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União paga
dia 4 a Ia

parte do 13°
A primeira parcela do 13" salário

dos servidores federais será paga no

dia 4 de novembro. No próximo dia

29. será entregue às unidades paga-

doras o folheio de pagamento, con-

cluido ontem pelo Serviço Federal

de Processamento de Dados. Tam-

bém dia 4 serào pagos os venci-

mentos referentes a outubro, com

aumento para várias categorias,

devido a reajustes nas gratifica-

çòes. Os ministros receberão CrS

39 milhões. Em dezembro, os apo-

sentados receberão, junto com o 13".

a primeira de 12 parcelas de atrasa-

dos relativos ao reajuste de 147%.

Tabelas
na página 7
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COTAÇÕES

As novas piruetas
grupo Intrépida Trupc estreia seu

novo espetáculo, que combina circo e

teatro. Os números conseguem

agradar a crianças c adultos. (Pãg. 16)

Virtuoses na Sala
Hélio Delmiro loca eom

convidados na Sala Cecília Meireles.
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DÓLAR

Comorcial (compra) CrS 7.510.32

Convorcial (vond.i) CrS 7 510,40

Paralelo (compra) CrS 8 ooo 00

Paralelo (vonda) CrS 8 150 00

Turismo (comprai CrS 7.790,85

Turismo |vonda| CrS 7 885.23

TAXAS REFERENCIAIS

Oo Juros (TR) 25,07%

Diàrm(TRD)  1059437

UNIF

P/IPIU residencial CrS 101 679.17

P/IPTU comercial e torntonat,

ISS o Alvará CrS 119 432.57

Taxa do Expediente CrS 23 886.51

salário mínimo

Outubro CrS 522 186.94

UFERJ
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UÊtijê"/' O deputado Aloísio Oliveira é contido ao tentar revidar o tapa que levou

O protesto dos sindicalistas teve apoio dos estudantes caras-pihtadas

Acesita

pode ter

leilão

cancelado

hoje

? O leilão de privatização da

Acesita. realizado ontem entre

protestos e agressões, poderá
ser cancelado hoje se não hou-

ver demanda para a compra

das 381 milhões de ações ordi-

nárias que não foram arrema-

tadas. Para tentar deter sozi-

nha o controle, Usiminas

elevou em 50% o valor minimo

(CrS 2.7 milhões o lote de mil

ações). A esse preço foram vendi-

dos apenas 61.8% da oferta. (Ne-

gócios e Finanças, página:

Collor agora joga culpa em
Ladrões fazem

mulher gastar
Cr$ 10 milhões

Rendida perto de casa. na Ilha do

Governador, a médica Sônia Scrpa

dc Souza. 29 anos, foi obrigada por
dois homens armados a gastar quase
CrS 7 milhões no supermercado

Frccway, na Barra da Tijuca. com

bebidas, um aparelho de som c um

receptor dc TV. Os assaltantes ainda

voltaram à casa de Sônia, de onde

levaram jóias c USS 400 (cerca de

CrS 3.2 milhões). Depois, fugiram no

Gol da médica, abandonada na Fa-

vela dc Parada dc Lucas. (Página 13)

IPM indicia

150 soldados

pelo massacre
Os 150 soldados que estavam na

linha de frente da invasão promovida

pela PM ao Pavilhão 9 da Casa dc

Detenção de São Paulo, onde morre-

ram 111 presos no dia 2 de outubro,

foram indiciados ontem por crime ile

homicídio no Inquérito Policial Mili-

tar que apura o massacre. Os oficiais

que comandaram as tropas serào en-

quadrados por crime de responsabili-

dade. segundo o coronel Luiz Gonzaga

de Oliveira, que preside o IPM. (Pág. 6)

Benedita e

Maia empatam

em novo Ibope
Em sua segunda pesquisa divulga-

da após o primeiro turno, o Ibope

confirmou um empate técnico entre os

candidatos Benedita da Silva e César

Maia. Foram entrevistadas 1.200 pes-
soas entre os dias 16 e 18 e. de acordo

com o instituto, se as eleições fossem

hoje 40% do eleitorado votariam na

candidata petista e 38% no cândida-

to do PMDB. Indecisos e votos nulos

e brancos somaram 22%. (Página 13)

ESPORTES

Senna na McLaren
Ayrton Scnna apareceu dc bom humor,
ontem, em Suzuka. Japão. O piloto tinha
um segredo: vai renovar com a McLaren

pata 1993. (Página 20)
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Dia difícil no surfe

Os brasileiros terão um dia difícil no

Alternativa Surf. O melhor duelo será entre

Teco Padaratz e o tricampeão mundial

Tom Curren (foto). (Página 20)

Show de

Flying Finn
Flying I-mii deu

show no

apronto final

paru a Copa

ANPC. Montado

por Juvenal

Machado da

Silva, o alazão

fez um ensaio

brilhante.

(Página 18)
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O sexo de Madonna
0 livro Sex. de Madonna. traz

lotos ousadas e provocantes, mas __,<,

ptirnoclkftès. para evitar que a autora sofra

processo por pornografia.

Para as
magras

,, As calças.
' 
boca-de-sino

ou pata-de-
elefante estão

de volta.

Essa nosta-

Igia dos

anos 70.

porém, só cai

bem nas

mulheres

jovens ou

magras.

'Songbook' de Gil
Aimir Chediak lança segunda-feira

o songbook de Gilberto Gil. em dois
volumes. Além de um pacote com três CDs;

Gil por vários artistas.

Fernando Collor chegou a Presi-

dència da República ajudado por
Paulo César Farias, o PC. responsa-

vel pela arrecadação do dinheiro que
financiou sua campanha eleitoral.

Agora, suas esperanças de voltar ao

cargo, do qual foi afastado no dia 30

de setembro, acusado dc corrupção,

recaem novamente sobre o amigo

PC. í: ele o culpado de tudo. segun-

do a defesa prévia que os advogados

de Collor. José Guilherme Villela e

Evaristo de Morais Filho, encami-

nharam ontem ao Supremo Tribunal

Federal, PC é acusado nominalmen-

te de ter traído a confiança do amigo

Fernando Collor ao administrar
"fontes 

legítimas dc recursos", for-

madas por dinheiro que sobrou da

campanha eleitoral. 
"O 

presidente é

inocente", disse Villela.

A defesa de Collor tem um docu-

mento principal de 50 paginas c oito

anexos. Os capítulos maiores tratam

de PC Farias, fontes legitimas. Ope-

ração Uruguai e cheques fantasmas,

que os advogados preferem chamar

de fictícios. Em conversa com o co-

lunista Carlos Castello Branco. Col-

lor admitiu que anula ha muito a

esclarecer no episódio, mas 
"cabe 

a

PC Farias e a BrasiPs Garden expli-

car tudo quanto extrapola os fatos

de seu conhecimento e sua responsa-

bilidade". Pedro Collor. cujas decia-

rações deram origem à CPI que
afastou o irmão da Presidência, che-

gou de Miami e estranhou o fato de

PC ainda não ter ido para a cadeia.

(Pág. 3 e Coluna do Castello. pág. 2)

Pesquisadores

testam vacina

contra câncer
Pesquisadores americanos da Uni-

versidade de Stanford obtiveram

bons resultados com uma vacina

contra o câncer linfático, elaborada

a partir de células retiradas dos tu-

mores de pessoas atingidas pela
doença. De nove pacientes testados.

sete apresentaram melhora e tiveram

o tumor reduzido, Segundo os cien-

listas, a vacina seria capa/ de desen-

eadear a resposta iniunológica c erra-

clicar o tumor do d^me. (Página 12)
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Collor acha que se

defendeu de tudo

O 
presidente afastado

Fernando Collor está

certo de que. respondendo

ao questionário do procu-
rador-gcral da República

que lhe foi encaminhado

pelo Supremo Tribunal

Federal, produziu desde

logo defesa cabal e docu-

mentada contra as acusa-

ções que com base no re-

latório da CPI geraram a

denúncia por crime de

responsabilidade a que
responde no momento pe-
rante o Senado Federal.

Admite Collor que há

muito ainda a esclarecer

nos episódios catalogados

pela CPI mas que isso nào

lhe diz respeito. A PC Fa-

rias e a Brasil'* Garden

cabe explicar tudo quanto
extrapola os fatos do seu

conhecimento e da sua

responsabilidade.

Somente agora com pie-
no conhecimento dos fatos

arrolados pela CPI e da

documentação em que se

fundamentam as conclu-

soes pôde constatar a exis-

tência de ações de PC Fa-

rias que o levam a admitir

ler aquele seu antigo com-

panheiro de campanha co-

metido faltas graves e abu-

so de confiança. Pelo que
ele fez de errado deve res-

ponder. O presidente afãs-

tado diz que nunca antes

afirmara tal coisa a respei-

to daquele seu amigo por
recear cometer com ele o

mesmo tipo de injustiça de

que se achava vítima. Só

agora sabe que PC se des-

mandou.

Ouvimos essas e ou-

iras declarações do presi-
dente afastado num en-

contro na casa de um

amigo comum durante o

qual quis manifestar sua

satisfação pela conclusão

da sua defesa, como se

sabe confiada aos advo-

gados José Guilherme
Vilela e Evaristo de Mo-

rais Filho. A documenta-

ção da CPI foi. segundo

ele. examinada por peri-
tos que em alguns casos

modificaram ou refuta-

ram análises dos técnicos

convocados antes pela
CPI. A resposta aos que-
sitos da procuradoria
contém em substância a

defesa que na próxima
segunda-feira seus advo-

gados apresentarão á co-

missão especial do im-

peachment instalada pelo
Senado.

Collor diz-se de cons-
ciência tranqüila. Está
certo de que demonstrou
a correção das suas con-
tas, basicamente cobertas

pelo empréstimo realizado
no Uruguai segundo nor-
mas vigentes na época e só
recentemente modificadas

pelo Banco Central. A le-

galidade da operação e
sua legitimidade estariam

plenamente demonstradas
e o montante do dinheiro
obtido por esse emprésti-

mo cobre perfeitamente as

despesas da Casa da Din-

da e as despesas dele e da

sua família.

Admite o presidente

que há registros inexplicá-

veis mas fora do âmbito

da sua responsabilidade,

PC Farias, BrasiPs Gar-

den e quem mais for

apontado como autor de

irregularidades que res-

ponda por elas e ofereça

as explicações que puder.
Da sua parte estaria tudo

claro e nào apenas por
alegação mas por com-

provação minuciosa de

tudo quanto foi feito e de

tudo quanto foi gasto.
Acredita ter demonstrado
e comprovado que as des-

pesas de sua responsabili-
dade foram cobertas com

os recursos daquele em-

préstimo.

Collor sabe que o pro-
cesso de impeachment é

basicamente um processo

político, mas acha muito

difícil que o condenem de-

pois de conhecida sua de-

lesa. Perguntado por que
nào apresentara antes essa

defesa, respondeu que so-

mente 12 dias depois de

afastado da Presidência é

que tomou conhecimento

efetivo das acusações que
lhe foram feitas e do ma-

terial que a título de prova
foi acumulado pelo inqué-

rito parlamentar.

Alega ainda o presiden-
te afastado que o despa-

cho que no passado man-
dou arquivar a denúncia
contra o ex-presidente Jo-
sé Sarney. dado pelo pre-
sidente em exercício da

Câmara dos Deputados,

fundamentou-se no pare-
cer que declarava a im-

possibilidade do processo
por não haver lei que re-

guiasse o dispositivo

constitucional, Tal situa-

ção persiste, o que nào

impediu que no seu caso

se tocasse o impeachment
mesmo sem lei. Havia a

prévia decisão política de

afastá-lo do poder.

Agora com o que acre-

dita ser a evidência da au-

sência de delito não pode
admitir que a decisão poli-
tica prevaleça sobre o sen-

so de justiça dos seus julga-
dores. Collor nào admite

renúncia nem como hipó-

tese. Seja qual for o desfe-

cho desse processo ele está

bem consigo mesmo e dis-

posto a esperar o tempo

necessário para que seja

julgado sem ira e sem pai-
xào. Sabe que está ameaça-

do de ficar fora da vida

publica por oito anos se
assim entenderem seus juí-
zes mas diz dispor de tem-

po e de ânimo para aguar-

dar a sua oportunidade.

Informado de ter tido
seu nome vetado por
concessionária de televi-
sào para figurar num

programa de entrevistas,

Fernando Collor disse

que isso nào o surpreen-

dia, pois espera que a mi-

dia lhe dê um tratamento

discriminado daqui por
diante. No entanto, ami-

gos seus se propuseram a

sondar outras emissoras

quando nada para defi-

nir a extensão do veto. Se

a demarche apurou ine-

xistir veto ainda ontem

poderá ele ter aparecido

em alguma tela de televi-

sào.

Caixa em crise desperdiçou dinheiro
¦ Psicanalista e empresa receberam CrS 1 bilhão, mas obras de moradia pararam

liRASll.lA — Mergulhada nu

maior crise cie liquidez dos últimos

anos, que determinou a paralisação
da construção de 400 mil casas po-

pulares cm todo o país, a Caixa

Econômica Federal gastou recursos

significativos para contratar, sem

licitação, serviços de terceiros para

as áreas de saúde e de formação de

seus funcionários na gestão do ex-

presidente Álvaro Mendonça.

Em setembro, por exemplo, a

.Caixa contratou a psicanalista a',*-

gentina Cintia Mônica Polonsky,

ao preço de CrS 85 milhões, para
ministrar curso de duas semanas

sobre as Conotações psicológicas da

Aids. Oito dias depois, a empresa

Prnxis-Slstemas Gerenciais foi con-

tratada por CrS 1.322 bilhão para
treinar pessoal de agências em aten-

dimenlo qualificado a clientes.

Pessoal próprio 
— Os dois

contratos, publicados no Diário

Oficial da União nos dias 9 c 15 de

setembro, foram realizados sem li-

citação e somam CrS 1,4 bilhão,

suficientes parti a construção de 50

casas populares padrão Cohab, A

Caixa tem instrutores para treina-

mento de pessoal e profissionais
treinados pelo Ministério da Saúde

para prevenção da Aids. Entre os

140 profissionais de saúde da Cai-

xa, 45 sào psicólogos e todos lèm

acesso ao Programa de Combate á

Aids do governo.
Pelo cachê, Cintia Polonsky, que

lem especialização nos Estados

Unidos, promoveu 2 semanas de

palestras para duas turmas de 25

participantes, perfazendo 80 horas/

aula. Cumprindo o dobro dessa

jornada, um professor dá Funda-

çào Educacional de Brasília, com

formação superior, inclusive em

psicologia, ganha pouco mais de

CrS 2 milhões por mès. Embora a

segunda turma só agora esteja rece-

bendo as aulas, o pagamento de

Cintia foi efetuado cm setembro.

Explicação — "Os 
cursos são

de extrema importância para a po-
lilica dc pessoal da Caixa e os pre-

[ 111/ AM!'*•>:') ¦ l.- .'.".lá.'

Mendonça sem justificativa

ços combinados sào de mercado",

garantiu o chefe do Departamento

de Recursos Humanos, Marco An-

tònio Lopes, responsável pelas con-

trataçòes. Lopes esclareceu que a

remuneração líquida de Cintia Po-

lonsky ficou reduzida a CrS 65 mi-

Ihões. Os dois cursos, justificou, es-

tão previstos no Acordo Coletivo

firmado com o Sindicato dos Ban-

cários. Quanto a Praxis. Lopes ex-

plicou que a ausência de licitação

deve-se á notória especialização da

empresa, detentora de programa

exclusivo com metodologia sob me-

dida para treinamento e aperfeiçoa-

mento de recursos humanos,

O mesmo departamento firmou

ainda dois contratos, em agosto- .•

setembro, com o especialista em

open Carlos Alberto Decotelli, por

CrS 400 milhões, igualmente para
treinamento de pessoal. Como nos

demais casos, a contratação foi lei-

ta sem licitação. Um dos cursos.,

ministrado para 10 turmas dc 20

alunos, abordou o lema Política.

monetária e encaixe bancária, consj-

derado extemporâneo c desnecessá-,

rio por técnicos da área. já que p

encaixe bancário, por exemplo, c

estabelecido pela matriz e por tiú-

mero limitado de funcionários.

Pedro estranha que PC esteia solto
mjr SnoPnulo —Carlos Goldqriih

SÃO PAULO — O irmão caçula

do presidente afastado, Pedro Col-

lor. chegou ontem ás 7h30 a São

Paulo, no vôo 767 da Transbrasil.

procedente de Miami. Pedro,

acompanhado de sua mulher, Ma-

ria Thereza, veio ao Brasil visitar a

màe. dona Leda, internada no lios-

pitai Albert Einstein, e negociar os

direitos do livro que pretende lan-

çar sobre as relações do irmào-pre-

sidente com Paulo César Farias c os

acontecimentos que culminaram

com seu afastamento.

Ao desembarcar no Aeroporto

de Guarulhos, Pedro Collor disse

que acha curioso PC continuar sol-

to. Para ele, a expectativa de ver PC

Farias preso é a mesma que tinha

quando fez as primeiras denúncias,
"Se 

necessário for, darei algumas

informações a mais a respeito do

seu /'("'. ameaçou. Ao ser pergun-
lado quando tornaria públicas es-

sas novas informações, respondeu:
"Vou 

aguardar. Há informações

que preciso checar."

Para Pedro, o impeachment do

irmão foi uma vitória da democra-

cia. 
"A 

lei está sendo cumprida."

Ele disse que nào acredita que não

haja envolvimento de Collor com

PC c que está curioso, 
"como 

todo

o Brasil", para saber como o presi-
dente afastado vai tentar provar
sua inocência. Pedro garantiu que
nào teme a volta do irmão à Presi-

déncia. 
"Só 

receio que seja feita

alguma coisa contra a lei."

Sua mulher. Maria Thereza, fa-

lou rapidamente sobre o impeach-

meni do cunhado, que nào conside-

ra uma vitória do marido. 
"Foi

uma vitória da democracia", disse.

Ela se queixou de que ficaram sozi-

nhos. 
"Não 

há muito apoio da fa-

milia". explicou. Maria Thereza

disse que a vida da família em Mia-

mi está difícil, mas aos poucos vai

melhorando, 
"As 

crianças estào na

escola c estamos fazendo amigos",

contou. O casal pretende passar uns

dias em Maceió e deve voltar a

Miami na terça ou quarta-feira.
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CONSULTE SEU AGCNTI Dt VIAGENS

Pedro Collor reafirmou que fará novas denúncias con ira Paulo César Farias

À procura de co-autor
Duas editoras paulistas. Record

e Grupo Ahril, estão no páreo da

disputa pela publicação do livro de

Pedro Collor. Com todas as chan-

ces de escrever um hesl-seller, o ir-

mão caçula do presidente afastado

escolherá um co-autor para co-

mentar os falos. no aspecto politi-
co e social, com base nas informa-

çòcs reveladas por ele c que deram

origem ao processo de impeach-

mem de Fernando Collor. 
"Quero

um sociólogo ou um grande jor-

nalisla, ainda nào sei bem, Essa

pessoa tem que ser capaz de anali-

sar tudo isso do ponto de vista

histórico, com total liberdade pa-

ra fazer seus comentários e emitir

opiniões", disse Pedro.

O empresário acredita na pos-

sibilidade de editoras do mundo

todo, principalmente de paises la-

tino-americanos, se interessarem

pela tradução do livro logo depois

da publicação no Brasil, ainda

sem data prevista. Com a ajuda do

amigo e empresário do setor imo-

biliário, Osmar Carneiro. Pedro

Collor manteve contatos com edi-

tores paulistas para estudar as

condições de realizar seu projeto.
"Espero 

que venda bastante",

torce Pedro.

A mulher de Pedro. Mana The-

reza. está entusiasmada com a idéia

do livro. 
"Vou 

ajudá-lo porque te-

nho boa memória", disse ela, que
desta vez desembarcou no Brasil

sem as saias curtas que a tornaram

famosa. Preferiu calças compridas

pretas. Thereza revelou que alguns
"amigos"' 

tentam se reaproximar

do casal. 
"Agora 

que o Fernando

caiu querem voltar para o nosso

lado?" disse ela. fazendo um gesto

negativo com o dedo.

Acompanhado da mulher. d.\ ir-

mà caçula. Ana Luiza. dc Osmar

Carneiro c de um casal de amigos

- um grupo constante durante

suas visitas a Sào Paulo —, Pedro

almoçou no restaurante La Tam-

houille, onde foi bastante assediado

pelas freqüentadores.

Luto por Ulysses rio sábado
? BRASÍLIA - O presiden-
te Itamar Franco anunciou on-

tem que mesmo sem encontrar

o corpo, vai decretar luto ofi-

ciai de oito dias pelo desapare-

cimento do deputado Ulysses

Guimarães a partir de amanhã,

ás 8 horas. Itamar explicou que

O luto só será decretado no sá-

bado porque há esperanças de

o corpo ser encontrado 
"As

buscas prosseguem e ainda há

expectativa de o corpo do de-

putado Ulysses Guimarães ser

encontrado", sustentou.

Joaquim sai

do PFL e se

diz aliviado
RK'11 l- — Contrariado com a

decisão do PFL de não apoiar o

presidente Itamar Franco, o go-
vernador Joaquim Francisco

anunciou ontem seu desligainen-

to do partido. Os 18 deputados

da bancada governista na Assem-

bléia Legislativa e os secretários

estaduais apoiaram a decisão. A

bancada federal, formada por 14

deputados, ainda não se pronun-'
ciou, mas è certo que pelo menus,

nove deles acompanharão o go-;
vernador.

"Foi 
uma decisão madura, ob-,

jeto de amplas discussões. Sinto-

me aliviado e de bem com a mi-

nha consciência"', disse Joaquim

Francisco. O governador nào

pretende ingressar em nenhum

partido por enquanto e orientou

seus correligonários a permane-
ceiem no PFL. aguardando o

desdobramento dos fatos.

O governa-

PREFEITURA
DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO À POPULAÇÃO

Comunicamos a transferência da Secretaria Munici-

pai de Administração, que funciona na Avenida Presi-

dente Vargas nn 914, para a Rua Afonso Cavalcanti n°

455, prédio anexo ao C.A.S.S. (Centro Administrativo

Sâo Sebastião) na Cidade Nova. O atendimento ao

público será interrompido, devido á mundança, no

período compreendido entre 26 de outubro e 16 de

novembro. Os órgãos descentralizados da Secretaria
Municipal de Administração, como o Departamento
de Perícias Médicas, a Superintendência de Transpor-

tes Oficiais e o Departamento Gera! de Imprensa Ofi-

ciai, continuarão funcionando normalmente.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1992

(a.) pi SYLVIA DA COSTA SALLES

dor disse que ¦, *»
vai e m p e | 

|||
nhar-se em w ^-f
"sedimentar" Á**'* 

&¦*>

mentarismo. £
"Ü 

PFL divt-
.Joaquim Francisco

dtu-se na votação do impeach-

mem. diverge quanto ao apoio ao;

governo Itamar Franco e nào es-

tá, com suas posições, dando ne-;

nhuma contribuição á causa par-^

lamentarista", criticou.

Joaquim disse que procurará

um partido 
"capaz 

de contribuir

para o projeto de transição e a

consolidação do sistema parla-
mentarista". Com a possibilidade

de ingresso no PSDB descartada

pela reação contraria da direção

regional do partido, a opção po-

dera ser o PST.
Para evitar um racha que po-

deria dificultar o apoio do PFL

ao governo Itamar Franco, o dc-

putado Luís Fduardo Magalhães

(BAl foi mantido no cargo de li-

der do partido na Câmara ate IV-

verciro Sem apoio da maioria da

bancada. Luis Fduardo não po-
dera levar o partido para a oposi-
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Defesa de Collor joga toda a culpa em PC
¦ Respostas ao questionário de Junqueira afirmam que presidente afastado foi traído e tentam desmerecer o trabalho da CPI
LUIZ ORLANDO CARNEIRO

L RICARDO MIRANDA

BRASÍLIA — Na defesa prévia

que encaminhou ontem ao Supre-

mo Tribunal Federal (STF), o

presidente afastado Fernando

Collor acusa seu ex-tesoureiro de

campanha. Paulo César Farias, a

quem dedica um capitulo inteiro,

de ter traído sua confiança na

administração do que chama de
"fontes 

legitimas de recursos",

em grande parte oriundos de so-

bras da campanha presidencial.

Collor confirma a existência e

defende a legalidade da chamada

Operação Uruguai, o empréstimo

em dólares feito no Uruguai por
seu ex-secretário particular Cláu-

dio Vieira. 
"O 

presidente é ino-

cénle. Se existe algum culpado

chama-se Paulo César Cavalcante

P'arias". afirmou o advogado Jo-

sé Guilherme Yillela. que junto
com seu colega Evarislo de Mo-

rais Filho, protocolou os docu-

menlos com a defesa de Collor

exatamente ás 18h45 —apenas 15

minutos antes de vencer o pra/o.

Os documentos entregues pe-
los dois advogados, que passaram
o dia reunidos com Collor para a

revisão do texlo. incluíam oito

anexos. O documento principal,
com 50 folhas, contém as respos-

tas ás 15 perguntas iniciais feitas

pelo procurador-geral da Repú-

rjlica. Aristides Junqueira, mais

ires suplementares (formuladas

AS ACUSAÇÕES CONTRA COLLOR

¦ As obras na Dinda

Collor terá que mostrar como

pagou as reformas milionárias e os

jardins babilònicos conslruidos na

Casa da Dinda. As obras foram

iniciadas em maio de 19X9 e con-

cluidas em junho passado. A atra-

ção ficou por conta dos jardins.

com cataratas e carpas importadas,

que custaram USS 2,5 milhões, se-

gundo o empresário José Roberto

Nehring. dono da empresa de pai-
sagismo BrasiFs Garden, responsa-

vel pela obra. Nehring garantiu que
todos os pagamentos foram feitos

por PC.

Evarislo e Villela protocolaram defesa 15 minutos antes do prazo

¦ Collor o PC Farias

A Policia Federal reuniu provas
de que Collor permitiu que seu ex-

/ tesoureiro de campanha usasse seu

j nome para montar rede de influèn-

cias dentro do governo, cobrando

comissões de empresas e repassam

S do informações para receber propi-

nas. PU Farias pagava os gastos de

Collor e de sua família com depósí-

tos de fantasmas. Collor se defen-

deu acusando PC de ter traido sua

confiança. A defesa explicou ainda

que Collor e PC tinham perdido
contato, detalhando onde e quando
os dois se falaram pela última vez.

pelo relator do caso. o ministro

limar Galvào). Uma segunda parte
introdutória, com sete capítulos,

detalha a defesa. Os quatro princi-

pais capitulos sào intitulados. PC

Farias. Fontes legitimas, Operação

l 
'ruguai 

e Cheques fictícios.
"O 

presidente responde a to-

das as perguntas de forma clara e

didática", explicou Evaristo. para

quem a defesa tem duas linhas

principais: a legitimidade da fonte

dos recursos usados por Collor

para pagar suas despesas e a Irai-

çào de PC á confiança de Collor.

Villela disse que lambem \'o-

ram listadas na defesa algumas

impropriedades cometidas pela

CPI do PC. como erros na soma

de cheques de supostos famas-
mas. A defesa usa o que chama de

exagero nas cifras como argumento

para desmerecer o trabalho reali/a-

do.

Os dois advogados deixaram

a sede do Supremo sem anteci-

par detalhes sobre a defesa do

presidente, inclusive as respos-

tas âs perguntas feitas por Aris-

tides Junqueira.

PC Farias não foi localizado

em Maceió, mas seus advogados.

Antônio Nabor Bulhões e Antò-
nio Mari/. já foram acionados e

estarão em Brasília hoje. Collor

apresentara sua defesa no Sena-

do na segunda-feira, ás I6h.

¦ Ana Acioli e os fantasmas

A defesa do presidente afasta-

do foi chamada a explicar os de-

pósitos dos fantasmas nas contas

da secretária particular de Collor.

Ana Acioli. Além disso, foi des-

coberto pela CPI do PC que Ana

Acioli sacou dinheiro de suas

contas dias antes dos cruzados

novos icrem bloqueados pelo
Plano Collor. Fm cadeia nacional

de rádio e TV. Collor admitiu que
suas despesas pessoais eram pa-

gas com recursos depositados na

contas de Ana. nos bancos Rural

e Bancesa.

CLÁUDIO fHANCJSCU VIEIRA ¦ Operação Uruguai

Collor confirma a Operação

Uruguai, o empréstimo em dólares

feito no Uruguai por seu ex-secre-

tario particular Cláudio Vieira, pa-
ra gastos de campanha, mas nega

envolvimento com o doleiro Najum

Turner. Segundo a defesa apresen-

tada ontem, foi justamente com as

sobras do empréstimo que Collor

pagava parte de suas despeas pes-
soais c de sua família. A operação,

entretanto, foi desmascarada pela
secretária Sandra Fernandes, que

presenciou a montagem da farsa na

empresa ASD.

Evandro Lins e Silva assume a acusação sem cobrar
¦* Olavo Rufino

Q Jàáfl H >£-%** Barbosa teme
0 jurista c ex-ministro do STF

Evandro Lins e Silva é desde ontem

o advogado da acusação no proces-
so contra o presidente afastado

Fernando Collor por crime de res-

pqnsabilidade, aberto no Senado.

Ao receber a procuração do presi-
dente da ABI. Barbosa Lima So-

binho — 
que assinou o pedido de

impeacluncnl —. Lins e Silva de-

clarou que ele e sua equipe nào

vão cobrar honorários c trabalha-

rào 
"em 

defesa da honra e da

dignidade do funcionário público
e ás-) próprio pais. que nào pode
ser governado por um presidente

que perdeu toda a credibilidade

ao ferir o decoro do cargo".

Lins e Silva di/ que sua estraté-

gía será 
"pura 

e simplesmente a

verdade dos fatos". Se o processo
no Senado se arrastar, ele garante

que Iara tudo para acelerá-lo. Na

equipe de acusação já estão confir-

mados os nomes dos juristas Fábio

konder Comparato, René Ariel

Dotti, José Paulo Cavalcanti Pilho

e Marilia Muricy. Nas próximas

horas, o advogado vai convidar

também Paulo Bonavides.

Lins e Silva se diz 
"absoluta-

mente tranqüilo" em relação ao su-

cesso da acusação, porque scra 
"re-

memorado e revivido" tudo o que
aconteceu na CPI, 

"Nào 
há brilho

de oratória capa/ de elidir (supri-

mir) os fatos. Está tudo provado.

Quem precisará de imaginação e

criatividade e a defesa. A acusa-

çào partiu do próprio irmão do

presidente, Pedro Collor, que dis-

se ter ouvido de PC que era sócio

do presidente e este ficava com

70"o (das propinas)."

Lins e Silva acha impossível a

defesa demonstrar inexistência de

provas de que Collor se beneficiava

da corrupção: 
"Existem 

provas de

que fantasmas faziam depósitos nas

contas da secretária do presidente.
Ana Acioli. E uma vez desmascara-

da a alegação feita por Collor em

rede de TV. de que suas despesas

eram administradas por Cláudio

Vieira, surgiu nova versão, vergo-

nhosa, fraudulenta, uma falsidade,

que foi a Operação Uruguai'.

Barbosa Lima. com a ressalva de

que a acusação não pode entrar no
"clima 

do já-ganhou". reforça a ar-

gumentaçào tio criminulista lem-

brando que a CPI constatou nào

ter havido 
"deposito 

de um único

cheque de Cláudio Vieira na conta

de Ana Acioli" Barbosa lembra

também que Collor mostrou indig-

nação com as acusações de que nào

pagava as despesas de sua casa:
"Os 

cheques dos fantasmas provam

que ele nào pagava mesmo."

Lins e Silva, com SO anos e

afastado dos júris desde 1479.

quando atuou na defesa de Doca

Street, condenado cm 82 pelo as-

sassinato da socialite Angela Di-

m/. di/ que a idade até hoje nào

pesou: 
"Deus 

me deu como privi-
légio a resistência a fadiga. Me

regozijo por ter vivido tanto tem-

po para, no fim da vida. fazer uma

defesa diferente, representando

uma figura-simbolo da democra-

cia, que é o dr. Barbosa Lima."

Ifv^ m^tt H^^^S Ki^^l 9

desmobilh

Rogério Rpis — 18/10/79

iitarii))! no julgamento de Doca Streei

Um novo

duelo para
dois titãs
NERI VITOR EICll

Quando 

os criminalistas

Evandro Lins e Silva, ad-
vogado de acusação de Collor. e

Evaristo de Morais Filho, de-

fensor. se enfrentaram no pri-
meiro julgamento de Raul Doca

Street (assassino de Ângela Di-

ni/). em 1979, o confronto foi

apresentado como o Duelo de

titãs, em referência ao filme de
John Sturgcs (Lasi traiu from
Gun Hill, de 1959). Os dois são
"excelentes 

amigos", segundo

Lins e Silva, com quem Evaristo

estreou no júri. em 1953. como

assistente. Também no filme os
duelistas eram velhos amigos: o
xerife e um poderoso fa/endei-

ro, interpretados por dois espe-

cialistas no gênero western, Kirk

Douglas e Anthony Quinn.

Se e verdade que o julgamen-
to de Collor promete instaurar

no Brasil o império da lei c da

ética, o paralelo com o filme é

mais atual: embora em torno de

outro tipo de crime (o assassina-

to de uma índia pelo filho do

fazendeiro, preso pelo xerife),

Sturgcs retrata o período da im-

plantação da lei e do desenvolvi-

mento econômico no oeste selva-

gem. O suspense de seis meses que

pode marcar o processo de Collor.

até o duelo final de Lins e Silva c

Evaristo. eqüivale no filme à ago-

niante espera do xerife pelo trem

em que levará o preso até a cidade

em que será julgado.

Além do duelo de oratória de

1979. vencido por Lins e Silva,

que conseguiu a pena mínima de

dois anos para Doca Street (con-
denado a 15 anos no segundo

júri, em 19X2), um fenômeno

que promete se repetir no julga»

mento de Collor é a longa dura-

çào. Doca foi sentenciado ao final

de uma sessão de 21 horas e 15

minutos, no Fórum de Cabo Frio

(RJ). No Senado, o julgamento
de Collor deverá demorar tam-

bém 
"mais 

de 20 horas", na pre-
visão de Lins e Silva, que dia 26

terá acesso aos mais de 500 quilos
de documentos do processo.

Defensor do autor de um cri-

me que provocou clamor popu-
lar em 79, principalmente das

feministas. Lins e Silva estará

agora lutando pela condenação

do acusado de delitos que leva-

ram multidões as ruas do pais
clamando por punição. Mas. as-

sim como defendeu Doca, reser-

va para seu 
"afilhado" 

Evaristo

o principio ético da profissão de

advogado, consagrado por Rui

Barbosa: 
"O 

advogado pode
aceitar a causa sem considerar

sua própria opinião, O que está

em questão é o direito de defesa,

que existe ate para o autor do

crime mais hediondo."

Alfredo l lana, Barbosa Unia e Lins e Silva: acusação articulada

Rito no Senado

preocupa Itamar
BRASÍLIA — O presidente

Itamar Franco manifestou on-

tem preocupação com o anda-

mento do processo de impeach-

menl de Collor. durante

conversa na hora do almoço

com os lideres s.\o PMDB no

Senado. Humberto Lucena

(PB), e na Câmara, Genebaldo

Correia (BA). Itamar pediu a

Lucena que detalhasse a reunião

secreta da Comissão Especial do

Senado com o presidente do Su-

premo Tribunal Federal, Sidney

Sanches. na qual foi aprovado o

rito do processo.

O assunto lambem foi trata-

do na quarta-feira no almoço de

Itamar Franco com o governa-
dor de Sào Paulo. Luiz Antônio

Fleury. que revelou a senadores

do PMDB apreensão com a pos-
sibilidade de desmontagem do

cenário que levou a Câmara a

aprovar a abertura do processo
de impeaehmeni. 

"Acho 
que esse

cenário nào foi desmontado e eu

disse isso ao governador", expli-

cou Lucena

O lider do PMDB ve o pro-
blema por ângulo diferente. Lu-

cena considera natural a ausên-

cia de mobih/açào agora, mas

acredita que nos dias que ante-

cederem o julgamento o Movi-

mento pela Ética na Política vol-

tara ás ruas. O mais importante,
no entender de Lucena. é que se

mantém até agora inalterado o

fato que produziu o impeach-
mem. 

"Collor 
foi afastado e esta

sendo julgado por corrupção.
Ele será condenado por isso. a

nào ver que faça o milagre de
destruir todas as provas existem

tes". afirmou Lucena

Irzaçao
O espaço ocupado na imprensa

pela defesa de Collor. a desmobili-

/ação popular e o risco de longa

duração do processo sào as princi-

pais preocupações dos responsáveis

pela acusação. Barbosa Lima So-

brinho antecipou que tudo o que
for colocado na imprensa pela defe-

sa do presidente afastado 
"terá 

que
ser respondido a altura", porque,
do contrário, 

"cria-se 
um movi-

mento popular a favor dele".

O empresário e conselheiro da

ABI Alfredo Marques Viana, pre-
sente ao ato de entrega da procura-

çào a Lins e Silva, na sede da Asso-
ei ação Comercial do Rio.

reconheceu que. por ser 
"essencial-

mente político" o julgamento de

Collor. 
"e 

preocupante o quadro

político-econômico, recessivo". Ele
acredita que é preciso alertar a po-

pulaçào, 
"desmobilizada 

pela for-

maçào do novo governo e a morte

do deputado {llysscs Guimarães".

Filtro
para piscina
pelo mesmo

preço
de 20 filtros

solares.

A Esteves eslá com uma pro-
moção incrível paru não deixar

a sua piscina imprópria para o

anho. Filtros e acessórios para

piscina, de iodas as marcas, com preços quo vão vender

que nem filtro solar. E você ainda conta com a melhor

assistência técnica da cidade, com técnicos especializa-

dose a garantia dos 35 anos de e.xpe-i

riência Esteves. Passe na Esteves. |
H depois passe o verão na piscina

\ l-MI • III lll
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esteves
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Itamar completa o ministério com cientista
¦ Sétimo mineiro do primeiro escalão, indicado por Aureliano Chaves, tem reconhecimento mundial e experiência administrativa

WnMomnr Rnhlnn — 1R/19/B7 \

BRASÍLIA — O cientista mineiro José

Israel Vargas é o novo ministro da Ciência

e Tecnologia. Com essa nomeação, Itamar

Franco completa seu Ministério, 20 dias

após ser declarado presidente da Repúbli-

ca, Agora, a expectativa é sobre o precn-

chimento do segundo escalão. Oficialmcn-

te, só foram nomeados os titulares da

Caixa Econômica Federal, da Eletrobrás e

do Banco Nordeste do Brasil.

"O 
governo precisa ser mais ágil", re-

clamou a deputada petista Irmã Passoni

(SP), que esteve duas vezes no Palácio do

Planalto. Primeiro, ela se queixou 
"do 

des-

prezo c da lerdeza" do governo na escolha

do ministro da Ciência e Tecnologia, des-

tacando que cm outros países teria sido

uma das prioridades. E á tarde, depois de

se reunir com Henrique Hargreaves, minis-

tro chefe do Gabinete Civil, disparou con-

tra a demora para se ter definição total do

segundo escalão. 
"Estive 

com o ministro

do Bem Estar Social (Jutahy Júnior) c ele

me disse que não podia escolher nem seu.

chefe de gabinete". Hargreaves já disse que

o governo vai aguardar a aprovação da

MP que estabelece a reforma administrati-

va para definir esse setor.

O novo ministro da Ciência e Tccnolo-

gia ê uma indicação de Aureliano Chaves,

que resiste em participar diretamente do

governo, mas discute freqüentemente com

Itamar a formação da equipe. José Israel

Vargas foi escolhido cm meio a uma lista

de pelo menos seis nomes apresentados

pela comunidade científica.

Itamar c Hargreaves já admitiram que

a pasta da Ciência c Tecnologia é uma

área sensível, a exemplo do Meio Am-

biente, com vários facções, e que a demo-

ra foi para não desagradar o setor. 
"O

nome de José Israel é uma ótima esco-

lha", destacou o deputado mineiro Israel

Pinheiro Filho.

Waldemar Sabino — 16/12/87

OS OUTROS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO MOVO GOVERNO

JUSTIÇA
Maurício Corrêa
PDT, 58 anos, natural

de Minas Gerais, se-

nador pelo Distrito Fe-

deral, eleito em 1986,

lormado em Direito, loi

presidente da OAB-DF

de 1979 a 1986.

RELAÇÕES
EXTERIORES
Fernando
Henrique Cardoso
PSDB. 61 anos, natural

do Rio de Janeiro, se-

nador bor São Paulo,

eleito em 1986, lorma-

do em Ciências So-

ciais, prolossor uni-

versilârio, foi
vice-presidente do

MDB e do PMDB de

Sâo Paulo.

