John é
a atração do
'Cara a cara'

NOVA FASE POLEMICA
bastidores da grava-
ção do último LP,
Tudo ao mesmo tempo
agora, considerado o
mais arriscado da
carreira, porque não
tem hits instantâneos.
No Shock, se alter-
nam lances de ensaios

da bandas, gravação
dos vocais, imagens
familiares e litros de

uísque vazios, com
músicas do disco re-
cente, como Se você
está aqui, Cabeça e
Obrigado.

6H30 O Educação em
Revista

Educativo
7h O Show de

Notícias
Noticiário. Apresentação de
Ivo Morgani.
7h30 O Programa

Ecológico/Rio 92
7h57 O Boletim das

Olimpíadas
8h O Caminhoneiro

Shell
Seriado
8H27 O Boletim das

Olimpíadas
8H30 O Ursinho Puff
Desenho
9h o Tom e Jerry
Desenho
9H30 O Cavalo de Fogo
Seriado
10h O Pernalonga
Desenho
10H30 O Droopy
Seriado
11h O Pica Pau
Desenho
11H30 O Os Filhos de Tom

e Jerry
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: Motim na espaçonave
Oh O Boletim das

Olimpíadas e da
Fórmula 1

Esportivo
0h05 O Reprise da

Sessão das Dez

.V- -v»*. V v*• . * '¦•"> •' ,, V* *. »S*4 • • » ' • ¦
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ELTON JOHN E O AMOR
"Sou um rapaz que já deu muito

amor na vida através da música e

que agora quer se amar um pou-
co". E assim que Elton John se

definiu para Marília Gabriela, no

programa que vai ao ar neste do-

mingo, às 23h45. Gabi viajou até

Atlanta, nos Estados Unidos, para
entrevistar o cantor e deu boas ri-

sadas com ele nesse Cara a cara.

Mais calmo depois que largou as

drogas e a bebida, Elton John. ex-

plica que compõe há 25 anos com a

colaboração do letrista Bernie

Taupin e confessa que nos anos 60

e 70 havia mais sons e menos baru-
lho. O astro
iniciará em ju-
nho uma super
turnê mundial

que vai durar
18 meses.

tv mo

n<no
Canal 13

6h O Programa
Educacional
MEC

Educativo
6h30 o O Despertar da

Fè
8h O Carga Dupla
9h O Canta Viola
Entrevistas e musicais regio-
nais. Apresentação de Geraldo
e Marcelo Meireles
10h O Brasil Rural
Informativo sobre o campo.
Apresentação de Rogério e Sil-
vio Brito
11 h O Sessão Rio I
Filme: O pirata sangrem»
13h o Sessão Rio II
Filme: Em Roma na primavera
15h o Record nos

Esportes
16h O Força Bruta
17h o Invasão de

Domicílio
Entrevistas surpresa
18h O Musical

Sertanejo
Musical. Apresentação de
Marcelo Costa
20h O 25a Hora
Debate
21h30 O Talk Show
Entrevistas. Apreentação de
Otávio Mesquita
23h O Programa

Ferreira Neto
Debates
1h O Atayde Patrese
Entrevistas

MTV

jâ? Canal 24UHF

11h O Big Vid
Clips. Apresentação de Olavia-
no
12h30 O Top 10 Europa
A parada semanal européia
13H30 O Rockstória
A carreira do artista ou grupo.
Hoje: The cure
14h O Vídeo Collection
Os melhores clips do grupo.
Hoje: The cure
15h O Vídeos
16h30 O XPO
Novidades do pop-rock
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 Rockstória The

Cure
21 h o Video Collection

The Cure
22h O Ponto Zero
Novos clips e capas de álbuns
22h30 O Acústico The

Cure
23h O Vídeos
23h30 O Lado B

lado alternativo do pop-rock
h30 O Demo MTV

O espaço para música indepcn-
dente. Apresentação de Daniel
2h O Vídeos

TV Programa o 13



MAI/JUN

SI D 
J 
SITI QlQlS

30 31 1 2 3 1 4 1 5

educativa

iw Canal 2

7h58 O Execução do
Hino Nacional
Brasileiro

8h oTelecurso2°
Grau

8h15 O O Mundo da
Ciência

Documentário. Hoje: Na luta
/>»•/</ preservarão da meio-am-
hiente I
8h30 O É de Manhã
Informativo, entrevistas e pres-
ta^ào de serv iços
9h30 oGIubGlub
Desenhos internacionais
10h O Canta Conto
Infantil Com Bia Bedran
10h30 O Rá Tim Bum
Infantil
11h O Planeta Vida
Série documentário da BBC de
Londres Hoje: I 'iagem ao reino
animal
11h30 C I Love You
Curso de inglês
12h O Rede Brasil —

Tarde
Noticiário Nacional
12h30 C Vestibulando/92
Aula preparatória para o vesti-
bular.
14h O France Express
Atualidades sobre a França
14h30 O Glub Glub
Desenhos internacionais
15h O Canta Conto
Infantil
1 5h30 O Rá Tim Bum
Infantil
16h O Sem Censura
IX-b.ite Apresentação de Lúcia
Leme. Hoje: O iiior Guilherme
lumes. Carlos Augusto Monte-
negro diretor do lhope).
Mareio Santa Ki<sa (coordena-

dor do Fórum Internacional da
I rte. Cultura c Meio Ambiente

18h30 O Mundo da Lua
Novela. Com Antônio Fagun-
il cs c Gianfruncesco Guarnieri
19h OGIubGlub
Desenhos internacionais.
19h20 O Um Salto Para o

Futuro
Reciclagem e atualização de
professores
20h O Brasil Mostra a

Tua Cara
Documentário. Hoje: Arquite-
tura amazônica
20h25 O Jornal do

Congresso
20h30 C Brasil Mostra a

Tua Cara
Continuação do programa
21 h O Circuito
Variedades. Participação de
¦\rthur Moreira Lima. Daniel
Filho. Ne> Lopes, Ivo Meirel-
les Com Caique Ferreira, Ale-
xia IX*schamps e Gilda Vilaça
22h O Rede Brasil —

Noite
Noticiário nacional
22h30 O Roda Vida
F.ntrevistas
23h30 Planeta Vida
Documentário da BBC de
Londres. Hoje: Nossas rique-
:<;* ( ha
Oh Execução do

Hino Nacional
Brasileiro

0fo6o

Canal 4

7h O
Noticiário
7h30 O
Noticiário
8h O

Globo Esporte
'local

6H30 O Telecurso 2°
Grau
Bom Dia Brasil
nacional
Bom Dia Rio
local
Show do
Mallandro

Infantil
9h30 O Xou da Xuxa
Infantil
12H40 o
Esportivo I
12H50 o RJ TV
Noticiário local
13h O Jornal Hoje
Noticiário
13H25 O Vale a Pena Ver

de Novo
Reprise da novela l 'ale tudo.
Com Regina Duarte, Glória
Pires, Reginaldo Faria, Cassio
gabus Mendes. Lidia Brondi,
Carlos Alberto Riccelli, Antò-
nio Fagundes e Beatriz Segall
14H40 O Sessão da Tarde
Filme: Robocop — O policial do
futuro
16H30 O Sessão Aventura
Seriado. Profusão perigo: Hu-
numidade
17H30 O Escolinhado

Professor
Raimundo

Humorístico com Chico Anv-
sio
17HS5 O Despedida de

Solteiro
Novela de Walter Negrão.
Com Paulo Gorgulho, João
Vitti, Eduardo Galvão, Felipe
Camargo. Lúcia Veríssimo,
Tássia Camargo, Marcos Pau-
lo, Lucinha Lins, Elias Gleiser,
Mauro Mendonça, Lolita Ro-
drigues, Rita Guedes, Cristina
Mullins, Helena Ranaldi. Es-
tréia
18H50 O Perigosas Peruas
Novela. Novela de Carlos
Lombardi e Lauro Cézar Mu-
niz. Com Vera Fischer. Silvia
Pfeifer, Mário Gomes, Guilher-
me Karan, Tatu Gabus Men-
des, Belh Goulart, Alexandre
Frota, Nicete Bruno, Rosita
Thomas Lopez, Nair Belo,
Gerson Brenner, Flávio Migui-
laccio, Rômulo.Arantes, Irving
São Paulo e Natália Lage
19M5 o RJ TV
Noticiário local
20h O Jornal Nacional
Noticiário. Apresentação de
Cid Moreira e Sérgio Chapelin
20H35 O Pedra Sobre

Pedra
Novela de Agnaldo Silva. Dire-
ção de Paulo Ubiratan. Com
Lima Duarte, Renata Sorrah.
Pedro Paulo Rangel, Eloisa
Mafalda, Eva Wilma, Miriam
Pires, Paulo Betti, Andréa Bel-
trão, Elizângela, Fábio Júnior,
Adriana Esteves. Maurício
Mattar. Nélson Xavier, Osmar
Prado, Humberto Martins,
Eduardo Moscovis. Tereza Sei-
blitz e Jackson Costa
21 MO O Tela Quente
Filme: Inferno vermelho
0h20 o Jornal da Globo
Noticiário
0h50 O Sessão Comédia
Filme: Paternidade

Itttveftal»

M Canal 6

7H30 O Brasil 7h30
Noticiário
8h o Clube da Criança
Infantil com Angélica
11h o Sessão

Super-Heróis
Desenhos
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.
Manlu Torres. Jussara Freire.
Cássia Bianchi e Rosana Her-
mann
15H30 O Santa Bárbara
Série americana. Com Marcy
Walter e A. Martinez
16h30 O Márcia Peltier
Entrevistas e debates. Apresen-
tação de Márcia Peltier
18h 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 Burnelt. Susan Flan-
nery, Carrie Mitchum. Ethan
Wayne e John Mc Cook. Re-
prise
19h O Rio em

Manchete
Noticiário local
19H30 O Mãe de Santo
Minissérie de Paulo César
Coutinho. Com Zezé Motta.
Reprise
20K20 O Movimento
20H25 O New York News
20h35 O Jornal da

Manchete — Ia
Edição

Noriciário nacional. Apresen-
tação de Eliakim Araújo e Lei-
Ia 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 c Rubens Corrêa
22h30 O Especial
Documentário. Hoje: Conexão
mata virgem Sting Raoni
23h25 O Momento

Econômico
Comentários sobre economia e
negócios. Apresentação de Sa-
lomão Schwartzmann
23h30 O Noite e Dia
Noticiário. Apresentação de
Renato Machado
0h10 O Cinemaniall/

Mais Forte
Ainda

Sobre cinema. Hoje: Cenas dos
filmes 'Sexta-feira 13 III e'Sm iedade dos amigos do diabo'

BmiK$6Írmnt*9

<Ê> Canal 7

5h30 O A Hora da Graça
Religioso
7h o Realidade Rural
Noticiário sobre o campo.
Apresentação de Carlos Raiees
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 Q Dallas
Série americana. Com Barbara
Geddes. Jiin Davis. Patrick
DufTy e Linda Gray. Reprise
12h O Acontece
Noticiário. Apresentação de
Sérgio Rondino
12H30 O Esporte Total
Esportivo. Apresentação de
Elia Jr.. Maira Reganelli e Si-
mone Mello
13H15 C Esporte Total

Rio
Esportivo. Apresentação de
Tércio de Lima. Gérson e Lctí-
cia Dornelles
13H45 O Gente do Rio
Entrevistas com João Roberto
Kelly e Gilse Campos
14H15 O Comédia
Série
14h45 O Sílvia Poppovic
Entrevistas. Apresentação de
Silvia Poppovic. Ao vivo da
Rio-92
18h C 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 Sidncy Rezende e Paulo
Branco.
19H20 O Jornal

Bandeirantes
Noticiário. Apresentação de
Marilia Gabriela
20h o Basquete

Internacional
Esportico. Hoje: Pré-Olimpieo:
Brasil x Zaire. Compacto
22H30 C Segunda Sem Lei
Filme: Meu nome e Shangai
Joe
0h3° O Jornal da Noite
Noticiário. Apresentação de
Dáreio 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

Hawaii

Canal 9

7H15 O Um Ponto de Luz
Religioso
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-
lista e Carla Jaqueline
11h30 o Sala de Visitas
Entrevistas. Apresentação de
Mirtes Godov
12h O Aventura aos 4

Ventos
Seriado
12h45 o OM Esporte
Esportivo
13h C Caravana do

Amor
Variedades. Apresentação de
Alberto Brizola
14h O Mulheres
Feminino
17h O Clip Trip
18h15 O Cadeia Nacional
Policial. Apresentação de Luis
Carlos Alborguete
19h O Fala Brasil
Noticiário
19h45 O Manuela
Novela
20H45 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
l ei.: 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
l ei.: 502-4616

MTV —Canal 24 UHF
Tel.:224-2737
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SÉRIE POLÊMICA NOS EUA É EXIBIDA AQUI

O seriado americano
Murphy Brown, estrelado
por Candice Bergen, está
causando a maior polêmica
nos Estados Unidos. Quem
detonou a discussão foi na-
da menos que o vice-presi-
dente Dan Quayle. E o
motivo foi a decisão da

protagonista de ter um be-
bê sem se casar. A produ-
ção independente foi classi-
ficada como uma prova"do abandono dos valores
de família" pelo vice ameri-
cano, que atribuiu a isso os
distúrbios ocorridos recen-
temente no país. Seria cô-
mico se não fosse patético.
Aqui no Brasil, onde a on-
da conservadora america-
na ainda não chegou, o se-
riado é exibido pela Rede
Record, às segundas-feiras,
às 9h30. no programa in-
fantil Recorlândia, ao lado
de desenhos animados. E
bom lembrar que por aqui
ainda está sendo mostrado
o primeiro ano da série,

que nos Estados Unidos já
está em seu quarto ano de
sucesso.

Divulgação
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Candice Bergen 6 a jornalista Murphy Brown

O RETORNO DE

Os fãs do Homem-
Morcego têm encon-
tro marcado nesta se-

gunda-feira, às OhlO,
no Cinemania II —

Mais forte ainda, na
Manchete. É que se-

'BATMAN' NO CINEMANIA

rão exibidas com ex- imagens de Michelle
clusividade as primei-
ras cenas de Batman
— O retorno, previsto
para estrear no cine-
ma dia 7 de julho. No

programa, as novas

Pfeiffer como a Mu-

lher-Gato, Danny de

Vito como Pingüim, e

Michael Keaton co-

mo Batman.

mm

0
Canal 11

7H27 O Boletim das
Olimpíadas

7H30 O Sessão Desenho
Infantil
9h O Sessão Desenho
Infantil
10H40 O Boletim das

Olimpíadas
10h45 O Show Maravilha
Infantil
12H44 O Minuto

Ecológico
12H45 O Chapolin
Seriado
13H15 O Chaves
13H45 O Cinema em Casa
Minissérie: A última diligência
15H30 O Boletim das

Olimpíadas
15H33 O Sessão Desenho
Desenhos com Vovó Mafalda
16h O Dó Ré Mi
Infantil
16H27 o Boletim das

Olimpíadas
16H30 o Chaves
Infantil
17h O Programa Livre
Dedicado aos jovens, com en-
trevistas. debates e musical.
Apresentação de Sérgio Grois-
man
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 e
Rita Macedo
21H45 O A Estranha

Dama
Novela argentina. Com Jorge
Martinez. Luisa Kuliok. Gus-
lavo Garzón e Raul Rizzo
22H30 O Hebe por Elas
Programa de debates. Apresen-
taçào de Hebe Camargo.
23H30 O Jornal do SBT —

1a Edição
Noticiário.
23h45 O Jô Soares Onze e

Meia
Entrevistas. Apresentação de
Jò 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

tv mo

Canal 13

6h30 o O Despertar da
Fé

Religioso
8h O Jornal da Record
Noticiário nacional
9h O Recorlândia
10H15 O 25a Hora
Debates. Reprise
11H45 O Chef Lancelotti
Culinária com Sílvio Lancelotti
12h o Record em

Notícias
Noticiário
13h O Record

Esportivo
Noticiário esportivo
13H30 O Sessão

Bang-Bang
Filme: Pistoleiro sem destino
15H15 O Casa Mágica
Infantil. Com Silvinha
16H30 O TV Aberta
Jornalístico
18H30 O Informe Rio
Noticiário local
19h O Jornal da Record
Noticiário nacional
20h O Kliptonita
Clips. Com Serginho CafTe
21h o Brasília ao Vivo
Noticiário. Apresentação de
Marilena Chiarelli
21H30 O Nos Bastidores

da Lei
Seriado policial
22h30 O Águia de Fogo
Seriado. Aventura
23H30 O 25a Hora
Debates ao vivo
1h O Perfil
Entrevistas. Com Otávio Mes-
quita

atrv

Canal24UHF

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 Thunderbird
18h O Disk MTV

Especial
Parada de sucessos. Apresenta-
ção de Thunderbird
19H15 O MTV no Ar
Notícias. Apresentação de Zeca
Camargo
19H30 O CheckIn
Clips. Hoje: 0 surfista Frederi-
co Dorey
20h o Megamax
Clips clássicos. Apresentação
de Maria Paula
22h O Ponto Zero
Lançamento de clips
22H30 O Reggae MTV
Dedicado ao ritmo jamaieano.
23h O MTV no Ar
Jornalístico. Apresentação
Zeca Camargo
23H15 O Fúria Metal
Clips de heavy metal
1h O Check In
Clips. Hoje: Ultraje a rigor
1h30 O Videos
Clips

de

STING E RAONI NA SINTONIA DA RIO-92

Aproveitando a
onda da Rio-92, a
Manchete reprisa
nesta segunda-feira,
às 22h30, o Conexão
mata virgem, com o
roqueiro inglês Sting
e o cacique txucarra-
mãe Raoni. Os dois
são criadores da Fun-
dação Mata Virgem,

que tem por função

preservar a Floresta
Amazônica e as tri-
bos indígenas. Na en-

trevista, gravada em
89 no Rio, Sting fala,
entre outras coisas,
sobre sua convivência
com os índios.

TV Programa O 15
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Educativa

TV* Canal 2

7h58 O Execução do
Hino Nacional

8h oTelecurso2°
Grau

8h15 O O Mundo da
Ciência

Documentário. Hoje: Na lula
pela preservação do meio am-
hicnlt• III
8h30 O Ê de Manhã
Informativo, entrevistas e pres-
tação de serv iços
9H30 o Glub Glub
Desenhos animados
lOh O Canta Conto
Infantil com Bia Bcdran.
10h30 O Rá Tim Bum
Infantil
11h o Planeta Vida
Documentário da BBC de
I ondres. Hoje: Viagem ao reino
uninuil
11h30 O France Express
Atualidades sobre a França
12h o Rede Brasil —

Tarde
12h30 O Vestibulando
Aulas preparativas para o ves-
tibular
14h o Imagens da Itália
Atualidades soba- a Itália
14h30 O Glub Glub
Desenhos internacionais
15h o Canta Conto
Jogos e brincadeiras
15h30 O Rà Tim Bum
Infantil
16h o Sem Censura
Debates. Apresentação de Lú-
cia Leme. Hoje: O ginecologista
Ric ardo Pedreschi. o alor Tuni-
nho Reix. a dupla sertaneja Mi-
lionário e Mathias e o jornalista
Sérgio Moraes Castanheda
Branco
18h30 O O Mundo da Lua
Novela
19h O Glub Glub
Infantil
19h20 O Um Salto para o

Futuro
Atualização de professores
20h O Brasil, Mostra a

Tua Cara
Documentário. Hoje: Sinais de
urna época de sonhos
20h25 O Jornal do

Congresso
20h30 O Brasil, Mostra a

Tua Cara
Documentário. Hoje: Cenários
de Belém
21 h O Curto Circuito
Variedades. Participação de
Arthur Moreira Lima, Daniel
Filho. Ney Lopes, Ivo Meirel-
les. Com Caique Ferreira, Ale-
xia Dcschamps e Gilda Vilaça
22h O Rede Brasil —

Noite
Noticiário
22h30 0 Eco Realidade
Debates sobre o meio-ambien-
te. com a presença de cientistas
e participação cio publico atra-
vés do telefone
23h30 O Planeta Vida
Documentário. Hoje: Nossas
riquezas Cacau
Oh O Execução do

Hino Nacional
Brasileiro

Qlobo

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 Scgall. Renata Sorrah, Li-
dia Brondi
14H50 O Sessão da Tarde
Filme: Três solteirões e um bebê
16H40 O Sessão Aventura
Seriado. Barrados no baile: Uni
tempo para Brenda
17h25 O Escolinha do

Professor
Raimundo

Humorístico comandado por
Chico Anysio
18h o Despedida de

Solteiro
Novela de Walter Negrão.
Com Paulo Gorgulho. João
Vitti. Felipe Camargo. Eduar-
do Galvão, Marcos Paulo. Lú-
cia Verrissimo, Lucinha Lins.
Elias Gleiser, Mauro Mendon-
ça. Helena Ranaldi, Lolita Ro-
drigues. Tássia Camargo
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.
Ciss;i Guimarães, Gerson
Brenner, John Herbert. Flávio
Migliaccio e Guilherme Leme.
19K45 O RJ TV
Noticiário local
20h O Jornal Nacional
Noticiário
20H35 O Pedra Sobre

Pedra
Novela de Aguinaldo Silva. Di-
rcção geral de Paulo Ubiratan.
Com Lima Duarte, Renata
Sorrah, Eloisa Mafalda, Marco
Namni. Eva Wilma, Andréa
Beltrão
21h40 O Terça Nobre
Hoje: Casseta & Planeta, ur-
gente
22h40 O As Noivas de

Copacabana
Minissérie de Dias Gomes,
Ferreira Goulart e Marcilio
Moraes. Com Miguel Falubel-
Ia. Tássia Camargo, Patricia
Pillar e Reginaldo Faria
23h35 O Jornal da Globo
Noticiário local
0h05 O Campeões de

Bilheteria
Filme: H'innie

Manchete

M Canal 6

7h30 O Brasil 7h30
Noticiário nacional, direto de
Brasília
8h O Clube da Criança
Infantil. Jogos, brincadeiras e
desenhos. Apresentação de An-
gélica
11h O Sessão

Super-Heróis
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 Ódio
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-
nery. Carrie Mitchum. Ethan
Wayne e John Mc Cook. Re-
prise
19h O Rio em

Manchete
Noticiário local
19H30 O Mãe de Santo
Minissérie de Paulo César
Çoutinho. Com Zezé Motta,
Ângela Correia. ítala Nandi.
Estíier Góes, Lúlia Lemmertz.
Giuseppe Oristãnio. Cláudia
Magno, Aracy Cardoso e Luis
Thiré. Reprise
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. Dcnise Ban-
deira e Paulo Halm. Com Cris-
liana Oliveira. Marcos Palmei-
ra. José de Abreu. Raul
Gazola, Jussara Freire. Antò-
nio Petrin, Anselmo Vasconce-
los. Marcélia Cartaxo. José
Dumont, Tatiana Issa. Júlia
Lemmertz, Antônio Abujamra,
Rubens Correia, Leonardo Vil-
lar. Lúcia Alves, Tonico Perei-
ra. Ricardo Blat e Rafaela
Amado
22h30 O Especial
Hoje: Debate sobre ecologia
23h25 O Momento

Econômico
Comentários sobre economia e
negócios. Apresentação de Sa-
lomão Schwartzman
23h30 O Noite e Dia
Noticiário e entrevistas. Apre-
sentaçâo de Renato Machado
0h10 O Esporte e Ação
Esportivo. Reprise

Bandeirantes

<§> Canal 7

5H30 O Igreja da Graça
Religioso
7h O Realidade Rural
7H25 O Encontro com

Aríete
Variedades. Apresentação de
Aríete Ribeiro
7h55 O Boa Vontade
Religioso
8h O Dia a Dia
Jornalístico. Apresentação de
Otávio Ceschi Jr. e Débora
Menezes
10h30 O Cozinha

Maravilhosa da
Ofélia

Culinária com Olélia Anuncia-
to.
11h o Dallas
Série americana. Com Barbara
Geddes. Jim Davis, Patrick
DufTy e Linda Gray. Reprise
12h o Acontece
Noticiário
12h30 O Esporte Total
Esportivo. Apresentação de
Elia Jr. Apresentação de Elia
Jr.. Maira Reganelli, Cléo
Brandão
13H15 O Esporte Total

Rio
Esportivo. Apresentação de
Tcrcio de Lima, Gérson e Lcti-
cia Dornelles
13H45 O Gente do Rio
Entrevistas e debate. Apresen-
tação de Gilse Campos e João
Roberto Kelly
14H15 O Comédia
Série
14h45 O Silvia Poppovic
Entrevistas. Apresentação de
Silvia Poppovic. Ao vivo da
Rio-92
18h O Falando de

Verdade
Entrevistas. Apresentação 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
Marilia Gabriela
20h C Basquete

Internacional
Masculino

Esportivo. Hoje: Preparatório
do Prê-Olintpico: Brasil x Ucrã-
nia. Ao vivo de Blumenau SC
22h c Terça Máxima
Filme: Operação arriscada
Oh O Rio 92
Debate
1h O Jornal da Noite
1h30 O Flash
Entrevistas. Com Amaury Jr.
2h30 O Bandeirantes

Internacional
Resumo do noticiário da CNN
3h O Falando de

Verdade
Entrevistas. Apresentação de
Flávio Gikovate
3h40 O 0 Gordo e o

Magro
4h05 O Boa Vontade
Religioso

Rede OM

Canal 9

7h15 o Um Ponto de Luz
Religioso
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 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 Caravana do

Amor
Variedades com Alberto Brizo-
Ia
14h O Mulheres
Feminino
17h O ClipTrip
18H15 o Cadeia Nacional
Policial
19h O Fala Brasil
Noticiário
19H45 O Manuela
Novela
20h45 O Super Compacto

O Magnata
Novela
21H45 O Hollywood 92
Filme: Uma noite na vida de
Jimmy Reardon
23h30 O Dinheiro Vivo
Panorama econômico

23h40 o OM Debate
Debates. Apresentação de
Mauro Baruque

Toda .i programação publica-
da nesta edição é de responsa-
bilidade das emissoras

TV Educativa — Canal 2
l ei.: 242-1598

TV Globo — Canal 4
Tel.: 529-2857

TV Manchete —Canal 6
l ei.: 265-2012

TV Bandeirantes — Canal 7
l ei.: 542-2132

Rede OM — Canal 9
l ei.: 580-1536

SBT —Canal II
l ei.: 580-0313

TV Rio — Canal 13
Tel.: 502-4616

MTV —Canal 24 UHF
Tel.:224-2737

16 TV Prounima
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O pessoal do Casseta & Planeta descobriu qual 6 a preferSncia nacional

Canal 11

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
12H44 o Minuto

Ecológico
12H45 O Chapolin
Seriado
13h15 o Chaves
Seriado infantil
13H45 O Cinema em Casa
Filme: A balada de Gregório
Cortez
15H30 o Boletim das

Olimpíadas
15H33 O Sessão Desenho
Desenhos com Vovó Mafalda
16h o Dó Ré Mi
Infantil
16H27 o Boletim das

Olimpíadas
16H30 O Chaves
Seriado infantil
17h O Programa Livre
Variedades dedicado aos jo-
vens. Apresentação de Sérgio
Groisman
18h O Roletrando

Ekologia
Variedades. Apresentação de
Sílvio Santos
18H30 O Aqui Agora
Jornalístico. Com Wagner
Montes. Maguila e Jacinto Fi-
gueira Júnior
19K43 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 Gael
Garcia Bcmal, Jorge Martinez
de Hoyos. Ludwika Paleta,
Beatriz Moreno

Arquivo

O pessoal do Casseta & Planeta descobriu qual é a preferência nacional

CASSETA É CASSETA NO XINGU DO MUNDO

O programa esta-
va prometido para se-
mana passada, mas
alterações de última
hora transferiram,
para esta terça-feira,
o segundo Casseta &
Planeta, urgente! En-
tre outras coisas, o

programa vai mostrar
o documentário Ama-
zônia — o Xingu do

mundo, ensinando
qual o melhor pro-
grama de índio e co-
mo tirar cheque bor-
rachudo de uma
seringueira. Outra ir-
reverência é a repor-
tagem O que abunda
não falta, falando so-
bre a preferência na-
cional: o bumbum. O
programa mostra ain-

da a diferença entre
malandro inglês e
malandro brasileiro
(numa entrevista com
Ronald Biggs, no
quadro Malandro é
malandro, mané é ma-
né) e as Perigosas pe-
ruças, com a partici-
pação de Ivon Curi e
Wilza Carla. Às
2lh40, na Globo.

t vmo

Canal 13

6h30 O O Despertar da
Fé

Religioso
8h O Jornal da Record
Noticiário
9h O Recorlândia
Infantil
10H15 O 25a Hora
Debates. Reprise
11h45 O Chef Lancelotti
Culinária com Sílvio Lancelotti
12h o Rio em Noticias
Noticiário local
13h O Record

Esportivo
13H30 O Sessão

Bang-Bang
Filme: Fibra de Iwróis
15h O Casa Mágica
Infantil. Com Silvinha
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.
Apresentação de Marilena
Chiarelli
21h45 O Super Tela
Filme: Missão Alien
23H45 O 25° Hora
Debates ao vivo. Apresentação
do Pastor Gonçalves
1h15 O Perfil
Entrevistas. Apresentação de
Otávio Mesquita

vSSSSsiMVT

21H20 O Alcançar uma
Estrela

Novela mexicana
21H45 O A Estranha

Dama
Novela argentina. Com Jorge
Martinez. Luisa Kuliok, Gus-
lavo Garzón e Raul Rizzo
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. Apresentação de
Jô Soares.
0H45 O Jornal do SBT —

2a Edição
Noticiári
1H1S o Boletim das

Olimpíadas
1h18 O TJ Internacional
Noticiário

MTV

J$í Canal 24UHF

11h oZuôMTV
Clips e novidades sobre artistas
e bandas
13h30 O MTV Pix
Clips mais executados na M TV
americana e européia
16H30 O Gás Total
Clips de rock pesado
18h O Disk MTV
Parada de sucessos com os dez
clips mais votados
19h15 O MTV no Ar
Noticias. Apresentação dc Zeca
Camargo
19h30 O CheckIn
Clips. Hoje: O surjista Frederi-
eo Dorev
20h O Megamax
Clips clássicos e de sucesso.
Apresentação de Maria Paula
22h o Top 10 Europa
A parada semanal européia.
Apresentação de Cuca
23h O MTV no Ar
Noticias sobre arte. espetacu-
los. comportamento e cultura.
Com Zeca Camargo
23h15 O Rock Blocks
Clips de vanguarda e com es-
trelas da música pop Apresen-
tação de Thunderbird
1h O Check In
Um cantor ou grupo escolhe
clips de sua preferência Hoje:
Ultraje u riçor
1h30 O Vídeos
Clips

TV Programa O 17

ESKOWA E A ARTE DE SER COMEDIANTE

Quem quiser en-
tender um pouco so-
bre os segredos e as
manhas de um bom
humorista tem encon-
tro marcado nesta
terça-feira, às I7h, no
Programa livre. O
convidado de Sergi-
nho Groisman é o co-
mediante Eskowa (fo-
to), um dos mais
populares de São
Paulo, que vai deba-
ter a sua arte com os

jovens da platéia. O
musical fica por con-
ta de Lô Borges.
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Educativa

TVM Canal 2

7h40 O Execução do
Hino Nacional

7h45 oTelecurso2°
Grau

8h O É de Manhã
Informativo, entrevistas e pres-
lação de ser\ iços
8h45 O Jornal da ONU
Edição especial com o resumo
das sessões decisões e progra-
ma cia Conferência Rio-92
9h O Planeta Vida
Documentário. Hoje: Famílias
felizes I Famílias de diferentes
partes do mundo vivem a expe-
riêneia de melhorar suas vidas
usando métodos alternativos
10h o Rio-92 ao Vivo
Abertura oficial do evento e
eleição do presidente da Conle-
rència Mundial das Nações
l Inidas sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento. Direto do
Riocentro
12h O Rede Brasil —

Tarde
Noticiário nacional
12h30 O Vestibulando
Aulas preparatórias para o ves-
libular Hoje: Matemática, bio-
logia. redação e gramática
14h o Rio-92 ao Vivo
Transmissão das sessões, entre-
vistas, reportagens, debates e
eventos paralelos. Direto do
Riocentro, Fórum Global e Al-
deia Kari-Oca
16h o Sem Censura
Debate. Apresentação de Lúcia
Leme Hoje: O médico Jorge
Kalil. o ator André Felipe, a
empresária^ Beatriz Saldanha e a
socióloga Angela Bento
18h30 O Mundo da Lua
Novela. Com Antônio Fagun-
des e Gianfrancesco Guamieri
19h O Glub Glub
Desenhos internacionais
19h20 O Um Salto para o

Futuro
Reciclagem e atualização do
professor com exibição de vi-
deos internacionais, participa-
ção de especialistas e debate ao
vivo com professores de todo o
pais Hoje: Cores, formas e mo-
vintento do viver
20h O Brasil. Mostra a

Tua Cara
Documentário. Hoje: Rorai-
me ira
20h25 O Jornal do

Congresso
Noticiário
20h30 O Brasil. Mostra a

Tua Cara
Continuação
21 h O Curto Circuito
Variedades. Participação de
•\rthur Moreira Lima, Daniel
Pilho, Ney Lopes, Ivo Meirel-
les. entre outros. Com Caique
Ferreira, Alexia Deschamps e
Gilda Villaça
22h o Rede Brasil —

Noite
Noticiário
22h45 O Em Busca do

Tempo Perdido
Milton Temer e a Universidade
em debate
23h45 D Planeta Vida
Documentário. Hoje: Nossas
riquezas ( ame
Oh O Execução do

Hino Nacional

CUobo

Canal 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 Lidia Brondi
14H15 O Sessão da Tarde
Filme: Crepúsculo de aço
16H15 O Pré-Olimpico de

Basquete
Feminino

Esportivo. Hoje: Brasil x Hun-
gria
17H40 O Escolinha do

Professor
Raimundo

Humorístico
18h10 O Despedida de

Solteiro
Novela de Walter Negrão.
Com Paulo Gorgulho. Felipe
Camargo. Joçao Vilti, Eduardo
Galvào, Marcos Paulo, Lúcia
Veríssimo. Lucinha Lins. Tás-
sia Camargo. Jayne Periard.
Helena Ranaldi. Elias Gleiser e
Cristina Mullins
19h O Perigosas Peruas
Novela de Carlos Lombardi e
Lauro César Muniz. Com Vera
Fischer. Silvia Pfeifer. Mário
Gomes. Guilherme Karan. Ta-
to Gabus, Belh Goulart. Ale-
xandre Frota. Nicete Bruno,
Rosita Thomas Lopez
19H55 O RJ TV
Noticiário local
20h O Jornal Nacional
Noticiário
20H35 O Pedra Sobre

Pedra
Novela de Aguinaldo Silva. Di-
reçào de Paulo Ubiratan. Com
Lima Duarte. Renata Sorrah.
Marco Nanini, Pedro Paulo
Rangel. Eva Wilma, Eloísa
Mafalda. Nivea Maria, Aríete
Sales. Paulo Betti, Mirian Pires.
Paulo Betti. Andréa Beltrão

21H40 O Você Decide
Ficção. Apresentação de Antó-
nio Fagundes

22H35 O Destino Cruel
Minissérie de Dias Gomes.
Ferreira Gullar e Marcilio Mo-
raes. Com Miguel Falabella,
Tássia Camargo, Reginaldo
Faria. Patrícia Pillar e Ana
Beatriz Nogueira

23h35 O Jornal da Globo
Noticiário
0h05 o Classe A
Filme: Nu idade ila inocência

Manehmta

M
Canal 6

7H30 O Brasil 7h30
Noticiário, direto de Brasília
8h O Clube da Criança
Infantil. Jogos, brincadeiras,
musicais e gincanas. Apresen-
taçáo de Angélica
11 h O Sessão

Super-Heróis
Desenhos
12h O Maskman
Seriado Japonês
12H25 O Manchete

Esportiva — Io
Tempo

Noticiário esportivo. Apresen-
taçáo 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.
16H30 O Márcia Peltier
Entrevistas e debates. Apresen-
taçào de Márcia Peltier
18h o Paixão e Ódio
Novela americana ambientada
em Beverly Hills, contando o
drama de famílias em busca da
fama e da fortuna no mundo
da moda. Com Nancv Burnett,
Susan Flannery. Carrie Mit-
chum. Ethan Wayne e John
Mc Cook. Produção de I987.
Reprise
19h O Rio em

Manchete
Noticiário local
19H30 O Mãe de Santo
Minissérie de Paulo César
Coutinho. Com Zezé Motta.
Reprise
20h20 O Movimento
20h25 O New York News
20h35 O Jornal da

Manchete — Ia
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. José Dumont.
Tatiana Issa. Júlia Lemmertz.
Leonardo Villar. Antônio
Abujamra. Lúcia Alves. Toni-
co Pereira. Ricardo Blat e Ru-
bens Corrêa
22h30 O Especial
Documentário. Hoje: Xingu
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: Belo Barbosa
mostra a lambada para o resto
do mundo

Bandeirantes

<§> 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
Religioso
8h O Dia a Dia
Jornalístico. Com Débora Me-
nezes e Celso Sabadin.
10H30 o Cozinha

Maravilhosa da
Ofélia

Culinária com Ofélia Anuncia-
10
11h O Dallas
Minissérie americana. Com
Barbara Geddes. Jim Davis,
Patrick Duffy. Linda Gray,
Larry Magman. Victoria Prin-
cipal
12h O Acontece
Noticiário. Apresentação de
Flávio Guimarães.
12h30 O Esporte Total
Esportivo. Com Elia Jr.. Maira
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.
14H15 O Comédia
Série
14H45 O Sílvia Poppovic
Entrevistas e debates. Apresen-
taçào de Silvia Poppovic. Ao
vivo da Rio-92
16h o Basquete

Internacional
Esportivo. Hoje: Pré-Olimpico
feminino: Brasil x Hungria
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
Marília Gabriela
20h o Basquete

Internacional
Pré-Olimpico. Hoje: Brasil x
Hungria. Reprise
22h o Basquete NBA
Esportivo. Hoje: Ia fmalissima
0h30 O Jornal da Noite
Noticiário
1h O Flash
Entrevistas. Apresentação de
Amaury Júnior
2h O Bandeirantes

Internacional
Resumo das últimas 24 horas
de noticias da CNN
2h30 O Falando de

Verdade
Entrevistas e debate. Apresen-
taçào de Flávio Gikovate
3h10 O Boa Vontade
Religioso

Rede OU

Canal 9

7h15 o Um Ponto de
Luz

Religioso
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 Caravana do

Amor
Variedades. Apresentação de
Alberto Brizola
14h O Mulheres
17h O ClipTrip
18H15 O Cadeia Nacional
Policial
19h O Fala Brasil
Noticiário
19H45 O Manuela
Novela
20H45 O O Magnata
Novela
21H30 O Copa

Libertadores da
América

Esportivo. Hoje: Barcelona x
São Pauto (Semi-final)
23h30 O Dinheiro Vivo
Jornalístico
23H40 O Vamos Sair da

Crise
Debates

Toda a programação publica-
da nesta edição e 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

18o TV Programa
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COSTUMES E SONHOS DOS ÍNDIOS DO XINGU
Divulgação

A série Xingu vol-
ta a ser apresentada
na Manchete a partir
desta quarta e até o
dia 12 de junho, sem-
pre às 22h30. É uma
boa oportunidade pa-
ra ouvir indios de 16
nações falando sobre
suas tradições, hábi-
tos e costumes, sem a
intermediação dos
brancos. Concebida
por Washington No-
vaes, a série conse-
guiu registrar o dia-a-
dia do Parque Nacio-
nal do Xingu, com
seus casamentos, na-
moros, sonhos e afli-

A preparação para a festa dos Waurá no 'Xingu' ções.

fjr * >;> %&.

BASQUETE FEMININO DE OLHO NA VAGA

Os três últimos jo-
gos da seleção brasi-
leira de basquete fe-

minino na fase
classificatória do tor-
neio pré-o'..mpico de
Vigo serão realizados

a partir desta quarta-
feira. O primeiro de-
les será contra a Hun-

gria, às 16h 15. Na

quinta as brasileiras
enfrentam as austra-
lianas, às 14h30, e en-

cerram a participação
na primeira fase na
sexta, às 9hl5, diante
da República Domi-
nicana. Globo e Ban-
deirantes mostram os

jogos ao vivo.

A VOLTA DO DESAPARECIDO 20 ANOS DEPOIS
Adriana Lorete

Sem qualquer explicação,
um homem desaparece, deixan-
do para trás mulher e filhos.
Vinte anos depois, quando já é
considerado morto, ele resolve
voltar à sua cidade. Mas a reali-
dade é outra. Sem esperança de
reencontrar o marido, a mulher
casou-se com outro, enquanto
os filhos estão todos criados. O

que fazer? Procurar a família e
revelar quem é? Você decide o

final deste episódio, intitulado

O desaparecido. No elenco,

Paulo José, Miriam Pérsia, Do-

ra Pelegrino e Tadeu Aguiar.
Nesta quarta-feira, às 21h40, na

Globo.

j,yx | - ^
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Tadeu Aguiar estã em 'Você decide'

SÃO PAULO X

O São Paulo está
muito próximo de ga-
rantir sua participa-
ção nas finais da Li-
bertadores da
América. Isto porque
o tricolor paulista
venceu o Barcelona

BARCELONA NA

de Guaiaquil por 3 x

O na semana passada,
no Morumbi. Pode

até se dar o luxo de

perder nesta quarta-
feira por 2x0 que já
está garantida a sua

LIBERTADORES

classificação. A Rede
OM transmite direto
do Equador, às
21h30, a segunda

partida entre São
Paulo e Barcelona

pelas semifinais da
Libertadores.

SBT

@ Canal 11

7h O Jornal do SBT
Reapresentação do último no-
ticiário 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 Cinema em Casa
Série: Cavaleiro solitário
15h30 o Boletim das

Olimpíadas
15H33 O Sessão Desenho
Desenhos
16h O Dó Ré Mi
Infantil
16h27 o Boletim das

Olimpíadas
16h30 O Chaves
17h O Programa Livre
Variedades. Apresentação de
Sérgio Grisman
18h O Roletrando

Ekologia
Variedades. Apresentação de
Sílvio Santos
18H30 O Aqui Agora
Jornalístico
19h43 O Economia

Popular —
Pergunte ao
Tamer

Boletim econômico
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-
tavo Garzón. Raul Rizzo. Lita
Soriano. Gabriel Corrado
22H30 O Grande Pai
Seriado. Com Flávio Galvão e
Débora Duarte
23H30 O Jornal do SBT —

1a Edição
Noticiário. Apresentação de
Lilian Witte Fibe.
23H45 O Jô Soares Onze e

Meia
Entrevistas. Apresentação de
Jô Soares
0H45 O Jornal do SBT —

2a Edição
Noticiário
1h15 O Boletim das

Olimpíadas
1h18 O TJ Internacional
Noticiário internacional

TV Rio

Canal 13

6h30 O O Despertar da
Fé

Religioso
8h O Jornal da Record
Noticiário nacional
9h O Recorlândia
10h15 O 25a Hora
Debates
11h45 O Chef Lancelotti
Culinária com Silvio Lancelotti
12h o Rio em Notícias
13h O Record

Esportivo
13H30 O Sessão

Bang-Bang
Filme: Jardim do pecado
15h o Casa Mágica
Infantil. Com Silvinha
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
21h o Brasília ao Vivo
Noticiário
21h30 O Especial

Sertanejo
Musical
23h30 O 25a Hora
Debates ao vivo. Apresentação
do Pastor Gonçalves
1h O Perfil
Entrevistas. Apresentação de
Otávio Mesquita

^Canal24UHF

11h O Zuê MTV
Clips e novidades sobre artistas
e bandas. Com Astrid.
13H30 O MTV Pix
Os clips mais executados na
MTV americana e européia.
Apresentação de Cuca.
16H30 O Gás Total
Clips de heavv melai. Apresen-
lação de Thunserbird
18h O Disk MTV

Especial
Parada de sucessos. Apresenta-
ção de Thunderbird
19H15 O MTV no Ar
Notícias. Apresentação de Zeca
Camargo
19H30 O CheckIn
Hoje: Especial com o stir/isia
Frederico Dorey
20h O Megamax
Clips clássicos e de sucesso.
Apresentação de Maria Paula
21H30 O Acústico Paul

Simon
Clips
22h O Top 10 Europa
parada semanal européia
23h O MTV no Ar
Notícias. Com Zeca Camargo
23H15 O Rock Blocks
Clips com estrelas da música
pop e de vanguarda
1h O Check In
Cantor ou grupo escolhe os
clips de sua preferência. Hoje:
Ultraje a rigor
1h30 O Vídeos

TV Programa O 19
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Educativa Globo

IVi Canal 2

7h40 O Execução do
Hino Nacional

7H45 O Telecurso 2o
Grau

Eduacativo
8h O É de Manhã
Informativo. entrevistas e pres-
tação dc serv iços
8h45 O Jornal da ONU
Edição especial com o resumo
das sessões, decisões e progra-
mação da Conferência da RIO-
92. Transmissão cm português,
com legendas em inglês
9h O Planeta Vida
Documentário da BBC de Lin-
dres. Hoje: Famílias felizes II
10h O Rio-92 Ao Vivo
Transmissão das sessões, entre-
vistas, reportagens, debates e
eventos paralelos. Direto do
Riocentro. Fórum Global e Al-
deia Kari-Oca
12h O Rede Brasil —

Tarde
Noticiário nacional
12h30 O Vestibulando
Aulas preparatórias para o ves-
tibular
14h o Rio-92 Ao Vivo
Transmissão das sessões, entre-
vistas, reportagens, debates e
eventos paralelos. Direto do
Riocentro. Fórum Global c AI-
deia K.an-()ca
17h o Sem Censura
Debates Apresentação de l.ú-
cia Leme. Hoje: Regina Tazza-
miro ' Ruiuis /, ii iiiriz Luccliii
Santos <• I ânia Maria Silvia
Garganiini. professora (le api-
cultura
18h30 O Mundo da Lua
Novela. Com Gianfrancesco
Guarnieri e Antônio Fagundes
19h C Glub Glub
Desenhos Internacionais.
Apresentação de Gisela Aran-
tes e Carlos Mariano
19h20 O Um Salto para o

Futuro
Reciclagem e atualização do
professor. Hoje: Em busca tia
ordem
20h O Brasil. Mostra a

Tua Cara
Documentário. Hoje: Índios
Guajá. Uma produção da TV
Cultura do Pará
20h25 O Jornal do

Congresso
Noticiário

20h30 3 Brasil. Mostra a
Tua Cara

Documentário. Continuação

21 h o Curto Circuito
Variedades. Participação de
Arthur Moreira Lima. Daniel
Filho, Nev Lopese Ivo Meirel-
les Com Caique Ferreira. Ale-
xia Deschamps e Gilda Villaça

22h Rede Brasil —
Noite

Noticiáno nacional.

22h30 3 Caminhos da
Modernidade

Um debate sobre a Constitui-
çào
23h45 Planeta Vida
Série documentário da BBC de

I ondres Danças do mundo.
Hoje \ossas riquezas Buuxila
Oh Execucào do

Hino Nacional

<2> Canal 4

6H30 O Telecurso 2o
Grau

Educativo
7h O Bom Dia Brasil
Entrevistas políticas
7H30 O Bom Dia Rio
Noticiário
8h O Show do

Mallandro
9h30 O Xou da Xuxa
12H35 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 tudo.
Com Regina Duarte, Glória
Pires. Antônio Fagundes, Bea-
triz Segai!, Renata Sorrah e
Carlos Alberto Riccelli
14h30 O Pré-Olímpico de

Basquete
Feminino

Esportivo. Hoje: Brasil x Aus-
trai
15H55 O Sessão da Tarde
Filme: Te pego lá fora
17H40 O Escolinha do

Professor
Raimundo

Humorístico comandado por
Chico Anysio
18H10 O Despedida de

Solteiro
Novela de Walter Negrão.
Com Paulo Gorgulho. Felipe
Camargo. João Vitti, Eduardo
Galvão, Lúcia Veríssimo, Hele-
na Ranaldi, Mauro Mendonça,
Elias Gleiser. Lucinha Lins, Ri-
ta Guedes, Lolita Rodrigues,
Marcos Paulo. Jayme Periard.
Maria Esteia
19h 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, Natá-
lia Lage, Rômulo Arantcs. Ir-
wíng São Paulo e Nicete Bruno
19H55 O RJ TV
Noticiário local
20h O Jornal Nacional
Noticiário. Apresentação de
Cid Moreira e Sérgio Chapelin
20H35 O Pedra Sobre

Pedra
Novela de Aguinaldo Silva. Di-
reção de Paulo Ubiratan. Com
Lima Duarte. Renata Sorrah.
Marco Nanini. Pedro Paulo
Rangel, Eloísa Mafalda, Eva
Wilma, Mirian Pires, Nivea
Maria. Paulo Betti. Aríete Sa-
les. Armando Bógus, Cécil Thi-
ré. Andréa Beltrão. Maurício
Mattar. Adriana Esteves. Carla
Manns, Elizángela, Nélson Xa-
vier, Fábio Júnior
21h40 O J.ustiça Final
Série Hoje: A linha lei
22H40 O As Noivas de

Copacabana
Minissérie de Dias Gomes,
Ferreira Gullar e Marcilio Mo-
raes. Com Miguel Falabella.
Tássia Camargo, Reginaldo
Faria e Patrícia Pillar
23H40 O Jornal da Globo
0h10 O Festival de

Sucessos
Filme: Desespero por amor

Manchete

M
Canal 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
11 h O Sessão

Super-Heróis
Infantil
12h O Maskman
Seriados japoneses: Jaspion.
Cybercop 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
Leila Richcrs
13h30 O Almanaque
Variedades. Apresentação de
César Filho e Tânia Rodrigues.
Participação de Sônia Racy.
Marilu Torres, Marta Suplicy.
Jussara Freire e Cássia Biachi
15H30 O Santa Bárbara
Série americana. Com Marcy
Walkere 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 Mãe de Santo
Minissérie de Paulo César
Coutinho. Com Zezé Moita.
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-
liana de Oliveira. Marcos Pai-
meira. José de Abreu. Jussara
Freire. Leonardo Villar. Anlô-
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 Especial
Documentário. Hoje: Xingu
23h30 O Documento

Especial
Documentário. Apresentação
de Roberto Maya. com direção
de Nelson Hoineff. Hoje: Es tu-
pro
0h25 O Momento

Econômico
Comentários sobre economia e
negócios. Apresentação de Sa-
lomão Schwartzmann
0h30 O Noite e Dia
Noticiário com entrevistas
1h10 O Versão Original
Filme: No. no. Nunettc. Legen-
dado

Bandeirantes Rede OM

<S> Canal 7 30
Canal 9

5H30 O Igreja da Graça
7h O Realidade Rural
Noticiário sobre o campo
7h25 O TV Baixada
Noticiário
7H55 O Boa Vontade
Religioso
8h O Dia a Dia
Noticiário
10h30 O Cozinha

Maravilhosa da
Ofélia

Culinária
11h O Dalias
Série americana. Com Barbara
Geddes, Jim Da vis, Patrick
Duffv, Linda Gray, Larry
Hagnian. Victoria Principal e
Charlene Tilton. Reprise
12h O Acontece
Noticiário
12h30 O Esporte Total
Esportivo. Com Elia Jr.. Maira
Reganelli, Simone Mello, Ana
Cláudia e Cléo Brandao.
13H15 O Esporte Total

Rio
Esportivo. Com Tércio de Li-
ma, Gérson e Leticia Dornelles
13H45 O Gente do Rio
Entrevistas. Apresentação de
Gilse Campos e João Roberto
Kelly
14H15 O Comédia
Série
14H30 O Pré Olímpico

Internacional de
Basquete
Feminino

Esportivo. Hoje: Brasil x Aus-
trãlia. Ao vivo
16h O Silvia Poppovic
Entrevistas. Ao vivo da Rio-92
18h o Falando de

Verdade
Entrevistas e debate
18H40 O Agrojornal
Informativo sobre o campo
18H45 O Jornal do Rio
Noticiário local
19H20 O Jornal

Bandeirantes
Noticiário. Apresentação de
Marilia Gabriela
20h O Pré Olímpico

Internacional de
Basquete
Feminino

Esportivo. Hoje: Brasil x Aus-
trãlia. Compacto
21 h O Amistoso
Futebol. Hoje: Lazio v Palmei-
ras. Ao vivo
23h O Quinta

Espetacular
Filme: Em algum lugar do futu-
ro
1h O Rio-92
Debate
2h O Jornal da Noite
Noticiário
2h30 O Flash
Entrevistas. Apresentação de
Amaury Júnior
3h30 O Bandeirantes

Internacional
Resumo das últimas 24 horas
do noticiário da CNN
4h O Falando de

Verdade
Entrevistas e debate
4h40 O O Gordo e o

Magro
5h05 O Boa Vontade

7h15 O Um Ponto de Luz
Religioso
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 Caravana do

Amor
Variedades. Apresentação de
Alberto Brizola
14h O Mulheres
Feminino
17h O Clip Trip
Musical
18h15 O Cadeia Nacional
Policial
19h O Fala Brasil
Noticiário
19h45 O Manuela
Novela
20H45 O O Magnata
Novela
21 h45 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 I 1
Tel.: 580-0313

TV Rio —Canal 13
Tel.: 502-4616

MTV — Canal 24 UHF
Tel.:224-2737
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PALMEIRAS ENFRENTA LAZIO EM AMISTOSO

O dinheiro subiu à cabeça do

Palmeiras. Depois que virou a filial

brasileira da Parmalat, o time pau-
lista, mesmo eliminado na fase de

classificação do campeonato brasi-

leiro, só quer jogar contra times
italianos. Coisa de nouveau-riche.
Depois do Parma, o Palmeiras en-
frenta o Lazio. A Bandeirantes

mostra ao vivo às 21h. quinta-feira.

HERZOG FALA

DE ECOLOGIA

Na onda ecológica de-
tonada pela Rio-92, o Ci-
ne MTV desta quinta-fei-
ra, às 22h, vai ser
totalmente dedicado à
causa. Entre as atrações,
uma entrevista com o ale-
mão Werner Herzog, di-
retor de filmes como Fitz-
carraldo e Nosferatu, que
vai falar sobre seu traba-
lho no espetáculo Flores-
ta amazônica em sonho d'-
uma noite de verão, estre-
lado por Lucélia Santos,

previsto para estrear dia
13, no Teatro João Cae-
tano, no Rio. E ainda,
um papo com Bill Kro-

yer, diretor do desenho
animado ecológico Fern-

gully the last rainforest,
em cuja trilha sonora es-
tão as vozes de Robin
Williams, Christian Sla-
ter, Jonathan Ward, Tim
Curry, Samantha Matbis
e Grace Zabriskie. Na
MTV, canal 24 UHF.

"RÁPIDO.

SIGA

AQUELE

HELICÓP-

TERO!