FAZENDA
Gustavo Krause
PFL, 46 anos, natural

de Pernambuco, depu-

tado federal eloito em

1989, lormado om Di-

roílo. loi preleilo biôni-

co de Recito e secreta-

rio de Fazenda.

TRANSPORTES
Alberto Goldman
PMDB, 55 anos, nalu-

rai de São Paulo, de-

pulado federal em 91/

92, lormado em Enge-

nharia, loi secretário

do Administração do

governo Quôrcia, sou

primeiro mandato loi

om 1971 como depu-

lado estadual em São

Paulo.

AGRICULTURA
Lázaro Barbosa

PMDB. 54 anos, natu-

rai de Goiás, deputado

federal em 91/92, lor-

mado em Direito, loi

secrotârio-geral do

Ministério na gestão
íris Resende e sena-

dor de 1975 a 83.

EDUCAÇÃO
Murflio Hingel
PMDB. 59 anos, nalu-

rai de Minas Gorais,

loi subchefe de Gabi-

nete do vice-presidon-

lo Itamar Franco, lor-

mado em História e

Geogralia, è professor

omerito da Universi-

dade de Juiz do Fora.

CULTURA
Antônio Houaiss

PSB, 77 anos, natural

do Rio do Janoiro, lor-

mado em Letras, pro-
lessor do Literatura,

tradutor, lilólogo,

membro da Academia

Brasileira do Letras,

diplomata alastado em

1964.

TRABALHO
Walter Barelli
PT, 54 anos. natural do

São Paulo, lormado

em Economia, diretor

do Dieese, loi asses-

sor econômico de Luiz

Inácio Lula da Silva na

campanha presiden-
ciai de 1989.

PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Antônio Britto
PMDB, 40 anos, nalu-

rai do Rio Grando do

Sul, deputado loderal

eleito em 1986 e ree-

leito em 1990. lormado

em Jornalismo, loi

porta-voz do presiden-
te Tancredo Neves.

SAÚDE
Jamll Haddad

PSB. 64 anos, natural

do Rio de Janeiro, de-

pulado federal eleito

em 1990, lormado em

Medicina, foi deputado

estadual e proleito
biônico do Rio.

INDUSTRIA
E COMÉRCIO
José Eduardo
Andrade Vieira
PTB, 53 anos, natural

do Paraná, senador

eleito em 1990. Forma-

do om Administração

de Empresas, 6 dono

do Bamerindus.

MINAS
EENERGIA
Paullno Cícero
de Vasconcellos
PSDB. 55 anos, natural

de Minas GoraiB, loi

deputado estadual o

depois loderal pela
Arena. PDS e PSDB.

Formado em Direito,

foi presidente da Usi-

minas.

INTEGRAÇÃO
REGIONAL
Alexandre Costa

PFL. 60 anos, natural

do Maranhão, senador

desde 1971 pela Aro-

na, PDS e PFL, lorma-

do em Engenharia Ci-

vil, loi vice-governador

de seu estado e depu-

tado lederal.

COMUNICAÇÕES
Hugo Napoleào
PFL, 48 anos, natural

do Portland, EUA, so-

nador eleito polo Piaui

em 1986, lormado om

Direito, já governou
sou estado de 1983 a

86. loi ministro da Edu-

cação no governo Sar-

ney.

Bl.M-ESTAR

SOCIAL
Jutahy
Magalhães Jr.
PSDB, 37 anos, natural

da Bahia, deputado le-

deral eleito em 1990

pelo PMDB, lormado

om Dirolto, loi depu-

tado estadual pelo
PDS o também federal

pelo partido.

MEIO
AMBIENTE
Fernando
Coutinho Jorge
PMDB, 52 anos, natu-

rai do Pará, senador

oleilo em 1990. lorma-

do em Economia, loi

deputado ledoral de

1983 a 85 e preleilo de

Belém de 1986 a 88.

EXÉRCITO
Zenildo Zoroastro
deLucena
Militar, 62 anos, natu-

rai de Pernambuco,

comandante militar do

Leste, ocupou os co-

mandos da Quarta Re-

gião Militar, Décima-

primeira Infantaria

Blindada e a Escola de

Comando e Estado

Maior do Exército

(Eceme).

MARINHA
Ivan da Silveira
Serpa
Militar, 59 anos, natu-

rai do Rio de Janeiro,

chefe do Estado Maior

da Marinha, loi co-

mandanle-em-chofe

da Esquadra, coman-

danto do Operações

Navais e diretor-geral

de Pessoal da Mari-

nha.

Ulk) Viana Lobo
Militar, 61 anos. natu-

rai de Goiás, presi-
dente da Inlraero, loi

adido aeronáutico em

Paris e chefe do Esta-

do-Maior da Marinha.

GABINETE
CIVIL
Henrique
Hargreaves
PFL, 56 anos. natural

de Minas Gerais, as-

sessor da liderança do

partido na Câmara,

lormado om Direito e

Economia, loi subche-

(e do Gabinete Civil no

governo Sarney.

GABINETE
MILITAR
Fernando

Cardoso
Militar, 54 anos. natu-

rai de Minas Gerais,

chefe do Centro de In-

lormações do Exerci-

lo, loi comandante da

Quarta Brigada de In-

lantaria Blindada, de

Belo Horizonte.

EMFA
Antônio Luiz da

Rocha Veneu

Militar, 64 anos, natu-

rai do Rio do Janeiro,

único a permanecer
no governo, loi co-

mandante da 14* Bri-

gada de Inlantaria Mo-

tonzada e chele do

Estado-Maior do Co-

mando Militar do Sul.

SECRETARIA
GERAL
Mauro Motta
Durante
Advogado. 48 anos,

natural de Minas Ge-

rais, chele de Gabino-

le de Itamar Franco na

Vice-Presidôncia, ocu-

pou o mesmo cargo na

Preleitura de Juiz de

Fora.

SECRETARIADO
PLANEJAMENTO
Paulo Roberto
Haddad
PSDB, 53 anos, natural

de Minas Gerais, lor-

mado om Economia,

loi secretário de Fa-

zenda e de Planeja-

mento de sou estado

no governo Francelino

Pereira.

JOSÉ ISRAEL VARGAS

Cientista chefiou

Conselho das

Nações Unidas

BELO 

HORIZONTE — Atual presi-:

dente da Academia Brasileira de.

Ciência, o Tísico e químico José Israel Var»;

gas, de 64 anos, indicado para o Ministério

_a Ciência e Tecnologia, curiosamente foi

contrário à criação da pasta, incluída na

reforma ministerial do presidente Tancre-

do Neves e executada por José Sarney. Em

entrevista ao JORNAL DO BRASIL, cm

dezembro de 1987, um mês depois de assu-;

mir a Presidência do Conselho Executivo

da Unesco, Vargas lembrava sua posição

contrária à criação do Ministério da Ciên-..

cia c Tecnologia. 
"Eu 

previa que a coloca-

ção do Ministério dc Ciência e Tecnologia

no mesmo nível dos outros seria uma fonte

dc conflito. E isto ocorreu, na prática, nas

áreas de saúde c previdência social", disse.

Figura respeitada nos meios científicos

nacional e internacional, por trabalhos co-

mo pesquisador e professor em instituições

brasileiras e no laboratório da Universida-

de de Grenoble, na França, Israel Vargas;

acumula a experiência de ter ocupado car-

gos executivos, como secretário de Ciência

e Tecnologia dc Minas e presidente do

Centro Tecnológico de Minas Gerais (Ce-

tec), no governo Aureliano Chaves, e se-

cretário dc Tecnologia Industrial do Mi-

nistério da Indústria e Comércio no

governo João Figueiredo. 
"A 

grande ca-

racteristica do Israel Vargas é ser um pro-

fundo conhecedor da área de ciência c

tecnologia", afirma o atual secretário de

Ciência, Tecnologia c Meio Ambiente de

Minas, Otávio Elísio Alves de Brito, seu

adjunto no governo Aureliano.
"A 

grande vivência internacional será

muito importante para o país e também a

grande determinação com que ele defende

as questões de ciência e tecnologia", revela

Otávio Elísio, que o indicou recentemente

para indicar o Conselho Estadual de Ciên-

cia e Tecnologia, além de ser membro tam-

bém do Conselho Curador do Cetec-MG.

Como herdará um setor desordenado e

com graves problemas financeiros, outra

característica de Vargas, será importante:
"A 

determinação em lutar por recursos

para a área", destaca o secretário mineiro.

Mineiro dc Paracatu, José Israel Vargas

formou-se cm química pela Universidade

Federal dc Minas Gerais e fez doutorado

em física nuclear e química nuclear em

Cambridge (Inglaterra). Foi professor de

físico-química c química nuclear na

UFMG e diretor do Instituto de Pesquisas

Radioativas no governo Magalhães Pinto.

Foi membro da Comissão Nacional de

Energia e consultor da Financiadora de

Estudos c Projetos (Finep). Representou o

Brasil na Agência Internacional de Energia

Atômica, com sede em Viena, e na Comis-

são Panamericana de Energia Nuclear.

Saiu do Brasil em 1965, 
"não 

por exílio,

mas mais por chateação com o regime

militar, depois de ter respondido a três

IPMs, como tantos outros professores uni-

versitários". Ficou na França até 1972,

onde chefiou a pesquisa do Comissariado

de Energia Atômica e trabalhou nos labo-

ratórios da Universidade de Grenoble. Dc-

pois, acabou trabalhando para o regime

militar no governo João Figueiredo.

Garimpeiro acusa PC de favorecer cartel
BRASÍLIA — Em depoimento de cinco

horas, o presidente do Sindicato dos Ga-

rimpeiros de Ariquemes, em Rondônia,

João Bernardo Neto, denunciou ontem

que Paulo César Farias interferiu no se-

tor de mineração cm favor do cartel das

mineradoras de cassiterita. Segundo o

sindicalista, PC intermediou os contatos

do presidente da Paranapanema, Octávio

Lacombc, com o governador do estado

de Rondônia, Oswaldo Pianna, para ga-

rantir o direito de exploração do minério

no Garimpo de Bom Futuro.

No depoimento ao delegado Paulo La-

cerda, titular do inquérito do caso PC,

João Bernardo Neto contou que o alagoa-

no patrocinou um encontro entre o gover-

nador de Rondônia com o empresário na

sede da Paranapanema em Sâo Paulo. 
"O

PC foi o elo de ligação com o governo do

estado", contou o sindicalista. Apesar de

não ter provas sobre a ligação do então

ministro da Infra-Estrutura, João Santa-

na. com PC Farias, o sindicalista disse

que o ex-ministro também interferiu no

processo para assegurar que um pool de

grandes empresas explorasse a cassiteri-

ta. De acordo com Bernardo Neto, João

Santana assinou portaria concedendo di-

reito de lavra, apesar de a exploração no

Garimpo de Bom Futuro estar sendo

contestada na Justiça.

Conforme o relato do sindicalista, PC

Farias teria intercedido junto ao governo

de Rondônia para que a Secretaria de De-

senvolvimento Ambiental do estado emi-

tisse aval ambiental necessário para que o

ex-ministro assinasse a portaria para a la-

vra. A 
"ajuda" 

de PC, segundo o garimpei-

ro, foi concretizada depois que o cartel de

empresas passou a enfrentar dificuldades

em receber autorização do Ibama para ex-

piorar a área.

O presidente do Sindicato dos Garim-

peiros denunciou ainda o envolvimento do

presidente do Departamento Nacional de

Produção Mineral (DNPM), Elmer Prata

Salomão, no processo de autorizações de

exploração mineral para o cartel.

? A equipe da ex-ministra Zélia Cardoso

de Mello será investigada pelo delegado

Paulo Lacerda. O juiz Mário César Ribei-

ro, da 9* Vara, autorizou o desmembramen-

to do inquérito PC em outro específico so-

bre Zélia. Serão investigados, entre outros,

João Carlos Camargo e Sérgio Nascimen-

to. No mesmo despacho, o juiz autorizou a

quebra de sigilo bancário de Cláudio Forg-

hieri, Marcos Gianetti da Fonseca, Ricardo

Mesquita, Décio Katsushigue Kadote,

Mareio Ribeiro de Luca, Geraldo Biazoto

Júnior, Joào Luís Barroso, Ana Cristina

Braga Martins, Cid Pimentel, José Reis

Alves, F.lizabeth Luporini, Adcilton Leodi-

no dos Santos, Evilásio Soriano, Luis Ca-

ihciros Neto e Rui Amado Moura.

PTR e PST unem forças
FRANK.LIN MARTINS

BRASÍLIA-O 

PTR. partido ao

qual pertencem os governadores

do Distrito Federal, Joaquim Roriz, e

de Rondônia, Osvaldo Pianna, e o

PST. dirigido pelo ex-governador do

Paraná Álvaro Dias, vão se fundir,

criando o Partido Social Trabalhista

Renovador (PSTR). A decisão foi to-

mada em almoço na granja das Águas

Claras, residência oficial de Roriz, do

qual participaram 26 dos 30 depu-

lados da bancada do novo partido.
"Mas 

estou segura de que em menos

de um mês teremos mais de 40 parla-

mentares em nossas fileiras/, avaljou

a lider do PTR, deputada Eurides^ri-

to (DF).
Na próxima semana, ela e o líder do

PST. deputado Luis Carlos Hauly.

oficializarão na Câmara a criação de

um bloco reunindo os dois partidos,

enquanto se cumprem as formalidades

legais para registro do PSTR no Tri-

bunal Superior Eleitoral. 
"O 

partido

será parlamentarista, terá uma postu-

ra de centro-esquerda c dará apoio

critico ao presidente Itamar Franco",

explicou o secretário dc Comunicação

Lui7 Antônio— 11/7/91
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Pianna: governador do PSTR

Social do Distrito Federal, Fernando

Lemos.

As negociações entre PTR e PST

começaram há meses e tomaram im-

pulso nas últimas eleições municipais

No almoço na residência dc Roriz,

Álvaro Dias sustentou que o parla-

mentarismo exigirá partidos fortes.
"Quem 

for fraco não participará das

decisões", disse.

As principais bases da nova legen-

da, além de Brasília, Paraná e Rorai-

ma, estão em Goiás.

PMDB ganha
superintendência

da Sudene
BRASÍLIA — Com a escolha do prefeito

de Campina Grande (PB). Cássio Cunha

Lima, para a superintendência da Sudene.

o presidente Itamar Franco começou a

atender ontem os pleitos do PMDB dó

Nordeste. Cunha Lima tem 29 anos, é filho

do governador da Paraíba, Ronaldo Cu-

nha Lima, e se elegeu prefeito depois de ler

participado, como deputado, da Consti-

tuinte. 
"Parabéns, 

sangue novo, trabalho

forte", comemorou o ex-presidente José

Sarney ao encontrar Cássio e o pai Ronal-

do ontem à tarde, no Senado. Sarney acha

que a juventude de Cássio não será proble-

ma.

Abaixo-assinado
agradece por Clark

Manifesto com mais de 100 assinatu-

ras de artistas, políticos e intelectuais foi

encaminhado ao ministro da Educação,

Murílio Hingel. parabenizando-o pela
"sábia decisão" dc manter Walter Clark

à frente da Fundação Roqucte Pinto.

Os subscritores destacaram a 
"transpa-

rência dc administração, programação

nacional norteada por finalidades cultu-

rais c educacionais e relações democrá-

ticas com os funcionários".
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Itamar completa o ministério com cientista
¦ Sétimo mineiro do primeiro escalão, indicado por Aureliano Chaves, tem reconhecimento mundial e experiência administrativa

BRASÍLIA — O cientista mineiro José

Israel Vargas é o novo ministro cia Ciência

e Tecnologia. Com essa nomeação, Itamar

Franco completa seu Ministério, 20 dias

após ser declarado presidente da Repúbli-

ca. Agora, a expectativa é sobre o preen-

chimento do segundo escalão, Oficialmen-

te, sò foram nomeados os titulares da

Caixa Econômica Federal, da Elelrohrás e

do Banco Nordeste do Brasil.
"O 

governo precisa ser mais ágil", re-

clamou a deputada petista lrma Passoni

(SP), que esteve duas vezes no Palácio do

Planalto. Primeiro, ela se queixou 
"do 

des-

prezo e da lerdeza" do governo na escolha

do ministro da Ciência e Tecnologia, des-

laçando que em outros países teria sido

uma das prioridades. E á tarde, depois de

se reunir com Henrique Hargreaves, minis-

tro chefe do Gabinete Civil, disparou con-

tra a demora para se ter definição total tio

segundo escalão. 
"Estive 

com o ministro

do Bem Estar Social (Jutahy Júnior) e ele

me disse que não podia escolher nem seu

chefe de gabinete". Hargreaves já disse que

o governo vai aguardar a aprovação da

MP que estabelece a reforma administrati-

va para definir esse setor.

O novo ministro da Ciência e Tecnolo-

gia é uma indicação de Aureliano Chaves,

que resiste em participar diretamente do

governo, mas discute freqüentemente com

Itamar a formação da equipe. José Israel

Vargas foi escolhido em meio a uma lista

de pelo menos seis nomes apresentados

pela comunidade científica.

Itamar e Hargreaves já admitiram que

a pasta da Ciência c Tecnologia é uma

área sensível, a exemplo do Meio Am-

biente, com vários facções, e que a demo-

ra foi para não desagradar o setor. 
"O

nome de José Israel é uma ótima esco-

lha", destacou o deputado mineiro Israel

Pinheiro Filho.

Waldomar Sabino — 16/12/87

OS OUTROS MINISTÉRIOS E SECRETARIAS DO NOVO GOVERNO

JUSTIÇA
Maurício Corrêa

PDT. 58 anos. natural

do Minas Gerais, so-

narior pelo Distrito Fo-

deral. eleito em 1986,

formado om Dirotto, loi

presidenle da OAB-DF

de 1979 a 1986.

RELAÇÕES

EXTERIORES
Fernando

Henrique Cardoso

PSDB, 61 anos, natural

do Riode-Janeiro, se-

nador por São Paulo,

elotlo em 1986, lorma-

do em Ciências So-
ciais, prolessor uni-
versitárto, loi
vice-presidente do

MDB e do PMDB do

São Paulo.

£^**

FAZENDA
Gustavo Krause

PFL. 46 anos, natural

do Pernambuco, depu-

tado ledoral eleito em

1989, (ormado em Dt-

roltOj !oi prefeito,biõm-
co de Recito c secrela-

rio de Fazenda

TRANSPORTES
Alberto Goldman

PMDB. 55 anos. nalu-

ral do São Paulo, do-

pulado ledoral em 91/

92, lormado em Engo-

nharia. loi secretario

de Administração, do.

governo Quércia, seu

primeiro mandato loi

om 1971 como depu-

tado estadual em São

Paulo.

AGRICULTURA
Lu_ei.ro Barbosa

PMDB. 54 anos, natu-

ral de Goiás, doputado

ledoral om 91/92. tor-

mado em Direito, toi

socretárlo-geral do

Ministério na geslão
íris"Res. fido -e- _ e na• •• ¦

dor de 1975 a 83.

EDUCAÇÃO
Murilio Hlngol

PMDB. 59 anos. nalu-

ral de Minas Getats.

loi subchefe de Gabt-

neto do vtco-prosiden-

te Itamar Franco, tor-

mado om História e

fiopriralia. o professor
emérito dáTlniversr-

dade de Juiz do Fora

CULTURA
Antônio Houaiss

PSB, 77 anos. natural

do Rio de Janeiro, lor-

mado em Letras, pro-
lessor de Literatura,

tradutor, filólogo.

membro da Academia

Brasileira de Letras,

diplomata afastado em

1964.

TRABALHO
Walter Barclli

PT, 54 anos. natural de

São Paulo, lormado

om Economia, diretor

do Dteeso. loi asses-

sor econômico de Luiz

Inácio Lula da Silva na

campanha presiden-
ciai de 1989.

PREVIDÊNCIA

SOCIAL
Antônio Britto
PMDB. 40 anos. natu-

ral do Rio Grande do

Sul, depulado federal

eleito em 1986 e ree-

leito em 1990, lormado

em Jornalismo, foi

porta-voz do presiden-
te Tancredo Neves.

SAUDE
Jamil Haddad
PSB, 64 anos. natural

do Rio de Janeiro, do-

putado lederal eleito

em 1990, formado em

Medicina, foi depulado

estadual e prefeito
biônico do Rio

INDUSTRIA

E COMÉRCIO
José Eduardo
Andrade Vieira
PTB, 53 anos, natural

do Paraná, senador

eleito em 1990. Forma-

do em Administração

do Empresas, é dono

do Bamerindus.

MINAS

E ENERGIA
Paulino Cicero
de Vasconcellos
PSDB. 55 anos, natural

de Minas Gerais, loi

deputado ostadual o

depois federal pela
Arena. PDS e PSDB.

Formado om Direito,

loi presidonte da Usi-

INTEGRAÇÃO

REGIONAL
Alexandre Costa

PFL. 60 anos, natural

do Maranhão, senador

desde 1971 pela Are-

na, PDS e PFL, lorma-

do om Engenharia Cl-

vil. toi vico-governador

de seu estado o depu-

tado lederal.

COMUNICAÇÕES
Hugo Napoleão

PFL. 48 anos. natural

de Portland, EUA, se-

nador eleito pelo Piaui

em 1986, lormado em

Direito. |à governou
sou estado de 1983 a

86, foi ministro da Edu-

cação no governo Sar-

ney.

BEM-ESTAR

SOCIAL
Jutahy

Magalhães Jr.

PSDB, 37 anos. natural

da Bahia, deputado fo-

deral eleito em 1990

pelo PMDB. lormado

om Direito, loi depu-

tado estadual pelo
PDS e lambem federal

pelo partido.

MEIO

AMBIENTE
Fernando
Coutinho Jorge
PMDB. 52 anos, natu-

ral do Pará. senador

eleito em 1990, lorma-

do om Economia, loi

doputado ledoral do

1983 a 85 e prefeito de

Belõm de 1986 a 88.

minas. „._..¦„-¦_______

EXERCITO
Zenildo Zoroastro

de Lucena
Militar, 62 anos, natu-

ral de Pernambuco,

comandante militar do

Le3te, ocupou os co-

mandos da Quarta Ro-

gião Militar. Décima-

primeira Infantaria

Blindada e a Escola de

Comando e Estado

Maior do Exército

(Eceme).

MARINHA
Ivan da Silveira

Serpa
Militar, 59 anos, nalu-

ral do Rio de Janeiro,

chefe do Estado Maior

da Marinha, loi co-

mandanto-em-chefe

da Esquadra, coman-

danle do Operações

Navais e dtrelor-geral

de Pessoal da Man-

nha

AERONÁUTICA
Lólio Viana Lobo
Militar, 61 anos, natu-

ral de Goiás, prosi-
denle da Inlraoro, loi

adido aeronáutico em

Paris o chefe do Esta-

do-Maior da Marinha.

GABINETE

CIVIL
Henrique

Hargreaves
PFL, 56 anos, natural

do Minas Gerais, as-

sessor da liderança do

partido na Câmara,

lormado em Direito e

Economia, loi subche-

le do Gabinete Civil no

governo Sarney.

GABINETE

MILITAR
Fernando

Cardoso
Militar, 54 anos, natu-

ral de Minas Gerais,

cheio do Conlro do In-

formações do Exerci-

lo. foi comandante da

Quarta Brigada de In-

lanlana Blindada, de

Belo Horizonte.

EMFA
Antônio Luiz da

Rocha Veneu

Militar, 64 anos, natu-

ral do Rio de Janeiro,

único a pormanecor
no governo, foi co-

mandante da 14" Bn-

gada de Inlanlaria Mo-

lorizada e cheio do

Eslado-Mator do Co-

mando Militar do Sul.

tmmW
SECRETARIA

GERAL
Mauro Morta

Durante
Advogado. 48 anos,

natural de Minas Ge-

rais. chefe de Gablne-

lo de Itamar Franco na

Vico-Presldôncia, ocu-

pou o mesmo cargo na

Prefeitura de Juiz do

Fora.

SECRETARIADO

PLANEJAMENTO
Paulo Roberto

Haddad
PSDB, 53 anos, natural

de Minas Gerais, for-

mado em Economia,

loi secretário do Fa-

zonda e do Planeja-

monlo do sou estado

no governo Francolino

Pereira.

Garimpeiro acusa PC de favorecer cartel
BRASÍLIA — Em depoimento de cinco

horas, o presidente do Sindicato dos Ga-

rimpeiros de Ariquemes. em Rondônia,

João Bernardo Neto. denunciou ontem

que Paulo César Farias interferiu no se-

tor de mineração em favor do cartel das

mineradoras de cassiterita. Segundo o

sindicalista. PC intermediou os contatos

do presidente da Paranapanema, Octávio

Lacombe, com o governador do estado

de Rondônia. Oswaldo Piarma. para ga-
rantir o direito de exploração do minério

no Garimpo de Bom Futuro.

No depoimento ao delegado Paulo La-

cerda. titular do inquérito do caso PC.

João Bernardo Neto contou que o alagoa-

no patrocinou um encontro entre o gover-
nador de Rondônia com o empresário na

sede da Paranapanema em São Paulo. 
"O

PC foi o elo de ligação com o governo do

estado", contou o sindicalista. Apesar de

não ter provas sobre a ligação do então

ministro da Infra-Estrutura, João Santa-

na. com PC Farias, o sindicalista disse

que o ex-ministro também interferiu no

processo para assegurar que um pool de

grandes empresas explorasse a cassiteri-

ta. De acordo com Bernardo Neto, João

Santana assinou portaria concedendo di-

reito de lavra, apesar de a exploração no

Garimpo de Bom Futuro estar sendo

contestada na Justiça.

Conforme o relato do sindicalista, PC

Farias teria intercedido junto ao governo

de Rondônia para que a Secretaria de De-

senvolvimento Ambiental do estado emi-

tisse aval ambiental necessário para que o

ex-ministro assinasse a portaria para a la-

vra. A 
"ajuda" 

de PC, segundo o garimpei- 
•

ro, foi concretizada depois que o cartel de

empresas passou a enfrentar dificuldades

em receber autorização do Ibama para ex-

piorar a área.

O presidente do Sindicato dos Garim-

peiros denunciou ainda o envolvimento do

presidente do Departamento Nacional de

Produção Mineral (DNPM), Elmer Prata

Salomão, no processo de autorizações de

exploração mineral para o cartel.

Q A equipe da ex-ministra Zélia Cardoso

de Mello será investigada pelo delegado

Paulo Lacerda. O juiz Mário César Ribei-

ro, da 9" Vara. aulorizou o desmembranicn-

lo do inquérito PC em outro especifico so-

bre Zélia. Serão intcsligados, entre outros,

João Carlos Camargo e Sérgio Nascimen-

to. No mesmo despacho, o juiz autorizou a

quebra de sigilo bancário de Cláudio Forg-

hieri. Marcos Gianettl da Fonseca, Ricardo

Mesquita, Décio Katsushigue Kadole,

Mareio Ribeiro de Luca, Geraldo Biazoto

Júnior, João Luís Barroso, Ana Cristina

Braga Martins, Cid I .mentel, José Reis

Alves, Elizabeth l.uporini, Adeilton Leodi-

no dos Santos, Evilásin Soriano, Luis Ca-

lheíros Neto e Rui Amado Moura.

São Paulo — Carlos Goldgrub

¦ 
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Os internos .. noite chegaram alé o portão e jogavam objetos

Rebelião na Febem paulista

JOSÉ ISRAEL VARGAS

Cientista chefiou

Conselho das

Nações Unidas

BELO 

HORIZONTE - Atual presi-

dente da Academia Brasileira dc

Ciência, o físico e químico José Israel Vár-

gas. de 64 anos. indicado para o Ministério

da Ciência e Tecnologia, curiosamente foi

contrário á criação da pasta, incluída na

reforma ministerial do presidente Tancre-

do Neves e executada por José Sarney. Fm

entrevista ao JORNAL DO BRASIL, cm

dezembro de 1987, um mcs depois de assu-

mir a Presidência do Conselho Executivo

da Unesco, Vargas lembrava sua posição
contrária á criação do Ministério da Cién-

cia e Tecnologia. 
"Eu 

previa que a coloca-

ção do Ministério de Ciência e Tecnologia

no mesmo nível dos outros seria uma fonte

dc conflito. E isto ocorreu, na prática, nas

áreas de saúde e previdência social", disse.

Figura respeitada nos meios científicos

nacional e internacional, por trabalhos co-

mo pesquisador e professor em instituições

brasileiras c no laboratório da Univcrsida-

de de Grenoble, na França, Israel Vargas

acumula a experiência de ter ocupado cai-

gos executivos, como secretário de Ciência

e Tecnologia dc Minas e presidente'do
Centro Tecnológico de Minas Gerais (Ce-
tec). no governo Aureliano Chaves, e se-

cretário de Tecnologia Industrial do Mi-

nistério da Indústria e Comércio rio

governo João Figueiredo. 
"A 

grande ca-

racterística do Israel Vargas è ser um pro-

fundo conhecedor da área de ciência c

tecnologia", afirma o atual secretário dc

Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente dc

Minas, Otávio Elisio Alves de Brito, seu

adjunto no governo Aureliano.
"A 

grande vivência internacional será

muito importante para o país e também a

grande determinação com que ele defende

as questões de ciência e tecnologia", revela

Otávio Elisio. que o indicou recentemente

para indicar o Conselho Estadual de Cién-

cia e Tecnologia, além de ser membro tam-

bém do Conselho Curador do Cetcc-MG.

Como herdará um setor desordenado e

com graves problemas financeiros, outra

característica de Vargas, será importante:
"A 

determinação cm lutar por recursos

para a área", destaca o secretário mineiro.

Mineiro de Paracatu, José Israel Vargas

formou-se em química pela Universidade

Federal de Minas Gerais e fez doutorado

em física nuclear e química nuclear em

Cambridge (Inglaterra). Foi professor de

físico-quimica e química nuclear na

UFMG e diretor do Instituto dc Pesquisas

Radioativas no governo Magalhães Pinto.

Foi membro da Comissão Nacional dc

Energia e consultor da Financiadora de

Estudos e Projetos (Finep). Representou o

Brasil na Agência Internacional de Energia

Atômica, com sede em Viena, e na Comís-

são Panamericana de Energia Nuclear. 
'

Saiu do Brasil em 1965, 
"nào 

por exílio,

mas mais por chateação com o regime

militar, depois de ter respondido a três

IPMs, como tantos outros professores uni-

versitários". Ficou na França até 1972.

onde chefiou a pesquisa do Comissariado

de Energia Atômica e trabalhou nos laho-

ratórios da Universidade de Grenoble. De-

pois, acabou trabalhando para o regime

militar no governo João Figueiredo.

PMDB ganha
superintendência

da Sudene
BRASÍLIA — Com a escolha do prefeito

de Campina Grande (PB). Cássio Cunha

Lima, para a superintendência da Sudene.

o presidente Itamar Franco começou a

atender ontem os pleitos do PMDB do

Nordeste. Cunha Lima tem 29 anos. é filho

do governador da Paraíba. Ronaldo Cu-

nha Lima. c se elegeu prefeito depois de ter

participado, como deputado, da Consli-

tuinte. 
"Parabéns, 

sangue novo, trabalho

forte", comemorou o ex-presidente José

Sarney ao encontrar Cássio e o pai Ronal-

do ontem á tarde, no Senado. Sarney acha

que a juventude de Cássio nào será proble-
ma.

SÃO 

PAULO — Duas semanas após

a chacina do Casa de Detenção, a

capital paulista voltou a viver um gran-

de tumulto com a rebelião protagoniza-

da pelos internos da Febem no Tatuapé,

bairro da Zona Leste. Por volta das

21 h. um grupo de garotos conseguiu

chegar ao portão da Rua Nelson Cruz e

depredar a cabina da Policia Militar.

Os internos cheiravam cola de sapa-

teiro c jogavam todo o tipo de objetos

contra a tropa de choque que cercou o

quarteirão para evitar fugas, inclusive

alimentos roubados horas antes da cozi-

nha. Com isso atraíram cerca de 100

moradores da Favela do Belém, nas

proximidades, que carregavam tudo o

que podiam: pacotes de café. cereais e

até rolos de papel higiênico.

A rebelião teve início no meio da

tarde depois que começou a correr o

boato de que um vigilante teria agredi-

do um interno. Cerca de 50 garotos
armaram-se com paus.Com o tumulto,

alguns internos fugiram (um foi recap-

turado) e três sofreram ferimentos

Abaixo-assinado
agradece por Clark

Manifesto com mais de 100 assumiu-

ras de artistas, políticos e intelectuais foi

encaminhado ao ministro da Educação.

Murilio Hingel, parabenizando-o pela
"sábia 

decisão" de manter Walter Clark

á frente da Fundação Roquete Pinto.

Os subscritores destacaram a 
"transpa-

rência de administração, programação

nacional norteada por finalidades cultu-

rais e educacionais e relações democrá-

íícas com os funcionários".
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Dono da Vasp obteve

empréstimos irregulares
CPI do PP vai quebrar sigilo de 77
¦ Contas de pessoas e empresas suspeitas de irregularidades serão vasculhadas

BRASÍLIA — A CPI da Vasp

descobriu que o empresário Wag-

ner Canhedo, em nome da compa-

niiia aérea, obteve no dia 30 de

abril deste ano um empréstimo no

banco do Brasil dc CrS 629.2 bi-

lhões. equivalente a USS 265 mi-

lhões no câmbio comercial. Em ju-
nho passado, conforme extrato

bancário obtido pela CPI. o saldo

devedor do contrato número

9225024, também de 30 dc abril,

firmado na agência centro de São

Paulo, era de CrS 745,1 bilhões.

Neste periodo, a Vasp fez três sa-

quês. o maior de CrS 121,6 bilhões.

equivalente a USS 43 milhões, no

dia 29 de maio. Os outros dois sa-

quês foram de CrS 27.5 milhões no

dia 4 dc maio e CrS 30,1 milhões a

I' de junho.
A operação analisada pelos par-

lumentares da CPI da Vasp, de

acordo com o extraio bancário, de-

monstra que a empresa nào paga
correção cambial ou monetária

(TR. por exemplo). Assim, o saldo

devedor só aumentou para CrS 745

bilhões nos 32 dias abrangidos pelo
extraio porque Canhedo sacou di-

nheiro e fez pequenas amortiza-

ções. A primeira, no dia 4 dc maio,

de CrS 2,6 bilhões, e a segunda, dia

I" de junho, de CrS 3.1 bilhões.

Cálculos da CPI indicam que se

houvesse aplicação de TR sobre o

saldo devedor, a nova divida da

Vasp, no fim de junho, seria dc CrS

2.6 trilhões, o que corresponde a

USS 780 milhões.

Os deputados vão requisitar có-

pia do contrato da Vasp com o BB

para conhecer as condições do fi-

Mandamento. A Vasp possui dívi-

das assumidas da ordem de USS I

bilhão e não tem patrimônio sufi-

ciente para dar como garantia em

uma nova operação dc vulto. A

principal suspeita é de que Wagner

Canhedo tenha usado o dinheiro

para comprar novos aviões.

Deputado acusa Banespa
. SÃO PAULO — O deputado esla-

düal Luiz Azevedo (PT) apresentou

ontem ao delegado José Orsomar-

/o, que preside o inquérito sobre a

privatização da Vasp na Policia

federal em Sào Paulo, documen-

tos nos quais aponta 
"indícios 

de

kivorecimento" em empréstimos

feitos pelo Banespa à companhia

aérea vendida pelo governo esta-

(.uai a Wagner Canhedo. Em seu

depoimento, o deputado voltou a

criticar a fiança que o governo do

«tado ofereceu para garantir o

cefinancimento das dividas da

Vasp com o Banco do Brasil c o

Ministério Público estadual, a

quem responsabiliza por prejuízos

que Sào Paulo está tendo.

Luiz Azevedo conseguiu docu-

mentos que comprovam emprésti-

mos no valor de USS 54 milhões do

Banespa á Vasp, classificados pelo
banco como de médio ou alto risco.
"Esses 

empréstimos nào tiveram

tramitação convencional e foram

autorizados pela diretoria", disse.

Secundo Azevedo, quase a metade

desses empréstimos já venceu, o

que comprovaria a difícil situação

da empresa. Azevedo pediu ao de-

legado que verifique quais emprés-

limos foram contratados antes e

depois da privatização.

Em seu depoimento. Azevedo

disse que dos USS 276 milhões refi-

nanciados pela Vasp junto ao B B,

mais de USS 16 milhões representa-

ram prejuízo direto para o estado.
"As 

dívidas que Canhedo nào paga
sào abatidas do Fundo de Parliei-

paçào pois o estado de São Paulo é

seu fiador" explicou.

Nono adia decisão
O novo presidente da CPI da

Vasp, depuiado José Thomaz No-

no (PMDB-AU. assumiu o cargo

ontem e já em seu primeiro ato

contrariou vários integrantes da co-

missão, ao transferir para a pró.xi-
ma terça-feira qualquer decisão so-

Ivre ofícios e requerimentos,

incluindo a quebra do sigilo banca-

rio do presidente do PMDB, Ores-

res Quércia.
Depois de ser confirmado no

eargo, por oito \oios favoráveis,

três em branco e uma abstenção.

Nono disse que nos próximos dias

víii tomar conhecimento das infor-

inações já levantadas sobre o caso

Vasp. Com isso, a CPI, que esiá

paralisada desde a renúncia do ex-

presidente, deputado Nilson (Üb-

son (PMDB-PE), completará 15

Procuradora

suspeita de

funcionários
são PAULO — A procuradora

Luiza Cristina Frischeisen, da 2J

Vara Criminal da Justiça federal.

requisitou ao superintendente da

Policia Federal a abertura de in-

quérito para apurar se houve crime

de corrupção dos funcionários que
investigaram as declarações de ren-

da do ex-governador Orestes Quer-
cia e de suas empresas, no ano pas-
sado, a pedido do depuiado Luiz

Gushiken (PT-SP).

Simultaneamente, a procurado-
ra da República enviou oficio ao
superintendente da Receita Fede-

ral, requisitando cópias de todos os

documentos de Quércia manipula-

.dos durante a fiscalização. Esses

documentos, segundo Luiza Cristi-

na. serão encaminhados ao delega-

do que presidir o inquérito.

A suspeita de irregularidade sur-

giu da informação de que as invés-

ligações sobre Quércia foram cen-

tralizadas em Sào Paulo, embora o

ex-governador tenha domicilio fis-

."élil em Campinas. Os fiscais que
> vasculharam a papelada chegaram

Li conclusão de que Quércia nada

J deve ao fisco. A procuradora infor-

; mou que o advogado Vítor Werebe,

! que era o superintendente da Recei-

; ta Federal na época, deverá ser ou-

! vido sobre o caso.

; ; Na 4J Vara Criminal, os procu-
1 radores Marcelo Moscogliato, Ma-

| rio Luiz Bonsaglia e Francisco Dias

í Peixeira ainda aguardam resposta

í ó.s) juiz João Carlos da Rocha Mal-

! tos ,us pedido de vistas dos autos

a sobre importações de Israel realiza-

das duranie o governo Quércia.

dias sem tomar decisões. O pra/o

para apresentação das conclusões

termina no dia 24 de novembro.

Embora Nono mantenha inde-

pendência em relação a Oresles

Quércia. a liderança do PMDB in-

dicou dois deputados quercistas 
—

Marcelo Barbieri e Walter Nory,

ambos de Sào Paulo — 
para a co-

missão.

O depuiado Roberto Cardoso

Alves (PTB-SP), que ficou conheci-

do pela máxima 
"e 

dando que se

recebe", assumiu ontem a vaga do

PTB fazendo criticas ao poder das

CPls para determinar a quebra do

sigilo bancário. 
"A 

CPI é uma

mentirinha, uma brincadeira parla-
mentar que burla a lei e submete

suas conclusões ao Ministério Pú-

blico", disse.

BRASÍLIA - A CPI do PP

aprovou ontem a quebra do sigilo

bancário, patrimonial c contábil

dc 34 pessoas físicas (incluindo
suas esposas c dependentes) e de

22 empresas suspeitas (mais 43

pessoas) de terem participado de

irregularidades em negócios com

a Petrobrás c com fundos de pen-
sões, na época cm que Pedro Pau-

lo Leoni Ramos dirigia a Secreta-

ria de Assuntos Estratégicos

(SAE) da Presidência da Rcpúbli-

ca. Entre os que terão suas contas

vasculhadas nos anos de 90, 91 e

92 estão o próprio PP, os ex-presi-

dentes da Petrobrás Eduardo Tei-

xeira, Alfeu Valcnça e Ernesto

Weber, o ex-presidente do Banco

do Brasil Alberto Policaro, o pre-
sidente dos Correios. José Carlos

Rocha Lima, o presidente da Ele-

trosul, Amilcar Gazaniga, c o ex-

presidente do Instituto dc Ressegu-

ros do Brasil (1RB) Luis Quatroni.

Além destes, vários diretores da Pe-

trobrás. ex-dirigentes de fundos de

pensões, empresários c nove empre-

sas terão também suas contas vas-

culhadas pela CPI.
O relator da CPI, senador Cid

Sabóia (PMDB-CE), informou

ontem que a maioria dos que
terão suas contas bancárias exa-

minadas poderá ter seus bens co-

locados em indisponibilidade no

relatório final da comissão, que
cie pretende apresentar no pró-
ximo dia 7 de novembro. O ex-
ministro da Infra-Estrutura

João Santana foi excluído da

quebra do sigilo bancário por-

que sobre ele. segundo o relator.

não há suspeita de participação
nos prejuízos causados á Petro-

brás e aos 28 fundos de pensões

periciados pela CPI.

Suspeitos — Das .34 pessoas
físicas que terão suas contas vas-

culhadas. 16 são ex-dirigentes da

Petrobrás, um do Banco do Bra-

sil. dois dos Correios, um da Ele-

trosul e dois do IRB. além de 22

empresários suspeitos dc terem

obtido direta ou indiretamente

vantagens com negócios escusos

junto à Petrobrás c aos fundos de

pensões de empregados das em-

presas estatais, que chegam a mo-

vimentar anualmente bilhões de

dólares em investimentos.
()s extratos bancários de todos

os envolvidos, que serão envia-

dos pelo Banco Central á CPI.

serão checados nos computado-

res do Senado e cruzados com as

informações obtidas nos últimos

meses pela comissão sobre o trá-

fico de influência que teriam pro-
movido em negócios com a Pe-

trobrás c os fundos de pensões.
"Tem 

tanto dinheiro envolvido

nas irregularidades que daria pa-
ra levantar a moral do Nordes-

te", afirmou o relator.

Brasília — Gilberto Alves
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Pedro Paulo Leoni disse em depoimento à comissão que é inocente

Leoni nega indicações
O ex-secretário de Assuntos

Estratégicos Pedro Paulo Leoni

Ramos, ao depor ontem na CPI

que investiga o esquema PP, ne-

gou ter indicado diretores da Pe-

trobrás e dos fundos de pensão
de estatais que se envolveram em

negociações ilícitas. 
"Todas 

as

denúncias acabaram no reino do

nada", afirmou PP. 
"Nào 

se en-

controu nada nesse absurdo es-

quema porque nào se pode cn-

contrar o que jamais existiu."

Antecipando-se à decisão da

CPI, Leoni entregou ao presi-
dente, senador Elcio Alvares

(PFL-ES), os extratos da movi-

mentaçào dc sua conta no Banco

do Brasil nos últimos dois anos,

as declarações de Imposto de

Renda dos últimos cinco anos c

certidões negativas da Receita

Federal e da Procuradoria da

Fa/enda Nacional.

De todos os nomes envolvi-

dos no caso PP que depuseram

na CPI, Leoni admitiu que é

amigo apenas de Sérgio Rocha.

mas negou ter qualquer tipo dc

sociedade com ele. Disse que
Roberto Figueiredo Guimarães,

funcionário da Secretaria do Te-

souro, é irmão de sua mulher,

Luciana. 
"Roberto 

Guimarães é

funcionário do quadro de carrei-

ra e chegou a funções de chefia

por méritos próprios"', afirmou.

O ex-secretário da SAE disse

que desde que foi acusado de

comandar o esquema PP, há sete

meses, não foram apresentadas

provas de seu envolvimento.
"Me 

atribuíram uma força poli-
tica maior do que eu tinha na

verdade", afirmou. Leoni alegou

que foi inocentado por todas as

pessoas que depuseram no in-

quérito aberto pela Policia Fede-

ral e na própria CPI. 
"Sou 

víti-

ma de um escandaloso processo

de calúnia", disse. 
"Criaram 

his-

tórias de ficção sobre minhas in-

tervenções nos fundos de pensão

que nunca existiram."

Denúncias

começaram

na Petrobrás

O 

esquema PP foi denun-

ciado cm março passado
como uma rede dc tráfico de

influência, montada pelo então

secretário de Assuntos Estraté-

gicos, Pedro Paulo Leoni Ra-

mos, para obter vantagens cm

contratos internacionais de

compra de petróleo pela Petro-

brás. Foram envolvidas três

empresas: Tecnapc, Pólo Tra-

dingcEdubra.

Sindicância interna na Pe-

trobrás concluiu pelo envolvi-

mento de vários funcionários

da empresa e sele diretores e

chefes de divisão foram demiti-

dos. O empresário João Muniz

Alves de Oliveira foi acusado

dc cobrar USS 500 mil da Con-

eix Engenharia para liberar

obras na refinaria de Matari-

pe, na Bahia.

Menos dc um mês depois

surgiram denúncias sobre ma-

nipulação pelo esquema PP de

verbas dos fundos dc pensão
das estatais. As denúncias cn-

volviam também o ministro da

Infra-Estrutura, João Santana,

e a ministra da Economia, Zé-

lia Cardoso de Mello.

O dono da construtora Sa-

dc, Nelson Tanure, amigo de

Zélia, foi um dos beneficiados:

sua empresa estava em péssi-
mas condições financeiras, mas

oito fundos de pensão compra-

ram USS 16 milhões em ações.

A Polícia Federal abriu in-

quérito, no Rio, e obteve da

Justiça a quebra do sigilo ban-

cario de todos os envolvidos.

Foi aberta CPI no Senado, que
determinou auditorias cm to-

dos os fundos pela Comissão

dc Valores Mobiliários e o Tri-

bunal de Contas da União.
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MARCELO PONTES, com sucursal

O 
governador dc Sào Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho,

tem se recusado a indicar nomes para o governo Itamar

Franco desde que apoiou a sugestão dc José Serra para a

Economia e, em seguida, o PMDB decidiu apenas aceitar as

escolhas feitas pelo presidente.

Itamar pediu-lhe que apontasse um empresário paulista

para o Ministério da Indústria c Comércio.

Depois, que indicasse um presidente para o Banco do

Brasil. Ainda anteontem, em almoço no Palácio do Planalto,

Itamar voltou a insistir com Fleury para que o ajudasse

nessa escolha. . ... , io „.
— Há uma característica na minha personalidade que as

pessoas nào perceberam. Nào entrei nessa luta do impeacliment

para indicar nomes. Aliás, tenho 12 mil cargos de confiança no

governo de Sào Paulo. Tenho inclusive dois bancos estaduais.

Não preciso indicar ninguém — diz Fleury.

Unanimidade
Já se sabe o tamanho da

oposição a Itamar Franco no

Congresso Nacional.

São os 24 parlamentares

do PFL que ficaram descon-

tentes (até agora, diga-se de

passagem) com a composição

da equipe do governo.

Superficialidade
Do deputado Ibsen Pi-

nheiro, presidente da Câmara,

descrevendo, com sua expe-

riência de locutor esportivo, o

mar de apoio que Itamar Fran-

co tem no Congresso:
— É como se fosse um

imenso lago. Só que a maior

profundidade da água dá no

meio da canela.

No eixo
O chanceler Fernando

Henrique Cardoso começou a

tratar mais de relações exterio-

res do que de política interna.

Poder maior
O PT nacional acaba de

desrespeitar uma fatia de suas

sagradas bases.

Lula subirá no palanque da

candidata Conceição Andrade

(PSB), em Sào Luís (MA), con-

trariando o voto nulo no segun-

do turno recomendado pelo di-

retório petista local.

Bem pouquinho
Zé Português conta: foi

sócio de Quércia, ainda cuida

de alguns negócios dele e uma

de suas filhas, Soraya. traba-

lhou no Palácio dos Bandei-

rantes,
— O resto é mentira —

garante.

Lado a lado
PC Farias não pode pas-

sear em sua lancha Oxuinaré

pela costa de Maceió. A Policia

Federal nào deixa.

Oxumarè está parada ao

lado de outra lancha, no cais

da Federação Alagoana de Ve-

Ia e Motor, a de Pedro Collor,

que tem livre trânsito.

CGMDB
O PMDB está procurando

uma cara nova para liderar

uma novíssima central sindical

atrelada ao partido.
As CGTs e a Força Sindi-

cal dc Luiz Antônio de Medei-

ros não contam com a confiam

ça dos lideres pemedebistas.

Para descascar
Do novo presidente da

Eletrobrás. Eliseu Resende, so-

bre os USS 4 bilhões que as

empresas estaduais de energia

elétrica devem às federais:
— Vamos ter de ser muito

criativos. Talvez tenha sido por

isso que o presidente Itamar

me deu este abacaxi.

Internacional
O ministro da Educação.

Murilio Hingel. reativou a asses-

soria internacional do MEC.

IPM do massacre vai indiciar 150
¦ Tropa que matou presos é enquadrada por homicídio, mas oficiais são preservados

SÀO PAULO — O coronel Luís

Gonzaga de Oliveira, subcoman-

dante-geral da Policia Militar pau-

lista e responsável pelo Inquérito

Policial Militar (IPM) que apura o

massacre na Casa de Detenção, vai

indiciar por crime de homicídio 150

homens que estavam na linha de

frente da invasão ao Pavilhão 9,

onde morreram 111 presos no dia 2

de outubro. Serão enquadrados por

crime de responsabilidade os ofi-

ciais — como o coronel Ubiratan

Guimarães, ex-chefe do Comando

de Policiamento Metropolitano

(CPM) 
— 

que comandaram as tro-

pas de choque, mas não se envolve-

ram no tiroteio.

Pós lá o diplomata Rober-

to Krause, que, garantem as-

sessores do ministro, nào é pa-

rente do outro da Economia.

Primeira tarefa da assesso-

ria: levar Hingel dia 2 ao encon-

tro internacional de ministros da

Educação na Colômbia.

Babel
Pedido feito ontem por fax

pelo presidente da Confedera-

ção Nacional da Indústria, Al-

bano Franco, aos ministros

Krause e Paulo Haddad: que o

governo reforce os compromis-

sos com a privatização e faça um

esforço adicional para uniformi-

zar o discurso sobre o tema.

Mordendo a isca
Com. popularidade em

baixa, o governador de Mato

Grosso do Sul, Pedro Pedros-

sian (PTB), detonou a seu esti-

lo a sua primeira reforma ad-

ministrativa.

Trocou os secretários de

Segurança. Saúde. Habitação,

Agricultura e Imprensa e presi-

dentes de autarquias.

E se mandou para pescar

no Pantanal.

Estrela sobe

Uma estrela em ascensão

no PMDB: Jarbas Vasconce-

los. prefeito eleito de Recife.

Há um movimento de sena-

dores para fazer dele presidente

do partido em março de 1993.

O governador de São Pau-

lo. Luiz Antônio Fleury Filho,

acha que o papel que antes

cabia ao doutor Ulysses Gui-

marães será exercido agora,

descentralizadamente, por figu-

ras como Jarbas, Ibsen. Pedro

Simon e Juracy Magalhães (ou

Juju Baila 12). entre outros.

Incoerência
Os verdes Ruy de Goes,

representante do Greenpcace

no Brasil, e Sidney de Miguel

(PV-RJ) foram flagrados on-

tem pelo deputado José Lou-

renço (PFL-BA) fumando na

sala de espera do ltamarati.

Ex-fumante. Lourenço fez

um discurso sobre a poluição do

ar de fazer inveja aos ecologistas.

Notáveis
O presidente Itamar Fran-

co brinca sempre com o chan-

celer Fernando Henrique Car-

doso, dizendo que ele é o único

notável do Ministério.
— Ah, nào — corrige-se o

presidente 
—, tem também o

ministro da Educação. Ele fala

francês.

Progresso

LANCE-L1VRE

Pelo menos em sobreno-

me de ministros o Brasil che-

gou ao Primeiro Mundo:

Hargreaves. Krause, Hingel.

Haddad, Goldman. Barelli,

Israel, Napoleão.

O presidente, aliás, se

chama Cautiero.

0 suplente Jorge Andrade (PT do B).

que assumiu a vaga do falecido Aarao

Sieinbruch, nomeou 20 funcionário- pa-

ra seu gabinete na Câmara de Vereado-

res do Rio. Onze deles lêm seu sobreno-

me. E o mandato lermina em de/emhro.

Dc Barbos» Um» Sobrinho, presidente

da ABI, no «to em que entregou »o jurista

Ev-ndro Uns e Silva o comando da acusa-

çâo contra Collor no Senado: 
"O 

que me

consola è que, em principio, a dala da

volta de Collor seria 1° de abril."

Apesar de a UNE ter colocado dois

carros de som convocando os estudan-

tes para a manifestação contra o leilão

da Accsila. onlcm. na Bolsa dc Valores

do Rio, apareceram no máximo uns 50

gatovpintados
e As abobrinhas sobre o arrast-O ultra-

passaram as fronteiras do Rio. O depu-

tado Gemido Carneiros (PC do B-PE)

disse que 
"arrastão é o lobrtv do pobre".

• O ministro Gustavo Krause foi atrope-

lado ontem, quando saia do leitão da .Aa-

"O 
problema é que nào dá aind

para individualizar a responsabili-

dade e apontar quem matou

quem", explica o coronel. A ordem

de invasão foi dada pelo coronel

Ubiratan Guimarães c repassada,

no mesmo tom, pelos comandantes

dos batalhões de choque. O tenen-

te-coronel Luis Nakaharada chefia-

va o Comando de Operações Espe-

ciais (COE), o coronel Edson

Faroro e o tenente-coronel Antônio

Chiari comandavam o Io e o 2"

Batalhões de Choque — 
que inte-

gram as Rondas Ostensivas Tobias

de Aguiar (Rota) 
—, e o capitão

Wanderley Mascarcnhas. o Grupo

de Ações Táticas Especiais (Gate).

A ordem chegou aos comandantes

dos pelotões, que também podem

ser indiciados.

Embora a PM tenha mobilizado

340 homens na operação, pelas

contas de Gonzaga foram cerca de

150 os que se envolveram nos con-

frontos. O rnaior número de mortes

— aproximadamente 100 — ocor-

reu no 2° c 3o andares, ocupados

pela Rota e o COE, grupos de cho-

que que usaram metralhadoras. O

Gate tomou a dianteira e foi abrin-

do caminho, a rajadas, e posicio-

nou-se no 4o andar onde, segundo a

PM, não houve mortos. Os outros

grupos tinham a missão de ocupar

os andares abaixo: a Rota tomou o

primeiro e segundo andares e o

COE, o terceiro.

Gonzaga diz que os 15 oficiais

ouvidos insistem na versão de que

os policiais reagiram ao serem agre-

didos pelos presos, mas que indicia-

rá todos os que estiveram na lipha

de frente e deixará que o Ministério

Público decida se os denuncia ou

nào. O promotor José Amado dc

Faria Souza acha que os policiais

envolvidos serão condenados. 
"'Es-

se é o fato mais grave e mais com-

plexo na história da segurança de

Sào Paulo", diz.

ltamarati convida OEA
BRASÍLIA — O ministro das Re-

lações Exteriores, Fernando Hen-

rique Cardoso, enviou convite, pe-

Ia embaixada do Estados Unidos,

ao presidente do Comitê dos Direi-

tos Humanos da OEA para uma

visita ao Brasil. A intenção é mos-

trar que o governo brasileiro está

tomando medidas para punir os

responsáveis pela chacina da De-

tençào. O porta voz do ltamarati,

Luiz Fernando Benedine. disse que

a única resposta do governo à deci-

são da America's Watch é mostrar

que a tragédia está sendo apurada.

A entidade de defesa dos direitos

humanos entrou com requerimen-

to na OEA exigindo a condenação

do Brasil pelo massacre.

Em Sào Paulo, 10 dos 13 depu-
tadõs'aaTPT''da''A_sernbléia-Legisr.,_.

lativa que investiga a chacina visi-

taram ontem a penitenciária.

Segundo o presidente da CPI, Edi-

nho Araújo (PMDB), a visita teve o

objetivo de conhecer o local onde

ocorreu o massacre.

"As 
condições da prisão sào

deploráveis", disse Araújo. Para o

deputado Erasmo Dias (PDS), ex-

secretário de Segurança de São

Paulo, conhecido pelas posições

conservadoras, rato vive melhor

que os presos na Detenção. 
"Isso

aí é um inferno", comparou.
"Nem 

belzebu vive num lugar

destes." Dias evitou condenar a

PM. 
"A 

policia foi chamada para

restabelecer a ordem e foi o que

fez." Mas disse que o que houve

no dia 2 foi 
"um 

bando de gatos

_._çprrendo atrás de ratos".

"Atirei nas silhuetas"

O 

capitão Ronaldo Ribeiro

dos Santos, que chefiou

um grupo de 35 homens da te-

mida Rota no Pavilhão 9, admi-

tiu ontem em depoimento ao

IPM que disparou três tiros,

mas não sabe precisar se acertou

alguém. 
"Aquilo 

era um infer-

no. Estava escuro, havia grita-

ria, fumaça e clarões de tiros.

Atirei em direção a silhuetas,

mas não sei se matei alguém",

afirmou. 
"Recebi 

uma missão e

acho que cumpri direitinho."
"Posso 

garantir que nenhum

policial sob meu comando dis-

parou metralhadoras", afirmou.

O oficial calcula que levou entre

5 a 10 minutos para controlar o

pavimento. 
"O 

que houve foi

um confronto de quem queria

fugir c nào tinha nada a perder.

A PM tomou a atitude para evi-

tar uma mortandade", justifi-

cou.
"Os 

presos disparavam tiros,

zarabatanas e avançavam com

estiletes. Nào existe ordem para

atirar. Um policial dispara dian-

te de um perigo iminente", dis-

se. A PM não atira nas pernas,

disse. 
"Fomos 

treinados para

acertar na silhueta do garrafão

humano (que vai das virilhas à

cabeça) e os disparos são feitos

à altura do ombro", justificou o

oficial da Rota, que se diz con-

tra a pena de morte.

PÓS-GRADUAÇÃO
lATÒ-SENSU

O «Semestre/93)
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SÃO PAULO— Quatro dias de-

pois do assassinato do empresário

Aparício Basílio da Silva — dono

da Rastro Perfumaria —, a poli-

cia paulista centralizou as investi-

gações em tomo da boate Rave,

na Rua Bela Cintra, nos Jardins,

freqüentada por homossexuais de

classe alta e o último lugar onde

ele esteve na madrugada de se-

gunda-feira.
A polícia recebeu ontem lista

dos clientes importantes da boate

e solicitou disquete de compu-

tador em que estaria o registro da

pessoa que saiu com Aparício. O

acesso á boate è por cartão mag-

nético. o que significa que o

acompanhante pode estar catalo-

gado perto do nome de Aparício.

Ò IM L de São Bernardo confirma

que Aparício foi assassinado com

97 lesões, 22 das quais facadas na

região mamaria esquerda. Duas

scccionaramajugular.
"Podemos assegurar que, pelo

menos daqui, ele não saiu acom-

panhado." O depoimento é de Eli

Aparício: sozinho na boate

Cohen. 31 anos, um dos dois pro-

prtetários da sofisticada Rave, um

dinner club gay. A Rave tem con-

sumaçào mínima de CrS 65 mil.

Aparício pagou a conta com car-

tão, pois era cliente VIP: podia

entrar e nada consumir. A última

pessoa a ver Aparício saindo loi o

porteiro, Arlicio da Silva, que

afirmou, categórico: 
"Ele 

saiu a

pé e subiu a Bela Cintra, talvez

por ter deixado o carro mais para

cima."
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sita. na Bolsa dc Valores do Rio. por um

arrastão de repórteres dc TV c Rádio.

t O governador Leonel Bri/ola ficou de

22h alé as 24h de quarta-feira comersan-

do com o senador Darcj Ribeiro sobre a

construção dc 211 Cicps de segundo grau

no Rio. em 1993.

Os 27 secretários dc Saúde assinaram

documento apoiando o nome de Cláudio

Amaral Júnior, presidente da Comissão

Nacional de Combate à Cólera, para a

Fundação Nacional de Saúde.

Jorge Bitlar, Chico Alencar c Cid Bcn-

j*min cO-MfflorU- hoje. às 22h.VO, aniter-

sário cm festa no Clube Marimbas no

Posto f», com a renda reicrtida para a

campanha de rknc.ita da Sib a. candidata

do PT « prefeitura do Rio.

A escola Oga-Milâ, cm Vila Isabel,

promoverá amanhã, a parlir de I6h, uma

Feira de Literatura Inlaniil.

t O Rio c lindo, apesar dc tudo e de

alguns.
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CEARÁ (085) 244-3772
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PARANÁ (041) 253-7221
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SANTA CATARINA (0482) 22-4355 22-0455 24-2858
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Governo paga parcela do 13° em novembr
¦ Serpro já fechou o 

'folhão' 
do funcionalismo público e envia os dados às unidades pagadoras na próxima quinta-feira, 29

Aposentado recebe parte dos 147%
Brasília — O pagamento da

primeira parcela do 13° salário

dos servidores públicos federais

que ainda nào a receberam com

as férias ou no mês do aniversá-

rio será incluído na folha do dia

4 de novembro. Ontem, o Servi-

ço Federal de Processamento de

Dados (Serpro) fechou o folhão
— folha de pagamento do fim-

Jcionalismo público 
— 

que será

entregue no próximo dia 29 às

unidades pagadoras em todo o

país.

A reforma administrativa ado-

tada es.ta semana pelo presidente
Itamar Franco, mesmo sem a

reestrutura organizacional, nào

vai prejudicar o recebimento dos

salários pelos funcionários dos mi-

nistérios e das secretarias. A Se-

cretaria de Administraçào cxpli-

cou que não houve qualquer
modificação para o pagamento do

próximo salário e que somente o

que será depositado no início de

dezembro sofrerá alteração quan-
to aos locais de recebimento.

A Secretaria de Administra-

ção explicou que os locais de

pagamento do próximo salário

serão os mesmos do recebimento

anterior c somente os funciona-

rios que mudaram de prédio de-

vem procurar no novo local de

trabalho o setor de pagamento.

A alteração nos nomes dos Mi-

nistérios ou secretarias não im-

plica cm mudanças de local de

recebimento.

O maior problema do ministro

da Previdência Social, Antônio

Britto, é a falta de recursos orça-

mentários para pagar os atrasados

dos 147%, estimados cm CrS 12

trilhões, e devidos a todos os apo-

sentados que cm março de 1991

ganhavam mais de um salário mini-

mo, cerca de 2,6 milhões de pes-
soas. Segundo Britto, somente com

o ajuste fiscal será possível pagar
esses atrasados. A primeira parcela,

de uma série de 12, será paga em

dezembro, junto com o 13° salário.

Esses atrasados correspondem ao

periodo de setembro do ano passa-

doajulhode 1992.

Em agosto de 1991, uma porta-

ria do então ministro do Trabalho e

Previdência Social, Antônio Rogé-

rio Magri, reajustou os benefícios

em 54%, correspondentes à varia-

çào da cesta básica de março a

agosto do ano passado. Os aposen-

tados reclamaram o percentual de

147%, correspondente à variação do

salário minimo no mesmo periodo. e

como o governo não voltou atrás,

eles entraram na Justiça. Em junho

passado, o STF definiu como correto

o percentual de 147% c cm setembro

o Ministério da Previdência incorpo-

rou a diferença aos benefícios, laltun-

do pagar os atrasados.

TABELA DE VENCIMENTOS DE OUTUBRO DOS SERVIDORES DA UNIÃO
BRASÍLIA — Os ministros re-

cebem no próximo contracheque,

a ser pago em 4 de novembro, CrS

39.335.077,71 milhões, o mesmo

vencimento dos deputados fede-

rais c ministros do Supremo Tri-

bunal Federal. No mesmo dia, se-

rá pago o salário dos demais

funcionários públicos. Os servido-

res com função de Direção e As-

sessoramento Superior (DAS) c

algumas categorias, como os di-

plomatas, servidores do CNPq.

Ipea e Comissão de Valores Mo-

biliários (CVM), terão aumento

na remuneração por conta de um

reajuste na gratificação que incide

sobre o vencimento. No próximo

mês, todos os servidores — de

carreira e pertencentes ao Plano

de Classificação de Cargos (PCC)
— terão aumento, pois as gratifi-

cações já estarão sendo pagas in-

tegralmente, com exceção dos di-

plomatas, cujo processo estará

completo em abril de 1993.

Na próxima semana, quando a

Secretaria de Administraçào Fe-

deral tiver terminado de organizar

a reforma administrativa do go-

verno, a isonomia voltará a ser

discutida. O projeto de lei, que
concedia 20% de reajuste linear

sobre o salário de agosto e estabe-

lecia novas tabelas de vencimen-

tos, foi aprovado, mas em troca o

governo comprometeu-se a rever

distorções em 30 dias. Com a mu-

dança do governo, o assunto saiu
de pauta, pois nem o destino da

SAF estava definido. Pela tabela

do Diário Oficial que circulou on-
tem, um professor com dedicação

exclusiva, com mestrado, classe E.

nível 4, ganha no salário base CrS

5.392.684,25, sem a gratificação.

Tabela de vencimentos aplicáveis aos servidores das carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro

Nacional, Policia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos extintos Territórios Federais,

Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialista em Políticas

Públicas e Gestão Governamental e dos Servidores da SAE, CNPq, FOBIA, CNEN, Susep, CVM,

Fiocruz e Ipea.

SUPERIOR INTERMEDIÁRIO AUXILIAR .

40 HORAS 30 HORAS 40 HORAS 30 HORAS 40 HORAS 30 HORAS

4.713,331.80

4.416.970,11

4.114.740,11

3534.997,50

3.315.227,50

3,086,055.00

2.765.521,11

2.647.621,5Z

2.534.747,32

2.074,141.11

1.985.715,39

1.901.060.49

1.616.212,64

1.537.937,78

1 461 172.47

1.212.431,18

1.152.778.19

1.095 879,03

Tabela de vencimentos aplicáveis aos Cargos do Sistema de Classificação de Cargos Indiretos

pelas Leis na 5.645/70 e 6.554.78, dos servidores técnicos-administrativos das Instituições

Federais de Ensino, conforme Art 3 e seguinte* da Lei ir» 7.596/87, doa servidores do Ibama,

Embratur, Incra, Inpc, Ibac, FCM, FCRS, FC, LBA, Funcet, Fundaj, FAB, IBGE, Emap, Fundacentro,

FAS, Roquete Pinto, FMDE, Sudam, Suframa, Sudene, Ceplac, Capes e Tabela de Especialistas

A SUPERIOR ^ 
INTERMEDIÁRIO AUXILIAR 

7 : K

40 HORAS 30 HORAS 40 HORAS 30 HORAS 40 HORAS 30 HORAS

3.610.410.00

3393034,08

3.293.644.11

3.197,086.32

3.193.396,22

3.012.454,80

2.707 830.00

2.544.775.56

2470203,08

2.397.814,74

2.327.547,16

2.259.341.16

2.426 686.12

2 323.231.79

2.224.187,90

2.129 366.46

2.038.587.43

1,951.678,50

1 820811,53

1 742 423.34

1 668.140.93

1.597.024.15

1.528.941.57

1.463.758,88

1 389 051,55

1.320.490,40

1.255.313.29

1.193 363.21

1.134.451.38

1.078.456.84

1041 788,66

990 367,80

941.481,17

875.114,11

854.838,54

898342,63

4,263.128,76

4.019.731.91

3704.909,20

3.197.346.57

3.014.798.93

2.838 681,90

2.064,000,00

1.990.059,26

1.918.767,37

1.548.000,00

1.472.544,44

1.439.075,53

1.440.OO0.00

1.372.202,74

1.307.597.47

1.080.004,00

1.029.152.05

980.698,10

B VI

V

fi

V-

IV

2.924.174,56

2.838.484,10

2.755.304.03

2.674.561,87

2596.185,53

2.520.105,74

2 193 130.92

2.123.863,34

2.166478.62

2.105 921,41

1.947.139,15

1 890.079.31

1.868 474,65

1.788.817.96

1.712.557,10

1.639.547,54

1.569.650.15

1.502.733,20

1,401.355,99

1 341.613,47

1 284.417.88

1 229.660,66

1.177.237.84

1.127.049.90

1.025.226,11

974.62271 .

926.517,06

880.765,75

837.311,75

795 983.51

768919.58

730 967.96

694.887.80

664.587,34

627 983,81

596 907.63

3,221.833,59

3.007.492.19

2.899.751,70

2.795871,07

2.695.711,70

2 599.140,59

2.416.375,19

2.255.619.14

2.174813,84

2.096 943,30

2.021.783,83

1.949.355.44

1.850.029,45

1.783.753,99

1.719.852,78

1.658.240,77

1.590.835,95

1.541.559,25

1.387.522,00

1.337.815.49

1.289.889,59

1.243.680,58

1.199.126,96

1.156.169,44

1.246.433,90

1.187.348.84

1.131.465.82

1.078.194,70

1.827.431.83

979.058,87

934.525,43

890.526,63

848.599,86

800.646.89

770573,80

734.294,05

2 446 234,91

2.374568.92

2304 983,26

2.237.438,25

2.171 070 07

1 834 691.19

1.780.926.69

1.728.737,45

1.678 078,68

1 628.902,55

1.438.668.77

1.377.335,53

1.318.617,05

1262.401.55

1.208.583.20

1 079.001.58

1 033 001,65

988.962,79

946.341,39

906 437,40

756 695,14

719 345,99

683 840.33

650.087,16

618 000.00

567.521,36

539.519,49

512.880,25

487.563,37

463.500.09

2.506.028,98

2.416.252.99

2.329.693.14

2.246234.29

2.165.765,11

2 088,178,73

1.879.521,73

1.812.189,74

1.747.269,85

1.684.675,65

1.624.323.83

1.566.134,05

1.486.334,43

1.433.087,98

1.391.749,83

1.332.249,25

1.284.522,75

1.238.546.01

1.114.754,82

1.074.815,92

1 136.311,77

999.186,94

963 392,06

928.879,50

932.953,37

899.038,12

847.184,93

807.294,44

769.285,84

733 066,78

699.722,53

666.778.59

635.285,74

685.470,83

576.964.37

549.890.00

TABELA DE REMUNERAÇÃO APLICÁVEIS AOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

20 HORAS

.ÇUSSÈj'.^

40 HORAS

nível, venc: graduado caperfeiçoamento cespecialização c mestrado cddlítoradòJÍ

1 205 220.01 1 895481.10 2 021 846.40 2 256 525.0Í 2707 830 00

1 444 176.40

1375405.71

1309 910.29

1 247 533,52

1516 384,60

1 444 175.99

1 375 105,71

1309 910,19

1617 477,12

1540 434,39

1467B99.42

1397 237.54

1 805 220,00

1719 257,13

1 637 387.75

1 559 416,99

2.166 264,00

2063108 56

1964 865.30

1871.300,28

3 610 440.00

2 868 352.00

2 750811,42

2 619 820.40

2 495067,00

3 790962(X 4 043692.60 4.513.050,00 5415660,00

3 032 763.60

2 888 351.99

2 758 911,42

2 617 820.39

3 234 954,24

3 080900,79

2 934 198,84

2 794 475,88

3610 440.00

3 438514.27

3 274775,50

3118 833.82

4 332 528.00

4126 217.13

3 929 738,60

3 742 611.56

1.134121,38

1080115,60

1028 681,52

979681,69

1 190,827,44

1 134 121.38

1080115,59

1028665.77

1270 215.94

1 209 729.47

1 152 123.30

1 097 243.49

1417 651,72

1 350 144,50

1285851,90

1224 602,11

1701162.47

1620173.40

1 543 022.29

1469 522 53

890633.35

848 222.24

807 830,70

769 362.57

935 165,01

890633,35

B48 222,23

807.830.69

997.509,35 1113 291,68 1335 950,02

950008 90 1060 277.80 1272 333.36

904.7V.,38 1009 788,37 1211746.05

861686.C 961703,21 1154 043.65

2 268 242.76

2160 231.21

2 857 363.04

1959 363.37

1 701 266,74

1696444,47

1615661,44

1 538725,14

2 381 154.89

2 268 242,76

2164 231,19

2 857 331,53

1870 330,63

1 781 266.69

1696 444,47

1615 661.39

2 544 431,89

2 419 458,94

2 344 246,60

2194 486.97

1995018,70

1900017.80

1809 540,76

1723 372,15

2.835 393.45

2.744.289,00

2.571.783.80

2 449204.21

3462 364.14

3 240 346.80

3 086 044.56

2939845,85

2 226 583.37

2.128 533,58

2 019 576.75

1923 372,15

2.671960.85

2 544 666.70

2423492.10

1.923406.42

TABELA DE REMUNERAÇÃO APLICÁVEIS AOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
___ DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA ~~~~

VENC. GRADUADO C/REFERIMENTO C/ESPECIALIZAÇÃO C/MESTRADO C/DOUTORADO -

TITULAR 5.596.182,00 5.875.991,10 6.267.723.84 6995.221,50 8 394 273,00

4.476.945,60 4.700.792,88 5.014.179,07 5.596.182,00 6715.418.40

ADJUNTO 4.263.757,70 4.476.945,58 4.775.448,62 5 329.697.11 6.395.636,55

4.068.721,62 4.263.757,70 4.548.008.20 5 075 902.02 6091.082,43

3.867.353,91 4.060.721,60 1.331.436,37 4.834 192,39 5.801.138,86

3.515.776,27 3.691.565,07 3.937.669,42 4 394,720,34 5.273.664,41

ASSISTENTE 3.348.358,36 3.515.776,27 3.750.161,35 4.185.447,95 5.022.537,54

3.188.912,71 3.348,358,34 3.571.582,23 3.986.140,89 4.783.367,06

3.037.013,22 3.188.863,87 3.401.454,80 3,796.266,22 4 555 519,82

2.768.983,38 2.899.011,51 3.092.278,98 3.451.204,22 4.141.445.07

AUXILIAR 2.629.488,92 2.768.963,36 2.945.027,59 3.286.881,14 3.944.231,38

2.504.275,17 2.629.488,92 2.004.788,17 3.170.343,96 3.756.412,75

2.285.023,96 2.504.275,15 2.671.226,83 2.981.279,95 3.577.535.95

TABELA DE REMUNERAÇÃO APLICÁVEIS AOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DE 1 ° E 2° GRAUS

19 HORAS

VENC.GRADUADO C/APERFEIÇOAMENTO C/ESPECIAUZAÇAOCMESTRADO C/DOUTORADO :

TITULAR 1669992,55 1.753.492,17 1870391,65 2.487.490,68 2.544988.82

1.391.660,46 1.461.243,48 1.558.659,71 1.739.575,57 2.407.490,69

E 1325390,91 1.391.660,45 1.484437,81 1.656.738,63 1.980086,36

1.282.277,46 1325390,91 1.413.750,30 1.577.846,32 1.893.415,59

1.202.168,63 1.262.277,06 1.346.428.86 1.502.710,78 1.803.252,94

1092280,58 1.147.524,60 1224.126.24 1.366.100,72 1.639320.87

D 1.040838,65 1092.880.58 1165.739,28 1.301.048,31 1.561257,97

991.274,98 1.440838,64 1110 227,88 1.239.093,62 1.486.912.35

944871.34 991.274,98 1057.359,90 1.180089,17 1416 107,91

590633,34 935.165,00 997509,34 1.113.291,67 1.335.950,41

C 806.222,23 890.633,34 954408.89 1.060.277,78 1,272.333.34

907.838,70 848.222,23 904.770,38 1.009.788,37 1.211.746,05

769262,57 907.830,69 861.686,87 961.703,21 1.154.043,85

725.853,75 762.104,43 812.911,49 907.267,18 1.088720,62

D 691.251,19 725.013.74 774 291,33 864 063,98 1.936.876,78

658.334,46 691,251,18 737.334,59 922918,07 987.541,69

426985,29 658334,46 782.223,42 783.731,50 940.477,88

591.495.47 621.470.24 662 494.92 739.369,33 887.243.20

A 563329,42 591.495,47 630928,50 704 161.27 844 993.53

536.533,82 563329.01 699.004,27 670621,77 804.795.73

540956,02 536583,82 572.270,74 638695.42 766 434,43

Prêmio Internacional

de Alcântara
(Con vocatória 1990/1992)

Obra Premiada

TOHRKCOU.SEROI.A (Barcrlona, ESPANHA)

Promotor; Tbrrr Collstrola, SA.
Construtor. Cubirrtaty MZOI',S. I.
lulorrs: \nrman Poslrri issocinlrs.

Julio Murtinrz Cnlzòn y Manuel Julio I ilnnirl

Menção Honorífica

CONTE S U> JOÃO (Porto, PORTt (i \1.)

Promotor. Ministério das Obras Publicas,
Transportes e Comunicações

Construtor: CONDA Rll^Comlrulora Duriente. S. i.
lulor Pro/ruor fCdgar Cardono

V 2.013.371.01 1.510 028.86 1.194.137,76 895.603,32 698.552,94 523 914.71

IV 1.941.244,78 1.455.933.58 1.151.358.97 863.519,23 665.664.07 499.248.05

lll 1.171.701.62 1.403.776,22 1.110.112,68 832.584,51 634.323,45 475.742,74

II 1804 649,78 1333 487.33 1.070.344.01 802.758,90 404.458,79 452.244,09

1740.000.00 1.345.000.00 1.032.040,00 774.000,00 576.000,00 432.000,00

^-X 
f
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Justiça envolve

Andreotti com

agente da Máfia

Reuter — 1./11/90

ARAÚJO NB1T0

CorrospotuJonto

ROMA — Amigo imprestável

nào interessa à Cosa Nostra, mãe

dc todas as má fias. É a conclusão

do relatório de 140 páginas dos

seis magistrados de Palermo que
investigaram o assassinato de

Salvo Lima, parlamentar curo-

peu, o melhor amigo de Giulio

Andreotti na democracia-cristà

da Sicilia. por mais dc 20 anos

conhecido na cidade de Palermo

como 
"o 

intocável embaixador

tia Máfia em Roma". Encerrando

a primeira fase do inquérito sobre

a morte de Salvo Lima, morto há

pouco mais de sete meses numa

avenida palermitana. os magis-

trados consideraram irrefutáveis

as revelações feitas por cinco ma-

fiosos arrependidos.

A ordem de matar Salvo Lima

foi dada por Salvalore 
"Totó"

Riina. o chefe dos chefes de Cosa

Nostra. fugitivo que ha 30 anos

vive na Sicilia. engravidando

quatro vezes sua mulher, encon-

trando-se e passando procura-

çòcs ao seu advogado Cristoforo

Fileccia, fugindo sempre ao cerco

das várias policias italianas. A

revelação foi feita aos juizes de

Palermo pelos dois últimos arre-

pendidos da Máfia. Gaspare Mu-

iolo, ex-motorista pessoal do che-

fe dos chefes, e Pino Marche-

se. Os magistrados afirmaram:
"O 

eurodeputado Salvo Lima,

ligado a importantes grupos ma-

fiosos. foi morto porque nào po-
dia mais garantir imunidade judi-
ciaria aos chefes de Cosa

Nostra". lê-se no documento

conclusivo dc um inquérito

Lima começou a morrer a 30

de janeiro deste ano. Naquele dia.

a sentença da Corte dc Apelação

tia Justiça italiana, deu crédito

total às conclusões dos juizes do

maxi-processo contra mais de 145

grandes chefes da Máfia. Dessa

forma desencadeou uma reação,

dos chefòes e uma nova estação

de mortes.

No depoimento de Leonardo

Messina, outro chefe mafioso do

clã de San Catalto, a importância

do trabalho e das amizades polili-
cos de Salvo Lima é bem explica-

da. 
"Pessoalmente, 

Lima nào era

um Homem de Honra (mafioso

que recebeu o batismo e prestou o

juramento de fidelidade à Cosa

Nostra). Fra, porém, filho de Ho-

mem de Honra.

digno de con-

fiança, que es-

teve muito per-
to aos chefes

mais importam

tes de Cosa

Nostra. para os

quais servia co-

mo elemento

de ligação com

m G i u I i o An-

Andreotti dreotti para as

necessidades da Máfia siciliana",

disse Messina aos juizes.

Depois de oito anos de silén-

cio. Tommaso Buscetta, que agiu

por muitos anos no Brasil, confir-

mou que desde 1960 Salvo Lima

era realmente o intermediário dos

interesses da Cosa Nostra com o

governo.

Ainda ontem, o senador vitali-

cio Giulio Andreotti, chefe de se-

te governos italianos, era o único

político que, em Roma, continua-

va a acreditar que Salvo Lima

nunca foi homem de confiança da

Cosa Nostra.
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China e Japão começam

hoje nova era
¦ Akihilo c o 1° chefe de Estado japonês a visitar o ex-inimigo

diplomática

Akihilo (na foto com a mulher. Michiko) chega hoje a Pequim

MÁRIO ANDRADA E SILVA
Corrosponclonlo

TÓQUIO — Japão c China come-

çam hoje o segundo capítulo de

uma história confusa de amor e

ódio que já dura II séculos. Os

paises mais poderosos da Ásia co-

memoram o 20" aniversário do rea-

tamento de suas relações diplomáti-

cas com uma visita de cinco dias do

Imperador Akihilo ao território

chinês. A viagem que começa cm

Pequim será a primeira visita de um

monarca japonês á China. Um ges-
to de simbolismo típico dos orien-

tais que pretende estabelecer bases

para uma rcaproximaçào de paises
separados por um pequeno braço

de mar e uma enorme tradição de

conflitos.