RÁDIO JORNAL DO BRASIL

AM STEREO 940 KHz

repórter aéreo

BANERJ

~JB Sinal verde para vocd

SBT

Canal 11

TV Rio

7h O Jornal do SBT
Reapresenlaçào 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
13H15 O Chaves
Seriado infantil
13H45 O Cinema em Casa
Filme: Garotas do oeste
15H30 O Boletim das

Olimpíadas
15H33 O Sessão Desenho
Desenhos com Vovó Mafalda
16h O Dó Ré Mi
Infantil
16H27 O Boletim das

Olimpíadas
16H30 O Chaves
Seriado infantil
17h O Programa Livre
Variedades. Apresentação de
Sérgio Groisman
18h O Roletrando

Ekologia
Variedades. Apresentação de
Silvio Santos
18H30 9 Aqui Agora
Jornalístico
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. M ariana Garza.
Enrique Lizalde
21h45 O A Estranha

Dama
Novela argentina. Com Jorge
Martinez, Luisa Kuliok, Gus-
lavo Garzón e Raul Rizzo
22h30 O Emergência 911
Jornalismo
23H30 O Jornal do SBT —

Ia 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. Apresentação de
Lilian Witte Fibe.
1h15 o Boletim das

Olimpíadas
1h18 o TJ Internacional
Noticiário. Apresentação de
Hermano Henning.
1h35 O LM Legendado
Filme: Os guerrilheiros do ser-
líio

Canal 13

6h30 O O Despertar da
Fé

Religioso
8h O Jornal da Record
Noriciário nacional
9h O Recorlândia
Infantil
10h15 O 25a Hora
Debates. Reprise
11H45 O Chef Lancelotti
Culinária com Sílvio Lancelotti
12h O Rio em Noticias
13h O Recordo

Esportivo
13h30 O Sessão

Bang-Bang
Filme: A volta dos regenerados
15H15 O Casa Mágica
16H30 O TV Aberta
Jornalístico
18H30 O Informe Rio
Noticiário local
19h O Jornal da Record
Noticiário nacional
20h O Kliptonita
Clips. Com Serginho CafTe
21h o Brasília ao Vivo
Noticiário
21H30 O Contra Tempos
Seriado
22H30 O Missão em

Houston
Seriado policial
23H30 O 25a Hora
Debates
1h O Perfil
Entrevistas com Otávio Mes-
quita

MTV

\j£> Canal24UHF

11h oZuôMTV
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 heavy
18h O Disk MTV

Especial
Parada de sucessos. Apresenta-
ção de Thunderbird
19H15 O MTV no Ar
Noticias. Com Zeca Camargo.
19H30 O CheckIn
Artista ou grupo escolhe os
clips de sua preferência. Hoje:
Especial com o surfista Frederi-
co Dorey
20h o Megamax
Clips de música pop e grupos
brasileiros
22h O Cine MTV
Sobrè 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: Ultraje a rigor
1h30 O Videos
Clips

Edu e uma das atra^oes do Palmeiras no jogo que a Bandeirantes mostraEdu é uma das atrações do Palmeiras no jogo que a Bandeirantes mostra
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Globo

Canal 4

7h40 O Execução do
Hino Nacional

7h45 O Telecurso 2o
Grau

Educativo
8h O É de Manhã
Informativo, entrevistas e pres-
tação cie serv iços
8h45 O Jornal da ONU
Edição especial com o resumo
das sessões e decisões e a pro-
gramaçào da Rio-92. Trans-
missão cm português, com le-
gendas em inglês
9hh O Planeta Vida
Documentário. Hoje: Famílias
felizes III
10h O Rio-92 Ao Vivo
Cerimônia de plantio de mudas
ile pau-brasil em comemoração
no Dia Mundial do Meio Am-
híente. Transmissão das ses-
sões, entrevistas, reportagens,
debates e eventos paralelos. Di-
reto do Riocentro. Fórum Glo-
bal e aldeia Kan-Oca
12h o Rede Brasil
Noticiário. Apresentação de
Débora K.oll e Mônica Torres
12h30 O Vestibulando
Aulas preparatórias para o ves-
iihular
14h > Rio 92 Ao Vivo
Transmissão das sessões, entre-
\istas. reportagens, debates e
eventos paralelos. Direto do
Riocentro, Fórum Global e Al-
deia Kari-Oca
17h o Sem Censura
Debates. Apresentação de Lu-
cia Leme. Hoje: O teatrõlogo
Domingos de Oliveira. Inácio
Pinto de Moraes e o cirurgião
plástico Punlo Keiki R Mcitsu-
do
18h30 O Mundo da Lua
Novela. Com Antônio Fagun-
des e Gianfrancesco Guarnieri
19h O Glub Glub
l >esenhos internacionais.
19h20 O Um Salto para o

Futuro
Reciclagem e atualização do
professor
20h o Brasil. Mostra a

Tua Cara
Documentário. Hoje: Museu
Emiho Goeldi. Uma produção
da TV Cultura do Para
20h25 O Jornal do

Congresso
Noticiário
20h30 O Brasil, Mostra a

Tua Cara
Continuação
21 h o Curto Circuito
Variedades. Participação de
\rthur Moreira Lima, Daniel
Filho, Ney Lopes e Ivo Meirel-
les. Com Caique Ferreira, Ale-
\ia Deschamps e Gilda Vilaça
22h o Rede Brasil —

Noite
Noticiáno
22h45 C 54 Minutos
Entrevistas. Apresentação de
José Alberto C iueiros.
23h30 Planeta Vida
Documentário. Danças do
mundo Hoje: Nossas riquezas
Fosfato
0h O Execução do

Hino Nacional

6h30 O Telecurso 2o
Grau

7h O Bom Dia Brasil
Entrevistas políticas
7H30 O Bom Dia Rio
Noticiário, agenda cultural e
entrevistas
8h O Show do

Mallandro
Infantil
9h15 O Pré-Olimpico de

Basquete
Feminino

Esportivo. Hoje: Brasil x Repú-
blica Dominicana
10H40 O Xou da Xuxa
Infantil
12H40 O Globo Esporte

Manchete

M
Canal 6

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, Beatriz Scgall. Antônio
Fagundes, Renata Sorrah e
Carlos Alberto Riccelli
15h . o Sessão da Tarde
Filme: Loucademia de policia
IV: O cidadão se defende
16H40 O A Nave Mágica
Musical infantil de Augusto
César Vanucci
17H25 O Escolinhado

Professor
Raimundo

Humorístico comandado por
Chico Anysio
18h o Despedida de

Solteiro
Novela de Walter Negrão.
Com Paulo Gorgulho, Felipe
Camargo, João Vitti. Eduardo
Galvão, Lúcia Veríssimo, Luci-
nha Lins. Helena Raanaldi,
Elias Gleiser, Mauro Mendon
ça e Marcos Paulo
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. Ale-
xandre Frota, Nicete Bruno
19H45 O RJ TV
Noticiário local
20h O Jornal Nacional
Noticiário
20h35 O Pedra Sobre

Pedra
Novela de Aguinaldo Silva. Di-
reçào geral de Paulo Ubiratan.
Com Lima Duarte, Renata
Sorrah. Marco Nanini. Eloisa
Mafalda, Eva Wilma, Pedro
Paulo Rangel. Armando Bó-
gus
21 h40 O Globo Repórter
Jornalístico
22h40 O As Noivas de

Copacabana
Minissérie de Dias Gomes.
Ferreira Gullar e Marcilio Mo-
raes. Com Miguel Falabella.
Tássia Camargo. Patrícia Pillar
23h35 O Jornal da Globo
Noticiário
0H05 O Corujão I
Filme: A inocência do primeiro
amor
1h50 O Corujão II
Filme: Aeroporto IV77
4h55 O Série

Bandeirantes

<S> Canal 7

7h30 O Brasil 7h30
Noticiário nacional, direto de
Brasília
8h O Clube da Criança
Infantil com brincadeiras, jo-
gos e gincanas. Apresentação
de Angélica
11 h O Sessão

Super-Heróis
Infantil
12h O Maskman
Seriados japoneses: Jaspion.
Cybercop 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
Leila Richers
13H30 O Almanaque
Variedades. Apresentação de
César Filho e Tânia Rodrigues.
Participação de Sônia Racy,
Marilu Torres. Marta Suplicy.
Jussara Freire e Cássia Biaehi
15H30 O Santa Bárbara
Série americana. Com Marcy
Walker e A. Martinez
16K30 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 Mãe de Santo
Minissérie de Paulo César
Coutinho. Com Zezé Motta.
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 de Oliveira. Marcos Pai-
meira, José de Abreu. Jussara
Freire. Leonardo Villar. Antó-
nio Petrin. Antônio Abujamra,
Anselmo Vasconcelos, Marcé-
lia Cartaxo, José Dumont. Ta-
liana Issa, Rubens Correia, Lú-
cia Alves. Tonico Pereira,
Ricardo Blat. Júlia Lemmertz
22H30 O Especial
Documentário. Hoje: Xingu
23h30 O Documento

Especial
Documentário. Apresentação
de Roberto Maya, com direção
de Nelson Hoineff. Hoje: Es tu-
pro
0H25 O Momento

Econômico
Comentários sobre economia e
negócios. Apresentação de Sa-
lomão Schwartzmann
0h30 O Noite e Dia
Noticiário com entrevistas
1H10 o Versão Original
Filme: No. no. Nancttc. Legen-
dado

5H30 O Igreja da Graça
7h O Realidade Rural
Jornalismo sobre o campo.
Apresentação de Carlos Raices
7H25 O A Ilha Merece
Noticiário
8h O Dia a Dia
Noticiário. Apresentação de
Débora Menezes e Otávio Ces-
chi Jr.
9H15 o Pré-Olimpico de

Basquete
Feminino

Esportivo. Hoje: Brasil x Repú-
blica Dominicana. Ao vivo
11h O Dallas
Série americana. Com Barbara
Geddes. Jim Davis. Patriek
Dufrv. Linda Gray. Larry
Magman, Victoria Principal.
Reprise
12h O Acontece
Noticiário. Apresentação de
Flávio Guimarães.
12h30 O Esporte Total
Noticiário esportivo. Apresen-
tação de Elia Jr.. Maira 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 Comédia
Série
14H45 O Silvia Poppovic
Entrevistas e debate. Apresen-
tação de Silvia Poppovic. Ao
vivo da Rio-92
18h O Falando de

Verdade
Entrevistas e debate. Apresen-
tação 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 Pré-Olimpico de

Basquete
Feminino

Esportivo. Hoje: Brasil x Repú-
blica Dominicana. Reprise
22h O Sexta Mistério
Filme: Atração fatal
Oh O Jornal da Noite
Noticiário. Apresentação de
Dárcio Arruda
0H30 O Samba de

Primeira
Variedades. Apresentação Jor-
ge Perlingeiro
2h30 O Flash
Entrevistas. Apresentação de
Amaury Jr.
3H30

Rede OM

cStíi Canal 9

O Bandeirantes
Internacional

O resumo das últimas 24 horas
de noticias da CNN. Apresen-
tação de Cláudia Capasso
4h O Falando de

Verdade
Entrevistas. Apresentação de
Flávio Gikovate
4h40 O Boa Vontade
Religioso. Apresentação de Jo-
sé Paiva Neto

7h15 O Um Ponto de Luz
Religioso
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
11H30 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 Caravana do

Amor
Variedades. Apresentação de
Alberto Brizola
14h O Mulheres
Feminino
17h O ClipTrip
18h15 O Cadeia Nacional
Policial
19H O Fala Brasil
Noticiário
19h45 O Manuela
Novela
20H45 O O Magnata
Novela
21H45 O Tensão Total
Filme: Jogos da mente
23H30 O Dinheiro Vivo
Panorama econômico
23H40 O OM Debate
Jornalístico

Toda a programação publica-
da nesta cdiçào c de responsa-
bilidade das emissoras

TV Educativa — Canal 2
Tcl.: 242-1598

TV Globo — Canal 4
Tcl.: 529-2857

TV Manchete — Canal 6
Tcl.: 265-2012

TV Bandeirantes — Canal 7
Tcl.: 542-2132

Rede OM — Canal 9
Tcl.: 580-1536

SBT —Canal 11
Tcl.: 580-0313

TV Rio — Canal 13
Tcl.: 502-4616

MTV — Canal 24 UHF
Tcl.:224-2737
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UM COMPUTADOR FEITO

Um computador muito manei-
ro que atende pelo nome de Byte-
Bit, se encarrega de materializar a
imaginação de seus pequenos pro-

prietários, principalmente de Rafa,

o espertíssimo menino que o cons-

truiu. Esta é a trama de A nave

mágica, um especial infantil, cheio
de efeitos especiais, que a Globo
exibe nesta sexta-feira, às 16h40,

PARA AVENTURAS

na Sessão aventura. Criado e diri-

gido por Augusto César Vannucci,
o programa conta com a participa-

ção de Adriano Reys, David Pi-

nheiro, skatistas profissionais, 20

crianças bailarinas, além dos pe-

quenos atores Rafael, Patrick, Ja-

naína, Mariana, Úrsula, Ana Ca-

rolina, Priscila e Aretha.

SBT

@
Canal 11

7h o Jornal do SBT
Reapresentação do último jor-
nal da emissora.
7H27 O Boletim das

Olimpiadas
7H30 o Sessão Desenho
Infantil. Apresentação de Vovó
Mafalda.
9h o Sessão Desenho
Infantil. Apresentação de Elia-
na
10H40 O Boletim das

Olimpíadas
10H4S O Show Maravilha
Infantil. Com Mara
12h44 o Minuto

Ecológico
12H45 O Chapolin
Seriado infantil
13H15 O Chaves
Seriado infantil
13H45 O Cinema em Casa
Filme: O fim da quadrilha Dal-
lon
15H30 O Boletim das

Olimpiadas
15H33 O Sessão Desenho
Desenhos com Vovó Mafalda
16h O Dó Ré Mi
16h27 o Boletim das

Olimpiadas
16H30 O Chaves
Seriado infantil
17h O Programa Livre
Variedades dedicado aos jo-
vens. Apresentação de Sérgio
Groisman
18h o Roletrando

Ekologia
Variedades. Apresentação de
Silvio 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, Raui Rizzo
21H45 O A Estranha

Dama
Novela argentina
22H30 O A Praça é Nossa
Humorístico. Com Carlos Al-
berlo Nóbrega, Ronald Golias
e Canarinho.
23H30 O Jornal do SBT —

1" Edição
Noticiário. Apresentação de
Lilian Witte Fibe.
23H45 o Jô Soares Onze

e Meia
Entrevistas. Apresentação de
Jô Soares.
0H45 O Jornal do SBT —

2" Edição
Noticiário
1h15 o Boletim das

Olimpiadas
1M8 O TJ Internacional
Noticiário

rvftfo

mão
Canal 13

6h30 O O Despertar da
Fé

8h O Jornal da Record
Noticiário nacional
9h O Recorlândia
10H15 O 25a Hora
Debates
11H45 O Chef Lancelotti
Culinária com Silvio Lancelotti
12h o Rio em Notícias
13h O Record

Esportivo
13H30 O Sessão

Bang-Bang
Filme: Três horas para matar
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 Cafle
21h o Jake & MacCabe
Seriado. Aventura
21M5 O Sinal de Vida
Entrevistas e musicais. Apre-
sentação de Ronnie Von
23H45 O 25» Hora
Debates
1h O Perfil
Entrevistas. Apresentação de
Otávio Mesquita

MTV

5j?Canal24UHF

11h O Zuô MTV
Clips e novidades sobre artistas
e bandas. Apresentação de
Maria Paula
13H30 O MTV Pix
Os clips mais exibidos pela
emissora. Apresentação de Cu-
ca
16h30 o Gás Total
Clips de rock pesado. Apresen-
tação de Thunderbird
18h O Disk MTV

Especial
Parada de sucessos. Apresenta-
ção de Thunderbird
19H15 O MTV no Ar
Notícias. Apresentação de Zeca
Camargo
19h30 O CheckIn
Clips. Hoje: Especial com o sur-
fisla Frederico Rorey
20h O Megamax
Clips clássicos. Apresentação
de Maria Paula
22h O XPO
Tendências e novidades do
pop-rock
23h O MTV no Ar
Jornalístico. Apresentação de
Zeca Camargo
23H15 O Rock Blocks
Bandas de rock alternativo.
Apresentação de Thunderbird
1h O Check In
Hoje: Ultraje a Rigor
1h30 o Top 10 Yo

Especial
Com Ed & Dr. Dre
2h30 O Vídeos

Alaor Filho

Crian^as se reuni^ ^^Byt^Bit para brincar, usando a imagiiu^ao

Alaor Filho
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Crianças se reúnem com Byte-Bit para brincar, usando a imaginaçao

Arquivo

I

Ice T. e os cotrflitos de Los^^BB

CULTURA DO ESTUPRO
o especial e em Sao Pai

«os

RAPS CONTRA A VIOLÊNCIA AMERICANA

Os recentes conflitos em Los
Angeles inspiraram a MTV a colo-
car no ar o Yo! MTV Raps Espe-
ciai. Em versão original, com le-

gendas em português, o programa
será apresentado por Fab 5 Freddy
e terá depoimento dos rappers
KRS I, Chuck D e Ice T, falando
sobre a violência que tomou conta

de parte dos Estados Unidos de-

pois que quatro policiais brancos,
flagrados espancando um negro,

foram absolvidos pela justiça. En-
tre os clips exibidos — todos foca-

lizando os problemas sociais en-
frentados pelos negros americanos
—, estão Om 7 trust me, Growing
up in the hood e Self deslruction.

Na madrugada de sexta para sába-
do, lh30, na MTV, canal 24 UHF. Ice T. e os conflitos de Los Angeles

A POLÊMICAl
O que é um estu-

pro? A pergunta pa-
rece sem cabimento,
mas há muita confu-

são sobre a violência

que caracteriza este

tipo de abuso sexual.

Pelo menos é isto que

Document
vai tentar mostrar
nesta sexta-feira, às
23h30, na Manchete.
Juristas, vítimas e
acusados vão discutir
e tentar definir o que
é, e o que não é, estu-

pro. Gravado no Rio

o, o

programa também
mostra alguns casos e
comenta a polêmica
criada no caso em

que o pugilista Mike
Tyson foi parar na
cadeia, acusado de es-
tuprar uma modelo.

TV Programa o 23

m
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SÁBADO

0 GAÚCHO
Rio o 8h

(The way of the gaúcho).
Direção: Jacques Tourneur.
Com Gene Tierney, Rory Ca-
lhoum. Richard Boone, Hugh
Marlowe, Evcrctt Sloane.
EUA.
Mi Buenos Aires querido...
Casal tenta se instalar no
Pampa argentino, na década
de 1870. enfrentando toda
sorte de adversidades. Entre
cias. o fato de que o marido
tem que se unir a um grupo
local para enfrentar os indios.
Duração: 1h31m

GIGANTES EM LUTA
Rio o 12h

(The war wagon). Direção:
Burt Kenncdy. Com John
VVayne, Kirk Douglas, Ho-
ward Kell. EUA.
Bangue bangue cômico.
Preste atenção: vigarista con-
vida outro escroque para um
roubo sem saber que o segun-
do fora contratado pelo chefe
de ambos para mandar desta
para melhor justamente o pri-
meiro, que o convidara a par-
ticipar do grande golpe. O
primeiro é Wayne, o outro é
Douglas. Duração: 1h41m

UM PASSO PARA O FUTURO
SBTo13h45

(The Philadelphia experi-
ment) Direção: Stewart Raf-
fill. Com Michael Paré,
Nancy Allen. Eric Christmas.
EUA, 1984.
Ficção-científica. Marinhei-
ro americano da Segunda
Guerra Mundial se envolve
em experimento cujos méto-
dos e objetivos desconhece e
acaba lançado ao ano de
1984. Duração: 1h42m

MONTANHAS ARDENTES
Rede OM o 14h

A emissora não forneceu fi
cha técnica do filme.

20.000 LÉGUAS
SUBMARINAS
Globo o 15h45

(Twenty thousand leagues
under the sea) Direção: Ri-
chard Fleisher. Com Kirk
Douglas, James Mason, Peter
Lorre, Paul Lukas. EUA,
1954.
Clássico subaquático. Ver-
são competente, produzida
pelos estúdios de Walt Dis-
ney, do célebre livro de Jules
Verne sobre um fantástico
submarino e seu intrépido co-

24 o TV Programa

In "  ' || >}.:;.:

¦¦ (pP^^L

'20 000I6auas submarinas': as aventuras da Julio Verne em versdo Disney

Arquivo

'20.000 léguas submarinas': as aventuras de Júlio Verne em versão Disney

mandante Nemo. Ótima di-
versão vespertina.
Duração: 2h07m

A MÁQUINA DO AMOR
Rio o 21 h30

(The love machine) Dire-
ção: Jack Kailey. Com John
Philip Law, Dyan Cannon,
Robert Ryan, Jackie Cooper.
EUA.
Dramalhão. Espécie de Nos
bastidores da notícia mesclado
com um pouco de Rede de
intrigas e muito de Os dia-
mantes não são para comer.
repórter de TV faz qualquer
coisa para subir dentro da
emissora, não hesitando em
lançar mão de fofocas e expe-
dientes sexuais. Adaptado de
best-seller baixaria de Jacque-
line Susan. Duração: 1h20m

A HORA DO DIABO
TVEo 22h

(The Devil at 4 o'clock). Di-
reção: Mervyn Le Roy. Com
Frank Sinatra, Spencer
Tracy, Jean Pierre Aumont.
EUA, 1961.
Drama. Um padre luta para
salvar os internos de um hos-
pitai ameaçado pela erupção
de um vulcão. Lava, cinzas e
fogo se aproximam e montes
de pessoas correm perigo.
Duração: 2h06m

RATOS DA LEI
Manchete o 22h30

Direção: Sílvio Autuori. Com
Bianca Byington, Herson Ca-
pri, Chiquinho Brandão, Ivan
Setta, Rodolfo Bottino. Bra-
sil, 1990.
Policial. Narrativa das des-
venturas de um pequeno mar-
ginal contadas em paralelo.

aos crimes de colarinho bran-
co de um empresário. Um é
perseguido pela polícia depois
de um assalto, o outro arma
um grande golpe enquanto
sua mulher tem um caso com
seu sócio. Inédito na TV, ja-
mais lançado nos cinemas.
Prêmio de melhor montagem
no festival de Natal.

LAURA LANSING
DORMIU AQUI
Globo o 22h35

(Laura Lansing slept here).
Direção: George Schaefer.
Com Katharine Hepburn,
Karen Austin, Joel Higgins.
EUA, 1988.
Comédia de costumes. Hep-
burn é uma escritora de his-
torinhas adocicadas e mora-
listas sobre "típicas" famílias
americanas cheias de bons
sentimentos. Um dia, seu em-
presário lança um desafio:
você não agüentaria viver
com uma família como as que
descreve. Ela topa a parada.
Duração: 1 h40m

CHE
Rede OM o 23h30

A emissora não forneceu fi-
cha técnica do filme.

ASSASSINATO EM
SEGUNDO GRAU

Globo o 0h30
(Plain clothes). Direção:
Martha Coolidge. Com Arliss
Howard, George Wendt,
Suzy Amis, Diane Ladd.
EUA, 1988.
Volta às aulas. De volta à
escola para tentar descobrir o
assassino de um professor,
policial cujo irmão fora acu-
sado e preso pelo crime preci-

sa lidar, depois de muitos
anos, com algo quase tão
ameaçador quanto bandidos
e traficantes: provas e traba-
lhos escolares.
Duração: 1h42m

MEU PECADO FOI NASCER
Manchete o 1h30

(Band of angels). Direção:
Raoul Walsh. Com Clark
Gablc, Yvonne de Cario, Sid-
ney Poitier. EUA, 1957.
A cabana do pai Tomés. Du-
rante a Guerra Civil America-
na, a vida dura e a paixão
difícil entre um aristocrata de
passado duvidoso e uma bela
mulher que descobre ter san-
gue negro nas veias. Poitier é
um negro que teve educação
branca e vive conflito de cons-
ciência. Duração: 2h07m

MINHA BELA DAMA
Globo o 2h30

(My fair lady). Direção:
George Cukor. Com Audrey
Hepburn, Rex Harrison,
Stanley Holloway. EUA,
1964.
Cinderela. Homem bem edu-
cado, almofadinha mesmo,
lança-se ao desafio de trans-
formar uma florista, bela mas
inculta, numa dama capaz de
enganar a mais alta socieda-
de. Ganhador de oito Oscars,
entre os quais os de melhor
filme, diretor, música, direção
de arte e fotografia. Versão
musical do Pigmalião de Ber-
nard Shaw, peça de enorme
sucesso internacional. O filme
fez mais sucesso ainda, graças
à produção bem cuidada e à
competência de Cukor como
diretor de atores. Hepburn
nasceu para o papel.
Duração: 2h30m



DOMINGO

0 PIRATA SANGRENTO
Rio o 11h

(The Crimson pirate). Dire-
ção: Robert Siodmark. Com
Burt Lancaster, Nick Cravat,
Eva Bartok. Christopher Lec.
EUA
Capa-e-espada. Um dos
grandes filmes de capa-e-cspa-
da da história de Hollywood.
O enredo, sobre um pirata e
suas aventuras ao lado de um
amigo excêntrico, é o que me-
nos interessa nessa montanha-
russa de lances acrobáticos e
absurdos históricos perpetra-
dos sem culpa e sem intenção
de enganar ninguém. O século
XVIII c seus bucaneiros são
apenas cenário para que Lan-
caster brigue, salte de vela em
vela e despache os vilões para
outra freguesia. Divertido.
Duração: 1 h44m

EM ROMA NA PRIMAVERA
Rio o 13h

(The roman spring of Mrs.
Stone). Direção: Jose Quin-
tero. Com Vivien Leigh,
Warren Beatty, Lotte Lenya,
Jill St. John. EUA
Gata em teto de zinco
quente. Adaptação de histó-
ria de Tennessee Williams,
Em Roma na primavera tem
o clima sórdido de todas as
obras do dramaturgo de Um
bonde chamado desejo e A
margem da vida: atriz no os-
tracismo decide, com a mor-
te do marido, mudar-se para
Roma, onde se envolve com
garotos de programa e cafe-
tinas de luxo, apêndices da
corrupta high society local.
Duração: 1 h44m

O BÁRBARO E A GUEISHA
Rede OM o 14h

(The barbarian and the
geisha). Direção: John Hus-
ton. Com John Wayne, Eiko
Ando, Sam Jaffe, So Yama-
mura. EUA, 1958.
Sushi com ketchup. Obra
menor, mas não desprezível,
do grande John Huston.
Embaixador americano no
Japão do final do século pas-
sado se apaixona por beleza
nipônica, situação que
ameaça dar em quiprocó ét-
nico-cultural-diplomático.
Duração: 1h45m

0 DIA D
Rede OM o 16h

A emissora não forneceu fi-
cha técnica do filme.

A LONGA NOITE
DE LOUCURAS

TVEo17h
(La notte brava). Direção:

FILMES

Mauro Bolognini. Com Ros-
sana Schiaffino, Elza Marti-
nelli, Laurent Terzieff, Jean
Claude Brialy. Itália/França,
1960.
Drama. Pier Paolo Pasolini
escreveu o roteiro dessa crô-
nica amarga da vida à mar-
gem da dolce vita. Dois rapa-
zes, desempregados,
começam a fazer pequenos
furtos e acabam se unindo a
uma gang de quinta catego-
ria. Pasolini escreveu um ro-
mance, de muito sucesso na
época, sobre o mesmo am-
biente: Ragazzi di vita.
Duração: 1h30m

SUAVE É A NOITE
Rede OM o 19h15

(Tender is the night). Dire-
çao: Henry King. Com Jenif-
fer Jones, Jason Robards,
Joan Fontaine, Tom Ewell,
Jill St.John. EUA, 1962.
Drama. O romance de F.
Scott Fitzgerald sobre a mu-
lher totalmente desequilibra-
da de um prestigioso psiquia-
tra levado à tela em padrão
Hollywood: muita cenogra-
fia, muito figurino, muito
dramalhão e muito pouco
respeito pela literatura.
Duração: 2h26m

A ÚLTIMA TENTAÇÃO
DE CRISTO
Rio o 20h30

(The last temptation of
Christ). Direção: Martin
Scorsese. Com Willem Dafoe,
Harvey Keitel, Barbara Hers-
hey, Harry Dean Stanton,
David Bowie. EUA, 1988.

Clássico. Adaptação do ro-
mance de Nikos Kazantzakis
O Cristo recrucificado que fala
de um Jesus tentado pela pos-
sibilidade de ser apenas ho-
mem e viver como homem,
abrindo mão da santidade.
Música original de Peter Ga-
briel. Veja matéria sobre o
filme na página 37.
Duração: 2h43m

O LIMITE DA TRAIÇÃO
Globo o 22h35

(Extreme prejudico). Dire-
ção: Walter Hill. Com Nick
Noite, Powers Boothe, Mi-
chael Ironside, Maria Con-
chita Alonso. EUA, 1987.
Drama de ação. De volta do
Vietnã, Nick Noite vai ser xe-
rife de uma cidadezinha. A
idéia é levar o resto da vida
na flauta, sem maiores pro-
blemas que brigas de casal e
bêbados em botequins. Para
seu azar, a região vira covil
de traficantes, que ele tem
que enfrentar quase só. E, o
que é mais grave, descobre
que o líder dos criminosos é
outro veterano de guerra.
Duração: 1 h44m

MADRUGADA DE VINGANÇA
Manchete o 0h30

(Friamed). Direção: Phil
Karlson. Com Joe Don Ba-
ker, Lorry Van Dyke, John
Marly. EUA, 1975.
Bangu 1. Jogador profissio-
nal, apaixonado, cai numa
armadilha e é preso. Na ca-
deia ele se torna amigo de
um mafioso e, com ajuda
deste, trama uma vingança
contra os que o sabotaram
justo quando o seu mundo
era mais mundo e todo mun-
do admitia uma mudança no
seu jeito de se dar.
Duração: 1 h46m

JOGO DE PAIXÕES
Globo o1h10

(The only game in town).
Direção: George Stevens.
Com Elizabeth Taylor, War-
ren Beatty, Charles Braswell,
Hank Henry. EUA, 1970.
Drama. Último filme dirigido
por George Stevens. Jogador
inveterado, jovem e boa pin-
ta, e artista decadente têm ro-
mance complicado com as lu-
zes e roletas de Las Vegas por
pano de fundo. Passado em
Las Vegas, Jogo de paixões
foi, sabe-se lá porque, filma-
do em Paris, o que limitou as
ações em termos de cenários.
Legendado. Duração: 1h53m

A longa noite de loucuras': & margem da 'dolce vita*
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SEGUNDA-FEIRA

A ÚLTIMA DILIGÊNCIA
SBTo13h45

(Stagecoach). Direção: Ted
Post. Com Willie Nelson,
Kris Kistopherson, Johnny
Cash. EUA, 1986.
Faroeste. Remake sem-ver-
gonha de um dos melhores
westerns da história. Stage-
coach, de John Ford. Uma
diligência precisa atravessar
território de índios hostis. Em
seu interior, uma mulher grá-
vida, um covarde, uma se-
nhora de reputação duvidosa
e o herói. Duração: 1h35m

PISTOLEIRO SEM DESTINO
Rio o13h30

(The hired hand). Direção:
Peter Fonda. Com Peter Fon-
da. Warren Cates, Verna
Bloom. EUA, 1971.
Western. O filho de Henry
Fonda fez um faroeste com
pretensões psicológicas, com
bela fotografia, sobre um
cowboy que vai trabalhar pa-
ra a mulher que abandonara
há sete anos. Duração:
1h22m

ROBOCOP — O
POLICIAL DO FUTURO

Globo o14h40
(Robocop). Direção: Paul
Verhoeven. Com Peter Wel-
ler, Nancy Allen, Daniel
0'Herlihy. EUA, 1987.
Policial reciclado. Numa De-
troit do futuro tomada pela
violência, a polícia em inferio-
ridade de efetivos e equipa-
mentos diante dos criminosos,
um policial semimorto é trans-
formado numa máquina con-
tra o crime, o Robocop. Por
trás da sua construção, no en-
tanto, há outros interesses
além de defender a lei: executi-
vo corrupto de uma indústria
de material bélico pretende u-
sá-lo em suas negociatas. Um
clássico.
Duração: 1 h43m

INFERNO VERMELHO
Globo o 21h40

(Red heat). Direção: Walter
Hill. Com Arnold Schwarze-
negger, James Belushi, Peter
Boyle, Ed 0'Ross. EUA,
1988.
Política da boa vizinhança.
Americano adora esse negócio
de parceria de tiras. É um no-
vo e um velho, um preto e um
branco, um bonito e um feio,
um homem e uma mulher.
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Aqui. um é americano c o
outro é um policial russo que
vai aos EUA atrás de um tra-
ficante multinacional. Dura-
ção: 1 h46m

MEU NOME Ê
SHANGAI JOE

Bandeirantes 22h30
(II mio nome è Shangai
Joe) Direção: Mario Caia-
no. Com Chen Lee. Klaus
Kinski. Itália. 1973.

Kwai Chang Kane. Não foi
só o bangue-bangue que os
italianos incorporaram.
Aqui. eles antecipam o Kung
tu da TV colocando um chi-
nês bòm de briga no Oeste
dos pioneiros. Duração:
1 h35m

PATERNIDADE
Globo d 0h50

(Paternity). Direção: David
Steinberg. Com Burt Rey-
nolds, Beverly D'Angelo,
Norman Fcll, Paul Dooley.
EUA. 1981.

Comédia. Burt Reynolds é
um sujeito decidido a ser pai
na base da produção inde-

pendente. Em outras pala-
\ ras: ele quer ser pai. mas não

quer ser marido. Depois de
sondar várias candidatas,
acha uma garçonete que acre-
dita ser a solução. Tudo mu-
da de figura quando eles co-
111 eçam a se apaixonar.
Duração: 1h34m

TERÇA-FEIRA

FIBRA DE HERÓIS
Rio o13h30

(Buchanan rides alone). Di-
rcçào: Bud Boetticher. Com
Randolph Scott, Craig Ste-
vens, Barry Kelley. EUA.
Bangue-bangue. Pistoleiro
ajuda mexicano perseguido
por familia de poderosos do-
nos de terras.
Duração: 1h18m

A BALADA DE
GREGÓRIO CORTEZ

SBT o13h45
Bangue-bangue. No Texas
recém-separado do México, a
tensão entre a população de
origem anglo-saxônica. os la-
tinos e os indios explode
quando o xerife mata o irmão
de um ladrão de cavalos.
Duração: 1h45m

TRÊS SOLTEIRÕES
E UM BEBÊ

Globo o14h50
(Three men and a baby). Di-
reção: Leonard Nimoy. Com
Tom Selleck. Steve Guttem-
berg, ted Danson, Nancy
Travis. EUA, 19S7.
Puericultura. Remake ame-
ricano de um sucesso do ci-
nema francês. Três homens
solteiros que dividem um
apartamento e dedicam suas
existências á dolce viter. pro-
movem jantares para belas
mulheres, que fazem de tudo
para namorar, uma atrás da
outra. Um dia, um bebê é

deixado com o trio. mudan-
do suas vidas.
Duração: 1h42m

UMA NOITE NA VIDA
DE JIMMY REARDON

Rede OM o 21h45
(A night in the life of Jimmy
Reardon). Direção: William
Richert. Com River Phoenix,
Ann Magnusson, Meredith
Salenger. EUA.
Aventura. Garotão paixona-
do quer ir atrás da garota que
ama, que os pais vão mandar
para o Havaí. Para conseguir
o dinheiro da passagem, ele
enfrenta meliantes, chantagis-
tas e arruaceiros.
Duração: 1 H30m

OPERAÇÃO ARRISCADA
Bandeirantes o 22h

(Catch the heat). Direção:
Joel Silberg. Com David Du-
kes, Tiana Alexandra, Rod
Stciger. EUA, 1988.
Narcotráfico. Bela agente
viaja à America do Sul para
missão especial, de alto risco,
contra poderosa quadrilha de
traficantes. Duração: 1 h30m

WINNIE
Globo o 0h05

(Winnie). Direção: John
Korty. Com Meredith Baxter
Birney. David Morse. Jenny
0'Hara. EUA. 1988.
A árdua batalha do cotidia-
no. Nada a ver com a esposa
do líder negro sul-africano
Nelson Mandela. Mulher en-
frenta as dificuldades de con-
seguir um emprego depois
dos 35 anos. Feito para a TV.
Duração: 1 h40m

Arquivo

quarta-feira

JARDIM DO PECADO
Rio o 13h30

(Garden of evil). Direção:
Henry Hathaway. Com Gary
Cooper. Richard Widmark,
Rita Moreno, Hugh Mario-
we. Cameron Mitchell. EUA.
1954.
Faroeste. Três aventureiros
acompanham mulher em bus-
ca do marido pelo interior
bravio do México, um terri-
tório infestado de bandidos.
Duração: 1 h28m

0 CAVALEIRO SOLITÁRIO
SBT o13h45

(Pale rider). Direção: Clint
Eastwood. Com Clint East-
wood, Michael Moriarty,
Christopher Penn. EUA,
1985.
Western. Um grande íilme,
o melhor dirigido e interpre-
tado por Eastwood. Homem
estranho, desconhecido de
todos, aparece numa região
cm que há sério conflito: fa-
mílias desprotegidas sofrem
nas mãos dos poderosos da
cidade. O estranho reluta em

pegar em armas. Mas pega.
Há muitos elementos de
clássicos do gênero, em espe-
ciai Shane e High noon.
Duração: 1h55m

CREPÚSCULO DE AÇO
Globo o14h15

(Steel dawn). Direção: Lan-
ce Hool. Com Patrick Sway-
ze. Lisa Niemi, Christopher
Neame. EUA. 1987.
Aventura. Guerreiro merce-
nário ajuda viúva a se defen-
der de um despótico e rude
latifunfiário futurístico-me-
dieval. Aventura meio Conan,
com espadas à moda antiga
cm algum lugar do futuro.

NA IDADE DA INOCÊNCIA
Globo o 0h05

(L'Argent de poche). Dire-
ção: François Truffaut. Com
Geory Desmonceaus, Phillipc
Goldman, Cláudio DeLuca,
Richard DeLuca. França,
1976.
Clássico. Um dos bons fil-
mes de Truffaut sobre a in-
fãncia. Aqui. ao invés do me-
nino marginal Antoine
Doinel, personagem auto-
biográfico de Os incompreen-
didos. Truffaut mostra um
outro rebelde, Julien, maltra-
tado pela mãe, dentro de um
grupo de crianças numa pe-
quena cidade do interior da
França. Mais uma crônica,
com histórias que se cruzam,
que uma narrativa linear.
Duração: 1 h44m

pinhas ^abam com o bem-bom de Tres solteir^
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QUINTA-FEIRA

A VOLTA DO RENEGADO
Rio o 13h30

(Wyoming renegados). Di-
reção: Fred T. Sears. Com
Phil carey, Gene Evans, Mar-
tha Myer. EUA.
Bangue bangue. Bandidão
tenta andar na linha com aju-
da de uma mulher que o ama.
Duração: 1h12m

GAROTAS DO OESTE
SBT o 13h45

(Desperate women). Dire-
ção: Earl Bellamy. Com Su-
san St.James, Dan Haggerty,
Ronnc Blakely. Max Gail.
EUA, 1978.
Thelma e Louise. Três mu-
lheres fogem da cadeia e, em
sua escapada, precisam atra-
vessar território indígena.
Duração: 1 h37m

TE PEGO LÁ FORA
Globo o 15h55

(Three o'clock high). Dire-
ção: Phil Joanou. Com Casey
Siemaszko, Anne Ryan, Sta-
cey Glick. EUA, 1987.
Picuinha. Brigão arruma
atrito com estudante pacato e
o desafia para uma luta na
hora da saída, às três da tar-
de. O desafiado, em desespe-
ro, tenta de tudo para esca-
par, mas não consegue.
Duração: 1H41 m

EM ALGUM LUGAR
NO FUTURO

Bandeirantes o 22h
(Aftershock) Direção:
Frank Harris. Com Jay Ro-
berts Jr., Elizabeth Kaitan,
Richard Lynch, John Saxon.
EUA, 1990.
Greenpeace intergalótico.
A Terra do futuro, dominada
pelo absolutismo de um tira-
no, recebe a visita de uma
alienígena disposta a nos aju-
dar a tirar o pé da lama. Ela
se une aos revolucionários e é
combatida pelos extermina-
dores do poderoso Quinn.
Duração: 1 h32m

DESESPERO POR AMOR
Globo o 0h10

(Desperate for iove). Dire-
ção: Michael Tuchner. Com
Christian Slater, Tammy lau-
ren. Brian Bloom. EUA,
1989.
Drama sentimental. Dois
amigos em conflito pelo
amor de uma mesma garota.
Produção televisiva.
Duração: 1h40m

SEXTA-FEIRA

FILMES

Arquivo

TRÊS HORAS PARA MATAR
Rio o 13h30

(Three hours kill). Direção:
Alfred L. Werker. Com Dana
Andrews. Donna Reed,
Dianne Foster. EUA.
Bangue-bangue. Homem
perseguido retorna à terra na-
tal para provar que não matou
o irmão de sua noiva e desço-
brir o verdadeiro assassino.
Duração: 1h17m

LOUCADEMIA DE
POLÍCIA IV: O

CIDADÃO SE DEFENDE
Globo o15h

(Police academy 4: citizens
on patrol). Direção: Jim
Drake. Com Steve Gutten-
berg, Bubba Smith. Michael
Winslow. EUA. 1987.
Bandalha policial. Nessa ver-
são do mais explorado paste-
lão policial do cinema, o co-
mandante Lassard inventa um
projeto novo: colocar cidadãos
comuns ao lado da corporação
na vigilância da cidade. O pior
da série, talvez.
Duração: 1h27m

JOGOS DA MENTE
Rede OM o 21h45

(Mind games). Direção: Bob
Yari. Com Maxwell Caufield.
Edward Albert, Shawn Wea-
lherly. EUA. 1988.
Suspense. Casal com filho
pequeno viaja, de carro, para
o norte da Califórnia. Um ca-
roneiro meio psicólogo meio
psicopata mesmo começa a
manipular os sentimentos
conflitantes dos familiares,
com propósitos funestos.
Duração: 1 h50m

ATRAÇÃO MORTAL
Bandeirantes o 22h

(The vampire lovers). Dire-

Doris Day sapateia e rodopia em direção à Broadway
ao longo de 'No, No Nanette'

ção: Roy Ward Baker. Com
Ingrid Pitt, George Cole, Ka-
te 0'Mara, Peter Cushing.
EUA, 1984.

Horror. Bela jovem, dc nobres
modos e pele de admirável al-
vura, é apresentada à aristo-
cracia e logo se torna querida.
Ninguém sabe que ela é uma
vampira, última de uma linha-
gem de vampiros exterminada
pelo barão Hartog a golpes de
espada no coração.
Duração: 1h29m

A INOCÊNCIA DO
PRIMEIRO AMOR

Globo o 0h05

(Lucas). Direção: David
Seltzer. Com Corey Halm.
Kerri Green. Charlie Sheen.
Winona Ryder. EUA. 1986.

Comédia romântica. Estar
apaixonado aos 14 anos é
uma grande roubada, como
verifica, na pele, o protago-
nista desta fita, que ama uma
moça mais velha e sofre
quando descobre que ela está
interessada em outro.
Duração: 1h40m

NO, NO NANETTE
Manchete o 1 h 10

(Tea for two). Direção: Da-
vi d Butler. Com Doris Day,
Norman McRae. Gene Nel-
son. EUA, 1950.

Musical. Durante a Grande
Depressão, moça pobre luta
para realizar seu sonho de se
tornar uma estrela de musi-
cais da Broadway.
Legendado. Duração: 1h38m

AEROPORTO 77
Globo o 1h50

(Airport 77). Direção: Jerry
Jameson. Com Jack Lem-
mon, Lee Grant, Branda
Vaccaro, Joseph Cotten. Oli-
via de Havilland. Christopher
Lee. EUA, 1977.

O destino do Poseidon. Um
elenco fantástico vai por
água a baixo. Isso mesmo
senhores, o penúltimo filme-
catástrofe da série Aeroporto
se passa debaixo d'água! Sa-
botagem derruba gigantesco
avião, repleto de passagei-
ros. que cai no mar e se aloja
num banco de areia.
Duração: 1h53m

Wk
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DESPEDIDA DE SOLTEIRO

Globo o18h

SABADO

Reprise do último capitulo de Felicidade

SEGUNDA-FEIRA
Lenita (Tássia Camargo) fica nervosa quando
uma vidente prove cjue seu casamento será nuir*

cado por uma morte. Pedro (Paulo Gorgulho),

Pasqual (Eduardo Galvão) e Xampu (João Vit-

ti) comemoram a despedida de solteiro do ami-

go João Marcos (Felipe Camargo) com as me-

ninas do bordel. O delegado expulsa as moças

da cidade e os amigos vão para a cachoeira com

Salete (Gabricla Alves). Sérgio (Marcos Paulo),

ex-namorado de Lenita, observa os rapazes.
Salete é encurralada por um homem na ca-

choeira. João c os amigos voltam para a cidade

e Salete é assassinada.

TERÇA-FEIRA
Pedro leva uma bronca de Vitorio (Elias Glei-
serl por ter passado a noite na tarra. Um

pescador descobre o corpo de Salete e avisa o

delegado. Pasqual diz a Sérgio que estavam
com Salete mi cachoeira. Marta (Lucinha Lins)
vai para a maternidade e pede a Penha (Maria
Duda) que avise a seu irmão Pascoal caso

aconteça alguma coisa. Flávia (Lúcia Verissi-
mo) fica com ciúmes de Pedro. Gabriel (Sérgio
Viotti) entra com a filha na igreja. Os rapazes
sào presos apos a cerimônia.

QUARTA-FEIRA
l enita desmaia. Os quatro rapazes confirmam

que estavam com Salete na cachoeira. Dala

(l.éa Camargo) não se conforma com a prisão
de seu filho. João. Emília (Lolita Rodrigues)
culpa Pedro pela prisão do lilho, Xampu. Pc-

nha avisa Marta que Pasqual foi preso há três
meses e ijue o juluamento e no dia seguinte.

Sermo promete a Lenita cjue vai conseguir ab-

solver João Marcos. Os réus são condenados a

21 anos de prisão. Marta vai para Remanso e

abandona o filho na casa de Vitorio.

QLINTA-FEIRA
Vitorio acolhe o bebe e Marta explica a Penha

que o pai de seu filho nao pode saber que ele

nasceu. João Marcos estuda o código penal no

presidio. Xampu é ferido por um outro preso e
\ai para a solitana. Havia di/ a mae cjue nao

confia em Sérgio, assume a empresa da família e

contrata um advogado para rever o processo.
I milia não revela que Xampu está doente. Le-
mta decide dar uma chance a Sérgio.

¦ 
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SÁBADO Arquivo ¦

I Lw,:; ¦
I AS Xjfl
¦ K;. Jf m 'J!

Jaú confessa a
Belo que ó da
Polícia Federal

Leda (Silvia Pfeifer)
aceita casar com Be-
lo (Mário Gomes).
Joana (Fabiana Sca-
ranzi) convence Teia
(Bianca Biyngton) de
que Téio (Rômulo
Arantes) está men-
tindo. Venáncio
(Flávio Migliaccio)
diz a João (Henrique
Martins) que não é
seu pai e o rapaz lo-
ge. Téio se recupera e
Téia se joga em seus
braços. Tuca conta a
Cida (Vera Fischer)
que Belo vai se ca-
sar.

SEXTA-FEIRA
João Marcos fica desesperado ao saber que

I enita está noiva de Sérgio. Marta vai ao sitio

de Vitorio mas não consegue ver o filho. Sete
anos depois, os quatro rapazes conseguem li-
vramento condicional. Sérgio avisa Lenita, ago-
ra sua esposa, que João Marcos vai ser solto e a
obriga a jurar que já esqueceu o ex-marido.
Pedro. João e Pasqual são libertados e pegam
um trem para Remanso.

SEGUNDA-FEIRA
Cida finge que não tem ciúmes. O vídeo com

provas contra Venáncio é roubado do quarto
de Giovanni (Gérson Brenner). Cida decide

montar uma firma de serviços domésticos. Seis
meses depois a firma é um sucesso eéo dia do

casamento de Belo. Diana (Beth Goulart) conta

a Leda que Belo é bandido. Vivian (Nicete
Bruno) aconselha a Cida impedir o casamento.

TERÇA-FEIRA
Cida diz a Vivian que a separação e definitiva.
Leda manda Diana embora e depois confirma

que Belo é um gángster. Valquiria (Rosita To-
más Lopes) diz a Tuca que não tem coragem de
contar a verdade a Leda. Belo pede a Cida para
desistir do divórcio, mas ela recusa. Leda fica
aliviada com a chegada de Belo e se prepara
para a cerimônia. Cida entra na igreja.

QUARTA-FEIRA
Leda desmaia e Cidinha vai embora. Na lua-de-
mel. Leda vai com o marido a uma reunião de
mafiosos. Venáncio também é convocado e os

rapazes vão atrás. Cida se hospeda no mesmo
hotel e dá de cara com Leda. Paulinho (Tato
Gabus) entra no quarto de Cida e Jaú (Alexandre
Frota) no de Leda. Belo entra no quarto de Cida
e encontra Paulinho na cama da ex-mulher.

QUINTA-FEÍRA
Belo expulsa Paulinho, Cidinha expulsa Belo e
Belo sai no tapa com Jaú ao encontrá-lo na
cama com Leda. Cida descobre que o pai traba-
lha para os Torremolinos. O chefão nomeia
Belo o seu representante. Téio vai fazer fotos de

publicidade para cuecas. Hector decide destruir
a firma de Cidinha. Jaú diz a Belo que é da

polícia federal e vai prendê-lo.

SEXTA-FEIRA
Belo faz uma aliança com Jaú para destruir os
Torremolinos. Cidinha pede ao pai para se
afastar dela. João manda cartas mentirosas e
não revela que está preso. Hector quebra as

pernas de uma bailarina árabe que Cida contra-
tara para uma festa. Venáncio confessa a Vi-
vian que é corrupto. Cidinha decide dançar no
lugar da bailarina.

VOVÔ E EU

J SBT o 20h30

SÁBADO
Alexandra vê Daniel a seu lado e desperta feliz.

Fernanda entra no quarto da filha e expulsa

Daniel. Ela também proíbe Geraldo de ver

Alexandra e diz que ele deve procurar sua

amiguinha Maira. Daniel pinta um quadro pa-
ra Alexandra e vai visitá-la no hospital, mas e

expulso por Fernanda. Para surpresa geral.
Alexandra se recupera rapidamente e volta para
casa. Daniel fica triste, pois não pode ver a

amiga.

SEGUNDA-FEIRA
Emiliano finge que é Daniel e beija Alexandra.
Fernanda iniste no divórcio e não deixa Ale-

xandra se encontrar com Daniel. Renê conversa
com Geraldo e sugere que ele volte a se relacio-

nar com Maira. Damião, irmão de Fernanda,
está conversando com Joaquim quando ele des-

maia. Neste momento chega Daniel, que se

desespera ao ver o avô caído. O garoto tem

medo de perder seu único amigo.

TERÇA-FEIRA
O estado de saúde de Joaquim requer cuidados,
e de agora em diante ele terá que se cuidar. O

médico lhe aconselha repouso. Lola pede para
trabalhar no açougue de Lupe. Para espanto

geral, ele se recusa a contratá-la pelo fato dela

ser mulher. Por ironia do destino. Lupe sofre
um acidente e Lola vai ajudá-lo a cuidar do
açougue. Como era previsto. Lola se da muito
bem no novo emprego. Lupe gosta da idéia.

QUARTA-FEIRA
Daniel é humilhado pelas amigas de Yara na
frente de Alexandra, que nada consegue dizer.
Ele foge magoado, dizendo que jamais vera
Alexandra. Fernanda descobre que Geraldo

presenteou Maira com uma jóia caríssima. O
médico examina Alexandra e constata que ela
está deprimida, por isso nao quer comer. O
motivo da doença de Alexandra pode ser a
separação dos pais. Daniel da o remédio errado
a Joaquim, que desmaia.

QUINTA-FEIRA
Ao ver Joaquim caido, Daniel acha que matou
o avó, se desespera e corre para pedir ajuda a
Damião. que esta na casa de Alexandra. Joa-

quim e levado para o hospital. Todos, inclusive
Alexandra, se preocupam com Joaquim. Ale-
xandra encontra Daniel no hospital, mas ele

prefere não falar com ela. pois ainda esta ma-

goado. Enciumada. Fernanda proíbe Geraldo
de ver Alexandra. A menina está cada vez mais
deprimida.

SEXTA-FEIRA
Alexandra ouve os pais discutindo e Jica triste.
Geraldo conversa com Renê sobre o seu divór-
cio e menciona o nome da amante, Maira, sem
saber que Yara está ouvindo tudo. Sofia fica
triste com a doença de Joaquim, pois já estava

gostando dele. Na verdade, Sofia esperava que
pudesse se relacionar com Joaquim. Na missa
de domingo. Daniel emociona, tocando o órgão
no lunar de seu avo.
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SEGUNDA-FEIRA
Ernesto (Carlos Daniel) diz a Murilo que foi
um acidente. Carlào (Paulo Betti) continua
desacordado. Francisquinha come a flor e
desmaia. Queiroz (Nelson Xavier) encontra
Zuleika (Rosane Gofmann) e a filha na dele-
gacia. Jorge Tadeu (Fábio Jr.) seduz Francis-
quinha. Diamantino (Ênio Gonçalves) cons-
tata que Carlào morreu e Quirina (Miriam
Pires) culpa Vida.

TERÇA-FEIRA
Vida e Adamastor ficam desesperados. O cor-
po de Carlào se ilumina. Queiroz instala Zu-
leika e a filha na delegacia. Ivonaldo (Marco
Nanini) toma um porre e tenta conquistar
Suzana (lsadora Ribeiro). Jorge Tadeu diz a
Francisquinha que Adamastor nào o matou.
Hilda (Eva Wilma) pede a Rosemary (Elizân-
gela) para empregar Lola (Tânia Alves).

QUARTA-FEIRA
Francisquinha vê as fotos que Jorge Tadeu
tirou dela e tem certeza que não foi um sonho.
Francisquinha diz a Ivonaldo que comeu a
flor e nào aconteceu nada. Ninguém vê uma
lágrima correr pelo rosto de Carlào. Inês con-
ta a Leonardo que ela e o irmào sofreram um
atentado. Vida e Adamastor entram no quar-
to e encontram Carlào vivo e transformado
em cigano.

QUINTA-FEIRA
Diamantino explica que Carlào sofreu um ata-
que de catalepsia. Inês conta a Leonardo que é
filho de Benvindo. Elianc esconde Yago em um
galpào e faz amor com ele. Carlào e Vida vào
para o acampamento dos ciganos. Leonardo
começa a desconfiar de Cândido (Armando
Bògus). Alva (Lilia Cabral) conta a Francisqui-
nha que testemunhou a morte de Jorge Tadeu.

SEXTA-FEIRA
Alva diz a Francisquinha que viu apenas as
botas do assassino. Leonardo revela a Marina
(Adrina Esteves) a identidade dos portugueses e
se propõe a contar a Pilar (Renata Sorrah).
Adamastor aconselha Lola a trabalhar com
Rosemary. Pilar fica satisfeita ao saber que
Cândido está envolvido na morte de Benvindo.
Murilo procura Leonardo na cabana.

SÁBADO

Gertrudes vai embora sem falar com a Madre
Superiora. Valéria telefona para a irmà Pieda-
de e marca um encontro. Antes de deixar o
convento. Gertrudes revela a Fiama que a
irmã Beatriz a viu nascer. Domingos pensa
numa maneira de fazer Marcelo sofrer, ques-
tionando Aldo sobre o nome das màes das
meninas. Suzana revela a Virgínia sua paixão
pelo seu pai. Fiama pergunta á irmà Beatriz o
nome de sua mãe.

SEGUNDA-FEIRA

Irmã Piedade se encontra com Valéria. Virgi-
nia fica com ciúmes ao saber que Carlos irá â
sua casa acompanhado de uma estranha da-
ma. As irmãs Beatriz e Piedade se unem para
ajudar Fiama. Gina vai à festa na casa de
Virgínia e é apresentada por Valéria como
sendo a Baronesa Manfredi. uma parente dis-
tante que chegou da Europa. Suspense geral.
Resta saber se Marcelo não a reconhecerá.

TERÇA-FEIRA

Gina é a grande sensação da festa. Virgínia
confessa a Gertrudes seu amor por Carlos.
Suzana procura Marcelo e lhe rouba um beijo.
Alberto vê Suzana e Marcelo se beijando e
conta a Aldo. Acontece o esperado: Marcelo e
Gina se encontram. Ele nada desconfia e procu-
ra uma explicação para a grande atração que
sente por aquela mulher. O jogo está feito.
Resta saber se Marcelo cairá na rede de Gina.

QUARTA-FEIRA
Atraído por Gina. Marcelo a convida para
jantar. Carlos admite que está gostando de
Virgínia. No convento, a irmà Piedade se
mostra cansada e a irmã Paulina sugere um
possível afastamento para tratamento de saú-
de. Aldo ainda não desistiu da idéia de tirar
Fiama do convento. Ele não se conforma de
não poder se casar com ela. Aldo tem planos
para salvar Fiama.

QUINTA-FEIRA
Carlos pede a Virgínia para esquecê-lo. Gina
procura se aproximar da irmà Sacramento. Su-
zana procura Marcelo e o ameaça. Na casa de
Marcelo, está tudo pronto para o jantar intimo
e romântico. Ele está ansioso para estar com a
estranha dama. No convento. Gina fica em
dúvida se vai ou não jantar com Marcelo. Na
verdade, Gina tem medo de se trair, pois Mar-
ceio continua sendo seu primeiro e único amor.

SEXTA-FEIRA

Irmã Piedade pede a Deus que ilumine sua
alma na busca da felicidade e paz para sua
filha. Gina não comparece ao jantar e Marce-
lo se sente um idiota desprezado. Ele liga para
Valéria e tenta descobrir o endereço da estra-
nha dama. Gina manda um bilhete para Mar-
ceio. se desculpando pela ausência, e pede
para Valéria marcar um novo encontro. Aldo
prepara um barco para resgatar Fiama. Agora
deve dar tudo certo.

AMAZÔNIA II
Manchete o 21h30

SABADO
Maria Luisa (Julia Lemmertz) diz a Spinoza
(Antônio Abujamra) que o casamento deles
acabou porque seu pai nào matou Camille
(Cristiana Oliveira). A moça encontra Caio
(Marcos Palmeira), fala sobre Camille e os dois
vào ao manicômio. Camille não reconhece
Caio. Spinoza diz que Rosana (Maria Sílvia) o
traiu e tem que morrer. É Ryan (José de Abreu)
quem a apunhala, enquanto Francisca (Patrícia
Travassos) põe fogo 110 bordel da mãe.

SEGUNDA-FEIRA
Flor (Gláucia Rodrigues) e Tinoco (Haroldo)
morrem queimados. Caio diz a Bárbara (Jussa-
ra Freire) que Camille está viva e que o incêndio
foi criminoso. Com a morte de Rosana. Caio e
Lírio (Raul Gazzola) traçam um plano para
libertar Camille. Spinoza continua a chantagear
Maria Luisa: mostra uma carta em que Peça-
nha (Leonardo Villar) promete matar Dulce,
mãe da moça. Descobre-se que Rosa (Marilia
Barbosa) morreu no lugar de Camille.

TERÇA-FEIRA
Maria Luisa e Orlando (Henrique Taxman)
entram no manicômio, vestem Camille como
enfermeira, confundem o guarda e a tiram de
lá. Na saída. Maria Luisa é apanhada, mas seu
depoimento não ajuda a descobrir o paradeiro
de Camille. A mando de Spinoza. Ryan vai ao
manicômio mas não consegue impedir a fuga.
Os rapazes levam Camille até o barco de Adiba.
Na hora de zarpar, o delegado, mandado pelo
juiz. chega para vistoriar a embarcação.

QUARTA-FEIRA
O delegado nào encontra Camille. Lirio ou
Orlando, que estão escondidos. Spinoza tem
um ataque ao descobrir que Camille escapou.
Como castigo, mantém Maria Luisa presa no
quarto. Através de bilhetes. Maria Luisa sabe
que Camille conseguiu escapar e manda dizer
como foi seu depoimento. Caio e Camille
chegam à aldeia de Morayka (Ivan de Albu-
querque). Spinoza tenta imobilizar Maria
Luisa usando clorofórmio.

QUINTA-FEIRA
Maria Luisa está tentando fugir de Spinoza
quando Bárbara entra correndo, dizendo que
Mangabeira precisa de cuidados urgentes da
moça. Maria Luisa torna-se enfermeira de
Mangabeira. É a forma de mantê-la longe de
Spinoza. A moça conta a Bárbara que foi for-
çada a casar com o juiz. Muru (Rubens Corrêa)
reencontra Caio e descobre que ele e Camille
estão vivos.. Ryan vai tomar satisfações com
Spinoza e é estrangulado pelo juiz.

SEXTA-FEIRA
Spinoza larga o pescoço de Ryan e diz que ele
é a autoridade. Peçanha diz ao juiz que se
Camille está viva. ele nào pode ser 11111 assassi-
no. Mas Spinoza lembra que alguém morreu
no lugar da dançarina e Peçanha continua
incriminado. Maria Luisa diz ao pai que Spi-
no/a tem uma carta onde ele confessa ter
matado a esposa. Leninha (Tatiana Is^D e
seqüestrada a mando de Spinoza.

SÁBADO

PEDRA SO
Globo o 20h40

Carlão 'morre'

e ressuscita
como cigano

| Francisquinha (Arle-
|te Sales) promete a
^Úrsula (Andréa Bel-

trào) comer a flor.
Leonardo (Maurício
Mattar) salva os por-
tugueses. Adamastor
(Pedro Paulo Ran-
gel) confessa a Vida
(Luiza Thomé) que
ama Carlão. Eliane
(Carla Marins) diz a
Yago (Humberto
Martins) que os por-
tugueses morreram.
Murilo (Lima Duar-
te) pergunta aos por-
tugueses o que acon-
teceu.
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Leda enfrenta a vida de casada | 
Fantasma de Jorge Tadeu impede

que 
Pilar se entregue a MuriloAs 

dificuldades da vida
de casada começam

cedo para Leda (Sílvia Pfei-

fer). Logo ao chegar em casa,
depois de uma tumultuada lua
de mel. a recém-casada é obri-

gada a enfrentar a espaçosa

presença de Gema (Nair Belo).
"Quando a senhora vai para a

sua casa, dona Clara? , per-
eunta Leda, irritada, errando

como sempre o nome da so-

gra. Percebendo que a atual

nora não é tão paciente quan-
to Cidinha (Vera Fischer), Ge-
ma não arreda o pé da casa do

filho e começa a usar a sua

maior arma, que é a incompa-

tibilidade entre Leda e a cozi-

nha. Belo resolve o problema
mandando a mãe embora.

Mas o maior problema pa-
ra Leda passa a ser Tuca (Na-
tália Lage). Por lealdade a Ci-
dinha e com medo de se
afeiçoar a Leda, a menina co-
meça a tratar a verdadeira
mãe com agressividade e a
apresentar uma série de pro-
blemas na escola que culmi-
nam com uma supensão. Co-
mo Tuca está passando uma
temporada em sua casa, Leda
interfere e Cida não aceita a
intromissão. O impasse é re-
solvido por Belo, que fica ao
lado da mulher mostrando
claramente a Cida e Tuca que
o seu casamento com Leda é

para valer.

HECTOR AMEAÇA NEGÓCIO DE CIDINHA

Hector (Guilherme K.a-
ram) tenta de todas as lormas
destruir a firma de Cidinha
(Vera Fischer). na esperança
de usar seu dinheiro para con-

quistar a mulher de seu em-

pregado. Mas todas as suas
tentativas terminam frustadas.
Primeiro ele quebra as pernas
de uma bailarina árabe que
iria se apresentar em uma festa
organizada pela Make a wish.
Cidinha faz o maior sucesso
dançando no lugar da moça.
A outra tentativa é sabotar a
comida de uma festa infantil e

provocar uma intoxicação nas
crianças. Ambrosia (Leina
Krespi), com sua paranóia, es-
conde os salgadinhos pensan-.

E MAIS

¦ Téio (Rômulo Arantes),
cheio de boas intenções, aceita

posar para uma campanha pu-
blicitária de cuecas. Embora
seu rosto não apareça nos out-
d o o rs espalhados pela cida-
de. Téia reconhece o marido
nas fotos e fica uma fera. Os
ciúmes aumentam quando ela
encontra Téio com Manoela

(Cláudia Lira) e arma o maior
escândalo sem acreditar que o
marido está cumprindo uma
missão policial. Cansado de
ser o marido fiel injustiçado,
Téio vai embora de casa. O

que ele não sabe é que grande
parte da insegurança de Téia é

porque não consegue realizar
o maior sonho de Téio, que é

do que foram enviados pelos
nazistas. Quem termina se in-
toxicando são os Torremoli-
nos, inclusive Hector.

Hector só obtém sucesso

quando, fazendo-se passar
por Belo, troca os produtos
químicos da caixa de mági-
cas. Durante a festa para o
lançamento profissional de
Caroline (Françoise Fourton)
como psicobioesteticista,
ocorre uma explosão e um

princípio de incêndio no lo-
cal. Paulinho (Tato Gabus)

percebe que foi sabotagem e,
de acordo com a descrição de
Ambrosia, Cida fica certa de

que foi Belo (Mário Gomes)

quem provocou o acidente.

ter um filho. Mas basta o ma-
rido colocar os pés fora de
casa para Téia descobrir que
está grávida.

¦ Seguindo os conselhos de
Vivian (Nicete Bruno), Ve-
nâncio (Flávio Migliaccio)
decide revelar á sua equipe

que é um policial corrupto. O
motivo que leva o delegado a
confessar seu crime é a pres-
são de Hector para ajudá-lo a
destruir os negócios de Cidi-
nha. Apesar da revolta com a
desonestidade do chefe, os

policiais resolvem ajudar o
delegado a recuperar a fita de
vídeo que Hector está usando

para fazer chantagem.

O 
tão esperado encon-
tro de Pilar Batista

(Renata Sorrah) com Jorge
Tadeu (Fábio Jr.), nos próxi-
mos capítulos de Pedra sobre

pedra, será interrompido pela
chegada inesperada de Muri-
lo Pontes (Lima Duarte). A

presença do fantasma acaba
impedindo que Pilar caia nos

braços de Murilo e deixa o

deputado louco de ciúmes,

pensando que sua ex-noiva
tem um amante misterioso.

A confusão começa

quando Murilo, pressionado
por Hilda (Eva Wilma), vai

devolver as luvas de Pilar.
Ao ver Murilo em seu quarto
na sede da fazenda, Pilar fica

totalmente desnorteada e

quase enlouquece quando
Jorge Tadeu, que não pode
ser visto por Murilo, começa
a interferir na conversa dos
dois. Como Jorge Tadeu só

pode ir embora depois que a

mulher que está com ele
adormece, Pilar tenta despa-

char Murilo.