A viagem do imperador aconte-

ce cm um momento em que as

grandes potências da Ásia, Japão.

China e Coréia lentam redefinir seu

espaço no mapa geopolitico da re-

gião. procurando ocupar vazios

deixados pela falência do 
"impe-

rio" soviético. Akihito será recebi-

do em Pequim como se tivesse um

papel importante na vida diploma-

tica japonesa embora a constituição

do Japão no pós-guerra lenha res-

Iringido sua participação formal no

governo á atividade cerimonial. Lie

responde a insistentes convites du

cúpula chinesa com uma viagem

que está programada desde abril.

Os governos do Japão e da Chi-

na foram obrigados a vencer uma

série de obstáculos internos em seus

respectivos paises antes de poder
transformar o convite do governo
chinês numa viagem do imperador.

As feridas abertas pela violentissi-

ma invasão japonesa na China em

1937 estão longe de cicatrizar. O

imperador deve falar sobre os cri-

mes dc guerra que o exército de seu

pai. o imperador Hiroito. cometeu

na China durante a invasão. Ile

reconhecerá as atrocidades cometi-

das mas foi proibido pelo governo

japonês cie formalizar um pedido de

desculpas. A restrição foi formula-

da pelo primeiro ministro Kiichi

Miyazawa atendendo a pressões m-

suportáveis dos partido, de direita

do Japão.

O imperador Akihilo rompe

duas vezes o isolamento diplomáti-

co da China com uma única visita

oficial. Alem de ser o primeiro mo-

narca do Japão a visitar Pequim ele

será lambem o primeiro dignatáno

estrangeiro a visitar a China depois

do massacre dos dissidentes na Pra-

ça da Paz Celestial há três anos.

China e Japão aspiram lucros

equivalentes com a visita do impe-

rador Akihilo e da imperatriz Mi-

chiko. Os japoneses, que só nos

primeiros seis meses de 1992 invés-

tiram USS S50 milhões em negócios

com a China, querem conquistar

um espaço privilegiado no maior

mercado consumidor do mundo. A

revista norte-americana Newsweek

avaliou em sua última edição asiáti-

ca que os chineses representam 1.1

bilhão de consumidores potenciais
de televisões, videocassetes e apare-

lhos eletrônicos, a mais (amostres-

pecialidade da indústria japonesa,

Para o governo chinês a viagem

do imperador significara o retorno

ao mapa diplomático do tnundoe a

esperança de que a anunciada Iran-

sição pacífica para o capitalismo

possa ser financiada com iens da

segunda maior potência econômica

do mundo.
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Ásia tem nova divisão de forças

Ò Grande Salão do Povo: limpeza geral para receber o imperador

Políticos c diplomatas do Orien-

te estão redesenhando o mapa da

Ásia tentando dividir entre três po-
tencias o espaço que antes era ocu-

pado por uma união dc repúblicas

soviéticas. Japão. China e Coréia se

equilibram em uma região tensa na

política, prospera na economia e

repleta de histórias militares. Cada

um dos três países esconde uma

pretensão hegemônica particular
enquanto se esmera no marketing

diplomático tentando seduzir um

ou dois de seus concorrentes.

A China acha que pode vencer a

corrida pela força de sua política

internacional e de seu exército. O

Japão sonha em comprar a fideli-

dade dos parceiros financiando a

revolução capitalista chinesa e os

lucros do comércio internacional

coreano. A Coréia espera que o

equilíbrio enire suas qualidades e

defeitos transforme Seul na capital

informal da Ásia do século 21.

O jogo de poder exige lecnolo-

gta. política e paciência, insumos

abundantes nos três países. A histó-

na das guerras asiáticas joga conlra

os japoneses que ainda náo conse-

guirani apagar da memória de chi-

neses e corenuos atrocidades come-

lidas pelo exército imperial no

período de expansão colonialista

do linal da segunda grande guerra.

Os últimos símbolos dessa dis-

puta cada vez menos silenciosa

contra uma história de inimigos

surgiram esta semana. O imperador

japonês visita Pequim e anuncia

que se entregará de todo coração

para cumprir missão semelhante na

Coréia. Ao mesmo tempo uni alto

funcionário do governo japonês
anuncia que seu pais estaria dispôs-

lo a negociar o fim do monopólio

nacionalista da comercialização de

arroz se a medida representasse um

beneficio para o comercio interna-

cional e asiático. Começando a re-

parar os erros militares tio passado
com concessões, o Japão abre a

temporada em busca de um Oriente

cada vez mais unido e próspero sem

esconder que pretende terminar o

século liderando o continente que
não conseguiu conquistar com seu

exercito. (Sl.A.S.i

Alemães jogam ovos na rainha em
DRESDI N. Alemanha — Os mo-

radores ile Dresden, na antiga Ale-

manha Oriental, demonstraram

que as marcas da Segunda Guerra

Mundial são muito mais fortes do

que as centenas de prédios ainda

em ruínas. Na rápida visita de on-

tem, a rainha da Inglaterra. Eliza-

belh II, foi alvo de vaias e ovos de

moradores que não esqueceram os

bombardeios anglo-americanos que
arrasaram a cidade em fevereiro de

1945. matando 35 mil civis.

A agressão aconteceu quando
ela chegava á Igreja Kreuz para
uma missa em memória das vitimas

cio ataque. Três mil pessoas a recc-

beram friamente e um grupo atirou

dois ovos que não a atingiram. Al-

guns cartazes explicavam a revolta:
"Pense 

em 13 e 14 de fevereiro de

1945, Sua Majestade" e 
"Fora 

com

o monumento a llarris"".

Arthur llarris, lambem conheci-

do como Bomber (Bombardeiro)

Harris, foi o comandante da Força

Aérea Real britânica no ataque a

Dresden. considerado o mais cruel

da Segunda Guerra, já que a cidade

nào era um alvo militar e foi des-

truida quando o conflito eslava de-

finido. Há cinco meses a rainha

inaugurou uma estátua em home-

nagem a llarris em Londres. 
"Não

pode haver reconciliação enquanto

a estátua estiver Ia", disse um ma-

nifestante,

Já em Leipzig. para onde foi em

seguida. Llizabeth II teve uma rc-

cepção bem mais calorosa. Cerca

de 8 mil pessoas saudaram-na nas

ruas e na Igreja de São Nicolau. A

cidade, também no lado oriental do

pais. foi o berço dos protestos que
levaram á queda do regime comu-

nista em 1989, abrindo o caminho

para a unificação alemã.

Flizabeth II faz uma viagem de

cinco dias á Alemanha num mo-

mento delicado das relações bilate-

rais porque as altas taxas de juros
alemãs derrubaram a libra. Coinci-

dentemente, operários de Dresden

desencavaram ontem uma herança

da guerra 
— uma bomba america-

na dc 150 quilos.

Dresden
p/iq, Alemanha — AFP
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A recepção a rainha Elizabeth II e ao príncipe Philip em Leipzig foi hem mais amigável

Ultradireita européia se reúne em Portugal
AFP — Arquivo

Lê PeJi apoia a formação de partida tim-adireitisla portugue,'

NORMA COUR1
Corresponcitínlü

l.lsiioA — Embora fique num

distrito de histórica atuação comu-

nista, o castelo medieval cie Palmela

abrigou esta semana deputados da

extrema direita européia encabeça-

da pelo líder da Frente Nacional

francesa, Jean-Marie Le Pen. É o

terceiro ano consecutivo em que a

direita radical do Parlamento Furo-

peu se reúne em Portugal, a portas
fechadas e com todo sigilo em lor-

no do nome de seus participantes.

A esquerda lusitana aguardou a

chegada de Le Pen com cartazes

ligancio-oa Mussolini e Hitler, u*s-

liu preto em sinal de 
"luto 

político'"
e k/. vigilia durante toda a madru-

gada de ontem. Os eurodeputados

partem hoje de Portugal e o organi-

zador da reunião, o francês Roger

Johnstone, procurou banalizar o

fato, dizendo que 
"foi 

apenas um tido Nacionalista Português, lide-

encontro de rotina"'

Ao chegar. Le Pen tentou esca-

par da imprensa fugindo pela porta
dos fundos do aeroporto mas foi

alcançado em Palmela. Disse que o

grupo reafirma sua oposição ao

Tratado de Maastrichi e sua llloso-

fia 
"maléfica 

para as estruturas na-

cionais", E brincou: 
"Desta 

vc/

não há manifestações contra

mim'.'"

Do lado de fora socialistas, ver-

des, extremistas de esquerda e co-

munistas garantiam que a presença
dos ultradireitistas afrontava os

sentimentos democráticos e antifas-

cistas dos portugueses. 
"Ides 

abu-

saram da benevolência do povo pa-

ra expor seu racismo e sua

xenofobia", disse um manifestante.

O líder francês não nega seu

apoio á formação de um no',o

partido dc exirema direita, o Par-

rado pelo jovem advogado José

Luis Puno. F a I3J tentativa cie

organização da extrema direita

portuguesa,
O grupo de eurodeputados ul-

tradireitistas oferece ótimos exem-

pios para o PNP: está representado

por Karel Dillen, líder do Partido

Nacionalista Flamengo, e pelo pre-
sidente do Partido Republicano

alemão, o ex-membro da SS hitle-

risia lianz Schoenhuber — ator

frustrado, jornalista e autor d,\ au-

tobiografia liu estive lá, que não

esconde seu passado nazista.

A esquerda lusitana leme que 22

anos depois da morte do ditador

Oliveira Salazar a ultradireita ga-
nhe espaço em Portugal e acusa a

Assembléia Nacional de omissão

diante dc voto de protesto contra a

reunião aprovado com fraca vota-

çào d(>a deputados .ia esquerda.
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Clinton ironiza investigação contra sua mãe

SEATTLE, EUA — 0 candidato

democrata à presidência dos

EUA, Bill Clinton, reagiu com

ironia à notícia dc que alem de

investigar seu passado a respeito

dc possíveis ligações com a

União Soviética c sobre ativida-

des contra a guerra do Vietnã, o

atual governo do presidente
George Bush, seu adversário,

lambem procurou informações

sobre sua mãe. 
"Agora 

fiquei sa-

bondo que eles investigaram mi-

nha mãe, uma conhecida subver-

siva." disse Clinton num comício

cm Seattle.
"Trata-se 

dc um flagrante

abuso de poder por pessoas que
se esqueceram que, numa demo-,

cracia, o poder deve ser usado a

favor do povo," disse Clinton. A
campanha democrata ontem se

preocupou com uma nova pes-

quisa CNN-USA 7W<n'-Gallup,

que constatou uma queda dc

quatro pontos nu candidatura dc
Clinton, agora com 44% , um
crescimento de dois pontos de

Bush. com 32%. e um aumento
de quatro pontos para o candi-
dato independente Ross Perot.
com 19%.

"'Sim, 
cu acredito que Perot

Vice-presidente

chama Rússia de

depósito de lixo
moscou — O vice-presidente

Alexander Rutskoi chamou ontem
a Rússia de 

"depósito 
de lixo", pe-

diu a demissão de seis ministros

não-identificados c propôs a for-
inação de uma coalizão de governo
conservadora dc seu partido, Rús-
sia Livre, com a União Cívica,

apoiada por dirigentes industriais
contrários â transição rápida para a
economia de mercado. Assessores
do presidente Boris Yeltsin acusa-
ram o Parlamento de tentar derru-
bar o governo russo.

O porta-voz de Yeltsin, Vya-

cheslav Kostikov. admitiu mudan-

ças no governo, mas não o fim das

reformas radicais do primeiro-mi-
..nistro interino Yegor Gaidar: 

"Não

3 acredito que Yeltsin esteja inclina-
"* 

do a sacrificar ninguém."

Na quarta-feira, o Parlamento
rejeitou o pedido do presidente pa-
ra adiar para março ou abril o ini-
cio du próxima sessão do supremo
órgão legislativo russo, o Congres-
so dos Deputados do Povo. marca-
da para Io de dezembro, quando
terminam os poderes especiais do

presidente para formar o governo
sem a aprovação parlamentar.
Agora, os analistas acreditam que
Yeltsin tem dc fazer .um acordo
com a oposição ou dissolver o Con-

gresso, de maioria conservadora,
eleito sob o regime comunista.

"Jamais 
pensei que o Parlamen-

to daria uma virada tão forte rumo

|, á direitização", reagiu Yelstin. O
vice-primeiro-minislro Mikhail

',. 
Poltoranin aceitou o desafio: 

"Nâo

l lemos medo. Estamos preparados,
;" embora achemos que a Rússia não

• ', 
precisa deste Congresso."

O vice-presidente disse que o fu-
E turo do governo Gaidar deve ser

¦ decidido em I" de dezembro. Ruts-

| koi denunciou que 
"a 

Rússia se

:-¦ tornou um depósito de lixo político
: e econômico. Assim, a Máfia italia-

na virá â Rússia para aprender. A

privatização da terra e das grandes
empresas industriais tem um único
objetivo: roubar o país. É mais um

passo rumo â guerra civil.**

tira mais votos dc mim do que de

Bush," disse Clinton no avião a

caminho dc Seattle. A viec-dire-

tora da campanha de Clinton,

Betscy Wright, chegou a prever
uma vitória apertada do seu pa-
trào, com dois ou três pontos de

diferença. Num sinal dc que os

democratas estão acusando a vi-

gorosa blitzkrieg dc Bush nos úl-

timos dias, Betscy comentou: 
"O

mundo inteiro pode mudar nas

últimas duas semanas." (Os ame-

ricanos votam dia 3 dc novem-

bro).

Bush esteve ontem no estado

de Nova Jersey, mas começou o

dia no procrama This Monüng,

da rede dc TV CBS. Ele admitiu

que cometera um 
"certo 

exage-

ro" quando afirmou no último

debate, scgtfnda-feira, que nào

havia fornecido tecnologia para
o programa nuclear do Iraque.

Na quarta-feira, o Departamen-

to dc Estado admitiu que havia

componentes de 15 empresas

americanas nos projetos bélicos

iraquianos. 
""Eu 

quis dizer algu-

ma coisa que proporcionasse
avanço considerável à capacida-

de nuclear iraquiana," emendou

Bush.

Ele abriu fogo contra o ho-
mem que levantou o assunto no
debate, Ross Perot, a quem acu-
sou de ter 

"idéias 
malucas" para

salvar a economia. Acrescentou

que a análise de Perot era 
"longa

demais quando tratava dos pro-
blemas c curta demais no que di-
zia respeito a soluções." Bush
apelou ao eleitor que nào perca
seu volo com Perot.

Um novo anúncio dc Perot,

que começou a ser vinculado on-

tem na TV, bate de frente na

questão tocada por Bush. 
"Estão

dizendo que, se votar em mim,

você estará jogando o voto fora.

Você estará fazendo isto se não

agir de acordo com a sua cons-

ciência. Não desperdice seu voto

com políticos tradicionais, que

prometem tudo para serem elei-

tos c nunca cumprem," afirma o

texto.

O governo Bush anunciou on-

tem que a nova disposição do

Vietnã cm colaborar no forneci-

mento de informações c busca dc

americanos que ainda possam cs-

tar no país c mais um passo na

normalização de relações entre

Washington c Manói.

Sealllo, EUA —Reulor

Candida.to da oposição acusa governo Bush de abuso de poder por usar a máquina oficial para fins políticos e não em beneficio do povo

Adversários, primos e

de ascendência nobre

Bangor. Irlanda do Norlo — AFP

tr.; 
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/( explosão do carro-bomba destruiu a rua principal da cidade

IRA ataca na Irlanda do Norte
Um carro-bomba com 90 quilos

de explosivos destruiu ontem o cen-
tro dc Bangor, uma cidade costeira
da Irlanda do Norte, deixando nove

pessoas feridas. Em telefonema à po-
lícia pouco antes da explosão, o 1 RA

Beirute — AFP

Hariri lera dc incluir milícias

(Exército Republicano Irlandês) rei-

vindicou a autoria do alentado. Só

cm Londres, nas duas últimas sema-

nas, o IRA realizou 13 alentados,

com um morto c 15 feridos.

Ofensiva rebelde
A guerrilha e o governo colom-

bianos declararam, cada um por seu

lado, guerra total, após a violenta

ofensiva rebelde desencadeada nos

últimos dias. A escalada de violência

da Coordenadora Guerrilheira Si-

mon Bolívar se estendeu, desde se-

gunda-feira passada, por 11 departa-

mentos do país e já provocou a morte

de 30 pessoas. O presidente Ccsar

Gaviria instituiu um Conselho de Se-

gurança permanente.

Governo libanês Novo líder
Para reconstruir o Líbano, após

15 anos de guerra civil, o presidente
Elias Hraui indicou ontem o bilio-

nário Rafik Hariri. de 48 anos. para

primeiro-ministro. Ele obteve seu

primeiro cargo político com apoio

da Síria, da Arábia Saudita e do

novo Parlamento, eleito com boico-

te cristão porque o Exército sírio

ainda está no país. O novo governo

quer negociar o fim da ocupação

israelense no Sul do Líbano.

A facção mais poderosa do Par-
tido Liberal Democrata do Japão

(no governo há 37 anos), a chama-

da facção Takeshita, já tem um no-

vo líder: Kcizo Obuchi. Ele vai

substituir Shin Kanemaru. que se

retirou da vida pública na semana

passada, depois de receber severas e

crescentes criticas por seu envolvi-

mento com a Sagawa Kyubin, uma
empresa de transportes ligada ao
crime organizado.

Clinton foi cer •) 
por adeptos no es Washington

O presidente George Bush c o governador
Bill Clinton são descendentes da família real
britânica e primos de 20" grau, segundo a

publicação britânica Burke's Peerage, espe-
cializada em estudos gcnealógicos. Os dois
adversários na corrida presidencial deste ano
nos EUA descendem do rei João da Ingla-
terra (1167-1216), Bush na linha de Henri-

que III, filho dc John, e Clinton na de
Eleanor, filha do monarca.

O relatório da Burke's afirma que Clin-
ton também descende dc Simon de Mont-
fort, conde dc Leicester, um grande demo-
crata de sua época c conhecido como 

"o

campeão do Parlamento". Bush é primo em
13" grau da atual soberana britânica, Eliza-
beth II, mas a Burke's afirmou que 

"as

relações de Clinton com famílias reais e
nobres não é tão impressionante quanto as
de Bush."

O estudo de Clinton rastreou seu nome de
família verdadeiro Blythe até a aldeia de

Gothan, centro da Inglaterra, no século 13.

Gothan é conhecida no folclore inglês como

um antro de loucos c serviu de inspiração

para batizar a cidade do Batman, Gothan

City. John Blythe, 
"um 

cavalheiro inglês"

chegou aos EUA em 1774. Ao nascer, Clin-

ton foi batizado William Jefferson Blythe.

mas adotou o sobrenome do padrasto quan-
do entrou para o ginásio.

ESCLARECIMENTO
Há cerca de uma semana, a Rio Ita vem sendo acusada pela

Imprensa em geral, de que o menor Mayke Gomes Rosalez, de 11
anos, teria sido levado a nossa garagem no Engenho Pequeno em
São Gonçalo, e obrigado a lavar 02 ônibus, por não ter o comple-
mento do valor do vale transporte em seu poder.

Até esta data, assistimos e lemos todos os noticiários sem ne-
nhum pronunciamento, enquanto colocamos todos os meios possí-
veis à disposição das autoridades policiais para que ficasse apurado
o responsável pela acusação em pauta.

Hoje, porém, ou seja, uma semana após, temos que vir a público
e informar o resultado das acareações que até o momento desmen-
tem o depoimento do menino, que foi divulgado pela imprensa.

- Foram feitas 3 (três) acareações pela 73a D.P. e nelas o
menino acusou pessoas diferentes das descrições iniciais,
nunca chegando a uma definição lógica e firme. A última

pessoa acusada foi uma mãe de 5 filhos menores, que
trabalhou em horário incompatível com o do possível even-

. to, como foi registrado com provas pela 73a Delegacia de
Polícia.

- Ontem — dia 22 de Outubro — apresentou-se espontânea-
mente na Delegacia o Sr. Paulo César Pereira, proprietário
da loja de flipperamas (Cassete Bar), localizada próxima ao

ponto final da linha Engenho Pequeno/Niterói e também

próxima à residência do acusante. Em seu depoimento, o Sr.
Paulo César afirmou com convicção que o menino, no
horário e dia que alegou estar lavando ônibus, estava na
verdade em seu estabelecimento jogando flipperama, e que
alguns meninos até pagam com vale transporte a utilização
das máquinas, (depoimento registrado na 73a D.P.).

- Não temos dúvidas que pela estrutura responsável e profis-
sional de nossa empresa, com cerca de 3.000 (três mil)
funcionários e por apuração rígida interna, o fato não ocor-
reu. É o depoimento de um menino de 11 anos, que, por
informações apuradas pela 73a D.P., teria sido castigado há
cerca de 30 dias atrás pelos pais, por estar jogando flippera-
ma, contra a palavra de 53 funcionários daquele setor,
adultos e trabalhadores responsáveis.

Acreditamos que um possível novo castigo tenha influenciado a
versão contada pelo menino, porém, os danos causados a nossa
imagem foram irreparáveis. Iremos por todos os meios buscar a
verdade e mesmo que tal fato ocorrido, iríamos punir e processar
qualquer que seja o funcionário envolvido.

RIO ITA

<TV> «rr* ¦

Conselho Monetário: Operar com o máximo

de informação e agilizar a realização de negócios é tudo

que um banco deseja para o seu cliente, Com o MULTIBANK

IBM, o gerente conta com a parceria do líder no mercado

internacional em automação bancária. O MULTIBANK IBM

transforma a mesa do gerente em uma mesa de negócios.

Investimentos, seguros, empréstimos, aplicações, sempre

atualizados e com acesso imediato numa estação de traba-

Iho. MULTIBANK IBM. A dife- __,___,=_ _

rença entre o atendimento atual ¦=._=-_:_=~=——_——
•™?_z^ ...„....*¦".. ™..."*' .. ___,__, "ANOS - -

c um atendimento atualizado. ==£^=^^

Pam maimi-s informaçtres lume: 08(10 -11.1205.
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IQUE

Solução Instantânea
O 

plebiscito sobre a forma e o sistema de gover-
no, marcado para 1993 pelos constituintes de

1988, foi antecipado dc 7 de setembro para o

próximo diu 21 de abril. Nesta dala os brasileiros

vão decidir se preferem a República à Monarquia c

escolher entre o presidencialismo e o parlamenta-
rismo. Tudo indica que o grande debate será sobre

o futuro sistema de governo.
Os parlamentaristas persistem na defesa gene-

rica do sistema, sem especificar que tipo dc parla-
mentarismo pretendem implantar no pais. Ficam

no cotejo abstrato das modalidades existentes, sem

sequer definir o regime de gabinete que pretendem
oferecer.

O parlamentarismo nada mais é do que o

governo exercido pelo parlamento 
— o governo da

opinião publica organizada nos partidos que
atuam no parlamento. Seus principais modelos sào

europeus. Na Inglaterra, o Estado é simbolizado

pela família real — e a monarca limita-se a confir-

mar o primeiro-ministro designado pela maioria

parlamentar.
Nas repúblicas italiana e alemã, as Câmaras

indicam o primeiro-ministro, normalmente o líder do

partido majoritário, sendo decorativos os presidentes
— na Itália escolhido pelo Senado e na Alemanha

pela (amara. Já ti sistema francês tanto pode ser

considerado semiparlamentar como semipresiden-

ciai. O presidente é eleito em sufrágio universal direto

e toma parle nas funções de governo, como a política
dc defesa e a política externa. Durante um certo

período, contudo. Mitterrand teve de conviver com

um gabinete escolhido por um primeiro-ministro tia

oposição (Jacques Chirac) e referendar uma política
oposta à do seu partido.

A História mostra que o governo parlamentar
nasceu, se desenvolveu e atingiu sua mais elevada

expressão no âmbito das monarquias constitucio-

nais. especialmente na monarquia britânica, mas

também nas monarquias escandinavas, experiên-

cias dificilmente transplantáveis de forma apressa-

da c improvisada.
Norberto Bobbio ressalta que o elemento dife-

renciador de maior relevo entre os vários tipos de

governo parlamentar reside sobretudo na natureza

dt) sistema partidário. Nos paises onde existem

fundamentalmente dois partidos consolidados, ou

onde um partido consegue com facilidade a maio-

ria das cadeiras, o sistema parlamentar apresenta

características de estabilidade. O mesmo não acon-

tece forçosamente quando o governo é formado

por coalizões de vários partidos, e muito menos

quando existe um arquipélago de partidos sem

consistência.
Decorrem daí as diferenças entre o parlamen-

tarismo inglês clássico c os vários tipos de parla-
mentarismo do continente, quase inteiramente de-

vidas às diferenças dos sistemas partidários. Ai

está o primeiro risco de uma vaga proposta parla-
mentarista para um pais como o nosso, com parti-
tios artificiais, marcados pelo personalismo politi-
co e propensos a coalizões Unidas e instáveis.

No Brasil das últimas seis décadas, o sistema

partidário evoluiu no sentido de institucionalizar

bloqueios, nào de facilitar a soma de interesses ou a

construção de uma vontade majoritária. A tendência

do Legislativo brasileiro tem sido a de limitar o poder
das agremiações majoritárias, ao invés de consolidar

uma maioria eleitoralmente autorizada a pôr cm

prática um determinado programa.
Como reação ao bipartidarismo imposto pelo

regime autoritário, estimulou-se na Carta de I98S

um pluripartidarismo irresponsável, permitindo o

acesso de facções inexpressivas e até mesmo carica-

tas a importantes postos no poder. Isto dificulta

enormemente a formação de uma base parlamen-
lar estável — a tarefa verdadeiramente prioritária,
seja qual for o sistema dc governo escolhido cm

abril dc 1993.
Muitos parlamentaristas agitam a fórmula mi-

raculosa do voto distrital misto, como na Alemã-

nha. onde o eleitor dispõe de dois votos: um vai

para o seu candidato distrital, o outro para a

legenda tio partido. Nada impede, porém, que se

adote este tipo dc votação cm um sistema presi-
dencialista.

Fslas c outras questões deixam claro que o

parlamentarismo nào pode ser servido á popula-
çào como uma panaccia para a estabilidade politi-
ca. L sublinham a urgência de um questionamento
serio e responsável do sonho de instalar.no Brasil

um 
"parlamentarismo 

instantâneo" apoiado num

sistema partidário pulverizado e postiço.

(£imKW

Leilão Interrompido
Com 

o anúncio leito pelo novo presidente do

BNDES e responsável pelo Programa Nacio-

nal de Desestatização, Antônio Barros de Castro,

de que as mudanças na privatização começarão a

ser discutidas em Brasília no fim de semana, o

mercado financeiro decidiu se livrar ontem mesmo

das moedas podres no interrompido leilão de venda

da Acesita.
Embora o ministro do Planejamento. Paulo

Haddad, garanta a validade das moedas podres nos

leilões de privatização já mareados (ou seja. crédi-

tos vencidos contra as empresas estatais, autar-

quiase o próprio Tesouro Nacional), os bancos, as

corretoras e os fundos de pensão credores do

F.slado temem que as regras do jogo mudem nos

próximos leilões.
Isso explica por que a primeira metade das

ações da Aços Especiais Itabira leiloadas ontem

tenha alcançado ágio superior a 50% em relação

ao preço mínimo por lote de mil ações, fixado em

CrS 2.7 milhões. Diante do risco, o mercado resol-

veu se desfazer de velhos mkvs-prelos estatais.

como as debéntures da Siderbrás. os certificados

de privatização, os titulos da dívida agrária, as

obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimcn-

to. créditos vencidos da Sunamam e outras dividas

de estatais, que somam CrS 41 trilhões, fora os

papéis da dívida pública.
A disposição dos investidores para pagar ágio

na compra das ações da Acesita com moedas po-
dres eqüivale, portanto, a aceitar, também, um

aumento no alto deságio nessas moedas. Ou seja.

aceitam desvalorizar ainda mais as cotações dos

títulos e créditos contra as estatais e o Tesouro. O

entendimento dessa questão elementar de materna-

tica financeira ajuda a perceber que a idéia de uma

exigência minima de participação de cruzeiros nos

próximos leilões fatalmente implicará redução do

ágio em relação ao preço mínimo fixado.

E desejável que as desmobilizações de empre-

sas estatais representem a entrada de cruzeiros nos

cofres tio Tesouro Nacional. Mas. se o mercado

financeiro tem créditos vencidos a receber do le-

souro que ficaram praticamente encalhados como

moeda tle negociação diária no mercado, nada

mais natural que os titulares desses créditos quei-
iam se desfazer deles antes de lançar mão dc

cruzeiros.

Isso explica, lambem, por que a participação
do capital estrangeiro tem sitio muito limitada nas

privatizações. E que o deságio menor dos DFAs

(instrumentos tle conversão de dívida) torna essas

moedas mais valorizadas que os títulos encalhados

em cruzeiros, mas bem menos do que os cruzeiros.

Para o Tesouro, receber mais cruzeiros pode nào

representar a vantagem que se alega, pois as dívi-

das vencidas continuarão engordando com juros e

correção monetária.

De qualquer forma, é preciso que o governo
defina rapidamente, c com clareza, as regras dos

futuros leilões c a composição entre as moedas

podres, DFAs e cruzeiros. A confusão em torno do

preço das sobras do leilão da Acesita é um exem-

pio do que a falta tle uma correta orientação pode
causar: a primeira privatização pela metade. O

reinicio do leilão das sobras pelo preço mínimo

inicial, obviamente, nào agradou aos compradores

que pagaram antes CrS 4.T milhões, e desistiram.

Com editais tle convocação na praça, as priva-
tizações da Ultrafértil e da Companhia Siderúrgica

Nacional podem ter o uso das moedas podres, mas

a insegurança motivada pelo leilão de ontem pode
ler desdobramentos desfavoráveis. A comissão

chefiada por Antônio Barros tle Castro deve ope-

rar com presteza ao reavaliar a privatização para

que nào se perca a idéia tle eficiência nas empresas

estatais, com os seus claros reflexos no aumento da

produtividade tia própria economia brasileira. Isso

ficou claro na Usiminas e noutras empresas cujo

controle já foi transferido pelo Estado ao setor

privado.

Dinastia da Corrupção
A 

Comissão de Moralização do Detran — 
que

foi posto em suspeita pela população há mui-

lo tempo, mas principalmente depois do assassina-

to. em agosto, de um diretor de Emplacamento —

entregou ao governo, com seu relatório final, nào

o retrato de um órgão público destinado a servir à

sociedade, mas de um verdadeiro covil de ladrões.

Nào surpreende que o Detran tenha chegado

ao nível de descalabro que todos conhecem. As

falcatruas, ali. de acordo com o que apurou a

Comissão, vinham sendo praticadas continuamen-

te há pelo menos 20 anos, desde os tempos da

Fusão, pela Diretoria dc Emplacamento. Uma

bem-tecida teia de cúmplices, composta por despa-
chames, os zangões, e funcionários, garantia a

impunidade dos infratores.

instalara-se no Detran uma dinastia de cor-
rupção. na qual cada diretor dc Emplacamento
herdava do antecessor os instrumentos e o /.mm-
Iww necessários para práticas ilícitas, que iam do
esquentamento de carros roubados á venda no
varejo de carteiras de habilitação.

Junto com o resultado da devassa vieram tam-
bém propostas da Comissão de Moralização visan-
do ao saneamento e melhor funcionamento do
órgão. Cogita-se. entre outras providências, trans-
ferir-se a Diretoria de Emplacamento da Francisco
Bicalho para local de mais fácil acesso e que não
esteja ainda estigmatizado, como inoperante, aos

olhos dos usuários. Isolada, é apenas mudar o sofá

de lugar.
Outra sugestão é a informatização completa

dos serviços do Detran, que se faria com a assesso-

ria do Proderj. Se a primeira proposta vem com

um certo toque de solução de fachada, esta última.

a da informatização, é de fato uma providência
fundamental c só não se sabe por que nào foi

adotada há mais tempo.
Ou melhor — sabe-se muito bem. O relatório

da Comissão de Moralização do Detran revelou

que por trás dos guiehcs dc atendimento aos iisuà-

rios havia uma mastodòntica máquina burocráti-

ca, cheia de escalões intermediários, que só se

movia â custa de carimbo c propina.
A burocracia, no caso do Detran e em muitos

outros casos, só servia mesmo para encobrir a

corrupção praticada por alguns funcionários gra-
duados. Processos que nunca chegavam ao fim

porque estavam sempre dependendo de uma rubri-

ca. excesso de procedimentos protocolares e de

papel viabilizavam a velha tática de criar-se difi-

cuídades para vender-se facilidades.

A Comissão de Moralização está propondo a

adoção de uma estrutura mais ágil e simplificada,

que o uso de computadores em todas as operações

tornaria possível. É de se esperar que essas suges-

lòes nào fiquem no papel, pois parece claro que só

com profundas modificações de infra-estrutura o

Detran poderá servir ao fim que o justifica.

CARTAS
Arrastões i

Meu Deus, parece o fim do num-

ilo! — foi o que unia senhora disso. .10

ver aqueles adolescentes vindos do mi-

búrbio. assaltando mulheres e asstis-

tando crianças. Eu também vi, _ ,t

verdade é que preferia nào ler visto,

porque já nào basta um cidadão estar

cm casa com a sua família, e ver na TV

cenas dc destruição, desgraças e pino
vandalismo.e ainda ter que ver nulo

islo na sua hora de la/er.

Na manchete de primeira página
do ,IB, moradores pediram pena de

morte. Mas pergunto, será que isso

adiantaria? Será que os crimes iriam

acabar'.' Duvido. O governo se preocu-

pa tanto com CPI. impedimento do

presidente, que se esqueceram dc nos.

cidadãos desie Brasil, tão sofrido e

massacrado pela fome. miséria e doen-

ças. Sérgio Marcos Soares Pessoa —•

Rio de Janeiro.

D
O pre|iii/o causado pelos arrastões

nas praias do Rio c tão grande que

deve ser considerado um caso de cala-

inidade pública e. para solucioná-lo. e

laro. vale tudo ou quase. Minha su-

.estão é simples e ao mesmo tempo

Irásiica: se é para impedir — ou .10

menos dificultar — a invasão indiseri-

minada das praias, basta usar aquela

praga que nos persegue a vida inteira.

.1 burocracia. Como? Organizando II-

las nos principais pontos dc embarque

(ida e volta) e só permitir a enlrada

nos ônibus de quem portar carteira de

identidade e na lotação correta dos

veículos. Claro, haja policia para orga-

nizar e controlar isso tudo. Quem sa-

be. enfim, a famigerada burocracia

trabalha um dia a nosso favor'.' Carlos

K. Cabral— Rio dc Janeiro.

s policiais apareceram depois da

ocorrência e nada mais podiam fazer.

Para completar o absurdo da st-

luuçào. no dia seguinte, ouvi pela Rà-

tlio Jornal tio Brasil, um tal coronel

Machado. ,\o li" BPM ser entrevista-

do e declarar que 
"algumas 

pessoas
mal educadas'' haviam estado na

praia! Claro que nem ele. nem sua

esposa, nem sutis filhas estavam lá pa-
ra enfrentar os bandidos infames. Islã-

turaltnenlo agora ele vai 
"armar" 

seus

subordinados com o livro de etiqueta

da Danu/a. para ensinar a essas 
"pes-

soas mal educadas" a portarem-se com

elcfiiim ia na praia.

^JPj^%^

D

que a Policia Militar e inope-

rante com relação a esla barbaridade,

a solução é que os ônibus vindos dos

subúrbios deixem dc circular aos ,\„-

mingos. como o Metrô, ou pelo menos

não venham até a Zona Sul. Fábio da

Silva Pradn — São Paulo.

|Vtl'IM|lli-.l

Surpreso com .1 nota 
"Galego",

publicada na coluna 
'/.ózimo 

de 22 10,

a meu \ct. sujeita a interpretações

maldosas, gostaria de fazer alguns cs-

clarccnnenlos.

Durante a minha permanência 110

cargo de vice-presidente da Petroquisa

não foi feita qualquer substituição de

diretor comercial nas empresas do sts-

tema Petroquisa — controladas e coli-

gadas 
— 

que estiveram sob a minha

arca de contato. Acrescento que a in-

dicacão de qualquer diretor feita pela

Petroquisa paia suas empresas eontro-

ladas e coligadas é decidida pela dirc-

toria da Petroquisa por sugestão do

diretor dc contato (responsável pelo

acompanhamento da empresa no ám-

bito da Petroquisa). A indicação do

novo diretor é então apreciada e apro-

vadu (ou nào) pelo Conselho de Adini-

instrução daquelas empresas, órgão do

qual participam representantes da Pe-

iroquisa juntamente com represenian-

tes dos demais acionistas.

Finalizando, não existiu nenhum

desentendimento entre a minha pessoa

c o ex-presidente da República limes-

to Geisel. com quem mantenho cordial

relacionamento, o que poderá ser

comprovado por ele. Evilásio Soriano

deCerqueira Rio de Janeiro.

CPI cia Vasp

A marc da violência que assol

as praias da Zona Sul do Rio dc .lanei-

ro 110 último fim dc semana já antecipa

o que poderá acontecer nesse verão

que ainda nem começou. Hordas de

marginais, agindo como gafanhotos.

levando tudo de roldão numa onda de

saque e vandalismo trouxeram o pàni-

co c o desespero a toda uma popula-

çào que tinha na praia uma das úlii-

mas opções de la/er nesta ex-Cidade

Maravilhosa. A midia internacional

que daqui so publica o que nào presta

le há mais?) deve estar se deleitando.

Turismo aqui? Só se for para louco!

Di/em os sociólogos dc plantão

que por Irás de tudo eslá a desigualda-

de social, a injustiça, a perda de qual-

quer resquício de respeito á lei. ele.

Muita coisa há de ser feita para se

resgatar um mínimo de sossego e de

equilíbrio social. Enquanto isso. por

que não adotar medidas simples, mas

certamente de grandes resultados? Que

tal a construção de piscinas publicas

nos subúrbios, como existem no Japão

e em cidades da Europa'' Em tomo Níls>

poderiam existir pistas de areia ude- eleitores

quadas para plantar bananeiras ou dar para nunca maii

cambalhotas, ou simplesmente para Verdeiramente vergonlv

espojar á vontade (nào. nào é ironia, é

pra valer).

Em países civilizados os bairros

lém vida própria e as suas benesses (ou

a falta dc) sào usufruídas pelos mora-

dores que lém despesas proporcionais
,10 que lhes e oferecido. Nào é justo,

portanto, que se pague o maior IPTU

da cidade, os mais altos alugueis e

condomínios, etc. e ainda por cima

tenha de se conviver com tudo isso.

Por que nào se desativam, nos fins dc

semana, essas linhas de ônibus que

ligam o subúrbio á Zona Sul? Alias.

por que nào interditar os túneis Re-

bouçus e Santa Bárbara, nesses dias?

Ah, e elitismo? Então que se baixem os

impostos da Zona Sul aos níveis de

Sepeliba, porque aluguéis, a indústria

de 1 lirismo, etc. que dependem das leis

de mercado, jã estão nesse caminho.

Mareia A. Laurindo —- Rk) de Janeiro.

D
No domingo cheguei de Sao Paulo

e fui á praia com minha filha de cinco

anos. Fomos a Copacabana. Mal ha-

víamos nos acomodado, quando de

repenete vimos a.s pessoas à nossa sai-
¦m correndo desesperadas para o cal-

çadào. Apareceu então, avançando em

nossa direção uma horda de marginais

armados de pau, berrando, pisoteando
todos pela frente e roubando tudo que
apanhavam Quem resistia recebia so-

cos. pontapés e pauladas. Era o arras-

lào. Consegui escapar carregando mi-

nha filha que. como muitas outras

crianças, chorava em pânico Perdi os

poucos pertences que levei a praia.

mas pelo menos não ficamos feridos.

Vi muita gente sair sangrando. Alguns

nutrem a arvore em frente üo nosso

jardim. I fundamental a reconiagem

geral tios voios parti vereador, a fim dc

que a representação municipal, eseo-

linda sem fraude ou manipulações, te-

nha o nível ético e moral que a cidadã-

nia reclama, l.ng" Otávio Grimbcrg—

Rio de Janeiro.

Barganha
Soam no mínimo estranhas — 

pa-
ra nào di/er levianas — as declarações

do candidato pemedebista a prefeitura
do Rio ile Janeiro, depulado César

Maia. publicadas 110 dia 16 10. 110

JORNAI. DO BRASIL, sobre supôs-

las ligações de um vereador eleito pelo
Partido dos Trabalhadores com o tra-

fico de drogas.

C ésar Maia afirma eategoricamen-

le que o vereador teria sido apoiado e

financiado por traficantes e acena, eo-

mo provas, filmes e fotos em bocas-de-

fumo que teria em seu poder. Até aí.

tudo bem. O que surpreende e que o

candidato utilize esse 
"testemunho"

não so como um revestimento a um

possível telhado de vido de seu partido
111.is. principalmente, como ameaça
"Isso 

será provado", diz Maia. 
"11.1

medida da necessidade".

Assim, o depulado dá a impressão

(e o mau exemplo) de que um cidadão

pode omitir-se de suas responsubilida-

iles. sujeitando .1 determinadas condi-

çôes a revelação ou nào de seus supôs-

los conhecimentos c pecas
comprobatórias dc práticas delituosas

de alguém que. caso seja verdadeira a

denúncia, será um dos 42 legisladores

desta cidade, uma das pessoas que le-

rào a função de conlruir soluções para
o Rio.

Isio — aprendi aqui — chama-se

barganha, podendo assumir outro stg-

nificado: chantagem política. (...) Car-

nien Saavedra de Almeida — Rio de

Janeiro.

Parusia

11 Ciibson e um nome que os

.le Pernambuco devem guar-
otarem nele.

,a foi sua ali-

tude de arquivar o pedido dc invesli-

gução das contas conjuntas e das em-

presas de Quércia. Depois da CPI do

PC, que mudou a cara do Brasil, não é

mais possível aceitar esse tipo de coisa.

Se nada houver de irregular, isso tem

que ficar provado através ile uma in-

vestigação completa e transparente. I-

O que o Brasil lem que exigir. Giihcrlu

L. Gomes— Rio de Janeiro.

Eleições
O lato d.i Câmara Municipal do

Rio de Janeuo ser responsável pela

fiscalização do orçamento da cidade.

da ordem de dois bilhões de cruzeiros,

por si só ressaha a importância da

lisura do processo 
eleitoral de seus

representantes-

No JB de 17 10. o correspondente

desse jornal em Roma. Araújo Nelt

escreve que 
"no 

pensamento cristão

parusia (ressurreição) e o juizo final

evocam a esperança".

Parusia não significa ressurreição

como pensa Araújo Netio. E um ter-

mo de origem helcnistiea. recebido no

cristianismo primitivo para designar a

gloriosa vinda de Cristo em seu 
'dia',

no fim dos tempos (Cf. Bíblia de Jertt-

sallém. primeira epístola aos Corin-

tios. cap. 15. vers. 23, nota r).

Mais uma colaboração deste ad-

mirador impenitente e leitor exigente

do JORNAI. DO BRASIL Fábio Be-

/erra lima — Ires Rios (RJ).

Ministro da Cultura

Deploro a inusitada campanha en-

cetada por Millõi Fernandes contra ,1

indicação do acadêmico Antônio

Houaiss para o Ministério da Cultura.

Iniciada com tentativa (frustrada) de

fa/er humor, cm seu qtiadrtulo de |(-

10. Millór chega as raias do destempe-

ro e ,U ofensa gratuita, principalmente
se tratando da figura inatacável, pela
sapiência c conduta exemplar do Prol

Houaiss. Júlio Domingues — Rio de

Janeiro.

D
Acho que o Sr. Millór Fernandes

deve nos explicar o que disse a respeito

do ministro da Cultura. Sr. Antônio

Houaiss. Sc o ministro é uma 
"falca-

(rua ética'' como disse o Millór. não

seria uma exigência 
"clica'' 

esclarecei

porquê? Paulo Betli — Rio de Janeiro.

Deslizes

do JB.

pois e lanl

g®;

F na defesa dess.i lisura i-»>

nal. sempre alerta. |a se colocou

ciando o aparecimeilio ile vai tos

dc fraudes nas eleições de . de

bio. Nu momento em que iodo 1

se insureiti contra ¦•¦ corrupção

poderio, ficai rc-_l_.nur.do cL> de

cào dc nossas fU-ics is 1 deixai

que ler jornal, e até o queri-
m um dicionário do lado.

cataclisma'. tanto 
'aboli-

gene', lama 
'asceneào" 

e muros. que.

mesmo o leitor dispondo de bom nivel

vocabular, e assaltado por dúvida

atro/: scra que sou eu quem esta equi-

cocado?
() excelente Aguinaldo Silva escre-

veu (JB de II Un que 
"um 

cidadão

nordestino (...) me abraçou entusias-

mado (...) bastante próximo para que
eu sentisse o bafio de umas e outras

que ele tomara 110 dia anterior...". O

que cie sentiu foi o 
"balo". "Bailo"

significa cheiro de mofo. de lugar sem

ventilação.

São inadmissíveis Uns deslizes por

parle daqueles cujo instrumento de

trabalho é a palavra. Não cusi.i dar

uma olhadinha no dicionário, vem em

quando Mnrlenc Santos de Lima —

Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para pubii.

cação no lodo ou om parte entre .>_ que

tiverem assinatura, nome completo 1; I

ve. e endereço que permita contirmaçáo pre-
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VELLAS-BÔAS CORRÊA

Começou o governo Itamar

Sc 

o governo do

presidente lia-
>*

I __ _r- »

Cr©''

_/'

unir Franco consc-

guir esculpir perfil
identificador, que
excomungue ;i pra-

ga da interinidade c

i assuma as integrais

responsabilidades WA'< 
dos seus dois anos. ^r

i dois meses e sele dias de mandato, os

i seus traços definidores começaram a ser

percebidos esia semana, na fixação das

I linhas do esboço ainda incompleto, dc-

pois do desperdício das duas semanas

I inaugurais, dissipadas na indispensável
! operação complicadissima da montagem

I do ministério com feitio dc barraca de

1 praia, para abrigar a iodos os envolvidos

no arrastão da destituição dc Collor.

No principio não foi o verbo, mas o
' 

contraste com a ênfase das imagens. Im-

possível ignorar o contraponto do inieri-

i no investindo-se com simplicidade minei-
' 

ra, exibida ao exagero e badalada com o

: alivio da confirmação dc que o pais sal-

; laia do presidcnie produzido como um

, robô eletrônico, para o presidente-ho-
i mem comum, retraído, modesto e lopc-

| tudo.
Parece que o governo não previu a

\ velocidade com que o povo esqueceu o
' 

presidente Collor e assimilou o jeito juiz-
Ibrano do liamar. a ponto dc começar a

" 
cobrar a revisão crítica do que já se

reconhece como excessivo e. portanto,
reclamando corrigenda.

; Como é o caso da recatada e cquivo-

; cada decisão de não ler porta-voz. por-

; que cie próprio se incumbe do contatos

; com os jornalistas. Possivelmente não se

\ avalie no governo os embaraços que a

; falta que um assessor autorizado a falar

I em nome do presidcnie eslá criando paia
• o relacionamento rotineiro da imprensa

j eom o Planalto.
A obsessão de ser o reverso do ( oi-

lor. o seu oposto, conduz a lais desvios.

Ora. o bom senso eslá a indicar que o

I presidente Itamar nem tem que imilar
', 

Collor — o que seria um desatino —.

; nem cm pautar seu. comportamento mi-

rando-sc no espelho do deslituido para
! trocar os sinais.

Itamar lem que ser ele mesmo, e só.

I; é o que principia a acontecer, eom

mais clareza e rapidez, a partir desla se-
'; 

mana de afirmação de liderança, de deli-
1 nição dc rumos, de revelação das priori-

j dades c de bem-sucedida operação de

| ocupação do espaço, perigosamente vazio

durante a pajclança da distribuição de

ministérios e secretários pelos muitos cri-

leitos justapostos da consolidação da

frente partidária dos 441 votos da Cama-

ra prò-impeuclinient. da harmoniosa dis-

tribuiçào geográfica e da paparicação dc

governadores fechados com 0 governo ou

I cooptáveis pela sedução dos iniuios.

Governo sem a ligadura da identifica-
1 çào partidária ou de interesses confluen-

; les assume a cara do presidcnie que im-

prima sua liderança ou nào tem rosto.

; como fantasma de filme ile terror.
(.) presidenie pesou o riseo da desça-

1 raclerizaçâo do governo, e da mixórdia

em que ameaçava transformar-se, e apli-

; cou puxões de orelha nos ministros mais

assanhados.
•\penas um sinal de advertência, mar-

' 
: cando o estilo de um temperamento limi-

do, mas cioso da sua autoridade c que

não admite ser passado para Irás.

Era pouco. Se os objetivos da costura

do ministério ficaram evidentes, o êxito

politico do lance terá que ser avaliado

pelos resultados, pela contraprovu da

sua serventia.
Pelo vislo, o ministério como fiador

da base parlamentar 
vai ser submetido a

uma série de tesles ousados, a começar

pela exigência da aprovação pelo Con-

gresso de projetos de urgência aflitiva, na

delicadeza reconhecida da área económi-

ca. A determinação de reformular a pro-

posta de reforma fiscal, com a pretensão
de encaminhar texto definitivo, mais am-

pio e ambicioso do que simples meia-sola

e. portanto, de mais difícil aceitação con-

sensual, é um gesio audacioso, a revelar

que o presidenie está confiante na solidez

e fidelidade do esquema que armou em

duas semanas de beneditina paciência,
aplicada em ouvir ambições c atendê-las

no limite do possível.
Mas. é lambem um passo de medita-

da temeridade. Pois. ou o governo em-

placa já, quando se ampara em expecta-

liva favorável c enquanto está inteiro —

sem o desgaste inevitável das decepções

que se acumulam nos períodos críticos,

nos quais as cobranças sào superiores à

capacidade de satisfazê-las — ou será

tragado pela goela do tempo.
Ainda nào era o suficiente. O que está

marcando o governo, como Iraço pro-
fundo e que se enxerga á distância, é a

cadência cm marcha batida para a afir-

maçào de suas prioritárias preocupações
sociais.

Aqui. a diferença é visível a olho nu

entre o onlem e o agora. Collor susten-

tou com inamoldável determinação a

prioridade absoluia do combate à infla-

çào. Sem recuar sob a pressão dos erros

calamitosos de dona Zélia, reafirmando-

se na confiança à serenidade de Marcilio

Marques Moreira.
O governo Itamar infiltra-se pela bre-

cha com a prevalência da sua sensibilida-

de para o lado perverso da crise, com a

crueldade social da recessão que desetn-

prega, achata salários, esfomeia os po-
bis"- e pauperiza a classe media

Ila unia muda mudança na língua-

gem presidencial, flagrada na euforia

com que os nove prefeitos de capitais,

representativos da alé então desprezada

Frente Nacional de Prefeitos, deixou an-

[contem o gabinete do presidenie Itamar,

saudando a descoberta de um parceiro
na lula comum para o alivio do cinturão

que angustia as cidades, exigindo atendi-

mento imediato das necessidades funda-

mentais de sobrevivência da pobre/a ab-

soltita,
\a mesma toada, ultima planos arli-

calados para acudir á fome das famílias

carentes nas cidades e na área rural.
•\ inflação é um desafio para os mi-

nistros da Economia e do Planejamento e

um dever de casa de lodo o governo.
Mas. assim como o programa de pri-

vatizaçào vai continuar com alguns reto-

quês que o afinem com a coerência da

longa vida pública do presidenie. o com-

bale a inflação lera que se compatibilizar

com o esforço de todo o governo para
acudir ao alarme do desespero da fome e

da miséria.
Para que não se aplique ao povo o

ensinamento que inalou o infeliz cavalo

do inglês da anedota.

MimÈr-

Nostaluia não lem futuro.

Está bem, duro com duro nào faz bom

muro. E mole com mole?
* *

A sabedoria — se é que existe — é

apenas nossa capacidade de antecipar

a próxima besteira.
* *

Quem espera nunca alcança.

Como os homens dignos vivem

(supostamente) vida sexual familiar

e moderada, e os canalhas (suposta-

mente) pensam mais cm sexo, sem-

pre haverá no mundo mais canalhas

do que homens dignos. Genética pu-

ra, bicho.
* * *

REsSPONDA
DEPRESSA:

País fica maluco?

País abre falência?

País fecha?

Pode-se penhorar a máquina

dc costura de um país?

POSITIVO
Ontem, por unanimidade, a 8U Câmara Cível condenou a

TV Manchete a indenizar este tradutor por danos palrimo-

niais e morais ao usar textos traduzidos por mim sem

pagamento dos respectivos direitos autorais nem citação do

autor. No ato a 8a Câmara faz importante consolidação de

jurisprudência de direito autoral, dando relevância (atilo-

nomia) ao dano moral sobre o patrimonial.

NEGATIVO
A causa, absolutamente

simples, pela evidencia das

provas, correu com incrível

rapidez — iniciada em janei-
ro de 87 está completando d

anos. Haja vida.

Caras-pintadas da periferia

Severo na serra
ANTÔNIO CARLOS Vil I .\ÇA*

A 

imagem que guardo de Severo

Gomes é a de uma vigília em sua

lazendn no alio da serra da Bocaina,

setembro de 1970. Passamos lá um lim dc

semana.

Do Rio. de automóvel, fomos Carlos
Lacerda, o então muito jovem Stephan

Osward (sobrinho de Raimundo Casiro

Mata) e eu. Dc São Paulo, viciam o

inquieto padre Godinho e Severo Gomes

(sem Henriquela). Nos nos encontramos
em Areias, onde Monteiro Lobato fora

promotor. Subimos a serra da Bocaina,
ao cair ila tarde, sob um nevoeiro terri-
vel, que assustou o nosso Lacerda.

A fazenda era no alio. ali nos fundos
de Angra dos Reis. E no dia seguinte, da

mala fechada, pudemos vero mar. muito

longe. Ü mar que Severo lanio amava. O

objetivo principal da visita era que o

curiosissimo Lacerda conhecesse ;i* nas-

eenles do rio Paraíba, que fora o rio da

sua infância e da sua juventude. E que ele

celebrara na sua peça O Rio, de que
Severo Gomes nào gostava.

A casa da fazenda era meio rústica.
De uni pavimento só. Na sala penum-
brosa. os candeeiros acesos, mobília sin-

gela. quase pobre, lareira, conversamos
até chegar a madrugada. Meia dúzia de

poltronas de couro, confortáveis, e aque-
le silêncio, aquela paz envolvente.

Severo tinha a mais absoluta intimi-
dade com Lacerda. Atacou-lhe a peça O

¦ Ria. E dizia dele que era um Mao Lsé-
lung malogrado. Lacerda eslava lendo
Le rirc. de Bcrgson. apaixonadamente.
Levou o livro para a seria.

"Sem 
a loucura, que é o homem'".

perguntava Severo, não sem angústia, na
voz. a lembrar Fernando Pessoa, que
realmente era uma das suas paixões. Ou-
ira era Bocage. Sabia poemas c mais

poemas de cor e nos recitou alguns, com
extrema dignidade.

Na manhã de sábado, fomos ver ali-

nal as nascentes do rio Paraíba, que era
também o nome da fabrica de coberto-
res. de Severo. Pomos j cavalo, cercados
de alguns peões com espingardas, porque' 
havia onças na mala espessa. Severo di-

; vertiu-se muito com a emoção de Lacer-
da. ao conhecer as nascentes do rio da
sua meninice Severo eslava lào feliz Era
buliçoso

Estávamos a I.5W) metros acima do

mar. «> mar de Angra dos Reis. L Lacer-

da foi para a cozinha preparar com asíu-

cia uma comida original. Severo falava

muito, com uma espontaneidade absolu-

l,i. Estudara no colégio Sào Luís. 'los

jesuítas, em Sào Paulo, avenida Paulista.

Disse que a influência desses padres fora

enorme na sua vida. Mas depois lroe.ua

os jesuítas pelos dominicanos do Alio

das Perdizes, rua Caiuhi. onde loi a sua

missa de sétimo dia. junto ao Convento

de Santo Alberto Magno.

Ligou-se muito a frei Bencvenulo
Sanla Cruz. primo de Luis Sanla Cruz. o

dcmonólogo. Deixou-se fascinar pelo
movimento de Economia c Humanismo,
liderado pelo padre Lcbret, esse grande
teórico, que escreveu Suicídio ou sohrevi-
remia tio Ocidente. Severo me disse que
os livios que mais o impressionaram fo-
um I imiiaçà') de Cristo e Princípios

parati uçào, de Lcbret.

leu ioda a obra do bretão contem-

plativo, que morrera no Convento da
Glaciere, em Paris, julho de l%6. e inspi-

raria a encicliea Popidoritm Progrcssio,
de Paulo VI Como também leu a obra

filosófica de Marilain. De tudo isso. bro-
tou o seu interesse, a sua preocupação
pela justiça social.

Nào era um homem fechado em si

mesmo, no seu mundo, no seu egoísmo.
Severo gostava de declamar Baudelaire

- "Mim 
scmblablc, num fr rc". Meu

semelhante, meu irmão. E vibrou quan-
do Lacerda nos recordava, nessa vigília

na Bocaina, a tese de Bcrgson dc que o
mundo mecanizado precisa de um stiple-

mento dc alma. precisa de mística. So um
crescimento interior nos pode salvar do

peso de uma técnica que de fora para
dentro nos ameaça.

I Severo confiava muito na futura

civilização do lazer, que poderá ser a

civilização da contemplação, da poesia,
da entrega á beleza, a civilização solida-

ria. a civilização do amor. Havia um

fundo lebretiano no seu pensamento ágil.

Ele de falo confiava no futuro do ho-

mem.

E de repente, no silêncio da noite,

começou a dizer que a vida nos arrasta

para lào longe. Tudo nos distrai do es-

senctal. os costumes, os compromissos, a

aspereza da vida concreta. Como a nossa

infância vai ficando longe de nós... Mas

ele sentiu e me disse que precisávamos
reencontrar em nós a nosvi infância. Tu-

do nos arrasta para longe, como se fosse-
mos peixes e as correntes nos puxassem.
Adeus, infância. Mas. na hora da morte,
reencontramos por fim a nossa infância

perdida é fazemos as pazes conosco. Se-
vero Gomes acreditava nisto.

'Escritor membro do IHGB, do Pon Clube do

Brasil o d.i Acm-miii Bris.ifird de Filosofia

LUIZWERNECK V1ANNA '

Neste 

primeiro fim dc semana de

verão, a classe média carioca,

ainda orgulhosa dos seus adolescentes

caras-pintadas dos movimentos dc rua

em favor do impeaclunent de Collor.
Uiiíiou-scifc 

horror dos jovens da peri-
feria pobre da cidade. Fala-se de bati-

dos marginais c até dc guerrilha urbana,

enquanto alguns sugerem movimento

de autodefesa da população da Zona

Sul, e, outros, a convocação das forças

do exército — Canudos, cm Belford

Roxo? — 
para impedir a repetição da-

qttela espécie de 
"parada" 

cm que os

filhos nào desejados da nossa cidade

percorreram a orla litorânea, é assim

mesmo conlra todas as suas intenções

manifestas, impuseram o seu reconheci-

mento. para o bem ou para o mal. como

o mais novo personagem ciladino.

As duas cidades, que põem em esta-

do dc hibernação os seus conluios reci-

procos durante a parte menos quenie
do ano. afinal, como era esperado, se

tocaram com a chegada dos tempos de

calor, c, inevitavelmente, nos seus pon-
los mais doloridos. Bom que se registre

que os jovens da periferia nào mais

acorram ás praias da Zona Sul envergo-

nliudos e constrangidos por sua condi-

çào étnica e social. Chegam em bandos.

trazendo uma identidade que construí-

ram nos seus distantes subúrbios dc

origem, cm grande parle nos bailes

liuiks. onde romperam com a cultura

localista do pagode e da vida reclusa

dos fundos de quintal e das peladas de

terreno baldio. Simbolicamente integra-

dos á cidade, sabem que dela estão

excluídos, como estão excluídos até das

fabulações que a cidade produz sobre si

mesma, porque, como se sabe. Spikc

l.eee Pasolim não sào daqui.

Nada dc espantar que esses jovens

nào queiram constituir-se num reserva-

lório da prolctarização passiva, a espera

de uma eventual convocação para o

mercado formal em posição sempre avil-

tanlemenlc subordinada, inclusive cm

razão da sua dcsqualificução profissio-
nal. e sujeitos a baixos salários. Mas é

pouco razoável, e até filistino, dianle da

crise juvenil, não se mencionar a falta dc

vitalidade do mercado c a sua escassa

capacidade de incorporação, com o re-

suilado dc essa dimensão ser ignorada

como uma alternativa de vida para os

adolescentes que se aproximam da idade

adulta. E ainda menos razoável ocultar

que a natureza elitista da nossa política
concebeu a periferia como um lugar de

subeidadania, admitíndo-se. como um

recurso de poder e de legitimação junto
aos setores subalternos, a abdicação do

poder público diante das forças da ot-

dem privada paroquial, cedendo espaço

a jurisdição por feudos ao crime orgam-

zado e aos potentados locais que com cie

se acupliciam em troca de voto c de

apoio politico.

Ora. o processo de mobilização desses

jovens a cidade é inexorável, e a questão

verdadeira consiste em saber como ele se

cumprirá: ou pela sua incorporação efeti-

va aos direitos e deveres da cidadania —

o que imporia a criação de oportuntda-

jes _ ou pela sua incorporação 
"negati-

va" nesse mundo de valores e mercado

paralelos a sociedade civilizada, que se

organiza a partir e em torno do crime

organizado.

Pela lei, a cidade é uma só. embora

nào seja difícil demonstrar a falsidade da

equação numa cidade como a nossa, que

iguala a todos no mesmo estatuto cívico.

Durante muito lempo. mesmo depois da

abertura dos túneis subversivos com que

Cultura e identidade
JOSI LOUZI IRO •

nlonio llouaiss, ministro da Cul-A;tura. E. sem dúvida, um dado

novo no governo Itamar Franco que se

inicia, com tantas dificuldades, sulilez.is e

expectativas. Após o desastre Collor.

quando ocorreu o desmonte cultural bra-

sileiro. desenha-se por lim o reverso da

medalha.

Nào há. hoje. neste pais, entre os

produtores culturais, quem não esleja

torcendo pela boa atuação do velho

companheiro de lautas lulas, eficiente no

cumprimento das tarefas mais difíceis,

llouaiss escritor, solidário, coerente e eli-

co. lutando arduamente pelo sindicato da

sua classe, durante o período de arbítrio,

quando sindicalismo dava cadeia.

Agora, o desafio é grande. E inicio-

nal. Os setores de cultura, indistinta-

mente, estão arrumados. Os editores
vivem no limite de suas forças. Papel e

custos gráficos sào astronômicos, sem

qualquer controle, os livros estão caros,
as vendas caem. as livrarias enfrentam
aluguéis e IPTU allissimos,

Na indústria cinematográfica o de-
saslre Collor foi lotai. Ha quase três
anos nào se vê um fotograma de filme
nacional nas leias dos nossos cinemas.
E como se a fila produzida por brasilei-
ros fosse obra maldita.

Cineastas e técnicos foram jogados
no desemprego, e toda a estrutura ú.(

Embratilme e do Concine desmantela-

da. embora o trabalho inicial de liqui-
dação deva ser creditado, também, ao
sr. Celso Furtado. Quando ministro da

Cultura, passou a encarar a cinemalo-

grafia brasileira como coisa corporativa

que necessitava ser quebrada. Nunca vi

ninguém eom tanta má vontade com o

cinema. Os corruptos do pais estavam

na Embralilmc A inflação aumentava

por causa dos ga^los eom os filmes.

No governo Collor. que jiós a pá-
de-cal sobre a Embrafilme, loi que des-

cobnu-se graças ao irmão Pedro- ,t cor-

rupção grassava nos ministérios e linha

PC Farias como o poderoso chetão.

eficiente articuludor do 
"arrastão 

dos

colarinhos brancos."

Enquanto rolavam dólares na t asa

ila Dinda e adjacências, faltavam cruzei-

ros para manter as orquestras sinfônicas:

os gni|ios de dança nào dispunham dc

recursos, o teatro arrastava-se precária-
menie ou com alguma esmola ocasional,

os pintores limitaram suas exposições, a

música popular ainda resiste, bravamen-

te. mas, nos guetos, os circos praticamen-
te acabaram, alé mesmo no subúrbio

mais distante, as feiras dc livros no Rio

são taxadas cruelmente pela municipali-

dade. livreiros que já foram despejados

de suas lojas vendem livros nas calçadas e

são perseguidos pelo 
"rapa" 

de Marcello

Mencar, õ prefeito da cidade bonita e dos

pobres famintos.

O quadro que Houaiss vai encontrar

é trágico, tlescolloritlo. A verba que lera

para resolver tanto problema (0.05%
do orçamento da União) é mínima, bem

sabemos É preciso que nós. engajados

que somos no processo cultural, alerte-

mos o presidenie Itamar Franco e a

sociedade brasileira, para o |verígo que
corremos neste pais que se deixou

transformar em mero receptor do au-

diovisual dos outros. F. por ai que cn-

Iram os sinais dos novos lempos e no-
vos comportamentos, como lembra
Luiz Carlos Barreto, que aponta o Bra-
sil como um dos maiores consumidores
dc imagens do mundo.

Resultado: com a cultura importada
vieram as organizações neonazistas, os

while power para perseguir judeus, nor-

destinos c negros, enquanto a 
"Nação 

do

Islã" berra seu 
"ódio 

total" aos brancos
de Sào Paulo, onde a Policia (Rota! mata

uma pessoa a cada sete horas.

No Rio. o caldo da cultura deteriora
e derrama. Morros e periferia começam
a descer c a formar os 

"arrastões dos

pés-de-chinelo ao mesmo lempo on

que cidadãos lúcidos, responsáveis.
procuram consertar os csir.mos vu>\o-

¦ RELIGIÃO

Ressurreição

na hora

da morte?
DOM HOAVLNTURA
KLOPPENBURG *

Desde 

o primeiro século a fé

cristã vinha professando sua

esperança na ressurreição 
"no 

último

dia", segundo a expressão que o evan-

gcltsta Joào atribuiu a Jesus (6,54);
ou. como ensinava São Paulo na pri-
meira carta aos corintios (15.23), 

"por

ocasião da segunda vinda" {paralisia,

em grego) do Senhor Jesus na glória;
ou 

"quando 
o Senhor, ao sinal dado.

à voz do arcanjo e ao som da trombe-

ta divina, descer do céu" (I Ts 4*16).

O divino Mestre o anunciou com sole-

nidade aos judeus na sinagoga de Ca-

farnaum: 
"Nào 

vos admireiscom isto:

vem a hora cm que todos os que
repousam nos scpulcros ouvirão a voz

do Filho do Homem c sairão: os que
tiverem feito o bem. para uma ressur-

reiçào de vida: os que tiverem pratica-
do o mal. para uma ressurreição de

condenação" (Jo 5,28-29). Assim o

artigo dc fé cristã entrou no antigo

Símbolo Oiiieunique: 
"com 

a sua vin-

da todos os homens ressuscitarão".

Mas agora há teólogos, evangéli-

cos e católicos, pretendendo que a

ressurreição já acontece na hora da

morte; e o povo cristão escuta com

grande perplexidade homílias nas

quais, enquanto se sepulta um cada-

ver. se afirma que aquele morlo já
ressuscitou; e nos jornais se anunciam

alegres 
"missas 

da ressurreição" em

lugar da lutuosa missa pelo falecido.

A Comissão Teológica Internado-

nal da Santa Sé acaba dc autorizar a

publicação dc um documento sobre

algumas questões aluais dc cscalolo-

gia. com boas orientações lambem so-

bre esia questão. Nesle lexto se ensina

como se pode e deve falar de um

estado intermédio entre o momento

da morte e o da ressurreição. A Cspe-

rança .e.scai.ológtcii..c.o.s.l.ã,..c.otT]. efeito,

conhece duas fases: a primeira a partir
do momento da morte alé o fim da

história; e a segunda a partir da paru-
sia em dianle.

Já o apóstolo Paulo conhecia unia

fase intermediária entre o estar com

Cristo depois da morte e antes da

ressurreição e a fase definitiva depois

da ressurreição final. Assim escreve

em sua carta aos filipenses 1.21-24:
""Pois 

para mim o viver é Cristo e o

morrer é lucro. Mas. se o viver na

carne me dá ocasião de trabalho fruli-

fero. não sei bem o que escolher. Sin-

to-me num dilema: o meu desejo e

partir e ir estar com Cristo, pois isso

me é muito melhor; mas o permanecer
na carne é mais necessário por vossa

causa." O documento da Comissão

Teológica observa que seria complc-

lamente falso dizer que Paulo sofreu

uma evolução, tendo passado da fé na

ressurreição à esperança na unoit.ili-

dade. Ambas as atitudes coexistem

nele desde o início. Na mesma carta

aos filipenses em que expòe o motivo

pelo qual deseja o estado intermédio,

fala. com grande alegria, na esperança

da parusia do Senhor, 
"que 

transfigu-

rara este nosso miserável corpo mun

corpo glorioso como seu" (3,21). Co-

mo se vê, o estado intermédio é conce-

bido como transitório, animado com

a suprema esperança: 
"E 

necessário

que este ser corruptível (o corpo) se

revista de incorruptibilidade, e que
este ser mortal se revista dc imortali-

dade" (1 Cr 15,53).

Os teólogos favoráveis a leona da

ressurreição na morte sustentam que
depois da morte nào pode haver tem-

po. Mas o documento observa que lal

alemporalistno implica o recurso a

uma filosofia do tempo alheia ao pen-

samento bíblico. Lembra como o mo-

do de falar do Novo Testamento so-

bre as almas dos mártires nào parece
subtrai-las nem de toda a realidade de

sucessão, nem de toda a percepção de

sucessão (cf. Ap 6,9-11). Se depois da

morte nào houvesse nenhuma noção

de tempo análogo ao terrestre, nào

seria fácil entender por que Paulo, aos

lessalonieenses que se interrogavam

sobre o destino dos mortos, lhes fala

de sua ressurreição em formulações

futuras (cf. I Ts 4,13-18). Além disso.

observam os teólogos, 
"não se pode

declarar verdadeiro um corpo que seja

alheio a ioda noção de tempo".

Quando esta nova tendência foi

adotada lambem por alguns teólogos

católicos, a Santa Sé, em caria enviada

a todos os bispos, com a dala de 17 dc

maio dc 197'). considerou-a dissonante

com o legítimo pluralismo teológico c

resumiu assim a boa doutrina cristã;
"A 

Igreja afirma a sobrevivência e

a subsistência, depois da morte, de um

elemento espiritual, dotado de cons-

ciência c dc vontade, de lal modo que
o 

"eu 
humano' subsista, embora entre-

mentes careça do complemento do seu

corpo. Para designar esse elemento, a

Igreja emprega a palavra 
'alma', 

con-

sagrada pelo uso que dela fazem a

Sagrada Escniura c a Tradição. Sem

ignorar que esle lermo é tomado na

Bíblia cm diversos significados, ela

julga, nào obstante, que nào existe

qualquer ra/âo séria para o rejeitar e

considera mesmo ser absolutamente

indispensável um instrumento verbal

para sustentar a fé dos cristãos."

Nem Jesus ressuscitou na hora da

morte, nem mis ressuscitaremos quando
formos chamados para a vida eterna.

• 
B-soo do Novo Hamburgo íRS) rtotitor em

ÍeokK3ia(j rrí***mbfO da Comissão fníern-tCíOiiai

* 
tfsono» e K^naíi&ía do Tooíoum da Santa í -

o governo Lacerda estabeleceu a comu-

ntcaçào entre as 
"duas 

cidades", a cidade

conheceu um código nào-dilo no qual o

sentimento da desigualdade real interdi-

lava o comércio humano entre as suas

duas metades. Tal código, porém, não

vige mais depois desta década de conti-

nua e progressiva democratização da so-

ciedade brasileira, neste tempo de mobili-

zaçào para a cidadania, de criação e

recriação dc novos direitos e. como aca-

bamos dc ver. de movimentos em favor

da reforma ético-moral da sociedade e do

seu Estado sob a pressão das ruas.

Sc as principais avenidas e praças da

cidade foram abertas, com o benepláci-

lo geral, á juventude estudantil, por que
tanto pânico diante do inconformismo

selvagem de jovens, cuja vida dramatiza

o impasse real da sociedade brasileira,

que os mobiliza para o moderno e para
o mercado sem lhes dar oportunidade

de realização? Ninguém é ingênuo, c se

sabe das relações perversas que o crime

organizado lem estabelecido com algu-

mas gangues juvenis de periferia. Mas

se trata de um evidente exagero para-
nóico. típico da mentalidade conserva-

dora da cidade, imaginar que a massa

dessa juventude tenha optado por se

constituir em exército industrial de re-

serva dos comandos do narcotráfico. A

criminalizaçào do comportamento da

juventude da outra metade da cidade,

pela má avaliação do que ocorreu na-

quele dia. longe de evitar os riscos que

todos temem, somente aproxima a pior

profecia da sua auto-realização, e que

pode começar pela estigmalizaçào do

jovem pobre da periferia como um ser

sem dirieto â cidade e ao consumo dos

seus bens públicos, como as praias.

• Prolussor o posquisador do lupuri o do

CPDA d.i UFHJ

cados pela falia de moralidade e de

ética, heranças do governo passado.
Enquanto os reparos sào feitos, os 

""ca-

recas" sollam bombas c atacam nas

ruas. Sào filiados a grupos paulistas

que. por sua vez. funcionam como ma-

trizes dc 
"tribos*" 

americanas do Bronx.

F como se isso nào bastasse, temos os

adepios do satanismo que se mttltipli-
cam no ventre da cidade c agem dentro

do principio constitucional da liberdade

de culto. Se o bispo Macedo pode falar

em nome de Deus, por que eles nào

podem'.'

Nas práticas satânicas, como em
Guaratuba, no Paraná, muita criança já
foi sacrificada e até agora nào sabemos
direito se os adeptos de uma organiza-

çào como o LUS (Lineamenlo Univer-
sal Superior), por exemplo, vinculam-se
apenas ao culto do Demônio ou se es-
lào envolvidos com o tráfico de órgãos
humanos.

Vivemos um momento de guerra
cultural e ninguém melhor que Houaiss.

com sua sabedoria, sua experiência de

vida. para colaborar na obra de recons-

truçào c harmonização. Quem sabe am-

da é possível? Por isso. por entender o

cinema como entendemos - meio de

expressão artística mais eficaz no resga-

te da nossa identidade — c que Houaiss

tem repelido:
"Nesse 

período de transição, o iini-

co. ou pelo menos, privilegiado mvesli-

dor. tem que ser o Estado."

É a hora c a vez de usarmos a boa

imagem da nossa cinematografia, como

quem se utiliza da cruz. para exorcizar

o 
"Dragão 

da maldade" que incendeiu

o tecido social e \\u a cultura sangrar.

Glauber diria que o pais afundou numa

avalancha de 
"crimes 

nlualisticos" e.

agora, estamos entregues a própria sor-

te. na Ferra Ao Sol. entre o mar e a

montanha, ainda protegidos por Deus.

mas ameaçados pelo Duibo.
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Mapeamento revela males cerebrais
Medir atividade elétrica do cérebro permite fazer um diagnóstico mais precoce

ii' r_'. _ __ 11  A,,,. «.«»«.ilt-nc cr> rendara n

Suíça caça poluidor
"mmuisi 

n nnscA
" 

Ührrospondenlc

GENEBRA 

— As autori-

dades suíças iniciaram a
"caça aos delinqüentes do

"fneio 
ambiente'", como esta

sendo chamada uma campa-
"nha 

para redução da produção

de lixo doméstico. No melhor

.„ estilo western, anúncios publi-
"cados 

nos jornais garantem

.,,lima recompensa de USS 80

-„.p.ira quem denunciar os polui-

dores. Tres cidadãos suíços já
'".'tiveram 

que pagar 5 mil fran-

cos suíços (USS 4 mil) à prelei-
' '"fura 

de Flums (norte do pais),

por terem despejado suas lixei-

ras no meio ambiente, 
"lndi-

que por favor o nome, preno-

me e endereço do culpado".

•"incentivam as autoridades sui-

ças nas propagandas.

A iniciativa foi tomada de-

pois que as autoridades cons-

talaram um aumento significa-

tivo de lixo 
"estrangeiro" em

cidades onde o pagamento de

taxas para o lixo doméstico

» ainda não é obrigatório. As-

sim. habitantes da região de

Zurique, por exemplo, tem dri-

blado o controle da legislação

que exige a fixação de selos em

cada saco comprovando o pa-

gamento das taxas.

Ja nos municípios onde as

taxas estão instituídas, os re-

sultados tem sido promissores.

No canlào de Berna, quairo

meses de aplicação da lei per-

mitiram a redução de até d2ni.

do lixo doméstico. Os habitan-

tes tém adquirido o habito de

selecionar o lixo já no super-

mercado. Os carrinhos esva-

ziam-se sem as embalagens de

plástico ou papel.

As autoridades rebatem as

criticas de que as multas se-

riam muito altas. 
"A 

preserva-

çáo do meio ambiente não tem

preço", afirma Stephan Ho-

negger, secretário comunitário

de Flums. Em menos de três

meses, as multas verdes já ren-

deram USS \2 mil á prefeitura.

O secretário Stephan Honeg-

ger esclarece o destino destes

recursos: 
"O 

dinheiro é deposi-

tado num fundo de ajuda a

estudantes da comunidade."

PORTO ALEGRE — O USO do

mapeamento cerebral, que detecta

a atividade elétrico-cerebral, permi-

te que se descubra anomalias men-

tais muito antes que possam ser

revelados por sofisticados apare-

Ihos como a tomografia computa-

dorizada ou a ressonância magnéti-

ca nuclear. O mapeamento permite

que se iniciem tratamentos precoce-

mente, aumentando as chances de

desacelerar a evolução ou de redu-

/ir a gravidade de sintomas de

doenças mentais, como a de Al/hei-

Estudo libera

mamografia

para jovens
NOVA IORQUE. Estados Uni-

dos — Médicos do hospital geral

de Massachusetts, cm Boston, nos

Estados Unidos, concluíram que

o exame de mamografia (raio X

das mamas) em mulheres com

menos de 50 anos não è tão peri-

goso quanto se pensava.

Os pesquisadores fizeram um

estudo com 1.045 mulheres com

menos de 50 anos que tiveram

câncer. Eles constataram que me-

nos da metade dos casos pode ter

ocorrido por causa de análises de

mamografia c que a maioria dos

casos é controlável. O estudo foi

comentado por editores da revista

cientifica inglesa The Lancei,

Estudos anteriores haviam in-

dicado que as mulheres com me-

nos de 50 anos que se expõem a

estudos mamográficos correm

mais risco de desenvolver câncer c

que a maioria dos casos é mortal

— embora tenham considerado o

exame de raio X da mama um

método de diagnóstico confiável

para mulheres a partir de 50 anos.

Greenpeace alerta para
os perigos do plutônio

BRASÍLIA - - O especialista cm

assuntos nucleares da organiza-

çàvj ambientalista Greenpeace no

Brasil. Ruy de Góes. entregou on-

tem ao ministro das Relações Ex-

leriores. Fernando Henrique Car-

doso. um documento alertando

para os riscos que o pais pode vir

a correr caso o navio japonês
'Aklusuki 

Muni, carregado com

LTlonclada de plutônio, escolha

iujola pelo cabo de Hornos, no

extremo Sul do continente, para
tjájár da França ao Japão,

í t'iHo documento, a Greenpeace

lembra que apenas um microgra-

hiá (le plutônio pode ser letal e

çlíáma a atenção do ministro para

um possível acidente com o navio.

6_.qne poderia contaminar exten-

$as áreas marítimas, e para o fato

de a substância ser usada para a

fabricação de bombas nucleares,

o que poderia despertar o interes-

se de grupos terroristas para um

seqüestro da carga.

O Japão recebeu ontem autori-

zaçao do Canadá para o trans-

qqfle marítimo do plutônio.

Através de um acordo com a Co-

münidade Européia de Energia

Atômica (Euraiom), o Canadá es-

tá encarregado de aprovar os em-

barques do plutônio. necessitando

somente que o Japão comprove

seu uso para fins pacíficos. No

entanto, um tratado bilateral ga-

rante que o Japão não precisa

aguardar essa autorização.

Enquanto isso. alegando moti-

vos militares, os governos japonês

c francês continuam mantendo se-

gredo absoluto sobre a data da

partida do Akatsuki Mam da

França para o porto de Yamamo-

to, no Japão. O carregamento de

plutônio deverá ocorrer neste fim

de semana, provavelmente no

porto franco de Dunqucrque,

próximo â usina de processamen-

to de plutônio.

D Foi reativado esta semana um

dos dois reatores da usina atômica

de lgnalina, na Lituânia, que esta-

vani parados por causa de um vaza-

mento. Segundo as autoridades lo-

cais, não houve escapamento de

radiação para o meio ambiente e não

existe perigo para os moradores vizi-

nhos da usina, localizada a 60 km da

capital, Vilna. O reator é semelhante

ao de (hernobyl. na Ucrânia, onde

ocorreu um acidente em 1986.

mer (perda gradativa da memória,

etc).