O tom de comédia das

cenas vai se transformando

quando Murilo passa a pres-
sionar Pilar para que assu-

ma o desejo que sente por
ele. Pilar acaba se entregan-
do a um beijo apaixonado,

mas ao perceber Jorge Ta-

deu está vendo a cena atôni-
to, cai em si e manda Murilo

embora. 
"Como eu fui idio-

> ta... Tem mais alguém aqui

com você... Tem outro ho-

mem aqui! Você tem um

amante!", acusa Murilo, in-

terpretando o estranho com-

portamento de Pilar como

uma tentativa de esconder

alguém. Depois que Murilo

vai embora, enfurecido, Pi-

lar é obrigada a agradecer a

Jorge Tadeu por ter evitado

que caísse em tentação.

LEONARDO GANHA DIREITO A JAZIDA

A primeira reação de Pi-

lar, no seu encontro trans-
cendental com Jorge Tadeu,

é dar uma bofetada no fan-
tasma quando ele tenta um

contato mais íntimo. Só que
sua mão atravessa o fotó-

grafo como se ele fosse fu-

maça. Conformado por não
conseguir se materializar

para uma mulher que não

sente desejo por ele, Jorge
Tadeu atende aos interesses
de Pilar. Finalmente ele re-
vela que utilizou as frutas
como um código para assi-
nalar que o lençol de dia-
mantes está localizado no

subsolo do pomar cultivado

pelos ciganos.
Pilar vibra com a confir-

mação de que os diamantes
realmente existem e mostra

uma autorização, requerida

por seu falecido marido, pa-

ra explorar a área. Como
Jorge Tadeu explica que es-
se tipo de pedido tem que
ser constantemente renova-
do, Pilar viaja para o Rio de
Janeiro para conseguir uma
nova autorização.

Só que Pilar tem uma

surpresa ao ser informada

que Leonardo Pontes

(Maurício Mattar) já reque-
reu uma autorização para
explorar a mesma área e po-
de ser tornar o dono das

pedras. 
"Leonardo sabe so-

bre os diamantes. Ele pas-
sou a perna na gente!", diz

Pilar à filha. A informação

deixa Marina (Adriana Es-

teves) pensando que o futu-

ro marido a traiu e desmah-
cha o casamento faltando
apenas dez dias para o tão

esperado acontecimento.
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CÂNDIDO AGREDIDO

Marina (Adriana Esteves)
sai vencedora na briga contra
as maracutaias de Ivonaldo

(Marco Nanini). Ela consegue
sustar a compra dos coberto-
res na Lojas do Paulo e o juiz
decide que a verba deve ser
usada para canalizar o rio e
construir um chafariz, uma an-
tiga reivinicação dos morado-
res. Só que Cândido Alegria

(Armando Bógus), de olho nos
votos da região, se antecipa e
manda construir o chafariz,
recomendando ao engenheiro

para fazer o máximo de econo-
mia. O resultado é desastoso.
Cândido quase é linchado

quando o registro é aberto e a
força da água derruba a precá-
ria construção. A pequena
multidão joga tomates, ovos e
tudo o que tem direito, obri-

gando Cândido a sair corren-
do junto com o engenheiro que
executou a obra.

MULHERES EM DEFESA
Hilda (Eva Wilma) e

Pilar (Renata Sorrah)
deixam os antagonismos
de lado e se unem contra
o boicote que as mulhe-
res de Resplendor, lide-
radas por Gioconda
(Eloisa Mafalda), pro-
movem contra a Rose-
mary's fashion por não
aceitarem Lola (Tânia
Alves) como vendedora
da loja. Para acabar com
o preconceito, Pilar e
Hilda entram juntas na
loja com o mesmo obje-
tivo: fazer compras com
a nova vendedora. Muri-
lo, devidamente avisado
por Gioconda, arma a
maior confusão e proíbe
sua mulher de comprar
qualquer coisa na buti-

que. Ao ver que Hilda se
aliou a Pilar, Murilo fica
mais nervoso e, para

DE LOLA
acabar com a questão,
nega o dinheiro para pa-
gar as compras. "Lola,

embrulhe tudo o que D.
Hilda separou... E pre-
sente meu. Nela o senhor
pode até mandar, mas
contra mim vai fazer o
quê?", diz Pilar, reagin-
do contra a atitude "rea-

cionária e mesquinha"
de Murilo.

Considerando que
cumpriu seu objetivo,
Hilda vai embora com o
marido, cumprimenta
Rosemary (Elizângela)
pela excelente vendedora

que contratou e lança
um sorriso cúmplice pa-
ra Pilar. E Gioconda tem

que se conformar com a
derrota, pois as mulheres
decidem acabar com o
boicote contra Lola.

AMAZÔNIA II

Camille recobra

memória na mata

O 
esforço de Caio
(Marcos Palmeira)

para reavivar a memória de
Camille (Cristiana Oliveira) é
recompensado. Depois de di-
ficuldades e dúvidas sobre
sua recuperação. Camille
consegue lembrar quem é, re-
corda sua história e ainda re-
conhece Caio, o homem com
quem iria casar caso a histó-
ria não tivesse guardado tan-
tos revezes para os dois. O
caminho de volta não é fácil.
Até lembrar-se de tudo. Ca-
mille é cuidada pelos índios,
especialmente por Morayka
(Ivan de Albuquerque), que
tem a chave para sua cura.
Para o pajé, Camille precisa
enfrentar o medo que a per-
segue desde criança: o assas-
sinato de seus pais.

Seguindo este conselho.
Caio parte com Camille para
Nova Esperança, onde estão
enterrados os pais da moça.
No caminho, Camille tem
seus dias de Juma (persona-
gem de Cristiana Oliveira em
Pantanal). Espingarda em
punho, ela defende Caio de
Uirá (Roney Villela), que
tenta matar o "caraíba" 

para
ficar com "moça Camila".
Os dois lutam e, quando
Caio está levando a pior. Ca-
mille assusta o índio, atiran-
do com a espingarda. Não é
o único perigo que enfren-
tam. Sabendo que estão vi-
vos, Ezequiel (Anselmo Vas-
concelos) decide caçar Caio e
Camille. O casal — sempre
acompanhado por Muru
(Rubens Corrêa) — também
escapa do capataz e consegue
chegar a Nova Esperança,
onde são protegidos pelos se-
ringueiros. Logo que che-

gam, Caio leva a moça para
um passeio. Sem saber onde
está indo, Camille chega ao
túmulo dos pais, onde flashes
se alternam em sua lembran-

ça até que ela recobra com-

pletamente a memória.
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CARTAS

AUDITÓRIO
"Como telespectadora as-

sidua que sou dos programas
do auditório, vejo que somen-
te a TVS e a Rede OM nos

proporcionam noites agrada-
\eis aos sabados, com os res-

pectivos programas: Caçando
o sábado e Sahadào sertanejo
c por isso venho parabeniza-
los por esta decisão justa.
Aproveito para chamar aten-

ção das outras emissoras que
limitam-se a exibir somente
enlatados, ao invés de presti-
giar os nossos artistas brasi-

íeiros (...) 
" 

(Márcia Corrêa
Fernandes — São C ristóvão
-RJ)

SEM CULTURA
"É uma falta de cultura

(...) o Domingão do Faustão,

que transmite para os teles-

pectadores a imagem de um

programa sem um mínimo de
cultura, com palavrões vulga-

res e totalmente fúteis

(...)."(Deusdete de Castro —

.lui/ de Fora — MG)

PAIXÃO E ÓDIO
"Como tclospectadora as-

sidua do seriado Paixão e
ódio. peço licença para pro-
testar contra a troca que a

TV Manchete está fazendo
com a sua programação. Foi
lamentavel trocar o horário

do seriado para as tardes (...).
Como ficam as pessoas que se
encontram na ativa? (Paio-
ma — Jui/ de Fora — MG)

MAIS AÇÃO
"Estou realmente decep-

eionado com a Rede Globo,

pois desde que começou a

temporada de lilmes para este
ano só tem passado comédias
e pelo jeito vai terminar as-

sim. Ate aiiora só \i um lilme

de ação em tela quente que
foi Desejo de matar 4 e dc lá

para cá, mais nenhum. (...)
Deviam passar filmes como
Roboeop 2. O vingador do fu-
turo, Aliens, o resgate. (Wil-
son Hernane — São Gonçalo
— RJ)

INFELICIDADE
"Fiquei muito constrangi-

do ao ver a bela personagem
Tuquinha da novela Felieida-
de ser morta pelo próprio na-
morado. O autor Manoel
Carlos, ao invés dc ter dado
um final tão triste á essa per-
sonagem, poderia ter escolhi-
do a Débora como alvo. pelo
seu papel tão mal." (Edson
Luiz, Nova Iguaçu — Rio)

SEM VIOLÊNCIA
"Êu 

queria parabenizar o

SBT. pela excelente novela
dirigida principalmente aos

jovens. Alcançar uma estrela.

que contém uma cativante
história sem apelação para o

sexo. infidelidade. violência,

que já é tão costumeiro inFe-
lizmente cm algumas novelas
brasileiras. Eu queria dizer,
ao mesmo tempo, que a no-
vela está se tornando cansati-
va não pela história mas pela
duração de 15 minutos

(...)"(Aline CRistina de Souza
— Irajá — RJ)

APELAÇÃO
"Ridículo o programa

Terça nobre — Leandro e

Leonardo. Não chega a con-
vencer a história da dupla

que fez todo esse sucesso por
força da mídia e do momento
e não por talento. Alias, ta-
lento mesmo no programa, só
se viu nas participações espe-
ciais de Chitãozinho c Xoro-
ró. Zé Ramalho. João Minei-

ro e Marciano e E1 b a
Ramalho. É dc se admirar

que uma emissora do porte
da Globo precise dessa apela-

ção para conseguir audiência.
Terça nobre é para talentos e

artistas de verdade." (Rogério
Guedes — Passa Quatro —

MG)

INCOMPREENSÍVEL
"O 

que a Rede Educativa
nos proporcionou na sexta

feira da Paixão foi um verda-

deiro presente de grego.
Anunciaram Godspell, a espe-
rança, filme feito cm 1973 que
retrata a vida de Cristo em
forma de um musical passado
nas ruas dc Nova Iorque. O
filme foi interrompido cinco

vezes por causa de problemas
técnicos c a cada interrupção,
uma parte do filme era corta-

da. tornando impossível para
aqueles que não haviam visto
o filme antes, compreendê-
lo." (Edna Marques Malta —

Campo Grande — RJ)

REPRISES
"Quando abri a revista

TV Programa n° 30. iiquei
muito contente com o texto O

tédio do festival de reprises.

assinado por Arthur Santos
Reis. no lugar do TV debate.

Espero que a TV Programa
continue sempre com esses

textos e com os desenhos que
são ótimos. Quem sabe o TV

debate pode voltar em outra

parte da revista?" (Evanildo
Fernando Santos de Almeida
— Jacarepaguá — RJ)

FIASCO
"A Rede Bandeirantes,

tão profissional nos setores
esportivo e jornalístico, anda
um fiasco em matéria de lil-

mes programados na madru-

gada da emissora. Exemplos:

no dia 26 dc janeiro, o filme

anunciado Isadora, foi substi-

tuído por O pato selvagem.

No dia 31 dc janeiro, ao invés

de O médico e o monstro foi

exibido O homem de seis mi-

Ihões de dólares c Flipper. Em

matéria dc atraso no horário,

há um exemplo memorável:
Estranhos no paraíso estava

programado para ás 3h, mas

foi exibido ás 5h! É mais fácil

c seguro assistir aos filmes da

Bandeirantes através dc uma

locadora! Viva a MTV! (Su-

pcrpontual). (Suzana Du-

prat Almeida — Teresópolis
— RJ)

A MAIOR
"Ela nasceu como Escrava

Isaura, pegou carona numa

Locomotiva, fez um gostoso
Feijão Maravilha, pulou dc

cabeça numa Agua viva. ro-

dou muito bem a C iranda de

pedra, fez grande sucesso na

Guerra dos sexos, viveu bem

feliz mesmo estando na Vere-

da tropical, licou tão doce co-

mo uma Sinhá moça. virou

musa da ópera C armem e.

neste tempo todo. vem presti-
eiando todos os Brasileiras e

]brasileiros com seu talento.

Estou falando da atriz Lucé-

lia Santos. Até quando a

Manchete e a Globo conti-

nuarào dando papeis dc des-

taque às modelos sem talento

e assim deixando uma das

maiores atrizes do Brasil, fo-

ra da grande mídia?" (Leni-
valdo Camargo — Jaraguá —

São Paulo)

¦ Cartas para esta seção devem ser
endereçadas para TV Programa.
JORNA1. DO BRASIL. Avenida
Brasil. 500. 6" andar. CEP 20949.

CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 585.4160

AGÊNCIAS DE

MODELOS

MODELOS E ATORES
Gravamos sua fita Portfolio
Por apenas CrS 150 mil
STUDIO FIBRA 290 4593

Paia anunciar nesta secao
l.gue para 585 41 GO ou
iinja <) uma '.as Agèn

i-, de Classiti' ,ido-i do
JORNAL DO BRASIL

TOP B00K Promoção
p8ib e cor, stúdio, reporta
gem laboratorio profissio
nal Tel 208 2096
Para anunciar nesta seção
ligue para 585 4160 ou
dirija-se a uma das Acjèn
cias de Classificados do
JORNAL DO BRASIL

ANTENAS PARA TV ¦ Ins-
talaçào. extensão, reparos,
ajustes e manutenção p/ to
dos os canais Tel 237
9262 Copacabana Mário

VEJA

NA

J\I
PROGRAMA
1 SEU

ANÚNCIO

Ligue para 585-4160 ou dirija-se a uma das

agências de classificados do JORNAL DO BRASIL.

32 TV Programa

El



Emissoras 
pegam 

a onda verde

CLÁUDIO UCHÔA

ORiocentro, 
sede oficial da Rio-

92, e o Aterro do Flamengo,
onde está instalado o Fórum Global das
organizações não-governamentais, es-
tão separados por mais de quarenta
quilômetros. Mas a distância não é o
único problema para quem quer acom-

panhar, a partir desta quarta-feira, os

principais lances da conferência. Por
razões de segurança, muitas ruas esta-
rão fechadas ao público, dificultando

MANCHETE

A Manchete não pretende alterar a
sua programação durante a Rio-92, mas

promete mostrar ao vivo todos os fatos

que tenham interesse jornalístico. Para
isto, a emissora vai contar com 120 pro-
fissionais, entre técnicos e jornalistas, na
cobertura do evento e nos estúdios que
serão montados no Riocentro e no Ater-
ro do Flamengo. Os telejornais terão
blocos sobre a conferência. A tarde, no
Programa Márcia Peltier, serão realiza-
dos debates com participantes do evento.
A emissora planeja contratar especialis-
tas na questão ambiental e mostrar toda
a programação cultural da Rio-92.

SBT
Como as outras emissoras, o SBT vai

montar estúdios nas principais sedes da
conferência oficial e dos eventos paralelos
da Rio-92. Mas além dos flashes e blocos
especiais nos telejornais, o SBT pretende
mostrar, com exclusividade, alguns dos
espetáculos musicais agendados. Come-
çando neste sábado às 16h30 como o
Show da terra, com a participação de Mil-
ton Nascimento, Marina e do cantor cu-
bano Pablo Milanez. Nos domingos pela
manhã, até o final de julho, a ecologia
continua presente na emissora, com a exi-
bição de uma série que aponta soluções
para diversos problemas ambientais.

BANDEIRANTES

Além dos boletins e reportagens nos
telejornais, a Bandeirantes pretende tri-
lhar caminhos paralelos para informar ao

público. Um deles é o programa de Silvia
Poppovic, que durante a conferência será
apresentado direto do Rio de Janeiro.
Mas os debates sobre a questão ecológica
não vão ser realizados apenas no progra-
ma de Poppovic. Todas as térças e quinta-
feiras, entre 2 e 11 de junho, temas polê-
micos serão analisados em um programa
especial que vai ao ar à meia-noite. No dia
15 é a vez de um documentário com os
melhores momentos da conferência e um
debate sobre as principais decisões.

ainda mais o acesso aos locais onde será
realizado o evento. O carioca, no entan-
to, não precisa se sentir um alienígena
em sua própria cidade. Participar da
Rio-92 sem sofrer em engarrafamentos
e ouvir a opinião dos mais conhecidos

técnicos, ecologistas e chefes de estado

de todo o mundo sem enfrentar o tu-

multo das coletivas está ao alcance do

dedo indicador. Basta ligar a televisão e

assistir ao esquema especial que as

emissoras montaram para a Rio-92.

GLOBO

Toda a estrutura jornalística da Rede
Globo vai ser usada na Rio-92. Estarão
no Rio correspondentes como Pedro Bial
e Paulo Henrique Amorim e comentaris-
tas políticos e econômicos, como Alexan-
dre Garcia e Joelmir Betting. A bonita
Valéria Monteiro reestréia na emissora
apresentando, ao lado do repórter Carlos
Nascimento, o noticiário do Riocentro e a
apresentadora Fátima Bernardes fica de
plantão no estúdio do Fórum Global. A
ecologista Laura Tetti foi contratada para
assessorar a equipe e, no dia 5 de junho,
dia mundial do meio ambiente, vai ao ar
um Globo repórter especial sobre o tema.

MTV

A musical MTV não vai ficar alienada
da cobertura da Rio-92. Só que a emis-
sora pretende enfatizar os temas referen-
tes ao Fórum Global das organizações
não-governamentais, que será instalado
no Aterro do Flamengo, e a programa-
ção cultural. "São assuntos que dizem
mais respeito ao nosso público", justifica
Zeca Camargo, diretor de jornalismo.
Mas esta posição não significa que a
MTV vai deixar de falar sobre o restante
da programação. Todas as principais re-
soluções da conferência serão divulgadas
em boletins de hora em hora e no MTV
no ar, que é apresentado às 19h e às 23h.

REDE OM

A recém-formada equipe de jornalismo
da Rede OM no Rio de Janeiro estréia em
uma grande cobertura na Rio-92. Mas o
diretor regional de jornalismo, Paulo Al-
ceu, não demonstra preocupação. 

"Vamos

correr por fora e mostrar o que acontece
nos bastidores da conferência", planeja,
sem descartar a cobertura do evento ofi-
ciai. O jornalista Washington Novaes, au-
tor de um premiado documentário sobre o

Xingu, foi contratado para fazer comentá-
rios e assessorar a equipe da OM. Durante
todo o dia serão apresentados flashes da
conferência e às 19h um resumo do dia
entrará no noticiário Fala Brasil.

Arquivo

jPR

HB&--
¦nL

Valéria é a musa 'verde' da Globo

TVE

A TVE vai mergulhar de cabeça na
cobertura da Rio-92. A programação
verde-xiita da emissora começa às
8h45 com o Jornal da ONU, que vai
fazer um resumo do que aconteceu na
conferência no dia anterior. As 9h se-
rão exibidos programas ecológicos das
mais variadas origens e o horário das
lOh às 17h vai ser reservado para a
transmissão das plenárias e reuniões
de trabalho da conferência.

Nas lacunas dessas reuniões serão
mostradas entrevistas e pequenos de-
bates que, de acordo com o superin-
tendente de programação, Mauro
Garcia, traduzirão para o telespecta-
dor a linguagem técnica e as conse-

qüências de cada uma das resoluções
adotadas. Acompanhar o dia-a-dia
dos principais líderes políticos e ecolo-

gistas também está nos planos da
emissora. O Fala Brasil, às 22h, vai ter
blocos sobre a conferência. Os progra-
mas noturnos, que serão exibidos a

partir das 23h, planejam colocar a

questão ambiental como tema de dis-

cussão. Para a TVE, a conferência não

termina no dia 14 de junho. Durante o

resto do ano outros programas espe-

ciais vão voltar a discutir o assunto.
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Romance e mistério na novela das 6

34 o TV Programa

Osuspense 
ronda Despedida de

solteiro, a novela que a Globo
estréia nesta segunda-feira, às 18h. A
trama, escrita por Walter Negrão, in-
clui também boas doses de emoção e
romantismo. O suspense fica por con-
ta de Pedro (Paulo Gorgulho), João
Marcos (Felipe Camargo), Pasqual
Papagaio (Eduardo Galvão) e Xampu
(João Vitti). Os protagonistas se en-
volvem num trágico incidente que cul-
mina na morte da prostituta Salete
(Gabriela Alves).

O crime ocorre durante a farra
dos rapazes, que estão comemoran-
do os últimos momentos de solteiro
de João Marcos.
Mas ninguém fica
sabendo quem
realmente matou
a garota. Os ale-

gres arruaceiros,
acostumados a
aprontar em Re-
manso, fictícia ci-
dadezinha paulis-
ta onde se passa a
história, acabam
condenados a 21
anos de cadeia.
Cumprem sete e
retornam à cida-
de em liberdade
condicional. O
recomeço é difi-
cil, principalmen-
te para João
Marcos, que foi
preso na porta da
igreja. Sua esposa
Lenita (Tássia
Camargo) casou-
se com outro e
tem uma filha.

Embora seja
importante no
desenrolar da his-
tória, o crime do
primeiro capítulo
não será. o tema
principal de Des-
pedida de solteiro.
E o que garante o
autor Walter Ne-
grão, que há al-
gum tempo pes-
quisa a vida nos

presídios. 
"Não

darei grande ên-
fase à morte da

prostituta. Ela é o pano de fundo
para mostrar os conflitos de um ex-

presidiário, a dificuldade de reinte-

gração à sociedade", antecipa o au-
tor, que mostrará também a expan-
são do plantio de soja, que
transforma Remanso numa cidade
próspera. Lúcia Veríssimo interpreta
Flávia, a moderna executiva da
agroindústria local. Como não po-
deria deixar de ser, ela tem uma

paixão enrustida por Pedro (Paulo
Gorgulho), filho de criação de Vitó-
rio (Elias Gleiser), o simplório ven-
dedor de flores.

Despedida de solteiro gira em tor-
no dos quatro rapazes. João Marcos

HELENA TAVARES é obrigado a ver sua ex-esposa Leni-
ta ao lado advogado Sérgio Santa-
rém (Marcos Paulo), empregado de
Flávia e vilão da história. Para de-
sespero de suas famílias, João e Le-
nita revivem o antigo amor de infân-
cia. Ao sair da prisão, Pasqual

Papagaio encontra seu armazém
transformado numa movimentada

lanchonete comandada por sua irmã

Marta (Lucinha Lins). Pedro volta a

trabalhar com o pai postiço. Vitorio,
mas se chateia quando o irmão caçu-
la o chama de bandido.

O pior é reservado a Xampu, que
encerra sua participação na novela no
capítulo 18. Ele se envolve numa briga

i«ah»ia k»..™ na prisão e contrai
uma hepatite que
evolui para uma
cirrose. Apesar de

pertencer à família
mais famosa da ci-
dade, Xampu é
praticamente
abandonado por
ela. Chega a Re-
manso nas últi-
mas, mas mesmo
assim decide se ca-
sar com Bianca
(Rita Guedes) que
se transforma nu-
ma cobiçada viúva
rica.

Os rapazes vão
continuar juntos
ató na prisão

A partir destas
tramas e do cres-
cimento de Re-
manso com a mo-
nocultura da soja,
Walter Negrão
vai ter muitas his-
tórias para con-
tar. "São 40 pági-
nas de sinopse

que vão virar
4.000 páginas.
Então, não adian-
ta dizer que vou
contar aquela his-
tória de 40 pági-
nas em 4.000. É

preciso inventar
muito para preen-
cher os sete meses
de duração da no-
vela", calcula o
autor, que já está
apaixonado por
seus personagens
e por sua criação.

I
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Os 
quatro 

cavaleiros do Apocalipse

Lúcia Veríssimo 6 a carente Flâvia

Flávia 
(Lúcia Veríssimo) — Moderna

executiva de agroindústria. Navega
entre o amor e ódio por Pedro (Paulo
Gorgulho). Em público é uma rocha. Na
intimidade, romântica e carente, sempre
sonhando ser amada.
Pedro (Paulo Gorgulho) — Anti-herói a

princípio, herói de verdade na segunda
fase. Começa como boêmio, mas sete
anos de prisão fazem dele um guerreiro.
Criado por Vitorio (Elias Gleiser), é o
líder do grupo.
João Marcos (Felipe Camargo) — O per-
sonagem marca a volta do ator às novelas,
saindo de um congelamento que o afastou
das produções da Globo a partir Manda-
la, em 1987. Agora vive um galã românti-
co de classe média, um corretor que vende
tudo: carros, casas, terras etc. Filho da
fofoqueira Dona Dala (Léa Camargo) e
irmão da tímida e comportada Maria do
Socorro (Cristina Mullins), que tem uma

paixão recolhida por Pasqual (Eduardo
Galvão).
Lenita (Tássia Camargo) — Nas duas
fases, a mais bonita e cobiçada mulher da
cidade. Se casa com João Marcos e é
abandona na porta da igreja. Anula o

Walter 
Negrão criou seus heróis de

Despedida de solteiro inspirado nos

quatro cavaleiros do apocalipse do Antigo

Testamento. "Eles vão sempre se locomo-
ver com uma espada sobre a cabeça, re-

presentada pelos limites do livramento

condicional", explica o autor. Mesmo as-

sim, Pedro, João Marcos e Pasqual Papa-

gaio não perdem a alegria de viver, "mas é

obvio que ninguém é o mesmo após cum-

prir sete anos de prisão", avisa Walter.

Depois de muitas pesquisas sobre o

sistema penitenciário, Negrão aproveitou

sua vivência na cidade de Avaré, no inte-

rior paulista, e as boas lembranças do pai,
representado pelo personagem Vitorio. "E

aquele cara otimista, simplório, sempre

disposto a ajudar os outros", comenta.

Apesar da experiência de 30 novelas, sem

falar nos acertos e consertos em tramas de

outros escritores, Walter Negrão não dei-

xa de se emocionar com sua criação, e

confessa que ficou tocado ao visitar as

instalações da cidade cenográfica onde é

gravada Despedida de solteiro.
O autor começa sua história em 1985.

Depois dos cinco primeiros capítulos, a

novela dá um salto e, em 1992, mostra os

quatro rapazes voltando da prisão. Eles
vão tentar resgatar o amor e o respeito,

numa busca incessante da prova da ino-

cência. Apesar de tudo, os amigos conti-

Os personagens
casamento e se casa com Sérgio Santarém

(Marcos Paulo), mas não gosta dele.

Pasqual Papagaio (Eduardo Galvão) — O
mais engraçado dos quatro amigos. Bom
de música e de papo. Entre uma farra
outra, toma conta do armazém que o pai
deixou.
Marta (Lucinha Lins) — Irmã de Pasqual.
Viveu um tempo no Rio e retornou à

cidade para tomar conta do negócio
abandonado pelo irmão. Apesar da jovia-
lidade, vive um drama pessoal e teve um

filho misterioso.

Xampu (João Vitti) — O apelido vem do
óbvio: cabelos bem tratados. Moderno,
bonito e muito disputado pelas garotas.
Além de tudo, tem dinheiro. Antes de
morrer, se casa com Bianca.

Bianca (Rita Guedes) — Apesar do rosto
angelical, tem veneno de víbora. Filha de
família humilde, engana todos na primei-
ra fase da novela. Sirineo, o Farfan (Mário
Mendonça), dono de um auto-socorro,

pai de Soraya (Ana Rosa) que está sempre
sonhando com ascensão social e da bonita
e simpática Nina (Helena Ranaldi), apai-
xonada por Pedro (Paulo Gorgulho).

nuam unidos. São quatro histórias que.
em pouco tempo, passam a ser três. "No

capítulo 18 chega à cidade o misterioso
Mike (Jayme Periard), que mais tarde
substituirá Xampu no coração de Bianca
e se juntará aos personagens principais",
antecipa Walter. Como um bom folhetim
das 18h, Despedida de solteiro conta histó-
rias de amor. A maior delas é de Pedro e
Flávia. O triângulo formado por João
Marcos-Lenita-Sérgio Santarém vai es-

quentar as torcidas por um final feliz. Mas
há lugar também para a questão dos me-
ninos de rua, um problema que o autor
acompanha de perto através da Secretaria
do Menor de São Paulo. Abandonado,
Léo torna-se filho de criação de Vitorio,
uma espécie de Shazan e Xerife revivido,
dupla criada por Walter Negrão na nove- -

la O primeiro amor e que depois ganhou
um seriado independente.

A novela tem direção geral de Reynal-
do Boury, que já tinha trabalhado com
Walter Negrão em 1974, em Super Ma-
noela. "Voltar a trabalhara com Negrão
está sendo muito bom, porque ele é um
autor que compreende o ritmo das grava-
ções", explica o diretor. Já o produtor
Sérgio Madureira não esconde a alegria
de colaborar com Walter. "Ele é um autor

que pode até delirar, mas não delira sozi-
nho". O trio promete.

Sérgio Santarém (Marcos Paulo) — O
vilão da história. Sedutor, carismático e
elegante, mesmo quando está armando
contra os outros. Sua vida é um mistério.
Bibi (Fernanda Nobre) — Filha de Lenita
e Santarém, tem apenas 7 anos. 4

EmOia (Lolita Rodrigues) - Viúva, mãe de
Flávia (Lúcia Veríssimo) e Xampu (João
Vitti). Uma matriarca, que enfrenta suas

tragédias com absoluta dignidade.

Vitorio (Elias Gleiser) — Criou Pedro

(Paulo Gorgulho) e vai crfar Léo (Patrick
de Oliveira), filho de Marta (Lucinha
Lins). Artesão, irreverente e simplório,
acredita ser descendente direto de Leonar-
do da Vinci.

Gabriel (Sérgio Viotti) — Pai de Lenita

(Tássia Camargo), médico da cidade, bom

pescador e péssimo motorista.
Inês (Maria Esteia) — Mãe de Lenita,
acomodada, não sabe de que lado fica nas
brigas da filha com o marido.
Mike (Jayme Periard) — Mochileiro, es-
tradeiro, viajado. Andou pela marinha
mercante americana. Não se sabe o nome
completo, nem de onde veio. Enigmático,
sereno e calado.
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CLÁUDIO UCHÔA

De 
culi-movie em cult-

movie, os cinéfilos
conseguiram chegar à tele-

visão. Depois de rotular os

mais diversos filmes com es-

ta expressão que já ganhou
até ensaios sociológicos, os

adoradores da sétima arte

elegeram agora um progra-
ma de televisão como o cult

da tela pequena. Lógico que
ele só poderia falar sobre

cinema. Trata-se do Cine

MTV, que a emissora co-

nhecida pelos clips musi-
cais, agora no canal 24 de

UHF, exibe nas noites de

quinta-feira às 22h e reapre-

senta aos sábados, às 15h, e

domingos, às 17h30.

Recheado de novidades,
na maior parte das vezes en-
viada pela MTV americana,
o Cine MTV está sempre

apresentando os making oj

dos filmes que estão es-

treando nos cinemas brasi-

leiros. 
"Nosso objetivo é

mostrar uma agenda cultu-
ral completa, onde são evi-

tados os comentários pes-
soais", diz a apresentadora
Cristiane Couto sobre a fór-

mula utilizada no progra-
ma, que está há quase um
ano no ar e se transformou
em um dos maiores índices

de audiência da emissora.

Outro trunfo são as entre-

vistas, também realizadas

pela MTV americana, com

os grandes astros de Holly-

wood. "Este material inédi-
to nos ajuda muito", admite

a apresentadora.
Se o Cine MTV se trans-

formou em um cult-progra-

ma, muito se deve ao jeito

cool de Cristiane Couto. A

bonita lourinha de cabelos

curtos e jeito de Catherine

Deneuve encarna no vídeo

o protótipo dos freqüenta-

dores de filmes finlandeses

sem legenda na Sala 3 do

Estação Botafogo. É tipo

para cinéfilo nenhum botar

defeito, como comprovam

as cartas e o assédio dos fãs,

MTVcultoutoristianeatriz

que costumam parar Cris-

tiane na rua, em busca de

sugestões de filmes. Só que
ao contrário do Cine MTV,

a apresentadora não escon-
de a preferência pelo cinema
europeu, principalmente o

francês. No programa que
vai ser reprisado neste sába-

do e domingo, uma boa
mostra do gosto da apre-

sentadora vai ao ar. Será

um especial sobre os basti-

dores do festival de Cannes,

feito pela MTV européia.

De tanto falar sobre fil-

mes, Cristiane alimenta um

antigo desejo seu. "O meu

maior sonho é fazer cine-

ma", confessa ela, uma atriz

de 32 anos que está na peça
a Mandràgora, de Maquia-

:-musa «Io 'Cine

vel, em cartaz com o grupo
Tapa em São Paulo, e tam-

bém pode ser vista no co-

mercial das louças Deca.

Mas o sonho de Cristiane

parece condenado pela cri-

se. "Os cineastas estão re-

clamando muito e produ-
zindo pòuco, independente

dessa política nacional me-

díocre", atesta, receitando

uma boa dose de coragem

para que as produções cine-
matográficas brasileiras co-

mecem a sair do papel. 
"O

Cine MTV está aberto aos

nossos profissionais", pro-
mete, lembrando que o pro-

grama costuma fazer repor-

tagens sobre os festivais e

exibir curta-metragens bra-

sileiros.

Manchete e TVE

lis
¦m udo o que acontece na
¦ tela grande definitiva-

mente virou assunto da tela

pequena. A prova é que o

Cine MTV não é o único

programa de televisão a fa-

lar sobre cinema. Esta inva-

são começou há quatro
anos com o Cinemonia, que
a Manchete exibe aos sába-

dos à tarde e na madruga-

da de segunda para terça,

em versão mais apimenta-

da. O responsável pelo pro-

grama pioneiro, Wilson

Cunha, conta que o Cine-

mania foi lançado para
agradar aos cinéfilos. 

"Não

existia em TV um progra-
ma que utilizasse a língua-

gem cinematográfica",
lembra, feliz por ter aberto

o leque. "No nosso progra-
ma o telespectador partici-

pa e não assumimos a pos-
tura de querer catequizar o

público criticando certos
fílmes. Preferimos infor-

mar", avisa.
Outro espaço aberto ao

cinema é o Lanterna mági-

ca, uma produção da TV

Cultura de São Paulo que a

TVE exibe aos sábados. O
forte do programa são os

videos e curta-metragens
de cinestas brasileiros. 

"Te-

mos o compromisso de

abrir espaço para estas ma-
nifestações culturais", ex-

plica o gerente de produção
da Cultura, Luís Crescente,
ao garantir que os interes-
sados em exibir seus traba-
lhos podem procurar a

emissora. Mas não é só o
cinema brasileiro, com a
exibição dos curtas e co-
bertura dos festivais, que
tem espaço cativo no Lan-
terna mágica. Crescente

promete exibir, no segundo
semestre, vídeos, clips e
curtas produzidos em todo
o mundo. Para isso o pro-
grama ganhou um corres-

pondente internacional,
Wladimir Weldamn.
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DAVID FRANÇA MENDES

a Irlanda, foi exigido que antes de
cada sessão fosse exibido um filmete

em que Martins Scorsese confessava de sua
boca que Jesus Cristo é o Senhor e que A
última tentação de Cristo não foi inspirado
nos Evangelhos. E mais: era proibido entrar
depois da sessão começada, todos tinham

que ver o nica culpa. Ainda em gestação, o
filme sofreu ataques. Madre Tereza de Cal-
cutá, que com certeza jamais fez mal a uma
mosca, exortava os católicos americanos a
rezarem para que aquele projeto abortasse.
Vários grupos ameaçaram boicotes aos ci-
nemas, para pressionar a Universal a não
rodar A última tentação de Cristo. O Arce-
bispo de Paris pressionou o ministro da
cultura Jack Lang a não permitir uma cola-
boração França-EUA para a produção.

Protestos, ameaças e outros lances, mas
o filme foi feito e exibido, deu lucro e fez
sucesso de crítica, e pela primeira vez na
TV, será exibido domingo, às 20h30, pela
Bandeirantes em versão legendada, permi-
tindo que milhões de pessoas tenham uma

posição própria a respeito. É um belo filme.
Católico de família italiana, ex-seminarista,
Scorsese esteve perto de se dedicar profis-
sionalmente à religião. "Até fazer meu pri-
meiro filme, pensava sempre em retomar os
estudos religiosos", declarou uma vez. Os
maiores decepcionados com A última tenta-
ção de Cristo foram os ateus e iconoclastas.
O filme expressa uma contradição, é o pro-
duto de uma dúvida no interior da fé: a
santidade seria algo da esfera divina, exclu-
sivamente, não-humana por completo, ou,

pelo contrário, ela seria atingida por um
mergulho profundo e doloroso no que é
humano, encontrando, no fundo do que é
humano, o divino, a santidade.

A última tentação de Cristo não preten-
de abalar a fé de ninguém. E uma obra
inspirada no mistério da fé, no seu caráter
absoluto: como entender algo que se impõe
contra a razão, contra todo senso comum.
Scorsese transfere para Cristo a sua dúvida
e lhe dá um instante de humanidade que
apenas potencializa o caráter santo do seu

gesto. Em meio à explosão intolerante de

protestos contra o filme, alguns religiosos se
dispuseram a assistí-lo sem preconceitos e
acabaram admitindo sua beleza. Como o

pastor Jaime Wright, da Igreja Presbiteria-
na Unida do Brasil, que declarou que 

"o

filme de Scorsese é um dos mais religiosos
sobre Jesus Cristo já produzidos por Holly-
wood e, certamente, dará oportunidade pa-
ra que muitos que não conhecem Jesus

possam conhecê-lo". Para Wright, "Jesus

foi tentado como qualquer homem, sobres-
saindo, no final, sua vitória, como Deus,
sobre as tentações".

* iiWriii' ;<•{&» . -... v-

Histeria e

oportunismo

A 
quantidade de episódios de into-
lerância diante de A última tenta-

ção de Cristo, sua intensidade, impres-
sionaria o mais dedicado inquisidor. A
maioria desses episódios se dividiu en-
tre manifestações de histeria coletiva e

jogadas de oportunistas. As manifesta-

ções brandas e equilibradas de lideran-
ças religiosas que se sentiam ofendidas
pelo filme — e que se limitaram a
recomendar que seus fiéis o boicotas-
sem — foram minoria numa crônica
em que se acumulam grossuras como
as de Franco ZefTirelli, cineasta italia-
no conhecido por se esforçar em fazer
as piores adaptações de Shakespeare
do mundo, cujo Jovem Toscanini esta-
va em competição contra Scorsese no
festival de cinema de Veneza, em 1988.
Zefíirelli ameaçou retirar seu filme de
competição para não compactuar com
"o filme de um judeu sujo contra a fé
cristã" (referência ao produtor do fil-
me, Lew Wasserman, judeu).

Tudo que Zefiirelli conseguiu foi o.

ódio, justificado, da comunidade ju-
daica internacional. Seu Toscanini foi
um fracasso. Outro episódio grotesco
foi a proposta do pastor tele-evangelis-
ta Bill Bright, um mega-Edyr Macedo,
de comprar os negativos de A última
tentação de Cristo, pela bagatela de dez
milhões de dólares, para destrui-los. A

proposta foi rechaçada pela Universal
com uma carta: "nossas consciências
não estão à venda, sr. Bill Bright". A
estratégia de Bright, como a de outros

pastores, era aproveitar o filme para
criar um inimigo comum capaz de
reunir melhor seu rebanho.

Notório fornecedor de itens ao ane-
dotário nacional, Jânio Quadros tam-
bém entrou na onda anti-Scorsese.
Prefeito de São Paulo na época do
lançamento de A última tentação de
Cristo, Jânio fechou os cinemas que
exibiam o filme. Como não dispunha
de instrumentos legais de censura,
mandou os fiscais da saúde pública
interditarem as salas. Não adiantou.
Em pouco tempo o filme estava em
cartaz. E houve sempre, em São Paulo,
no Rio ou em qualquer lugar, mais

gente nas filas para assisti-lo do que
nas manifestações de protesto.
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SESSÃO NOSTALGIA

Crise

conjugai

censurada

na TV

ROSE ESQUENAZI

á 15 anos a TV Globo
anunciava a sua nova

novela das dez. Despedida de

casado iria substituir Sara-
inandaia. Dos quatro textos

propostos, foi o único a ser

liberado pelo Serviço de Cen-
sura e Diversões Públicas.
Com 25 capítulos prontos e
editados, uma equipe de pri-
meira e uma produção capri-
chada. a novela foi proibida
pelo mesmo Serviço de Censu-
ra. Exatamente 10 dias antes
da estréia. O diretor Walter
Avancini, o autor Walter Jor-

ge Durst e o elenco de 30 ato-
res que reunia grandes nomes
como Antônio Fagundes, Re-

gina Duarte. Cláudio Marzo e
Maria Fernanda, entrou em
depressão. Afinal, eles tinham
sido vítimas do preconceito e
da incompreensão.

As autoridades considera-
ram Despedida de casado uma
ameaça ao casamento, mas a
intenção do autor nao foi es-
sa. "Um dia procurei o Boni

(José Bonifácio de Oliveira
Sobrinho, vice-presidente de
operações da Globo) e disse

que não estava reconhecendo
os meus amigos nas novelas
de então. Sugeri um trabalho

próximo à realidade do ponto
de vista psicológico. Não iria-
mos falar de problemas so-
ciais e políticos, mas do casa-
mento, que estava passando
por uma crise", conta Walter,

que está casado com a mesma
mulher há 40 anos, o que não

quer dizer que nunca tenha

passado por uma crise conju-

gal. E foi tentando resolver
uma dessas Crises que a mu-
lher de Walter procurou o

psiquiatra Paulo Gaudêncio.

Durst ficou encantando
com a sabedoria de Gaudêncio
e conseguiu dele a permissão
para assistir às sessões de um
determinado grupo de análise.
Inspirado, começou a escrever
O casamento, que depois ga-
nhou outro titulo. "Cheguei à
conclusão que a maior tarefa

que o homem pode se propor é
manter um casamento. Naque-
le momento, um monte de pes-
soas estava se separando: o ca-
samento estava mesmo em
crise", lembra o autor.

O elenco de Despedida de
casado foi reunido para ter, ao
lado de Walter Avancini e
Walter Durst, uma sessão psi-
canalítica informal com Paulo
Gaudêncio. E o que aconteceu
foi surpreendente: os atores
colocaram para fora os confli-
tos de seus personagens e os
seus próprios, recriando num
estúdio de TV a atmosfera do
consultório do psiquiatra.
"Naqueles anos 70 as soluções
surgidas para salvar o casa-
mento não estavam dando
certo. O amor cm grupo e a
troca de casais não resolveram
nada. Por isso íamos falar dos
arquétipos, da relação homem
e mulher. Mas encontrei no
Serviço de Censura oito mu-
lheres recalcadas. Acho que
não tenho cabeça e nem laço o
tipo de um destruidor de casa-
mentos. Logo eu, que estou
casado há 500 anos com a
mesma mulher", conclui o au-
tor de Despedida de casado.

Buscando a

felicidade «¦
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Maria Cláudia,
Dolabeila,
Regina Duarte e
Maria Fernanda

que considera o tema atual até
hoje.

Antes da novela ser cen-
surada, ele já havia enfrenta-
do o rancor da Censura que
implicou com um programa
que fez muito sucesso na TV
Cultura. A estrela também
era o psiquiatra Paulo Gau-
dêncio. Ele comandava o

programa Jovem urgente, on-
de conversava com os jovens
que expunham seus proble-

mas. Acompanhando as dis-
cussões a platéia aproveitava
para fazer a sua própria tera-

pia. O sucesso foi estrondoso,
e talvez por isso a Censura
tenha implicado tanto. As
autoridades não quiseram
mais ouvir falar em virginda-
de, pílula, desquite, aborto e

muito menos em casamentos
em crise na TV. Preferiram
usar a tesoura.
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ESTA

FAZENDO

15 ANOS QUE

A HISTÓRIA DO

RÁDIO MUDOU. 15

ANOS DE OUSADIA,

15 ANOS DE SUCES

SO, 15 ANOS DE MO-

DERNIDADE, 15

ANOS DE ALE-

CRIA, 15 ANOS

COM MUITA

MÚSICA, 15

ANOS COM" 
VOCÊ.
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FAZEND0

15 ANOS QUE

A HISTORIA DO

RADIO MUDOU. 15

ANOS DE OUSADIA,

15 ANOS DE SUCES-

SO, 15 ANOS DEMO-

DERNIDADE, 15

ANOS DE ALE-

CRIA, 15 ANOS

COM MUITA

MUSICA, 15

ANOS COM

VOCE.
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ÃO PAULO — Os consumi-
dores dos veículos Ford. que
costumam ser fiéis á marca,

vão ter que esperar mais um pouco
pelo novo liseort. Antecipado para
outubro de 1992. a montadora adiou
novamente para o começo do próxi-
mo ano seu lançamento mais aguar-
dado dos últimos anos: o novo Es-
èort. que está absorvendo
investimentos na faixa de USS 350
milhões a USS 400 milhões. As ven-
das do novo carro aos consumidores,
já como linha 1993, devem começar
em janeiro.* 0 novo Escort brasileiro sofreu
influência total do Escort europeu,
lançado em agosto de 1990. pelo me-
nos no que diz respeito ao moderno
désign. com linhas aerodinâmicas em
formato de cunha na dianteira e tra-
seira alta. A plataforma mecânica se-
rã a mesma utilizada atualmente nos
(jarros Ford e Voiks. Para a Ford
brasileira o lançamento será impor-
útnte, pois o carro terá a missão de
Substituir o já superado estilística-

mente Escort, lançado no Rn
1983 — já como linha 1984 —, e esta
no mercado brasileiro há nove anos.

0 modelo atual nunca foi cam-
peão de vendas no Brasil, mas sempre
ficou entre os primeiros colocados no
ranking. Nos primeiros quatro meses
de 92. por exemplo, ele ficou em
quinto lugar, com 8.544 unidades
vendidas e uma participação de 5.5%
das vendas lotais. A única mudança
radical sofrida pelo Escort brasileiro
foi em 1986. acompanhando as alte-
rações no Escort europeu. Sempre
equipado com motor de 1.6 litros de
capacidade volumétrica (1.600 ccnti-
metros cúbicos de cilindrada), o au-
tomóvel também recebeu, depois da
criação da holding Autolatina (con-
troladora da Ford e da Volkswagen),
a opção do motor 1.8 (1.800 cm3 de
cc). o AP-1800 (Alta Performance) da
Volks.

Familia nova — 0 Escort con-
tinuará sendo no estilo lumlibach. ou
seja. com dois volumes e meio — tem
compartimento separado para o mo-
tor c para os passageiros, mas com
ligação do porta-malas para o inte-
rior do veículo. "A Ford está reno-

diz Luiz Carlos Mello, o presidente
da divisão Ford da Autolatina. lòm-
brando que nos últimos meses foram
lançados no mercado o Vcrsaill.es—
irinão-gêmeo do novo Santana, da
Volks —. com duas è quatro portas,
além do slation-wíigoit Royale e do
novíssimo picape F-1000.

Batizado inicialmente de projeto
CE-14, o novo Escort chega ao Brasil
com uma defaságem de pouco mais
de dois anos em relação ao Escort
europeu. Esse carro, aliás, sofrerá no
final de 1993, já como linha 1994. um
[acc-lifi em seu désign, com algumas
modificações a exemplo de novas
grades, faróis e para-choques. A ri-
gor. o novo Escort será base de uma
nova familia de veículos, tanto para a
Ford como para a Volks.

Pelos lados da Ford, além do Es-
cort liauii. o Vcrona também será
totalmente substituído, segundo con-
firmou o presidente da empresa, Luiz
Carlos Mello: "O Vcrona continuará
em linha e será renovado, reprodu-
/indo o modelo europeu Orion. que é
da mesma familia do Escort". Além

(compartimentejs separados para mo-
tor, passageiros e porta-malas), tam-
bém será lançado, mas pelo lado da

• Volks.. um novo Apollo.
"O novo Escort que Garro e Meto

está mostrando foi cedido pela Au-
tolatina a um fornecedor, para lestes
práticos de campo. Não foi possível
identificar o nome do fornecedor,
mas o carro estava lastreado, ou se-
ja. com peso no interior simulando
os passageiros — com exceção, e
óbvio, do motorista. 0 novo carro
tem para-choquc dianteiro em pias-
tico preto e entradas de ar amplas.
Além das versões normais do Es-
cort, a Ford lançará, alguns meses
depois, também os novos XR-3 e
conversível.

O novo Escort terá novos bancos;
volantes c painel. Terá. além dos mo-
tores 1.6 e 1.8. também a opção de
uso do motor AP-2000Í (Alta Pérfor-
mance) com injeção eletrônica nas
versõés esportivas, que só está dispo-
nivel atualmente no Gol GTi. Santa-
na GLSi. Versailles Ghia 2.Oi. Royale
Ghia 2.0i e Quantum GLSi.
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NA ABOUCAOUTEM 
SEMPRE

0 MELHOR DESCONTO.

CONFIRA:

MODILO

GOL CL 1.6

GOL CL 1.6

GOL CL 1.6

GOL CL 1.6

GOL CL 1.8

GOL CL 1.8

GOL CL 1.6

GOL CL 1.6

GOL CL 1.6

GOL CL 1.6

GOL CL 1.6

GOL CL 1.6

GOL CL 1.6

GOL CL 1.6

GOL FURGÃO

GOL FURGÃO

SAVEIRO CL 1.6

VOYAGE CL 1.6

VOYAGE CL 1.6

VOYAGE GL

PARATI CL 1.6

SANTANA CL 1.8

SANTANA CL 1.8

SANTANA CL 1.8

SANTANA GL 2.0

SANTANA GL 2.0

APOLLO GL

CÓDIGO

3013

3013

3013

3013

3015

OPCIONAIS COMI. COR

Pintura Metálica

Motor 1.8, vidros verdes, Rádio AM/FM, limpador de
vidros traseiro, roda liga leve, banco traseiro bipartido

BRANCO.STAR

BRANCO STAR

G BRANCO STAR

BEGE SENEGAL

G AZUL INDICO

3015

3016

3016

3016

Pintura Metálica

Pintura Metálica

Pintura Metálica

G AZUL INDICO

G AZUL ÍNDICO

G PRATA LUNAR

G PRATA LUNAR

3063

3066

3066

3013

3016

3462

3412

3665

4063

4063

4233

4533

5500

Pintura Metálica

Pintura Metálica

PRATA LUNAR

BRANCO STAR

BEGE SENEGAL

PRETO CLÁSSICO

BRANCOSTAR

BRANCO STAR

BRANCO STAR

PRATA LUNAR

BRANCO STAR

BRANCO STAR

4 portas, pintura perolizada VERMELHO MONTANA

Pintura Metálica VERDE PANTANAL

Motor 1.8,4 portas BRANCO STAR

5501 Motor 1.8, pintura metálica vidros verdes, pára-brisa degradée G PRATA LUNAR

5501 Motor 1.8, pintura perolizada, vidros verdes, pára-brisa degra-

dée CINZA ANDINO

5122 Motor 2.0, direção hidráulica ar condicionado, bancos Recaro G PRATA LUNAR

5171 Motor 2.0, ar condicionado pintura metálica

6026 Pintura Metálica, ar condicionado direção hidráulica

BEGE SENEGAL

VERDE PANTANAL

CHASSI

050031

055910

057960

059798

031097

055972

218870

034362

034406

220030

219938

006471

004685

001738

013866

DE POR

26.776, 25.170,

26.776, 29.170,

26.776, 25.170,

27.488, 25.840,

040091 33.360, 31.360,

040806 33.360, 31.360,

058344 26.261, 24.690,

060034 26.261, 24.680,

060846 26.261, 24.680,

053187 26.152, 24.590,

054492 24.306, 22.850,

061655 24.986, 23.490,

046653 26.8 70, 25.260,

054782 25.5 50, 24.000,

21.297, 18.100,

22.048, 18.740,

25.032, 23.780,

27.855, 26.200,

27.855, 26.200,

38.687, 37.530,

35.521, 34.460,

56.059, 49.330,

57.977, 51.020,

58.568, 51.540

72.867, 67.040

013498 66.853, 61.500

255606 49.133, 44.220
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Frete não incluído.
Financiamento com as
melhores taxas.

Aceitamos todas as cartas de Consórcio.
Aceitamos seu usado, de qualquer
marca, como parte do pagamento.

Sendas

Largo >
da

Aboltçáo Av Suburbana

(§)

Abolição

PLANTÃO SÁBADO ATÉ AS 13 HORAS

Abolição

Bons Serviços. Bons Negócios.

Av. Suburbana, 7570 - Telex: 34*290 - Fax: 593-1806

2690552

ZONA SUL

2869822
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SSIOVO câmbio dá agilidade ao Tempra
Divulgação -A.

'Sr C.arlos Pereira de Souza

^«SÃO PAI 1.0 — O Tempra, equi-
•replo com o novo câmbio — na ver-
'V.Xjíltlc uma relação de marchas mais
^çucljis —, é agora um automóvel com
{¦jum novo desempenho, bem mais es-
£»portivo. Ele ganhou cm agilidade em
^elíiçào ao carro equipado com o
ijPfflblo de relação de marchas mais
f<l"ongas, cujo desempenho era mais
Bjenío. O motor enche mais facilmente,
gpjSmitindo que o motorista usufrua
jysflOTotência sem problemas. C urro c'rÀf/Víi avaliou a versão Ouro, a mais
¦-sofisticada do modelo. A conclusão é
£dc que agora o carro da Fiat real-
-•.mente está cm condições de competir,

de igualdade, com os demais
íJíopos de linha do mercado, como
sSaíuàna, Versaillcs e Mon/a.

—Apesar do erro técnico com o lan-
Çtíimcnto do Tempra com câmbio de

relação de marchas mais longas, a
!'ííat teve rapidez para reconhecer o

problema c antecipar a melhoria. Na
verdade, o novo câmbio so seria lan-

' 'Çado juntamente com a versão .Sm /c,
;.--nos próximos meses, que terá um de-
Hicmpenho mais esportivo. Alem dos

garros novos, ja produzidos com o

purge!

para

novo câmbio, a montadora também
está garantindo a troca das engrena-
gens internas para todos os veículos
vendidos, desde que haja interesse
dos proprietários.

O Tempra Ouro experimentado,
além do novo câmbio, também estava
equipado com catalisador — sistema
que. através de reações químicas, di-
minui a emissão de gases nocivos â
atmosfera. O carro da Fiat, a exem-
pio de outros modelos como Santana
e Versailles — o Monza não tem esse
problema pois usa apenas injeção ele-
irônica —, apresentou o mesmo pro-
blema de exalar mau cheiro pelo cano
de escapamento — semelhante ao
odor de ovo podre. Atualmente, o
Tempra Ouro. por enquanto só dis:-
ponivel em quatro portas, custa CrS
76.971.163, preço competitivo em re-
lação aos concorrentes do segmento
lo/t

Conseguimos com o Tempra Ouro
uma média de consumo de 7.0 a 8,0
quilômetros por litro de gasolina na
cidade, e de 11,0 a 12,0 quilômetros
na estrada. Isso confere ao carro uma
autonomia média de 490 a 560 quilo-
metros na cidade e de 770 a 840
quilômetros na estrada, já que seu

reavalia 
preço

o seu Supermini

O câmbio de marchas mais curtas conferiu ao Tempra uni desempenho mais esportivo

tanque de combustível tem capacida-
de para 70 litros. Sua velocidade má-
xima é de 180 quilômetros horários e
a aceleração de 0 a 100 km/h, saindo
do zero. é de 11 s5 a 12s5.

O novo câmbio, no entanto, me-
lhorou sensivelmente a retomada de
velocidade, item de segurança funda-

mental para as ultrapassagens, prin-
cipalmente numa viagem. Lm quarta
marcha, a 60 km/h, alcança-se os 100
km/h no tempo de 11 sOO. O carro tem
boa estabilidade, mesmo quando é
forçado nas curvas. O motor, com 2.0
litros de capacidade volumétrica
(1.995 centímetros cúbicos de cilin-

drada), é o único do pais com duplo
comando de válvulas no cabeçote
mas também o que menor potência
tem, 99 cavalos. Sua velocidade má-
xima se compara com a dos outros
carros topo de linha, graças ao seu
avançado design.

Teste em resumo

Consumo: 7.0 a 8,0km.I na cidade
: 11,0 a I2,0km I na estrada
Autonomia: 490 á 560km na cuia-' de e 770 a 840km na estrada
Velocidade máxima: I80km h
Aceleração: 0 á lOOkm/h em I Is5
a 12s5
Instrumentos: Painel com boa visi-
bilidade c comandos dos vidros
elétricos à esquerda do painel
Conforto: Excelente espaço inter-
no e bom ângulo de abertura de
portas | porta-malas'
Ruído: Quase imperceptível com
os vidros totalmente fechados
Freios: Bons, com discos ventila-
dos na frente e a tambor atrás
Aspectos positivos: Luzes fortes;
cinto de segurança de três pontos
também no banco traseiro: boa
posição ergonométrica e descanso
para o pé esquerdo do motorista
Aspectos negativos: Visão traseira
deficiente nas manobras devido ao
pequeno tamanho do \idro: falta
de itens eletrônicos

G
ente

AO VOLANTE

Dois 
'cowboys' 

do asfalto

'* ':;SÃo pai i o -- Com uni atraso
;3e't'rcs meses em relação a seu
;.íaiíçamento. a Gurgel está colo-
fêfcando à venda o Supermini BR-
'íSlípama evolução do BR-800.

preço foi reavaliado, mas' 
continua muito alto para um
carro desse porte: lançado por',ÜSS 11.950 (CrS 32.982.000).

.custa aaora USS 10.980 (CrS
130.304.800),

As primeiras 400 unidades do
» Supermini já es-

tão chegando ás
I 60 revendas
l Gurgel e o veí-
í culo. como o
• BR-800. vem
; equipado com
¦ motor de 0.8 li-
! tro de capacida-
I de volumétrica.
fio que o deixa
?"numa faixa cs-
Sfoccial de aliquo-
!<ta de Imposto
í^sobre Produtos
^."industrializados

5"...

O consumo médio do veículo,
só produzido com motor a gaso-
lina, varia dc 13.0 a 16.0km/l. O

Supermini é também o único vei-
culo nacional fabricado em série
que tem seu preço lixado cm dó-
lar (o comercial) — assim, seu

preço sobe praticamente todo
dia .(C.I'.S.)

Luiz Luppi — 25/02/92

O Supermini chcgit ao mercado com atraso

CHITÃOZINHO
Carro atual — Mercedes-Benz, com
chapa personalizada CXI-0001.
Defeitos e qualidades — Ainda não vi
nenhum defeito nele. Entre as quali-
dades, destaco a estabilidade, o con-
forto e a segurança.
Mania enquanto dirige — Não sei
guiar sem ouvir música.
Acessório indispensável — Não posso
deixar de ter um toca-fitas.
Melhor estrada — Rodovia dos Ban-
deirantes.
Pior estrada — É a BR-II6 (São
Paulo-Curitiba).
Sonho automobilístico — Ter uma
Mercedes (já realizado).
Oficina preferida — Manduca Co-
mercial e Auto Mecânica Ltda, em
São Paulo.
Reclamação — Nossas estradas deve-
riam ser privatizadas.
Cantada — Sinceramente não consi-
go lembrar de nenhuma.
Loucura — Estava dirigindo com pi-
loto automático, ao chegar em um
desvio, e tinha de fazer uma curva
Ufa! Quase não deu.
Saudade — Os antigos e velhos na-
moros.

¦ Eles acabam dc realizar seus
sonhos sobre rodas: ganharam
da gravadora dois reluzentes
Mercedes-Benz (com placas
personalizadas, CXI-0001 e
CXO-OOOl) c. satisfeitos, ainda
não conseguiram encontrar de-
feitos em seus novos possantes.
Chitãozinho c Xororó estão
decolando em mais uma turne
nacional (começaram no Rio.
há duas semanas, e estão pron-
tos para percorrer o interior

paulista, Mato Grosso e Para-
ná até o final do mês de julho).
Como uma boa dupla, concor-
dam na maioria das coisas. A
melhor estrada é a Rodovia dos
Bandeirantes — a pior. a BR-
116. Verdadeiros cowboys do
asfalto — título de um de seus
sucessos —, reclamam da má
conservação das estradas e dão
(Chitãozinho) uma sugestão
para acabar com a falta de se-
gurança e sinalização: privati-
zação.