A informação foi dada ontem

pelo professor de Psiquiatria da

Universidade Federal do Rio de Ja-

neiro. Roberto Airthon Marques

Piedade, em palestra no 12" Con-

gresso Brasileiro de Psiquiatria, ini-

ciado ontem na cidade de Grama-

do.

ldealizador do primeiro mapea-

mento cerebral do país, em 1988.

Roberto Piedade realiza ccoordena

pesquisas na área de demências.

Com programas específicos, o ma-

Globex Utilidades S. A.
COMPANHIA ABERTA

CGC. N° 33.041.260/0001 -64
"^AVISO 

AOS DEBENTURISTAS DA 2a EMISSÃO DE DEBÊNTURES

....-Conformo item 11.1 do instrumento particular de aditamento a
«vsentura de 2o Emissão de Debêntures. o Conselho de Admi-
-Distração da GLOBEX UTILIDADES SA. reunido om 21/10/
"TF? 

decidiu fixar a rentabilidade global das debêntures para o

iStóximo período de 1 (um) ano, 01/11/92 a 01/11/93. em

-4GPM + 26% a.a (360 dias), que corresponderá a um cupom

TEtai de 26,41% para 365 dias. na forma que se segue.

-X) A nova data de aquisição obrigatória será 01 (primeiro) de

novembro do 1993;

B) Em 01 (primeiro) de novembro de 1993 (365 dias) será

pago o cupom de |uros de 10.40% sobre o Valor Nominal

corrigido, equivalente à taxa de 10,25% a.a. (360 dias):

¦£) Em 01 (primeiro) de novembro de 1993 será pago. adicio-

• nalmente. o cupom de prêmio de 16,01% sobre o Valor

Nominal corrigido

Os debenturistas que não concordarem com as condições

propostas e desejarem se candidatar à aquisição obrigatória da

Emissora deverão manifestar sua opção de venda até 27.10,92

(cinco dias antes da data fixada para a aquisição).

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1992

GLOBEX UTILIDADES S A

Cirurgia repõe

pênis cortado
IISHOA — Foi considera-

da um sucesso a operação pa-

ra reimplantar o pênis de um

rapa/ de 25 anos, decepado

por ele próprio há uma sema-

na num momento de desespe-

ro. Transportado â seção de

ortopedia da universidade de

Coimbra trazendo o pênis

num saco plástico com gelo,

Antônio foi operado durante

quase 14 horas. O médico Abel

Nascimento, especialista em

reconstrução de mãos e micro-

cirurgia disse que Antônio ti-

nha todas as desvantagens e

que em situações normais não

seria atendido: era um fumante

inveterado, o que é desaconse-

lhado para reimplantes.

Antônio está internado no

serviço de urologia. Dentro

de uma semana terá reesta-

belecida suas funções urina-

rias. Quanto ás funções se-

xuais, o dr. Nascimento

garante que o paciente vai

recuperar sua potência na to-

talidade. O paciente diz que

está muito arrependido e que

não tornaria a se decepar. Vizi-

nhos de Antônio dizem que ele

era muito quieto e apresentava

sinais de esquizofrenia.

pcamento cerebral é feito com a

ligação de pontos no couro cabelu-

do com um computador, que rece-

be c analisa os sinais elétricos do

cérebro.

Com este sistema, explicou Pie-

dade, é possível se detectar, antes

de outros aparelhos, eventuais ano-

malias, já que o mapeamento per-

mite detectar as funções cerebrais,

reveladas cm exames neuro-fisioló-

gicos, tintes de outros que exami-

nam a estrutura cerebral, como a

tomografia.

Cabo Canaveral •— Reutcr
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O lançamento perfeito vai melhorar a previsão dos terremotos

Colúinbia decola com o

satélite italiano Lageos
ST

CABO CANAVERAL, EUA — O

ônibus espacial Colúmbia entrou cm

órbita ontem transportando seis as-

tronautas e o satélite Lageos, para

pesquisa de terremotos. O lançamen-

to sofreu um atraso de duas horas

devido a fortes ventos em Cabo Ca-

naveral e a espaçonave só pôde deco-

lar ás I4h09. A subida foi perfeita e

os motores auxiliares, de combustível

sólido, se desprenderam, como pro-

gramado, dois minutos depois.

O satélite Lageos 2, uma bola

espelhada feita na Itália, será lança-

tio no espaço hoje. a 30U quilóme-

tros de altura. Um motor de fogue-

te lesará o engenho de US 14

milhões até sua órbita definitiva, a

d mil quilômetros da Terra. O La-

geos 2 será capa/ de detectar movi-

mentos quase imperceptíveis das fa-

lhas geológicas, que ás vezes

precedem um tremor de terra.

Estação orbital — Alguns

cientistas questionaram o uso de

uma nave tripuladas para lançar

um satélite, coisa que pode ser

feita por foguetes não-tripulados.

O primeiro Lageos foi lançado

por um foguete Delta. A agência

espacial americana Nasa, explicou

que a missão atual cumpre um

convênio com o governo italia-

no.¦"listamos tentando usar os

ônibus espaciais com a maior efi-

ciência possível" disse o diretor do

programa. Leonard Nicholson.

Este foi 51° vôo de um ônibus

espacial, e a nova direção da Nasa

quer fazer o máximo de pesquisas

cientificas enquanto a nave estiver

no espaço. Alem de lançar o La-

geos. os seis astronautas testarão

equipamentos para a montagem da

estação espacial Frecdom, 
"A 

cons-

trução de uma estação espacial é

um processo muito complexo onde

peças de 15 toneladas devem ser

encaixadas com precisão" diz o as-

tronauta Charles Veach.

O teste inclui uma câmara ligada

a um computador que será usada

para fotografar uma série de pontos

num painel colocado no espaço. As

fotos mostrarão como os pontos

mudam de posição â medida em

que o painel de move. Com elas. o

computador pode determinar a

orientação do painel em três dimen-

soes. Chamado de Visão Espacial,

o sistema pode criar uma imagem

de computador do objeto visto de

qualquer ângulo, o que servirá para

orientar os astronautas durante os

trabalhos de construção.

Uma das pesquisas se refere a

doença de Al/heimer, um tipo de

demência que atinge pessoas acima

dos 45/50 anos de idade. O compu-

tador processa os sinais elétricos do

cérebro, analisa e informa aos me-

dicos qualquer alteração cerebral.

No caso da doença de Al/heimer,

entre outros sinais, há um aumento

de freqüência na faixa Teta. A de-

tccçào da doença ou de seus qua-

dros evolutivos permite tratumen-

tos. com remédios por exemplo;

que irão reduzir ou minorar a evo--

luçâo da doença.

Estudo testa

vacina para
tratai* câncer

STANFORD, EU \ - Um grupo

de pesquisadores da Universidade'

de Stanford, Califórnia, acredita

estar em condições de desenvolver

uma vacina contra determinados

tipos de câncer. Elaborada a par:'

tir de células tumoraís do pacien-

te. a vacina seria capa/ de erraili-

car o tumor.

Os pesquisadores testaram a

vacina em nove pessoas com cán-

cer das glândulas linfáticas. Em

sete pacientes, as reações imuno-

lógicas melhoraram c o tumor di-

minuiu de tamanho. O tratamen-

to consiste na extração de

proteínas das células cancerosas

do paciente que são tratadas cm

laboratório e injetadas posterior-

mente no doente para estimular

sua reação imunológica.

A experiência, descrita na edi-

ção de ontem do New Englmul

Journal of Medicine, durou seis

meses. Segundo o responsável pe-

lo estudo. Robert Schwartz, do'

Centro Médico de Nova Inglater-

ra. o principio de vacinar as pcs-

soas a partir do próprio tumor

pode ter amplas aplicações. Lm-

bora chamado de 
••vacina", 

o mêJ

todo serve para tratar os doentes

e não para prevenir o câncer, pois

a natureza dos tumores varia mui-

to e seria impossível elaborar uma.

vacina tradicional.

O cancelrologista Daniel Ta-

bak, diretor do Centro de Trans-

plantes de Medula Óssea do lnsti-

luto Nacional si o Câncer,

considera, a principio, interessan-

te a idéia de se fazer uma vacina,

desde que se conheçam quais os

mecanismos que desencadeiam a

resposta imunológica do mdivi-;

duo. No entanto, vê. com celicis-

mo. fa/er um tratamento baseado,

num extrato grosseiro de tecido

tumoral, 
"O 

fundamental é deter-'.

minar quais são os antigenos das

células cancerosas capa/es de dis-/

parar os mecanismos de defesa do

organismo doente", adverte o

cancerologista.

Segundo ele. vacinas feitas a

partir do tumor da própria pessoa

já foram testadas di\ersas vezes

sem resultado. Tabak da o exem-

pio da vacina contra o melanonía

(câncer de pele) que não se mos-

trou clica/, 
"Por 

isso. acredito

que. para atacar as células maüg-

nas com proteínas do próprio tu-

mor do doente, e necessário pri-;

meiro saber quais entre elas vão

ser reconhecidas pelo sistema

imune e vão desencadear a reação

do organismo", completa.

Encosta protegida
A prefeitura de Belo Horizonte

vai iniciar um programa de plan-

tio de árvores nativas de Mala

Atlântica para proteção de encos-

tas em bairros da zona sul da

cidade, próximos à Serra do Cur-

ral, que circunda Belo Horizonte.

As mudas serão fornecidas pela

Companhia Vale do Rio Doce

por intermédio de sua empresa

controlada. Florestas Rio Doce.

Chumbo na água
Um quinto da água potável

consumida nos Estados Unidos

contém altos níveis de chumbo,

segundo relatório da Agência de

Proteção Ambiental (EPA) divul-

gado esta semana. Entre as cida-

des que apresentam índices supe-

riores aos permitidos estão No\a

Iorque. São Francisco. Chicago e

Bostom. Os casas afetadas foram

notificadas pelas autoridades.

Ayukaw.v Japão — AFP Photo

D Na esperança de preservar

suas tradições, antigos caçadores

de haleias esquartejam quatro

animais numa vila que já abrigou

intensa atividade ligada à caça c

ao comercio destes mamíferos: A

população de Ayukawa leme que

as restrições ii caça de baleia im-

postas por uma comissão inter-

nacional ameace sua* tradições e

seu modo de ganhar a vida.

Califórnia treme
D Ura tremor de 3,5 grátis na

escala de Richter sacudiu na

madrugada de ontem a região

sul da Califórnia sem causar vi-

tlmas. O abalo ocorreu bem an-

tes da hora marcada c teu1 seu

epicentro na região do lago F.lsi-

nore e nâo no vale de Parke-

fteld. onde os geólogos ainerica-

uns previam 40% de chances de

ocorrer um abalo mais violento.

Ura tremor de maior intensida-

de, com 6,7 graus Richter, foi

registrado no sul do Pacifico,

perto do abismo submarino de

Kermadec. No F.gito outro sis-

mo despertou os moradores do

Cairo, aindh traumatizados pelo

terromoto quv atingiu a cidade

há 10 dias. Alguns prédios so-

freram novai rachaduras mas

nâo ha noticias de vítimas.
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Nova pesquisa do Ibope confirma empate
Números divulgados ontem dão 40% para Benedita da Silva e 38% para César Maia nas intenções de voto dos cariocas

Lula denuncia'clima'Segundo o Ibope, há um em-

pate técnico entre Benedita da Sil-

va e César Maia, candidatos à

prefeitura do Rio. Isso é o que

revela a pesquisa divulgada on-

tem pelo instituto e realizada en-

tre os dias 16 c 18, que entrevis-

tou 1.200 pessoas em toda a cidade.

De acordo com o instituto, se as

eleições fossem hoje 40% dos entre-

vistados votariam na candidata pe-

tista da Frente Feliz Cidade e 38%

no canditado da Coligação Pensa

Rio, o pemedebista César Maia. In-

decisos c votos nulos e brancos so-

mam 22%. Em relação à última
• 

pesquisa do Ibope — divulgada na

quinta-feira passada 
— César Maia

caiu dois pontos. Benedita um pon-

lo e o número de indecisos creceu

em 3%.

A pesquisa do Instituto Gerp,

que assessora César Maia, feita

nos dias 17 e 18, também ouviu

1,200, mas apontou um resultado

diferente do Ibope, divulgado on-

tem pelos jornais. Segundo o Gerp,

Benedita estaria com 42% das in-

tençòes de voto, contra 35% dc

César Maia. o que já não é conside-

rado empate técnico, de até cinco

pontos de diferença, como conside-

ra o Gerp. O Vox-Populi também

fez pesquisa e apontou, anteontem,

resultado semelhante ao Gerp: a

peslista estaria com 44% e César

com 37%.

Ontem pela manhã. César já
conhecia o resultado do Ibope. Pa-

ra o candidato, o ideal é que até

poucos dias antes das eleições, ele

se mantenha abaixo da adversária.

Primeiro, porque não é bom que ele

ultrapasse a adversária e depois

caia. Segundo, porque Maia teme

que os pemedebistas se acomodem

diante dc números generosos e os

petistas se tornem agressivos. 
"A

partir da primeira semana do pro-

grama na TV é que a simpatia do

eleitor se traduz realmente em vo-

to", disse César Maia. Benedita

também não demostrou preocupa-

ção com os números: 
"Nessa dança

das pesquisas, nào me alegro nem

me assusto".

para abalar PT no Rio

:i gravou programas

Maia quer cancelar licitação

feita por Marcello Alencar
O candidato da Coligação

Pcnsa-Rio. César Maia. disse on-

tem que vai solicitar ao prefeito
Marccilo Alencar o cancelamento

da licitação que está em anda-

mento para a instalação de sinais

de trânsito controlados por com-

putador. Nào que cie seja contra

o sistema. O que Maia questiona é

o fato de a primeira parcela do

contrato —- equivalente a um ter-

ço de USS 30 milhões (CrS 240

bilhões), custo total do projeto 
—

ser paga no dia 27 de dezembro,

ou seja, quatro dias antes de o

novo prefeito assumir o governo.
"Para 

que o prefeito vai macular

a imagem de sua administração

no apagar das luzes? Tenho certe-

za de que ele náo deve saber dis-

so", afirmou.

Ü pemedebista disse ainda que
iria procurar ontem o secretário

municipal de Fazenda. Edgar

Gonçalves da Rocha, para traiar

da questão. A assessoria dc comu-

nicaçào do secretário, no entanto,

informou que até o final da tarde

o contato não havia sido feito. 1:

afirmou também que o assunto

não diz respeito á secretaria de

Fazenda.
'Brizola no Pinei' — "O

Brizola daqui a pouco vai ler que
sair do Palácio Guanabara numa

camisa de força direto para uma

suíte no Pinei", disse César Maia

a respeito do tijolaço publicado

ontem pelo governador, em que

insinua que os arrastões de do-

mitigo foram armados pela TV

Globo com objetivos polilicos.
"Ele esquece de dizer que o De-

tran está parado, os hospitais e o

Maracanã fechados, as escolas

sem professores. A culpa deve ser

do Roberto Marinho"", ironizou.

Antes dc começar a gravar, às

15h30, as tomadas dc TV e rádio

que a partir de amanhã irão ao ar

no programa eleitoral, Maia se

encontrou com o reitor da PUC.

padre Lacrem Dias de Moura, e,

pouco depois, assinou, no Colégio

Brasileiro dc Cirurgiões, cm Bota-

logo, um documento da Unicel e

da Sociedade Brasileira dc Pedia-

iria em que se compromete a

cumprir o tratado de proteção à

criança e ao adolescente.

No seu primeiro dia de partici-

pação na campanha dc Benedita

da Silva no Rio, o presidente na-

cional do PT, Luís Inácio Lula da

Silva, afirmou que se surpreendeu

com a transmissão do arrastão de

domingo pela televisão. 
"Estra-

nhei porque parecia coisa progra-
mada, com as TVs de prontidão.
Cheguei a pegar o jornal para
conferir se eslava na programação
do dia", brincou. 

"É 
preciso que o

estado garanta a segurança da po-

pulação e também que seja pensa-
do um outro tipo de distribuição

de renda, para diminuir os saques

e arrastões", disse cie, acrescen-

tando que o movimento pode ter

sido organizado por oportunistas,

com a intenção de prejudicar a

candidatura de Benedita e criar

pânico na cidade.

Mais tarde, num comício cm

Madureira, ele afirmou que 
"tem

gente querendo fazer safadeza

contra Benedita, possivelmente

alguém ligado ao nosso adversa-

rio. Querem criar um clima con-

tra nós". Depois de criticar o

candidato d o

PMDB. César

Maia. 
"que 

tem
vergonha de seu

presidente. Ores-

tes Quércia", Lu-

Ia afirmou que a

sociedade está

compreendendo

que só Benedita

poderá encontrar

soluções para o

Rio.

Ao ser indaga-

do se ficava enciu-

mado por César

ter dito que Bene-

dita era a candi-

data de Brizola,

Lula disse que
nào tinha ciúmes

de uma candidata competente.'
"Não lenho ciúmes. Quase tôdps

os companheiros do PDT já fize-

ram a opção por Benedita. Brko-'

Ia pode até dizer que nào, mas-viu

votar na Bene".

Lula e Benedita participaranrdc
uma grande carreata de militah-,

tes com laixas e bandeiras, do'

Méier a Madureira. Numa kpm-

oi, os dois foram cumprimenta-'

dos por moradores de Caxambi,,

Pilares, Abolição e Cascadura.

Em Madureira, foram cercados

por dezenas de pessoas e o tumul-'

lo acabou substituindo a cami-,

nhada no calçadão por um pe--

queno comício para camelôs e

comerciantes. Por volta das I7h,

andaram pelas ruas do Saara, no;

Centro, e depois desceram a Ave-.

nida Rio Branco até a Cinelándia

onde foi improvisado rápido co-

mício para cerca de mil pessoas.

Lula disse: 
"O César Maia vai,

usar força como o Fleury em Sào

Paulo, e que matou III pessoas'

na Casa de Detenção".
Sérgio Moraes

Lula e Benedita estiveram juntos em carreara'

Ladrões forçam médica a compra som e TV
Rendida perto de sua casa, no

Jardim Guanabara, Ilha do Go-

vernador, por dois homens arma-

dos, a médica Sônia Serpa de

Souza, 29 anos, foi obrigada, na

noite de quarta-feira, a gastar

quase CrS 7 milhões no super-

mercado Freeway da Barra da Ti-

juca com os assaltantes. Ela teve

de comprar bebidas, um aparelho

de som e uma televisão. Depois

das compras, os homens voltaram

com a médica para a casa dela, de

onde levaram jóias e USS 400

(CrS 3,1 milhões). Eles fugiram

no carro de Sônia, após deixá-la

na Favela de Parada de Lucas, de

onde a médica voltou para casa

de táxi.
Em depoimento na 33J DP

(Ilha), Sônia contou que seu carro,

um Gol branco novo, placa UF

9056, foi interceptado pelos assai-

tantes a cerca de 100 metros de sua

casa, na Rua Rui Vaz Pinto, por
volta das 20h. Os dois homens che-

garam no Uno verde XJ-37e34 (fur-

tado no Méier), que foi abandona-

do no local. No caminho para a

Barra da Tijuca, Sônia ainda foi

obrigada a ver seu saldo num Cai-

xa eletrônico. Já no supermercado,

ela, sempre escoltada pelos assai-

tantes, passou um cheque do Ban-

co Itaú no valor de CrS 404.194

para compras no setor de bebidas.

A nota da caixa registra o horário:

22hl0.

No departamento de eletrodo-

mestiços, ela emitiu um cheque no

valor de CrS 6.417.997 para com-

prar uma televisão Semp Toshiba

de 14 polegadas e um aparelho

System Philips com caixas de

som. De volta a seu apartamento,

o 102 da Rua Rui Vaz Pinto 120.

os assaltantes roubaram as jóias e

o dinheiro. Sônia foi deixada a pé
na Favela de Parada de Lucas. As

23h50, ela esteve na delegacia pa-
ra registrar a ocorrência. Segundo

policiais, a médica estava muito

nervosa e pode ter se enganado

em alguns detalhes, como o de

seu endereço de trabalho, na Rua

Jardim Botânico, 109. número

que não existe.

Vítima é abandonada em favela após gastar quase Cr$ 7 milhões

D Perto da casa de Sônia, o bando D A caminho da Barra da Tijuca O No Freeway, Sônia

fecha seu Gol com um Uno, que é os ladrões obrigam Sônia a ver compra bebidas. TV e aparelho

em seguida abandonado no local seu saldo num Caixa eletrônico de som para seus acompanhantes

Calma não levanta suspeita

G De volta a seu apartamento, na O Os assaltantes liberam Sônia

Ilha do Governador, Sônia ainda na Favela de Punida de Lucas;' •'

entrega muitas jóias e dólares mas levam também seu Gol noVb

As compras forçadas que a

médica Sônia Serpa de Souza foi

obrigada a fazer no Supermerca-

do Freeway não despertaram

maiores suspeitas entre os dois

vendedores que a atenderam,

muito menos na funcionária da

caixa registradora. A traqüilidade

aparente de Sônia, sempre na

companhia de dois homens, foi

posta em dúvida apenas pelo che-

fe do departamento dc segurança,

que passou várias vezes pelo trio,

viu quando a médica pagou as

bebidas adquiridas e ainda seguiu

os três até o estacionamento para
vê-los entrando no carro. A medi-

ca nâo emitiu qualquer sinal e foi

embora com os dois homens.

A mão dada ao homem mais

forte e moreno desviou suspeitas

que a vendedora Elenice Sá pu-

desse ter a respeito do casai.
"Achei 

que eram marido e mu-

Iher", disse a vendedora, que os

atendeu na compra do som Phi-

lips.de CrS 3.203.012,00. Elenice

já estava trancando as vitrines

quando Sônia chegou. 
'"Só 

achei

estranho porque eles disseram que

queriam comprar aquele som e

quando fui ligar para testar nào

quiseram ouvir, alegando pressa",

conta.

O tempo todo Sônia ficou na

companhia do homem mais more-

no, mas na hora de passar os

dados pessoais para preencher o

cheque esteve sozinha por alguns

minutos com a vendedora. 
"Ele

ficou perto e ela nâo me falou

nada", lembra. O homem magro e

alto chamou mais sua atenção:
"Piscava sem parar e comia bis-

coitos e Dan'Up o tempo lodo".

Antes dc pagar o aparelho dc

som, um dos homens resolveu le-

var também uma televisão. 
"Ele

me perguntou qual era a mais ba-

rata e resolveu ficar logo com

ela", conta Péricles Ferreira, que

vendeu um modelo Semp 14 pole-

gadas, por CrS 3.214.985,00.

Antes de sair, os homens resol-

veram levar duas garrafas de ms-

que Passport e duas de conhaque.
"Ao chegar na caixa, o moreno

pegou no braço dela e mandou

que fizesse o cheque. Achei esqui-

sito e fiquei observando. Passei

várias vezes por eles mas ela, sem-

pre olhando para baixo, não deu

qualquer sinal. Ainda fui ao esta-

cionamento e os vi entrar no car-

ro", afirma o chefe do departa-

mento de segurança, Fábio

I fimhíJi-rli Na caixa de rmmcro

50, o trio passou pela funcionária

Adriana Rodrigues, que nada no-

tou e registrou a compra no valor

de CrS 404.194,00.

A médica passou o dia de on-

lem trancada em seu apartamen-

to, com janelas e cortinas fecha-

das. Não atendeu ao interfone, à

campainha nem ao telefone. Os

vizinhos dizem que ela ficou trau-

matizada, depois de passar quase

quatro horas sob a mira de um

revólver. Apesar de ser localizado

no local mais nobre da Ilha do

Governador, o Jardim Guanaba-

ra, o prédio da Rua Rui Vaz Pin-

to 120 é modesto, dc três andares,

sem elevador, e só lem porteiro

eletrônico. Mesmo assim, vários

apartamentos já foram arromba-

dos por ladrões.

Solteira, Sônia mora com os

pais e uma irmã. Na quarta-feira
á noite, os pais e a irmã estavam

numa festa de aniversário e não

havia ninguém no apartamento,

quando os assaltantes voltaram

com Sônia para levar os dólares e

as jóias. Discreta, a médica, espe-

cialista cm medicina do trabalho,

mora há cerca de cinco anos no

apartamento 102 e namora o vizi-

nho do 101, Paulo.

¦$' ••:• <

Elenice vendeu aparelho de som e viu Soma com os assaltantes
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0 QUE VOCÊ
PODE LER
HOJE.
Você encontra o seu JB Nova Edição de Domingo hoje, sábado, a

partir das 23h nas seguintes bancas da cidade do Rio dc Janeiro.

BAIRRO

Botafogo

Botafogo

Botafogo

Catete

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

, Copacabana

Copacabana
' 
Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

. Copacabana
~ 

Copacabana
" 

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Copacabana

Flamengo

Ilha

Ipanema

Ipanema

Ipanema

Ipanema
':. 

Ipanema

2 Ipanema
" 

Ipanema
Lagoa

T Largo do Machado

Leblon

f Leblon

Leblon

Leblon

Leblon

Leblon

Leblon

Leme

Leme

Leme

Tijuca

Tijuca

Tijuca

ENDEREÇO

R. Voluntários da Pátria, 248

Av. Lauro Sodré (Canecão)

Praia de Botafogo (Cinc Opera)

R. do Catete, 233

R. Belford Roxo, 146

R. Hilário de Gouveia (Metro)

R. Siqueira Campos c/Domingos Ferreira

R. Anita Garibaldi, 83

R. Santa Clara c/Av. N. S" Copacabana

R. Duvivierc/ Av. N. S;' Copacabana

Av. N. Sa Copacabana c/Bolívar

R. 5 de Julho, 395

Av. N. Sa Copacabana, 
(J5

R, Barata Ribeiro c/Ronald de Carvalho

Av. N. Sa Copacabana c/Santa Clara

R. Djalma Ulrich c/N. S:1 Copacabana

R.Miguel Lemos, 31

R. Souza Lima c/N. S;1 Copacabana

R. Barata Ribeiro c/Prado Júnior

R. Constante Ramos, 430 c/N. Sa Copacabana

R. Joaquim Nabuco, 130

R. Santa Clara, 106

R. Aires Saldanha, 70

R. Dias da Rocha

R. Joaquim Nabuco c/N. Sa Copacabana

R. República do Peru c/N. S" Copacabana

R. Siqueira Campos c/N. S" Copacabana

R. Júlio de Castilho c/Raul Pompéia

R. Senador Vergueiro c/Paissandu

Praia da Bica c/Henrique Lacombe

R. Visconde de Pirajá, 365

R. Prudente de Moraes, 10

R. Visconde de Pirajá, 62

R. Visconde de Pirajá c/Vinicius de Moraes

R. Prudente de Moraes c/Teixeira de Melo

R. Visconde de Pirajá, 111

R. Visconde de Pirajá - Pea General Osório

R. Fonte da Saudade (próximo Posto Shell)

Largo do Machado (saída do Metrô)

Av. Ataulfo de Paiva (Farmácia Piauí)

R. Aristides Espínola c/Ataulfo de Paiva

Av. Afrànio de Melo Franco, 75

R. Venãncio Flores c/Ataulfo de Paiva

Av. Ataulfo de Paiva c/Afrànio de Melo Franço

Av. Ataulfo de Paiva, 80

Av. Ataulfo de Paiva, 1.030

Av. Princesa Isabel, 320

R. Gustavo Sampaio, 508

R. Gustavo Sampaio c/Princesa Isabel

R. General Rocca (frente ao Bobs)

R. Conde de Bonfim C/A

Pça.Saenz Pena, 63
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OslieT^pTros.eonio o AgukO e o Águia 5 
'(foto,, 

são usados no apoio a operações policiais

Policiais usam helicóptero

para abandonar cadáver
'Águia 3', da Polícia Civil, levou corpo ao Souza Aguiar

A 4a DP (Praça da Republica)

abriu inquérito para apurar a res-

ponsabilidadc da equipe que na

tarde terça-feira, ocupando o he-

licóptero prefixo PP-EVZ. conhe-

cido como Águia 3. da Secre-

taria de Policia Civil, abandonou

o traficante Celso Inácio Rodri-

gues Barros, morto, no heliporto

do Hospital Souza Aguiar, no

Centro da cidade. Celso fora ba-

leado no Morro da Mangueira,

numa operação de policiais da

Divisão de Repressão a Entorpe-

centes.

Segundo a diretora da Divisão

Medicado USA. Lui/a Nahmias.

os policiais apenas colocaram o

corpo de Celso numa maça usada

para o transporte de material e

em seguida levantaram vôo, sem

fazer o registro da ocorrência.

Dois dos três integrantes da equi-

pe usavam capuz, o que foi expli-

cado na Secretaria tie Polícia Ci-

vil como uma rotina dos policiais

que apoiam o piloto, já que eles

trabalham com o rosto coberto

para se proteger do vento.

Segundo Lui/a. o helicóptero

pousou no heliporto ás I5h30 e a

equipe, dc acordo com os segu-

ranças, parecia estar com pressa.

Um dos policiais encapuzados

apanhou a maça. onde colocou

Celso Inácio c, sem dar explica-

çôes, embarcou no aparelho, que

tomou a direção da Zona Norte.

O USA comunicou o fato ao de-

legado José Gomes Sobrinho, ti-

lular da 4' DP. que mais tarde

explicou a Lui/a que o aparelho

estava empenhado numa opera-

ção policial no Morro de Man-

gueira. Naquele momento, se-

gundo o delegado, a equipe tinha

pressa.

A médica acrescentou que fo-

ram os seguranças que levaram

Celso até a emergência, onde se

constatou que ele estava morto.

O delegado, através dos depoi-

mentos e dos exames de necrop-

sia, vai apurar se Celso morreu

ao ser baleado no morro. A ope-

ração no Morro da Mangueira

foi coordenada pelo delegado Ju-

lio César Mulatinho. Segundo

detetives da DRE, Celso, conhe-

cido no morro como Osmar Ce-

lestmo. vinha dominando o tráfí-

co de drogas desde a morte do

traficante Beto Saiu.

Cobertura é assaltada Atropelado*-

ao lado de delegacia
M.in.il'1- Ar,1ll|.

A menos de 30

metros da 12' DP

(Copacabana), o

professor Mário

Hélio Ramalho. 55

ano», foi assaltado

na noite de quarta-
feira em sua cober-

tura. na Rua Hilá-

rio dc (ioun cia.

112. Após o crime.

vizinhos foram

acordados com os

gritos de socorro

de Mário Hélio

que. desesperado,

chegou a atirar va-

sos de plantas na

rua. Mesmo assim.

os policiais de

plantão na delega-
' 

cia foram os últimos

a chegar ao local,

O assaltante, en-

capuzado e armado

com um revólver, estava no

apartamento quando o profes-

sor retornou do Colégio Integra-

ção, por volta das 22h30. Mário

Hélio e seu filho adotivo, Edson

Prcviatti — 
que chegou em se-

unida — foram rendidos, amar-

rados, amordaçados e trancados no

banheiro. O assaltante levou video-

cassete, aparelho de som e CDs.

Ao conseguir se desvencilhar,

Mário Hélio foi para o terraço

da cobertura pedir socorro. Aos

"' 
>s 1

Murio Ramalho encontrou o ladrão em caso

grilos, chamou a atenção de uma

viatura da Policia Militar que

passava pelo local. Minutos de-

pois, 20 PMs vasculharam o pre-

dio de 12 andares, mas nào en-

conlraram o assaltante. O

professor suspeita de que um

homem que há seis meses pintou

seu apartamento tenha tirado

copias (\a chave — 
já que a le-

chadura nào foi arrombada

com o objetivo dc roubá-lo.

nao ap»arece

na audiência
Continua foragido o empresa-

rio e comerciante Luciano Ribei-

ro Pinto, 48 anos, que há quatro

meses atropelou nove pessoas em

Copacabana, provocando a morte

de três delas. Com prisão preven-

tiva decretada, ele não foi ontem

ao 2" Tribunal do Júri, onde fo-

ram ouvidas as testemunhas de

acusação. 
"Se 

houvesse mais inte-

resse das autoridades, ele ja esta-

ria preso há muito tempo'", disse

Ely Pinto Alaluna. 67 anos. uma

das vítimas, que até hoje faz tra-

lamento médico.

O advogado João Carlos Aus-

tragésilo de Athayde disse que

Luciano nào compareceu porque

aguarda habeas-corpus para res-

ponder ao processo em liberdade.

A perícia confirmou que ele esta-

va drogado e alcoolizado, e estava

em alta velocidade quando bateu

e causou os atropelamentos na

esquina das ruas Barata Ribeiro

com Figueiredo Magalhães.

No depoimento, as testemu-

nhas afirmaram que Luciano,

mesmo depois de ter batido em

dois carros, nào tirou o pé do

acelerador. 
"Ele 

bateu em mim.

depois num Gol e parecia ir cada

vez mais rápido, até causar a tra-

gédia", lembrou César Santos Sil-

va, 25 anos. motorista do Del Res

atingido.

Leilão reúne objetos preciosos Magistério 
aprova

A partir de hoje. os interessa-

tios em objetos de arte poderão

conhecer um precioso acervo dc

telas, cristais, tapeçarias, copos e

fruteiras. O lote. em exposição no

Real Residence Hotel, na Aveni-

da Princesa Isabel. 500. em Copa-

.abana, será leiloado no próximo

dia 27 em beneficio da Ação Co-

munitária do Brasil RJ.O/Gra/i-

de Leilão de Arte Beneficente in-

clui uma coroa de prata do século

XIX. uma tapeçaria de J. Lurçat e

coleção de cartões-postais do Rio,

anteriores a 1920.

I

Banqueiros do bicho vão a júri
Tribunal do Júri por crimes de

formação de quadrilha para a

prática de tráfico de drogas, se-

qüestros, torturas e homicídios. A

audiência, que começa às I3h. se-

ra presidida pela juíza Dcnise

l-rossaid. O processo partiu de

inquérito aberto em 1486.

Quatorze banqueiros do jogo

do bicho — muitos, figurões da

contravenção no Rio — sentam,

hoje. no banco dos réus. Raul

Corrêa de Melo. o Raul Capitão,

Castor de Andrade. Aniz Abraão

David. o Anísio, c Ailton Guima-

ràes Jorge, o Capitão Guimarães,

entre outros, serào julgados no 4"

A fundação João Goulart i

vulgou ontem o resultado do con-

curso da prefeitura para a área do

magistério. Dos 39.756 cândida-

tos. apenas 4.235 foram aprova-

dos. Como a prefeitura só olere-

ceu 1.004 vagas em diversas áreas

e cinco vagas para Artes Cênicas

não foram preenchidas por falta

de procura, apenas 999 aprovados

tomarão posse nos cargos, no

próximo dia 3. Os demais aprova-

dos dependem da abertura dc no-

vas vagas. O concurso tem valida-

dc por dois anos. Os novos

professores vão trabalhar em regi-

me dc 30 e 40 horas, lecionando

principalmente em escolas c Cieps

da Zona Oeste
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Copacabana
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Leblon
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ENDEREÇO

R. Voluntários da Pátria, 248

Av. Lauro Sodré (Canecão)

Praia de Botafogo (Cine Opera)

R. do Catete, 233

R. Belford Roxo, 146

R. Hilário de Gouveia (Metrô)

R. Siqueira Campos c/Domingos Ferreira

R. Anita Garibaldi, 83

R. Santa Clara c/Av. N. Sa Copacabana

R. Duvivier c/ Av. N. Sa Copacabana

Av. N. Sa Copacabana c/Bolivar

R. 5 de Julho, 395

Av. N.Sa Copacabana, 95

R. Barata Ribeiro c/Ronald de Carvalho

Av. IN. S" Copacabana c/Santa Clara

R. Djalma Ulrich c/N. S" Copacabana

R.Miguel Lemos, 31

R. Souza Lima c/N. Sa Copacabana

R. Barata Ribeiro c/Prado Júnior

R. Constante Ramos, 430 c/N. Sa Copacabana

R. Joaquim Nabuco, 130

R. Santa Clara, 166

R. Aires Saldanha, 76

R. Dias da Rocha

R. Joaquim Nabuco c/N. S;' Copacabana

R. República do Peru c/N. Sa Copacabana

R. Siqueira Campos c/N. Sa Copacabana

R. Júlio de Castilho c/Raul Pompéia

R. Senador Vergueiro c/Paissandu

Praia da Bica c/Henrique Lacombe

R. Visconde de Piraja, 365

R. Prudente de Moraes, 10

R. Visconde de Pirajá, 62

R. Visconde de Pirajá c/Vinicius de Moraes

R. Prudente de Moraes c/Teixeira de Melo

R. Visconde de Pirajá, 111

R. Visconde de Pirajá - Pça General Osório

R. Fonte da Saudade (próximo Posto Shell)

Largo do Machado (saída do Metrô)

Av. Ataulfo de Paiva (Farmácia Piam)

R. Aristides Espínola c/Ataulfo de Paiva

Av. Afrânio de Melo Franco, 75

R. Venãncio Flores c/Ataulfo de Paiva

Av. Ataulfo de Paiva c/Afránio de Melo Franco

Av. Ataulfo de Paiva, 80

Av. Ataulfo de Paiva, 1.030

Av. Princesa Isabel, 320

R Gustavo Sampaio, 508

R. Gustavo Sampaio c/Princesa Isabel

R. General Rocca (frenteao Bobs)

R. Conde de Bonfim C/A

Pça. Saenz Pena, 63
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Os helicópteros, como o Águia 3 e o Águia 5 (Joio), são usados no apoio a operações policiais

Policiais usam helicóptero

para abandonar cadáver
¦ 

cÁguia 
3', da Polícia Civil, levou corpo ao Souza Aguiar

A 4J DP (Praça da República)

abriu inquérito para apurar a res-

ponsabilidade da equipe que na

tarde terça-feira, ocupando o he-

lieóptero prefixo PP-EVZ, confie-

cido como Águia 3, da Secre-

taria de Policia Civil, abandonou

o traficante Celso Inácio Rodri-

gues Burros, morto, no heliporto

do Hospital Souza Aguiar, no

Centro da cidade. Celso fora ba-

leado no Morro da Mangueira,

numa operação de policiais da

Divisão de Repressão a Entorpe-

centes.

Segundo a diretora da Divisão

Médica do HSA, Luiza Nahmias,

os policiais apenas colocaram o

corpo de Celso numa maça usada

para o transporte dc material e

em seguida levantaram vôo, sem

fa/er o registro da ocorrência.

Dois dos três integrantes da equi-

pe usavam capuz, o que foi expli-

cado na Secretaria de Policia Ci-

vil como uma rotina dos policiais

que apoiam o piloto, já que eles

trabalham com o rosto coberto

para se proteger do vento.

Segundo Luiza, o helicóptero

pousou no heliporto às 15h30 e a

equipe, de acordo com os segu-

ranças, parecia estar com pressa.

Um dos policiais eneapuzados

apanhou a maça, onde colocou

Celso Inácio e. sem dar explica-

çòcs, embarcou no aparelho, que

tomou a direção da Zona Norte.

O HSA comunicou o fato ao de-

legado José Gomes Sobrinho, ti-

tular da 4a DP. que mais tarde

explicou a Luiza que o aparelho

estava empenhado numa opera-

cão policial no Morro de Man-

gueira. Naquele momento,ae-

quipe tinha pressa.

A médica acrescentou que fo-

ram os seguranças que levaram

Celso até a emergência, onde se

constatou que ele estava morto.

Q José Ricardo de Almeida Fer-

reira, de 26 anos. filho do próprie-

tário da Nutrimar Serviços de Ho-

telaria l.tda. foi seqüestrado onlem

à noite, na porta da empresa, em

São Cristóvão. Ele foi levado por

Ires homens armados no (he-elle

prata, placa 111-4609. Segundo os

funcionários, os bandidos chama-

ram José Ricardo na portaria da

firma, renderam o rapa/, entraram

no Cheveüe parado na Rua fio-

temburgo e desapareceram.

Cobertura é assaltada Atropelado.

ao lado de delegacia
*—' Marialdo Arauio

A menos de 30

metros da 12a DP

(Copacabana), o

professor Mário

Hélio Ramalho, 55

anos, foi assallado

na noite de quarta-
feira em sua cober-

tura. na Rua Hilá-

rio de Gouveia,

112. Após o crime,

vizinhos foram

acordados com os

gritos de socorro

de Mário Hélio

que, desesperado,

chegou a atirar va-

sos de plantas na I

rua. Mesmo assim, 
"

os policiais de

plantão na delega-

cia foram os últimos \

a chegar ao local.

O assaltante, en-

capuzado e armado

com um revólver, estava no

apartamento quando o profes-

sor retornou do Colégio Íntegra-

ção, por volta das 22h30. Mário

Hélio e seu filho adotivo. Edson

Previatti — 
que chegou em se-

guida 
— foram rendidos, amar-

rados, amordaçados e trancados no

banheiro. O assaltante levou video-

cassete, aparelho de som e CDs.

Ao conseguir se desvencilhar.