XORORO
Carro atual — Mercedes-Benz 300
SE.
Defeitos e qualidades — Nao tem de-
feitos, mas as qualidades são muitas,
como por exemplo o conforto, a esta-
bilidade, a potência e a segurança.
Mania enquanto dirige — Velocidade.
Acessório indispensável — Cinto de
segurança e CD (aparelho de com-
pact-disc).
Melhor estrada — Rodovia dos Ban-
deirantes.
Pior estrada — BR 116 (Curitiba-Sào
Paulo).
Sonho automobilístico — Acabei de
realizá-lo ao ganhar a Mercedes.
Oficina preferida — Silmar, em Cam-
pinas, e Manduca, em São Paulo.
Reclamação — São muitas. Falta si-
nalização, não cuidam da preserva-
ção e falta segurança.
Cantada — Na minha namorada (lio-
je minha esposa), para levá-la ao nos-
so primciio cinema.
Loucura — Fazer três shows cm uma
mesma noite, em trés cidades diferen-
les. e eu, ao volante, percorri cerca de
400km em um Landau em menos de
trés horas — em uma estrada lotada e
de mão dupla.
Saudade — O primeiro beijo que tro-
quei com minha esposa — e muitos
outros momentos especiais com ela.
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PISCA-ALERTA

|rr Agrale com tecnologia alemã
jrV5*-* -
r:r A Agrale
£Iánçoii dois no-'
Kvõs tratores'^equipados com
^motores de 57
«cavalos de po-
SStencia. os mo-
HjÜe-los Agrale-
jjPcut/. BX 60 e
>-l)X 4.60. este
^filtimo com tra-
jygao 4x4. o um-
ppfeo-com essa ca-
jpreteristica no pais. A
^tecnologia usada pela Agrale
>i-é da empresa alemã Deutz,
^furn dos principais fabricantes
Jgjnundiais de tratores. Os dois
j^íiovos veículos destacam-se
fcpejas dimensões reduzidas,' io sincronizado e dire-

divulgação

..... -

ção hidrostática. A transmis-
são tem embreagem dupla e a
troca de marchas é mais justa,
com oito marchas à frente e
quatro à ré. Atualmente, a
Agrale possui uma linha de
tratores que vai de 15 à 140
cavalos de potência.

NO INTIMO,

SUA MERCEDES

PRECISA É DO

/

PROFISSIONAL

ALEMÃO.

ífer
par ¦" Alto luxo puni a Suzuki

& A Dealer. re-
fcVeiulcdor exclusi-
OVo da marca japo-
^•'rtera Suzuki em
£'São Paulo, mau-
t^uuróu um novo
^Iiow rooni, n a
^Avenida Europa.
»ôiloí"Jardins, ponto
{ornais chique da ca-
Í-Cpiul paulista. A empresa, antes,
possuía uma loja no Jardim da Saú-
tfSjerbairro da periferia, além de ou-

• #*rn área de vendas e assistência téc-
«jSícxna Vila Olímpia. Atualmente a

A Fiat doou 64 modelos
ftfry.,. Iempra ao Serviço Nacio-
itv -nal de Aprendi/agem Industrial'..(Seriai), que serão usados cm1 dc mecáni-

  ... como base o

divulgação
ü

OFICINA

INTERCAR!

tnrsos de fonnaçáo
t*xos. "A doação tem ci

empresa já tem instalações para
vender 100 carros Suzuki por mês,
segundo o diretor Marcelo Nadols-
kis. O novo showroom funciona in-
clusive aos sábados e domingos.

aluno do Senai. que poderá co-
nhccer os aspectos mecânicos e
tecnológicos do carro", explicou
o engenheiro Silvano Valentino,
presidente da Fiat do Brasil.

InlQ

Mercedes Benz IN TERÇAR

Intercar - Credenciado de Automóveis Mercedes-Benz
Posto de Serviço: R. da Passagem, 175 Botafogo «• 295-1882
Show Room: Av. AÜântica, 1536-B Copacabana w 275-1913

Dedicação a uma mareei.
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Carro e Moto sábado,30 5 92 JORNAL DO BRASIL

Preços dos veículos
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AGRALE
7CHAU

YAMAHA
4 276 000

SST 13 5 r 220 000
ELEFANTPE 16 5 8 830 000
SXT 27.5 E 8.115 000
SXT 27 5E* ) 503 OOC
ELEfANTRE

7 631 000
RDZ 135 8 830 000
DT 180 Z
IDH 180

10.780 000
io 551 555

DT 200 13 16S ÕÕÕ
iy oi; ou

XI 600 TE NE RE

nnl Cl 1 "™'~™™r™™26T6?06r_ 
^^3^306 658 I

Gol 0L i 34.235.666 32.065.967
Ool GTS , 8 

45.000.770 40 899 690"^rr^^mr zzmass
GolGTI2 54.121.626 —
Voyage CL 1 29.844.188 27.856 887 \
VoyaqeGL 18 2p ~ 35.466 726 32.838.470 |
Pa,at, CL 1 34 610.299 32.331.036 |
Parat. GL 11 ~ 42.565.892 39 425.110 ]
Pa,at, GLS 1 47.676.248 46.487.420 |
Santana CL 1 B 2p <".903.656 50.899.883 |
SantanaCL1B4p 56.069.600 52.936.672
Santana 2000 GL 2p 83.319.358 60.664.907 |"Santana 2000 GLS 2p 77.892.751 76.817.116
Santana 2000 GL 4p 66 662.131 62.977.103 I
Santana 2000 GLS 2p EFt 80.813.565 1
Santana 2000 GLS 4p 81.008.463 78.849.799 1
Santana 2000 GLS 4p EFt 64.821.402 |
Quantum CL 1 B 4p 59.816.808 58.488.363
Quantum GL 1.8 4P 70.284.823 67.198.888 1
Quantum 2.000 GLS 4p 88.899.226 66.948.278 1
Quantum 2 000 GLS EFt 4p 92.481.843 1
Apollo GL 41.053.118 40.871.535
Apollo GLS 47.945.702 47.319.787
Savo.ro CL 1 25.161.508 24 218.349
Savoifo GL 1 30 390.779 29.223.119
Komh. Furgao 25.062.155 24.200 543
KombiPicapc 23.075.719 22.163.583

^Knmhi^tanda,d ^^^V62097C^_ ^^2^5^5^_1
Chevetle Junio, 20 372.903 I
ChcvotteDL V 26 742027
Kadett SL 1 36.895 730 36 070 069
Kartell SL'E 18 42 535 391 41 472.128 

jKariett GSI20MPn 62 273 550
Kacfetl GSI 2 0 MPFI Convgrsivel 80 189 677 —
Moiua SL 2p 18 ini elcl,6nica 42 610 934 40 469 537 jMonza4p 1 Bini clotrfenica 43 545 227 41 364019 jMonza SL 2p 20 inj eletrdnica 44 680(167 41 076 283 I
Monza SL 4p 2 0 inj oletrftnica 45 697 815 42 017 825
Monza SL E ?p 2 0 in) elel,6mca 59 106 137 54 54V131 j
Monza SL/E 4p 2 0 inj ololrinica 61 059 359 55 952 866
Monza Classic 2p 2 0 in|
cletromca MPFI 73944 425 6- /Q0 186 j
Monza Classic 4p 2 0 in|
plelffinica MPFI 75 705 052 367 027 I
Monza Classic SE 2p 20MPFI 4c 7B200636 I
Monza Classic SE 4p 2 0 MPFI 4c 79 795 754 j
Monza Barcelona 2p 1 B
inj eletr6mca 45 243.375 42 969 6Bj I
Monza Barcelona 4p 1 B I
,m elet,6mca <6 235 063 43919 119
Monza Barcelona 2p 2 ™
in) olclrftnica J* 441 207 43 616 039
Monza Barcelona 4p 2 0
¦ni ok-trftmca ** 520 619 44 613.313
Diplomata 6c 83 595 709 B1 130 413 I
Caravan SL 4c 46 137 952 I
Caravan Comodoro 4c 63.419 108 I
Caravan Comodoro 6c 70 107.462 67 227.644 I
Opala SL 4c 42.101.161 j
Caravan Diplomata 6c 64.662 934 61 751 538 I
Chevy 500 PL 26512 420 26 147 017 I
Comodoro 4c 56 452 643 |
Comodoro 6c  63 126.946 60 005 403 I
Ipanema SL 36 631 339  37 751.372 I
A-20 com cacamba 4 __ 45 210.445 1
C-20 com cagamba 4 46.202 268 I
A-20 c/ca; chassi longo 46 625 713 I
C-20 c.'car cab dupla 66 078.096 1
D-20 diesel c cac 4  70 097.305 1
D-20 diesol cag ch longo 4 71611663 1
D-20 diesel ca; cab dupla 4 95.026 626 I
Bonanza CL Tp 6c 4 66 355593 64 424 2*3 I
Veraneio S 4 p 6 c 4 68 931 517 65 019 507 I
Voranoio Cl 4o 6c 4 74 394 30 70 14Q 35; I
Cscort 31735 76-1 30 058 234 I
Escort GL 16 35 919 666 33 998 725
Escort L 1 34 960.116 33 064 058 I
Escort GL 16 39 703 033 37 545 006
Escort Ghia 1 46 522681 46 721 937 I
Escort XR-3  51 793 493 49 341 199 jEscort Convorsivul 76 499 288 77.496 358 I
Escort GuarujA 5p 40 B20 415 j
Vorona LX 1 37.016 B31 35 319 973 I
Verona LX 1 40 718 514 40 555 973 I
Vorona GLX 1 44 B71 836 43 739 072 |Versailles GL 1 8 2p 56 452 315 53 243 481 jVersaillos GL 1 8 4p 58 710 408 55 373 220 |Vorsailios Ghta 2.0 2p 79.090 891 76 046 934 j
Versaillos GL 2.0 2p 62 601.304 59 833 770 I
Versailles Ghia 2 0 2 p ABS 92 006 577 j
Royalo GL 1 8 2 58 936 217 55 586 194 I
Royale Ghia 2 0 2p inj oletr6nica 97 345 075 I
Royalo GL 2 0 2 65 355 761 62 466 455
Pampa L 1 27 625 621 26 654 438
Pampa GL 1 32 227 496 31.356.114
pampa 33 649 196 32 696 695
F-1000 c/cagamba 43 595.676 43.595.676
F-1000 c/cacamba diesol ^^7(^6^7^^^

3 Uno Willo 22 000 074 ~ 
Uno M1II0 Brio 25 703 405
Uno CSL 1 6 4P 35 54B 312
Uno S 1 2B 116 683 26916265
Uno CS 1 32.215 565 30 660 894
Uno 1 6R 41 B16 094 -10 086 B58
Uno CS l c. 1.5 2P 35 965 483
Pr6mto S 1.5 2p 30.B9B 007 —
Pr6mio CS 1 6 2p 35 077 692 33 376 702
Prdmio SI 1 6 4P 36 068 733 34 537 658
PrtmioCSL 1.6 4P 40.021 350 38 583 485

( PrfrmioSi c 1 52P 34 271 114
Pr6mio SL 1 c 1 5 4P 33 337 223
Elba CS 16 30 334 728 34 557 792
Elba Weekend 1 5 2P 33 321 747 32 404 B32
Elba Wookond 1 5 4P 34 491 242 3 3 545 137
Elba CSL 1 6 4P 41 534 235 40 006 302
Uno Furgflo 1 24 310 769
Uno Picnpe Heavy Duty 26 6B2 986 25 944 825
Uno Ptcnpc LX 1 30 569 312 29 334 940
Uno Fiorino 1 27 B39 118 X B39 505
Temprn 4P Cl 816 006 ^^^^^59^961^52^^^^^
Tompra Ouro4P 76 971 163 ^

ti ê(l ' Ti
'yL:Mí£k.^. ' í v '<¦¦ ¦ m >' • 1 ¦ ¦ • %.¦'ÉííMÍ m:<

Tocontin9^R^PIu^^^_^_M___ ^—
Tocantins convergivol Plus ^^29 526^181^^
Tocantins TR LE 28 693 639 —
Tocantins convertlvel LE ^^^2T13^56^_^_
BR BOO Mini 9 660'
Super Mini BR SL '0 9B0 

' PNCOWDtU*
JIPE LUCENA 35 079 553 
JIPC SEVET SE 24 280 272 
JIPE RIDAJ 23010 234 
JIPE CABRIOLE 20 608 350

CCi 125 CARGO 9 596 OOp"] XLX 250 16 456 OOP
CC> TODAY 0 611 OOP 'JX 31,0 SAHARA 19 017 000
XLS 125 DUTY 11 254 OOO CB 450 DX 22 061 OOP
CBX 150 AfcHO 12 737 OOO Cl) 4f,0 SM 23 219 000
MX 150 14 Hi 666 CBX 750 INDY 35 845 000
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Gol BX/C
Qot S/CL
Gol L6/OL
Qol OT/GT6
VoVfl» B/CL
Voy»B« LS/QL
Vova» »U8f/QL1
P«f«tl87Çt

tt le/ac
tl QL>

NMIMLVIU
PhuI T8/3T8
tantan» C8/CL
S«nt«na CS/CL tP
tonUw» CO/OL
8«fiUn« CO/Qt 4P
»«num CO/Ol>

CO/<IL> 41»
Quawtuw 6>/CL
Quantum CO/QL
Quantum QL8
Sivtlro 8/CL
Saveiro LS/QL
Kombi STD
Apollo QL 1.8
Apollo GLS 1.8

Chevette SL
Chevette SL/E 1.6
Chevette DL 1.6
Marajó SL
Monia SL 1.8
Monza SL 2.0
Monza SL/E 1.8
Monza SL/E 2 0
Monza Ciassic 2P
Monza Ciassic 4P
Opala SL 4P 4C
Opala Comod 2P 4C
Opala Comod 2P 6C
Opala Comod 4P 4Ç
Opala Comod 4P 6C
Opala Diplo 2P 6C
Opala Diplo 2P 6C
Opala Diplo 4P 4C
Opala Diplo 4P 6C
Caravan Comod 4C
Caravan Comod 6C
Caravan Diplo 4C
Caravan Diplo 6C
Çhevy 500 SL
Çhevy 500 DL 16
Kadon SL 1 6
Kadetl SL/E 1 8
Kadetl GS 2 0
Ipanama SL 1 8

Eacorl L 1.6
Eacorl L 1.8
Escorl QL 1.6
Eacorl QL 16

Eacorl QHIA 1 6
Eacorl XR3 16
e»oon xrs vá
Corcal L
Corcal QL/LDO
Ballna L 1.6
Ballna L 1.8
Ballna QLX/QL 1 6
Boltna GLX GL 1 8
Belina QHIA 1 6
Belina QHIA 1.8
Del Rey QL 1.6
De! Rey QLX 1 8
Del Roy GH1A 1 6
Dei Rey GHIA 1 8
Pampa L 16
Pampa L 18
Pampa QL 1 6
Pampa GL 1 8
F 100
F 1000

F 1000 SS
Verona LX 16

Verona QLX 1 8

Uno S
Uno CS
Uno SX

1.5 RUno 
Uno 1.6 R
Prômio S 1 3
Prômio S 1 5
Prêmio SL 15
Prômio CS 1.3
Prômio CS 1.5
Prômio CSL 1.5
Prômio CSL 1 6
Elba S 13

Elba CS 15
Elba CSL 1 5
Elba CSL 1 6
Furgflo Fiorino
Uno Mllle

Alfa Romeo TI4

90k

19.110.000
19.380.000
28.500.000
21.270.000
22.280.000
84.180.000
21.270.000
22.280.000
28 880.000

18.720.000
18.870.000
25.090 000
19.870.000
20.330.000
21.980.000
19.870.000
21.280.000
28.480.000

31.7W.000
31.MO.OOO
32.880.000
33 890.000
38.800.000
34.800.000
38.080.000
38.070.000
38.330.000
17.920.000
18.820.000
21.270.000

32.280.000

31.630.000
31.780.000
31.920.000
33.080.000
37.310.000
34.030.000
34.980.000
38.910.000
37.970.000
18.290.000
17.920.000
20.630.000
29.740 000
31 250.000

17.380.000
17.920.000
23.210.000
17.920.000
17.930.000
18.820.000
18.000.000
18.800.000
22.280.000

27.820.000
29.480.000
29.300.000
30.880.000
34.210.000
32.540.000
32.(
33.830.000
30.990.000
18.710.1
16.250.000
16.870.000
25.550.000
28.630.000

15 320 000
16 390 000
22 280 000
17 .150 000
17 .660 000
16 500 000
17.530.000
17 920 000
21 560.000

27.100.000
28.680.000
27.620.000
28 880.000
33.630.000
31.440.000
31.110.000
31.950.000
35 910.000
15.130 000
15.270.000
16 390.000
24.070.000
27.520.000

14 460 000
15 640 000
20 070 000
15 870 000
16 290 000
17.920 000
17 150 000
17 680.000
19.870.000
15.870.000

22.320.000
24.950 000
23 500 000
26.500 000
27.640.000
28.300.000
28.550 000
28.860 000
32.850.000
13.290.000
14 060.000
12.380 000

13.930 000
15 630 000
18 880 000
15 130 000
15 870 000
17 .150 000
16 870 000
17 680 000
18.820 000
15.130 000
15 870 000

10 580 000
13 390 000
13 210 000
17.150 000
14.270 000
15 130 000
14 460 000

10 360 000
13 020 000
12 530 000
16 290 000
14 080 000

12 970 000
14 080 000

21.650 000
24 150 000
22 300.000
24.610 000
27 010.000
26.610 000
27 890 000
28 260 000

17 820 000
19 940 000
19.160 000
20 360 000
22.280 000

13 930 000
14 060 000
15 710 000
15.970.000
16 390.000
11 810 000
11 990 000
17.560 000
18 800 000
18 390 000
18 720 000
21 560 000

23 210 000
22.730 000
25 550 000

31.750 000
12 760 000
13.290 000
10 880 000

27.500 000
12.240 000
12.970 000
10 360 000

21 270 000
22.280 000
24 360 000
26 600 000
11 810 000
11.990 000

9 470 000

9 830 000
12.300 000
11 430 000
13 930 000

12 530 000
11 810 000
13 460 000
13.760 000
15.980 000

9 830 000
10 880 000
15 320 000
16 100 000
15 870 000
18.190 000
15 770 000
18 810 000
18 880 000
19.340 000
22 870 000
10 700 000
10 880 000

8 970 000

1 970 00Q-
11 990 001
10.670 000^
13 130 OO»* ^
10 630 000-
1 I 810 00(T 3

12 860 00<  ~
13 460 000
15 710 000'tej

i 970 000..
10 360 onff*'
14 510 000"*
15 770 OOQ.
15 530 ooq;
18 060 OOl
15 270 00i
18 300 00ST
18.720 000*"
18 880 000
22 020 QO£
10 360 00Q _
10 700 000^

8 690 00Q_ 2

"o

**
3

18 330 000

28 060.000
26.830 000
26 830 000
35 850 000
36.270 000
24.140.000

29 090 000
30 480 000

34 530.000
35 010 000

18.300.000

26 660 000
24.700.000
24 700 000
34 460 000
35.610.000
22.740.000

14.410.000
16 040.000

20.540.000
25.190 000
22.130.000
22.130.000
29 740.000
32.830.000
21.650 000

27 970 000
29 430 000

32 700 000
32.860 000

28 330 000 26.950 000
31 030 000
31.180 000
34 030 000

15 540 000
24 980 000
29 400 000

26 450 000

29 740 000
30 130 000

24 440 000
28 080 000

29 130.000
29 870 000
24.140.000
25.950 000
26.290 000

31 330.000

14 850 000
24 700 000
28 570 000
36 270 000
25 800 000

30 430 000 [ 29 080 OOQ

28.880.000

13.490.000
15 840.000

20 040 000
21.220.000
21 060 000
21.060 000
27.550 000

12.280 000
14 240 000

12 360 000
16 430 000
16.730 000
18 900.000
18.900 000
24.570.000

30 810.000
20 840 000

22.850 000
27 630 000

28 550 000
29 600 000
21.850 000
23 690 000
25 950 000
27.9/0 000

26 600 000
16 830 000

19.470 000
23 390 000

26 600 000
27.980 000
19 650 000
20 830 000

11,760 000
13 040 000

11 760 000
15 610 000
15.860 000
17.720 000
17 720 000
23.240 000
25 330 000
15 540 000

11.130 000
11.800 000

11 410 000

14 960 000
16.040 000
16 040 000
21 850 000
22.850 000
14.850 000

18 450 000
22 280 000

24 710 000
26 600 000
18 990 000
19 550 000

19 920.000

14 160 000

22 390 000
26 240 000

25 140 000
26 660 000

12 280 000

21 560 000
25 040 000
33 140.000
23.880.000

22 740 000
10.160 000

19 390 000
21 390 000

23 030 000

18 810 000
21 140 000

9 260 000

18 020 000
19 580 000
26 940 000
21.870 000

16 830 000
21 240 000

22 740 000
24 700 000
16 830 000
18 130 000
18 300 000
20 380 000

B 800 000

10 390 000
11 410 000

10 490 000
13.690 000
14 740 000
15 670 000
15 670 000
21 270.000
21.690 000
13 810 000

16 040 000
19 920 000

21 920 000
16 530 000
15 940 000
16 530.000
17 570 000
19 470 000

8 490 000

10 170 000
10 580 000

10 160 000
12.430 000
12.970 000

9 480 000'
9 860 000

9 910 QOQ^.
11.940 000-
12 060 000-

15 150 000
15 150 000
16 140 000
16 470 000
12 140 000
12 710 000
14 160 000
14 850 000
18 300 000
15 940 000
15 940 000
19 290 000
15 540 000
14 160 000
14 850 000

14 960 OOS"
14 950 000"
15 990.000-
16 160 000*.
11 590 oatntS

112 280 OOP'
13 690 000
12 710 00Q.,
17.770 00flw
14 550 000*
14 550 000»
17.750 00(f
14 160 000
13 470 000

15 970 000
17 570 000

8 260 000

14 160 nno
15 010 000
16 530 000

7 900 0Õ0

18.420 000

20 470 000
20 470 000
26 540 000
26 540 000

34 050 000

18.130 000

19 920 000
25 950 000
25.950 000

32 370 000

18 990 000
18 990 000
20 470 000
20 470 000

37 .880 000

23 350 000
24 640 000
31 000 000

18 300 000
18 300 000

20 310 000

32.370 000

22 610 000

15.540.000

18.130.000
18.130.000
19.020.000
19 820 000

28.330 000

15.970 000
15 970 000
17 330 000
17 330 000
19 920 000
19 920 000
16 930 000
18 450 000

15 010 000

15 940 000
15 940 000
16 B30 000

18.150 000
20 830 000

13 030 000
13 030 000
15 300 000
15 300 000
17 630 000

17 560 000
18 810 000
13 030 000
13 030 000
15.670 000
15 670.000

28 880 .000
32 370 000

20 550 000
24 290 000
30 130 000 27.820 000

19 860 000

26 740 000

27.750 000

17 630 000
14.160 000
14 870 000
15 540 000
16 460 000
11 760 000

13 810 000
13 810 000

25950 000

12 810.000

14.160 000
14 160 000
15 540.000

14 850 000

) 840 000
11 410 000
11.410.000
12 280 000
12 280 000
14 920 000
14 920 000
12.520 000
13 730.000
14.160 000
15 310 000

24 330 000

10 440 OOQ
10 440 000

11 580 000
1 1 580 ÒÒ0
13 690 000

12.360 000

8 840 000
10 160 000
10 160 OQÜ»

13 030 000"
13 030 ooa

13 030 000
13 030 000

21 140 000
20 830 000

13 730 000-
13 6' Mtr
10 160 000
10 160 OOQ

17 790 000
19 940 000

24 840 000
18 720 000
22 680 000
23 690 000

17 530 000
19 580 000

23.320 000

15 710 000
16 290 000

21 850 000
18 720 000
22 220 000
23.210 000
19 870 000

20 780 000

20 780 000

21 800 000
25 190 000
28 550 000
19 550 000
14 510 000
15 800 000

20 630 000

20 630 000

21 560 000
23 490 000

16 290 000
19 660 000
16 290 000
17.680 000
18 720 000
17 680 000

18 800 000

19 870 000
19 870 000

26 710 000
18.520 000

19 870 000
12 330 000
13 390 000

15 630 000
15 670 000

21 270 000
16 250 000
16 760 000
17 820 000
16.530 000
17 790 000
17 150 000

14 220 000
15.320 000

15 630 000
15 680 000
16 760 000
15 710 000
16 250 000
16 740 000

14 220 000
15 130 000

15.710 000

15 230 000
15 160 000
15 890 000
15 320 000
15 640 000
15 320 000

17 .680 000

18 720 000
18.390 000
18 990 000
11 520 000

15 320 000

17 680 000

10 870 000

15 6-10 000
16 390 000

10 410 000

11 810 000
12 760.000

11 810 000

11 970 000
13 580 000
14 340 000

13 290 000
14 510 000
13 760 000

10.880 000
12 640 000

1 1 720 000

11 810 000
12 330 000
14 230 000

12 760 000

10 030 000
10 700 000

1 1 720 000
1? 180 000

13 130 000
13 130 000

9 380 000

10 700 000

4 "0 notr
10 630 000

10 500 ooa

10 870 OOQ
11 640 OflU,.

1 1 170 000
11170 000

8 920 000

10 630 000
10 <'00 liou
11 ;oo ooü

8 ?b0.0Ó0

CG 125 2 790 000 2 620 OOO :'4-QOOO
XLS 125 DUTY 3 080 000  _i
XLS 12S 3 100 000 2 690 000 '10 000
NX 150 5 300 000 __ 4 820 000 ~r
XLX 250R 4 990 000 4 740 000 4 500 000 4 110 000 ,
XLX 350R 5 910 000 5 500 000 5 050 000
CB 450TR/CIX 8 440 000 7 990 000 7 1 10 OOO 6 530 OOO
CBR 450 SR 10 550 OOP 9 860 000 9 590 000 -Tg
CBX 750 24 170 OOO 21 930 000 18 490 000

SXT 16 2 950 000 21 ;
Eletant 16 3 160 000 2 550 OOO ? 340 OOO
SXT 27 3 680 000 2 950 000
Elalanl 27.5 3 820 000
Dakar 30.0 4 990 000 ^
ajLLlLnLB^BIIW ¦ i »
I RD 125 
| RDZ 125 71 000 1960 000 *_

RD 135 ? 550 000 2 370 OOO 2 290 000 r 000
RO )35Z 3 B50 000 3 670 000 3 270 000 2 940 000
DT 1B0/ 4 570 000 " 4 290 000 3810 OOO 3 390 OOO 2 690 OOO
RD 350 LC 8 BOO 000 7 300 000 6 550 000 6 OOO OOO
XT600T»n«r» 15 150 000 

PX 200 2 200 000 1 930 000 1 ro0 I
P> 200 GT ;2 ——
PX2Q EioataM 2 510 000 2 330 000 —-

Fonto Bravo Software, empresa especializada no desenvolvimento de sistemas de
compulaçáo p.irn concessionárias e agências do veículos,
organizadora da Contrai de Automóveis Tet. (021) 512-1252
Pc-iiju/sd Oelma Pacifico Martins

imm
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TODAS AS MARCAS EM UM SO LUGAR

MELHOR PREÇO DO MERCADO

CENTRALIZAMOS TODAS AS REVENDEDORAS DO EIXO RJ - SP - MG - ES

FEIRÃO

USADOS

GM
KAOL T T SL/SLL/GSI/GSI CONV.
IPANEMA SL/SLE/WAVL
MONZA Sl/SLt/CL AvSSIC
OPALA COMODORO/DIPLOMATA
CARAVAN COMODORO DIPLOMATAA20 C-20 D-20 S/L/CONOLJCS7
CHLVY r«.
CHLVL T IL DL/JÚNIOR

FIAT
íl MPRA OURO/STANDARD
LLBA WEEKEND'G5l./CS
PRÊMIO S/CS/CSL
UNO MILLE/BRIO/S/CS/SCL/1 tiR
PICK-UP LX/HD
IIORINO FURGÃO

vw
GOL CL/GL/GT5/GTI
VOYAGE CL/GL
APOLLO GL/GIS
SANTANA CL/GL/GLS/GLSI
OU AN í UM CL/GL/GTS/GL SI
PARATI CL/GL/GLS
KOWDI rURGÁO/PICK-UP/SID
SAVEIRO CL/GL

FORD
VLRSAILLLS GL/GHIA/ROYALL
VERONA LX/G-X
ESCORT L/GL/XR-3/XR-3 CONV
PAMPA S/L/GL
PAMPA CAB DUPLA L/GL
F 1000 S'SS/TUHBO

MELHOR AVALIAÇÃO DO SEU USADO

. ENTREGA IMEDIATA
COM A GARANTIA DE QUEM ESTA HÁ 30 ANOS NO MERCADO *

AUTOMÓVEIS!

S^Srnws I

RUA PIAUÍ, 72 — MÉIER — 289-5545

HOJE ABERTO ATE AS 18:00 HORAS
CHEVETTE DL 91 AZUL MONZA SL 88
CHEVETTE DL 91 PRETO/AZUL MONZA SLE 8.)
CHEVETTE SE 87 PRETO MONZA SLE 87
CHEVETTE SL 87 MARROM/VERDE MARAJÓ 89
CHEVETTE SL 88 CINZA/VERDE KADETT SLE 89
CHEVETTE SL 88 DOURADO/PRETO PAMPA 88
CHfVETTE SL 89 PRATA PARATI 85
DEL REY OURO 84 CINZA C/AR PASSAT VIL AGE 86
ESCORT XR3 86 PRETO KADETT SLE 89
ESCORTGL 86 PRATA PASSAT LSE 86
ELBAS 89 BEGE PRÊMIOS 89
GOL CL 90 BRANCO SANTANA CL 89
VOYAGE CL 91 PRATA PRÊMIO SL 91
VOYAGE CL 90 AZUL PRÊMIOS 89
VOYAGE LS 85 BRANCO UNO CS 90
VOYAGE GL 91 BRANCO C/AR UNO CS 83
VOYAGE CL 90 BRANCO UNO MILLE 91
GOL CL 90 BRANCO UNOS 91
UNO 90 UNO 85

CINZA
BEGE
PRATA AUT
VERDE
CINZA C/TRIO
DOURADO
AZUL
VERDE
VERDE
BRANCO
VERMELHO
CINZA
PRATA 4 PTS
BEGE C/AR
AZUL
BRANCO
BEGE
VERMELHO
VERMELHO/VERDE

BOA PROCEDÊNCIA ÓTIMA QUALIDADE EXCELENTE AVALIAÇÃO

VECULOS

Automóveis

APOLLO 1 8 GLS/91 Gas.compl est/O, fin Ac/uc Abt,(dom/18Hs PBX. 541 1696 *
LIAN

APOLLO GL 90(j.»s randadu 7 OOO Km

R. BamMna, 86
aef.7089

APOLLO 90 ATÉ 92 - Com-
pro p<j 1 000 mil ac do m©r-cfldo T 266-7069 Sr. SantossAbado atè 18h

AUTOS
COMPRO
Batido, podre

ou inteiro
Res. 593-5091

PAGO EM DINHEIRO
VOU AO LOCAL

APOLLO 92 OKM Todos osmodelos o coros, pronta entrega O melhor preço do RioCAROLI CAR Rua Barão duMosquita. 132 PABX 2848294

AUTOS

COMPRO

inteiro
Batido ou Podre
393-0331

VOU AO LOCAL
PAGO EM DINHEIRO

APOLLO COMPnO Todos
os modolos pago na hora bR
MARCELLO 494 2100

ANDALUZ
DIESEL

90 . 91 - 92
Complotus

Uruguai. 285
KING

268-9821
Entruqo no ato

APOLLO GLS 90 — Gasolinamarrom metul compl fáb udono r./26 OOOKms supor novo 494 2000
APOLLO GLS 91 — A/ul boreal qas, compl de lòbf»cavai» a pena ver NORCAR494 2100
APOLLO GLS 91 A/.il boro.il único dono 10 mil km»,

novíssimo 1 ralar Tel 44 7
2454

APOLLO VERONA 90 ATÊ 92— Compro pg 1 milh ardo mercado T. 266-7069
Sr. Santos

B
BMW 2800 71 - 6 cil com
ploto mòq retil couro t»»to arUSS 6700 aceito olerta ThI
237 5206 •

BMW 325 192 - Complo
ta v. cores Concess
BMW. Show Room R
São Joèo Batista 67.

.Tels: 246-9696 - 226-
7439

BMW 536192 - Complo-
to v. cores Concess
BMW. Show Room R.
São Jofto Batista 67
Tels: 246-9696 - 226-
7439.

AUTOMÓVEIS

RUA PIAUÍ, 72 — MÉIER — 289-5545

••••••••••••••••••••••••a*
J BELINA GHIA 87 Cinza Met. C/Dir. J
s HANSAUTO n Vise. de Caravelas. 55 T. 286-8162 •
«••••••••••••••••••••••••a

BMW 3254 92Vònot» opcion o corosUS M.OOO,
T.I: 224-0007

BONANZA CUSTOM 91Ar cond . dir hidr compl lól*
9 OOOWm f*c preço BròoMuwniHJ. 205 T 284 0944

BRAZINCA ANDALUZ 92
Diesel. OKM Ac tca menor
p»t»ço Tco/Fln 12X FUTURA VElC T 325 0745/4639

BUGRF BABY 89 Mw: 79
Xis rodfto vermell>o e«c©l estv Prodo Júnior. 238 A 5421946

BUGGY GIANT S 92 0 km.
promoção de invorno. carros
prontos, transformações ».• kitsa partir de CrS 1 500 mil Tels771 6302/433 2786

CARAVAN 92 OKM — T odasas cores e modelos Pronta
ontrega O melhor preço doRm CAROLI CAR Rua Baróo de Mesquita 132 PABX284 8294
CARAVAN COMO-
DORO 89 — G cil no
vissima LOLA 266-
3200

J CARAVAN DIPLO. 90—Prela 6cil gas J
0 HANSAUTO n Vise. do Coruvnlos. D6 T: 206-6162 a

; CARAVAN COMOD. 89 6 Cil :
0 HANSAl/TO — M fc* Ot.ivtono 4 1 Tvi.i 921--4400 «

CARAVAN COMPRO De85 «i 92 resolvo na hora SrMARCELO 494 2100
CARAVAN DIPL 88 Dourada 6 cil nova mesmo T roco242 2002 RAPHA RIO Absat> dom

CHEVFTTE COMPRO D»»
85 a 92 resolvo n.i hora 5fMARCELO 494 2100

CHEVETTE DL 91 90 8988 87/86 SL Todos s/novos troco lar 18ms sábadoaté IBhrs R Piaui. 72 SAN1 OS AUT 289 5545

CARROS

COMPRO
PAGO A VISTA
537-261 3
286-0255

CHEVETTE 92 OKM - 1orl.lviis cores o modelos ProntaMntroua O melhor preço rjoRio CAROLI CAR H,,.', Barüo do Mesquita 132 PABX284 8294

OC CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET CHEVROLET Q

POLUX'BARCELONA* JÚNIOR

ESTE TIME JA NASCEU CAMPEAO

¦ •

A Pólux segurando os preços,

o Júnior chutando os juros

e o Barcelona centrando

as atenções.

Está feito

o nosso time!

¦ •

SEMANA DA SUPER AVALIAÇÃO

CRÉDITO AUTOMÁTICO'

CHEVROLET ROAD SERVICE

MONZA BARCELONA (LANÇAMENTO)

JÚNIOR, O CHEVETTE MAIS

BARATO DO BRASIL

TÁXI

DIFERENQA P/TR0CA

t

CHEVETTE DL 92

CHEVETTE DL 91 9.000.000,00

CHEVETTE SL 90 12.000.000,00

CHEVETTE SL 89 | 13.000.000,00
' Essas diferengas sao validas para veiculos em

perfeito estado de conservacao e funcionamento.

¦ •

Rua Mariz e Barros, 821

U

¦ •

TEL.: 264-4484

;• ¦;.,** : « • xjÇ*. ir r.

n
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MA RESOLVE

gggggj,

MONZAS, KADETTES, O RALAS

IPANEMAS, CHEVETTES, PICK-UPS

mmm i i

-VEÍCULOS 2ERO-
Chavatte Júnior

DL
Chevy SOO DL
Kadatte SL/E

Monxa SL - 2P
Monza SL - 4P

Monza 2P - Barcalon»
Ambulância Caravan

C-20 C/S
C-Dupla C/L - Oaa

ia.64a.ooo
22.89S.OOO
23.990.000
32.2S4.000
41.S32.000
43.SOO.OOO
40.648.000
34.S80.000
43.1SO.OOO
08.7SO.OOO

Opcionais • frata Incluídos no praço

AH

Açoitamos tmdnt
a» torta»
d» eontirrím,

ctoV\COSOffcW*i

sgfSff
"KUiuios

PEÇAS E
acessórios:

30%
DE DESCONTO

TII1-CHIV MC1LI1A
SUAS COMPRAS*
717-4272
717-6074^^^H
(021) 35716-M«x)H Resolve

Av. Amaral Peixoto, 3001 • Niterói
m

t CHEVETTE DL 91 cinza *

HANSAUTOR Fc* Otaviano. 41 T«<i S21-4488 •
•••••••••••••••••••••••••a

• CHEVETTE SL 88 DOURADO l
HANSAUTO R Vise. do Caravelas. 55 Ti H4-I1II «

CHEVETTE SE #7 • Olimo
estado, ver 2* foira de 8 às 17
h Rua Aristide» Lobo, 64 -
Rio Comprido.

CHEVETTE 8E/M E OU-TRO/aê — Eat/O. fin Ac/trc.
Abt°. dom/18hf. PBX 541-
1696 * LIAN.

CHEVETTE (9 — Vermelho
gas 0. dono super novo rev
c/g ar ôt preço T. 208 7847
traoicAo. .

mfm iii' II r'

?JN03ls»HS8

«- Mj|"
: Á

; «:É
Ml!»:

PICK-UP E

wowho

TABELA

ANTIGA

srS
plantAO M VINDAS ¦
^ atbado ^é iejw I

¦tariflBifeÉlfel'A. I:c£rnp*I|
, COCBSWlrtUS
ano a
Automóveis**

w'~

JnnHtLMi

ROD. AMARAL PEIXOTO, KM 7 TRIBOBO - TEL. 701-1122

CHEVETTE SL 86/17/n/St/90/91 DL — Todo» t/novos
troco lac. 18ms sébado até
18hrs, R Piauí, 72 SANTOSAUT 289-5545.

CHEVETTE SL Hl «7 •
51 000 KM originais, ótimo
estado, nunca bateu, cairo de
mulher. particular 201 0721

CHEVETTE SL/87 -
Cr$ 9.500.000,00 tro-
co financio ag. CP0
GRANDE DISTRIBUI-
DOR FORD Av. Cesá-
rio de Mello 2232 -
PBX 394-1536.

s4 Suo, ItCelA** Op^Ao-

FINANCIAMENTO EM ATÉ 18 MESES

VKONA (.1 *
KM OKI l
ESf.OKI i.l
EM. OKI C.UARUJÁ
tSCORI CHIA
ESCOR1 XK)
ESCORT CONVERSÍVEL
ROYALE CL
ROYALE CHIA
VERSAILLES CL
VERSAILLES CHIA

LANÇAMENTO FIAT I

O
MELHOR

PREÇO DO
BRASIL

ãa,"^ TEMPRA~4^1A 
1IM0S MONTA
iNTKOACOMO

MilHOt NfÇO 00 HO

O
MELHOR

PREÇO DO
BRASIL

< ;m
CHEVM IE 1)1
IPANEMA SL
IPANEMA SLE
KADETT SL
KADETT SLE
KADETT CSI
MONZA SL
MONZA SLE
MONZA CLASSIC O
CARAVAN COMODORO MELHOR
CARAVAN DIPLOMATA PREÇO DO
OPALA COMODORO RD A*»
OPA LA DIPLOMATA y»

PLANTÃO AOS SÁBADOS ATÉ
14:00H, COM A MELHOR EQUIPE

DE PROFISSIONAIS.

APOILO CL
APOLLO CtS
COLCL
GOL CL
COL CTI
GOL CTS
VOYACE CL
VOYACE CL
VOYACE CL 4P
PARATI CL
PARATI CL
PARATI CLS
SANTANA CL
SANTANA CL
SANTANA CLS
QUANTUM Cl
QUANTUM CL
QUANTUM CLS

UNO MIUE/IRIO
UNO S/CS/l fcR
PRÊMIO S/CS
PRÊMIO CSI

t^U/1CS/CSL O MILHO*TIMPRA pRKço oo BRASIL

r UTILITÁRIOS 
¦>

CHIVY-SOO DL
PAMPA IVCL/XPL
SAVEIRO CL/CL
KOMBI STD/FC/PICK-UP
D-20 CDB/STD q MiLHOR

CO DO BRASILF-1000

PABX 208-78471 t i.TÍ.V.in -CTT r^ívV «><, N II MS Mil 1

Você já conhece esta Marca.
Sabe o que ela representa: Tecnologia, Estilo e Performance.

O que Você não sabe 6 que, a partir de 17/06,

estes conceitos estarão ainda muito mais próximos de Você.

DAIISSEN Veículos: o único Representante Oficial Mitsubishi Motors
em todo o Estado do Rio de Janeiro.

Na Barra da Tijuca, pertinho de Você, a DAIISSEN Veículos oferecerá

toda a linha de veículos Mitsubishi, Assistência Técnica em oficina própria com

técnicos formados no Japão, peças originais e serviços especializados.
Tudo com a Garantia Especial Mitsubishi Motors.

A DAIISSEN Veículos é assim: o melhor, num só lugar. Só falta Você!

DÁíissÉN veículos• • - ; - ,

Em breve, na Av. das Américas, Í730-Barra da Tijuca-Tel.: (021) 494-2500

CHEVETTE SL M — Gn
preto ót. «t. 1 2.200 rml tr/fin.T 288 0246/288-2349

«I
a
a
a
a

CHEVETTE SL 90 E DL 9

CHEVY *2 OKM — Todas ucores Pronta entrega 0 melhor preço do Rk) CAROLI-CAR Rua Barào de Mesquita132 PABX 284 8294.

HANSAUTO R Vise de Caravelas. 55 T: 264-5182 9
••aaaaaoaaaaaaaaoaaoao***
aaa«*aaaaaaaaaaaaaa*as.a«**

DEL REY QHIA 87 — 2 pts. compl. J
HANSAUTO H Vibc do Caravelas. 55 Tj 2fl«-S1 B2 #

CHEVY VAN 20 — Carro deembaixada inj elet dir hid v
eiet azul met Barão Mesquita
206 T: 284-0944 JOCELYN

CONSÓRCIO. COMPRO
DISAL — Volki, Chsvro-
let. Ford, Fiat • outros.
322-1769/226-6169.

COMPRO CARROS
PARTICULAR

SIGILO ABSOLUTO
SEGURANÇA
PGT° 4 VISTA

611 -2232 - 269-8974

£
ECLIPSE GSX TURBO 91
Comploto • couro, pouco ro
dado. branco Tol 274 3444
AUTONOMIA

COMPRO

Carros

Todas am marcam
De 85 à 91

Sr. Marcelo

494-2100

ELBA 89 Cot bege linda
supernova est. Ok troco, fac
18ms Sábado até 18 hs R
Piaui, 72 Santos Aut 289-
5545

ELBA 92 OKM — Todos os
modelos e cores Pronta on
trega 0 melhor preço do Rio
CAROLI CAR Rua B,ir.ir> de
Mesquita 132 PABX 284
8294

ELBA CSL/91 — Vinho, gascompl c/11 000 Km Ac-'trc
Abt°. dom/18Hs PBX 541-
1696 * LIAN

ELBA S 88 — Al vermelha v
verde térmico limp tras pneusradiais cxc est LA MOTO
Real Grandeza. 312 266-
2760

ESCORT 92 OKM Todos
os modelos o cores Pronta
entrega 0 melhor preço doRio CAROLI CAR Rua Ba-t.io de Mesquita 132. PABX
284-8294

ESCORT COMPRO — Do 85
a 92 cubro qualquer oferta494 2100 Sr MARCELO

ELBA CSL/89 — Cinza, v/e-
lét est/0, fm Ac/trc Abt"
dom/18Hs. PBX Ml 1696 1
LIAN.

COMPRO
CARROS

BATIDO OU PODRE
OU EM QUALQUER

ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
RIS. 593-5091
VOU AO LOCAL

ELBA CSL 89 — No-
vissima com garantia
LOLA 266-3200

ESCORT COMPRO Pago
A vista Rua Jardim BotAmco,514 Tels 537 2t)13 2860255

ESCORT GHIA 89 Azul
metal comploto ú dono no-
vissimo rev c/g.ir T 208-7847 TRAÜICÀÒ

ESCORT GL 1 6 92/ 92 OKM• T fitas, 5M. v verde aque-
cedor. p brisa laminado, prata ale 275 6190, 541 5792

• ESCORT XR3 87,89 e 91 - cmza e preto compl. JHANSAUTO R Fc* Otavlano. 41 TeU 521-4488 q
«•••••aaaaaaaaaaaaaaasaaaa
••••••«•••••••••a*••••••••
; ESCORT CONVERSÍVEL 89 - Cinza mel. compl. \
^ HANSAUTO R. Vise de Caravelas. 55 T: 288-5182 £

J ESCORT XR-3 86 Vermelho compl. J
s HANSAUTO B Vise de Caravelas 55 T: 268-6162 «

ECLIPSE QS 92
Vários opcion o cores

u$ 4a.ooo, v
Tali

ESCORT GUARUJA 92
OKM — 4 pts.. compl
fábrica. Ent. 18.200 mil
+ 22 * 856 mil. Ac. troca.
226-6407.

ESCORT GL/89 Ale dmi
rado met vid/limp est/0. fin
Ac/trc Abt" dom/18Hs
PBX 5J1 1696 ' LIAN

ESCORT GL/91 Verm g.isest/0 fm Actr Abt" dom/
18Hs PBX 541-1696 '
LIAN

ESCORT XR3 88-un dono 19 000 km H

R. Bamblna, 80
266-70S9

ESCORT GL 16/ 92 - A/ul
miramar, gas . passo consór-
cio faltam 'apenas 6 presta
çúes p/ encerramonto do gru
po Tel 493-7256.

ESCORT GL 89/89 — Vordemetal Ünico dono TrocoPm Av Mem de S6 253 Cen-tro 242 2002 Ab Sáb Dom

G^SOUNfr ^cO0V c^t0>
c^°

POSTO ESSO NOVA IPANEMA ¦

EM FRENTE AO BARRA SHOPPING

ACEITA CARTÃO P/PAGAMENTO DE::
Álcool — gasolina

ÓLEOS LUBRIFICANTES ESSO
LAVAMATIC
ADITIVOS — ACESSORIOS

AV DAS AMÉRICAS 4 399 BARRA DA TIJUCA TEL 325-5144

COMPRO

AUTOS

351-8096
VOU AO LOCAL
PAGO NA HORA
DOM 391-7489

CORVETTE 91 OKM MOD
T. TOP Motor 5 7. hidramA
tico. completo, vermelho Tra
tat 275 6190, 541 5792

DEL REY GHIA 90 Mol
1 8 ar cond dir hidr met
12000 km ún dono Ot est
e*c p*eço BarAo Mesquita
205 T 284 0944 JOCELYN

DEL REY GL 88 — A. cond 6!
Mt equip e*c preço tr/fac R
Barão de Mesquita 205 T
284 0944 JOCELYN

I DEL REY GL 89 — Séne cs
pectal único dono direçéo hi
d^Aulica peHeito estado
18 500 000 Tel 281 8167

DEL REY - GLX - 88
AtcooJ Vefde • Dk h»d
iom V»dro verde térmico
Pr eu* radias E«c estado
Real Grandeza 312 Te< 266
2780 

DEL REY OURO 84 Co.
c»nta inteiro pneus novos tro
co. fac 18 ms Sébedo até 18 |hs R Piauf. 72 Santos Aut
289 5545

APROVEITE. PORQUE PREÇOS ASSIM,

NUNCA MAIS. POUCAS UNIDADES.

CHEVEIfE JR CHEVETÜ DL CHEVY 500 DL

Ch. 125.765
5 Marchas - Banco Alto

Pintura Metálica
Alarme

ApariirdeGÍ 20.900.

KADETT SL
Ch. 314.460

Com Ar Quente

A partir de Cr$ 31.700.

Ch. 109.015
Vidros Vi

Oi.118.188
Pintura Metálica

I
Vidros Verdes i ^T« ww\

AparHrdeCr$ 23.600. AparürdeCr$21.900_

MONZA 2p SLE
Ch. 006.633

Pintura Perolizada
Alarme

Conjunto Elétrico

À partir de Cr$ 49.900.

MONZA 2p
Ch. 030.749

Pintura Perolizoda
Alarme

Conjunto Elétnpo
Direção Hidráulica
Ar Condicionado ;

ApartirdeCr$ 63.900.

TAN1A
Av. das Américas, 2091 - Barra

(Em frente ao Paes Mendonça)

494-2330

493-5023 Ti ,nOlOO> A SERVtCO DO HOMEM

m

I

i

m



JORNAL DO BRASIL sábado. 30 5-92 ? Carro e Moto ?

areza
30 ANOS DE TRADIÇÃO

MENOR PREÇO DO MERCADO
OU A DIFERENÇA DE VOLTA

ir TIPO ANO VALOR US$

i: , AVISTA

£ BMW- 318 92 60.000.00
BMW-3251 92 75 000 00
BMW- 3251 COUPE 92 78.000,00

« BMW- 520 90 90 000,00
E BMW- 5351 

92 98 
000.00

P BMW-535 90 88 000.00
BMW-750IL 91 145 000.00

f; BMW- 3201 67 35.000.00
M. BENZ 600 SEL 92 260.000.00
M BENZ 300 92 98.000 00

"" M BENZ 300 SE 92 
130 

000.00
- M. BENZ 300 SL 24V. 92 155 000.00

M. BENZ 500 SL 92 195 000.00
t M BENZ 190 E 2.3 92 72 000.00

M BENZ 300 CE 91 115 000.00
M. BENZ 300 E 24 90 120.000.00
M. BENZ 230 90 90.000.00

r M BENZ 560 SEC 89 120.000.00
ft M. BENZ 190 E 23 16V 67 75.000,00
t M. BENZ 190 67 60 000 00

M. BENZ 200 87 60 000.00
M. BENZ 200 86 55 000.00

t M BENZ 260 SE 66 65.000.00

_ M. BENZ 300 86 65.000.00
» ¦ M. BENZ 190 84 50 000.00

^"M. BENZ 280 84 50 000.00
~ -M. BENZ 280 83 45 000,00
Z 

" M. BENZ 280 SL 81 45.000.00

£ M. BENZ 500 SL 80 45 000,00
£ -jM. BENZ 280 79 25 000.00
t ! M. BENZ 230 79 25 000,00

M. BENZ 280 SL 78 35.000,00
£ , M. BENZ 280 77 22.000.00

M. BENZ 280 74 15 000 00
P 

'¦ 
HONDA ACCORD EX-WAGON 92 53 000,00
HONDA ACCORD EX-4P 92 50 000.00
HONDA ACCORD LX 92 42 000,00
HONDA CIVIC SI 92 38.000.00
HONDA CIVIC EX 92 42.000.00

¦ HONDA PRELUDE 92 48 000 00
MITSUBISHI 3000 GTVR-4 92 78.000 00

' MITSUBISHI ECLIPSE GXS 92 54.000,00
MITSUBISHI ECLIPSE GS 92 40 000 00
MITSUBISHI MIRAGE 91 28 000 00
CADILLAC STS 92 115.000 00

£ .JEEP CHEROKEE LIMITED 92 55 000 00
-NISSAN PATHFINDER SE 92 51.000,00

7, --SATURNOSL-2 92 39.000 00

; 
~ SATURNO SC 92 42.000.00

TOYOTA PASEO 92 32.000.00
".TOYOTA PREVIA LE 92 55 000.00

! ; . TOYOTA CAMRYLE 92 50 000,00
CAMAROTARGARS 91 45 000,00

: "GEO 
TRACKER 91 28 000,00

ISUZU RODEO 91 45 000.00
ACURA INTEGRA LS 91 55 000 00

IMPORTAÇÃO
FINANCIAMOS ATÉ 36 MESES APÔS A
CHEGADA DO CARRO OU 5% DE SINAL,-25% CONTRA ENTREGA DA 2* CHAVE E
CATÁLOGO DO CARRO E O RESTANTE NA

.ENTREGA DO VEICULO PELO PREÇO A
VISTA ENTREGA GARANTIDA EM 60 DIAS.

....TROCAMOS E FINANCIAMOS ATÉ 36 MESES
—TODOS OS CARROS. AUTOMÓVEIS ADAP-
| TADOS As CONDIÇÕES BRASILEIRAS. DA-¦ MOS GARANTIA DE 1 ANO C/PEÇAS ORIGI-

NAIS E CATÁLOGOS EM PORTUGUÊS. E
DEMAIS INFORMAÇÕES QUE OS NOSSOS
CLIENTES POSSAM NECESSITAR

COMPARE K APROVHTI NOSSOS PREÇOS
VENDAS! AV PRADO JÚNIOR N" 2BO-A

AV PRINCESA ISABEL 273-A
COPACABANA - RIO DE JANEIRO

TCLS: (021) 541-0037 E 2£í>-9952
275-4J5&6 E 246-9696

FAX: (021) 275-5698

ESCORT L 85 — Ótimo motor8.600 mil mcudob 285 7031
ESCORT L 89 — Cinza met
ôt. estado tr/t»n R Uruguai391 T 288 0246/288 2349

i ESCORT LX 91 OKM - 17
l», ocm t òt pço abaixo tab oport'• tco/lac 12* Barão M«*squita205 T 284 0944 JOCELYN
»v ESCORT XR 3 1 8 89 — A/ulcomp ótimo «fit tf oco AvMém de SA, 253 Centro! 242 2002 Ab sáb domiv
K,ú

| v
I*

.BC0RUC0IIT.ilVtnbo porolixaòo 1 7 OOO km

ESCORT XR-3 1.8 - Ale.
89. convers.. branco,
compl 4000Km Raftda-
de. ún. dono. 561-7588.

i:i:?
J fc. ESCORT XR3 87 Comptotoo ti meu nome rv»da a Io»*.
, nunca bateu vMe contwnr CrS15 900 mrf TAowí 280 2562

ESCORT XR-3 89 1.8 ALCOOL Ún dono, pouco todado. ót t«t. compl. inclusive ar cond. v»>ndo melhoroforta. á vinta V»»r a tr Prudento de Morais, 690 TtH227 9213 2-f após 7 h
ESCORT XR-3 90 A/
cond garantin fóbr. complúnico dono. vermelho. álcoolTratar Roberto. 259-4070

ESCORT XR-3 90 COMPL~ Ar prata bup novo tre- fineR Jardim Botânico, 514 Tols:537 -2613/286 0255
ESCORT XR-3 ConvrKKfvel1 8/ 90. completo Mau nome. nota fiscal Part / partcmra metálico 295 8302

FtORINO OKM - Todascores Pronta entrega O mu
Ibor pruço do Rio CAROLICAR Rua Barão de Mesquitj132 PABX 284 8294

' ESCORT XR3/ 88 C/ ar tetosolar, rttóio. cor branca Excelente eatodo Tratar Tel» 275I «190, 541 5792

j 
áESCORTk

lian OKM Glan

: ^541-1696F
ESCORT XR3 89 - Até 92 -
compro pa 1 OOO mil ac domwcado T 266 7069 Sr
Santo* sAbado até 18h

ESCORT XR 3 89 COMPLAruJ ô estado trc/fmc Rui
Jardim BotAnico 514 Tete
537 2613/286 0255

FORD CANADENSE 1962E*c »3tado conservação carro
p/coteck>naòor ver e tratarTREZE AUTOMÓVEIS R B.ráo de Mesquita 380 T 2886195

^FIORINC^

I 0 MENOR PRECO I

I TEL: 463-1587 I

FUSCA 86 OKM
Cm/a G*euro gasCarro de co*ecK>naOorT*lt « 2B-7200' , MLUMiliW IIWM mauAf '*%, : ' f®* •*

MERCEDES-BENZ

y\CO
CREOEKCIADA AUTOWZADA

(X)

AOO
CREDENCIADA AUTORIZADA

(X)

AOO
CREDHSCIADA ALTIWADA

©

y\CiO
(:R£DtN( :IAFV\ Al Tl>KI7Ar\A

AOO

600 SEL 0 KM
500 SE 0 KM
500 SL 0 KM
300 SE 0 KM
300 CE 24 0 KM
300 SL "24 0 KM
300 SL 0 KM
300 TE 0 KM
300 0 KM
300 SE 0 KM
190 E 2.3 0 KM
230 0 KM
500 0 KM
300 91
190 91
230 90
300 SE 89
190 D 2.5 89
190 89
230 88
190 88
190 88
300 87
200 87
190 E 23 87
230 87
190 D 2.5 86
200 86
500 SEC 82
280 82
500 SL 82
230 81
280 SLC 78
230 77
280 76
230 76
350 SL 75
280 75
450 SL 73
280 SL 66

CREDENCIADA ALTTOfUZADA
Credencioda Mercedei Benz

Conc»inonário de outomóveu aufon/odo
o imporlor direto do fobnea olemõ outomóveu
|ó adequado» oi condicòei e ooi (ombuviiveu
brasileiros Todo» a\ garantia* de ocordo com

o manuol em portuquèi Aisutènoa técnico com
pecos onqmoi» e ternicot treinados no 'obr.to

AOO
SHOW-ROOM

AV PRADO JÚNIOR. 145
(021) 275 0997

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
R MIN RAUL FERNANDES 43

ESQ Cl ASSUNCAO
(021) 266 448 1

FIAT 147 C 86 —Bege lHANSAUTO R, Vise do Cornvolas 55 Tt 266-5162 f

Partida

rapa

i 1  ill ji I'M

j if

Seu BMW J25i SecUin está no porto. Espet
um clólar furado de ta.xa adicional. ele é

L PROMOÇÃO ESPECIAL:
^ /n/n 3J5i Scc/tDi. (iiitoDiiiiicii

rárias cot es cm

36xUSS2.699.

ando por roce. Uni J6 rezes iguais, sem
seu.

Q
/M/H >Jv SctLoi ntriti.^
C(jin/'U tii f> vmrt
/M/W -JJ5/ ('oupe itut( <m tmfi

/n/U i/Si Seilan tiulom wif> i/trcta
H.UW Mfii l.i tifh'autom /'«/' <l"'i<!¦ 
m/W" 5.^5/ St'ciitn tiulom itn[> dm ui
UMM" "*5<)tl. Sedtin completa itnp dtn Ut
HMW' WyOt (.oupe compleUi tmp tinvUi

HOSDA ACCOKU I X KL ' <' • <•
p entregd .

ISS
I Sf
rss
rss
uss

6.S. IHKl"d. 001)
S(t. 01 Ut
58. OOO
*JN. OOO

USS I tH.OOO
ISS /OI.OOO

i:nlre#ti .

MI.RCl.DI S /J/ V/ "" s/ /.- entrega .
MhRCJDtS HI .W ¦"<> I p entrega __
MIRCIDiS llf \Z :oo( j p,

mi:kci:m:s iu:\/ r>n / j . / mnrva _
M/:KCi:i)F.S ///••.%'/ mo SI J / p entrega __
Ml RCi ntS HI .W 5flf> s/ nnp ,ln\ t>>
mi:kci:i)i:s nt \v suo sn nnp dm t<> _

ESI 130000
rví 'js.ooo
USS II S.000

.USS "2.000
I Sf I OS. OOO
(i\s ISS.OOO
uss rxt.000

HOSDA PR 1:1.1 nt: S/ Mt s,unw
TOYOIA PHKYIA l.i o>m;M •.• m.t> Jm-ltl
TOYOTA CT.HU X « otu cr^trci 1 ajK>ta elet c"tu
p/entrega
MITSÚHISHI K l irsi: <-N\ t:o
imp iiireta

1 >uro completa
'MITSUBISHI K I H'Sl 1nu h. 1 <n azul completo CD .
MTTSUIUSIII PMHK,I \ h' finmpu tn')! p. entrega
EAGI.I 7Al()\ / SI 1 tt D '>1 1 ¦ Mtph-li > /• t M/r, tui
( IUHOKII I.IMITF.O ium('l< 
p/entregii
A7VV.-I.Y P.M IIH.\DI:R s/ lx-1 omipl.: > piviii
p entregít.
I*l( K-UI' /"li l't rrolet i \ i < o.za p>.
p entrega .

l /.'

// Ml.\ I .-l/Tf / im/iU-ui •)/

USS VJ.VOO
(Si 5 J. ')<)()
USS S3i)00

USS Sf.'JOO
uss w.voo

. USS 13. 'WO
USS 6 3.900
USS tO.VOO

USS i).()l)0

USS í 9. *)00

uss n.)oo
USS H.VOO

MI KC I DI S m \/. USADOS
MIRí.TDIS m:\S. /')()/ .' ; t<
Ml K( I I)I S HtiSZ. 2SnlMis _
Ml RCTDI S IU \/ Soo s/ s j _
MFMCF.DUS HT.S/ Soo s/ /
MI RChDUS HEK7. \So \l l
MI RC I DFS HTSZ \SO s/ c
MI RCUDTS l\! \/ ]SO s/
MFRCI-DTS HES/. Soo s/ c
Ml.RCF.DFS HHS/. 2SOs s.

rah ida.s SO,S" ant< -nuitu

:/ Or,*.s

.1 / .vc lusirc itimbcHi importa i/net/í/ttrr modelo
(V/< r ixieiiílti pelo menor pivçi> do ntercctdi>.

£>v:lus/\/i=
Ií 1'riucesti Isabel, J /5 l lei 5-/_' i-i í<) - Fax: (021) 5•// il'J6

GOL OKM 92 - Passo
carta sorteada. Cor es-
colher. 7.800 m il *¦ 23 *
1.174 mil Ac. trocii
322-1769

GOL 1 6 Cl, 88 8. 89 Váriascori»s/niodolof«. fin Ac/trcAbt" dom,18Hs PBX 5411696 'LIAN
GOL 89 ATÊ 92 — Compro pq1000 mil ac do morcado T:266-7099 Sr Santos sábadoatò 18h

gasolma I

GOL CL 88 — Afc branco
pnoiib radiais ukc «istacio Tioco/Financ LA MOTO Rttal
Grandozo. 312 266 2760

GOL CL 89 Gas met un
dono hkc ©st pouco rodado ót
priíço ti,f«»c Baf.k) M^fscjuita205 T 2^109^. JOCELYN

GOL 86 e 87 — Ótimos ale. o Gasol.
MANSAUTO — R Fc Otaviano. 4t Tel.s 921-4400

| GOL 90 LINDO CL Corbranca inteiro ost 0*- ti oco.f«»c 18ms Sábado ato 18 hsR Piuui. 72 Santos Aut 2895546
| GOL Cl 1 6 92 Bronco v

cfo/tr/fíK R Jardim Botânico.
51-1 Tols 537-2613/2860255

r GOL 81 1
I Cinza oüs uart I
I 350-9148 J

| GOL GTI 91 Aí compl9 OOO Km un dono ót imiíco RBráo M«»st}uita 205 T ^ft40944 JOCELYN

GOL GTI 91 — Azul 14000km compl.
HANSAUTO R Fc Otaviano. 41 Tol 521-4488

GOL GTS 91 Prata, cornplu-
to. carro lindo CrS 34 500 mil.
som oforta Tratar 447-4«557,
Ady

GOL GTS 92 2 OOOKm áf
cool mot compl axcl pr»»çooport tr 1i»c Barão d*' M»fsqut
t.i 205 2B4 0944 JOCELYN

GOL CL 90 ÓTIMO ESTADO
HANSAUTO R. Vise dc Caravelas, 55 T: 260-5162

| GOL GTS 92 C/m OKMv«fd« matai comf>l vt»ndotKjuiv 15 000 Oportunida-du 594-5099 2"*/6' Horar
Com

m
AUTOMÔVBI

MODELO ANO COR ACESS0RIOS PCO.

APOLLO GL 90 BRANC0 GAS. 6.000 KM SOM 25 900,

PARATIGLS 83 CINZA COMPLETA 19 900,

PASSAT VILLAGE 85 BEGE N0VISSIM0 12500.

MONZA CLASSIC 92 PRATA C0MPL. C/9.000 KM 58.500.

MONZASLE 91 CINZA MET. C0MPL 15.000KM 45 900.

MONZA SLE 90 CINZA 4 PTS COMPLETO 27 900.

MONZA CLASSIC 89 AZUL RARIDA0E 25.000 KM 28 900.

KADETTSLE 90 PRATA COMPL.C/19.000 KM 27 900.

OPALACOMOO, 90 PRETO 4 PTS COMPLETO 24,900.

ESCORT 1.8 C0NV. 89 VINHO NOVO C/17.000 KM 32.900.

0 KM

KADETT GSI 0 KM BRANC0 COMPLETO 65.000.

MONZA SUE 0 KM PRATA COMPLETO 52.000.

PARATI CL OKM BRANCA SOM 32.900.

PARATI GLS OKM PRETA COMPLETA 51000

PARATI CL OKM CINZA SOM 33.000.

SANTANAGLS OKM PRATA COMPLETO 72 000

SANTANA GLS OKM PRATA 4PTSCQMPL 6< .5c0.

RUA BAMBINA, 86

Te!: 266-7059

»•••••••••••••••••••••***
IPANEMA SL 91 — prata, òtMtado ã
HANSAUTO H Viw Cnrnvoll.is. U T«Li X«»-S1S2 •

GOL CL 88/ 89 Álcool, única
dona. 5 marchas. 43 mil kms
rodados, oxcolontu i.-st.Kio
Tratar T»>l 552 8546

GOL 92 OKM Tod<«, m, cor»fs o modelos Pronta entrosaO ni^lhof p<»íço do Rkj Ca»ROLI CAR Rua Bar«jo ct»»Mi>s(juita. 132 PABX 284
82tW

GOL COMPRO T odos crsn>od«ilos cio 82 a 92 P<»^o
t>.Kn 21CX) S, MAPCL
LO

GOL GL 89 Pruto gasolinau dono supor novo rovis
c/ç)ai nt proço T 208 78«»7
tradiçAó

GOL GTS 90 Sun»» novo &•
part'part o prin»»iro ijo« chu-
yjr lijvu. T.fl 237 4639

GOL CL 1 6 MOD. 92 A/ul
rn».*t passo »?nt *11* 502 RJardim Botânico 514 Tol
537 2613/286 0255

GOL CL 18 91 Pruto gus14 000Km Troco Fin Aw
MAm da S«*i, 253 Centro.242 2002 Ab s.'il) dom

GOL COMPRO P.nio àvista Rua Ja'dim Botânico.514 Ttfls: 537 2613/2860255
GOL CL 1 8/ 92- Pra-
ta. OKni, emplacado, c/
rádio e vários acesso-
rios, roda liga leve,
limpador traseiro, vi-
dros verdes CrS 33 mi-
Ihões Tr. 267-4035.

norcar

M

GOLCL1.64M BtóVCO 21350,

mm BRVNCO 21390.

C0LCIU5M PREI0 221,

GOLCIUjM m\ at

G0LCIU3M M\ 24350.

Gaaus.M mm.

BRWCO 301.

pAHATiaii mmn M

APOUOGIS 
'MM

JVEHCiO

M0a IWttCMDIO MH

AV. ARMANDO L0MBARDI,

494-2100 301-BARRA

H

HONDA ACCORDLXW.iqt>n O? v cqc*on. e corosUt 45.000,
TEL: 224-0007

HONDA ACCOROEX
W«gon v opcion c? coros

Ut &2.000,
Tol: 224-0007

HONDA ACCORD EX 92
V opcion e cores ? o 4 ptsU$ 49.000,

TEL: 224-9997

HONDA CIVICIX 92V opcion o corosUt 33.000,
T*l: 224-0007

HONDA ACCORDLX 92
V opcion o coros 2 o 4 ptsUt 42.000,TEL: 224-9007

IPANEMA SLE 91 Gas
prata c/4000 Km compluta s/ar u dono na çjar do fab t208 7847 THADIÇAO

JEEP GEO TRACKER 91
OKM — (Moc. Chevro-
let) ar condicionado
4x4. vinho metálico, to-
do oquipado R S. Joào
Batista. 67 Tols.: 246-
9696 - 226-7439

K
KADETT 89 ATÊ 92 - Com
pro pfl 1 OOO mil ac do mor-
cado T 266-7069 Sr SantovSábado ato 18h

KADETT 92 OKM TODASAS CORES E MODELOSPronta ontruga O m+»lhíK pro-CodoRio CAROLI CAK Rua
Bwáo do M»fSíjuita 132PABX 284 -8294

i#®]. KwijjiyyyyjS

SsB 90 Praia met ¦
un dono Gas I

KADETT COMPRO Todos
os modelos Píhjo na hor.i S»MARCtl O 2100

KADETT COMPRO P-^oo
• vi&ta Rua J udim BotânH:o.b14 T#4s 537 2613, 286
0255

JKADEÜk

Llan Okm S

^541-1696^

Harvette

£

MERC. 190E 91
MERC. 300E 91
MERC. 230 90
MERC. 190 89
MERC. 300 SE 89
MERC. 190 D 2.5 89
MERC. 190 88
MERC. 190 88
MERC. 230 88
MERC. 300 87
MERC. 200 87
MERC. 230 (HID) 87
MERC. 190 E 2,3 87
MERC. 230 87
MERC. 200 85
MERC. 190 D 2.5 86
MERC. 500 SEC 82
MERC. 500 SL 82
MERC. 280 82
MERC. 280 81
MERC. 280 SL 78
MERC. 230 77
MERC. 280 75
MERC. 230 76
MERC. 280 75
MERC. 450 SL 73
MERC. 280 SL 65
BMW 325 (MOD NOVO) 92
MUSTANG (CONV.) 0 KM
HONDA (PERUA) OKM
HONDA (4 PORT AS) OKM
LUMINA APV SL 0 KM
FORD (EXPLORER) OKM
PONTIAC CONV. 0 KM
MITSUBISHI 30001 HID) 92
MITSUBISHI ECLIPSE 0 KM
CHEROKEE 0 KM
VOLVO GL 83
PROBE 92

*1

£

£

4

Prestamos aos interessado*
quaisquer esclarecimentos

dese|adoi. como manuais em
É portuguèi 'eposicao He pecas, ¦

garantia de fabrica e oitittência
técnica Automóveis adequados a»

U condicóet e combu%t»vffii nocionait ^^3

^AV. PRADO JÚNIOR, 237 ^^ 
TEL:(021)295-6699 

^

Korvette

^
Branco,

gasolina

¦

¦

m

^
90 Prata met
un dono Gas
266^99^
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HONDA ACCORD
LX 92
autom.

EM U$ (DÓLAR)
SEM ENTRADA

LEASING PARA
PESSOA JURÍDICA
OU PROF. LIBERAL

SATURN SLA

Autom 92

graíitte
.'. /, vf|^:

NÃO IMOBILIZE SEU CAPITAL! COMPRE SEU IMPORTADO

SEM ENTRADA, COM PRESTAÇÕES DEDUTÍVEIS NO IR.

HONDA AÇORO
EX 92
VINHO

36 X US 2.180
SATURNSL1
AÜT.
VINHO

•'? «'• <fV^^|\ ^ A

.92

BMW 325i
4PTS
PRETO

36 XUS 1.480

CONSULTE-NOS.
0 MENOR PREÇO

A VISTA DO MERCADO.

MITSUBISHI
GSX IIIHHMtltNIUINI 92
BRANCO

E S

S E

O -

Kyy v It J

'r:• • '¦ 03 aaaaaaeeaaeaaaaaeeaaaaa 92

36 XUS 1.760

TOYOTA CAMRY
L5Vf6 (24 v)nm.92
BRANCO

$£* 36 X US 2.480

J>COto
CO'r4CD'
3O
5'
•H
ct>>
o
3i
Õ'O)
o
o~

3O)
a>t/>"O
CDO
5il
NI*CD
Q_O)
Q)
c

CDOQ)>
3
o'O)

494-2100

HONDA CIVIC
LX • eiliaiNMIHIMINI 92
PRET04PTS.

36 XUS 1.400

AV. ARMANDO L0MBARDI, 301-BARRA

oo
J»
o

CLO)
cn

co<T>CO-~1

DOU-LHE 1

DOU-LHE 2

DOULHE10

Na Autoworld é assim. Você compra seu carro importado pelo menor

preço do mercado e paga em dez vezes sem juros pelo dólar comercial. -

HONDA ACCORD LX
kicvná.óu htá .vvlnnl\nmimrvmom<HttK<*. AMfM

caunc. ptkn uMoa . imt^o cku. au ba|
US 21.000, + 10x2.200.

]!0gk-

\'v V*.. .-..!>• <•

iMiMHn *

NISSAN PATHFINDER SE :Dir h*lr. v cond vidro» / trava» / «pelhoa détncoi. AHTM^cm. páí*> ia» . nrç*° rtrrrMjri. kxím AEV < ¦ 4 ^
US 30.000, + 10 x 2.200,"'1

Ml

TOYOTA PASEO
A/cund dií hjd;. JkM/m í cmm. coupi iO|rçfc> rim

4MMRP "
—.^^33H|HW ¦

US 16.000, + 10 x 1.700,*
MITSUBISHI ECLIPSE GS

Ar cood . dir h*J pikno tutom AM/TM l ciimr vidru»
dítntw. crivicktncí. opcIhuicWtnccn in^Joricu

US 21.000, + 10x2.100;

HONDA CIVIC LXAr cood . dir h>dr. ndro» / inm / mromoca ckftrxa».AKTM I caaaac. püoto *utun , m#cçio ckir ar b»$
US 18.000, + 10 x 1.800/

TOYOTA PREVIA LE
tj cond ét !¦* ptkao iMoaUro nána rtrtnrm trroíriftnr»

nprft» rtftncm rtrtrtwn fiwfc» »w«ni«*n
US 29.000, + 10x2.900;

1*N» ****

us*
BMW 318 i

Dw\kih«lí irciiod firw» KBS ia hi». m»r^io rfctrfm» i ^r\*t^>
trrrn.nçtVita rVtrvoi OOM i javTr pk»MUi chrtt ct**ro4.-

US 31.000, + 10 X 3.100; j

CONSULTE NOSSOS PREÇOS
PARA OUTROS MODELOS E MARCAS.

TOYOTA CAMRY LE
ki cond . àxt hnjr pòcao tuwmirKu m*ç*o ckubun vidroa /
u»m'e^)ci(w.rtítn(«. AXTM ciunc.iirbaf.iimurtf.nci

US 26.000, + 10x2.600,-

(021)224-9997' (061)314-7134UODÍJANtaO BRASÍLIA

(OU) 288-3015/287-5694
SÁ O PAULO

4
_ ^gjfcfe-L

MITSUBISHI 3.000 GT
Af ccnd . du hidf. íMlfoi' irwra I e*prthoa riÍMKoi. AH/W /
rturtr. iimna rtíinc» p»k*o luaamiiicxx tmaa AiS. ur taf.iflpt^k) cktiteKt
US 36.000, + 10x2.900,*

GARANTIA DE 1 ANO

MsmtHClA TtCNfCA CTtáTQCGP
Rua AjBUfKfcx 246 BmfcfoR» VI 2*6 4IO
C>4**05 TWOftCALrZADOirtOVtHIlNTtS DO MtMCADO M MIAM

• Umw * n*4l • IOI » p>M«i »•*<•-( »*4I». «irMil»fc>rnat>4M hndu flittit •¦ > % á«U(u»»(iUI ¦r-,-- ,m ,rmmtro p*\» i.wk «¦4ii4a »?»<!»«. f aparin Olrria

HONDA PRELUDE SAf cu*J, dir hidr. pOoto lutominco. njc^io fV^nV.»o »ir
Sag vioro* / irmi' cjpcLSca cIíixkoí. AM/TM civkv
US 24.000, + 10x2.400;

HONDA ACCORD WAGON EX "
U cund . du h*k. ndw» / irrm I itironxio riftmt* «-

piluiu lutora , u/ taf. fmo» ABS. AX/TM / cjuí*. mr^lockirôn»ci. rto ctttnco, roda Itp lo*. »pt*kr iux*nro —
US 27.000, + 10 x 2.700,"-

•••••••••••••••••••••••••*
. KADETT SLE 89 — braico. equip . oiimo ^
0 HANSAUTO — R Fc4 Otaviano. 41 T«Li 521-^4M •

KADETT 0 KMPdyo 1 100 mil j mjij nj trocj

R. Bamblna, 86
2M.T0H

KADETT SLE 90 Gas . c/ar.wxcol «st Tco/Fin 12X 325-0745/4639 FUTUHA VElC
KADETT SLE 90 Ga» ún
dono c/ 26 000 km complfôbr R Bambina, 88 T. 266
7059 RALLYE.

MMU f&brica. ¦
gasolina I

KADETT SL/91 Preto»»quip ost/0. fm Ac/trc Abr
don*/18h5 PBX í>41
1696 'LIAN

KADETT SLE/89 - Enuip
obt/0. fin Ac/tfc. Abt1' dom/
18Hh PBX 541-1696 'LIAN

KADETT GSI 2.0 - Con-
vers vinho perolizado
completo 1 600 KM. R.
São Joíio Batista 67.
Tels: 246-9696 - 226-
7439.

KADETTE SLE 89 C.trio cor
cin/j ost dü Okrn troco, fac18 ms S/ibado ütõ 18 hs R
Puhií. 72 Santos Aut 2895545

KADETT GSI 92 Br.mco
completo gasolina «rnpliicado
só Cr$ 67 000 Troco facilito
untrono no ato R Uruguai
285 Tel 268 9821 KING

KADETT SL 90 Gás pretoótimo estado Troco Fin Av
Mem de Sá 253 242 2002Ab Sáb Dom

KADETT SL 91 C "ia i!
cool. única dona. particular,urgente Crfc 25 milhões. Tra-
tar telefone 316 2467

KADETT GSI 91 92 — Conv
pro pago 3 milh acima do
mercado T. 537-1613 Sr
Santos sábado ato 18 b

KADETT GS 89
Preto Completo T
494-3866
KADETT GS 91 Gasolina,vinho, completo de fabrica

Tel 274 3444 R Adalberto
Ferreira. 177 AUTONOMIA

KADETT SLE 90 Ray rodas
eletr 1 7 000 Km ún dn ot pçotr/fac 1 2* Barão de Mesquita
205 284 0944 JOCELYN

KADETT SLE 91 Prata
completo gas u dono—«i10 000 Km super novo.w-J
208 7847 TRADIÇÃO .

KOMBI 92 OKM Todr^tJ».
modelos e cores Pronta erT1
trega 0 melhor preço do Rio
CAROLI CAR Rua Barâá 8!>Mosquito, '3.' PABX 2B4'8294

KOMBIS
É NA KING

00, OO, 01, 02
FUftQÃO 87 c 00

PICK-UP 01
Turnos OKM na Hora

Uruguai. 285
268-9821

3

Fidc-Ups

- -—
NOVO MODELO

JEEP GRAND CHEROKEE LARED0
93

GA.SOUS* • 6 CUINDROS • AUICHttTICO
4X4- COMPLUO Oi FÁBRICA • AIR BAC

ISUZU RODEO
OKM

CASOUNA • MOIOR 3.1 l Vb-4 X 4
5 MVRCHAS • COMPtílO Df FABRICA

BRASINCA ANDALUZ
OKM

DlfSil • A/ll
COMflHA Dí FABRICA. COM COURO

SULAM NISSAN
OKM

CASCXISX -CIS/\
COMPUIA [)F f ABSICA - COM CiX 80

C-20 CAB. DUPLA CL
OKM

CASCHNA • \ISHO
COMPUU Dí FABRICA

IMPORTADO

MAZDA MPV WAGON
OKM

CASOUNA • 6 CHINDROS • MOIOR J.Q l
AUIOMV1ICA -4X4 COM ACIOV\MtMO ELETRÔNICO

OPORTUNIDADE

SR DESERTER XKF

OKM

DJESEL - AZLL - 4 PORTAS
COMflETA D[ FAliKICA • COM TAMCA

CRS 96.000.000,00

CAMPER ENVEMO
OKM

(,\SO[ ISA . AR ( ONDICIOVVDO
DIREÇÃO HIDRÁULICA • COURO

IMPORTADO

EXPLORER EDDIE BAUER
91

CASCUNA - 4 X «
tOOA tM COURO-COMPltlA ()í IA3RICA

IMPORTADO

DODGE CARAVAN
OKM

CASaiNA • MOIOR ! j l • Al IIOMVIICO
AIR BAC • 7 PASSAGEIROS • COMPttTO DE FrABRICA

BRASINCA ANDALUZ
OKM

DIESSl - PRÍIA
COMPl EI A D! FABRICA ¦ COM COURO

SR COUNTRY XKF
OKM

DlíSElj - A2UI
COMPlE!A Dí FÁBRICA • 4 PORUS

SR PAMPA CAB. DUPLA
OKM

C.ASCX INA ¦ BRANCA
VIJROS \tKDES • í ^lARCH VS

SULAM NISSAN
90

GAM"* INA • PRATA
COMPl!IA Df IA8RICA

Assistência Técnica DAIISSEN Veículos - Procedência E.U.A. *

AV. ARMANDO LOMBARDI, 421 - BARRA - TEL.: 494-2500 
'

norcar

[Q£

89. compl.
Mibrica,
gasolina

u

a
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BMW33SIM I
Tco 3^/^ eagl 

n^n ^ 
¦

:CORD I* WAGON 4tfflfl0^]^c<!mputXcf^ 1 • ' I

MITSUBISHI EXPO KAMp^^ni Conipleto dettbrica

MAZDA PROTEGE DX ^ ¦
__ Ar cond./Dlr.Hld/Som IV'aR*,B"" 

I

MITSUBISHI ECLIPSE DO DOE SHADOW IVdrlos modclos HtdramsiUco/Ar cond./Dir.Hid. . . -• rr^ij(^3fc ". I

MAZDA MTV-ecc jl&^^E^I^^rS^BS&iTOVOTA I
At cond. duplo/Dtr. Hid. Ar cond./dtr. hid./som /tcto solar ¦
Cambio automAUco ¦
Tape deck/,7 bancof/Vld. etet. I ¦

» • 
,frl 1: i I .

SEDEPRbPRIA Hp SlfHHHH I I''— i 111 I®. I I

Ar. Vencealau BrMOJBotafbgoJLJ. TeU: 296*4972 I 641-5686 FAX.-275-9396 I I
USA: 760tEa$i Treasure Drive »1118 Miami JFU Teb (905) 864-9428 J

^nrmnP¥TlliTTWT*HI^"^,l^HrPnr^T™^ karmann-guia m Um-T I H I M J I^J ¦ ¦¦¦ T flBI I ¦¦¦¦¦ ¦¦§ T SB co no conheeido no Vete-kill ¦ I Ll 1^1 m A »_ Club oomo "v#u dono«va" Todo ong US5 1^5 mil

-. Vf.'-*' f/branco. todo comp 65 mil¦ y jj£Sm/ir~- |>;^; Km o mms lindo do Rio 494
3641 - Barm

I l/^^tIII

opcion e corosUS 48.000
T** '"' 3I4-M0T

4 PORTAS - MOTOR 2.5 L - TURBO DIESEL COM INTERCOOLER -
DIREÇÁO HIDRÁULICA REGULÁVEL - AR CONDICIONADO - PILOTO

AUTOMÁTICO - TODOS OS ELÉTRICOS - 7 LUGARES
GARANTIA DE 2 ANOS

1-.M EXPOSIÇÃO NA
Preço à vista US$ 62.000,00

ou 36 X US$ 2.294,00
ktiWtl

Pick-Upí

AV. ARMANDO LOMBARDI, 421 - BARRA - TEL.: 494 - 2500

MIAMI

é pela 4? via»

RIOV

AO COMPRAR O SEU VEÍCULO IMPORTADO,
EXIJA IMPORTADOR DE SUA CIDADE.

BMW325Í ?
Preta, bancos bege em couro,

Automática, Ar cond.
completíssima inclusive CD.

Chassis n° WBACB4311NFF84996

?v*m
SATURN SL-1
Automático, Ar cond, Toca fitas
Vidros elétricos, Travas elét.
Cinza grafíite • cereja met.
Chassis n? IG8ZH5498NZ205388
IG8ZH5499NZ210874

HONDA CÍVIC EX ?
5 Marchas, Azul metálico,

Ar cond .Vidros e travas elétricos
Teto Solar, Freios ABS, Toca Fitas.
Chassis n° JHMEH9592NS008167

PEÇAS IMPORTANTES PARA CARROS IMPORTADOS
TEMOS PARA PRONTA ENTREGA PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE:

HONDA ACCORD, EXPLORER E SATURN.

YELLOW GREEN
Rio: (021)493-0539/2908

FAX: 493-4352
Salvador (071)359-8507/7125

FAX 358-7962

Exportador: FENIX TRADE CORP.
Miami: (305) 381-6006 - Fax 381-9757

Vefculos Provenientes do Mercado
de Miami (EUA)^ropicaiizados

-yELUJVHnPCTrki

LIMOUSINE - FORD SOU |ZA RAMOS preta ar. dir. baf.TV vid olot. c/ filtro. ot>tado do |novo 493-6687/220 6465
LTD 79 Americano, coopé. |hidram. compl, a/ul c/ loto vi-ml pruto. pn ofiçj. b branca,

p uso 275 6190/ 541 -5792
LTD 79 (LANDAU) - Ex-
cepcional estado, I
compl., raridade, cor
champagne. teto vinil-
caramelo, pneus banda |branca. Crt 10 milhões.
Tr.tel. 577-1782.

M
MARAJÓ 89 SL Verde rs- |rissimo «st s/nova troco fac.18ms — sábado até 18hrs R.•Piauí. 72 SANTOS AUT 289- |5546
MARAJÓ SL 86
Verde, part. Cr$ 8.500 |
mil.Tel. 512-2129.
MARAJÓ SL/89 - Pratu. 5/ |m, est/O. Iin Ac/trcAbr dom/18Hs PBX 541-1696 -LIAN
MARAJÓ SL 89 Prata, âl- |cool 0 mais barato do RioVenha conferir NORCAR |494-2100
MERCEDES 230 E 1988
Único dono. igual 300 E |inclus. acessórios da 92.
Part. vende, 512-5713.

MERCEDES 260 83 — Impo-cóvel. vonha ver! Aceito troca Ic oferta FUTURA VElC T |325-0746/4639

3ELFCA3
Nc-m

MERCEDES 300 E
88

4 POR! AS
COMPIETA DE FÁBRICA

TEL.: 494-2500
MERCEDES 280S 82
Prata, completa de fé-
brica. excepcional esta-
do Ótimo preço. Tel.
294-8694 APLICAR.

MERCEDES 280 S/ 74 -
Co* b*ar»ca. estofado p^eto.un»co dono US* 1 3 500 AvAtlânt»ca 3 576 c/ po*í
MERCEDES 280 S
75 — 4 p comp ho|e,
1 2 000 US ac/troca.
537-4354 Epitácio
Pessoa. 3872

VOCE NAO PRECISA IR A

ALEMANHA PARA ENCONTRAR

A MELHOR ASSISTÊNCIA

TÉCNICA.

Estoque de peças originais. , ^
Supervisão 

permanente da matriz alemã.

Técnicos treinados pela própria fábrica.

Idoneidade e seriedade em 40 anos de mercado.

Equipados 
para atender os modelos mais atuais.

AGO CREDENCIADA MERCEDES-BENZ.

A MAIOR E MAIS BEM PREPARADA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Mercedes-Benz

AoOpr^i
Bons Negócios Com Mt-rccdes-Bcnz

l l.i Ouase 40 Anos.

Show-room: Av. Prado Júnior, 145 - Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (021) 275-0997
Assistência Técnica: Rua Ministro Raul Fernandes, 43 - Botafogo - Tels.: (021) 286-8094 / 266-4481

BMW 
com garantia de fábrica.

AUTOMÓVEIS 0 KM-1992

VALOR USt
A VISTA OU 24MBSCS DE

850 I
750 IL
750 I
735 I
535 I
525 I
325 I
325 l COUPE
318 I
M - 5

160 000.00
150 000.00
140.000.00
125 000.00

98 000.00
85 000.00
75 000.00
78 000.00
60 000,00

170 000,00

9 859.00
243.00

8627,00
7 702,00
6 089.00
5 237.00
4 621,00
4 806.00
3 697.00

10 475.00

MOTOS O KM - 1 992
K - 1 - lOOO C.C

Concessionária Autorizada
BMW no Rio de Janeiro
A.A. Automóveis

©

FINANCIAMENTO PRÓPRIO

VENDAS: Av. PRINCESA ISABEL 293 -A
COPACABANA — RJ

TELS: (021)541-0037 295-9952
(021) 275-6595

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
RUA SÃO JOÀO BATISTA 67

BOTAFOGO — RJ
TELS.: 246-9696 e 226-7439

$SUZUK
¦¦M ' -i mi

•. •••'•• *

»í •»'«

yWM

PRONTÍSSIMA ENTREGA

FINANCIAMENTO EM ATÉ

36 VEZES US$ FIXOS.

L E A

No revendedor autorizado

Grafflti você não encomenda

carros importados, pagando
na frente e recebendo promes-
sas futuras. Lá você vê, testa

e leva seu carro na hora. Na

S I N G

Grafflti você compra toda linha

Suzuki com 1 ano de garantia
de fábrica, sem limite de quilo-
metragem, com assistência

técnica autorizada e revisões

periódicas.

Av. Min. Ivan Uns, 240 - Marra da Tijuca - Tels.: í021 > 494-2633 REVENDEDOR AUTORIZADO
493-4350 493-2826 - 493-7580 - l ax.: (021) 493-8288 /V1®^ •

Oficina Autorizada J.J. Car Center CTwãTT»! tf
Av. da.s Américas, 2.000 (Freeway)

s

II
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I

GOL CL

GOL CL 1.8

GOLGL

GOLGTI

j A w V0YAGECL

s -

VOYAGE GL

PARATI CL

PARATI GL

APOLLOGL

APOLLO GLS

SANTANA CL

SANTANA GL

SANTANA GLS

QUANTUM CL 92 verde pantanal gas 51.500.

QUANTUM GL 92 vermelho Colorado gas 61.500.

QUANTUM GLS 92 preto gas 75.200.

SAVEIR0 CL 92 branco gas 21.500.

SAVEIROGL 92 vermelho montana gas 26.500.

KOMBISTD 92 branca gas 26.500.

ESCORT 92 azul denver gas 23.900.

ESCORT GL 92 dourado laredo gas 27.700.

ESCORT XR3 92 cinza jaguar gas 44.500.

ESCORT CONVERS. 92 branco gas 67.500.

/

BOlftFC

Rua Wuntário£d<

PLANTÃO SÁBADO

 JORNAL DO BRASIL JO J

branco I

^Lb ^L| I

prata I

92 azul boreal gas 22.900. ta|j^|^^H|Ml

92 preto classico gas 28.500.

92 verde pantanal gas 38.000.

92 branco gas 30,500.

92 azul astral gas 45.000. A 

MAIORt]—• fl

92azulinfinito gas 46.500. Ws DE 

QFEI

92 vermelho Colorado gas 55.500. HtfpJ

92 cinza andino gas 67.500.

JORNAL DO BRASIL

DESTA

Si

E



»IL JORNAL DO BRASIL sábado, 30/5/92 ? Carro e Moto ? II

!Jk

 I

**•*feaiK^iMkt/

OVEITE . 
-*4.

RCHUVA 

<4^

tRERTAS 

w

ESTAQAO.

.... I

biFQGO^

ESCORT GUARUJA 92 cinza mercurio gas 27.500.

VERONA LX 92 vermelho Cambridge gas 27.700.

VERONA 6LX 92 branco gas 36.900.

VERSAILLES GL 92 azul miramar gas 42.500. ^

VERSAILLES GHIA 92 cinza jaguar gas 59.500.

PAMPA 92 prata Columbia gas 21.500.

ROYALEGL 92 azul miramar gas 51.500.

ROYALE GHIA 92 vermelho Cambridge gas 71.500.

CHEVETTE JUNIOR 92 verde modena gas 14.900.

CHEVEITE DL 92 cinza austim gas 18.700.

KADETT SL 92 cinza austim gas 28.500.

KADETT SLE 92 preto gas 35.500.

KADETT GSI 92 vermelho rhodes gas 59,900.

KADETT CONVERS. 92 branco gas 75.000.

MONZASL 92 verde capri gas 33.500.

MONZASLE 92 preto memphis gas 44.500.

MONZA CLASSIC 92 vermelho ciprius gas 66.900.

CHEVY DL 92 preta gas 
18.500.

UNO MILLE 92 cinza argento gas 16.300.

UNO 92 vermelho gas 18.900.

ELBA WEEKEND 92 verde guaruja gas 24.800.

PREMIOS 92 branco gas 21.900.

TEMPRA PRATA 92 verde guaruja gas 51.500.

TEMPRA OURO 92 cinza netuno gas 62.000.

í
'a
>
1*10
,3
¥
3
1%à»Kz
UJa
<

CO
<zo
oQ_
o
LU
o

<a<

UJ
<cr3\—Z
CL
liih-LÜccLi_
COoO
z>_Joz
o?<
z
o?<
(_>•<cc

<
<
COo"tz
UJ—)
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COoo-LUCCCL

V
\ ***
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¦
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A GUANAUTO

ESTÁ DANDO 0

MAIOR DESCONTO

DO MERCADO:

A Guanauto dá a última chance

para quem quer comprar Gol,
Santana, Parati, Apollo e toda
Linha Volkswagen com preços
10% abaixo da tabela. Só no Gol
CL 1.6, (cód. 3016) você ganha
Cr$ 2.626.173,00 de desconto.
Venha correndo aproveitar. Essa

promoção é por tempo limitado.

Com a Linha Vefmelha, a Guanauto
São Cristovão ficou mais perto de você.
Aceitamos todas as cartas de consórcio.
Plantão aos sábados.

PARA

T0DA ¦¦

UNHA

¦ ¦ 0 
¦

APROVEITE E

GANHE ALGUNS

MILHÕES.

Guanauto S.Cristóvão
Campo de São Cristovão,87
Tel.:580-1127

wi ggfflBffiJW.il

Av.Feliclano Sodr6,568-Centro
Tel. :719-2327

^ldfflBfffHW
Av. das Américas,2250
Tel.:325-9800

l LADA NIVA 4x491 c/ar cond. Jm HANSAUTO — R Fcu Otaviano. 41 Tol.s 521-4400 0

•*••••••••••••••••••••••••
MARAJÓ SLE 89 •

Prata c/ar • teto o bancoHANSAUTO — R Vise de Caravelas. 5b T.: 206-5162 •
«••••••••••••••••••••••••a
*•<
• MONZA SLE 87 Preto •

HANSAUTO R Vise de Caravelas, 55 T: 266-5162 .

••••••«••••••#••••••••••••
•—MONZA SLE 91 Cinza, 2 ou 4 pts. compl. Jm HANSAUTO -R Vise de Caravelas. 55 Tel.: 266-5162 «

MONZA CLASSIC 90 - Cinza, mel. 1 pts
HANSAUTO R Vise de Caravelas. 55 T: 266-5162

MERCEDES 280S 73
ÇoÜpe Ar Dir Hid Vid Elet im
pocavel US$> 13 mil s/oferto
íet,264-1921 Ver Dr Sata-
nmii. 163

MERCEDES 190 E 92
V. opciou o corosU$ 75.000,TEL: 224-9997

MERCEDES 450 SL 1974
.-...Incrivelmente nova,
completa. particular"vèhde. Tel. 512-5014

MERCEDES BENZ 190D1.987 2 5. 5 cil. pneus ong .roda liga-leve. bloqueio, veletr., rádio. T solar, preta,exc. esl Doe melhor impossi-Ver T 275-0190/ S41 4549

:mercedes
280 S 84

— Raridade 34000Km"Completa 5m ar direção
freio ABS teto solar re-
trovisor vidros elétricos
bloqueio Tape becker
Conta giros interior
couro Estado excep-
cional doe 100% Pait

2el (0211 133-3399
201 4301 D. I.UIS

MERCEDES-BENZ 72 -
JMpd 250 branco. 4p es-
celente estado, ún Do-
no'239-2692, João. 8 às
12h e 17 às 21h.

MERCEDES BENZ 300 CE
91/OKM Hidram. rodas, es-tof. couro, t solar, freio ABS
bcose vdros elelr. bloq. pretoAF T 275 6190 541 5792

MERCEDES BENZ 280 CANO 1974 Lindíssima ver
de metálica 2 portas, com
pleta. Tel 294 2489

MIURA — Todos os
nnos e modelos FRA-
CALANZA PBX
286-8196
MONZA 1 8 SLE 85 Álcoolverde met, 5 marchas, fáríio estéreo, alarme, ót estadoTel 556 3108 Particular.
MONZA 18 SLE 89 B»anco OUTRO SL preto, est/0 finAc,'Ire Abt dom/18HsPBX 541 1696 'LIAN
MONZA 85 Completo, radio,toca fita, único dono rarida

de. CrS 12 500 mil EstácioRua Joaquim Palhares 293102 Tel 293 4840
MONZA 89 SLE Vendo álcool. ótimo estado, único dono CfS 21 milhões Tratar t«*l259 5751
MONZA 92 0KM TODASAS CORES E MODELOSPronta entrega O melhor pre-çodoRio CAROl.l CAR RuaBarão de Mesquita 132PABX 284 8294
MONZA CLASSIC 89 4pts
gasolina excelente estado novo trc/fin 325 0745.3254639 FUTURA

MONZA CLASSIC 2 0 91
Gas vinho, compl 4 pis est;0 Ac /tre tin Abt" dom/18Hs PBX 541 1696 *
LIAN

600 SEL 0K 500 SEL 0K
500 SL 0K 500 SE 0K
300 SL 0K ! 300 SL24v 0K
300 SE OK 300 CE OK
300 CE24v OK 300 TE OK
300 E 24v OK ! 300 E OK
ftO E 2.3 OK 190 E 2.6 OK
230 OK | 300 E 91
300 CE 88 190 E 2.3 88
190 87 280 S 84
380 SEC 82 280 S 82
500 SE 81 280 S 75
280 73

0

ÍNTERCAR

Concessionário de automóveis
CREDENCIADO MERCEDES-BENZ
auten/ado a mpoiar ^retamente da lâbnca Automóvel ^adaptados às condçfes tyas.le»ras. dar iodas as garantias e prestar

. insistência com literatura técnca em poríjguôs e peças orç -wüs
Show room Av AtlãnDca. 1536 B • RJ

Ass Tocnica R da Passagem. 175 RJ

275-1943 & 295-1882

MITSUBISHI 3000 GTSL 92
V. cpc. e corosUS 02.000,TEL: 224-9997

MONZA CLASSIC/87 -
Compl 2pts est/0, fin Ac/trcAbt" dom/18Hs PBX 5411696 * LIAN

MONZA CLASSIC 90 Gas.4 portas, completo, verde RAdalberto Ferreira. 177 Tel.274 3444 AUTONOMIA
MONZA CLASSIC 91 Pre

to qas 4 pts compl. de fábrica.
Raridade' NORCAR 494
2100

MONZA CLASSIC 2 0 902 p . gas. azul met. completo,bom estado Promoção CrS
33 500 000, troca/financMESBLA VEÍCULOS - Tel.:295 8887

MONZA CLASSIC 2 0 87/88 2 p. álc. c/ar cond dir hid .bom estado Promoção CrS18 390 000. N/E Troca F.
nane MESBLA VEÍCULOSTel 295 8887

MONZA CLASSIC 90 ~~4
pts hidram completo12000km ún dono ot estexc preço tr fac R Barão deMesquita. 205 T 284 0944JOCELYN

MONZA CLASSIC MPFI 91Gasolina, vinho. 4 portas,completo * bco couro Tel274 3444 AUTONOMIA

MONZA CLASSIC MPFI 91/
91 4 p, completo, bco couro. painel eletr. vinho peroliz.1 3 000 Km. ún dono Ac tro
ca 294 8694 APLICAR

MONZA CLASSIC 91 2
p. completlssimo de fábrica.13 000 km un dono Ac tro
ca 294 8694 APLICAR

MONZA COMPRO De 85
a 92 Cubro qualquer oferta494 2100 Sr MARCELO

MONZA SLE 90gas 4 pts compl 15 000 km

R. Bamblna, 86
266*7069

MONZA COMPRO Pano
á vista Rua Jardim Botânico.
514 Tels 537 2613/286
0255

MONZA SL 2.0 92 2 portas. gasolina, c/ injeção, vá
rios opcionais 3 000 Km Ac
troca 294 8694 APLICAR

MONZA SL 2.0/ 92 Cinzametálico, pouquíssimo rodado 274 3444 R AdalbertoFerreira, 177 AUTONOMIA

MONZA SL 1 8 — 88/89 2p .'álc . cinza mét. bom estadoPromoção CrS 16 300 000Troca/Financ MESBLA VElCULOS Tel 295 8887
MONZA SL 1 8 89 - 4p álcbranco pouco rodado umeodono ótimo estado rev c/ ga-rantia Promoção CrS

21 180 000. troco/financMESBLA VEÍCULOS Tel295 8887
MONZA CLASSIC 92
Gas prata c/11 OOOkm

R. Bamblna, 86
266-7069

MONZA CLASSIC
2.0 87

4 portas compl preloparticular Tol 350-9148

MONZA SL 1 8 88/89 2p .álc . cinza met . c/vidros verdos desemb tras , ótimo esta-do, revisado MESBLA VElCULOS Tel 295 8887
MONZA SL 89 Ale atualAr cond som. vidro verde térmico. estado LA MOTO RealGrande/a. 312 266 2760
MONZA SL 89 Met raybanun dono etc ot preço tr/fac RBarão de Mesquita 205 T284 0944 JOCELYN

UNHA DIRETA COM SEU ZERO KM.

225-7^00
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Pinheiro Machado, 25 - Loja D e E - Laranjeiras

MONZA SL 1.8 OKM - 4
portas, gas.. ar, direção,
alarme, pintura metáli-
ca. Sr. José, tels: 593-
5897/ 577-9630.

MONZA CLASSIC 89
Gas 4 pts 26 900 000.

R. Bamblna, 80
266-7069

MONZA SL 89 1 8 ALC.Cinza met excel est 2 p todoonrj 50000km CrS 20 500mil 556-2849 SAVIO
MONZA SL 90 Azul metal
qas c/v. rayban ú dono c/20 000 km super novo T208 7847 TRADIÇÃO

MONZA SLE 1991 Modnovo. 2 p . gas (sem ar/dir ).10.000 km Troco/Fin. 2422002 RAPHA RIO Ab sáb/dom
MONZA SLE 2 O 87 Álcoolótimo estado único dono.Equipado Prata metálico Tel278 3687

MONZA 0 KM
P.iyo 1 100 mil a maib n,» iioca

R. Bamblna, 88
266-7069

MONZA SLE 2 0 89Compl cinza nimbus em excest ac tca R Barão de Mus-
quita. 132 PABX 284 8294

MONZA SLE 2 0 90 4 portas. completissimo, particularCrS 28 milhões 537 2831 ou537-4500. Paulo César
MONZA SL/E 84 2 p . álc .marrom camurça, c/ar cond .dir hidr vidros elôt.. bom estado Promoção CrS9 950 000, N E Troca/FmancMESBLA VEÍCULOS T«;l295 8887

MONZA SLE 84 Hatch corbe<)e inteiro lindo troco fac18ms Sábado até 18 hs RPiam. 72 Santos Aut 2895545
MONZA SLE 86 - Luxo,
íilcool, 4 p vidros elèt/ar
cond dir. hidrául/7500
KM particular Vende
CrS 15 milhões. CAR-
LOS 267-1157

MONZA SLE 87 Automáti-
co ar dir vidros mala elétr troco lac 18 ms sábado ate 18hsR Piauí 72 SANIOS AUT289 5545

MONZA SLE 87 Vendocompleto, vinho. 2 pts. álcool,único dono CrS 19 milhõesTol 225 3033/ 556 2094.

MONZA SLE 89 - Gas ún •
dono só 25.5000.000.00 U7Bambina. 86 T 266*7059^'RALLYE.

MONZA SLE/89 — Ges.--"2/'
pts compl est/0. fin AcAíc.',Abt dom/18Hs PBX 541-*-1696'LIAN

MONZA SLE 90 ATE 92 —.
Compro pçj 1000 mil uo-<Jo<morcado T 266-7059. ,Sr»Santos sábado ato 18h

MONZA SLE 90 Azul c;«idireção, vidros mala retr eletr.troco, fac 18 ms Sábado áió"18 hs R Piauí, 72 SarUos»Aut 289 5545
MONZA SLE 90 Compl 2 0_verde amazonas exc estadotr/ fin T 288 0245/288 2349.'
MONZA SLE/90 VérdST
2pts est/0. fin Ac/trc
dom/18Hs PBX 541 1696-»-
LIAN

MONZA SLE 91,92 .-4 pis-comploto c/injeçao gas ún
dono c/10 000 Km na fpistíb"
Ot proço T 208 784"Â TRAm
dicão

MORRIS OXFORD 1951-^Vendo p colecionadoresro em excepcional estado pe-*ças sobressalentes. rrtSflWSI*
proprietário Carro esfrt^em^Sao Paulo Proço eq USsSOOOT 021 293 6297'2t)3:J5833 011959 0375 Dfi E4-ther placa MO 0557

N
NIVA 4X4 91 Azul. poutiO-rodado, ótimo estado TratarTel 577 9840

O
OPALA 81 4 pneu&vportas novas, toca-fitas, DUT92. forraçáo nov.i Lmd.lo" 'Vefk
leva 5 900 mil 238 8372**

OPALA COMODORO 91/91 Gas, 6 cc compl; -do
fábr, 4 p. vermelho escuio.p«~-rolizado. ún dono 12 000'km 294 8694 APLICAR vw*-

OPALA COMODORO 91Vinho gas. 4 p 6 cc. compfp "
to R Adalberto Eorroira- 17?Tel 274 3444 AUTONOMIA

OPALA COMODO-
RO 91—4 cil 4~pts
gas compl LOLA 266
3200
OPALA COMODORO SL691 Comploto de fabnear

6 OOOkm originais. unico~3b^*.no igual Okm. so,/tl44 000 000, aceito troca'235"3744 Maurício
OPALA DIPLOMATA 90;"*Preto, comploto de labnç^'único dono. 4 portas, *6~çc«

Tel 294 8694 APLICAR ' *

OPALA DIPLOMAI
TA 89 — 4 pts c]3S: 6-
Cil LOLA 266-3200
OPALA DIPLOMATA 88^" 4cil ale . coupô. estado -4*0*»-»'
tacuLir Diretor vende at;uuso Tel 577 21 12, hor cort^

•••••••••••••••••••••••••a
l OPALA SL 90 — ôcil compl azul marinho**
0 HANSAUTO -R Fc'Otaviano. 41 Tol 521-4400
••••••••••••••••••••••••••

OPALA DIPLOM. 90
HANSAUTO R FC" OI

ií met 6cl gas Maravilhoso""
no 41 Tel: 521-4400 9.

•.

OKM. 92/
X MIL

ESCOFtT L1 CRS 25 600*
ESCORT L 1 CRS 28 500-
ESCORT GL 1 CRS 29 000 7
ESCORT GHIA C'AR E DIREÇÃO CR$-i'M0...
ESCORT XR-3 CRS 42 000-
VERONA GLX C/AR-TETO-DIREÇÂO-TOCA CRS 45 500.
VERSAILLESGL 20 C/DIREÇAO CRS 50 900.
VERSAILLES GHIA CRS 64 000.
VERSAILLES GHIA C/INJEÇÂO. ABS AUTOM CRS 52 500
ROYALE GHIA CRS 6" V»
ROYALE GHIA INJEÇÃO - ABS C«$ 92 500

IPAMPA L 1 84X2 CRS 23.500
• frete

oGrande
DISTRIBUIDOR FORD

394-1536
Av. Cesário de Melo. 2232

'
89

Compl. ISbr
4 pis

m msmm

)D

?

SLE OO

266-4499

t
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PRECO BAIX0

DESCONTOS ARRASADORES

PARA TODA A UNHA VOLKSWAGEN

CONFIRA:

NÃO SE ESQUEÇA! VOCÊ AINDA NÃO PERDEU!

ELE É POR TEMPO LIMITADO SOBRE A TABELA DE 6 DE MARÇO

CONFORME ACORDO COM O GOVERNO.

A DIFERENÇA ENTRE O SEU USADO DE QUALQUER MARCA E UM OKM É

MUITO MENOR NA DISNAVE. 
" 

SUPERAVALIAMOS"

TAXI COM ISENÇÃO TOTAL DE IPI E ICMs, COM FINANCIAMENTO DA CAIXA

FINANCIAMOS EM ATÉ 24 MESES COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO.

ACEITAMOS TODAS AS CARTAS DE CONSÓRCIO.

LEASING PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIBERAIS EM ATÉ 36 MESES.

DEFICIENTES FÍSICOS: VEÍCULOS OKM COM ISENÇÃO DE IMPOSTOS.

Disnove

PLANTÃO: De 2a à 6a até às 19:00 Hs. - Sábado até às 18:00 Hs.

AV. DOS DEMOCRÁTICOS, 2.047 
- BONSUCESSO 

- RJ @ (021) 290-2212

•1r.-35

PRECO BAIX0

I DESCONTOS ARRASADORES I

I PARA TODA A UNHA VOLKSWAGEN I

I 

^^^^^CONFIRA^^^^ 

1

NAO SE ESQUEQA! VOCE AINDA NAO PERDEU! ¦

ELE E POR TEMPO LIMITADO SOBRE A TABELA DE 6 DE MARQO Kjj

CONFORME ACORDO COM O GOVERNO. ¦

¦A DIFERENQA ENTRE O SEU USADO DE QUALQUER MARCA E UM 0KM E H

MUITO MENOR NA DISNAVE. 
" 
SUPERAVALIAMOS" H

Ha TAXI COM ISENQAO TOTAL DE IPI E ICMs, COM FINANCIAMENTO DA CAIXA.M

¦¦FINANCIAMOS EM ATE 24 MESES COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO. ¦§

¦¦ACEITAMOS TODAS AS CARTAS DE CONSORCIO. H

Hi LEASING PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIBERAIS EM ATE 36 MESES. H

¦¦ DEFICIENTES FISICOS: VEICULOS 0KM COM ISENQAO DE IMPOSTOS. H

I ma.iu.M'j j I

PLANT AO: De 2s a 6a ate as 19:00 Hs. - Sabado ate as 18:00 Hs. H

J 
AV. DOS DEMOCRATICOS, 2.047 

- BONSUCESSO 
- RJ (021) 290-2212 K
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ta 6 a sua última chance!!!
Preço tabela de março!!!
Garantimos melhor preço!!!

é aqui!!!

s*®?8*»*: VW

A PARTIR DE

GOL FG-CL-GL-GTS-GTI

^ -

 17.000.000,
0

PARATI CL-GL-GLS 28.000.000,

VOYAGE CL-GL 22.500.000.

SAVEIRO CL-GL 21.000.000,

I APOLLO GL-GLS 30.000.000,

QUANTUM CL-GL-GLS 46.300.000,

SANTANA CL-GL-GLS 46.000.000,

KOMBI—FURGÃO—PICK-UP  21.000.000,

o
c
0)
E(0o
i5o
Ed)
a>
CA'«
c
o
<3CLO
$a>
</)o</)
OC
o•«
z

GM

A PARTIR DE

CHEVETTE JÚNIOR-DL 14.500.000.

CHEVYDL 18.000.000,

A-20/C-20/D-20 BONANZA 32.500.000.

KADETT SL-SLE-GSi 28.000.000.

IPANEMA SL-SL/E 30.000.000,

MONZA SL—SL/E—CLASSIC  33 000.000.

OPALA SL—COMOD. DIPLOM  35.000.000,

CARAVAN SL-COMOD. DIPLOM  34.500.000,

FORD

A PARTIR DE

ESCORT L—GL—XR3—CONV  23.500.000,

VERONA LX-GLX 27.500.000,

PAMPA L-S-GL 19.500.000,

VERSAILLES GL—GHIA 42.000.000,

ROYALLE GL-GHIA 51.000.000,

F-1000/F-4000 48.500.000,

SRXK—F 4P A Combinar

SR XK COUNTRY A Combinar

SR PAMPA XP 22.000.000,

FIAT

A PARTIR DE

UNO MILLE—S—CS—1.6R 16.000.000.

PRÊMIOS—CS—CSL 21.500.000.

ELBA S—CSL-WEEKEND 22.500.000,

FIORINO 17.000.000.

TEMPRA BÁSICO/OURO 47.000.000.

LADA

A PARTIR DE

LAIKA

NIVA

SAMARA

.17.000.000.

.22.000.000.

.20.000.000,

(/)O)w_o-o
O)od)c

(/)o</)COoc
4)-o
O)T>(O
T)

coQ.CO
T>
-<T3

<1>
C/J<D>o
OCTJw_
0)"S
«J
o
s
Dl/>
oo<y

^ j 
Av. Olegário Maciel, 520 Barra

¦ Tel: 494-33001

//$/
/$//

<7 j

INJEÇÃO ELETRÔNICA MANUTENÇÃO

DIREÇÃO HIDRÁULICA COLOCAÇÃO

MOTORES RETIFICA OU A BASE DE TROCA

RECAMOVO

AV.SUBURBANA, 68 * BENFICA
PABX: 234-2082 / 248-8984
FAX 264-7797 TELEX (021) 40448

Caminhoes Autopegas

Onibus Acessorios

caminhAo cargo mod Oficinas
1415/ 91 OK M 6 cc. Iac6 _———

dir hidr freio BHBHI^BHBHHHI^I
ar. janelas tras diesel. branco T 275 6190/541 5792.

CAMINHAO I Pecas recondicionadas I
p/mecSncas molores. ea¬

rn ERG ED ES Becotes radiadores, cai-
xas, nomocin6ticas etc

otfu mmrsmwm
1113/84 Wtill

Frigortfico s' t Trucado, CLASSIFICADOS JB
r^rni novo B,iu Rt-crusul 580-6522 Anuncievploi 80 milhocs ,i vistn ... , j, o. ,com 270-9588 Sr - P°r telefone de 2 ' a
-JmwiM 6' feira para todas as

^mercedes 60s ano 85 edicoes ate as 18 110~ C7 caTocenn. Gtimo estado rciS. prifci 3S f?dlC06Si ratar c/ Silvio Rets tels , ••
13247)64 1620, 64 1402 de dorTiingo e 2° feira

 ate cis 20 horas de

-CHASSIS NOVO 
— 1991/92 Motocicletas

M. BENZ Ciclomotores

MOD, L 1218-51 Bicicletas
Tutbinado amarela. s/ pkr CBX 750 89. SO 3OOO Km.ca Preco 100 milhoes a ostado de O^m on»co dono

tel *193

BATERIAS

AMORTECEDORES
Mecânica Rápida

• FREIO • SUSPENSÃO • ELÉTRICA
OFERTAS DA SEMANA

5 O> g:<í
ei

<ocr uj<3Q. C
o x

AMOCTfdOOCtÜi
VOLKS1300L-1500-1600
CHEVETTE STD—SL—SE—SLE
MARAJÔ/CHEVY 
MONZA
GOL/VOYAGE/PARATI
PASSAT
SANTANA/QUANTUM
ESCORT (TURBO GAS) r-CORCEL ll/DEL REY V.
UNO PRÊMIO ATÊ10/85 
UNO 86 EM DIANTE 
PRÊMIO/ELBA 86 ATÊ 88
APOI10 VERONA (TURBO GAS)
KADETT/IPAfJEMA;

>°
t

o^i::

C/4 PBÇAS
...210 000.

.. 2«1b 000.
.260 000.

370 000.
320 000.

. 265 000.
. 485000.
... 680 000.

425 000.
.. 620 000,

640 000.
660 000.

Consultar
485 000,

BATERIAS
DUREX E VULCÀNIA I AMO Ot QARAMTIA
36 AH 99 000
43AH 108 000.
54 AH ^39 000.
65 AH 1^9 OOO

SUPERPROMOCÀO PASTILHA D6 FBEIO COARgo]
Estr. Tindibo, 1752-B - Taquara

S392-9072

HONDA CG 126 CARGO 92— Bronca OKM CAROLI
CAR Rua BnrÃo de M«squita
132 PABX 284 8294

KAWAZAKI ZX 10 Ol m.
pftíta, doe 100%. emplacada,
alarmo ekjtrônico c/ controlo
remoto Tr tul 493-2242

MOTO VAMAHA/91 - TE
NERE • C/1 700km F.n Ac/
tre Abt° dom /18Hr. PBX
541 1696 ' LIAN

YAMAHA DT 180Z
OKM 92/92 COM
20% DE DESCONTO
— Financio Ag. CP0
GRANDE CONCES-
SIONÁRIO AUTORI-
ZADO YAMAHA Av
Cesario de Mello,
2232 - PBX: 394-
1536.

CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie
por telefone de 2a a
6-1 feira para todas as
edições até às 18 ho-
tas. paia as edições
de domingo e 2 ' feira
até às 20 horas de
sexta feira

Aluguel e
Transportes

KAWASAKY NINJA ZX1190 Preta pouquíssimorod compJ R Barão de Mes
qu.ta 205 284 0944 JO
CELYN

KAWAZAKI ZX - 11 91
preta/vinho Rua Sào
Joào Batuta 67 Tels
?46 9696 226 7439

ALUGO

4 MERCEDES

P/ EMBAIXADA

Período da Rio 92
Maiores informa
cões c/ Sr. Lauro

Tel 393 5067

OPALA SL 91 — Marrom es
curo. gas. 4 portas. 4 cilin
dros. ccmpl de fábr. NOR
CAR 494 2100

PAMPA 92 OKM TODOS
OS MODeLOS E CORE.S —
Pronta entrega O melhor pre
çodo Rio. CAROLI CAR. Rua
Barão do Mesquita 132
PABX 284 8294

PAMPA GL 4X4 88 ¦ Dournda linda rorissimo estado Tro
co lac 18 ms Sábado 18 hs
R. Piauí. 72. Santos Au^ 289
5545.

PARATI 1.8 GL/90 Gasbege met. est/O ac/trc. (in
abt" dom/18hs PBX 5411696 #LIAN

omm®

PARATI 86 S Branca, rodas. som. r;- k. faróis milha,excepcional conservação12 500 mil 228 0972
PARATt 90 ATÊ 92 — Com
pro pg. 2 milh. ac. do mor-
cado T. 266-7059 Sr. San-tos.

PARATI 90 CL — Cor marrommetal, raridade s/nova trocofac. 18 ms Sábado até 18hrsR Piaui.72 SANTOS AUT289 5545
PARATI 92 OKM TODAS ASCORES E MODELOSPronta entrega O melhor pre-çodo Rio CAROLI CAR RuaBarão de Mesquita 132PABX 284 8294
PARATI CL 1 6 91 '91 — Be

ge sonegai ún dono. 15 000km, nova Troco/Fin 2422002 RAPHA RIO Ah. sáb/dom

^PARATlh

ftnn OKM Qon

^541-1696F
PARATI CL 1.6 92 — OKM
prota 2 código 31 500 En
trego hoje Troco Fin 242
2002 RAPHA RIO Ab Sáb
Dom

PARATI CL 88 1.8 -
Branca só 16.000, ac/
troca 537-4354. Epitá-
cio Pessoa. 3872
PARATI CL 89 Cinza mutà
lico. gas. transi GLS ótimo
preço NOR CAR Tel 494
2100

PARATI CL OKMEntrego ho|o 33 500 000.00

R. Bamblna, 86
a6«-70B»

PARATI CL 91 Prata 1 8
gasolina completa c '10 000
Rm un dono super nova T
208 7847 TRADIÇÃO

PARATI CL 92 — Gas sortoa
da cons vw quitado fim nruP°oscolhor cor pod»»r trocar
qualq mod VW 208 8710

PARATI COMPRO — De 83
a 92 Cubro qualquer oferta494-2100 SR MARCELO

PARATI COMPRO Pago ã
vista Rua Jardim Botânico
514 Tels 537 2613/286
0255

PARATI GL 91 — Equip ún
dono mot 1 8 9 000 km ót
ost. exc preço Barão M»(squi
ta. 206 T 284-0944 JO
CELYN

Veículos especlas
IBIZA
PAMFAXP
XKFDESERT
XK CX)UJSTTRY
AMBULANCIA IBIZA
PERUA COUNTRY LX

Gasolina e dlesel
O melhor preço do Rio «

Pronta entrega
Veículos O km

Aceitamos Carta de Crédito e Leasing

VEÍCULOS EM EXPOSIÇÃO
TZJÔAADLAÔAA :

X# AUTOMÓVEIS LTOA. —

RUA BARÀO DE MESQUÍTA, 132 - TkJUCA

TEL.: 284-8294 -
Plantio das 0 às 19 h.

PARATI S 86 — Verde met. arHANSAUTO R Vise de Caravelas, 5fi Ti 200-5102

PARATI GL 91 PRATA AR
HANSAUTO R Vise do Carovolas, 55 T. 266-6162

* 
PARATI GL 89 - bege mef./ar J|HANSAUTO — H Vise elas. í>ü T: 266-&102.