Mário Hélio foi para o terraço

da cobertura pedir socorro. Aos

I.: ,-: ilili. Arauio

jS:.... 5í - j

Mário Ramalho encontrou o ladrão em casa

gritos, chamou a atenção de uma

viatura da Policia Militar que

passava pelo local. Minutos de-

pois. 20 PMs vasculharam o pré-

dio de 12 andares, mas não en-

eontraram o assaltante. O

professor suspeita de que um

homem que há seis meses pintou

seu apartamento tenha tirado

cópias da chave — 
já que a fe-

chadura nào foi arrombada —

com o objetivo de roubá-lo.

nao aparece

na audiência
Continua foragido o empresa-

rio e comerciante Luciano Ribei-

ro Pinto, 48 anos. que há quatro

meses atropelou nove pessoas em

Copacabana, provocando a morte

de três delas. Com prisão preven-

tiva decretada, ele nào foi ontem

ao 2" Tribunal do Jun. onde fo-

ram ouvidas as testemunhas dc

acusação. 
"Se 

houvesse mais mie-

resse das autoridades, ele já esta-

ria preso há muito tempo", disse

Ely Pinto Alaluna, 67 anos, unia

das vítimas, que até hoje fa/. tra-

lamento médico.

O advogado Joào Carlos Aus-

tragésilo de Athayde disse que

Luciano nào compareceu porque

aguarda haheas-corpus para res-

ponder ao processai em liberdade.

A perícia confirmou que ele esla-

va drogado e alcoolizado, e eslava

em alta velocidade quando bateu

e causou os atropelamentos na

esquina das ruas Barata Ribeiro

com Figueiredo Magalhães.

No depoimento, as testeínu-

nhas afirmaram que Luciano,

mesmo depois de ter batido em

dois carros, nào tirou o pé do

acelerador. 
"Lie 

bateu em mim.

depois num Gol e parecia ir cada

vez mais rápido, até causar a ira-

gédia". lembrou César Santos Sil-

va. 25 anos. motorista do Del Re\

alineido.

Leilão reúne objetos preciosos Magistério 
aprova

A partir de hoje. os interessa-

dos em objetos de arte poderão

conhecer um precioso acervo de

telas, cristais, tapeçarias, copos e

fruteiras. O lote, em exposição no

Real Residence Hotel, na Aveni-

da Princesa Isabel. 500. em Copa-

cabana, será leiloado no próximo

dia 27 em beneficio da Açào Co-

munitària do Brasil RJ. O / Grau-

de Leilão de Arte Beneficente m-

clui uma coroa de prata do século

XIX, uma tapeçaria de J. Lurçat e

coleção de cartões-postais do Rio.

anteriores a 1920.

Banqueiros do bicho vão a júri
Tribunal do Júri por crimes de
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Quatorze banqueiros do jogo

do bicho — muitos, figurões da

contravenção no Rio — sentam,

hoje. no banco dos réus. Raul

Corrêa de Melo, o Raul Capitão.

Castor de Andrade, Aniz Abraão

David, o Anísio, e Aílton Guima-

rães Jorge, o Capitão Guimarãt s,

entre outros, serão julgados no 4"

formação de quadrilha para a

prática de tráfico de drogas, se-

qiiestros. torturas e homicídios. A

audiência, que começa às I3h, se-

ra presidida pela juíza Denise

Frossard. O processo partiu de

inquérito aberto om 1986.

A Fundação João Goulart di-

vulgou ontem o resultado do con-

curso da prefeitura para a área do

magistério. Dos 39.756 cindida-

tos, apenas 4.235 foram aprova-

dos. Como a prefeitura só ofere-

ceu 1.004 vagas em diversas arcas

e cinco vagas para Artes Cênicas

nào foram preenchidas por falta

de procura, apenas 999 aprovados

tomarão posse nos cargos, no

próximo dia 3. Os demais aprova-

dos dependem da abertura dc no-

vas vagas. O concurso tem valida-

de por dois anos. Os novos

professores vão trabalhar em regi-

me de 30 e 40 horas, lecionando

principalmente em escolas e Cfeps

da Zona Oeste
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Motoristas de ônibus ameaçam paralisação
¦ Caso a Polícia Militar não ofereça segurança, as linhas que fazem o trajeto da Zona Norte à orla marítima podem parar j

Os motoristas de ônibus querem

segurança nos fins de semana e

ameaçam paralisar as linhas que

fazem trajetos da Zona Norte a

orla marítima, caso a Policia Mili-

tar não tome providencias. Segun-

do o presidente do Sindicato dos

¦ Rodoviários do Rio, Luis Martins,

no último domingo, durante os ar-

rastões, 18 motoristas ficaram feri-

dos devido às pedras lançadas nos

ônibus. 
"Sob 

a mira de revólver,

alguns motoristas tiveram até que

mudar o itinerário", disse Luís

Martins, que na terça-feira enviou

oficios a comandantes de Bata-

Ihões. entre eles o do 19° BPM

: (Copacabana), pedindo uma reu-

nião de emergência.

Luís Martins afirmou que os

maiores problemas ocorreram com

a linhas 485. 486 (Olaria-Copaca-

batia), 472,473 (Sào Cristóvão-Co-

pacabana) e 456 (Mòicr-Copbaca-

bana). 
"Queremos 

evitar que

aconteçam tragédias como a do Al-

to da Boa Vista, onde um motorista

perdeu a direção após receber uma

pedrada e acabou ficando sem uma

perna, atropelando e matando vá-

rias pessoas", alertou.

O sindicato vai publicar uma

nota em repúdio a declaração do

diretor de operações da SMTU

(Superintendência Municipal de

Transportes Urbanos), Ailton

Leite, que atribuiu parte da culpa

dos tumultos dc domingo aos mo-

toristas que mudaram seus itine-

rários e permitiram o excesso dc

passageiros. 
"Se 

eles recusam ou

mandam os passageiros descerem.

ainda estão sujeitos a serem agre-

didos", disse.

A direção do sindicato esteve

com o prefeito Marcello Alencar,

que admitiu que nào havia condi-

ções de a SMTU aplicar multas

disciplinares, como ameaçou Leite.

Para ele, uma das soluções para

evitar o excesso de passageiros nos

ônibus nos fins de semana é acabar

com os pontos finais na orla.

Os rodoviários ameaçam entrar

em greve caso os donos das empre-

sas nào concordem cm dar 50% dc

aumento, a partir dc I" de novem-

bro. Ontem, eles fizeram uma as-

semblèia e decretaram estado de

greve até terça-feira, quando deci-

dem se param por tempo indetermi-

nado. Eles acharam insuficiente o

aumento dc 30%-

Josemar Ferrari

Oa novo» Itlnorérios para a praia
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Linhas mudarão trajeto amanhã

Osc^Sim> Passos de Andrade! C'/mostrou o csi/itcma ao diretor da SMTl'. Josc Carlos Viana

A desativação dos pontos fi-

nais de sete linhas de ônibus con-

centrados no Arpoador e Posto 6

foi definida ontem, na Secretaria

Municipal de Transportes, em

reunião que durou toda a manhã.

Pelo novo esquema — 
que será

adotado aos sábados, domingos c

feriados de sol — as sete linhas

com destino a este trecho de

grande aglomeração, farão dois

itinerários na Zona Sul, parando

somente em 25 pontos alternati-

...._.v.o.s...q..u.e..Iu.ii.ci.o.iu.nlo...4i.iuiiie-le-s-

dias. O sistema vigorará das 8h ás

Ilh30, no sentido da Zona Sul, e

das 13h cm diante, no sentido

contrário.

A frota de ônibus será dividi-

da entre dois roteiros. No primei-

ro. os ônibus vindos da Rua Raul

Pompéia voltarão pela Avenida

Nossa Senhora de Copacabana.

onde serão distribuídos os pon-

tos, entre as ruas Francisco Ota-

viano e Francisco Sá. No outro

trajeto, haverá um itinerário ai-

ternativo e os coletivos terão que

desviar pela Avenida Rainha Lli-

zabetc, para chegar à Rua Pru-

dente de Moraes, onde ficarão

oulros pontos (entre as ruas Tei-

xeira de Melo e Joana Angélica).

O retorno será feito pela Pruden-

te de Moraes até o itinerário nor-

mal, pela Nossa Senhora de Co-

paG-íib-aií_-:-A-lém"'dÍTs"0",""õ""

secrelário de Transportes. Túlio

Passos de Andrade, confirmou

que será pedido às empresas o

aumento da frota para evitar o

excesso de passageiros.
As linhas que terão seus pon-

tos finais desativados sào: 121 (E.

Ferro), 126 (Rodoviária, via San-

ta Bárbara), 127 (Rodoviária),

413 (Muda), 426 (Usina). 455

(Méier) e 484 (Olaria). Os demais

pontos finais da Zona Sul, como

os das linhas 119 (Penha) e 485

(Penha), permanecerão. Segundo

o secretário novas placas com a

inscrição ponto eventual serão

instaladas até amanhã em toda a

arca.

Paralelamente, serão realiza-

das batidas na Central c Lcopòl-

cima. pela PM e fiscais da Surje-

riiilciidéncia Municipal de
- 
Tr a ii portes'"Ufba'iíüS (SMTU)' e

Companhia de Engenharia (le

Tráfego (Cet-Rio). Além disso, a

PM fará revistas em diversos

pontos da Zona Norte de onde

partem os ônibus para as praias.

Túlio destacou que a ação da

prefeitura se limitará a medidas

para evitar a superlotação nos

ônibus.

OAB critica as 'milícias de defesa'

A organização de 
"milícias 

de

defesa" — 
grupos de jovens que

pretendem defender a população

contra os arrastões — em nada

difere da ação das galeras que

promovem os ataques, porque

ambos cometem delitos contra a

pessoa humana. A análise é do

presidente em exercício da Or-
¦ 

dem dos Advogados do Brasil,

seção RJ (OAB RJ). Oscar Ar-

gollo, que encaminhou ontem

oficio ao secretário de Policia

Civil, Nilo Batista, pedindo
"enérgicas 

providências'" contra

os arrastões e dizendo que é
"inadmissível 

o poder público,

com sua eventual omissão", per-

niilir que populares substituam

o poder constituído.

Segundo ele, os grupos que

fazem arrastões e os que prclen-

dem defender a população 
"es-

tão participando de praticas de-

lituosas". Argollo afirma que os

autores dos arrastões podem ser

detidos por formação de quadri-

lha (artigo 288 do Código Pc-

nai), pcrtubaçào do sossego

alheio (artigo 42), roubo (artigo

158) e por provocar lesões cor-

porais (artigo I2('). Para ele, as
"milícias 

de defesa", so por

anunciarem que vão combater

os arrastões, 
"estào 

fazendo pu-

blicamente apologia de fato cri-

minoso 
*'.

Turismo teme mais desistências
O presidente da Associação

Brasileira dos Agentes de Viagem

(Abav), Sérgio Nogueira, revelou

ontem que 23 agências de viagem

fecharam as portas, nos últimos

seis meses, por causa da crise eco-

nômica e da queda na procura de

turistas diante da imagem violen-

l,i ilo Rio de Janeiro. Preocupado

com as imagens dos arrastões nas

praias 
— divulgadas pela TV no

mundo inteiro —, ele decidiu ini-

ciar hoje uma pesquisa para apu-

rar quantos turistas cancelaram

reservas nos últimos dias.

Lima prévia foi feita segunda e

terça-feira, quando Sérgio No-

gueira recebeu informações de 16

hotéis e 32 agências de viagem.

Após fazer as contas, ele chegou à

conclusão de que o prejuízo dos

empresários, naqueles dias, che-

gon a LSS 378 mil (CrS 3 bi-

Ihões). Segundo ele, 1.124 turistas

cancelaram viagens, só naqueles

dias. Sérgio Nogueira classificou

de 
"assustadores" os dados. So o

Rio Palace Hotel, no Posto 6, teve

cancelada reserva para um grupo

de 300 turistas italianos.

Além disso, segundo ele, ugcn-

cias estrangeiras que tinham feito

reservas para turistas canadenses

norte-americanos e espanhúi-

-enviaram mensagens dizendo

que lamentavam muito, mas que

os negócios serão desmarcados'.

O presidente da Associação Br;(si-

leira da Indústria de Hotéis

(Abih), Ângelo Vivacqua, pretçn-

de procurar, semana que vem; o

governador Leonel Brizola.

rédio do arrastão fica perto do Guanabar
Adriana

Adriana Lorolo

O arrastão que ocorreu em La-

mineiras, na noite de quarta-feira,

foi mais uma prova da ousadia dos

pivetes. O Edifício Opus Schubcrt,

na Rua Almirante Benjamin Sodré,

40, fica apenas a duas quadras do

Palácio Guanabara, sede do gover-

no do estado. Mesmo assim, cerca

de 30 garotos 
— entre 10 e 18 anos

— invadiram o prédio, roubaram o

relógio do porteiro Severino José

da Silva c tentaram levar 17 bicicle-

tas da garagem.

, Ontem pela manhã o edifício cs-

lava guardado por duas viaturas da

PM e atraia personalidades do

bairro. 
"O 

arrastão é novidade nu-

ma área onde ocorrem furtos de

toca-fitas, roubo de carros nas ga-

ragens e invasão de ladrões nos

apartamentos. Latrocínios já tive-

mos uns dois ou três por aqui*',

contou a presidente da associação

de moradores de Laranjeiras

(Amai), Regina Prado da Amai.

afirmando que a Rua Benjamin So-

. oiré compõe, com as ruas Moura

Brasil, Álvaro Chaves e Soares Ca-

librai, o quarteirão mais perigoso de

. Laranjeiras.

Regina diz que outro motivo de

preocupação é a vizinhança com o

estádio da Rua Álvaro Chaves e

lembrou que o arrastão ocorreu na

noite do jogo Fluminense x Madu-

reira: 
"Em 

dias de jogos, aparece

um grande número de pessoas que

a gente nào sabe de onde vem". O

porteiro Erionaldo Souza de An-

drade, paraibano, 30 anos, mostra-

va a todos o porrete usado para
' 

afugentar ladrões e evitar que as

bicicletas fossem levadas. 
"Estes 

pi-
vetes já tinham tentado entrar aqui

' umas cinco vezes, pulando o gradil
do edifício".

Entre os moradores o assunto

era a insegurança. 
"Quanto 

meu

pai viaja, minha mãe fica morrendo

de medo", disse Renata Onofre

^QÍBHÍ__R5rM__MJt_n)< /4_W98__*£ V_feJ_99_i_f -'¦-'-'•*P^'»w$B!<» 
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Renata Cosia diz que se previne g

Costa, de 12 anos, que estuda no

colégio Sion. Ela revelou que, por
via das dúvidas, já vinha guardam

do sua bicicleta dentro de seu apar-

lamento há algum tempo. Uma vi-

zinha, Jussara Leão e Souza —

moradora da Rua Soares Cabral —

afirmou que há 
"uma 

revolta da

classe média, já tão achatada e que

ainda se torna vitima da popu-

laçào de baixa renda, que assusta e

agride".

Outra preocupação da vizinhan-

ça é o Centro de Assistência a Me-

ninos de Rua que o Prefeito Mar-

cello Alencar está construindo sob

o Viaduto Jardel Filho — 
que corta

a Rua Pinheiro Machado — há

poucos metros do Edifício Opus

Schubcrt, um prédio de classe mé-

dia com nove andares e 33 aparta-

íiaidando sua bicicleta em casa O porteiro Erionaldo Souza de Andrade mostra como defendeu o prédio conlra a tentativa de roubo

mentos. 
"Se 

nem o Joãozinho Trin-

ta conseguiu segurar eles, quem vai

segurar?"diz Jussara.""Essas 
crianças de rua já vão

chegar com desafeto por aqui; nào

vai haver boa acolhida", diz a pre-

sidente da Amai, que conseguiu que

o 2n BPM começasse pelo quartei-

rão da Rua Almirante Benjamin

Sodré o policiamento comunitário,

com rondas de policiais a pé e de

carro em Laranjeiras. 
"Mas 

os ba-

lalhões de PM estào tão sem verbas

que è constrangedor pedir ajuda.

Dá vontade de tirar dinheiro do

bolso e dar para eles" conta Regi-

na. Segundo o detetive Bcssa, da

9°DP (Catete), o bando do arrastão

podem ser de pivetes da Glória, do

Aterro do Flamengo ou do Largo

do Machado,

Alvos são idosos e mulheres
Turistas, 

pessoas idosas e

mulheres sào os principais

alvos dos arrastões. Um grupo

de pivetes parte em direção a

vitima, com cacos de vidro, cani-

vetes ou pedaços de pau. Na

fuga, cada um toma unia direção

diferente. No Centro, as teste-

munhas deste tipo de assalto

apontam como áreas criticas a

Praça Quinze, a Candelária, a

Rua Sele de Setembro, a Cine-

lándia e o Largo da Carioca,

As vitimas raramente procu-

ram a policia para dar queixa do

roubo, como ocorreu, ontem,

com Marilda Ganem e Marlene

Ribas, ambas de 36 anos. As

duas estavam em seus carros,

parados no sinal da esquina da

Avenida Atlântica com a Rua

Bolívar, quando um grupo de

pivetes partiu na direção delas.

Ao perceber que se tratava de

ura roubo. Marilda fechou as

janelas do carro e os menores

fugiram pela areia da praia. Ma-

rilda e Marlene, acompanhadas

de policiais do 19°BPM ( Copa-

cabana) e fiscais da Riotur, ten-

taram localizar os ladrões, mas!

se negaram a ir ate a I.VDP,

(Copacabana) registrar a quei-

xa. Os arrastões são comuns]

também na Zona Norte, prin-

cipalmente depois de jogos no,

Maracanã e bailes funks. Na:

Avenida Brasil, no trecho do

Complexo da Maré. os ônibus;

sofrem em média cinco arras-,

toes por dia, segundo o Posto'

de Policiamento Comunitarie*.

da Vila do Joào, favela Nova'

Holanda e Parque União.
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Costa Verde vai debater

financiamento do Bird

Marcelo Thi'obal'1

: Na abertura do 3" Fórum Re-

gional tie Desenvolvimento sobre :i

Costa Verde, em Angra dos Reis, o

presidente da Feema, Adir ben

Kaiiss, enfati/ou a necessidade dos

quatro prefeitos da região e secreta-

rios estaduais discutirem com a so-

ciedade c empresários a aplicação

df unia verba de USS 200 milhões

íÇrS 1.6 trilhão) — a ser liberada

e(!i breve pelo Banco Interamerica-

no tle Desenvolvimento (Bird). A

liberação dos recursos será negocia-

dji nos próximos dias, em Washing-

ttjn, pelo secretário tle Meio Am-

Mente e Projetos Especiais.

Roberto D'Ávila. O dinheiro será

aplicado prioritariamente em obras

de infra-estrutura, estabelecidas no

Programa Ambiental de Desenvol-

vimento Integrado da Baia de Ilha

Cirande (Pudibig).

O secretário estadual dc Agrictil-

tura. Abastecimento c

Pc.ca. Tito Ryff —

cjiie representou o go-
vernador Leonel Bri-

zola no Fórum pro-
movido pelo Banerj

ebm o apoio do JOR-

Nal do brasil— ,
ressaltou a importãn-

cia do desenvolvimento integrado e

d}i exploração das vocações econò-

micas dc cada região, como forma

tle coibir o inchaço das grandes
metrópoles. 

"É 
preciso unir os cs-

fórços do governo, do Estado e das

prefeituras. Acabou a época de

olhar para Brasília à espera dc re-

i jirsos", disse Ryff. reconhecendo-

se qomo um 
"adepto 

fervoroso de

projetos de médio c longo pra/o".

, fjara o presidente da Feema,

Adir ben Kauss, os principais pro-
blcitias de poluição com acidentes

ajntyientais da Costa Verde (Angra
dos' Reis. Itaguaí, Mangaratiba e

Puraty) já estão relativamente con-

trolhdos. l-lc revelou que já nào

ocorrem vazamentos de grandes

quantidades dc óleo do estaleiro

V.ri.lmc e do terminal dtt Petrobrás

Tehjg (que lem uma equipe de con-

lto|e de acidentes ambientais,

orientada pela Feema). Acrescem

tcVque o lançamento tle lixo e óleo

DE DESENVOL"

no porto de Angra dos Reis esta

agora sob controle permanente,
mas ainda é um dos focos mais

graves de poluição. A ocupação de-

sordenada do solo — 
que leva á

devastação da mata atlântica —

também foi disciplinada por planos
diretores. Segundo ele, a única ati-

tude que pode ser tomada para evi-

lar um acidente nuclear na usina de

Angra I é o constante treinamento

dos funcionários e da população

para abandonar a área.

O diretor de operações da Turis-

Rio, Alexandre Sampaio, anunciou

a criação dc postos do Senac para a

formação de mão dc obra hoteleira.

Segundo ele, o projeto inclui um

trabalho piloto para que seja esco-

lhido um hotel que sediará os cur-

sos dc formação. 
"Isto 

criará uma

co-responsabilidade do empresa-

riado local", acrescentou.

Na presença dc

empresários e do pre-
feito de Angra dos

Reis, Ncirobis Na-

gae. o prefeito dc

Mangaratiba. Emil

tle Castro, criticou

alguns hoteleiros da

região por anuncia-

rem que seus hotéis ficam em An-

gra. quando na realidade estão lo-

calizados em Mangaratiba.

Nagac, por sua vez, sugeriu

que fossem convidados para as

discussões os legisladores, 
"fim-

damentais para a concretização

das mudanças estruturais". A se-

cretária estadual dc Educação.

Maria Yeda Linhares, defendeu a

integração entre estado e munici-

pio. 
"É 

necessário que haja uma

integração perfeita entre todos os

segmentos da sociedade. É preciso
criar pólos rurais, adequando

transportes, abastecimento e co-

mércio se não quisermos assinar o

fracasso dc todo o planejamento
dc ensino a curto c médio pra/o",
disse, lembrando que 50% das

crianças que ingressam na escola

não completam o 1" grau. Outro

tema abordado ontem foi o tia

contribuição da indústria naval

para o crescimento do Estado.

Providência

Orlando Miranda !atrás), Latly Francisco e Vera Gimene: prestigiaram a última noite tio bar

La Fiorentina fecha as suas

portas com uma grande festa

.-^b»i^ •'.

A boêmia esta órfã.. A cantina

La Fiorentina. no Leme. fechou

suas portas na quarta-feira á noi-

le, depois de 35 anos de funciona-

mcnlo. A festa do último dia va-

rou a madrugada, mas não houve

choro nem vela. Alguns cantaram

Está chegando a hora e os habitues

lembravam com nostalgia os tem-

pos áureos do bar. quando as per-

sonalidades que freqüentavam a

cantina deixavam seus autógrafos

impressos nas paredes c colunas.

A Fiorentina, que ja sobrevi-

veu a uma ação dc despejo c a uni

incêndio cm l')N7. agora fecha.

vitima dc uma otitra ação dc des-

pejo movida pelo proprietário do

imóvel. Mas um dos sócios tio

restaurante, Arakcn do Santos

Lima, garante que o destino da

casa será o mesmo que o de ou-

tros bares que serviram de ponto

de encontro para a boêmia cario-

ca — como o Jangadeiro c o Lu-

na's —, 
que apenas mudaram ,k

endereço. LIc já estuda quatro

propostas paia a transferência da

cantina: Copacabana. Leblon.

Barra da Tijuca e Centro,

No final da noite, depois sk

serem consumidos 450 litros dc

chopc. algumas pessoas dança-

\ im c c in¦ .iv a.ii cr. cim.i das me-

sis. Freqüentadores relembra-

vam as personalidades que já
sentaram nas mesas da Fiorcnti-

na. de Tom Jobim a Mick Jagger.

dc Nureyev a Margaux Fontaine,

passando por John Travolta, Bri-

gittc Bardot e os presidentes Mé-

dici e João Goulart. Edson Silva,

um tios clientes, lembrou que o

jornalista Millór Fernandes che-
cou a escrever: 

"A 
Fiorentina é o

único lugar onde se derruba o

presidente da noite para o dia".

No fim. todos queriam levar uma

recordação. Alguns tentavam

carregar até o leão de ferro que
fica na entrada no bar.

ja prepara os

500 estandeí
Começou on-

tem a definição,

nos 72 mil metros

quadrados do Rio-

centro, dos locais

onde ficarão cerca

de 500 estandes tia

32a Feira da Providência. Nosqcta-

tro dias da feira, dc 5 a 8 de no--.

vembro, mais de um milhão .<,Uv,i

pessoas deverão passar pelo loçal„;.

sendo atendidas por nove mil v.o,-..,

luntários, O ingresso custará ÇrST)..'
mil. Dos cinco setores que integra- 

'

rão a feira este ano, a grande rio.•_*•'?

dade será o universitário, com.lU—

instituições distribuídas numa arca

de seis mil metros quadrados.
A maior barraca, como semprp. 

j
será a do Rio de Janeiro, que oétí». 

j
para 476 metros quadrados do «jf i

tor nacional, reproduzindo uri. j

grande Ciep. Estarão reprcsentaçlQi-í4

o refeitório, a cozinha, a biblioteca**

e o ginásio dos Cieps. AlémidissJ

um video fornecerá informações^

bre o sistema educacional flujp

nense. Vinte e três municípios._sf

rão presentes, com seus produtjfí

plantas e armazém de comcsthwl

distribuídos em seis estandes. 6
Com temas variando de medica-"'

na e saúde a comunicação, eduqa»SJ

ção física, artes cênicas e preservfteiq

ção ambiental, entre out ros,, o\,{>

universitários apresentarão pri-jer,',
tos e pesquisas relacionados ao te,i...

ma da feira: Qualidade de lida 7 7-,

Tome uma providência na vida. Po/.. í

conta deste setor, muitos exam_s ..

serão prestados, como medição da,.:,

pressão arterial, dosagem de cole.-'!

terol e glicose, capacidade física. e.v,

visual. As crianças receberão aplhi

cação de flúor nos dentes. <:•_,-.

Também nesta área será lançada,, i
a campanha Seu donativo pode esiiit,,--,

no lixo. Contribua com a Feira th.",:

Providência, que pretende educar....

público para a coleta de lixo seltiit .m
vo c cuja renda reverterá par,. ,\-; >

Banco da Providência. Sc mais uma . -

vez o Estado tio Amazonas cance-

lou sua presença, este ano haverá V^

estreia do Estado do Tocantins, co-

mo os produtos típicos,
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PELA CIDADE

As estradas no fim de semana

| Lis as condições das estradas

federais e estaduais, segundo a

;F\mderjcDNER:

IPonte Rio-Niterói: Serviços de re-

mapeamento no vão central, senti-

;d|. Niterói-Rio. Das 21 h as 6h.

jdjias faixas sào interditadas e a

i passagem é feita pela faixa 3, u-
'silndo-se também uma faixa do

js^ntido Rio-Niterói. com mão in-

: vertida.

! Barra da Tijuca-Serra da Grota

, Funda: Algumas depressões na
'.pista 

em toda a extensão. O tráfe-

Jgo 
é lento na altura do Km 55 e

,qjiem for para a Costa Verde deve

; pegar a Avenida Brasil.

; Rio-Rcgião dos Lagos: Trânsito

¦ lento no Km 5.5 da Rodovia
• Amaral Peixoto, altura de Rio cio
' 

Ouro. A Fundcrj constrói naquele

. trecho um canteiro divisório das

i pistas. Na mesma rodovia, no Km
' 

28. altura de Maricá, há obras

! para a construção do trevo de

, acesso ao município. Ainda na

Amaral Peixoto, altura dc Rio das

Ostras, obras dc alargamento da

ponte sobre o Rio das Ostras.

Rio-Nova Friburgo: os motoristas

devem ficar atentos no Km 17.5.

altura dc Papucaia, onde há obras

dc alargamento da pista e quebra-
molas sem sinalização.

Rio Bonito-Araruama: no trecho

do loteamento Unama há quebra-
molas sem sinalização.

Rio-Teresópolis: Obras no acosta-

mento. A pista sofre um estreita-

mento do Km 67.5 ao Km 96.

Rio-Sâo Paulo: O DNER está fa-

zendo a Operação tapa-buraeos

nos dois sentidos, do Km 163 ao

Km 200.

Rio-Campos: Recapeamento da

pista na altura do Km 260, mas o

trânsito flui normalmente.

O DSER dá informações sobre as

condições das estradas, dia e noite,

pelos telefones 263-5668 e 26.?-

7267. A Fundcrj mantém o mesmo

serviço pelo telefone 233-7569.

Professores
i Cs professores da rede estadual

-t- T]ue fizeram ontem uma parali-
sjiçâo de advertência —, vão se

reunir em assembléia amanhã, ás
I4h. na Uerj. A categoria está exi-

gindo do governo do estado a in-
cprporaçào ao salário da regência

ti- .turma, o remanejamento dos

professores que estão desviados da
função e a recuperação das perdas
salariais, de março de 91 a setem-

bvo de 92. Durante a assembléia,

ejes poderão propor nova greve.

Alá na escuridão

As obras dc reurbanizaçào do

Jardim de Alá estào se transfor-

mando num tormento para os mo-

radores da região. Desde que as

obras começaram, a Rioluz cortou

a iluminação da Avenida Epitácio

Pessoa, deixando o local totalmente

às escuras. Na última semana, a

companhia de iluminação acendeu

apenas as lâmpadas da Avenida

Borges de Medeiros — cm um dos

lados do Jardim — mas parece ter

esquecido da Epitácio Pessoa.

Rio — Supermercados

nnnnr^n
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De acordo com o cadas-
tro imobiliário, o Rio tem
atualmente 1.868 super-
mercados, isolados ou in-
togrando redes. Os bair-
ros com maior númrero de
estabelecimentos são:

Copacabana Leme 157
Tijuca  131
Botafogo 51
Méier 43
Leblon 42
Ipanema  40
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Buracos no calçadão de Copacabana

Freqüentadores do calçadão

da Avenida Atlântica estào sen-

do obrigados a vencer obtáculos

para evitar acidentes em suas ca-

minhadas ou corridas diárias.

Por falta de manutenção da

Riourbe, a cada dia crescem

mais os buracos, que vêm pro-
vocando inúmeros acidentes. No

trecho em frente à Rua Santa

Clara a situação é pior: num

espaço de menos de três metros

existem oito buracos. 
"As 

pc-
dras portuguesas estào soltando

e ninguém se preocupa com a

reposição", diz, indignado, o

dono do trailer daquele trecho.

Nelson Pereira Nunes, que on-

tem ajudou a socorrer uma se-

nhora que sofreu uma queda.

Ana Luiza Souto, que eslava no

calçadão no domingo em que
houve o arrastão, disse ter visto

muitos pivetes pegarem as pc-
tiras portuguesas que estão sol-

tas para atirar nas pessoas. 
"A

prefeitura tem que tomar provi-
déncias, afinal o projeto Rio-Or-

Ia foi inaugurado há pouco tem-

po", lembra ela.

Novo prédio da Prefeitura começa a ser ocupado

lesoiiro municipal. No dia 27 de

nitubro. a secretaria voltará a

uncionar só para a emissão dc

Ontem foi dia dc mudança na zado dia Io de novembro, quando
Secretaria Municipal de Fazenda, começará a transferência, tam-

que passará a funcionar em novo \xm para 0 novo endereço, do

endereço, na Rua Afonso Cavai-

canti, 455. anexo II do Centro

Administrativo Sào Sebastião, C i-

dade Nova. O prédio da Avenida

Presidente Vargas 817, começou a

ser esvaziado c. no período da

manhã, a empresa contratada pa-

ra a mudança já havia transporta-

do os 600 terminais ,\c computa-

dores dos diversos setores d.i

secretaria. Este foi apenas o ci>-

moço de um serviço que somará

mais de mil viagens para levar

lodo o mobiliário, arquivos e do-

cumentos. A mudança deve ciar

concluída ale o dia 31. O alenti-

menti» ao publico foi interrompi-

certidões fiscais c guias do Impôs-

to sobre Transmissão tle Bens

Imóveis no térreo do novo prédio.

As Secretarias Municipais de Ad-

ministração c Trasnportes tam-

bém vão ser transferidas,

Sérgio Publio

tr*S
PONTO A PONTO'

Uma cratera está provocando ;
acidentes no cruzamento das rua*»J

General Corrêa do Lago e General

Pinto Amando, em Honório Gii?-""»

gel. O buraco existe há mais de dpis ;
anos e foi aberto pela Cedae. que >

não o fechou. [, ;
A Fundação Parques c Jard|ns í

está sendo chamada para podar 
'às

árvores da Praça Eugênio Jardim.-,

próxima à Rua Miguel Lemos, em ;
Copacabana. Os galhos estão wjco- 

'

brindo a iluminação da rua, rrt|tu- J
facilita a ação dos marginais.

A Secretaria Municipal de la- I

zenda, embora ja tenha sido -acio- í

nada, nào faz nada para proibida
venda tle pamonha cm diversos car- \
ros que circulam pelas ruas da cuia- 

4,

de, anunciando o produto em altiV*

volume e tirando o sossego de mui—,

ta gente.
Apesar das obras, o Largo de Si..>

Francisco, no Centro, continua lo-
mado por mendigos que transforma

ram a estátua do Barão dc Rhi
Branco em varal de roupa.

Alem de enfrentar constantes eií-

garrafamentos nas ruas de Botalo-

go. os motoristas andam apavorttv-

dos com a onda dc assaltos que vem

acontecendo nos sinais de trânsito

das ruas Mena Barreto. Dona-Ma—

riana. Sorocaba c São Clemente.

\izinhos ao Túnel \clho, em Co- !

pacabnna, são obrigados ti agüentar t

todo fim de semana um baile Ijiti. {
até o amanhecer. Kssas festas acon- í

tecem numa área sobre o túnel. j

Guardas de trânsito estão perra.- •

lindo o estacionamento irregular n,. •

Rua do Bispo, na Tijuca. Os carros 
j

fazem fila dupla, interrompendo t> 
j

trânsito.

Moradores do Recreio dos Ban- |
deirantes pedem a retirada de num *

rampa de dois metros de altura.-.

construída no acostamento da Aveni- ;
da das vméricas, no km 17. que tira í

a visibilidade dos motoristas.

Uma fila de t.txi clandestina èsíâ
se formando diariamente na pkta
da Praia de Botafogo quase na c_-

quina com a Rui Famni, pf
cando engarrafamento e risco

acidentes



JORNAL DO BRAS1I CIDADE
sexta-feira, 23/10/92 • 17

REGISTRO

Resultado
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Sorteadas: as dezenas do Con-

curso 94S da Loto. Mas não houve

acertadores. A Loto pagaria o prêmio
de CrS 1.263.084.657. A quadra pre-
miou 272 apostadores que receberão,

cada um, CrSS 4.643.694. enquanto o

terrio pagará CrS 103.856 aos 16.216

ganhadores. O sorteio da quina acu-

mulada será no domingo, dia 25, ás

I6h, em Brasília. A estimativa é de

que o prêmio alcance CrS 3 bilhões.

Homenageado: ontem, o

senador, antropólogo e académi-

co Darcy Ribeiro (foto) com o

tradicional chá da,s quintas-feiras
na Academia Brasileira de Letras.

Eleito há 15 dias para ocupar a

cadeira de Deolindo Couto,

Darcy Ribeiro também vai corne-

morar com os)
imortais o seu
aniversário,
no próximo
dia 26. O
mais novo
imortal da
ABL comple-
tí.rá70anos.

Revelado: que o cantor Júlio

Iglcsias (foto) ganha cerca dc

USS 10 mil (CrS 80 milhões) por
dia como embaixador do Ano
Santo Compostelano de 1993. A

revelação foi feita pelo conse-

lheiro Victor Vásquez Portomc-
ne, do governo regional de Galí-

cia, na Espanha. Segundo ele. o

governo regional pagou USS 3

milhões (CrS 24 bilhões) para
Iglcsias, que recebeu mais USS

320 mil (CrS 2.5 bilhões) do Mi-

nislério da Economia. O depu-

tado socialista Caferino Diaz cha-

mou de 
"caprichosa e

irresponsável" a contratação do

cantor, que fará 28 concertos no

Ano Santo de Compostela, da ci-

dade de Santiago de Compostela.

Anunciadas: a comemo-

ração dos 25 anos de carreira

do ator Pedro Paulo Rangel (fo-
to), que coincidirá com a estréia,

em janeiro, no Teatro Princesa

Isabel, de Detalhes tão pequenos
de nós dois, com cie e Tânia

Alves. Pedro Paulo fará uma

mostra retrospectiva de sua vida

artística no saguão do teatro,

onde começou sua carreira nos

palcos, em 1968, na peça Roda-

Viva, de Chico Buarque.

¦ uma manifestação contra o

nconazismo que contará com

a participação da atriz Fer-

nanda Montencgro (foto), se-

gunda-feira, dia 26, no Teatro

Casa Grande, às 21h30. Du-

rante a manifestação será exi-

bido o vídeo A cultura do

ódio, do jornalista Nelson

Hoineff. O professor Muniz

Sodré, o presidente da Federa-

ção Israelita do Rio, Nilton

Nahon, e o deputado Carlos Al-

berto Caó também estarão pre-
sentes. A entrada será franca.

Participa: hoje, de íin. cn-

contro sobre Yogananda—¦-di-

vulgador da Yoga no Ocidente

a partir da década dc 20 —, no

salão nobre do Hotel Glória, o

monge Ramananda. O líder

Mahatma Gandhi e o america-

no Walt Disney foram duas

personalidades que receberam

os ensinamentos dc Yoganan-

da. No Brasil, um dos seus

adeptos é Tomaz Lima, do

grupo Homem de Bem.

Confirmadas: as

presenças do procura-
dor-gcral da República,

Aristides Junqueira (fo-
to), e do procurador-ge-
ral da Justiça do Rio dc

Janeiro, Antônio Car-

los Biscaia, na reunião

do Conselho Nacional

de Procuradores-Gerais
da Justiça, em Ouro

Preto, Minas Gerais. O

encontro, que contará

também com a partici-

paçào do ministro do

Supremo Tribunal Fe-

deral Sepúbeda Pcrten-

ce (foto), começa ama-

nhà e termina domingo.

Inaugurada: no Museu Nacio-

nal de Belas Artes, a sala em home-

nagem ao arquiteto e urbanista Iiirio

Costa (foto), dc 90 anos. A sala foi

aberta com a exposição Ouro Preto,

saudades de quem lc ama. do pintor
Carlos Scliar. Personalidades do

mundo cultural c artístico estiveram

presentes, entre.el.as,, .a.atriz Fernanda

Montencgro, o

ministro da Cul-

tura Antônio
Houaiss, o arqui-

teto Oscar Niemc-

ver e o cineasta
Luiz Carlos Barre-

to. A sala Lúcio

Costa custou CrS
20 milhões.

Internado: desde terça-feira, na

Policlinica dc Botafogo, com embolia

pulmonar, o cineasta e critico cinc-

matográfico Alex Viany (folo). dc 74

anos. Apesar de ainda no CTI, ele

teria apresentado ligeira melhora on-

tem, segundo informações do hospi-

tal. Alex Viany dirigiu, entre outros

filmes. Agulha no palheiro, cm 1952; o

curta Humberto-
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SHABAT
HORÁRIO DE ACENDER AS VELAS

17:40Hs
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SINAOOOA BEIT-ARON

RUA 0A6O COUTINHO, 63

LARANJEIRAS-RJ

TEL.:225-3507

UPA ROZENZWAIG
(FELIPE)

(DESCOBERTA DA MATZEIVA)

A I amlli.i convida para
a closcoborta da m.it-

zeivo que se realizará

ntnçjo, dia 25 do outubro

9 40 horas em Vila Rosali.

Aviioi Religioioi • Fúnebre»

808-4580.605-4908
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ARQUITETO E ESCULTOR

MÁRIO FRANCISCO ORMEZZANO

t
(MISSA DE 1 1 ANOS)

Lia Natnnson c Osins Mario ciar, Noves convidam pira a Missa que manjam celebrar

ern memória de snu querido e inesquecível MARIO amanhã, dia 24 de outubro, ás

9 30h na Maln/ de S Paulo Apóstolo, a Rua Eíarâo de Ipanema, 8b Copacabana.

DAVID LIPPER

%

(Descoberta da Matzeiva)
A família convida parentes e amigos para a ceri-

mônia da descoberta da Matzeiva que será reali-

zada domingo, 25 de outubro, às 09:45 horas no

Cemitério Israelita de Vila Rosaly (novo).

Gatos se exibem
Pela primeira vez os nossos

vira-latas enfrentarão o julga-
mento rigoroso de juizes inter-

nacionais. Não se trata de uma

avaliação dos cães vadios das

ruas da cidade, mas da partici-

pação, inédita, da raça pelo cur-

to brasileiro na Exposição Inter-

nacional de Gatos de Raça, que
começa hoje no Automóvel Chi-

be do Brasil.
O vira-latas deverá ler homo-

logado. em novembro, pelo World

Cal Fcderation, o status dc primei-
ro gato de raça brasileiro. Dos 115

animais que concorrerão este ano,

vindos dc muitos lugares do Brasil

c do exterior, nove são vira-latas.