•••••«•••••••••••••••••a**
PARATI 1.8 CL 90 — metalica. ot estado J
HANSAUTO R Fc" Otavinno. )1 Tela 521-4488 q

••••••••••••••••••••••••••
«»«•••••••••••••••••••••••
J PUMA AMV 89 — compl. + outom. J

HANSAUTO— R Fe" Otaviano. 41 Tol.: 521-4488 m

PASSAT FLASH 87 1 8
Un dono c/22 OOQKm rarida-
de R Uruguai 391 T 2880245/288 2349

PASSAT LSE 86 Iraquiano4 pts ar 5 pneus novos, alar-mo Vermelha exc estado CrS1 2 300 000 T 294 6364
PICK UP A 20 OKM Todas
as cores pronta entrega Omelhor preço do Rio CARO
LI CAR Rua Barão de Mes-
quita. 132 PABX 234 8294

PICK UP ANDALUZ 92 OKM— Pronta ontroga O melhor
preço do Rio CAROLI CARRua Barão de Mesquita 1 32PABX 284 8294

PICK-UP BRASINCA MAN-
GA LARGA 87 — Cinza,compl. excel est. Ac tre/fin.12X 325 0745 4639 FUTURA VElC

PARATI GLS 88Nova ún. dono 25.000km

Pi. Bamblna, 80
BBS-706B

PICK-UP C 20 OKM To
das as cores Pronta entregaO melhor preço do Rio CA-ROLI CAR Rua Barão doMesquita 132. PABX 284-
8294

PARATI GL S 1.8 88 ôlcazul compl menos ar exc est.
LA MOTO Real Grandeza
312 266 2760

PARATI GLS 1.8 90
— Vinho completa
LOLA 266-3200
PARATI GLS 89 Completodo fábrica, gasolina, excelenteestado, único dono Açoito
troca 294 8694 APLICAR

PARATI GLS 89 Gasolina
completa de fôbrica, único
dono 274 3444 R Adalberto
Ferreira. 177 AUTONOMIA

PARATI GLS 91 MET. 800km ar cond compl fábr úndono oportun única ôt preçoBarão Mesquita 205 T 284
0944 JOCELYN

PARATI Verde pantanalOKm. Cr$ 27 milh • 8 . Crò
670 mil Emplac , concess Ac:
Oferta Particular 329 0*17H541 7946/ 267 5508

PASSAT 86 - Gasolina 4
pts. ar cond. AM/FM bran-
co troco fac 18ms Sábadoatã 18 hs R Piaui. 72. Santo1Aut 289 5545

PASSAT 86 VILAGE C
2 pts verde c/32 mil km AMFM Troco fac 18ms sábado
até 18hs R Piaui 72 SANTOSAUT 289-6545

PICK-UP D 20 OKM To
das as coros O melhor preçodo Rio. Pronta entrega CA-ROLI CAR Rua Barão de
Mesquita 132 PABX 284
8294

I O MENOR PREQO I
I DO RIO I
I TEL: 463-1587 I
^^701-1122 I

PICK UP F-1000 DIESEL91 Cabine dupla, particularVendo ou troco por carrosmenores USS 25 mil De 9 ãs18h 266 2084, a partir 20h493 8854 Solange
PICK UP F1000 SS 90 Dio

sei. cinza, direção, radial e vi-dros elãtrlcos Tel 274 3444AUTONOMIA
PICK UP KOMBI 91 Gascaçamba madeira, ú/dono.est/O. fm ac/trc abt'' dom/18hs PBX 541 1696 'LIAN
PICK-UP MITSUBISH L20092 DIF.SEL completa, 4 * 4
Ótimo preço Tel 274 3444AUTONOMIA

CLASSIFICADOS JB
580-5522 A' .jn< •
pui :• • • » .le .' .!

'¦ ¦',) ! í'¦í I : r ,is
¦ : õ'-'s ,it.. . i ¦ 1 K • i(
r,ís. p<i'd dS edições
i :¦ ¦ li >m ' : »• ' ftiira
i!' is ?l) h>. ms o-,*

• >:>:* , iciíft
PICK UP XKF 92 OKMDiesel, completissima, prontaentrega O melhor preço doRio CAROLI CAR Rua Barão de Mesquita 132 PABX

284 8294

PICK UP PAMPA XP CABINE DUPLA 92 OKM. gas.motor 1 8, rãdio Bosch SãoFrancisco II Pronta entrega
O melhor prr»ço do Rio CAROLI CAR Rua Barão deMesquita 132 PABX 284
8294
CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie
por teMono cie 2 ,>
6 ' feira pard todas üS
edtc ões até is 18 no-
ras. fiara as edições
de õ(iniiiiqo e ? ' fe" i
até às 20 horas de
sexta- feira

PORSCHE
ENVEMO

CONVERSÍVEL
274 4619

CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie
pi >> tplefr >r de 2 1 a
6' fPifei para todas as
edições até as 18 ho-
ras i)a'u i edições
• donun jo 7 ' f—M

ts 20 ' < iras Cl"
sexta - ier
PRÊMIO CS 91 PI,.iiiiu >1

91 4 pts Prêmio 89 S vermelha troco fac 18ms Sãbadoate 18 hrs R Piauí 72 SANTOS AUT 289 55-15
PRfMIO OKM TODAS AS
CORES E MODELOSPronta entrega. O melhor pre
çodo Riu CAROLI CAR Ru.i
Barão de Mesquita 132
PABX 284 8294

PRÊMIO 89 S 91 CS 91 SI4 pts rorissimo estado troco,fac 18 ms Sãbado até 18hsR Piauí 72 SANTOS AUT289 5545

CASA
Classificados

JB

-5522

t çrwt . ri . ¦
! "fm*#:' ¦' %-r-w
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CHEVEnES JUNIOR OAS - bco. alto, pint metal. 20782/208/6/20878/20887/20888/20891/20893/20910/20911 18.300.000,

CHEVETTES JUNIOR OAS — 5 marchas bco. alto, pint, metal. 20871/20903/20906/20919 19.500.000,
CHEVY 500 ALC. 20866 branco 20.500.000,
KADei is SI ALC. 20832/20835 branco 31.960.000,
IPANEMA SU AlC.  20986 prata niquel 35.650.000,
IPANEMA SI OAS 20721 branca  31.950.000,
IPANEMAS WAVE OAS — bcos. altos, bagageiros, limp, tras., rodas L leve 20855  35.900.000,
CHEVETT1S PL OAs/Ale. - pint, metal., alarme 20563/20712/20800/20806/20807/20818/20821 /20824/20827 21.950.000,
MONZA SLE 2.0 OAS IPTS — con), elet., alarme 20951/20952 cinza quebec, azul milos 51.900.000,
MONZA CLASSIC OAS 4 PTS 21021/21022 azul milos 69.800.000,
AMBUliNCIA CARAVAN OAS 4 CC - c/equipamento 34.500.0007
0PALASL4CC0AS—arquente, dir. hidraul., alarme anti-lurto, pint, perol. 20866 cinza quebec  38.500.000,
D-20 TURBO DIESEL — rod3o 21017 vermelho manila  69.900.000,
MONZAS SL 2 PTS OAS — rayban  20498/20580/20584/20585/20589 amarelo particular 35.000.000,
MONZAS SL 4 PTS AlC. - rayban  20509/20579/20757/20763/20785 amarelo particular 35.800.000,
MONZAS SLE 2 PTS ALC. 24) — con|. elet., dir. hidr., rayban 20796/20797/20798 amarelo particular 46.250.000,
IPANEMAS SI OAS/ALP. 20592/20713/20963/20964 amarelo particular 29.900.000,
KADETTSSLOAS/ALC.  20717/20751/20960/20961 /20962 amarelo particular 29.750.000,
CHEVETTES PL ALC. 20836/20852/20853/20879/20880 amarelo particular 20.990.000,

CO
o
o

o

CO

<
2
O

o
Q_
O

GANHE UMA FAIXA (PINTADA) PERSONALIZANDO SEU CARRO AMARELO!»

^ 
CHEVETTE

JÚNIOR

Venha fazer um Test drive

ATENÇÃO TAXISTAS!

Monzas • Ipanemas • Kadett's • Chevettes DL e

Júnior pelo MENOR PREÇO DA REDE

MONZA BARCELONA^

2 e 4 portas

Novo modelo

Venha Conhecê-lo!

CHEVETTE SL
CHEVETTE SL
CHEVETTE SL
MONZA SL/E 4 PORTAS C0MPL
MONZA SL/E COMPLETO 2 PORTAS
KADETT SUE COMPLETO
KADETTSL
IPANEMA SUE C/CONJ. ELÉTRICO
CARAVAN COMODORO 6CCC0MPL.
GOL CL
PARATI GLS COMPLETA
QUANTUM GL COMPLETA

mum

ÁLC 88/89 BEGE Z1-2645 Q UN01.5 ÁLC 89/89 AMARELA

ÀLC 89/89 MARROM WG-4275 O PICK-UP FIORINO GAS 91/91 PRETA
ALC 88/89 BEGE
ÀLC 89/89 MARROM
ÁLC 89/89 MARROM
ÁLC 89/89 AZUL
GAS 91/91 AZUL
GAS 90/90 VERDE
GAS 90/90 VERMELHO
GAS 90/91 PRATA
ÁLC 90/90 AZUL
GAS 90/90 BRANCO
ÁLC. 88/89 PRETO 0NIX
ÁLC 86/87 AZUL

Z1-2645
WG-4275
WE-5606
ZC-7900
WL-1948
LR-1313

WK-5666
LS-8113
LZ-4453
LV-4547

QG-2846
JV-3389

St
s*

ls

<2'8-

o
o

UN01.5 R
PICK-UP FIORINO
PRÊMIOS GAS
DEL REYGHIA COMPLETO ÁLC
ESCORTXR-3 COMPLET01.6 ÁLC
0PALA SLC/AR ÁLC
MONZA SL/E ÁLC
UNOMILLE GAS
PICK-UP FIORINO ÁLC
V0YAGELS ÁLC
GOL CL ÁLC
• E MUITOS OUTROS •

90/90 BRANCA
88/89 CINZA
89/89 AZUL
86/86 DOURADO
89/90 PRETO
91/91 BRANCA
90/90 AZUL
83/83 BRANCO
88/89 BRANCO

WE-7641
01-8103
LP-6463
ZD-6408
WI-3355
UZ-1161

WK-7787
LV-9202
OL-9267
UV-3505

WH-9480

O
O
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</> ao
ui ui
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go
ui </>
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AS VANTAGENS CONTINUAM!

Pagamos muito + do que os outros pagam nas trocas

FAÇA SUA OFERTA! AQUI VOCÊ NÃO PERDE NEGOCIO

Na compra de Chevrolet OKM GRÁTIS um sistema

ROAD SERVICE de assistência ao proprietário ^

mm

11 
| 

aBaliA

b I my Bin nw&n

¦ i —mm—mm—————————

A SUA CONCESSIONÁRIA A Chevroiet:essionaria JHftüMáMiiUW TH

EdçpnlWBBkk, 1313o

laamwBua

A SÁBADO Dl 8 ÀS 20H — DOMINGOS ATÉ 14H.

p* 
CHEVETTE I

I JUNIOR I

I Venha fazer um Test drive^J
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NA BRASITA
9

OU UM SUPER DESCONTO

A promoção Zerinho da Brasita é assim:

na troca por um Ford Zero, supervalorizamos o seu

carro usado. A diferença você financia em 12 vezes, mas

só paga 10. Se você preferir não financiar ganha um

Super Desconto. O estoque é limitado.

ESCORTL

ESCORTGL

ESCORT XR3

ESCORT XR3 CONVERSÍVEL

VERONA LX

VERONAGLX

VERSAILLES GL

VERSAILLES GHIA

PAMPA

SO HOJE 30 DE MAIO

Plantão até às 18h.

REVENDEDOR AUTORIZADO FORD

BRASITA BGAOffifo

AV. SUBURBANA • 79 • TEL 264 3232

t—

Show-Room,----—p ^ 9 m "W ww wm-v-wa-

Tempra

F I IA'T

ILHA DO GOVERNADOR • RUA CAMBAUBA. 310
l GUANABARA

TEL.: 463-1587
TRIB0B0 • RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 7

TEL.: 701-1122

PRÊMIO COMPRO — Todosos modelos Todos os anosSR MARCHO 494 2100
PRÊMIO CS 86 Álcool,branca. v»dro verde térmico,
pnous radiais, no estado LAMOTO Real Grande/a 312Tel: 266-2760

pRlMIOCS^
I C/AR0KM I
I O MENOR PREQO I

00 RIO I
TEL: 403-1587 I

^^701-1122 |

PRÊMIO CSL 90 -4
pts com garanti.) LO-
LA 266-3200
PRÊMIO CSl 90 4 portas

ji comi tábr 18000KM
un dono compl Ot prnço tr
lar. Barao Mesquita 20b T
284 0944 JOCLLYN

QUANTUM CL 89 —
Gas. bege c/garantia
LOLA 266-3200. '0
QUANTUM COMPRO TQ.dos os modelos Resolvo nahora SR MARCELO 4942100

QUANTUM CL 8?
A/ul cJat o»r,ol ostadotjnic.a dona gasTali 225-7200 ,

i*"' e "l*' ''! rJf.1

QUANTUM GL 2 000' 89Ar. diieçtto. vidros eletrirálcool. ctrua metálico T- <>
275 6190 541 5792

PRÊMIO CSL 90 ÜJS.. #«cel est Novo1 1 2 mil Vm Artca fin 12X fUTURAVLICT 325 0745/4639
PRÊMIO CSL 90 Pt.it.i
completo c/ ar dt; fabrica CrS21 milhòes Tr,jtar t«-l 25b7418

PRÊMIO SL 31 Vwln mfl.ilr»:n 4 pts Cr$ 22 milhõeslei 982 3818 Tito

OUANTUM GL 87 A/,,!
met compkMa fandad»? <»' iri •
ra e tin Rua Humaitá 68F-G286-7597 LUCAR
QUANTUM GL 89 ArW

etc cmpl fab un dn pro roct"ti!
preço tr tac Barão M^souità
205 T 284 0944 JOCELYW"

CLASSIFICADOS JB
580-5522 Anuncie

or teli ' .' • ¦ c!t '1 a
» ra p.i\i icdas as
eciii. -j"¦¦ .ite às d • io-
fdS. p :ra is t3>; •'*•••*
de domingo u ? -ira

JS ,'U hu' |S de
sextd •!

PRÊMIO S MODELO 91
Gas . branco, único dono es
tado novo Apenas 15 000Km Tratar 372 2424

PUMA AMV 4 1 91 - In-
lorior couto compl. cin-
ia andino R Sào Joüo
Batista 67 Tal: 246-9696- 226-7439

PUMA GTE 78 E 80 -
0t estado Oportuni-
dade. PBX 494-3866

a
QUANTUM 2000 88Comp Fáb novinha s**mIO uai Troco Fin 24? 200?RAPHA RIO At> Sab Dom
QUANTUM CG 86 A/ul

perfeito estado Ar cond CrS
14 200 mil Tratar 246 5004

QUANTUM GL 91 Gas.
cinza mot compI fáb oín
ar cond dir hidr som ini;.
pecavol conlb OKm &/),,
hojo 45800 ac tre fin T;
264-0802 CARROCAR

QUANTUM GLS 2000 92OKM Ale. completo < t r.dir v eltítr. t filas cm/u ,e '!> '
no T 275 6190 541 454'»

QUANTUM GLS 88tom e mecânica, ar rlir
2 000 Un dono 0t p-Tr Fac Barão de M»;v.|
205 T ?84 094-1 JOCLL

QUANTUM GLS 89
completo, est OKM T<
1?X FUTURAVLIC T
0745. 4039

QUANTUM CRS 89
pleto yasolma exci*l»<rdo novo tfc/lin 3?í4639 FUTURA

QUANTUM SANTANA -88
ATÉ 92 Compro pij 1000
mil ac do mercado T ?6b7059 Sr Santos sábado arfü18h

QUANTUM SPORT 90 90Preta, completissim.i i1 >
cool nota fiscal, manual p<"<co rodada, pjrt Ir 4'M .
2242

CLASSIFICADOS JB
580-5522 ; ti,n. ¦?
[)Mr • • • |ef .'
•' '¦ 1.1 l ¦ . ' i.l •>
edicòes cite .is 1 8 "
r.is pdrti ¦ r' ev'S >-•
üt; domincjo í- ' in
l!' h. !

,

SANTANA 88 A/ul .„•>« uc ,M 4 pts Crb 1H ?0() 000 r
1'atar Tol 255 9045 2 t- r

QUANTUM GLS 87 Prata compl.
HANSAUTO H V • C<it T 26b 516:

•••••••••••••••••••••••••a
QUANTUM GL 91—prata, compl., álcool *

HANSAUTO — R Fe Otaviano .41 Tel.: 521-4408 9

; QUANTUM GL 87 - Marrom met, compl. •
a HANSAUTO - R lc° Otaviano 41 Tol.: 521-4480 „

* QUANTUM CL 89 — Bege compí., ótima *
0 HANSAUTO - R Fc* Otaviano 41 To!.! 621-4400 9

J QUANTUM GL 87 — Marrom met, compl. *
HANSAUTO - M Fc" Otaviano r ToU 321-4408 ^

J QUANTUM GLS 88 - cinza met. compl J
% HANSAUTO-R Vise de Cara-.»l«. Sâ Tel; 266-5182 »

J QUANTUM CL 91 - cinza, ar e dir. hidr •
0 HANSAUTO R Fc" Olavi.ino 41 Tel.: 521-4480 ,

l SANTANA CS 85 - cinza met. 4 pts. 
' *

* SANTANA CL 88 ou 90-4pts are dir. *
HANSAUTO M Vise de Caravelas. !>b Tt 200-01 «2 ^

Abuém

I I j v

se deu bem no 

pedaço;

>•

• ;, J SANTANA 2.0 GL 92 - cinza 2 pts. compl. •

• HAMSAUTO-R Fc° Otaviano. 4! T«t.i 821-4488 #

(580-5522)
% OJORNALMAtS / I
* ^ULADONORIO. 

J 
j

zz **— 9
- *

i
«M i

pRlMIOCS^
I C/AR0KM I
I O MENOR PREQO I

00 RIO I
TEL: 403-1587 I

^^701-1122 |

o
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c ci o nrrnx.ctodas as ofertas sao OFERTAS
de agendas associadas M mm mm mm M

A 
' 

' II 
' 

tt ' J 
^ELECIONADAS

segurancadeumacmpresa »¦ . MM A ,CW MM MM PARA VOrF
Slabelecida. ASSOCIA^AO DAS AGENCIAS DE VEICULOS DO RIO DE JANEIRO V 

UUC

MM 
ItQDELO ANO COR MEQ0/0P? TEL | MOMIO MO COR PRCQO/OP^ TEL | M00CL0 MO COR PRtQO/OP? TEL I MODILO MO COR PR«?0/0PQTEL I MOOELO MO COR PflEQO/OP?TEL
v7;n. . I DEL KEY la 92 U AZUL 23.000 VAR.OPC. 206-6750 I SLE 92 0 A C0NF/0K 59.000 VAR.OPC. 288-4246 I CS 05 A V£IID£ 16.00(1 AH ? UH 226-4841¦S OLLU I UtL Kt I CL 92 A BEGE/M K^OO VAR.OPC. 288-4246 I SLE 1 .8 BS A HARRON 12.500 VAR.OPC. 371-2065 I GL 87 A AZUL 17.900 COHPLETO 201-4545

9n li ufwhfi Mil 26 65U VAR OPC. 286-6105 I GH1A 84 A HARR/HET. 7.950 VAR.OPC. 241-1447 I CL 92 G PRET0/0K 26.000 VAR.OPC. 266-3200 I SLE l.B 90 A AZUL HET 25.000 At ? OH 294-4297 I GL 89 A ClNZA 21.800 COHPLETO 261-1948
r on . ocrc 27*9U0 VAR*0PC 266-/059 I GH1A 86 A CINZA/HET 12.000 VAR.OPC. 622-2400 I CL 92 A BRANCO 26.000 VAR.OPC. 264-5680 I SLE 2P B8 A VERDE HfcT 18.000 VAR.OPC. 226-699C I GL 2000 88 A CINZA 22.500 COHPLETO 710-5347
RL 91 G AZUL 29 000 VAR.OPC. 714-6622 I GH1A 87 A CINZA 14.900 COHPLETO M9-9505 I CL 92 A BEGE 27.500 VABiuPC. 325-9621 I SLE 2P 90 G VERDE 23.800 VAR.OPC. 266-4647 I GL 2000 89 A HARK/WET 26.500 COHPLETO 286-7248
GL 91 fi CINZA 32IOO(J VAR.OPC. 372-9731 I CH<A 87 A AZUL NET 15.500 COHPLETO 359-2569 I CL 1.8 92 A AZUL/OX 29.000 COHPLETO 280-0/08 I SLE AUTOHA B6 G CINZA HET 17.300 VM.0PC. ZA1"19« I «L 2000 92 b PRAIA 12.000 <PREGTAC M6-7597
bL 92 b PRAIA 35.200 VAR.OPC. 325-9621 I (SH1A 88 A VERDE HE1 14.900 COHPLETO 264-6513 | CL 1.8 92 A AZUL/UK 29.000 COHPLETO 714-6622 I SLE-2.0 B7 A AZUL NET 16.400 CUHPLETO 710-534/ I GLS 87 A VtRHELHA 8.500 COHPLETO $1-4545r.i on R CINZA 32.000 COHPLETO 591-0181 m HHIA 89 G CINZA 19.000 COHPLETO 281-8076 I CL-1 89 A IEGE 16.900 VAR.OPC. 266-4649 I SLE-2.0 87 A VERHELHO 16.500 VAI.OPC. 234-9906 I GLS 8/ A CINZA 19.000 VAR.OPL. 359-9066
GLS VI b AZIIL ML I 29 000 LOHPLEIO 450-1246 I GH 90 G CINZA HT 25.000 COHPLETO 591-6748 | CL-1 91 A AZUL 20 900 VAROPC. 273-2163 I BLE-2.0 88 A VEIOE 16.900 VAR.OPC. 281-8076 I GLS 87 A CINZA 19.0U0 COHPLETO 295-424U
bLS 9 G CINZA 34 200 COHPLETO 2B6-7248 ¦ UH 90 b AZUL 25BOU COHPLETO 261-1948 I Cl- 9 G BRANCO 21 000 VAR OPC. 288-0290 I SLE-2.0 88 A PRAIA 17.400 VAR.OPC. 710-5347 I GLS 87 A AZUL 19.800 COHPLETO 273-2163
GLS 9 b PRATA 35 000 COHPLEIO 294-4297 I GL 86 A HARRON 10.000 VAR.OPC. 390-5373 I CL-1 91 G BIANCO 21.000 VAR.OPC. 288-0290 I SLE-2.0 88 A PRATA/HET 18.500 VAR.OPC. 392-8922 I GLS 88 A CINZA 22.BOO VAR.OPC. 266-7059vl " I GL 89 A AZOL NET 15.500 VAR OPC 717-8055 I CL-1 92 G PIETO/OK 16 500 ?PRESTAC 280-0708 I SLE-2.0 B9 A AZUL/HET 23.000 COHPLETO 392-8922 I ULS 88 A VERDE 23.000 COHPLETO 266-4565

I 88 A VERDE 2.B00 VAR OPC 711-6500 I CL-1 92 G BEGE 23.500 VAR.OPC. 273-2163 I SLE-2.0 89 G AZIIL 25.U00 COHPLETO 264-6098 I GLS B8 A PREIO 23.500 COHPLtTO 226-4841
UELINrt I 88 A AZUL HET 13.500 VAR.OPC. 264-6513 I CL-1 92 G BRANCO 24.500 VAR.OPC. 450-1244 I SLE-2.0 89 B PRETO 25.500 COHPLETO 581-5030 I GLS 88 A AZUL 24.000 LOHPLETO 286-6750I 88 A OOURADO 14.000 VAR.OPC. 392-8922 I FURGAO 8/ A IEGE 12.000 VAR.OPC. 359-9866 I SLE-2.0 09 G VERDE HET 26.000 COHPLETO 205-11/6 I GLS 89 A AZUL 22.000 VAR.OPC. 259-9145
GIIIA 87 A CINZA 14.DUO VAR.OPC. 266-5162 I 88 A VERDt 14.000 VAR.OPC. 264-5680 I FURGAO 92 6 IRAN/IRH 20.900 VAR.OPC. 450-1246 I SLE-2.0 9U G AZUL 19.000 VAR.OPC. 261-037B I GLS 89 A AZUL 26.500 COHPLETO 256-5982
GH1A 88 A CINZA 16.000 COHPLETO 714-6622 I 90 G VCRDE 19.500 VAR.OPC. 248-1192 I GL 67 A VERHELHO 14.000 VAR.OPC. 226-3855 I SLE-2.0 90 A AZUL 30.000 COHPLETO 248-4813 I GLS 89 A PRAIA 27.800 COHPLETO 248-1192
GL 84 A BFGt 11.900 VAR.OPC. 391-8245 I OORO 84 A CINZA 9.800 COHPLETO 2/3-2163 I GL 88 A CINZA 14.000 VAR.OPC. 246-4565 I SLE-2.0 90 G PRETO 32.500 VAR.OPC. 286-675C I GLS 89 A PRETO 28.000 VAR.OPC. 288-0290
bLX B'l A OUKO 15.800 VAR.OPC. 261-194U I OURO 84 A PRATA HET 10.300 VAR.OPC. 371-8633 I GL 89 G AZUL 17.500 VAR.OPC. 359-9844 I SLE-2.0 91 G VERHELHO 47.000 COHPLETO 266-6098 I GLS 90 A CINZA HET 35.500 COHPLETO 256-5982
GLX 09 A BEGE 16.500 AR «• DH 266-3200 I 89 6 CINZA 18.500 VAR.OPC. 226-4841 I SLE-4P 84 A VEROE HET 13.500 COHPLETO 201-2191 I ULS 4P 87 A CINZA HET 17.800 VAR.OPC. 242-2002
GL* b9 A A/UL 18.000 VAR.OPC. 351-3009 I GL 89 A HARRON 18.900 VAR.OPC. 351-2555 I SLE-4P 86 A AZUL 16.800 VAR.OPC. 261-1948 I GLS 4P BB A VERHELHO 24.000 COHPLETO 392-8922
bLX 90 A VERDI 21.500 VAR.OPL. 266-3200 I ELBA I GL 1.8 90 U PRAIA HET 16.800 VAR.OPC. 264-6513 I SLE-4P 87 A VERDE 16.500 VAR.OPC. 390-1180 I GLS-2000 89 b BEGE 29.000 VAR.OPC. 264-5680

05 A HARRON 9. BOO VAR.OPC. 351-1791 Ire at a a/mi n snti VAR OPf '1V1-A24S I GL 1.8 VII b OOURADO 19.000 VAR.OPC. 286-7597 ¦ SLE-4P 8/ G VERHLLHO 21.900 COHPLETO 273-2163 I
86 A HAkltOW 9.BOO VAR.OPC. 450—143^ I rc H8 A VfcRDL HET 14*200 UAH*OHC* 201-2191 I GL 1.8 90 6 HARROW 19.500 VAR.OPC. 4S0-2421 I SLE-4P 89 A VLRDE/HET 13.500 COHPLETO 22&-A990 I
88 A AZUL HtT 14.700 VAR.OPC. 982-0384 I r?i RV A WRM 18 5U0 VMWC 266-3200 I GL 1.6 90 G VEROE 20.000 VAR.OPC. 266-4565 I SLE-4P 89 G BRANCA 25.500 COHPLETO 391-8245 ¦ SAVE IR O
90 A AZUL HET 10 500 VAR.OPC. 622-2400 I n;,L oA J uJs'nPC 32S-9A21 I GL I 90 G VERHELHO 20.000 VAR.OPC. 248-4813 I SLE-4P 90 G AZUL HET 29.600 AR ? DH 266-7059 I

LX 88 A DUUKADA 14.000 VAR.OPC. 201-2191 ml unMf l HO 22 SS VAR»C 577-6134 I GL 1.8 90 6 BRANCO 20.500 VAR.OPC. 241-1948 I SLE-4P 90 G A C0NF1R. 32.000 COHPLETO 266-7059 I CL 89 b PRETO 17.500 VAR.OPC. 201-2191LX m A UUUKflUH vw.u 
I CSL 90 A VEIHELHO 22.000 VAR.WC. 577 6134 | ^ CINZA 21.500 VAR.OPC. 246-1192 I SLE-4P 92 G PRETO 51.500 COHPLETO 494-2001 I CL 1.6 91 A BRANCO 19.000 VAR.OPC. 717-0055
I CSL 91 G CINZA 25 200 VAR'OPC 714-66M I GL I.B 91 G CINZA 24.000 VAR.OPC. 246-4813 I CL 1.6 91 G PRAIA 22.000 VAR.OPC. 264-5680

CAHAVAN I 86 A VERHELHO 11 000 COHPLETO 284-9643 I GL 1.8 92 A VERDE/OR 23.500 ?PRESTAC 714-4422 I¦ 86 A VERHELW .000 COHPLETO 284 964d R4 A HRETU g.uOO VAR.OPC. 450-1003 I OGGI I _ COHOD 4CC 85 A AZUL 11 .500 VAR.UPC. 450-2316 I uo n mldi\f ts'oMl VAR*OP( 27fl-4"i9'S I 0T1 89 G AZUL 27.500 COHPLETO 261-0378 I ST KATILDE
rilHOD Jrr B7 A CINZA HEI 15.000 VAR.UPC. 294-7994 I S, S XtSRI H rSsPrii, -,(H 55nn I 0T1 89 G AZUL 28.500 COHPLETO 390-4791 I CS 84 A VERDE HE1 5.400 VAR.OPC. 982-0384 I
COHOD 4CL 88 A BRANCO 7 000 VAdiOPC. 372-2247 I ^EKEN0 » g ^ OPC 2^-1192 I GT 92 G VERHELHO S2.000 VAR.OPC. 325-9621 I 90 b PRAIA 4B.OOO VAR.OPC. 450-1436
COHOO 4CC 8U A DOOR ADO 19.100 CUHPLETO 201-0995 91 b VEROfc t3.5UU VAR.UrL. ^ | 89 A PRETO 24.900 COHPLETO 234-3234 I
COHOD 6CC BO G PRATA 22.000 COHPLETO 264-4045 I GTS 90 U BRANCO 28.000 COHPLETO 391-6/48 I OP ALA I
COHOD 6CC 89 A HARRON 20.000 VAR.OPC. 450-1003 I |rcr*rii2T I GTS 90 A PRETO 28.300 COHPLETO 493-/049 I UNO
COHUD 6CC 89 A HAKRON 24.700 VAR.OPC. 266-3200 I LSLOKT ¦ GTS 90 G PRETO 29.900 COHPLETO 286-6750 ( COHOD 4CC 85 A PPA1A 12.000 AR COND. 295-4248 I ur, .. -„n .«/COHODORO 05 G CINZA 13.800 COHPLETO 273-4294 I r.|tw r ri r on n ild/A 19 Min VAR OPr 264-6513)1 GTS 90 A VERHELHO 30.000 COHPLETO 3/2-V731 I COHOO 4CC 85 A BEGE HET 12.500 AR ? DH 390-3373 I 1.5 87 A AZUL. HE I ^900 VAR.OPC. 396-1656
COHODORO 90 b VERHELHO 27.800 VAR.OPC. 494-2001 I "^:^ELE 1° C4 ^ I GTS 91 G PRATA 35.000 Al CONO. 246-4336 I COHOD 4CC 90 A BRANCO 29.500 COHPLETO 493-7049 I 1.5 R 87 A PRETO 3.500 VAR.OPC. 450-2316
rnSnnnUn VU A AZUL 31.990 AR ? DH 273-3646 I CONVERb. 85 A VERHLLHO I6.6UU VAR.OPC. 351-30091 ¦ " .1 . 42.000 VAR.OPC. 494-2001 I COHOD 4CC 91 G VERDE 39.000 COHPLETO 266-3200 I 1.5 R BB A PRATA 16.100 COHPLETO 452-1235
OIKOH 6CC B6 A CINZA 13.300 COHPLETO 450-1003 I tONVERS. 86 A AZUL 18.000 AR ICOW. ^-1444 I Gts V2 A ANO I NO 43.000 VAR.OPC. 325-9421 I COHOO 6CC 92 G VERHELHO 54.500 VAR.OPC. 273-3646 I 1.5 R 08 A ytRMaHU J4-800 VAR.OPC. 391-31/7
OIPLOH 6CC 88 A AZUL 23.000 VAR.OPC. 286-4045 B6 A AZUL iS?~n m I OTS 92 G CINZA 44.000 COHPLETO 494-2001 I COHODORO 06 A BRANCO 15.000 VAR.OPC. 359-3688 I } • ^ J g9 A VERHELHA 16.700 VAR.OPC. 359-9866
D1PL0H 6CC 08 A V1NH0 MET 23.500 VAR.OPC. 2B0-070U I COWERS. 86 A A/UL 18.880 AR CONO. 591 0181 ¦ 86 A CIHZA 8.250 VAR.OPC. 351*3009 I COHODORO 87 A PRETO 16.800 VAR.OPC. 351-2555 I 1.5 R 89 A PRETO 17.jOO VAR.OPL. 450-1436
OIPLOH 6CL' 90 G PRETA 35.000 COHPLETO 266-5142 I CONVERb. 87 A VERHELHO 24.90U VAR.OPC. 339 9505 | Ls 84 A CINZA/HtT B.500 VAk.OPC. 359-5966 I D1PL0H 4CC 87 A PRETO 17.800 COHPLEIO 201-0995 I 1.4 R 90 b PJETA 21.500 VAR.OPC. <.'70-4595
OIPLOH 6CL 90 b PRE 10 3/.000 COHPLETO 266-32(10 ¦ LONVERb. 88 A VERHELHO 24.500 COHPLETO 371-.065 ¦ Ls 85 A IRANCO 10.200 VAR.OPC. 371-8633 I pipL0H 6CC 86 A PRATA 17.500 VAR.OPC. 371-8633 I .6 R 90 G AHARELO 22.000 COHPLETO 205- /6
OIPLOHATA 87 A VERDE 15.800 VAR.OPC. 359-9505 I CONVERS. 88 A AHARELA 25.000 LOHPLETO 266- 466 ¦ Ls 85 t 8(1A()CD 10.M0 VAR.OPC. 372-6311 I DIPLOH 6CC 87 A PRETO 18.900 COHPLETO 234-3234 I 1.6 R 91 G PRETO 26.000 COHPLETO ^05-1176
D1PL0HATA BB A BLGE HEI 23.500 VAR.OPC. 242-2002 I CONVERb. 68 A VERHELHO 26.000 VAR.OPC. 450-1434 ¦ Ls 86 A BEGE 10.600 VAR.OPC. 351-373/ I 0IpL0H 6CC 89 G CINZA 26.500 COHPLETO 452-1216 I CS 86 A VERDE 11.000 VAR.OPC. 273-216J
SL 89 A HARRON 23.700 AR ? DH 201-2191 | CONVERS. 89 A CINZA 31.000 COHPLETO 266 5162 86 A AHARELO 11.200 VAR.OPC. 3/1-8633 I OIPLOH 6CC 89 G HARRON 26.700 COHPLETO 286-6750 I CS 87 A PRATA 9.800 VAR.OPC. 581-5030

8X J X!55rk fKfl?. I LS 86 A VERDE HET 13.500 VAR.OPC. 594-1960 I OIPLOH 6CC 89 A VCRDE 29.500 COHPLETO 234-3234 I CS 8/ A VERHELHA 12.500 VAR.OPC. 351-1791
o? f SEFcIn I 84 A CINZA 7.800 VAR.OPC. 351-3/37 I D1PL0H-4P 86 A PRAIA 15.000 VAR.OPC. 286-4045 I CS 80 A AZUL HET 12.BOO VAR.OPC. 359-5966

CHEVETTE Xi S ti?/* fi'SSP. F,2^JJ° I 85 A CINZA 7.500 VAR.OPC. 372-224/ ¦ OIPLOHATA 84 A CIHZA 13.600 VAR.OPC. 230-0232 I CS B8 A VERDE 13.500 VAR.OPC. 359-9505
I CH1A 87 A AZOL 5.00U VAR.OPL. 591-6748 ¦ BS « AZOL HET 9.800 VAR.OPC. 452-1235 I OIPLOHATA 89 G VINHO 27.000 COHPLETO 256-5982 I CS 80 A VERDE HET 13.500 VAR.OPC. 359-2569

DL 9) G PRETO 1B.II00 VAR.OPC. 371-2D65 I "H 8/ A HAMON lb.500 VAR.OPC. 359-9505 ¦ 85 A AZUL 9.BOO VAR.OPC. 452-1235 I OIPLOHATA 09 G VINHO 29.000 VAR.OPC. 259-9145 I CS 89 A AZOL HET 14.600 VAR.OPC. 351-373/
OL 91 G AZUL 18.000 VAR.UPC. 266-4565 I £ )j{ 8/ A AZUL £25^he? Si'ani? I B6 A BEGE 9.800 VAR.OPC. 450-1003 I U7 A BRANCO 12.000 VAR.OPC. 226 -7713 I CS B9 A PRETO 15.000 VAR.OPC. 359-9866
IL 9 G AZOL 8.000 VAR.OPL. 273-2163 I GHIA B8 A IEK HET 17.000 VAR.OPL. 371-2065 ¦ g A# fly G 8BANCQ ,7.5U0 VAR.OPC. 359-9066 I CS 90 G CINZA 18.000 VAR.OPC. 339-544/
III 9 G PRAIA IB 500 VAR.OPC. 286-759/ I GH1A 88 A VERHELHO 17.500 COHPLETO 359-9505 | ¦ CS 91 G BRANCO 25.500 VAR.OPC. 450-1246
OL 91 A VERHLLHO 18.500 VAR.OPC. 339-5447 I GL 84 A AZ^ 9.W0 VAR-^L. 372-2247 I PAHATI I HILLE 91 G PRETO 9.000 JPRESIAC 452-1216ix, Qi r rfM/A 1H Sill) VAR OPC. 359-9tHlb I "L 84 A VtRDt HtT yAR.UrL. JOl 1/V1 ¦ ti> ¦ MILLE 91 G PRATA 14.500 VAR.OPC. 206-759/
OL 9 G PRATA 1B.900 VAR.OPC. 391-B245 I GL 85 A PRETO U.BOO AR'OH 594-92»/ I 11 ftNLnn |CL 88 A CINZA 16.500 VAR.OPC. 226-3855 I HILLE 91 G A CONFIR. 14.800 VAR.OPC. 294-429/
DL 91 A PRETO 19 000 VAR.OPC. 266-5162 I GL 86 G OOUJAM J0-8U0 JSS'SoF* I SL 90 b VERHELHA 26.400 VAR.OPC. 359-36H8 I CL BB A VERHELHO 17.000 VAR.OPC. 391-3177 I HILLE 91 b PRATA 15.000 COHPLETO 286-4045
hi 91 n PRATA 19 200 VAt OPC 450-2316 I GL B6 A BRANCO 11.000 VAR.OPL. 372-2247 I g, oi ^ pRfTO 25.700 VAR.OPC. 351-1/91 I CL 88 A VEROE 18.500 VAR.OPC. 206-4045 I HILLE 91 G CIN/A 15.000 VAR.OPC. 266-1466
OL 91 G VERDE JO.'500 VAROPC." 591-0181 I |?J- f J J"*#00 J3-^g XiJ'oPC* 390-5373 I SL£ 90 G BEGE HET 23.000 VAR.OPC. 288-0290 I CL 89 A AZUL 19.800 COHPLETO 261-1940 I HILLE 91 A BRANCO 15.700 VAR.OPC. 266-7059
ni oi a p(/ata 'Mi HAfl UAW (IPC 264-5680 I ^L 8/ A AZUL 15.ulJU vAp.OrL. JVu jJ/\j I ri no a PRATA 21.000 AR ? DH 3j9-9866 I HILLE 91 G CINZA 15.800 vAR.OrC. 37c~63tl
nt 91 K r IN/A ^0 500 VAR OPC 264-5680 I GL 88 » CINZA 16.200 VAR.OPC. /11-6500 90 A AZUL HET 19 900 VAR.OPC. 286-759/ I HILLE 91 G BRANLO 16.000 VAR.OPC. 359-9066

o r SJaia ?n 93(1 VAR*OPC 390-4791 |GL 89 A PRATA 16.500 VAR.OPC. 261-1948 ¦„ AOF T | rV 91 G BEGE HET 24.600 VAR OPC. 242-2002 I HILLE 91 G URANCO 16.200 VAR.OPC. 711-6500
l\ a HO ?? 990 VAROPC 359-3688 I GL B9 A VERHELHO 17.500 VAR.OPC. 286-6750 f I [[ 91 G BRANCO 27 BOO VAR.OPC! 24B-1192 | HILLE 91 b BEGE 16.500 VAR.OPC. 201-4545

DL 92 G PRAiA/O* 22^300 VAr'.OPC'. 288-4246 I GL. 89 A ««JJELH° 17.600 COJPLjETO 273-2163 J R5 09 A VERHELHO 33.500 VAR.OPC. 256-5982 I CL 92 G BRANCO 31.000 VAR.OPC. 45U-1246 I HILLE ut r pdata mft I9*\nn rnHP?Flfl ?PA~A99nOL 92 G VEROE/OX 24.500 VAR.OPC. 264-6513 I GL 09 A BRANCO B.4M VAR.OPL. 241 14VB GS B, A p|)tI0 35.600 CUHPLETO 241-0241 I CL 92 A PREIO 31.500 VAR.OPC. 242-2002 I HILLE 92 G "ATA HET 19.500 LOHPLETO 2^6-6990
OL 1.6 91 G PREIO HEI 20.500 VAR.OPC. 591-6/48 I GL 89 A PRETO 1B.450 WR.OPC. 296 610V| (jS A C1N^ 3b>000 COHPLETO 264-0659 I CL 92 A PRETA 31.500 VAR.OPC. 242-2002 I HILLE 72 G PJETO/OX 20.500 VAR.OPC. 288-4246
OL 1.6 91 G PREIO 20.500 VAR.OPC. 591-6746 I U. 89 A CINZA HIT 18.500 VAJ.OPC. 594 I960 ¦ us ?0 ^ CIWA WT 3J 0U0 vfl#i0PCt 396-1656 I CL 92 G PRATA 37.000 VAR.OPC. 261-0J/0 I HILLE BRIO 91 G PRETO 7.300 VAR.OPC. ?42-J002
HATCH 05 G BRANCO 8.200 VAR.OPC. 351-3/37 I GL 89 A PtETO 18.W0 WR.OPC. M6 7597 ¦ B utBMELH0 40.500 LOHPLETO 234-3234 I CL 1 .6 90 G AZOL 23.000 VAR.OPC. 266-6098 I HILLE BRIO 91 G PRAIA ni5'n£r"
HATCH SL 86 A PREIO 9.500 VAR.OPC. 359-9505 | GL 89 A VERHLLHO 19.500 VAR.OPC. 391 8245 ¦ CSI 92 G PRETO 56.000 COHPLETO 450-1246 I CL 1 .6 92 G BEGE HET 28.000 VAR.OPC. 280-0290 | b 85 A VERDE HET 8.900 VAR.OPC. ^"«99JOHJOR 92 G VERUE/OK 18.350 VAR.OPC. 286-6105 |GL 90 A BEGE 21.000 VAg.OPC. 28^^1145 ¦ GS1 92 G BRANCO/OK 68.000 VAR.OPC. 288-4246 ¦ CL 1 .6 92 b VERDE 30.000 VAR.OPC. 225-7200 ¦ b 86 A LINZA 9.400 VAR.OPC. J50-M3*84 S PRETO 7.300 VAR.OPC. 452-1216 I 9 G C(N/A 24*000 VAR'oPC 244-0659 I GSI 92 0 VERHEL/OX 69.200 PRC USi 288-4246 I CL l.i 92 A PRAIA/OK 34.000 VAR.OPC. 591-6M8 ¦ S UG b VERHELHO 12.800 VAR .OPC. 982-0384

B4 A BRANCO 7.600 VAR.OPC. 594-1960 |GL 9 G CINZA 24.0U0 VAR.UPL. 264 865* 90 G PRETO 21.000 VAR.OPC. 242-2002 I CL 1 .6 92 G BEGE/OK 36.000 VAR .OPC. 288 0290 I S W) A PRAIA 2.800 VAR.OPC. 450- 436
85 A BRANCO /.900 VAR.OPC. 452-1216 I 91 G AZOL j4.980 VAR.OPC. .81 4348 90 A CINZA 21.000 VAR.OPC. 714-6422 I CL 1.8 90 G BEOE HET 24.800 VAR.OPC. 452-1235 ¦ b b9 A VERHELHO J.500 VAR.OPC. 450- 4J4
86 A BRANCO 8.200 VAR.OPC. 982-U384 I GL .8 90 G VERDE 23.000 VAR.OPC. 264 5680 ¦ gL 90 Q PRAIA HEI 22.900 VAR.OPC. 266-4499 I CLUB 89 A BEGE HET 19.800 VAR.OPC. 264-6513 I 5 89 A BRANCO 4.50U VAR.UPC. 390-1180

S£ 8/ A VERHELHO 10.000 VAR.OPC. 450-1003 9§ r PBfTn^ S'Sm V*S'npr' TO1-4T4B I SL 90 G CINZA 24.000 VAR.OPC. 372-6311 I GL 87 A VERHELHO 16.000 VAR.OPC. 288-0290 | S S? f! !1'S^nSt 8/ A UFRHELHO 10.000 VAR.OPC. 241-1447 I rnioil ii o? r i rn2r/n* ?2*o!S pud I SL t>\ G PRE.TO 25.500 VAR.OPC. 266-4565 I GL BU A AZUL 19.000 VAR.OPC. 266-456j lb 91 U BRANCA X S'PfE'sf ,l> 2 ufBHriHIl 10 500 VAR OPC 266-3200 2? r irnP^ SLPJtn I SL 9 A PRETO 26.4U0 VAR.OPC. 266-4649 I GL 89 0 HARRON 19.800 VAR.OPC. 270-4595 lb 91 G VERHELHA 10.000 VAR.OPC. 259-9145
BE H7 A VLRHLLHO u'9V0 VARol-C 273-4294 I fUARUJ* oi S «rr uSTlll I GLC 89 A BRANCO 20.900 VAR.OPC. 273-4294 I GL 90 A AZOL HET 29.500 AR ? DH 286-7597 I S 92 G PRETO 23.500 VAR.OPC. 205-11/6
SE 07 A BEGE HET 11 500 VAR iOPC 450-2421 IF ul J p»p?n R*4nn V4R'll*r" 34?-?447 I SLE H9 G PREIO 21.000 VAR.OPC. 248-4613 I GL 1 .8 90 G VERHELHO 26.000 VAR.OPC. 284-9643 I S 5H. 91 b PRATA 18.200 VAR.OPL. 450-2421
SF— B/ A PRAIA 11 700 VAR OPC 234-9906 I !" SI i «rr S'iffi uJi'nBr' ^71 Itoj I SLE 89 A BRANLO 23.90U VAR.OPC. 266-4649 I GL l.B 90 G HARRON 27.BOO VAR.OPC. 240-1192 I
S U7 6 VERHLLHO 1 800 VAROPC 390-4791 I SJI "ET «<*Knn uS'rwr' I SLE 89 G AZOL HET 24.200 COHPLETO 266-4499 I GL l.B 90 G BEGt 2/.900 VAR.OPC. 266-4649 I
SE 0/ A BIANCO 1 900 VAROPC 281-1145 I n* 1 UTRHri Mil ll'mn vJ!'npr' VP-9711 I SLE A HRANCO 24.900 COHPLETO 2B6-7248 I GL 1.8 91 b VCRDE 29.900 VAR.OPC. 294-7994 I VERSAILLES
SF 0/ A A/UL 12 200 COHPLETO 281-0076 I ,L Sf i JJcSSF XS'ner" wni I SLE 90 b PRLTO 24.900 VAR.OPC. 286-7240 I GL 1 .B 92 G PRATA HEI 26.500 ?PRESTAC 594-1960 |SE B7 A BEGE HET 12 3 0 Va! OPC 351-1791 I ao 5 47?i?^ a'nnn uSi'Sr" 3A4 I SLE 90 A PREIO 27.000 VAR.UPC. 266-6098 I GL 1.8 92 b BLGE HEI. 35.000 COHPLETO 24U-4B13 I GH1A 92 A LAREDO/OK 63.600 VAR.OPC. 28B-4246
SE 87 A OOORADO 12 500 VAR OPC 391-8245 I §o a uronr t^'nnn iSo'npr' ru~9vn! I SLE 91 b PREIO 26.400 VAR.OPC. 266-4649 I GL 1.8 92 G CINZA/4X 44.000 VAR.OPC. 541-0111 I GHIft 92 A VERH/OK 65.000 LOHPLEIO 284-9643
SL 84 A PRATA HET 7 800 VARQPC 37 -2065 Z { N£T \l'°3 I SLE 9 b AZOL 29 500 VAR.OPC. 261-03/B I GLS 88 A CINZA 19.500 VAR OPC. 244-7059 I OL 92 G A CONF/OX 56.0U0 VAR.OPC. 28U-4246
SL Bi G VEROE 7.800 WR.OPC. 372-224/ I 2 J VFRHfI HO 5*6U0 Vm'Spc' 35 - 79 I SLE 91 0 CINZA HET 31.500 VAR.OPC. 494-2001 I LS 84 G BEGE 9.800 VAR OPC 450-1434 I

R4 A RkAMCO fl 000 VAR OPL. 351-3737 I 5,, v nrour i5d'nEr I SLl' 91 G AZUL 3H.5UU LOHPLETO 234-3234 I LS 85 A BRANCO 11.000 COHPLEIO j8 1-5030 ¦
SL B4 A AZOL 8.300 VAR.OPC. 591-0181 If' ¥ { li'nnn rnSpfrtn 5ui"nS»n I SLE 92 0 AZOL 32.90U 'PRESIAC 281-4348 I LS 86 A BRANCA 12.000 VAR.OPC. 581-5030 Ici SI A .iibnu i ai,n uS ner isi-^sss I 89 A AZUL HET 16.000 COHPUTO 288-0290 ¦ Ji-t « u hiul S'SJ -)94-4;.97 lis 86 A CINZA 13.500 VAR.OPC. 339-5447 I
bL 85 A CINZA 8*200 VArIoPC." 351-2555 1 [• S? f pofrnHtT I7'snn uar'Spp' S9?"ntfll I TORIN 91 G PRAIA 27^800 VAR.OPC." 24B-1192 I LS 86 A BRANCO 13.900 VAR.OPC. 594-1960 I CLX VO A VtPHELHO 25.500 VAR.OPC. 450-1434
SL 85 A CINZA B 300 VAR OPC 2 (1-0708 I 89 A PRETO 7.5M VAR.OPC. 591-0 '0"''' *> " "-Duu 

|s 85 A PRETA 11.100 AR COND. 294-4297 I 0LX 90 A VINHO 29.500 COHPLETO 714-6622
SL 05 A PRAIA bI500 VAR.OPC. 372-2247 I !¦ 2n « fi«/» S'Srn SK? Is 85 A CINZA 11.300 VAR.OPC. 230-0232 I ULX 92 A A LONF/OK 41.000 VAR.OPC. 280-4246
SL 85 A PRAIA 9.900 VAR.OPC. 591-0181 I !• . X? i MATA/nr 3*'«nn uiX'npr' ™ I KOMU I I 86 A BRANCO 12.600 VAR.OPC. 71 1-6500 I LX 90 G AZUL HEr 23.000 VAR.OPC. 206-7240
bL 86 A PRATA Bi/OO VAR.OPC: 266-4649 I '¦4 H5 A PRAIA HEI 13*200 VAR'OPC* 24?:0241 Is 86 A VERDE 13.800 VAR.OPC. 264-8659 I
b"L 86 A BEbE 8.800 VAR.OPC. 2B0-0708 R? 4 RRANrn UIRill COHPLETO 230-^32 I LOXO 90 b BRANrO 30.000 VAR.OPC. 234-3234 I
SL 86 A VERDE 8.800 VAR.OPC. 351-2555 |;;S RA « PRAIA 11 800 VAR OPC 450-2316 I P1CX UP 80 A BEGE 12.500 VAR.OPC. 248-4813 I UUYAGi:
SL B6 A AZUL HET 8.900 VAK.OPC. 201-2191 I CIS R J LSjifn 12 SOD VAR OPC 372-6311 I SID 90 I. BRANCO 17.500 VAR.OPC. 2B8-0290 I I'ASSAT I -,,o.,o-,bL 86 A DOORADO 9.000 VAR.OPC. 339-544/ i riN/» 13 5011 vS'oPC 3/1-8633 I SID 92 G 8RANC0 26.000 VAR.OPC. 2BB-029U I CL 88 A BRANCO 15.500 VAR.OPC. 248-1192
SL 86 A BEGE/HET 9.000 VAR.OPC. 581-5030 I SK2 86 A PREfO 4 000 VAROPC'371-2065 I Gls 86 A VINKO 9.500 VAR.OPC. 246-4336 | CL 09 A CINZA 16.50U VAR.UPC. 450-1436
bL 86 A PRATA 9.200 VAR.OPC. 351-373/ |jK S? J isqoii CHMPLFTn 710-M4/ I GTS 04 A VERDE 8.500 VAR.OPC. 371-863J I CL BV A CINZA 16.500 VAR.UPC. 259-9145
SL 86 A HARR/HET. 9.200 VAR.OPC. 201-4545 I JJs ! Sonn 15 000 VAR lipr 396-^6 I MAM JO I GTS 88 A AZUL/BCO 10.000 PRC OSt 241-0241 I CL 89 A VERDE/HET 16.500 VAR.OPC. 450-23 6
SI 86 A AZUL HET 9.500 W«.UPC. 2BB-0290 I cS2 J pJiJS !?'SS rrmpi ril'l 2A4-RSV I IRARUIANQ 86 G VERHELHO 13.900 COHPLETO 226-4B41 I cL 89 A PRETO IV.500 VAR.OPC. 359-9866
bL 87 A BRANCO 10.200 VAR.OPC. 351-3737 I JS?, o? J o|an?0 16*000 VAR OPC 37''-W31 I 85 A HARRON 8.700 VAR.OPC. 270-4595 I iRARUIANO 06 G AZUL 13.900 COHPLETO 226-4U41 | ql 90 G BRANCO 18.BOO VAR.UPC. 226-3855
SL" 0/ A VERHELHO 10.9U0 VAR.OPC. 452-1233 I KS 07 * puSta/KT 16*500 COHPLETO 351-3009 I SE 87 A PRAIA 10.9110 COHPLEIO 201-4545 I LS 84 G AZUL B.50U VAR.OPC. 450-1434 I CL 90 b PRAIA 21.500 VAR.OPC. 359-9866
SL. 8/ A BRANCO 11.000 VAR.OPC. 234-9906 I Ij: S/ J mftS l/'srt) IMHPLF10 359-95U5 I SE B7 A PRE 1A 12.300 VAR.OPC. 450-2421 I LS B5 A PREIO 9.500 VAR.OPC. 281-1145 I CL 92 G CINZA/tX 25.000 tPRESTAC 71/-8055
Bt? 8/ A PRATA 11.500 VAR.OPC. 372-224/ B/ A TIN/A 175M C0HP1FT0 391-31/7 I SL 86 A DOORAOO 9.100 VAR.OPC. 230-0232 I POINIER 89 A PRATA 20.000 PRC 0S1 591-6/40 ¦ CL l.B 91 b BRANCO 24.900 VAR.OPC. 266-4649
bL" B8 A BRANCO ll.UOO VAR.OPC. 226-3855 I {So 07 I upctn i7vi(i rnnPIFTO 24I-HP4I I SL 86 A PRAIA 10.000 VAR.OPC. 3/2-224/ I SPORI 84 A PREIO 9.000 VAR.OPC. 339-544/ I GL B/ b AZUL 13.000 AR COND. 450-1436
SL 88 A VERHELHO 11.400 VAR.OPC. 241-144/ 1 5^ BB A VERHELHO 19*500 VAR OPC 371-2065 I SL 88 A CINZA 11.500 VAR.OPC. 450-1003 I VILLAGE B4 G CINZA HET 7.900 VAR.OPC. 390-1180 I GL 8V A HARRON IB.000 COHPLETO 392-0922
SL 8B A BRANCO 11.500 VAR.OPC. 450-2316 BH i OfrSH H?i 9MI0 rnSp? FTO 'rt -1791 I SL 89 A VEROE HEI 14.500 VAR.OPC. 422-2400 ¦ VILLAGE 86 A AHARELO 7.5U0 VAR.OPC. 270-6043 I CL 89 U HARRON 18.900 VAR.OPC. 710-5347
St" 88 A BRANCO 11.600 VAR. OPC! 359-3966 HB A TIN/A 19BU0 VAR OPC 711-6500 I SL B9 A PRAIA 14.900 VAR.OPC. 246-4649 I VILLAGE B8 A BEGE 12.50U VAR.OPC. 266-7059 I gl B9 A BEGE HEI 19.OUO VAR.OPC. 201 -4545
SL 88 A PREIO 11.800 VAR.OPC. 711-6500 I VLl « > 0INI10 9*800 COHPLEIO 710-5347 I SL 89 b PRAIA HET 15.500 VAR.OPC. 3/1-2065 I VILLAGE 88 A VERDE 15.500 VAR.OPC. 273-2163 I CL 89 b VERHLLHO 19.BOO VAR.OPC. 266-4499
SL 68 A PRETO 12.000 VAR.OPC. 339-5447 left §5 S VFRNFI Mil 51 Sim riWPI Frn 541-11341 I SLE 89 G HARROH 15.50U AR CONO. 264-6513 |UL 91 G PRE 1A 28.500 VAR.OPC. 225-7200
ST 88 A AHARELO 12.000 VAR.OPC. 450-1434 | ujj 89 A CIHZA ?9*700 VAROPC 372-6311 I ^'D B6 A LINZA 10.500 VAR.OPC. 234-9906 IGLI.B 10 G AZOL.HET 24.000 VAR.OPC. 392-0922

flB88 SBOO iH,8°0 fflS-SEg- I »3 09 A cJn" HET 20^ KlO IpREMIO IgLS ^ g SzUL^ET 19^00 C0hP?E?6
SL BB A VEROE HCT lL'Ii>90 VAR.*OPC. 359-3688 ?? * 21*400 LOHPLETO /14-6?'2 I MONZA I CS 86 A AHARLLO 7.200 VAR.OPC. 270-6043 I LS 04 A BEGt 8.800 VAR.OPC. 226-7/13
be 88 A VERHELHO 12.BOO VAR.OPC. 45U-1436 J Vl*.H0.,T i, nnn rrwpi FTn (vi-i960 I CS B6 A VERHELHO 0.600 VAR.OPC. 242-2002 I LS B4 A AZUL HEI 9.400 VAR.OPC. 452- 12Jj
SI 88 A PRETO 12.800 VAR.OPC. 450-1436 I X!? J f'L®, , J K S ! 2iii--.|9| I CLASSIC 8/ A PRETO 22.000 LOHPLETO 264-8659 ¦ LS 86 A AHARELA 8.700 VAR.OPC. 286-6105 I LS 84 A BRANLO 9.400 VAR.OPC. 351-2j55
bL 88 A BRANLO 12.900 VAR.OPC. 591-0181 S? J SioMF! HO 23 BOO VAR OPr 39 -824S I CLASSIC 88 A CINZA HET 28.800 VAR.OPC. 359-3688 I CS 86 A VERHLLHO 9.800 VAR.OPC. 359-2569 I Lb 04 A BEGE 10.000 VAR.OPC. 390-j373
SIT 88 G BRANCO 13.000 VAR.OPC. 3/2-9/31 I **{ av i ^iif 24 91MI TOHPlFlil ^46-43(6 I CLASSIC 89 A PRAIA 27.300 COHPLEIO 266-7059 I CS 86 G PREIO 10.UOO VAR.OPC. 359-9B66 I LS 05 A CINZA 1U.500 VAR.OPC. 351-3009
!>L BB A BEGt 13.OMO VAR.OPC. 264-5680 |SK 90 » UFRHFI HO ^S*9flO COHPLETO 2B6-6105 I CLASSIC 89 G AZOL 28.900 VAR.OPC. 266-7059 | CS BB A BRANCO 13.000 VAR.OPC. 266-4565 I LS B5 A BRANCO 12.500 VAR.OPC. 2/0"«95
bL 88 A BEGE 13.200 VAR.OPC. 359-36BB ¦*" ?G J VERHELHO 28.9B0 COHPLEIO 2B6 6105 ¦ CLASSIC 89 G VINHO 29.000 VAR.OPC. 351-3009 I CS 89 A BEGE 15.990 VAR.OPC. 273-4294 I LS 86 A LINZA 11 .200 VAR .OPC. 295-424B
SL 89 b HARRON 10.750 VAR.OPC. 351-2555 ¦*;•{ 2n i- Hofurri S'raifl VAR npr 711-A^n I CLASSIC B9 A PRETO 29.500 COHPLETO 234-3234 I CS 91 b PRETO 25.500 VAR.OPC. 206-4045 I LS 86 A BRANCO 11 .BOO VAR.OPC. 372-6311
SU 89 A VERHELHO 13.000 VAR.OPC. 371-2065 I XS?. . Vi ^ 5S5"f.D r0l4P?tT0 591-6/48 I CLASSIC VO G HARROH 33.900 COHPLEIO 234-3234 I CS 1.6 90 G AZUL 19.000 VAR.OPC. 450-2421 I LS 06 A BRANCO U.BOO VAR.OPC. 270-6043
SL 89 A PREIO 13.300 VAR.OPC. 241-1447 I vS^ 1'H 89 A AZUL HET 21*800 VAR OPC 242-2002 I CLASSIC 90 G VERHELHO 37.50U VAR.UPC. 261-1940 I CSL 87 A PREIO 13.800 VAR.OPC. 711-6500 | LS 5H 85 A PRAIA Hm, n^'Sor' ^SL- 89 A VERHELHO 13.700 VAR.OPC. 359-2569 I ISi "2 Si i ScDNriui Jllino VAt'npr* WA-165A I CLASSIC 92 A AZUL 5B.UU0 VAR. DPC. 266-7059 I CSL 8B A BRANCA 14.00U VAR.OPC. 594-929/ I PLUS 89 A BEOE 18.000 VAR.OPC. 452-1235
SU 89 b PRATA HET 13.800 VAR.OPC. 3/1-2065 I }" •» 89 A VERHELHA ^J.UUO WW.UPU JV6 16D6 | aASS[C 2 B/ , S2UL J1-U0U VAR.OPC. 264-5680 I CSL 811 A HARRON - 14.500 VAR.OPC. 264-6513 I
SL 89 A HARRON 13.980 VAR.OPC. 281-4348 I *J3 »•» K * jCRHELHO 24.500 CUHPLEIU 450 2J16 | aASSlc j. u9 A PRETO 27.000 VAR.OPC. 371-2063 I CSL 88 A PRATA - 14.000 VAR.OPC. 710-5347 I
SL 89 A BRANCO 14.000 VAR.OPC. 372-9731 I *;3 }•» 89 J VERHELHO 25.500 COHPLEIO 266 4565 | aASSIC G CiHZA 31.UOO COHPLETO 5//-6134 I CSL OV A VERDE HEI 16.900 VAR.OPC. 982-0384 I PICK UP
SL 89 G PRETO 14.000 VAt.OPC. 264-8659 I *"3 - 89 A CINZA 26.500 COHPLEIU 266 JjHJU | CLA6SIC b/ A VERGE 21.800 COHPLETO 266-4649 I CSL 89 A VERDE 17.500 VAR.OPC. 325-9621 I
SL 89 A PRETO 14.100 VAR.OPC. 351-3/37 I }-g 29 J rffipi FTO 4V4 2001 I CLASSIC 2P 88 A AZOL 23.000 COHPLEIO 266-3200 I CSL 89 A PRAIA 17.900 COHPLEIO 493-7049 I ANDALUZ PI 89 D VERDE 25.000 PRC US* 714 -6622
bt 89 A BRANCO 14.500 VAR.OPC. 591-0181 I J-g '9. * V"!®-"0 ill I CLASSIC 2P 89 A HARRON 27.800 VAR.OPC. 266-4649 I CSL H9 A CINZA 10.990 COHPLEIO 2/3-4294 I BRASINCA P 08 G BLGE HET 45.000 VAR.OPC. 494-2001
St 89 A PRATA 14.500 COHPLETO 591-0181 I *IIJ '•8 ,0 " L1NZA 29.UOO CUHPLEIU 3j1 iOUV | aAS;SIC ^ g; t pK£tu 28.000 COHPLETO 264-4098 I CSL 90 G VERHLLHO 20.000 VAR.OPC. 294-7994 I c20 pitX-U 91 G PRETA 3G.dU0 VAR.OPC. 201-4J40
SL 89 A VEROE 14.BOO VAR.OPC. 266-4649 I CLASSIC 2P 90 A PREIO 34.000 COHPLETO 494-2001 I CSL 90 G VERHELHA 21.000 VAR.OPC. 359-9505 | FiQOO CAB. 89 D CINZA 52.000 COHPLETO 264-B6S9
St 89 A HARR/HET 14.800 VAR.OPC. 391-8245 I CInDIUr, I CLASSIC 4P B6 A PRETO 15.900 COHPLEIO 264-4513 I CSL 90 G BRANCO 21.000 VAR.OPC. 450-1434 | Fluoo [HGE 89 D PRATA 52.000 COHPLEIO 577-6134
St 89 A VEROE HET 14.900 VAR.OPC. 359-3688 I h IORINO .AU,„ .... I CLASSIC 4P 89 A CINZA 28.000 LOHPLETO 264-4098 I 86 A BRANCO 7.900 VAR.OPC. 201-0995 I n000 SS 92 D PRAIA/OX 60.500 VAR.OPC. 208-4246
SL 09 li HARROH 14.990 VAR.OPC. 359-3688 I 1300 86 A BRAHCO 8.650 VAR.OPC. 390-4791 I CLASSIC 4P 90 G PRETO 32.000 COHPLETO 246-4098 I 86 A BRANLO 9.300 VAR.OPL. 359-2569 I (-4000 ss 72 D A CONF/OX 61 .000 VAR.OPL. 208-4246
SL 90 A GRAFITE 13.800 VAR.OPC. 264-6513 I 1500 91 G BRANCO "-980 VAR.OPC. 281*4348 I CLASS11; <p 90 G VINHO 32.590 COHPLETO 273-3646 I 88 A PRAIA 13.OUO VAR.OPC. 226-4841 I PICK-UP HE 91 G BRANCA 17.000 VAR.OPC. 266-6098
bL 90 G PRAIA 14.000 VAR.OPC. 280-0708 I I'URGAU B5 A BRANCO 4.500 VAR.OPC. 288-0290 ¦ CL*ssiC 4P 90 G VERHELHO 36.000 COHPLETO 494-2001 I UU A VERDE 13.500 VAR.OPC. 359-9505 I pu:X-UP LX 90 0 VERHELHA 15.000 VAR.OPC. 230-02J2
SL 90 A DOURAOO 14.000 VAR.OPC. 226-7/13 I FORGAD 8/ A BRANCO 6.590 VAR.OPC. 201-0995 ¦ CLASSIC 4P 91 G AZOL 52.000 COHPLETO 266-6098 I 89 A 8RANC0 12.900 VAR.OPC. 450-2316 I IQYOIA BAN 90 D BLGE 45.000 COHPLEIO 294-429/
St 90 G AZUL HET 14.800 VAR.OPC. 294-4297 I FURGAO 91 ti BRANCO 15.800 VAR.OPL. 295-4248 I CLASSIC g 55.000 COHPLEIO 266-6098 lb 09 A PRAIA 14.000 AR COND. 266-4565 I
St 90 G BEGE 15.000 VAR.OPC. 371-2065 I BB A BEGE 10.550 VAR.OPC. 390-4/91 I CLASSIC SE 87 A AZOL HtT 9.800 VAR.OPC. 390-1180 I 9U G VtRDE 16.9UU VAR.UPC. 591-0181 I
SL 90 A BRANCU 15.000 VAR.OPC. 390-4791 ¦ CLASSIC SE 90 G HARROH 32.000 VAR.OPC. 541-0111 I S 1.3 91 G VERHELHO 19.500 VAR.OPL. 714-6622 ¦ MGTasBL 90 A PREIO 15.300 VAR.OPC. 201-4545 | HATCH 84 A BEGE 9.00U VAR.OPC. 230-0232 I SL B9 A VERDE 14.000 VAR.OPL. 225-/20U I nu u53
SC* 90 G BRANCH 15.500 VAR.OPC. 450-2421 I FUSCA I HATCH SR 86 A VtRHELHO 14.650 COHPLETO 452-1235 ¦ AGRALE SDX 8" G VERHL1 HA 3.BOO VAR.OPC. 201 H076SL 90 A PRATA 15.500 VAI.OPC. 390-4/91 ¦ 1300 84 G BRANCO 9.900 VAR.OPC. 371-B433 I SL 85 A PRETO 11.200 VAR.OPC. 351-3009 I HONDA 750 09 G VINHO 23.000 VAR.OPC. 201-2191SL TO G AZUL 16.000 VAR.OPC. 266-4098 ¦ 1300 85 G BRANCO 7.500 VAR.OPC. 390-1180 I SL 80 A PRETO 16.690 VAR.OPC. 273-3444 I (JUAN TUM I HONDA CB 4 86 G PRE1A 7.000 VAR.OPC. 372-9731bt 90 0 CINZA HEI 16.000 VAR.OPC. 351-1791 | 1500 84 G BRANCA 6.500 VAI.OPC. 710-534/ I SL 88 A PRETO 16.900 VAR.OPC. 264-4649 . „-r I HONDA CBR B9 G AZOL 10.000 VAR.OPC. 241-1447SL 90 G PRAIA 16.300 VAR.OPC. 270-4595 I SL 88 A CINZA 16.990 VAR.OPC. 273-3444 I CL l.B 09 A BEGE HtT 27.000 VAR.OPC. 594-1960 I CBR 90 G CINZA 11.OUO VAR.OPC. 372-9/31SL 90 G PRATA 16.980 VAR.OPC. 591-0181 I SL 89 A PRATA IB.500 VAR.OPC. 256-5982 I CL 20U0 90 0 AZUL 36.BUU CUHPLETO 286-7248 I $$$ ^ g 1; 5W COr»PLEIO 261-03/8se 90 B PRAIA l/.OOU VAR.OPC. 372-9731 I COL I SL 89 A IRANCO 18.950 VAR.OPC. 284-4105 I CS 86 A PRAIA 15.800 AR ? DH 450-2316 I CG 1 91 G AZUL s!000 VAR.OPC. 266-4499St 90 G VEROE HEI 17.800 VAR.OPC. 359-368U I BX 84 G CINZA 6.000 VAR.OPC. 450-2421 I SL B9 A PRAIA 19.5UU VAR.OPC. 234-9906 I GL 87 A AZUL I'-^PS AR COND. 286-759/ I H0NM qqiS 88 G go^/VERH/ 3.OUO PRC USI 241-1447SL 1.6 B8 A VERDE 10.500 VAR.OPC. 581-503U Iqx 85 A PRATA 7.900 VAR.OPC. 201-4545 I SL 89 A PRETO 21.000 VAR.OPC. 284-9643 I GL 8/ A BRANLO 19.V00 CUHPLtTU ^-4297 I HUNDA XLX 90 G BkANCO 7.900 VAR.OPC. 201-4340St f.6 09 A BEGL 15.000 VAR.OPC. 591-674B I BX 85 A VERDt 8.500 VAR.OPC. 266-5162 I SL 90 A VERDE HEI 26.500 VAR.OPC. 359-3488 I GL 89 A CINZA 29.500 COHPLEIO 273-4294 | M0N0A XLX 90 G paETo ;.,00 UAR.OPC. 281-4340Sfc 1.6 89 A VLROE 15.000 VAR.OPC. 591-4748 I BX 86 A CIHZA 8.000 VAR.OPC. 241-144/ I SL 92 G PRATA 37.000 VAR.OPC. 714-6622 I GL 89 A AZUL JU.500 COHPLEIO 286-6750 ¦ 5UZW(I un 92 t pRtI0 2,.n00 pRC ust 295-4248GL 5H. 86 A PRAIA 9./UO VAN.OPC. 450-2421 ¦ BX 86 A BRANCO 8.800 VAR.OPC. 24B-U92 I 1;1 | .9 88 A BRANCO IB.9U0 VAR.OPC. 266-4449 I GL 91 G LINZA ^-800 COHPLETO 717-8055 I SUZUKI VIT 92 G BBANCO 20.000 PRC USI 295-4248SC 5H. 89 G BEGE 14.500 VAR.OPC. 450-2421 I BX 84 A IEGE 9.000 VAR.OPC. 244-6459 I sU 84 G VEROE 11.500 COHPLETO 450-1436 I GL-2000 80 A VLRHELHO 26.UU0 COHPLETU 248-4813 I YAHAHA RD 91 G PRETA 4.500 VAR.OPC. 259-9145Btt 85 A VtRHELHO B.000 VAR.OPC. 450-1003 I CL 87 A BIANCO 12.500 VAI.OPC. 594-9297 I SLE 84 A VERHELHO 12.800 VAR.OPC. 391-8245 I GL-2000 89 A CINZA 32.300 COHPLETO 273-2163 ¦
Skt- 86 A CINZA.HET 8.900 VAR.OPC. 450-2316 I CL 87 A BRANCO 12.400 VAR.OPC. 351-2555 I SLE 85 A PRAIA 11.BOO VAR.OPC. 450-1434 I GL-2000 92 G BRANCO/OR 66.000 COHPLETO 591-6/48 |SLt 0/ A VLRHELHO 10.500 VAR.OPC. 33V-5447 |CL 87 A BRANCO 12.900 VAR.OPC. 226-7713 I GLt 85 A VERDE 13.000 VAR.OPC. 230-0232 I GLS 87 A AZUL 19.500 COHPLETO 261-0378 ¦ OUTROSSL< 88 A PREIO 11.500 VAR.UPC. 339-5447 1 CL 87 A PRETO 14.900 AR CONO. 711-6500 I SLE 85 A PRAIA 13.200 COHPLEIO 325-9621 I GLS 88 A VERDE 28.500 LOHPLETO 242-2002 I
SUL BB A AZOL 11.500 AR COND. 226-3855 I CL 88 A VERDE HET 13.200 VAR.OPC. 241-1447 I 5LL 85 A CINZA HET 14.000 VAR.OPC. 452-1235 I GLS 89 A AZUL 29.5U0 LOHPLEIO 242-2002 | BUGRE BAB| 81j G raMaH0 4.00Q UAR.OPC. 450-1003SLE 88 A VtRDE Htf 12.900 VAN.OPC. 359-3688 I CL 88 6 IEGE 13.600 VAR.OPC. 244-3200 I SLE 86 A PRATA 15.500 COHPLEIO 226-4841 I GLS B9 b AZUL J2.000 LOHPLETO 266-6098 | BUGRE ByGG 9Q G B#ANC0 4<200 LOHPLETO 5B1-5030SCE 88 A AZUL HEI. 12.990 VAR.OPL. 273-4294 I CL 88 A AZOL HET 14.200 VAR.OPC. 422-2400 I GLE 86 A PRETO 15.500 COHPLEIO 577-6134 I BUGRE COYO 06 G VLRHELHO 4.800 VAR.OPC. 3/1-8633Stt 88 A OOURADO 13.95U VAR.OPC. 390-4/91 I CL B8 A AZUL 14.490 VAR.UPC. 273-3444 I SLE 86 A VERHELHO 15.70U VAR.OPC. 982-0384 I 8UGRE COYO 90 G VERHELHO 6.000 VAR.OPC. 261-0378SU 89 A PRARA 13.600 VAR.OPC. /14-6622 I CL BB A IRANCO W^S-9E£* I SLE 87 A VERHELHO 1/.000 VAR.OPC. 391-3177 I SANTANA I guORE EHIS 85 G VERHELHO 4.380 VAR.OPC. 359-2569SLE 90 b BEOE 14.500 VAR.OPC. 266-1466 I CL 86 A IRANCO 14.BOO VAR.OPC. 390-4/91 I GlE 87 A AZUL HEI 17.500 VAR.OPC. 281-1145 uaddiim t* oi.n 1 i.mpi rtri -.114 un/i I BUGRE EHIS 91 G C/REBMOE 2.900 VAR.OPC. 266-4499SU. 90 G PRETO 16.500 VAR.OPC. 450-1003 I CL 89 G CINZA 16.500 VAR.OPC. 234-9904 I SLE 87 A PRETO 17.BOO COHPLEIO 3/2-6311 I CO 85 G HARRON 16.800 LOHPLETO 201-0076 ¦ FIAT 147 C 84 A AZUL 4.800 VAK.OPC. 594-1V6USU 90 G VEROE 17.000 VAR.OPC. 266-5162 I CL 69 A IEGE 16.500 VAR.OPC. 351-1/91 I SLE 87 A PRATA l/.BOO VAR.OPC. 226-3855 I CO 86 A JZUL /.000 VAR.OPC. 266-1466 ¦ nAT 147 c 84 A VERHELHA 5.200 VAR.UPC. 273-4294SLE 90 G CINZA 1/.500 VAR.OPC. 264-S480 I CL 90 G IRANCO 17.900 VAI.OPC. 266-3200 I SLE 87 A BRANCO 18.900 COHPLETO 234-3234 I LD 86 A PRETO rnSpi FTli Wl 1314 I CIAf 147 C 86 A BEGE 6.500 VAR.OPC. 2011145SW) 84 A HARRON 7.200 VAR.OPC. 201-4545 I CL 90 G BIANCO IB.200 VAI.OPC. 266-4499 I SLE 88 A VERDE.HET 18.500 VAR.OPC. 261-1940 I CD 86 A 8EGE 18.500 COHPLETO 234 3234 | F]AI H7 c 86 A eEGE 6 5n0 uAR.OPC. 201-4545SID 84 A DOORADO 7.550 VAR.OPL. 5V0-5446 I CL 90 G PRATA 16.200 VAR.OPC. 982-0304 I gLE 88 A AZOL HET 18.500 VAR.OPC. 234-9906 I LO 4P 86 A CINZA HEI J6.J00 VAR.OPC. 280-0290 I F[AT 14/ c G4 A 8£GE g.ouu VAR.OPC. 266-5162sTu 84 A BRANCO /.600 VAR.OPC. 351-2555 I CL 90 G PIATA 16.500 VAR.OPC. 450-1246 I SLE 88 A HARROH 18.800 VAR.OPC. 450-2316 I Cb 85 A CINZA HEI 13-000 COHPUTO 226-7713 ¦ f,AT )47 c A SEGE 8-000 UA8.UPc. 266 5162STD 85 A VERDE 8.600 VAR.OPC. <50-2421 I CL 90 G BRANCO 16.500 VAR.OPC. 264-3142 I SLE BB A CIHZA 18.900 VAR.OPC. 273-4294 I CG 84 A VtRDE 17.500 VAR.OPC. 234 3234 | EjAT pIC|,. 86 4.500 VAR.OPC. 226-48415T0 85 A IRANLO 8.800 VAR.OPC. 351-1/91 I CL 90 G PRATA/HET 16.500 VAR.OPC. 392-6922 I SLE B9 A IEGE 21.000 VAR.OPC. 396-1656 I CL 87 A CINZA HET 6.980 VAR.OPC. 281 4348 ¦ pjAT pIC,- B8 A VERHELHO 7.500 VAR.OPC. 390-1180
SR g5 A PREIO 9.000 VAR.OPC. 264-8659 ¦ CL 90 0 IIANCO 16.900 VAR.OPC. 391-8245 I SLE 89 A PRATA 24.000 VAR.OPC. 359-3686 I CL 8« A BRANCO 16.500 VAR.OPC. 390 11B0 | F(Ar SPWI B4 A VERDE HEr 6.900 VAR.0PC. 244-4313
Sn K 5 o55Lfn S-EU, ?2fr!?Si I CL 90G AZUL 19.TOO VAR.OPC. 226-4041 ¦ SLE 89 G CINZA HET 24.700 COHPLETO 244-7059 I CL 88 G PRETO .. .000 COHPLETO 294 7994 ¦ GURGEL BR_ „9 G PRATA v.vu0 VAR.0pc. 266-1466
3JU 86 A BRANCO 9.2W VAR.UPC. J90-4/V1 1 CL 91 G PIATA 19.000 VAR.OPC. 204-7597 I SLt 89 A AZUL HEI 24.880 VAR.OPC. 359-360E I LL 88 b CINZA HET .1-500 COHPLETO 351 1791 | GyRGEL BR_ 90 G PRATA 12<500 v^.opc. 246-4336STU 86 A HARRON 9.600 VAR.WC. 372-9731 ¦ [L 91 G IRANCO 20.500 VAR.OPC. 392-8922 I SLE 89 A CINZA HET 25.500 COHPLETO 266-44VV I CL 09 G CINZA 16.500 »PREjTAC 295 4240 | MIURA XB 89 Q VERM/HE1- 53.D00 COHPLETO 241 -02413ID 8/ A PRETO 10.500 VAN.OPC. J59-5966 ¦ CL 91 G IRANCO 20.600 VAR.OPC. 450-1003 I SLE 90 G AZUL 24.000 AR COND. 594-9297 I LL 89 A C NZA cl.000 VAR.OPC. c64 5680 | TA^GER CAB 88 G BLUE B.300 VAR.OPC. 2/3-4294I CL 91 A BIANCO 21.500 VAR.OPC. 248-1192 I SLE 90 G VERDE HEI 27.600 VAR.OPC. 982-0384 I LL 89 A CINZA 22.000 AR CONO. 286 675U | TAWGER CA8 yJ G AHARELO 13.000 VAR.OPC. 351-3U09I CL 91 b AZUL HET 22.500 VAR.OPC. 594-1960 I SLE 90 G CINZA HEI 29.500 COHPLETO 493-704? I LL 90 G VERDt 29.800 COHPLETO 234-J234 ¦
tsutvY I CL 92 A PRATA/OX 17.000 «PRESTAC 234-9906 I SLE 90 G VERDE 29.450 AR CONO. 286-6105 I CL 91 G LINZA/OX 49.000 VAR-OPC. 717-8055 ¦
5D0 SL 88 A BRANCA 12.000 VAR.OPC. 622-2400 I CL 92 A PIATA 19.500 ?PRESTAC 390-4791 I SLE 90 A CINZA 29.UU0 COHPLEIO 266-449S I CL l.B 89 b PRA1IA ufS'P^r" Ton nivn I IMPORTADDSMO SL 89 A PRETA 11.500 VAR.OPC. 295-4248 I CL 92 8 PIETO 24.500 VAI.OPC. 450-1244 I SLE 90 G VERDE 29.900 VAR.OPC. 266-7059 I CL .8 90 G AZUL HEI 22.UU0 VAR-OPC. 288-0290 | I MP OR i ADOS
HOO SL 89 A BRANCA 12.500 VAI.OPC. 273-4294 I CL 92 G IIANCO 24.500 VAI.OPC. 450-1246 I SLE 90 G AZOL HET 31.400 VAR.OPC. 359-368E I LL 1.8 9U b AZUL HEI 28.500 WR.OPC. 594-1960 | -BA-Ain-,300 SL 89 A BRAHCO 14.500 VAR.OPC. 3/2-9/31 I CL 92 6 AZOL/M 24.500 VAI.OPC. 594-9297 ¦ sle 90 G VIHHO 32.000 COHPLETO 391-31/7 I CL 4P 88 A PRMA ^.WC. Ml-09ft | LAOA LA1XA 91 G AZUL 15.750 VAR.OPC. 286 6105
M. 91 G PRtTO 1/.500 VAR.OPC. 493-7049 I CL 92 A PRATA 24.500 VAR.OPC. 323-9421 I SLE 91 6 PRATA 38.500 VAR.OPC. 242-2001 I CL 4P 92 G MANL070* 54.000 VAR.OPC. /17-6055 | LAOA N VA 1 b CINZA 1/.990 VAR.UPC. 2/3 3646
S 91 0 PRETO 19.500 VAR.OPC. 390-4/91 I CL 92 A IIANCO/OK 24.700 VAR.OPC. 28B-4246 I SLE 91 G DOURAOO 45.000 AR ? DH 201-2191 I Cb 85 A LINZA 11.000 VW-OPC. 359-'8W I LAOA NIVA 9 b URANCO cO.OOO VAR.OPC. 259 9145
9. 89 G PRETA 11.990 VAR.OPC. 273-3646 | CL 92 A PRETO/OI 25.000 VAR.OPC. 264-3200 | SLE 91 A CINZA 45.500 AR ? DH 246-7059 I CS 85 A VERDE HET 13.oU0 VAR.OPC. 594 1960 | LAVA blftU VI b BLbt 16.VB0 VAR.OPL. *H1 4J4U

Excelentes ofertas com ate

—:—, 24 meses 
para pagar.

-JjgML*- H 
BANCO HOLANDES

272-1785 2S'4-S^w 71^-^047 Aymore Financiamentos

OFERTAS

SELECIONADAS

PARA VOCÊ

todas as ofertas são
de agências associadas
k AAVURj, onde você conta

com toda a garantia e

segurança de uma empresa

èfetabelecida. ASSOCIAÇAO DAS AGENCIAS DE VEÍCULOS DO RIO DE JANEIRO

MODELO ANO COR PflSÇO/OPÇ TEL I MODELO ANO COfl PMÇO/OPÇ TEL I MODELO ANO COfl PflEÇO/OPÇ TELHDDELO ANO COR PflEÇO/OPÇ TEL I MODELO ANO COR PMÇO/OPÇ TEL
92 O A CONF/OK 59.000 VAR.OPC. 288-4246
B5 A HARRON 12.500 VAR.OPC. 371-206590 A AZUL HEI 25.000 AR ? DH 294-4297B8 A VERDE HET 18.000 VAR.OPC. 226-699C90 G VERDE 25.800 VAR.OPC. 244-4447B4 G CINZA HET 17.300 VAR.OPC. 241-1946B7 A AZOl HET 14.400 COHPLETO 710-5347
87 A VERHELHO 14.500 VAI.OPC. 234-990688 A VEIOE 14.900 VAR.OPC. 281-807488 A PRAIA 17.400 VAR.OPC. 710-534788 A PRATA/HET 18.500 VAR.OPC. 392-8922B9 A AZOL/HET 23.000 COHPLETO 392-892289 G AZUL 25.000 COHPLETO 244-409889 G PRETO 25.500 COHPLETO 581-5030
89 G VERDE HET 24.000 COHPLETO 205-11/690 G AZUL 19.000 VAR.OPC. 241-03/090 A AZUL 30.000 COHPLETO 248-4813
90 G PRETO 32.500 VAR.OPO. 286-675C91 6 VERHELHO 47.000 COHPLETO 266-409884 A VEROE HET 13.500 COHPLETO 201-219184 A AZUL 14.800 VAR.OPC. 241-194887 A VERDE 16.500 VAR.OPC. 390-11808/ G VERHLLHO 21.900 COHPLETO 273-2163
89 A VERDE/HET 13.500 COHPLETO 226-699089 G BRANCA 25.500 COHPLETO 391-824590 G AZUL HET 29.800 AR ? DH 266-705990 G A C0HF1R. 32.000 COHPLETO 266-705992 G PRETO 51.500 COHPLETO 494-2001

85 A VERDE 16.000 AR » DH 226-4841B7 A AZUL 17.9U0 COHPLETO 201-454589 A CIHZA 21.000 COHPLETO 261-194088 A CINZA 22.500 COHPLETO 710-534789 A HARR/HET 26.500 COHPLETO 286-724B92 G PRAIA 12.000 tPRESTAC 286-759707 A VERHELHA 18.500 COHPLETU 2Ü1-45458/ A CIHZA 19.U00 VAR.OPC. 359-906687 A CINZA 19.U0U COHPLETO 295-424U87 A AZUL 19.800 COHPLETO 273-216388 A CINZA 22.B00 VAR.OPC. 266-705988 A VERDE 23.UOO COHPLETO 266-4565BB A PRETO 23.500 COHPLtlO 226-4B4188 A AZUL 24.000 LOHPLETO 286-6750B9 A AZOL 22.000 VAR.OPC. 259-914589 A AZUL 26.5U0 COHPLETO 256-598289 A PRAIA 2/.800 COHPLETO 248-119289 A PRETO 28.000 VAR.OPC. 288-029090 A CINZA HET 35.500 COHPLETO 256-598287 A CINZA HET 1/.800 VAR.OPC. 242-200288 A VERHELHO 24.000 COHPLETO 392-892209 b BEGE 29.000 VAR.OPC. 264-5680

92 G AZOL 23.000 VAR.OPC. 286-6750
92 A BEGE/O» 25.700 VAR.OPC. 288-4244
92 6 PRETO/O* 24.000 VAR.OPC. 266-3200
92 A BRANCO 26.000 VAR.OPC. 264-5680
92 A BEGE 27.500 VAR.OPC. 325-9621
92 A AZUL/O* 29.000 COHPLETO 280-0708
92 A AZUL/W 29.0n0 COHPLETO 714-4422
89 A BEBE 14.900 VAR.OPC. 244-4449
91 A AZOL 20.900 VAR.OPC. 273-2143
91 G BRANCO 21.000 VAI.OPC. 2M-U29U
91 G BIANCO 21.000 VAI.OPC. 288-0290
92 G PIETO/O* 14.500 ?PRESTAC 280-0700
8 f « i-Jg
tfSHU. iMBHrífcSMW87 A VERHELHO 14.000 VAR.OPC. 224-3855
B8 A CINZA 14.000 VAR.OPC. 244-4545
89 G AZUL 17.500 VAR.OPC. 359-9844
89 6 CINZA 18.500 VAR.OPC. 224-4841
89 A HARRON 18.900 VAR.OPC. 351-2555
90 G PRATA HET 14.800 VAR.OPC. 244-4513
9U G DOURADO 19.000 VAR.OPC. 204-7597
90 G HARRON 19.500 VAR.OPC. 450-2421
90 G VEROE 20.000 VAR.OPC. 244-434590 G VERHELHO 20.000 VAR.OPC. 240-481390 6 BRANCO 20.500 VAR.OPC. 241-1948
90 6 CINZA 21.500 VAR.OPC. 248-1192
91 G CINZA 24.000 VAR.OPC. 248-481392 A VERDE/O* 23.500 4PIESTAC 714-4422
B4 A PRETO 8.800 VAR.OPC. 450-1003
89 G AZUL 27.500 COHPLETO 241-03/8
89 G AZUL 28.500 COHPLETO 390-4791
92 G VERHELHO 32.000 VAR.OPC. 325-9421
B9 A PIETO 24.900 COHPLETO 234-3234
90 0 BRANCO 28.000 COHPLETO 391-4/48
90 A PRETO 28.300 COHPLETO 493-/049
90 O PRETO 29.900 COHPLETO 284-4750
9U A VERHELHO 30.000 COHPLETO 3/2-9731
91 G PRATA 35.000 AR CÜNO. 246-4334
92 A PIATA/H 42.000 VAI.OPC. 494-2001
92 A ANOINO 43.000 VAR.OPC. 325-9421
92 G CINZA 44.DOU COHPLETO 494-2001
86 A CIHZA 8.250 VAR.OPC. 351-3009
84 A C1NZA/HET B.50U VAR.OPC. 359-5944
85 A MANCO 10.200 VAR.OPC. 371-8433
85 G BRANCO 10.500 VAR.OPC. 372-6311
86 A BEGE 10.600 VAR.OPC. 351-373/
86 A AHARELD 11.200 VAR.OPC. 3/1-8633
B6 A VERDE HET 13.50U VAR.OPC. 594-1960
84 A CINZA 7.8(10 VAR.OPC. 351-3/37
85 A CINZA 7.500 VAR.OPC. 372-224/B5 A AZOL HLT 9.800 VAR.OPC. 452-1235
85 A AZUL 9.B0U VAR.OPC. 452-1235
B6 A BEGE 9.BU0 VAR.OPC. 450-1003
89 G BRAHCO 17.500 VAR.OPC. 359-9066

7.950 VAR.OPC. 241-144712.000 VAR.OPC. 422-240014.900 COHPLETU 359-950515.500 COHPLETU 359-256914.900 COHPLETO 264-651319.000 COHPLETO 281-B07625.000 COHPLETO 591-6/4825.BU1 COHPLETO 261-194810.000 VAI.OPC. 390-537315.500 VAI.OPC. 717-805512.B00 VAR.OPC. 711-650013.500 VAR.OPC. 264-651314.000 VAR.OPC. 392-892214.000 VAR.OPC. 264-568U19.500 VAR.OPC. 248-11929.800 COHPLETO 2/3-216310.300 VAR.UPC. 371-8433

26.650 VAR.OPC. 286-610527.900 VAR.OPC. 266-/05929.000 VAR.OPC. /14-662232.000 VAR.OPC. 372-973135.200 VAR.OPC. 325-962132.000 COHPLETO 591-018!29.000 L0HPLE10 450-1246
34.200 COHPLtlO 2B6-724035.000 COHPLETO 294-4297

B4 A HARR/HIT.86 A CINZA/HEI87 A CINZA87 A AZOL HEI88 A VERDE HEI89 G CIHZA90 G CIHZA KT90 G AZOL86 A HARRON89 A AZOL HET88 A VEROE88 A AZOL HET88 A DOURADO88 A VEROE90 G VERDE84 A CINZAÜ4 A PRATA HiT

9U ü VERMELHO90 A BEGE91 G AZUL91 G CINZA92 G PRAIA90 G CINZA91 b AZUL HLI91 Ü CINZAVi O PRATA

14.000 VAR.OPC. 244-514216.000 COHPLETO 714-662211.900 VAR.OPC. 391-824515.800 VAR.OPC. 261-194016.500 AR ? Dll 266-32U0
18.000 VAR.OPC. 351-300921.500 VAR.OPC. 266-32009.B00 VAR.OPC. 351-1/919.800 VAR.UPC. 450-143414.700 VAR.OPC. 982-0384
1(1.500 VAR.OPC. 622-2400
14.000 VAR.OPC. 201-2191

8/ A CINZA88 A CINZAB4 A BFGl83 A OURO09 A BEGtb9 A AZULVO A VERDtOS A HARRUN86 A HARRONBB A AZUL Htí9U A AZUI Htí
88 A DUUKADA

13.500 VAR.OPC. 391-824514.200 VAR.OPC. 201-219118.500 VAR.OPC. 266-320019.200 VAR.OPC. 325-962122.000 VAR.OPC. 577-613422.500 VAR.OPC. 270-459S23.200 VAR.OPC. 714-662211.000 COHPLETO 284-964311.000 VAR.OPC. 594-196015.000 VAR.OPC. 270-459520.000 COHPLETU 225-720023.500 VAR.OPC. 248-1192

87 A AZULB8 A VEROE HET89 A VERDE90 G PRATA90 A VERHELHO90 G PRATA91 G CINZA86 A VERHELHO87 G VERDE HET89 G VERDE91 G VERDE91 G VEROE

SAVEIRO
CL 89 b PRETOCL 1.6 91 A BRANCOCL 1.6 91 G PRAIA

CARAVAN
ST MATILDE.A AZOL 11.500 VAR.UPC. 450-2316

A CINZA HEI 15.000 VAR.UPC. 294-7994
A BRANCO 17.000 VAR.OPC. 372-2247
A OOÜRADO 19.100 COHPLETO 201-0995
b PRATA 22.0110 COHPLtlO 284-4045
A HARRON 20.000 VAR.OPC. 450-1003
A HARRON 24.700 VAR.OPC. 266-3200
b CINZA 13.800 COHPLETO 2/3-4294
b VERHELHO 27.800 VAR.OPC. 494-2001
A AZUL 31.990 AR ? DH 273-3646
A CINZA 13.300 COHPLETU 450-1003
A AZOL 23.000 VAR.OPC. 286-4045
A VINHO HET 23.500 VAR.OPC. 2B0-0708
6 PRETA 35.000 COHPLETO 266-5142
b PRtlO 3/.000 COHPLtlO 266-3200
A VEROE 15.0UO VAR.OPC. 359-95Ü5
A BEGE HEI 23.500 VAR.UPC. 242-2002
A HARRON 23.700 AR » OH 201-2191

COHOD 4CCCUHOD 4CCCOHIIO 4CCCOHOO 4CCctmüD 6i;cCOHOD 6CCcimuD òccCOHUOOOOCOKODUkUcohonuROOlPtOH 6CCOIPLOH 6CCD1PL0H 6CCOIPLOH 6CCU1P10H 6CLOÍPIÜHATADIPLOMATASL

84 A VERDE HEI 5.400 VAR.OPC. 982-0304sUEEKEND 90 G PRAIA
OP ALA UNOESCOIÍT I

CONV.C.ELE 90 G CINZA 39.500 VAR.OPC. 264-4513)1
CONVERS. 85 A VERHLLHO 16.600 VAR.OPC. 351-30091ICONVERS. 86 A AZUL 18.000 AR CONO. 266-1444 I
CONVERS. B4 A AZUL 1H.500 VAR.OPC. 390-1180 I
COMtRS. 84 A AZUL 18.88U AR CUNO. S91-U1B1 ICONVERS. 87 A VERHELHO 24.900 VAR.OPC. 339-9505 I
CONVERS. 88 A VERHELHO 24.500 COHPLETO 371-2065 I
CONVERS. 86 A AHARLLA 25.000 COHPLETO 266-1466 I
CUHVLRS. 88 A VERHLLHO 26.000 VAR.OPC. 450-1434 I
CONVERS. 89 A CINZA 31.000 COHPLETO 266-5162 I
CONVERS. 89 A VERHELHO 32.500 COHPLETO 266-/059 I
COHVERS. 90 G BRANCO 39.800 COHPLETO 494-2001 I
CONVERS. 91 G CINZA 46.000 COHPLETO 281-4348 IGH1A 87 A AZOL 15.00U VAR.OPC. 591-6748 I
UHIA 8/ A HAIION 15.500 VAI.OPC. 359-95(15 IbHIA 8/ A AZOL 14.000 COHPLETO 591-4748 I
GH1A 88 A IEGE HET 17.000 VAR.OPC. 371-2045 I
GH1A 88 A VERHELHO 17.5(10 COHPLtTU 359-9505
GL 84 A AZUL 9.UU0 VAR.UPC. 372-2247
GL 84 A VERDE HET 9.300 VAR.OPC. 351-1791
UL 8b A PRETO 11.800 AR ? DH 594-92»/ I
GL 84 G DOURADO 10.8U0 VAR.OPC. 711-6500 I
GL 86 A BRANCO 11.000 VAI.OPC. 372-224/
GL 87 A BIANCO 13.500 VAR.OPC. 241-1447
GL 87 A AZUL 15.000 VAR.OPC. 390-5373
GL 88 A CINZA 16.200 VAR.OPC. /U-650U
bL 89 A PRATA 16.500 VAR.OPC. 261-1948

B9 A VERHELHO 17.500 VAR.OPC. 284-4/50
GL 89 A VERHELHO 17.800 COHPLETO 273-2163 J
GL 09 A BRANCO 18.400 VAI.OPC. 241-144/ I
UL 89 A PRETO 1B.450 VAR.OPC. 286-611)5/1GL 89 A CINZA HET 18.500 VAR.OPC. 394-1960
GL 89 A PRETO 18.900 VAR.OPC. 286-7597
GL 89 A VLRHLLHO 19.500 VAR.OPC. 391-8243
GL 90 A BEGE 21.000 VAR.UPC. 281-1145
GL 91 G VERHELHO 22.300 VAR.OPC. 371-2065
GL 91 G CINZA 24.000 VAR.OPC. 244-8659
GL 91 G AZUL 24.9B0 VAR.OPC. 281-4348
GL 1.8 90 G VERDE 23.000 VAR.OPC. 264-5680
GL 1.8 90 G HARION 23.300 VAI.OPC. 359-9505
GUARU3A 92 G PIETO 30.980 VAR.OPC. 281-4348GUARUJA 92 G A CONF/OK 34.800 VAR.OPC. 288-4246GUARUJA 92 G AZUL 35.900 COHPLETO 284-41(1584 A VERDE HET B.200 VAR.OPC. 273-4294

84 A PRETO 8.400 VAR.OPC. 241-144785 A VCRDE HET 9.200 VAR.OPC. 273-4294
86 A CINZA 11.500 VAR.OPC. 256-5982B6 A VERHELHO 11.ROO VAI.OPC. 3/2-973186 A VEROE HET 12.DUO VAR.OPC. 234-9906
8B A AZUL 14.1100 VAI.OPC. 264-8459
88 A VERDE HET 15.000 VAR.OPC. 234-99061. BB A PRETO 15.0UU VAR.OPC. 351-1791
88 A VERHLLHO 15.6U0 VAR.OPC. 351-1791
89 A VERDE 15.500 VAR.OPC. 371-206589 A AZUL HET 16.U00 COHPLETO 288-0290

1. B9 A AZUL HET 16.490 VAI.OPC. 2/3-3646
89 A PRETO 17.500 VAI.OPC. 591-018190 G AZOL 18.550 COWLETO 284-410590 A CIHZA 19.500 VAR.OPC. 359-9505

L 1.6 92 A PRATA/OU 26.800 VAR.OPC. 288-4246XR3 85 A PRAIA HEI 13.200 VAR.OPC. 241-0241XR3 B5 A BRANCO 14.000 COHPLETO 230-0232XR3 86 A PRAIA 11.800 VAR.OPC. 450-2316XR3 06 A BRANLO 12.500 VAR.OPC. 372-6311XR3 86 A CINZA 13.500 VAR.OPC. 3/1-8633XR3 B6 A PRE10 14.000 VAR.OPC. 371-2065XR3 87 A AZUl/HET 15.000 COHPLETO 710-534/
XR3 8/ A PRETO 15.000 VAR.OPC. 396-1656XR3 U7 A PRATA 15.500 COHPLETO 264-8459XR3 87 A BRANCO 16.000 VAR.OPC. 372-9731XR3 B7 A PRATA/HEI 16.500 COHPLETO 351-3009XR3 0/ A PIETO 1/.500 LOHPLETO 359-9505XR3 0/ A CINZA 1/.500 COHPLETO 391-31/7XR3 07 A PRETO 17.500 COHPLETO 241-0241I XR3 88 A VERHELHO 19.500 VAR.OPC. 371-2065XR3 88 A VERHLLHO 19.500 COHPLETO 351-1791I XR3 BB A CINZA 19.800 VAR.OPC. 711-6500

| XR3 88 A VINHO 19.8110 L0HPLE10 710-5347XR3 08 A VERHLLHO 21.500 CWIPLtIO 241-0241I XI3 89 A CINZA 19.700 VAR.OPC. 372-6311
| XR3 09 A CINZA HET 20.900 COHPLETO 201-0993I XR3 89 A PRETO 21.UUU COHPLETU 226-3855
I XR3 H9 A VINHO 21.600 COHPLETO /14-6622I XR3 09 A AZUL HET 23.U00 COHPLETO 594-1960
I XR3 89 A CINZA Ht.T 23./OU LOHPLETO 201-2191I XR3 09 A VERHELHO 23.800 VAR.OPC. 391-8245I XR3 89 A AZUL 24.900 LOHPLETO 246-4336I XR3 90 A VERHELHO 28.980 COHPLETO 286-6105I XR3 90 A PRATA 30.500 COHPLETO 372-9/31I XR3 90 U BRANCO 32.000 VAR.OPC. 711-6500
I XR3 1.6 8/ A PIE 1 (J 17.01)0 COHPLETO 591-6/48I XR3 1.8 89 A AZUL HET 21.BU0 VAR.OPC. 242-2002I XR3 1.1 89 A VERHELHA 23.000 VAR.OPC. 396-1656I XRJ 1.8 89 A VERHELHO 24.5U0 COHPLETO 450-2316
I XR3 1.8 89 A VERHELHO 25.500 COHPLtlO 266-4565
I XH3 1.8 89 A CINZA 26.500 COHPLEIÜ 266-320UI XR3 1.8 90 A VERHELHO 28.300 COHPLETO 710-5347
I XR3 1.8 90 A VERHELHO 28.500 COHPLETO 494-2001
I XR3 1.8 90 G CINZA 29.000 COHPLETO 351-3009

85 A PRAIA 12.000 AR COND. 295-4248B5 A BEGE HET 12.500 AR ? DH 390-537390 A BRANCO 29.500 COHPLETO 493-7049
91 G VERDE 39.000 COHPLETO 264-320092 G VERHELHO 54.500 VAR.OPC. 273-3646
86 A BRANCO 15.000 VAR.OPC. 359-368887 A PRETO 16.800 VAR.OPC. 351-2555
B7 A PRETO 17.800 COHPLEID 201-0995
86 A PRATA 17.500 VAR.OPC. 371-8633
87 A PRETO 18.900 COHPLEÍO 234-323489 G CINZA 26.500 COHPLETO 452-1216
89 G HARRON 26.700 COHPLETO 286-675089 A VERDE 29.500 COHPLETO 234-323486 A PRAIA 15.000 VAR.OPC. 286-4045
84 A CIHZA 13.600 VAR.OPC. 230-0232
89 G VINHO 27.000 COHPLETO 256-598209 ü VINHO 29.000 VAR.OPC. 259-9145U7 A BRANCO 12.000 VAR.OPC. 226-7713

COHOD 4CCCOHOO 4CCCOHOD 4CCCOHOD 4CCCOHOO 4CC
COHOOOROCOHODOROOIPLOH 4CCDIPLOH 6CCOIPLOH 4CCOIPLOH 6CCDIPLOH 6CCDIPLOH 6CCD1PL0H-4PDIPLOHATADIPLOHATADIPLOHATA9! G PRETO 1B.H00 VAR.UPC. 371-2D65 I

91 G AZUL 18.000 VAR.OPC. 266-4565 I
91 G AZOL 18.000 VAR.OPC. 2/3-2163 I
91 b PRATA 18.500 VAR.OPC. 286-759/ I
91 A VLRHLLHO 18.500 VAR.OPC. 339-5447 I
91 G CINZA 18.500 VAR.OPC. 359-95U5 I
91 G PRATA 18.900 VAR.OPC. 391-B245 I
91 A PRLTO 19.000 VAR.OPC. 266-5162 I
91 G PRAIA 19.200 VAR.OPC. 450-2316 I
91 G VERDt 20.500 VAR.OPC. 591-U1B1 I
91 A PRATA 20.500 VAR.UPC. 264-5680 I
91 G CINZA 20.500 VAR.OPC. 264-568U I
91 G PRAIA 20.930 VAR.OPC. 390-4791 I
91 A VERHELHO 21.990 VAR.OPC. 359-3688 I
92 G PRAiA/O* 22.300 VAR.OPC. 280-4246 I
92 G VEROE/OX 24.500 VAR.OPC. 264-6513 I
91 b PRE10 HLI 20.51'O VAR.OPC. 591-6/48 I
91 G PRtlO 20.500 VAR.OPC. 591-6748 I
05 G BRANCO 0.2110 VAR.OPC. 351-3/37 I
06 A PRtlO 9.5U0 VAR.OPC. 359-V505 I
92 G VERUE/OK 18.350 VAR.OPC. 286-6105 I
84 G PRETO /.300 VAR.OPC. 452-1216 I
B4 A 0RANCO /.600 VAR.OPC. 594-1960 I
85 A BRANCO /.900 VAR.OPC. 452-1216 I
86 A BRANCO 8.200 VAR.UPC. 982-U384 I
8/ A VERHELHO 10.000 VAR.OPC. 450-1003 I
8/ A VERHELHO 10.000 VAR.OPC. 241-1447 I
U/ A VERHELHO 10.500 VAR.OPC. 266-3200 I87 A VERHLLHO 10.990 VAR.OPC. 273-4294 I
07 A BLGE HET 11.500 VAR.OPC. 450-242V I
8/ A PRAIA II.7U0 VAR.OPC. 234-9906 I
(17 B VERHLLHO U.UOO VAR.OPC. 390-4791 I
87 A BRANCO 11.900 VAR.OPC. 281-1145 I
U/ A AZUL 12.200 CUHPLETU 281-81176 I8/ A BEGE HET 12.3110 VttR.OPC. 351-1791
87 A DOURADO 12.500 VAR.OPC. 391-8245
84 A PIATA HET 7.8U0 VAR.OPC. 371-2065
84 G VEROE 7.8110 VAR.OPC. 372-224/84 A BRANCO B.000 VAR.OPC. 351-3737B4 A AZUL 8.300 VAR.UPC. 591-UIB185 A HARRUN 6.850 VAR.OPC. 351-255585 A CINZA 8.200 VAR.OPC. 351-255585 A CINZA B.3UU VAR.UPC. 2811-070885 A PRAIA 8.500 VAR.OPC. 372-224765 A PRAIA 9.9UU VAR.UPC. 591-U1B186 A PRATA B./OO VAR.OPC. 266-464986 A BtbK 8.B0U VAR.OPC. 2BO-U7U086 A VERDE 8.800 VAR.OPC. 351-255566 A AZUL HET B.9U0 VAR.OPC. 201-219186 A DOURADO 9.000 VAR.OPC. 339-544/B6 A BLGL/HtT 9.00U VAR.OPC. 581-503086 A PRATA 9.200 VAR.OPC. 351-373/86 A HARR/HET. 9.200 VAR.OPC. 201-454586 A AZUL HET 9.500 VAR.UPC. 288-029067 A BRANCÜ 10.200 VAR.OPC. 351-37370/ A VERHELHO 10.900 VAR.OPC. 452-12338/ A BRANCO 11.000 VAR.OPC. 234-99068/ A PRATA 11.500 VAR.OPC. 372-224/B8 A BRANCO 11.000 VAR.UPC. 226-385580 A VERHELHO 11.400 VAI.OPC. 241-144/80 A BRANCO 11.500 VAR.OPC. 450-2316
88 A BRANCO 11.600 VAR.OPC. 359-396680 A PRETU 11.800 VAR.OPC. 711-65U0
88 A PRtTO 12.000 VAR.OPC. 339-544700 A AHARELO 12.000 VAR.OPC. 450-143488 A PRATA 12.200 VAR.OPC. 71U-534/
88 A OUURAOO 12.5(10 VAR.OPC. 266-516280 A VEROE HLT 12.590 VAR.OPC. 359-368888 A VERHELHO 12.B0U VAR.OPC. 45U-1436
88 A PRETO 12.000 VAR.OPC. 450-143688 A BRANCO 12.900 VAR.UPC. 591-U18188 G BRANCO 13.000 VAR.OPC. 3/2-9/31B8 A BEGt 13.0M0 VAR.OPC. 264-56BÜ88 A BEGE 13.200 VAR.OPC. 359-36BB89 b HARRIlH 10.750 VAR.OPC. 351-255589 A VERHELHO 13.000 VAR.OPC. 371-2065B9 A PRLIO 13.300 VAR.OPC. 241-144789 A VERHELHO 13.700 VAR.OPC. 359-256969 b PRATA HET 13.8UU VAR.UPC. 3/1-206589 A HARRUN 13.980 VAR.OPC. 281-434889 A BRANCO 14.0UU VAR.OPC. 3/2-973189 b PRETO 14.000 VAR.OPC. 264-865989 A PRETU 14.100 VAR.OPC. 351-3/3789 A BRANCO 14.500 VAR.OPC. 591-018189 A PRATA 14.500 COHPLETO 591-018169 A VEROE 14.800 VAR.OPC. 266-464909 A HARR/HET 14.800 VAR.OPC. 391-824589 A VERDE HET 14.900 VAR.OPC. 359-368889 G HARRON 14.990 VAR.OPC. 359-36889U A GRAFITE 13.800 VAR.OPC. 264-6bl390 G PIATA 14.000 VAR.OPC. 280-070190 A DOURADO 14.000 VAR.OPC. 226-7/1390 G AZUL HET 14.800 VAR.OPC. 294-429790 G BEGE 15.000 VAR.OPC. 371-206590 A BRANCO 15.000 VAR.OPC. 390-479190 A PREIO 15.300 VAR.OPC. 201-454590 G BRANCO 15.500 VAR.OPC. 450-242190 A PRAIA 15.500 VAR.OPC. 390-4/91TO G AZUL 16.000 VAR.OPC. 266-40TO90 G CINZA HEI 16.000 VAR.OPC. 351-179190 G PRAIA 16.300 VAR.OPC. 270-459590 G PRATA 16.980 VAR.OPC. 591-01B190 G PRATA 17.000 VAR.OPC. 372-973190 G VEIOE HEI 17.800 VAR.OPC. 359-368UB8 A VERDE 10.500 VAR.OPC. 581-5030

OV A BEGt 15.000 VAR.OPC. 5V1-674BBV A VLRÜE lb.OUO VAR.OPC. b9t-6/4tí86 A PRAIA 9.700 VAR.OPC. 450-2421B9 G BEGE 14.500 VAR.OPC. 450-242185 A VtRHELHO B.UUO VAR.OPC. 450-100366 A CINZA.HET 8.900 VAR.OPC. 45U-2316ü/ a VLRMELHO lO.bOO VAR.OPC. 33V-544788 A PRtlO 11.500 VAR.OPC. 339-544700 A AZOL 11.500 AR COND. 226-385500 A VtRDt HET 12.900 VAR.OPC. 359-368880 A AZUL HET. 12.990 VAR.OPL. 273-429488 A DOURADO 13.950 VAR.OPC. 390-4/9189 A PRARA 13.600 VAR.OPC. /14-662290 b 0EUE 14.500 VAR.OPC. 266-146690 G PRETO 16.500 VAR.OPC. 450-100390 G VEROE 17.000 VAR.OPC. 266-516290 G CINZA 17.500 VAR.UPC. 264-548084 A HARROH 7.200 VAR.OPC. 201-4545B4 A DOURADO 7.t>50 VAR.OPL. bVO-544684 A BRANCO /.600 VAR.OPC. 351-255585 A VERDE 8.600 VAR.OPC. 450-242185 A IRANCO 8.800 VAR.OPC. 351-1/9185 A PRETO 9.000 VAR.OPC. 264-865986 A PRAIA 8.900 VAR.OPC. 234-990686 A BRANCO 9.21X1 VAR.UPC. 39U-4/91B6 A HARRON 9.60(1 VAR.UPC. 372-97318/ A PRETU 10.500 VAR.UPC. 359-5966

ÜLOLDLOLOL 1.6OL 1.6MATCHHATCH SLJUKlOR

08 A BRANCO 15.500 VAR.OPC. 240-1192
09 A CINZA 16.5U0 VAR.UPC. 450-1436
09 A CINZA 16.500 VAR.UPC. 259-9145
B9 A VERDE/HET 16.5Ü0 VAR.OPC. 450-2316
09 A PRETO IV.500 VAR.OPC. 359-9866
90 G BRANCÜ 10.000 VAR.UPC. 226-305590 b PRAIA 21.500 VAR.OPC. 359-986692 C CINZA/IX 25.00U tPRESTAC 71/-B055
VI b BRAHCU 24.9U0 VAR.OPC. 266-4649
0/ b AZUL 13.000 AR COND. 450-1436
BV A HARRON 10.000 COHPLETO 392-0922
09 U HARRON 18.900 VAR.OPC. 710-5347
09 A BEGE HEI 19.000 VAR.OPC. 201-4545
89 b VERHLLHO 19.000 VAR.OPC. 266-4499
91 b PRETA 20.500 VAR.OPC. 225-7200
90 G AZOL.HET 24.000 VAR.OPC. 392-0922
0/ A PRAIA 14.500 VAR.OPC. 264-0659
88 A AZUL HEI 19.000 COHPLETO 201-0995
04 A BEGE 8.800 VAR.OPC. 226-7713
04 A AZUL HEI 9.400 VAR.OPC. 452-1235
04 A BRANLO V.400 VAR.OPC. 351-2555
04 A BEGE 10.DOU VAR.OPC. 390-5373
05 A CINZA 10.500 VAR.OPC. 351-3009
05 A BRANCO 12.500 VAR.OPC. 270-4595
86 A CINZA 11.200 VAR.OPL. 295-4240
06 A BRANCO 11.000 VAR.OPC. 372-6311
06 A BRANCO 11.000 VAR.OPC. 270 6043
05 A PRATA 11.200 VAR.OPC. 452-1235
09 A BEGE 1B.U00 VAR.OPC. 452-1235

PICK UP
ANDALUZ PI 89 D VERDE 25.000 PRC US> 714-6622
BRASINCA P 08 G BLGE HLT 45.000 VAR.OPC. 494-20Ü1
C20 P1CK-U 91 G PRETA 38.DUO VAR.OPC. 201-4348
F1000 CAB. 89 O CINZA 52.00U COHPLETO 264-865V
F1Ü00 ENGE 89 D PRATA 52.000 COHPLEÍO 5/7-6134
F1000 SS 92 D PRATA/OX 60.500 VAR.OPC. 288-4246
E4000 SS 92 D A CÜNF/ÜX 61.000 VAR.UPC. 200-4246
PICX-UP HE 91 G BRANCA 17.000 VAR.OPC. 266-6098
PICK-UP LX 90 0 VERHELHA 15.800 VAR.OPC. 2J0-0232
IOTOIA BAN 90 O BLGE 45.000 COHPLEÍO 294-429/

FIURINO
1300 86 A BIANCO1500 91 G BRANCO1'URGAO B5 A BIANCOFORGAD 87 A BRANCOFURGÃO 91 G BRANCO66 A BEGE

84 G BIANCO85 G BRANCO84 G BRANCA

84 G CINZA B.UUO VAI.OPC. 450-2421
85 A PRATA 7.900 VAI.OPC. 201-4545
85 A VERDt 8.500 VAI.OPC. 266-516266 A CINZA 8.000 VAI.OPC. 241-144/66 A BRANCO B.800 VAI.OPC. 24B-U92B4 A IEGE 9.OOO VAI.OPC. 244-865987 A BIANCO 12.500 VAI.OPC. 594-929787 A BIANCO 12.400 VAR.OPC. 351-255587 A BRANCÜ 12.900 VAR.OPC. 224-7713
87 A PRETO 14.900 AR CONO. 711-6500
BB A VERDE HET 13.200 VAI.OPC. 241-144788 6 IEGE 13.800 VAR.OPC. 244-320088 A AZUL HET 14.200 VAR.OPC. 422-240088 A AZOL 14.490 VAR.OPC. 273-3444BB A BIANCO 14.490 VAI.OPC. 273-3444
88 A IRANCO 14.B00 VAR.OPC. 390-4/9189 G CINZA 14.500 VAR.OPC. 234-9TO48» A IEGE 16.500 VAI.OPC. 351-1/9190 G IRANCO 17.800 VAI.OPC. 266-320090 G BIANCO 18.200 VAI.OPC. 244-449»90 G PIATA 18.200 VAR.OPC. 982-0304
90 G PIATA 18.500 VAR.OPC. 450-124490 G BRANCÜ 18.300 VAR.OPC. 264-314290 G PRATA/HET 18.500 VAR.OPC. 392-892290 G IIANCU 18.900 VAI.OPC. 391-824590 0 AZUL 19.900 VAI.OPC. 224-484191 G PIATA 19.OU) VAI.OPC. 284-759791 G IRANCO 20.500 VAR.OPC. 392-892291 G MANCO 20.800 VAR.OPC. 450-100391 A IIANCU 21.500 VAI.OPC. 248-119291 0 AZUL HET 22.500 VAI.OPC. 594-196092 A PRATA/OX 17.000 «PIESTAC 234-990492 A PIATA 19.500 «PRESTAC 390-479192 8 PRETO 24.300 VAR.OPC. 450-124492 G IRANCO 24.500 VAI.OPC. 450-124492 6 AZUL/M 24.500 VAI.OPC. 594-929792 A PRATA 24.500 VAR.OPC. 323-942192 A IIANCO/OK 24.700 VAR.OPC. 288-424692 A PRETO/O» 25.000 VAR.OPC. 244-3200

BUGRE BABY 85 G VERHELHO 4.000 VAR.OPC. 450-1003
BUGRE BUGG 90 b BRANCO 4.200 LOHPLETO 561-5030BUGRE COTO 06 G VLRHLLHO 4.000 VAR.OPC. 3/1-86338UGRE COTU 90 G VERHELHO 6.000 VAR.OPC. 261-0370BUGRE EHIS 85 G VERHELHO 4.380 VAR.OPC. 359-2569BUGRE EHIS VI G C/REBUÍUE 2.VOU VAR.OPC. 266-4499FlAf 147 C B4 A AZUL 4.BÜ0 VAK.OPC. 594-iVòüFIAT 147 C B4 A VERHELHA 5.200 VAR.UPC. 273-4294FIAT 147 C 86 A BEGE 6.SOU VAR.OPC. 201-1145FIAI 147 C 86 A BEGE 6.5(10 VAR.OPC. 201-4545FIAI 147 C 86 A SEGE B.OUU VAR.OPC. 266-5162FIAT 147 C 86 A BEGE 0.000 VAR.UPC. 266-5162FIAI PICX- 86 A BRANCA 4.500 VAR.OPC. 226-4841FIAT PICK- 88 A VERHELHO 7.500 VAR.OPC. 390-1180FIAT SPAZI B4 A VERDE HEI 6.900 VAR.OPC. 264-6513GURGEL BR. 09 G PRATA V.VUO VAR.OPC. 266-1466GURGEL BR. VO G PRATA 12.500 VAR.UPC. 246-4336HIURA X0 89 G VERH/HE1. 53.000 COHPLETO 241-0241TANGER CAB 80 G BLGE 0.3OU VAR.OPC. 273 4294TAHGLR CAB 92 G AHARELO 13.00U VAR.OPC. 351-3U09

85 G HARRON 16.800 LOHPLETO 281-80/686 A AZUL l/.OUO VAR.UPC. 266-146606 A PRETO 1/.2ÜU VAR.OPC. /17-BU5586 A 8EGE 18.500 COHPLETO 234-323466 A CINZA HEI 16.500 VAR.OPC. 288-029085 A CINZA HEI 13.000 COHPLETO 226-771386 A VERDE 17.5Ü0 VAR.OPC. 234-323487 A CINZA HET 16.980 VAR.OPC. 281-434888 A BRANCO 16.500 VAR.OPC. 390-UB088 G PRETO 21.000 COHPLETO 294-7994
88 b CINZA HET 21.500 COHPLETO 351-179189 G CINZA 16.500 «PRESTAC 295-4240
89 A CINZA 21.000 VAR.OPC. 264-566(189 A CINZA 22.000 AR COND. 286-675090 G VERDE 29.80U COHPLETU 234-3234
91 G CINZA/OX 49.000 VAR.OPC. /17-B055
89 b PRAIA 22.000 VAR.OPC. 577-613490 G AZUL HET 22.UU0 VAR.OPC. 288-029090 b AZOL HEI 28.500 VAR.OPC. 594-1960
88 A PRATA 18.000 VAR.OPC. 201-U9V592 G IRANCO/OK 54.000 VAR.OPC. 717-0055
85 A CINZA 11.000 VAR.OPC. 359-9066
85 A VERDE HET 13.500 VAR.OPC. 594-1960

unevY
ttO SL B8 A BRANCAfílO SL 89 A PRETAAo SL 89 A BRANCA50U SL 89 A BRANCO

91 G PRtTO91 G PRETO31 89 b PRETA

LAOA LA1KA VI G AZULLAOA NIVA 91 G CINZALAOA NIVA 91 G BRANCOLADA STATI 91 G BEGE

Excelentes ofertas com ate

24 meses 
para pagar.

BANCO HOLANDÊS

Aymoré Financiamentos
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? Carro e Moto
SANTANA 92 OKM Todas

as cores e modelos, prontaentrega O melhor preço tioR.o CAROLI CAR Rua Ba• Mesquita. 1 32 PABX

JORNAL DO BRASIL

râo d»' Mei
264 B294

SANTANA Cl. 2 000 90 4
p qâs azul met. c/ar condmr hid , ótimo estado, rev
C^yaiantia Promoção CrS27 9jO 000. troca/financ
MESBLA VEÍCULOS Tel295 6887

SANTANA CL 88 Álcool,metálico, ótimo estadoTrata; Tels 275 6190/ 541579?
SANTANA Cl 89 CÍ
preto ònu 2 pts raridade
s/no*o troco fac 18mssàba
doat£18hs R Piauí 72 SANTQSttUT 289 5545

SANTANA CL 91 Gas. 2
pts compl. fte ant Ac trcAbto dom 18h PBX 541-1696 "LIAN

SANTANA. COMPRO!Todos os modelos Pago nahora Sr MARCELO 494
2100

SANTANA COMPRO — Pa-
flo á vista Rua Jardim Qotáni-co. 514 Tels 537-2613/286-0255

SANTANA EVIDENCE 89 -
Preto ònix álcool 4pts complde fábrica ót preço NORCAR494 2100

SANTANA GL 87/87 — 2 ptn elet v raib r may t fitas D 92
pg total Nov 92 lindo255 1718 S 15 milh R AnitaGanbaldi 91 Copacabana

SANTANA GLS 2000/92 -
Cm/a 2 pts comp tab 4000
Km rta garantia Troco Fin.
242 2002 RAPHA RIO Ab
Sàb Dom

SANTANA GLS 87 2 pts ardir etc completo f«ib pço rod
tr/fac Barào de Mesquita 205T 284 0944 JOCELYN

SANTANA GLS 89 - 2 ptsmet ar dir etc ót est pc rod exc
preço ir fin R Barão Mesquita205*264-0944 JOCELYN

SANTANA GLS !' 4 pts branco 1 9 milh

R. Bamblna, 86
266«70B9

^insaiJOCELYN
SANTANA GLS 91 2 pishidr '9000km ar d»r hidr etccompl ót est exc preço Trfac R Barão de Mesquita.205 T 284 0944 JOCELYN

? sabauo. •»() 5 92
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 M??5BFPre?0 suieito a alteracoes e a disponibilidade ^ ^fjUt-i^W nossos fornecedores ^ ^

SANTANA GLS 89 — Azulmetal gas 4 pts completo údor/o super novo ót preço T208 7847 TRADIÇÃO
SANTANA GLS 90 - 4 ptshidr, ar dir etc 11 OOOkm úndn ót pço tr fin 12x BarãoMeáquita 205 284 09.14 J0CEl.VN
SANTANA GLS 91/92 —
Compro para mou uso. pa-go 3 milh ac do morcado. T266-7059 Sr Amandio

SANTANA GLS 91 4p me-cáiiifco cond dir hidr gascompl fát) ót pço Barão

SJINTANfl/QUflNTüM 0 RIMPago 1 100 mil a mais na troca

R. Bamblna, 80
288.708»

SANTANA GLSi 91 C/4 000 Km. vermelho -Cri 45milh • 14 x 2 600 mil Ver etratar à R Pereira da Silva.100 - Laranjeiras
SANTANAS GLS 89 - 2
portas e 88 4 portas Completos excelentes tr/fin T 2880245/288 2349

^¦^dráJrv&L'
SATURN SL 1 92•: pts v opc o cores

US 31 000,
TEL: 224-OO07

7
SATURN SL 2 92•l pts v opc o coresUS 30.000,TEL: 224-9997

SAVEIRO 92 OKM Todosos modelos e cores. Prontaentrega 0 melhor preço doRio CAROLI CAR Rua Baráo de Mesquita. 132 PABX.284 8294
SAVEIRO GL 89
Branco, só 14 300 mil,
todo novo 537-4354
Epitácio Pessoa. 3872
SUl.AN 90 - Gas prata complIk.o couro ac trca excel est fin12> FUTURA VFlC f 32'j0745/4639

TANGER 90 GAS Cabrlet rodão igual Okm baratot'tx.o Av Prado Júnior, 238A542 1 946 RIO COPA

TEMPRA 0 KM
P.igo 1 100 mil a mais na troca

R. Bamblna, 88
368-706»

TEMPRA OKM — Todos osmodelos e cores Pronta en-trega O melhor preço do RioCAROLI CAR Rua Barão deMesquila 132 PABX 2848294
TOYOTA 87 JEEP CURTOÚnico dono, super equipVendo/ troco p/ Snveiro CrS33 milh Carlos. 239 2232

UNO MILLE OKM
Várias cores 17 000 000.00

R. Bamblna, 88
966>7069

UNO OKM — Todas as cores emodelos Pronta entrega Omelhor preço do Rio CAROLI CAR Rua Barão de Mes-
quita 132 PABX 284 8294

UNO 85 86/87/88/89/90 CSE 91 MILLE Raríssirrvo est.troco fac 18ms. sát>ado até18hts R Pioui, 72 SANTOSAUT 289 5545

TOYOTA PRÉVIA 92V opcion e coresUS 54.000,Tol: 224-9997

UNO S 89 Branca em excelente r*stado Aceito trocaCAROLI CAR Rua Barão deMesquita 132 F'AUX 2848294

UNO MILLE BRIO 91/ 91OKM Encosto cabeça, bcoreclinèvel. 5 marchas, gas. be
ge T 275 6190/ 541 5792

UNO 89 ATE 92 — Compro
pg 1 milh ac do morcado T.266-7059 Sr Santos sãbadoatò 18 h.

UNO BRIO 91 Preta. gas.4.000 km. novinha. sem igual'Troco/Fm 242 2002 RAPHA RIO Ab sáb/dom

I UNO 1.6R I

¦ C/TET0 SOLAR I
I TEL: 463-1587 I

701-1122 I

UNO CS 88
Azul excelente estado
TEL: 225-7200

¦„•; j.:;;,ví;>4y-r.;. ,|
» 'l ¦ ^•\í*' ','¦. ' "*r? '
UNO COMPRO — Pago ávista Rua Jardim BotânicoS14 Tnli 537 2B13.2B60255 
UNO COMPROI - Tod<»os rTHxielos. todos os anos SrMARCELO 494 2)00
UNO CS/85 — Vermelha, ra-dio, bom wtodo, particularCrà 8 000 000 00 Tel 2466190
UNO CS 90 GAS - 5 mor-chas cin/a metálico oxco-lonto estado CrS 15 200 milBotafoqo 551-3079 Cnstia

UNO MILLE 91 — Bege,compl. C/11 000 km, e OUTRO verde met . est 0 Ac
trc Abto dom 18h PBX541 1696 *LIAN

UNO MILLE 91 —
Bege equip novis
c/garant LOLA 266-
3200
UNO MILLE 91 Cor begeUNO 90/89 88 86 85 lindastroco fac 18 ms sábado até18hs R Piaui 72 SANTOSAUT 289 5545

UNO MILLE 91
G« c/11 OOOfcm sò 15 500 000.

R. Bamblna, 88
«66.7Q66

VENDE-SE - Santana
ano 84 álcool Tratar tol.
221-3022,

VENDE-SE - Variiint
ano 78 gusolina Tratar
tel: 221-3022

VENDO GOL 83 Cm/a álcool. particular Tel sáb edom 286 3521
VERONA 18 GLX 90Dourado mo: álc est 0 ac,trc. fin Abto dom/18Hs PBX541-1696 * LIAN
VERSAILLES 2 0 GHIA 91/92 OKM 2 portas, álcool,vermelho carnbndge peroli/ado T 275 6190/ 541 5791'

VERONA GLX 90 Completo rarisbimo estado lindo carrotroco fac 18 ms Sábado até18nib R Plílui 72 SANTOSAUT 289 5545
VERONA GLX 90
Novo c/garant LOLA
266-3200
VERONA GLX 90 — Umcodono completo gas cin/a me-tálico ar CrS 27000 mil D'Satamini 163 Tel 264 1921
VERONA GLX 90 — Vinhometálico, gas. compl de fábrica. ót preço Venha conferir'NORCAR 494-2100
VERONA GLX 91 — Preto,
gas compl c/6 OOOkm Ac/trc Abt1 dom/18 Hs PBX541 1696 'LIAN

VERONA LX 1 8 91dez 91 cinza na garanti*TriKO Fin 242 2002PHA RIO VElC AbDom

Fubi fabRA
Sáb

VERONA LX 90 Compl (-
) ar est 0 fin ac trc Abto
dom/ 18 Hs PBX 5-11 1696• LIAN
VERONA 92 Todos os mo-
delos e cores Pronta entrega.O n»elhor preço do Rio CAROLI CAR Rua Barão deMesquita 132 PABX 2848294

VE1SJULLES KOYKLE OKM
10 milh abaixo da tabela

R. Bamblna, 88
866-7066

••••••••••••••••••••••••*
; o KM - Todos os modelos, otimo preço,
e HANSAUTO R Vise Oe Caravelas. 55 T: 266-5162
•••••••••••••••••••••••«a

••••••••••• «^a •••••••••••
J V0YAGE LS 85 e S 86 - o•,¦ estaco

HANSAUTO R Vise de Caravelas. 55 T: 266-5162
••••••••••••••••••••«••a*
VERSAILLES 92 OKM Todos os modelos e cores Pronta ontrega 0 melhor preço doRio CAROLI CAR Rua B.iiáo de Mesquita 132 PABX284-8294
VOYAGE 9? OKM - Tíxtosos modelos e cwes Prontaentrega O melhor preço doRio CAROLI CAR Ru.i B,irào de Mesquita 1 32 PABX284 8294

/'^uárédn^L'
TOYOTA CAMRYU 92V opcion e coresUt 40.000

Tel: 224-9997

TOYOTA PASE0 92V opcion e cores31,000,Tol: 224-D0O7
TOYOTA 89 Branca comroda livre chassis longo u dono c '40 000 km t 208 7847TRÍ.OICÀO

u
UNO 1 6 R 91 Prata completc de fabrica Tei ?74^.»4d R Adalbefto Ferreira17? LePlon AUTONOMIA
UNO 1 5 R 88 o OUTRO 89Co^oH i )ar est o Ac!'•;, !.o Ap;o rtom 18h PBX541 1696 "LIAN
UNO 1 5R 87ar sup nova trcBoran.cn 51,

complJ.i'd«n53 7

TROQUE COM A GENTE

SEyjJSADOjl^^H

Para nós o

seu usado vale

muito mais!

—J0EEB333

Financiamento em ate
1 1 meses pelo Banco GM.

fMVj^

VEICULO
MARAJÓ
CHEVETTESL
CHEVETTESL
CHEVETTESL
CHEVETTE Sl
CHEVETTESL
MONZA SL 2 PT
MOÜZA5LÍ2!
pqíu^;»pie
PPÍWC5LJ!

ANO—MOD. COR

y/55 PRATA
85 DOURAI

PRATA
VERMELHO

COMB. EQUIPAMENTO

hll —

ÁLC. VIDROS VERDES
ÀLC VIDROS VERDES

Fhti

nZU!

Tfl

PREÇO
*290.000.00

11.S0.000,00
11.350.000,00
12.550800,00
mooo.oo

r icmvnw nh v."W

0iEV> j?VHVW ¦ JJ 'tV V

PROFISSIONAIS CUIDANDO DO SEU CHEVROLET

Rua do Senado, 329 • (Esq Av Mem de Saj
Tels 224-2000 - 232-5744 e 252-4825

HOJE ABERTO
ATÉ ÁS 18 HS

^ - H. '

VOYAGE 1 8 90 PLUScool. vtífmeho iv-roli.*23ÜOO KM Mrin.,0.. <tionais 201 228?r Anti.r.
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ÚLTIMA CHANCE!^

f 
ARRASADORES

/amo O Km oêêekb

1 SEM AUMENTO-f^^i
"KstnpFQ 

Ouro — completo — alcool

Tempra — Ar cond. dir. hidr. vidro eletr. rodas liga If r

MILLE • \ y -Vl-• 1 9.200.Q00,

UNO CS f''lA' 26.9QO.OOOr

UNO 1.6  -:.-T— . *..\..y.. 
J|r»yr 33-800,000,

PREMIO CSL 33.500.000,

PREMIO 39.900-000,'

<5 nrr\ jS*^00^ 19.900.000,

HP eletrico 22.050.000,

J Lf|«ltillF|^ftjSu) 19.400.000,

% ^y^P^^^Furgao  
19.400.000,

OPCIONAIS INCLUSOS
i

Usados

nota 1000

UNO MILLE 5M BCO ALTO C'SOM 90 91 BEGE 11 990 000
UNO MILLE 5M BCO ALTO. Ç/SOM 90/91 BEGE 15 ?90 000
UNO S GASOLINA COMPLETA 90'91 CINZA 16 590 000
PARATI CL NOVA 9V91 CINZA 26 800 000
IPANEMA SLE COMPLETA GAS 90'90 VERMELHA 29 900 000
YAMAHA TENÉRÉ XT 600Z 89/89 AZUL 10 990 000
PICK-UP LX 16 GAS EQUIPADA 91/92 VERMELHA 19 990 000
ESCORT XR3 COMPLETO VERMELHO 19 670 000
ESCORT XR 3 1.8 GAS. COMPLETO 89'90 CINZA 29 760 000
DEL REYGL 87/88 AZUL 13 690 000
CHEVETTE SL 87/87 AZUL 9 970 000
CHEVETTE SE 86/87 PRATA 9.980 000
SANTANA CL 89/90 AZUL 27.990.000
SANTANA CL 1 8 GASOLINA 91/91 VERDE 39 950 000
KOMBI GASOLINA 90/90 BEGE 22.490.000
OPALA DIPLOMATA 4 PORTAS 89/90 BRANCO 34 990.000

UNO CS VERDE 11 990 000.
UNO CS 88/88 VERMELHO 11 950 000,
UNO S GASOLINA 89 90 VERMELHA 15 970 000.
UNO MILLE 90/91 BRANCA 14 990 00CL
UNO MILLE BCO ALTO 5' M Ç/SOM 90 91 BRANCA 16 990 000,
UNO MILLE BCO ALTO 5' M Ç/SOM 90 9: BEGE 16 840 000.
UNO MILLE BCO ALTO 5' M CSOM 90 91 VERMELHA 16 970 000.
UNO S GASOLINA COMPLETA 90/91 CINZA 17 890 00a
UNO S GASOLINA COMPLETA 90 91 CINZA 17 960 000,
UNO CS 1 5 GAS EQUIPADA 92 92 CINZA 26.990 000,
UNO 15 R 89/89 VERMELHA •6 950 000
UNO 1 6 R GASOLINA Ç/AR 90'91 CINZA 27 990 000.
PRÊMIO S 85 65 AZUL 8 990 000.
PRÊMIOS GASOLINA 90'91 CINZA 20 990 000,
ELBAS GASOLINA 90/90 BRANCA 16 990 000,
UNO MILLE BCO ALTO 5' M C-SOM 90'91 BEGE 16 490 000,

MONZA CLASSIC 2 PT AS. GAS 88/89 CINZA 29 500.000
ESCORT XR3 COMPLETA CONVERS 90'90 BRANCO 42 900 000
CARAVAN COMODORO COMPLETA 86'86 PRETA 17 990 000
TEMPRA OURO 91/92 PRATA 62.990 000

A LÍDER de mercado é

UNO MILLE BCO ALTO 5' M C-/SOM 90 91 CINZA 16 850 000,
UNO MILLE COMPLETA 90/91 CINZA 16 990 000.
RORINO BRANCO 9 990 000,
ELBA CSL GASOLINA OKM 92/92 27.900 000 <- 18 X 750.000.00

APENAS ALGUNS EXEMPLOS

VOCE DE ALTO ASTRAL
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sua concessionária
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binados 
na

Fabri

Ávdas Américas, 10.605

PABX 325~443?,
Veículos Novos 325-308/ e 4433

Veículos Usados 325-3121 e 4433

Pecas Genuínas 325-108 e 44-33

Serviços de Oficina 325-4433

Consorcio e leasing325-4433 e 308*

TELEX: 2135842

FAX 325-205S
I

SABADO DE 8 AS 20 H — DOMINGO ATE

I
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d
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SEMPRE, CONFIRA!
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0 MAIOR E MAIS VARIADO ESTOQUE.

PRONTA ENTREGA DE VERDADE. 
•

A MELHOR ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

E FACILITA PARA VOCÊ

TODA LINHA BOHB OKM
1

' 
SUPER AVALIACAO DO SEU USADO MA TROCA

' 
LEASING FIAT EM 24 MESES p/ PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.

' 
FINANCIAMENTO EM ATÉ36 MESES. 

' 
ACEITAMOS TODAS AS CARTAS/CRÉDITO CONSÓRCIO

J*2&»
Tempra

anua
No maior show-room
do Rio de Janeiro.

Venha conhecer

SUPER LIQUIDAÇAO

VOCÊ PEDIU, NÓS REPETIMOS

CZ$cl> z&orrief

MARCA/MODELO

UNO S ÁLC.

UNO CS ÁLC.

UNO 1.5 R C/AR ÁLC.

UNO 1.6 R GAS.

UNO 1.6 R C/AR GAS

UNOMILLEGAS.

UNOMILLEGAS.

UNO MILLE BRIO GAS.

PRÊMIOS 4 PTS ÁLC.

PRÊMIO CS ÁLC.

PRÊMIOS GAS.

PRÊMIO CS GAS.

PRÊMIO SL 4 PTS ÁLC.

ELBA CS 1.5 ÁLC.

ELBASÁLC.

PICK-UP HDLX GAS.

PICK-UP HD GAS.

FIORINO FURGÃO O KM GAS.

ESCORT XR3 CONV. C/AR ÁLC.

ANO COR

88 BEGE

88 BEGE

88 VERMELHO

90 PRETA

90 PRETA

91 BRANCA

91 CINZA

91 CINZA

88 PRATA

88 CINZA

90 PRATA

90 AZUL

90 VERDE

86 BEGE

88 BRANCA

90 PRETA

91 PRETA

91 BRANCA

89 BRANCO

DE

12.950.000

13.450.000

17.450.000

23.350.000

25.650.000

16.650.000

17.750.000

19.850.000

14.350.000

14.750.000

19.850.000

21/450.000

20.450.000

10.350.000

14.550.000

16.650.000

18.850.000

20.000.000

32.450.000

POR

11.950.000

12.450.000

14.950.000

19.950.000

22.950.000

15.950.000

16.950.000

18.950.000

13.450.000

13.450.000

18.950.000

19.950.000

17.950.000

9.450.000

13.450.000

15.450.000

17.450.000

18.950.000

29.950.000

LIGUE: 546-8555 E 541-9243

3.0 — V.6
O CARRO DOS SEUS SONHOS
MERECE SER ENCOMENDADO.

DISPONÍVEL NAS CORES PRETO C/BANCOS EM COURO
E CINZA METÁLICO

ACEITAMOS ENCOMENDA

ATENÇÃO TAXISTAS

UNOS. ELBAS E PRÊMIOS
COM OU SEM INJECÀO ELETRÔNICA
PARA ENTREGA IMEDIATA

Financiamento pela Caixa Econômica.

Isenção total de impostos.
Entrada parcelada.
Financiamento total pelo Banco Fiat.

PEÇASEOFICINA FIAT.

Pt AN T AO SAB A TF. AS H> H
PARA SER yiÇOS RAPIDC>S
TROCA DE PEÇAS 1 INSTAI ACES D!
ACESSí )RIOS
OFICINA: 546-0566/546-8585
PEÇAS BALCÃO: 546-8534/546-0533
PEÇAS ATACADO: 542-01 94
/546 - 8531/542-6 74 2.

fireítonc
PARA TODA LINHA FIAT
PREÇO A VISTA. CARTÃO OU EM ATE 3 PAGTS
Cr$ 115.045,96
(S-211 145SR13 PARA UNO MIllE)

PROMOÇÃO ESPECIAL
VÁLIDA ATE (U/06
24% DE DESCONTO PARA
pagt0 Avista.

PLANTAO DE OFERTAS VEÍCULOS: SABADOS E DOMINGOS ATE 18H

UTILIZE A CONDUCÂO DE CLIENTE Delsul»
A mnior concessionário Fiat o Alfa Romeo no RJ.

/ CO*Cl ÍÜOMWU
atinaAuíomove*» s.m.

vV / iremos
>A t ale voce 1

nnnn
patrocinador oficiai

ECO 
'92

Av. Rio Branco, 257 - Centro Tels: 262-8089/262- 8132/546-8523
DE 2* À 6'1 DE 8 ÂS 20H. SÁB. ATE ÀS 14H. E DOM. ATE ÁS 12 H.

546-8585 f AX

í' ^ -»

R. Gal. Polidoro. 81 - Botafogo Tels: 546-8500/541-2149/546-8585

DE 2 ' A 6 ' DE 8 AS ?OH SAI1 E DOM DE 8 AS 1 8H

P A t )DR 546-85 I E- Y Cl DE I .' t

ELSUL É FIAT É DELSUL É FIAT É DELSUL É FIAT É DELSUL É FIAT É DELSUL É FIAT É DELSUL"

I

o o
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Green Coast: 
qualidade 

a 
preço 

baixo

Totalmente 

vendido. n Rcsulcm uil
Surnmcr Coast toi mais um grande
sucesso de lançamento da Encol. o

que <i leva a lançar o segundo empreendimen-
to da Gerarão "Coast*", o Resulcncial (íreen
( iiiisl. Eles irão caracterizar a Barra da Tijuca
por seu conceilo original, com sua arquitetura
pós-moderna.onde as linhas arrojadas combi-
narâo nobre/a com conforto e pralicidade.

São 23 andares de 2e 3 quartos com suítes,
dependências completas, além de uma ótima
planta, onde não existe desperdício de áreas
de circularão e o aproveitamento dos espaços
é integral, possibilitando vendê-lo pelo menor
preço da Barra da Tnuca. Dentro de uma alto
padrão de qualidade, o empreendimento tem
muito mais a oferecer aos tuturos clientes.

(PuK. i)

As prestações não

aumentam se o seu

salário não aumentar

Concreti/e 

o seu sonho da casa própria,
com as novas condições de compra e
formas de pagamento que a Encol

criou para você. futuro cliente. Através desse
plano, suas prestações não aumentarao se o
seu salário ntin subir, o que lhe permitira "se

programar** e pagar suas parcelas com como-
didade e segurança. Ainda j*>r esse inovador
plano, o cliente poderá utilizar seu carro,
telefone ou imóvel usadoivmo parte do paga-
mento. Conheça as excelentes condiçoes de
compra e de valorização de seu novo aparta¦
mento. (/'íí.v--'

Encclcria Ucrcncni ilc ln\c<inl<>rcs

Imóvel a^ora já
tem rentabilidade e

liquidez garantidas

m
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A tranqüilidade de comprar

com a certeza de 
poder pagar

Com 

criatividade 0 maio-
rrs facilidades. a Lik o!
lançou, ''iii todo o Pais.

um plano de v endas que possibili-
!a a ai|Uisisão do sua casa pr<'pria
F. um piani • \ Itad ¦ j'ara a tealuiu
lie (/<» 1 hcníc e de modo cjuc e le
ci ncrc'!/e a ,. :r.pra da m 'radia <
um negocio de sucesso. O tuturo
. In nu- agora ;a pedi- ter a cerli /a
de Ci 11,; rai seu apartament' e
pai^a-11 ^ com ír-anifuilniatic.

A empresa lem buscado a di-
mmuição dos cuslos. através do
Jesi n\ olv imento di- novas teono-
logias. compra di grandes \oiu-
mi s di materiais |x>r e\.: a com-
pra recente de 220 elevadores) e
treinamento de mão-de-obra. o que
esta permitindo-lhe olerecer aos
clu niesapartanientoscom pregos
abaixo dos praticados no mercado.

Atinai, o setor imobiliário t \:tzi-
conliahilidade na hora da compra
di se u mii »v ii r si 'mente uma em-
presa com a solide/ da Encol pode
garantir• iht .simultaneamente.m •
guraiiyi. ijuahdadi e pri\os kn-

Melh<ires aIturna11 va.s
do mercado

A grande novidade e que o
Iuturo clienk' lera a opção de su.is
; n sta^-iH s ruu> aumentarem si o
s, u salário rum aumentar, durante
a ci nstriii,';! de seu apartamento.
f'i ii n '• piano de \endas. o cli-
ente r.ai pagara intermediárias, as
parcelas das chaves e nem as do
contrato, tornando a compra ainda
mais viável e facilitada. Ele tam-
bem pode ser usar seu carro, tele-

Agora cliente compra

e vende na Encol

A 

Encol está criando
mais um serviço de
atendimento ao clien-

te. Existem proprietáriosde ler-
renos que os permutaram por
apartamentos com a empresa.
Há também clientes da Encol
que, por vários motivos (como
mudança de cidade, etc.), de.se-
jam vender seus imóveis. Ora.
quem melhor para prestar um
serviço de qualidade a estes
clientes? Pois bem, a^ora a
Encol tem esse novo serviço,
eliminando as incertezas e dú-
vidas dos clientes.

Somente a Encol pode ofe-
recer esses benefícios a os clien -

res, que serão assessorados por
uma equ ipe própr ia e experien-
te da empresa com 55 profissio-
naisde vendas. Ela irá orienta-
Io através de seus conhecimen-
tos mercadológicos, do projeto
e da construção. Realize mais
um bom negócio com seguran-
ça e tranqüilidade. Empresa
séria e tradicional, a Encolpos-
sui uma carteira de ÍO.Ü(K) po-
tendais clientes. .4 loja está lo-
calizada á rua Marquês de São
Vicente, 99 -próxima aoShop-
ping da Gávea e o telefone e5l l-
3355. Ligue-nos ou venha visi-
tar-nos. Se for de sua conveni-
ênciu, nós iremos até você.

Cobertura

\ ditado pelo I »epto 1 "omerv ia! da
KN( '()| s. \ f-ji^cnharu.

("omereio r Industria
kua I aufo Mui ler andar

t 1 orce Rio Sul)
I cl 11Cl ) 54! *53" 541 533"

Projeio < »raíieo e Supervisão
ii.ii. ksudii) I.I DA.

Rua Joaquim Silva. 1 1 sala
i <i i>21 J.Í: JUS

Jorn Rrsp Henrique Reisehhauer
ki ».• Pri.t i- i >k i KJ
fJctrôniea INI < )}*RIN* I

lntormaiiea 1 ida
lei (101 ) W41
h otnlito A< I R I ()
Impressão PRM í )

tone ou imo\ ei usado ci>:i : 'mia
de pagamento.

Com a entrega das chaves, o
cliente !a lia ii r.i III. ns di Te \ ..
par-se i'1'lll o p.tgalin IIi¦ d 1 ..
guei. C aso seia n:on próprio,
você contara com unia boa tonte
de renda, ao aluga-lo. Assim p ide -
ra "se programar" sem ler que se
apertar para pagar suas parei ias e,
conlortavelmente. vai abatendo o
resíduo, de acordo com ] s' s.ii.i-
rio. premiaçoes. etc Se houver
aigum res:..:.'-, n sidu.i!. a Eiu oi
ira retmanciá-lo em 12 meses. A
parcela do tinanciainento sera rea-
li/adadiretami nn pr pria i n
presa ou através de um agente ti-
nanceiro. com pra/os de ate 20

,i:i. «s. (i cliente t.iniN ;i ; * 'der i
utili/ar as varias tacihdades de
novo plano de vendas em outras
unidades da Encol.

1 lei! I<n -m 1 i tr.pr.irum i| ar
tament o e. ali H1 da pi 'ssi d' *>.i .
.1 arte de Jar segurança .i tamiha e
um tuturo mais tranqüilo aos nos-
sos t ilhos. lmo\ el: o primeiro pas-
si» para quem deseja uma vida
me:h. ti ci m . • >n! «ri.
CiMi: vju.itro ítMas de \ endas
Barra da IijUca. ( »a\ i a. I pailellia
e Tití' Ji K Sul ' ci nsuít
res imobiliários e tres gerentes,
nós estaremos a sua disposição
: ara i:;! T-ria Io s i'!i CC11 • re.iil-
/ar I rneih T conij ra.
1)1 SOI I JA. DISOI E i N' 1 >L.

Investidor: ganhar ou ganhar

a. nv Mil erva do. segundo

residir e >s |Ut s ,0 , :: :v,
a pi ícaç. i • de capitai -\ ll.ci .
sempre atendeu o primeiro segmen-
to. 1'nou uma ;ji a j \aO itada
para suprir a expectativa do segun-
do.

Para esli . a I IK :: .1 : .1 :;s
trutora do Pais e detentora de apro-
ximadamente 35'V d(Miiervado
carioca, es;., lançando unia :u \a
modadlidade de nnestimento: a
aphv"aVj"ão em imóveis, eoiü rcnla-
hiluloilc e Ihjuiilf: garantidas. A
cada lançamento da empresa.«1 m-

estidi>r ;«'dera ptar pi r a; arta
mentos de alta vjualidade. a [>reços
menoresijueosdi mercado \ pre-
\ isao de entrega e de 30a 4()meses.
-\o levantar .i estrutura de concreto

e I .livrn.itl.i.o üli ai ri/ar 1.
pp >{x>rcionando liKTona liora da re -
\enda. \ roíM rciali/açao pudera
!iv*ar a cargo da empresa, que pro-
piv'iafa a ¦ investida>r a utih/açaoue
sua estrutura de l-.^as. c orretores e
pu bl ivldade.

-\ grande \ antagem do plano e
que. nt* Caso de o imo\el Iiao ser
rev endido v"om a rapidez desejada
pelo investidor, a Encoí garante a
reci >n i pr a da unidadi I:. garantia d^»
que !a 11a\ a: <i lufuulc:.

Com a enaçao dessa niAa (n -
rencia. reali/a-se (1 sonho di- todos
.smsestid res g.,r,iiar u ganhar

Vaie • '• r ar is -ecrüti s pi s ju:s.,s
ei ¦ adi . di :i. -tis» trair.r
o in.oN.el o nnestimento de maior
valori/açao e segurança.

A sabedoria de nossos a\os ja
apontav a nessa direção.

Disque Encol~7J

VENDAS

Loja Barra  494-2233
Loja Ipanema  267-8843
Loja Gávea  511-3355
Torre Rio Sul  542-6888
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Green Coast: 
preços 
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aos do mercado
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Residencial Greett Coast é o mais novo projeto da
geração "Coast"que está sendo lançado pela Encol
na Barra da Tijuca, uma das áreas mais valoriza-

das do Rio de Janeiro. Com base na procura de aparta-
mentos de 2 e 3 quartos, a Encol projetou um empreen-
dimento que atendesse essa demanda. O imóvel destaca-
se pela arquitetura arrojada e pela combinação de cores
e formas numa região nobre, aliando funcionalidade e
conforto à necessidade de uma melhor qualidade de vida.

São 

23 andares dc 2 c 3
quartos, ti >dt >scom sui-
te. varanda c depen-

déncias completas. alem dc
uma ou duas vagas na gara

gem. 0 imóvel tem ainda qua-
tro coberturas duplex de 2
quartos e outras quatro de 3.
alem de arca comum,
plavground. salão de lestas.

uma piscina para
adulto e outra ínlan-
til. churrasqueira e
vestiários masculino
c feminino. Contan-
do com o que ha de
mais moderno na cn-
genharia nacional, o
Green Coast terá três
subsolos para as ga-
ragens dos morado-
res. estacionamento
para motos e visitam
tcs. além de bicicle-
tario. antena parabó-
lica e gerador de
emergência.

Com um sinal de
CrS 7.6 milhões*
você |ií pode morar
no seu sala e dois quartos,
com uma bela vista para o
mar. A 500 metros da praia e
próximo aos principais shop-
pings. restaurantes, escolas,
supermercados e teatros da
Barra, o Green Coast locali-
/a-se num terreno dc 3.656
metros quadrados. O condo-
mínioserá todo lechadoecom
uma guarita na entrada princi-
pai. visando sua maior segu-
rança.

Os preçt is e condições ote-

recidos pela Encol são os ma is
flexíveis e estão abaixo dos
praticados no mercado; po-
rém. caso essas propostas não
o atendam, venha visitar-nos
e estudaremos a sua. Na Encol.
existe sempre a possibilidade
de uma composição. Afinal, o
cliente é o mais importante
para a empresa.

* preço do apartamento 207
(tabela de ahril)

m
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Atendimento ao Cliente

Informatizar para

atender melhor

Atender 

seus clientes cada
vez melhor, com mais r.i-
pideze eficiência. Para al-

cangar esse objetivo, a Kncol está
concluindo a automação da Ge-
rência de Atendimento ao Cliente
(GERAC).

Formada |xir 10 gerentes, cada
um com um número limitado de
clientes em suas carteiras, a gerên-
cia visa atendê-los melhor, com
conforto e comodidade. Assim,
cada cliente tem si u gerente ex-
clusivo, que lhe informa sobre os
valores de suas parcelas, as \ anta-
gens das antecipações, o estágio e
visita as obras, assinatura do con-
trato. etc.

Sc você preterir, marque uma
hora com seu gerente adjunto ou
então ligue para ele através dos
teletones 542-67 10 e 54 1-3699 t
fale di' suas dú\ idas. C um a inlor-

matizarão da gerência, o atendi-
mento ganha em agilidade e quali-
dade,com a resposta chegando em
poucos minutos.

Pratic idade

Semanalmente, os gerentes
participam de reuniões em que são
sanadas ,is falhas e adquirem no-
vos dados como. por exemplo, so-
bre o andamento d.is obras. As
sugestões dos clientes têm contn-
buído decisivamente para o au-
mento da eficiência no atendimen-
to. A mala direta d.i empresa leva
informações gerais ao cliente,
como as tabelas de descontos do
mês em caso de antecipações, da-
Ias e hilários dos plantões aos
sábados e boletas bancárias para o
pagamento das parcelas em agen-
cias. facilitando a vida do cliente.

$]

Antecipação Encol =

Tranqüilidade + Lucratividade

Quando 

você quita Ioda ou
parte de uma parcela t utu-
ra da |Klupanyi i u d.. !i-

nanciarnento do seu imóvel, esta,
na realidade, ta/endo um grande
iii gi >cio i st.i investindo > m seu
patrimônio, que tem garantia de
LjU.ilidade e valorização, reser\ an-
do para si um tuturo mais tranqui-

celas. Com este desconto, o di-
nheiro que você aplica em anteci-
paçáo rende tanto ou mais que
qualquer aplicaç.ii- ! iliani i tr.i se
iiura.

\ I iH"ol esta ot erecendo, ale o
'»i <>'. v. n • '

roa ata .i miiH i| .i ,.t< ; >;

^Parcela "T'a.xa ^
Jun92 3,85%
Jul "2 7,54%
Ago/92  1 1.10';
Fev 93 IS,70%

^Mar 
"3

m

Atendimento ao Cliente
Gerência de Atendimento a Clientes: 542-6710/541-3699
()bs Através destes dois telefones, os clientes poderãoobter intorma-
ções referentes a andamento de obras, pagamentos e quaisquer outras

\^du\ idas sobre o seu empreendi mento.  _

SAINTGOTHARD
Estrutura e alvenarias estão
prontas. Emboço interno e ms-
talações prediais estão sendo
executadas.

COSTA HI .ANCA:
1 jis Palmas e Ibi/.a
Está em fase de conclusão.

• . J|m "
M i I ¦ »| » ¦* lp. i

MONTE CARLO:
Constante e Toulouse
Em fase de conclusão.

SA1NT MARCEL
Estrutura, instalações prediais e
alvenarias prontas. Contra pisos,
emboços interno e externo estão
sendo executados.

—7=-*v

Zll.
COSTA DO SOL:
Capri. Napoli e Sorrento
Está em fase de conclusão.

I.YON
Em fase de conclusão.
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I» Soutien
c/Lycra"

sr Artemis

Calcinha

Artemis

Calcinha

19.990

2SP ••••:
«33^1

J0MiijE

MlHulR

r»rtRtnm
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Soutien
de Algodão
c/ Lycra* Marcyn

Calcinha
de Algodão
c/ Lycra'- Marcyn

Soutien
d Lycra*
Triumph

Calcinha
d l.vcra'
Triumph

Calcinha
c L>cra'
7 riumph

Soutien
c Lycra
Ho pe

í*lPlfSÍIÍ:

mm



Calcinha
100% Algod
Extra Plus

Calcinha
100rc Algodão
Hope

Produtos Carrefour.
Qualidade Carrtfi-ur

Calcinha

Soutien
c Lvcra*
Triumph

i Calcinha
100% Foliamida
Hope

Ias até 13/6/92

Cartão Carrefour.
Compra tudo o que o Carrefour vende
À vista ou a prazo
e sem burocracia na hora cie pagar.

WHf3T7IP

yiBTTliT?

3
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fTm OOCESdlversos [771 LEITE DE COCO SOCOCO [07! LEITE CONDENSADO MOQA [771 BATIDA MARAVILHA [771 CANJICA branca 500g ¦ YOKI [771 AGUARDENT E VELHO |
! L--I Pacote com 50 unldaries 200ml I395g - NESTLt I—-J COCO • 900ml 1211 ULI BARREIRO 9?0 ml I

4 950 1.990 2.890, 5.3501 1.150, 2.950,

I' 

' '  foFl LICOR DE PESSEGO [7r7| AMENDOIM cru 500g ¦ YOKI
[37] LANCHE AMENDOIM H^l MISTURA PARA BOLO TORRONE MONTEVERGINE I MARAVILHA ¦ 900ml LiilJ [771 CONHAQUE y M'l—l Calxa com 12 unidades L_J SANTISTA 500g saborcs 1 Con|unto com 3 unidades C iQn — • _ L_LI PRESIDENTS ••¦ vt.i ?¦/* \ I

5.900, Hon 1-690' 90, 4-390< rr\ I
[77] Avulso 2.4yU,cadn [El BATIDA MARAVILHA [771MILHO para plpoca \ I /'l-__ fngl BISCOITO MILHO PREMIUM 1 AMENDOIM - 900ml LHil 500g ¦ YOKI [771 SACO para plpoca , /

490 foil OOCES »ortldos • TRIUNFO 1 E RECHEADO CHOCOLATE/ C 7QO -a r\r\r\ I Pacote rem 50 unidades m B' 1 Calxa com 50 unidades MORANGO 200g -BAUDUCCO u' .990 1 OHH r r m Ir^TI COCO RALADO SOCOCO ~7 /IQA -j Onn ' l.'UU, "
1 100g ' . HOU, | . jy U C,Ida [oH COPO plastico para chopp [771 AMENDOIM pacole 200g* Avulso 1 300ml Pacote com 50 unidades |u^ r-7-1 PIPOQUEIRA polida

2.390, 170 4.600, 1.690,c-"a Ta1™*
 [771 FANDANGOS MILHO/ 14.900. | /COPO plSstlco para qucntao Oil PRESUNTO 100g1 e batldas 50ml Pacote com r\r\f\ \ ft/50 unidades .290,cndn \ J

1.000, doritos queijo/natural toog ifjB

1\ --f BrAS'jANDo E^V^tPWwJ

iSi^k'WrTS I 
E""jS«To« ATEN^AO (| 

3,00

(ft <$k 38fc» m HHH I A GRAfurs ^LHO S' Compare antes de comprar.

.• >,
'V,,: t

1 Suntistu

S(intistti<zz

Simtistuçssz)mzm

¦ji>

'rÁ*">
i@ía«3QI
assaoi

cada
Avulso

2.390

SÃO JOÃO

ÍqY| BANDEIHOLA dü papel tJe sedal——' barbante com 10m
2.100,

[^Jl LANTERNA V pequena P 38
1.900,

r—n LANTERÍJA bola media ü 1(
1.900,

GUIRLANOA trevo C 10
1.500,

rrri CHAPÉU com trança
H 2.900,

28.000,

CHAPÉU malandrinho

fJJI CAMISA XADREZ manga longa
L-—I Tam 1 a 3 anos

I CALÇA jeans com detalhe
I Tam. 1 a 3 anos

(T7T1 CHAPÉU desfiado
H 480,

h ] I CAMISA XADREZ manga longaL—Ji Tam 4 a 10 anos
16.900,

h 2 I CALÇA jeans'Tam 4 a 10 anos
23.700,

I. o 1 CHAPÉU com babada^ 2.500,

% 114 I VESTIDO CAIPIRA manga longa
J L__l com culote - Tam 1 a 3 anos

23.000,
rn VESTIDO CAIPIRA manga longa

'sem culote • iam •» a 10 anos
24.000,

(ir l LENÇO com retalhos
U 3.500.

MOKt.I.1 í •

mmm

^¥%f^7ÍTstWM* a • uíl17|[.

'andanaos: Ccrtíos

L2£j

fSfpmMzn .

|01 I DOCES diversos1 Pacote com 50 unidades

4.950,
1^7] LANCHE AMENDOIM'—J Caixa com 12 unidades

5.900,

fôj] COCO RALADO SOCÓCO' 100g

(73n LEITE DE COCO SOCOCOL_J 200ml

1.990,
[771 MISTURA PARA BOLOL—J SANTISTA 500g - saboressori idos

2.490,cadn
í^f] DOCES torlldos - TRIUNFO' Caixa com 50 unldadot

7.490,

|q7 1 LEITE CONDENSADO MOÇA1 395g • NESTLÉ
2.890,cnda

0TORRONE 
MONTEVERGINE

Conjunto com 3 unidades

j BISCOITO MILHO PREMIUMI E RECHEADO CHOCOLATE/MORANGO 200g -BAUDUCCO

| BATIDA MARAVILHAI COCO - 900ml
5.350,

I LICOR DE PESSEGOI MARAVILHA - 900ml
6.490,

I BATIDA MARAVILHAI AMENDOIM - 900ml
5.790,

0COPO plástico para chopp
300ml Pacote com 50 unidades

1 assando

4.600,
r^l COPO plástico para quentãoL_J e batidas 50ml Pacote com

50 unidades
1.000,

S^Spí1""-
«ssSRsg;.

IQ01 CANJICA branca 500g • VOKI
1.150,

j^j AMENDOIM cru 500g - YOKI

2.490,

[77] MILHO para pipocaL^J 500g • YOKI
1.990,

Jõgj 
AMENDOIM pacote 200g
1.690,cnda

rrri fandangos milho/
LliiJ PRESUNTO 10Og

1 .290, cada

Q7j DORITOS QUEIJO/NATURAL tOOg
1.690, c»iln

ATENÇÃO

Compare antes de comprar.
Esles preços, aqui anunciados,
poderão estar ainda menores
nas nossas to]as caso qualquer
concorrente tenha tentado iguala-los
Nossos preços somo
sempre os menores

AGUARDENTE VELHO
BARREIRO 920 ml
2.950,

CONHAQUEPRESIDENTI
4.390.

',3 ' PRESIDENTE 9 ' 'rui ^'*

0SACO para pipocaPacote com 50 unidade*
1.200.

rn PIPOQUEIRA polida11 PANELIK
14.900.

PSP5
^3^

p s"jÜNlM°S
7.900.

-OJAS AMERICANA
Sempre o Menor Pr cm

^2

0

19

0
@



r..' CON JUNTO em moleton ! I'i l' VuS -

28.800:• Vestuario Ir 
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A VENDA NAS \ j| I?05 do fj :': 'X9 ' HGrande do ^¦H ~Jl^MBiBBi ¦
santa catarina )/ asHffisJ? ^#F /rrri ¦CIDADES DE SAO PAULO •/ $MM>W f ^±J / I > ^ ¦
(CAPITAL) E RIO DE lMf / "' t ¦JANEIRO(CAPITAL). '^S0| ' 

/ J BfflB '""*/ "T^ ¦
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fw] 5^L i^ES&tefc. BONEOUINHOS PIPITICOS SACOLA COM 4 PEG A3 SACOLA COM 3 PEQAS
m SBBma/ ESTRELA SORflDAS • TINO SORTIDAS • TINO ^T'

H 
^^S® I7 

!'500,"/? 

-^¦Shbbib^H
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- 
Sr

«"il> '-ggggajgf ¥PL*P- 
"ffe

""  
* '• ¦—• --|nI 1

rrri BALAO llso n» 6 Pncolc ITT BALAO ondulado llso : ' GUARDANAPOSNACK ' ' TORMINHA de papel nv " ^-'^ fc 
SVjl01, com 12 unidndQs 02 i Pncote com 12 unldndos 1,3. LEVE 1 D PAGUE .w. Pncoto com 100 unldades 4^4 " - ^

¦a t-\ r\ r\ J rI r\ r\ r\ nns coros rosn, a/ul o briinco ¦ ¦JF"'K ¦ - ' ¦¦- ™ C
1.900, 1.700, 2.900, 600 *- ? «

1 FORMINHA dp papcl n- ' KIT copo plnsllco c pn7lnl\n n7" PRATO plnsllco Pncole com • - COPO plastlco 200ml. Pacole
05 Pncoli1 com 200 unldades 06 Pacoto com 12 unldades ,u' , 10 unldades nas corcs rosa. .u0 com 50 unldades nas corcs

nas cores azul rosa e branco o/~r»r» azul e branco rosa. nzul e branco PUZZLE MICKEY-FORMULA TRENZINHO DOS BICHINHOS
7rn ^.bul), A 7nn Q OHO E DISNEY BURGUFR GROW BRIAL

I./UU, o.^uu, q nnn cuda 11 900 wxxmmmm^GARFO plastlco Pacote ' n KIT pralo e garlo transparente , 1 PRATO de papelao n- '' CANUDO plastlco Pacote *
com 10 unidades nns cores [' , Pacole com 10 unidades. I Pacote com 10 unldades L__.com 40 unldades *-«,*•»'*•¦•; >mtKt* {>»**«** W!^r#«*^rtB>rj89m-js«»- rnmrnuattk n 1 n 11 mmilii MWHillU'inii'lHi] ' ffffilTT" r »r  •-• - st iinilinMnMwr"—IWff •rosa, azul e branco 2 

500, 
850 400 ,' ^^L!|jjM

13 C^tOCO^LATE^ qrariulaflo 90g .in unldades cores snrlitliis 

^^ 

^

/^/'t'. -'Vs Iff^ 'j^'!' ¦* Q OCA TIC O T i C O 

'^10 

tJ A C C/RRINHO DE FEIR A ELK BONECOS COMANDOS
||.V Mk v «¦£* W ••"' 'l^SSS. WMMmt I^.OOU, BAHDEIRAWrES O nnn TERMOR • GULLIVER .jOT

tj&A:er 
30.000, 8-0UU' 10.900, cad. SB

mesa! ^<i^

.- 

-¦¦£ TANQUE ANIQUILADOR COLE^AO ZOOTALKERS
C0NV,TE 

_ 2T000, 24.950, cad.

r* 
aV 

-^\^k """

<*!,/; -i ri"™°"°os ^W' 
l^p

-V,1* """• " V ra
4. 1.800, -

CARRO NIKO TEC TOY PORSCHE CARRFRA RFtlf A BORDO GROW
^ak\ y ".>•• • r? Contro'e rf»moto com fto l_.. J FRICQAO - GLASSLiTF ^ /> ^ <-*

^ 27,950,,... 14.000, 10.900. 
—

*£& A fnccfto • MAC LAREN A FRICQAO
^ 1Q nrn W GLASSLJTE

"™ 19 950... 14.000.

CONJUNTO em moleton
Tam 4 a 10 anos

westuâri©

Infantil

RLUSAO em moleton
Tam 4 «t 10 anos

CALÇA em moleton,
Tam 4 o 10 anos

CONJUNTO em moleton
Tam 1 a 3 anos

JAQUETA acoichoada com
capuz Tam. 1 a 3 anos.

SO A VENDA NAS LOJAS
DOS ESTADOS DO RIO
GRANDE DO SUL. PARANÁ,
SANTA CATARINA E DAS
CIDADES DE SAO PAULO
(CAPITAL) E RIO DE
JANEIRO (CA PI TAL).

DLUSAO em moleton
Tam 1 a 3 anos

CALÇA em moleton
Tam 1 a 3 anos

CAMISETA manga longa.
Tam P/M/G.

CULOTE sem pe moletinho.
Tam P/M/G.

CALÇA em malha acoichoada
Tam P/M/G

JAQUETA em malha
acoichoada Tam P/M/G

SO A VENDA NAS LOJAS
DOS ESTADOS DO RIO
GRANDE DO SUL. PARANÁ,
SANTA CATARINA E DAS
CIDADES DE SAO PAULO
(CAPITAL) E RIO DE
JANEIRO(CAPITAL).
CAMISA manga longa
Tam 4 a 10 anos.

iPÜI

SACOLA COM 3 PEÇAS
SORTIDAS ¦ TINOSACOLA COM 4 PEÇAS

SORTIDAS - TINOBONEQUINHOSPIPITICOS
ESTRELA

r—] FOR MINHA de papel n9 3
_ . Pacote com 100 unidades

nas coros rosa, azul e branco
GUARDANAPOSNACK
LEVE 4 e PAGUE 3BALÁO ondulado liso

J Pacote com 12 unidadesBALÁO liso ntf 6 Pacote
com 12 unidades

COPO plástico 200ml. Pacote
com 50 unidades nas cores
rosa. azul e branco

"~I PRATO plástico Pacote com'' 10 unidades nas cores rosa.
azul o branco

KIT copo plástico e pazinhaPacote com 12 unidadesFORMINHA de papel n9 6
Pacote com 200 unidades
nas cores azul, rosa e branco TRENZINHO DOS BICHINHOS

BRLALPUZZLE MICKEV-FORMULA 1
E DISNEY BURGUF.R ¦ GROW

cudaCANUDO plástico Pacote
com 40 unidadesPRATO de papelao n9 3

Pacote com 10 unidadesKIT prato e garfo transparente
Pacote com 10 unidadesGARFO plástico Pacote

com 10 unidades nas cores
rosa, azul e branco ,-XTEWCAO1

PAPEL para bala. Pacote com
48 unidades - cores sortidasCHOCOLATE granulado 90g

FESTA DA XUXA para10 crianças (10 copos.
10 pratos, 10 chapéus.
10 enfeites de mesa.
10 convites e 1 boneco.
GRÁTIS 1 LINDA SACOLINHA

BONECOS COMANDOS
TERHOrt - GULLIVERCARRINHO DE FEIRA - ELKATICO TiCO MONACO

BANDEIRANfES
cada

FESTA ECOLOGICA DO CHICO BENTO
para 10 crianças (10 copos.10 pratos.10 chapéus.10 enfeites de mesa,10 convites e 1 boneco

GRÁTIS 1 LINDA SACOLINHA

COLEÇÃOZOOTALKERSTEC TOYTANQUE ANIQUILADOR
ESTRELA

CONVITE

MINI BRINQUEDOS
sorlidos
Pacote

RFOÉ A BORDO GROWPORSCHE CARRFRA A
FRICÇÃO • GLASSLiTFí»moto coi

MAC LA RE N A FRICÇÃO
GLASSLÍTE

'u

[10]

0
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C"*Vv 107i J. . . com estampa. Tnrn. P/M/G
0 ® ' 24.500,-

a
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;
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.;
. PSCO^^ • ¦ COBERTOR • PARAYBA ' ' KIT docorado ' FRALDA LiRIO ¦ CREMER M* ALMOFADAS sortidns nJ MERCADORIA 36 BABADOR psl.lmpnrlo

^ \l\ C*» .°UC Qnn ROLLER CATS J>L P.co.e con, 5 unldad., ^gOQcad. "AOENTRbGU, 2.400,
6.30°' 16.900, 7goo ggoo, >3yuu<

- ' FITA LEUKOKREPP : ' CABIDE bebc ' CHUPETA Cartel., MORDEDOR BICHINHOS • ; MEIA bebe - TRI-FIL
\/ i'jCREMER L^LJ Embalagem com .ua. com 2 unldades /I QCn cilda '2 200, coda

nrn 3 unldades O CfiH .C7v»W, '

^ 

^ 

^ 
^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

2'50^^ 

^

GONECA DOCINHOS MAGICOS
ESTRELA

31.000, 
cad.

;01^ CALQA ENXUT A 
Q2) 

CHOC ALHOS^oM'dQ5 ^2 
0^)00^ 

0AG

BANHEIRA piastica ^i ,U^jfar PLASVALE \ - -i ¦ i

K.: w'.- 9.9oo, ^
»<ifi cad8 , -c-a ~p—, >£?? t . K

M
fe, JP"-* roF % f m M:COLE^AOTIC TAC - PAPABOL SUPORTE p«r» tunhfln fSSSF- 1 ^¦S^W MKE9V *91

E^TvOSSAURO ESTRELA 29.900 _ _ _ ®V cot1 capa/ simple* Paeote om "?

30.000. 25.900. 6 900. 7.800. 9 gQ0

CALÇA jeansTnm 4 a 10 anos

23.700
PIJAMA infantil
Tam 4 a 10 anos

14.500 cada

MEIA calça acrílico
infantil - TRI-FIL

12.500
[ MEIA esportiva infantil^7 Embalagem com 2 peçasTRV-F1L

4.950,
fTT] MEIA calça Infantil

l transparente-TRI-FIL
3.000
MEIA soquete com punhorendado Ref. 5180 TRI-FIL

3.500

MEIA escolar TRITIL

2.200

• $>.' ffl l

WÈÊàfoÊ

CALCINHA infantil
cada

TOP e CALCINHA infantil

5.800
CUECA infantil

FWilÃ
TÊNIS cano baixo
Tam 16 ao 22
16.900
TÊNIS cano alto
Tam 16 ao 22

17.900
TÊNIS com cadarço
Tam 20 ao 27

14.900

,7; MACACAO longo com capuz
J Tam P/M/G
28.300
MACACAO longo
Tam P/M/G
24.000

CONJUNTO em moleton
com estampa Tam. P/M/G

24.500

NAO

DADADOR estampadoMERCADORIA
NAO ENTREGUEALMOFADAS sortidas

3.900, ciKla
FRALDA LÍRIO • CREMER
Pacote com 5 unidadesKIT decorado

ROLLER CATSCOBERTOR • PARAYBA
2.40016.900 6.9007.900

MEIA bebê - TRI-FIL
2.200, cada

MO ODE DOR BICHINHO
4.950,cnda

CHUPETA Carteia
com 2 unidadesCABIDE bebê

Embalagem com
3 unidades

FITA LEUKOKREPP
CÍLl CREMER

2.6002.950 cada
2.500

W&jWI

BONECA DOCINHOS MÁGICOS
ESTRELA

cada
i SACOLA BEBÊ BAG
20.000,

CHOCALHOS sortidos
BANDEIRANTES
6.900, cada

CALÇA ENXUTA
lisa e estampada
2.950, cada

BANHEIRA plásticaPLASVALE
9.900,cada

COLEÇÃO T IC TAC PAPABOL
PAPA MOSCA.DOM ARGOI.AO
E OVOSSAURO ESTRELA

SUPORTE par» banheira
FRALDA r st am p »d a
Pac ote r orv S
un»r1a<1r^

JOGO OF BERÇO
Sirrpl^R

TOALHA
COT» C flPcJ/29.900 PRIVADINHA PIPINELA ELKA

25.90030.000 6 900 7.800cada

0
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GREAT VOICLS
OF THE CENTURY

I

K »
f) <

SLF1TANFJO BOM DEMAIS BERDINE STFNBERG MAYSA SÉRIE INESQUECÍVEL BILLY VAUGHN AND SUCESSOS DOS CARNAVAIS BEETHOVEN
GRANDES BOLEROS HIS ORCHESTRA DE TODOS OS TEMPOS OVERTURES

MH8G9 I ©'" li'

R 
r*Mf

SÉRIE INESQUECÍVELCAETANO VELOSO
|c;ai wiovt k.w )1

TOQUINHO E VINÍCIUS SÉRIE INESQUECÍVEL CHOROS SADAO
O POETA E O VIOLÃO E CMORINHOS WATANABE

PEDRINHO MATTAR BILLY VAUGMN ANDPIANOMANIA HIS ORCHESTRA GAL COSTA CANTAR CAETANO VELOSO JOlA JOÃO GILBERTO ELBA RAMALHOEDU LOBO CAMALEÃO REMEXER

MP
CHITÁOZINHO E XC^.OROOS MENINOS DO BRASIL THE BEST OF DOMINGO BILLIE HOLIDAY LEILA PINHEIROOUTRAS CARAS MARINA - TODAS LEOGANDELMAN THE ESSENTIALVISÒES PAVAROTTI

1I

CIfS
POR APENAS

16.900
J

cada

CD'S
POR APENAS

13.500,ca'a

BBHHHKSSKffii8®!ÍSlS3ra
LUCIANO PAVAROTTI RIO SHOW FESTIVAL BILLIE HOLIDAY RADIO CORSÁRIO

WÊÊÊmmimmimammmmmmÊÊÊMÊÊiaÊmÊmimmmmmÊmmÊmiKÊHsmmaiammaÊmmÊaÊmBÊÊKm
JORGE BEN JORA FESTA DO BONECO XOU DA XUXA SEIS MPB 4 SAMBAS AMAZONAS FAMlLIADA MINHA TERRA JOBIM

\"
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IP® Pfci
II WL It fer 3

LOUIS ARMSTRONG IT S RAP TIME

rm

EMlLIO SANTIAGOAQUARELA BRASILEIRA I DE NOVELASO MELHOR INTERNACIONAL MARIO LAGONADA ALEM TANGOS DE Ml VIDA GOLDEN BOYS AO VIVO GOOD TIMES 2

tmmsmsmmtmw

CARTUCHO PARA MASTER SYSTEM"THE FLINTSTONES" - TEC TOV
134.900,

FITA PARA VÍDEO
BERNARDO
E BIANCA
ABRIL VÍDEO

f 79.000,

WÊmmmmmmmÊÊÊÊmaÊÊmMBimÊmiammÊMmÊmmimKmsBmÊtmmmMffl:
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FITA PARA VÍDEO • ABRIL VÍDEO
75.000,cniin

,0-3v
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MINI GAMES
LINHA DISNEY TEC
35.900, coda

raaUBHBMBBHBHBHn

PORTA CD S
7.500,

OS CDS UTILIZADOS NA FOTO SÁO VENDIDOS SEPARADAMENTE

1 
RADIO PHILIPS - 2 faixas AM/FM. antena
telescóplca. leve. excelente recepção.
Entrado para fone de ouvido

03
PHILIPS

65.000,

[Õil RÁDIO RELÓGIO PHILIPS ¦ 2 faixas'AM/FM, despertador bip ou musical, tecla
soneca, elétrico ou á pilha
109.000,

[771 TELEFONE LENOXX IMPORTADO
1 Modelo PH-316 Padrão pulse e tone

Leve e resistente Garantia total
GRÁTIS TOMADA ADAPTADORA
99.000,
TELEFONE LENOXX IMPORTADO Modelo

1 PH-300 Modelo concha paro mesa ou
parede Teclado com Iluminação, tone e
pulse Garantia total GRÁTIS TOMADA
ADAPTADORA

f.

85.000,

j CALCULADOR-J 4 operações, r
super leve e p
18.000.

j CALCULADORA AR 8001 DISMACI 4 operações, raiz quadrada e memória,
super leve e pequena com 8 dígitos

06 j LIQÜIDIFICADOR S BRITANIA - forte e' possante. 3 velocidades, copo em
plástico cristal
45.000,

1 PILHA DURACELL com 2 unidades* Pequena Media Grande
3.900, 7.900, 9.900,

] 
LÂMPADA incandescente
OSRAM
40w 60w 10Ow
1.100, 1.100, 1.500,

] SECADOR STYLER SET FAET
600w de potência Bivolt Adaptador paraescovo Seca e modela com agilidade.
GRÁTIS 1 BATON COTY GIRL
59.000,
BEAUTY CARE
com massageadfaciais e llxador
GRÁTIS 1 BATC
39.000,

r^~| BEAUTY CARE FAET Conjunto de beleza1 com massageador. espalhador de cremesfaciais e llxador de unhas Garantia totalGRÁTIS 1 BATON GOTY GIRL

r"n LIQÜIDIFICADOR PREMIER WALITALJ Modelo com deslgn avançado.sistema detrova de segurança, 3 velocidades, motorsuper forte Gorontlo totol
84.000,
DUCHA SS NYL
3 temperoturos,
DurAvel e reslst
26.000,

£yj 
DUCHA SS NYLON CORONA
3 temperoturos. oguo quente e forte jatoDurável e resistente

QUEREMOS

MELHORAR!

POR ISSO PRECISAMOS DE SUA OPINIÃO.
Procure em wssas lojas o folheto FALE CONOSCO
preencha-o com suas criticas e sugestões
Sua opinião e importante para aue melhoremos
ainda mais nosso atendimento
FALE CONOSCO!
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PHILIPS
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PHILIPS

MAIS energia.
DURACELL MAIS economb.
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Tendo comprado nas Lops Americanas, qualquer oferta deste encarle, por um preço maior qi»e em outros estabelecimento devolvemos a diferença

LOJAS AMERICANAS
t «;!#» on<- ale o ..i> para os s equates ostados e pad* ->r tegrante dos s**qu-nt«?s or~,a«s i ¦ '<t>una da • a'de > ('•% i > .vv >'• '•
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