Outros três serão do tipo hritish:

Tshaka, macho dc 2 anos c 9

meses; Gipsy, a fêmea, 2 anos; e

Alice, filha do casal, dc quatro
meses. Os gatos passarão pela
mesma maratona dc eliminação

por categorias a cada dia da mos-

tra, que vai até domingo, com

ingressos a CrS 10 mil, adultos, c

CrS 5 mil, crianças. 
"As 

pessoas
viajam e pagam hotéis", explica

Regina Lima Netto, vice-presi-

dente do Gube Brasileiro do Gato

do Rio de Janeiro.

RUTH DE SIQUEIRA CAMPOS BOCLIN

tMartha, 

André. Edgar. Mariléa. Knrino. Gustavo o Erika agra-

decem sensibilizados as manifestações de posar recebidas

polo falecimento de sua querida mão. sogra o avó RUTH e

convidam p/Missa de 7U Dia, sexta-feira dia 23/10/92 às

17:30 na Igroja São Josó da Lagoa. Av. Borges de Medeiros.

VENICIOS DORIA
Vitorinha. Cibele, Mario, filhos e netos, Maria Vel-

ma. Custódio e filhas, Paulo, filhas e neta. Savio.

filhos e netos, Reginaldo, Maria Lúcia e filhos,

consternados, comunicam o falecimento de seu

marido, pai. sogro, avô e bisavô e convidam para o

enterro que sairá da capela Real Grandeza n° 6, do

Cemitério São João Batista, hoje às 10 horas.

JOSÉ TUCHMAN
(DESCOBERTA DA MATZEIVA)

A a família convida parentes e amigos para a

X X cerimônia da descoberta da matzeiva que se-

V rá realizada domingo 25 de outubro, às 10:00

horas no Cemitério Israelita de Vila Rosaly (novo).

VENICIOS DORIA
Os companheiros do SBT — Sistema Brasi-

leiro de Televisão, comunicam, consternados,

o falecimento do pai de seu diretor comercial,

Reginaldo Doria. e convidam para o enterro

que sairá da capela Real Grandeza n° 6, do

Cemitério São João Batista, hoje às 10 horas.

DOMINGOS FERREIRA LEA0 JÚNIOR
(MISSA DE 7° DIA)

tSylvia, 

Dilson, Dilton, Lilian, Dilton, Denise, Da-

nilo e Daniel, agradecem sensibilizados as mani-

festações cie pesar e carinho recebidas por oca-

sião do falecimento do seu inesquecível e querido

esposo, pai. sogro e avô e convidam para a Missa de

7o Dia a realizar-se. 2" feira, dia 26/10 às 19:00 horas,

na Igreja de São Conrado - Largo de São Conrado.

DIA DE FINADOS
executamos qualquer serviço que for necessário no TÚMULO do

seu ente querido. Revestimento de mármore, granito ou pó-de-pe-

dra Gravações de nomes, datas, dedicatórias, assinaturas, limpezas,

reformas, fotos, conservação, etc. Pagamento facilitado em até 4x

s/juros; única Firma do ramo que dá garantia de manutenção e

seguro total contra Roubos e Danos por 3 anos. totalmente grátis,

pelos serviços prestados por nossa Empresa.

TELE MÁRMORE e GRANITO LTDA.

TELS.; 257-4801, 237-6599 ou 255-3999

DOMINGOS FERREIRA LEA0 JÚNIOR
(MISSA DE 7° DIA)

t 

Construtora Internacional Ltda e Imobiliá-

ria Leão Júnior Ltda comunicam com

imenso pesar o falecimento do seu sócio

fundador e convidam os amigos e fornecedo-

res para a Missa de 7o Dia, a realizar-se 2"-fei -

ra. dia 26/10. às 19:00 horas, na Igreja de

São Conrado - Largo de São Conrado.
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chuvas diminuem o o lim dc somana promete ser de tempo bom Hoie.

o dia começa com provisão de céu nublado com chuvas Iracas. mas jà,

devem ocorrer períodos de melhoria a partir da tardo. A temperatura volta a

subir gradativamente nos próximos dias. Os ventos continuam de quadranta

sul. passando de Iracos a moderados.
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A provisão da Marinha pa-
ra hO|o na orla marítima

do Rio de Janoiro 6 do

{'.'•rnpo (fncoborto co(n chu-

vas traças, passando a

nublado A temporaturu no

mantúrn eslâvol. Os von-

tos passam do sudoalo a

nordeste, com voiocidiido

ontro 10 o 1?j nós. Mar do

sudeste com ondas do im

a 1.5m, om Intorvnlos do 4

a 5 sogundos A vlslblllda-

do v.inti do lOKni a 20Km.

Satèllta Qoa» - 21h (21/10) O inmpo m«

onit>of.i moda pofis,im crcottrst chuvas Isoladas ei

No Sul, pmdomma cAu claro, com chuvas .1 tat

lomporatura volt-i a subir na* duas ntgiôwi
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i Finlandês voador5 faz apronto de campeão
¦ Flying Finn, montado por Juvenal, mostra que está preparado para a grande prova de domingo, na Gávea

Lw Carlos Oavid

pjAULOGAMA

C r a q u e LdiuMnwMii

craque. Não im- /Yí2kHH

porta a idade, ^JbcSr/

táncia. Flying \ N^

I inn, ala/ão de ^^^

propriedade do
Stud Numy. en- AMPC

¦ trou na raia de #AI^h w

areia do Hipódromo da Gávea ãs

5h07m montado por Juvenal Ma-

chado da Silva. E deu um show no

tremo final para disputar a Copa

Associação Nacional de Proprictá-

nos de Cavalos (ANPC), no provi-
mo domingo. Fez lm02s cravados

nos 1.000 metros, depois de sair

mais largo dos 1.200 metros cober-

tos em Imlós. Um apronto de

campeão.

O treinador Venáncio Nahid

náo escondeu sua alegria com um

largo sorriso no rosto. O proprictá-
rio. Numy Tsitsimitse. acordou
bem cedo e nâo se arrependeu. 

"Foi

o melhor, entre todos os treinos que

já vi dele. A cada dia que passa

parece correr mais", disse.

Aos seis anos de idade, depois de

cumprir campanha exaustiva nas

pistas desde os dois anos, Flying

Finn é um fenômeno de longevida-

de. O treinador Venáncio Nahid

fala com carinho de seu pensionis-

ta. 
"Ele 

é demais. Se apronta muito

rápido. Consegue entrar cm forma

na metade do tempo dos outros

cavalos que treino. E um cavalo

especial, um supereraque. Nossa

confiança é muito grande. Rcspci-

tamos os adversários, mas Flying

Finn tem classe para superá-los".

Venáncio Nahid nega que esteja

lorcendo por uma pista pesada por
causa da presença de April Trip.

Segundo ele, esta preocupação não

existe já que Flying Finn rende bem

em qualquer terreno. 
"Sc ele (April

Trip) corre mais na raia seca a tor-

cida por tempo bom deve ser de

seus responsáveis. Eu confesso que

nâo estou preocupado com isso. Fl-

ying Finn pode ganhar cm qualquer
raia. Minha única preocupação era

que ele chegasse ao páreo no auge

de sua forma".

Venáncio ainda tem inscritos na

Copa ANPC clássica mais dois

concorrentes: Stewart e St.Cloud.

Stewart também aprontou com Ju-

venal por que Gabriel Meneses, que
sai montá-lo. está em São Paulo.

Fe/ Imlós nos 1.200 metros, com

lm02s2/5 nos últimos 1.000 metros,

num treino espetacular também.

St.Cloud foi poupado e passou a

distância em lm06s2/5 conduzido

por um redeador.

MBHMBMWBj fflWM llliísfe F- wl

Mitsubishi apoia turfe

Ganhador do Cirande Prêmio Brasil de 90, O alazão Flying Finn, de 6 anos, deixou proprietário e treinador muito entusiasmados

Or Et Bleu e Fogueteiro são destaques

O departamento de marketing

do Jockey Club Brasileiro fechou

contrato de 120 dias com a Dais-

sen-Mitsubishi para lançamento da

linha de carros para 1993 dentro do

clube. A empresa vai patrocinar a

Copa Associação Nacional de Pro-

prietários de Cavalos (ANPC). cm

1.600 metros, na pista de grama

; com dotação de CrS 70 milhões

para o proprietário do ganhador.

i Exultantc com o acerto, o dire-

% 
'¦ 

tor de marketing adjunto. Luis Fer-

i' nando Danncmann, falou da im-

portáncia do contrato para o clube.
" O Jockev Club vai ganhar projeção

internacional atrases deste contrato.

Posso adiantar que outras empresas

japonesas já estão interessadas. E um

acontecimento inédito, estamos em-

nolgados, mas nâo vamos parar por

ai", prometeu o dirigente,

Danncmann confirmou que a

Golden Cross. patrocinadora do GP

Brasil deste ano. também estará pre-
sente a (opa ANPC. desta vez com o

patrocínio do pareo de 1.000 metros,

a Copa ANPC de velocidadc.(P.G.)

Or 1 i Bleu. inscrito na Copa

Associação Nacional de Proprictá-

rios de Cavalos (ANPC). em 1.600

metros, na grama, foi o destaque

nos exercícios matinais para as cor-

ridas do final de semana no Hipó-

dromo da Gávea. Montado por
Marcelo Cardoso assinalou 50s

cravados no exercício de SOO me-

tros Reaparece depois de ligeiro

descanso e deve chegar entre os

primeiros colocados na prova.

Fogueteiro. do Haras Santa Ana

ilo Rio (irande. lambem deixou

ótima impressão com exercício de

50s nos SOO metros correspondendo

aos apelos de Jorge Ricardo. Pia)

lor. inscrito na mesma prova, au-

mentou para 52s3 5 nos SOO me-

tros. Kijolighadccr fez treino de 42s

nos 600 metros no centro de treina-

mento de Pedro cio Rio.

Stirlmg, inscrito na Copa ANPC

clássica, em 2.400 metros, realizou

exercício suave de Im23s para os

1.200 metros. System fez exercício

suave para aluar na (opa ANPC

cm 2.000 metros, na areia. Passou

os 1.000 menos em lm05s crava-

dos Reinhold. com Juvenal Ma-

chado da Silva, diminuiu

ImO.vs no mesmo percurso.

Nieron deixou ótima impressão

no treino de Im05s para os 1.000

metros. Kidnap fez treino suave no

centro de treinamento e passou os

SOO metros em 57s2 5. Yeard assi-

nalou Im07s nos 1.000 metros. Co-

rumbá fez bom treino de 1.000 me-

tros em Im07s. sem ser apurada.

Gadagir aprontou os 600 metros

em 38s escassos no centro de treina-

mento de Friburgo.

Mickey One floreou os 700 me-

tros em 45s2 5. Blushing River di-

minuiu para 44s cravados no rrícs*»

mo percurso. Novelino. dó" Stud

Topázio, surpreendeu com ótimo

treino de 35s escassos nos d00 me-

tros. Largou com velocidade e ar»

rematou melhor ainda. Omegâ Bis

fc/ 50s4 5 nos SOO metros para

enfrentar as craques Beautv

QueeneJust lhe First.

Trilogy floreou os SOO metros

em 52s escassos. Jillou Yellovv

realizou partida curta de 23s2-;5

nos 400 metros. Mechí/io floreou

os 600 metros em 3os2 5. Hess 10/

;4s nos 400 metros.

Renato pode desfalcar Cruzeiro contra o River Plate
üfl.O HORIZONTE — O Cruzei-

ro conquistou anteontem â noite,

no Mineirâo, ao vencer o River

Plate por 2 a 0, o direito de até

perder por um gol de diferença na

segunda partida, quarta-feira, em
"Buenos 

Aires. Mas. pode ter perdi-
do sua principal arma para chegar

ao gol argentino: o atacante Rena-

to, que sofreu estiramento na pan-
fürrilha esquerda. 

"Está 
doendo

muito, mas pelo que eu me conhe-

ço vou estar cm campo quarta-fei-
rS", afirmou Renato.

- "È 
uma contusão importante,

que preocupa para sua recuperação

para o próximo jogo. mas vamos

tentar recuperá-lo o mais rápido

possível", disse o médico Ronaldo

Nazaré. Renato, que deixou o cam-

po no inicio do segundo tempo.

explicou que pediu para ser substi-
' tuido para nâo correr o risco de

; agravar a contusão c ficar definiti-

, vãmente fora da segunda partida.
Ele não quer nem pensar cm ficar

de fora do jogo decisivo. Contou

que os argentinos procuraram inti-
• midá-lo de todas as maneiras. 

"Fui

cuspido. Eles bateram de todo jeito.

. mas lá vão ter o troco."

A diretoria do Cruzeiro e o tec-

i nico Jair Pereira estão preocupa-

i dos com a violência do River Plate

e temem que a Confederação Sul-

Americana indique um arbitro

fraco e sem energia. 
"Se eles bate-

ram desse jeito aqui, imagina

que vão fazer Ia. Eles vão ver um

time do Cruzeiro macho, jogando
duro e na bola, mas nâo vão ver o

nosso lime revidar", prometeu o

treinador Jair Pereira.

River Plate — Os argentinos,

por sua ve/. reclamaram muito da

arbitragem do paraguaio Juan Es-

cobar. Logo que acabou o jogo. o

técnico Daniel Passarella entrou

no gramado reclamando aos gri-
tos. Ele lamentou a expulsão de

Astrada. que o obrigou a tirar um

atacante para colocar um defensor,

perdendo poder ofensivo. Mas Pas-

sarella acredita na possibilidade de

uma vitória do River Plate no se-

gundo jogo. 
"Esta 

partida dura 180

minutos. E faltam 90 para serem

jogados", destacou.

O Depois de passar a noite inter-

nado, em observação, no hospital Fe-

licio Rocho, o atacante Da Silva, do

River Plate, foi liberado na manhã

de ontem e retornou a Buenos Aires

com a delegação argentina. Da Silva

chocou-se com o volante Douglas, do

Cruzeiro, sentiu-se mal, com tonto-

ras e perda momentânea de memória.

O jogador foi levado do Mineirâo

para o hospital, numa ambulância.

Ele foi submetido a vários exames,

incluindo radiografia e tomografia.

que nada constataram de grave.

'#Sjí ii&HtWmstKlet^./&t^yWm **K * »**-«*¦**• »•••» *~~ -*Mr- -

Renato ainda está com dores na panturrilha, mas acredito em sua recuperação para o jogo contra o Ktvcr t late. em i>,'•uenos Aires

Flamengo é favorito Vasco consegue 120 anos de reforço
no Brasileiro de remo

" 
A raia da Lagoa Rodrigo de

¦ Freitas vai concentrar, neste do-
• mingo. os melhores remadores do

.jjaís. Eles estarão brigando pelo
título do Campeonato Brasileiro

de Sêniores, válido ainda como

...seletiva para o Sul-Amcricano,

que será realizado dias 12 c 13 de

dezembro, em Sào Paulo.

O Flamengo, um dos favoritos

da competição, participará no

skiff. quatro sem e quatro com. O

destaque é o quatro com. com os

» mesmos remadores que disputa-

í ram os Jogos Olímpicos de liarce-

lona — com José Raimundo. Ale-

xandre Fernandes, Otávio

Bandeira. Cleber Ferraz e José

Augusto Loureiro.

Juniores — Mas nào é somem

te no sêniores que o remo do Fia-

mengo é destaque, No Troféu Bra-

sil de Juniores, realizado no último

final de semana, na Lagoa, o clube

rubro-negro ganhou quatro provas
— skiff. double skiff. quatro com e

quatro sem c conquistou o titulo

pela quinia vez (1984. 1986, 1988 c

1992). So perdeu em 1990. para o

Grêmio Náutico União, do Rio

Cirande do Sul

OISr-LE PORTO

O basquete do Vasco está para

ganhar 120 anos de reforço. A me-

dia de idade do time, entre 18 c 19

anos. vai aumentar com a entrada

em quadra das quatro novidades

que o clube está programando para

o segundo turno do Campeonato

Estadual. A principal estrela do pa-

cote é o ala Alexcy, 24 anos. cx-se-

leçào brasileira, ainda vinculado ao

Porto, de Portugal, mas próximo de

conseguir uma carta liberatória. Os

outros três tém um passado maior

no clube: Luiz Brasília. 35 anos.

Carlào. 29, e Sartori, 32.
'"Sc o futebol tem veteranos co-

mo Júnior. Toninho Cerezo e Ro-

berto Dinamite, que com sua expe-

riéncia contribuem para seus times,

o basquete pode fa/er o mesmo",

raciocina o técnico Bira Bello, Bira

está entusiasmado com a perspecti-
va das novas contratações. Por en-

quanto, só Luiz Brasília e Carlào

estão confirmados. Dependendo de

suas condiçèrcs físicas, podem es-

trear hoje. contra a Hebraica, às

20h, cm Sào Januário, no encerra-

mento do turno, ou amanhã, no

Tijuca, contra o Fluminense, na

abertura do returno.
"Carlào é um bom reforço",

analisa Bira. Ele vai mais longe ao

falar de Brasília, a quem substituiu

no comando da equipe vnscaina
"Ele e vascaino e vai brigar por

aquela camisa até morrer", explica

Brasília decidiu voltar a jogar por

incentivo do próprio Bira e em dois

meses perdeu 20 quilos, 
"Ele vai ser

um espelho para a garotada", crê o

treinador.

A inclusão de Sartori e Alexev

no time pode ser confirmada a

qualquer momento. Sartori. que
em 91 voltou a jogar, pelo Botafo-

go, já conversou com Bira. Alexey
— que foi juvenil no Vasco e este-

ve entre os 16 convocados para a

Olimpíada de Barcelona - de-

pende da burocracia Bira Bello

ainda sonha com dois jogadores
americanos para as finais do Esta-

dual e a Liga Nacional

Flamengo -O Flamengo po-

de terminar em primeiro lugar o

turno do Estadual, se vencer o Ola-

ria. hoje. às 20h30. na Gávea

D O Rio será n Brasil nos II Jogos

Estudantis do Cone Sul. de domingo

a I" de novembro, cm Vifia dei Mar.

no Chile. Campeã brasileira esludan-

til — venceu invicta os .IFBs, em

Santa Catarina —, a seleção carioca

Infanto-juvcnil tem jogadores dn Ro-

tafoyo (1 éo e Robertol. Vasco (Wel-

lington e China). Tijuca IFlávio An-

dre e Renaut). Friburgo (Gugue

Vdriano), Fluminense (Marcelo) e

Jcquia (lll)). O treinador é Mareio

dt» \ndradi-. dn \ .isco, \ delegação

viaja amanhã
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Flamengo sofre mas derrota o Estudiantes
Gaúcho quebrou o jejum no jogo em que as trapalhadas da arbitragem e a atuação do goleiro argentino foram os destaques

m

Foi difícil. 0 Flamengo sofreu

muito para conseguir vencer o Es-
" 

tiuliantes pela Supercopa, ontem á

noite, em Moça Bonita, por I a 0. o

que lhe permite jogar pelo empate

; em Buenos Aires na próxima sema-

na. No final do jogo. revoltados

com a atuação do juiz, os jogadores
" do Flamengo prometiam revidar as

agressões sofridas.
• 

Para compensar todos os pro-

blemas, valeu o fim do jejum do
: 

artilheiro Gaúcho, que marcou, de

! pênalti, o gol da vitória aos 38 mi-

nulos do segundo tempo. Como o

público era muito pequeno, os diri-

gentes do Flamengo decidiram

abrir os portões para a torcida aos

I5m. tentando pressionar os argen-

tinos,

Os problemas com o trio de ar-

, bitragem uruguaio começaram logo

aos 5m do jogo. Gaúcho cabeceou

para gol um cruzamento de Luís

Antônio — mas o juiz. anulou. O

flamengo continuou pressionando,

mas nada conseguiu nos primeiros
45 minutos. L se podia perceber

que o bom goleiro Yorno seria uma

barreira difícil de ser vencida.

No segundo tempo, o Flamengo

lançou-se de vez ao ataque. Foram

pelo menos cinco boas chances de

gol que Yorno evitou, com defesas

arrojadas, demonstrando ótima co-

locação. Curiosamente, foi em ou-

tro lance polêmico que o Flamengo

chegou à vitória. Aos 36m. Paulo

Nunes tentou entrar driblando pela

ponta direita e foi deslocado. O juiz

mareou pênalti, que dois minutos

depois Gaúcho converteu.

Flamengo: Gilmar, Cláudio. Jú-

nior Baiano. Rogério e Piá; Mar-

quinhos, Uidemar, Júnior e Luis

Antônio (Marcelinho); Paulo Nu-

nes e Gaúcho. Estudiantes: Yorno,

Prátola, lrribaren (Galderón), Li-

bine Ramirez; Siviski. Peinado. Pa-

ris e Capria; Larrea (Squadrone) c

Percudani. O juiz Jorge Nieves deu

cartão amarelo para Marquinhos,

Prátola, Siviski, Marcelinho e Pu-

ris. A renda foi de CrS

21.240.000,00, com 1.062 pagantes.

O Benitez Segovia, assessor de

imprensa da Confederação Sul-A-

mericana de Futebol, deu a enten-

der, ontem, que o Nacional de Mon-

tevidéu só receberá uma multa de

USS 25 mil por não ter comparecido

ao jogo contra o Racing, quarta-fei-

ra, pelas quartas-de-final da Super-

copa da Libertadores. A suspensão

de dois anos da competição não deve

ser aplicada porque a ausência fui

reconhecida como 
"motivo de força

maior" — os jogadores proílssio-

nais do Uruguai estão em greve.

"Apesar 
da excelente atuação dogoíeiro Yorno. destaque do Estudiantes, Gaúcho (E) voltou a marcar depois de cinco jogos

Botafogo, apático, Vasco consegue 120 anos de reforço

não passa do empate
A lentidão do Botafogo é a me-

Ihòr explicação para o empate de I

a I. ontem à noite, em Niterói,

contra o América de Três Rios.

(.0111 um pouco mais de sorte, por

sinal, a equipe do interior poderia

ter até saido com a vitória, lama-

nha a apatia demonstrada pelos jo-

gadores alvinegros.

O Botafogo começou em vanta-

gem, com um gol de Odemilson, de

1 pênalti, aos 28m do primeiro tem-

po. No segundo tempo o América-

TR dominou totalmente, mas só

conseguiu o empate aos 4Im, com

Serginlio.

Botafogo: Marcelo Lourenço.

Odemilson. André, Gilmar Francisco

e André Duarte: Pingo, Djair. Jeffcr-

son e Maealé; Vivinho (Bob) e Mar-

ceio Costa (Bujica). Amenai-TR

André, Marcelinho, Ari, Gaúcho Li-

ma e César Diniz; Simào. Evandro

(Daniel) e Adilio; Serginlio. Lconar-

do e Gaúcho (Fábio). O juiz foi Cai-

los Elias Pimentel. Os 678 pagantes

proporcionaram uma renda de ape-

nas CrS 6.83Ü.000.OU. Em Campos, o

Goytacaz nào teve problemas para

derrotar o Volta Redonda por 2 a (I.

dois gols de Darei.

GISELE PORTO

O basquete do Vasco está para

ganhar 120 anos de reforço. A mé-

dia de idade do time, entre 18 e 19

anos. vai aumentar com a entrada

em quadra das quatro novidades

que o clube esta programando para

o segundo turno do Campeonato

Estadual. A principal estrela do pa-

cote é o ala Alexey. 24 anos. cx-se-

leção brasileira, ainda vinculado ao

Porto, de Portugal, mas próximo de

conseguir uma caria liberatória. Os

outros ti és lèm um passado maior

no clube: Luiz Brasília, 35 anos.

Carlão, 29. e Sartori, 32.
"Se 

o futebol tem veteranos co-

mo Júnior. Tonuiho Cerezo e Ro-

berto Dinamite, que com sua expe-

riéncia contribuem para seus times.

o basquete pode fazer o mesmo".

raciocina o técnico Bira Bello. Bira

está entusiasmado com a perspecti-
va das novas contratações. Por en-

quanto, só Luiz Brasília e Carlào

estão confirmados. Dependendo de

suas condições físicas, podem es-

trear hoje. contra a Hebraica, ás

20h, em Sào Januário, no encerra-

mento do turno, ou amanhã, no

Tijuca, conlra o Fluminense, na

abertura do returno.
"Carlào 

e um bom reforço",

analisa Bira. Ele vai mais longe ao

falar de Brasília, a quem substituiu

no comando da equipe vascaina.
•'Ele 

é vascaíno e vai brigar por

aquela camisa ate morrer , explica.

Brasília decidiu voltar a jogar por

incentivo do próprio Bira e em dois

meses perdeu 20 quilos. 
"Ele 

vai ser

um espelho para a garotada", crê o

treinador.

A inclusão de Sartori e Alexey

no time pode ser confirmada a

qualquer momento. Sartori, que

em 91 voltou a jogar, pelo Botafo-

go, já conversou com Bira. Alexey
— 

que foi juvenil no Vasco e este-

ve entre os 16 convocados para a

Olimpíada de Barcelona — de-

pende da burocracia. Bira Bello

ainda sonha com dois jogadores

americanos para as finais do Esta-

dual e a Liga Nacional.

Flamengo — O Flamengo po-

de terminar em primeiro lugar o

turno do Estadual, se vencer o Ola-

ria. hoje. ás 20h30, na Gávea.

D O Rio será o Brasil nos II Jogos

Lsludantis do Cone Sul. de domingo

a 1" de novembro, em Vina dei Mar,

no Chile. Campeã brasileira estudan-

til — venceu invicta os ,11.lis. em

Santa Catarina —, a seleção carioca

infanto-juvenil tem jogadores do Bo-

tafogo (Léo e Roberto), Vasco (Wel-

lington e China), Tijuca (Flávio An-

dré e Renaut), Friburgo (Gugu e

Adriano), Fluminense (Marcelo) e

Jequiá (llly). O treinador i Mamo

de Andrade, do Vasco. V delegação

viaja amanhã.

'Finlandês voador' faz apronto de campeão
JL -¦- Lui/ Carlos David

PAULO GAMA

C r a q u e é

craque. Nào im-

porta a idade, a

pista ou a dis-

l.íneia. Flying

Fifin. alazão de

propriedade do

Stud Numy. en-

iinu na raia de

ta. 
"Ele 

é demais. Se apronta muito

rápido. Consegue entrar em forma

na melade do tempo dos outros

cavalos que treino. E um cavalo

especial, um supereraque. Nossa

confiança é muito grande. Respei-

tamos os adversários, mas Flying

Finn tem classe para superá-los".

_ 
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Venàncio Nahid nega que esteja

ANPC torcendo por uma pista pesada por

causa da presença de April Trip.

Segundo ele, esta preocupação nào

J '

areia do Hipódromo da Gávea às

5h07m montado por Juvenal Ma-

chado da Silva. E deu um show no existe ja que Flying Finn rende bem

treino final para disputar a Copa em qualquer terreno. 
"Se 

ele (Apnl
'Associação 

Nacional de Proprietá- Tnp) corre mais na raia seca a lor-

nos de Cavalos (ANPC), no próxi- cida por tempo bom deve ser de

mo domingo. Fez Im02s cravados seus responsáveis. Eu confesso que

nos 1.000 metros, depois de sair não estou preocupado com isso. Fl-

mais largo dos 1.200 metros cober- ying Finn pode ganhar em qualquer

tos em Iml6s. Um apronto de raia. Minha única preocupação era

campeão. que ele chegasse ao páreo no auge

0 treinador Venàncio Nahid de sua forma"',

nào escondeu sua alegria com um Venàncio ainda lem inscritos na
largo sorriso no rosto. O proprietá- Copa ANPC dássica mais dois
rio, Numy Tsitsim.tse. acordou concorrenles. 

Stcwarl e St.C|oud.
bem cedo e nao se arrependeu^ Fo. com .

0 melhor, entre todos os treinos que „',.,

já vi dele. A cada dia que passa venal por que Cabnel Meneses, que

parece correr mais", disse. v*» monta-lo. esta em Sao Paulo.

Aos seis anos de idade, depois de fez'^f 
»<*! -200 "W com

cumprir campanha exaustiva nas lm02s2/5 nos últimos .000 metros,

pistas desde os dois anos. Flying ¦¦•"¦¦ trcino espetacular lambem.

Finn é um fenômeno de longevida- St.Cloud foi poupado e passou a

de! O treinador Venàncio Nahid distância em lm06s2/5 conduzido

fala com carinho de seu pensionas- por um redeador.

Mitsubishi apoia turfe

lH^^__^^^_K9^_-_---n_------K ^MBpHBJpjH&fe iBm_Bp%» ||Éi tifiíiwfTi^^BB ________¦¦_&

Ganhador do Grande Prêmio Brasil de 'JO. o alazão Flying Finn, de 6 anos, deixou proprietário e treinador muito entusiasmada

ONTEM NA GÁVEA
O departamento de marketing

do Joekey Club Brasileiro fechou

contrato de 120 dias com a Dais-

sen-Mitsubishi para lançamento da

linha de carros para 1993 dentro do

clube. A empresa vai patrocinar a

Copa Associação Nacional de Pro-

prietários de Cavalos (ANPC). em

1.600 metros, na pista de grama

com dotação de CrS 70 milhões

para o proprietário do ganhador.

Exultante com o acerto, o dirc-

lor de marketing adjunto. Luis Fer-

nando Dannemann. í,üoi\ da im-

portància do contrato para o clube.
" 

O Joekey Club \ ai ganhar projeção

internacional através deste contrato.

Posso adiantar que outras empresas

japonesas já estào interessadas. É um

acontecimento inédito, estamos em-

polgados, mas não vamos parar por

ai", prometeu o dirigente.

Dannemann confirmou que a

Ciolden Cross, patrocinadora do GP

Brasil deste ano. também estará pre-

sente a Copa ANPC. desta vez com o

patrocínio do páreo de I .ooo metros.

aCopaANPCdcvdocidade.fP.G.)

I" Páreo: 1" Red Dust, CG. Neto

2o Arthur Rei. R.R. Souza 3o Bucó-

lico. U.S. Ferreira Vencedor (8) 90

Inexata (1-8) 545 Placès (8) 40 (!)

Exata (8-1) 1556 Triexata (8-1-7)

6411 Tempo: Iml7s

2" Páreo: I" Lins de Barro. J. Ricar-

do 2" Lord Cadu, J. Malta 3o Joe

Le Taxi, J.M. Silva Vencedor (3) 37

Inexata (3-4) 113 Placès (3) (4) Exa-

ta (3-4) 167 Triexata (3-4-6) 471

Tempo: lml3s4/5

3o Páreo: I" Keroi. M.A. Santos 2"

Dormeuii, J. Ricardo 3" Jaalanka.

,1. Leme Vencedor C>) 31 Inexata

(2-7)35 Placès (7) 12(2) 12 Exata

(7-2) 62 Triexata (7-2-8) 434 Tem-

po: Iml5s3 5

4" Parco: 1" Doutor Chermont, J.

Leme 2" Pezena, M. Monteiro 3"

Kentucky State. G.G. Neto Vence-

dor (8) 54 Inexata (4-8) 1208 Placès

(8) 25 (4) 56 Exata (8-4) 2401 Trie-

xata (8-4-7) 9527 Tempo: Iml6sl 5

5" Páreo: I" Jiquinho. J. Ricardo 2°

Touch of Class. M. Cardoso 3o Jo-

ricardo. G. Euclides Vencedor (8)

19 Inexata (3-8) 17 Placès (8) II (3)

12 Exata (8-3) 38 Inexata US-3-4)

212 Tempo: Iml6s4 5

6" Páreo: Io Ultra-Règio. M. Car-

doso 2o Saskalan. G. Euclidcs 3o

Cast-lron. V. Xavier Vencedor (3)

27 Inexata (3-5) 62 Placès (3) 16 (5)

18 Exata (3-5) 72 Triexata (3-5-4)

413 Tempo: lm!92 5

7° Páreo: I" Infanto da Piedade. AL.

Sampaio 2" Pisco. J. Ricardo 3o Do-

mingueiru. R. Antônio Vencedor 110)

51 Inexata (8-10) 44 Placès (10) 18(8)

16 Exata (10-8) 147 Triexata (10-8-3)

670 Tempo: lml7s

8" Páreo: I" Quinbungo. J.l*. Reis

2" Henèlico, .1, Leme V' Yet Jack-

son. .1. Ricaido Vencedot (7) IS

Inexata (7-9) 112 Placès (7) 13 (9)

23 Exata (7-9) 114 Triexata (7-9-2)

306 Tempo: lml(ls2 5

9n Páreo: I" Razionale. M Cardoso

2" Imitação. J. Ricardo 3" Miss Pai-

minha, R.R. Souza Vencedor (9) 18

Inexata (7-9) 36 Placès (9) 12(7) 12

Exata (9-7) 44 Triexata (9-7-2) 130

Tempo: Iml(*s4 5

KITáreo: I" li Flaco. R R Souza

2" Fool Dasher. W.F, Coulinho 3o

Inter Tour. CG. Netlo Vencedor

(1) 37 Inexata (1-1I) 68 Placès (I)

IS(11)18 Exata íl-ll)12t*Trtexata

(1-11-5)983 fcr;v: Im44vl 
**
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asco cnuia a 'zebra' 
para o alto

A vitória de 3 a 0 sobre o Itaperuna mantém o time na liderança da Taça Rio

O Vasco poderia ter goleado o

Itaperuna ontem à tarde, no Está-

dio Jair Bittencourt. Jogou me-

lhor, envolveu o adversário mas

perdeu gols fáceis. Menos mal pa-
ra o técnico Joel Santana que a

..vitória de 3 a 0, gols de Edmundo,

;Bismarck e Roberto, manteve o >
"time 

na liderança da Taça Rio -

segundo turno do Campeonatol

íjstadual, com 6 pontos ganhos.

í«fep campeão da Taça Guanaba-I
*rafmostrou 

um futebol objetivo ei

conseguiu um gol logo aos 6m,

numa cabeçada de Edmundo após

uma cobrança de falta de Rober-

to. Em vantagem, o time ganhou
mais tranqüilidade. As jogadas
sairam facilmente e, aos 24m, Bis-

rriarck fez o segundo, escorando,

lambem de cabeça, um córner da

direita.

No segundo tempo, o Vasco

forçou o ritmo mas desperdiçou
várias oportunidades de gol com

Edmundo, Dias e Bismarck. O

Itaperuna ameaçou com um chute

forte de Marquinhos aos 16m

(Gernano fez bela defesa) mas,

aos 33m, Roberto definiu o placar
fa/endo seu 701° gol em mais uma

cabeçada, após uma boa jogada
individual de Edmundo.

O árbitro foi Aloísio Viug e a

renda somou CrS 64.900.000,00.

com 2.702 pagantes. Itaperuna:

Pacato; Chiquinho. Bidu. Luizào

e Júnior (Fabinho); Milton Bor-

ges. João Eusébio e Marquinhos;

índio, Gilcimar e Walbert. Técni-

_•_. Velha. Vasco: Carlos Gcrma-

ho; Luis Carlos Winck, Alexandre

rj Torres e Cássio; Luisinho, Lean-

dro, Bismarck (Luciano) e Carlos

Alberto Dias; Edmundo c Rober-

to (Valdir). Técnico: Joel Santana.

Cartão amarelo: Marquinhos.

Torres.

Próxima partida 
— O téc-

nico Joel Santana ficou satisfeito

com o rendimento do time. 
"A

partida era difícil e os jogadores
tornaram ela fácil", disse. A dele-

gaçào retornou ontem à noite ao

Rio. Os jogadores folgam hoje se

reapresentam amanhã de amanhã

em Sào Januário, quando Joel

Santana confirmará o time que
.«nfrentará o Goytacaz. segunda-

Feira, às 20h30, em Sào Januário.

Apesar do zagueiro Alexandre

.Torres ter saido de campo sentin-

dú dores nas costas, os médicos

do Vasco garantiram a presença
do jogador na partida de segun-

da-fcira.

Desconto na

fenda pagará
Previdência
'/''BRASÍLIA — Parte da renda

dos jogos de futebol deverá ser
•re,v.ertida para a Previdência ainda
«ISíJíano. Esse foi o caminho en-

cóntrado pelo ministro da Prcvi-
'dencia 

Social, Antônio Britto, c o

presidente da Confederação Bra-

sileira de Futebol (CBF), Ricardo

Teixeira, para os clubes coloca-

tem suas dívidas em dia com o

INSS. Ficou acertado que do

montante destinado ao clube de-

vedor 5% irá para a Previdência e

que a contribuição de 20% sobre

a folha atualmente paga por mês

pelos clubes será substituída pelo
desconto de 5% do borderò.

¦¦¦ Britto vai consultar o presiden-
te Itamar Franco e o Congresso

sobre a proposta enquanto o pre-
sidente da CBF discute com as

federações. 
"A Previdência nào

tem a menor vocação para admi-

riistrar estádios"', brincou o minis-
tro.

No Rio, o Fluminense, que para
nào perder a sede vinha pagando

.parcelas mensais de CrS 50 milhões

Xdrrigidas pela TR, a noticia foi

recebida com euforia. 
"Ê verdade?

Isso é maravilhoso", reagiu o vice

de Finanças, Luís Antônio Barbo-

sa. Para ele, nào haveria melhor

solução para os clubes. 
"Agora 

pre-
cisamos recolher apenas a parte dos

funcionários".

A Previdência nào tem idéia do

tamanho do débito de outros clu-

bes, mas sabe que há times que há

20 anos nào contribuem — e sus-

jpjeita que alguns nunca recolhe-

ram. Essas dividas históricas se-

Tão calculadas, atualizadas e

então será estipulado o prazo pa-
ra a duração do desconto. Esses

•devedores terão 10% da sua ren-

da destinada à Previdência quan-
do a contribuição sobre a folha

for substituída pelo desconto au-

tomático de 5% do borderò.

—— — Foloa 
de José Roberto Serra
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Rodoval, 80 anos, desceu pela barreira, grilou muito, mas acabou vendo seu time tropeçar no Olaria

Sofrer é torcer pelo América
OLDEMÁR10TOUGUINI1Ó

O 

futebol é mesmo paixão.
Ontem, tarde cinzenta, 337

apaixonados foram ver o seu

América perder de 1 a 0 para o

Olaria, no Andaraí. Entre eles,

alguns funcionários de empresas,

jogadores dc outros clubes, mãe e

irmão de técnico e até aposentado

de S0 anos. velho morador de Vila

Isabel, saudoso amigo de Noel.

Todos começaram entusiasma-

dos com o time. Só perderam a

esperança no último minuto. Aí a

maioria passou a protestar. O pre-
sidente Luizinho Cairo precisou
da proteção de seguranças para
atravessar do campo ao gabinete.
A verdade é que todos começa-

ram a se assustar com a possibili-
dade de o América cair para a

segunda divisão. 
"Isso o meu co-

ração não resiste," lamentava

Márcio Malafaia.

Na arquibancada do Andaraí

havia torcedores de todo tipo. De

Paletó e gravata, dois executivos.

Gcrardo, 46 anos e Cláudio, 47

Aproveitaram um momento de

folga para assitir ao jogo. 
"Nào

desisto de ver meu clube jogar. Sei

que não anda bem, mas a culpa é

do meu pai, um general, que me

fez ser América desde garotinho,"
comentava Gcrardo.

Gritos em vão — Um dos

mais animados era Rodoval. que

gritava muito mas o lime não ou-

via. Rodoval tem 80 anos. Não

pagou ingresso. Desceu pela bar-

reira. 
"Sempre fui menino esperto

de Vila Isabel, e amigo de Noel.

Saimos juntos no bloco Só Faz

Vergonha. Sinto saudades dele.

Menos quando nos encontrava-

mos no dentista. Com aquele

queixo torto, nunca ficava menos

dc duas horas de boca aberta,"

recorda. Sobre o América uma

confissão. 
"É 

um amor que não

tem fim."

Dona Matilde, mãe de Edu,

foi torcer pelo filho, assim como

Antunes, pelo irmào. Houve

unanimidade com respeito aos

problemas que Edu terá para
melhorar o time. No último de-

grau da arquibancada atrás do

gol, a alguns metros dc Moisés e

Carlinhos Maracanã, o atacante

Luisinho, do Americano.
"Trouxe o meu filho Diogo para
ver se consigo fazer dele um tor-

cedor do América, como eu, mas

desse jeito ele vai continuar vas-

caino," reclamava.

O América perdeu com um gol
de Neto, aos 41 minutos do pri-
meiro tempo. Resultado justo.

América - Alexandre, Dedé,

Paulo Sérgio. Cláudio e Marqui-

nhos; Sandro (Tiquinho), Joscnil-

tone Márcio Luís; Serginho, Van-

dick (Charles) e Álvaro. Olaria -

Wagner, Vanderlei, Deninho,

Edivaldo e Renan; Israel, Fábio e

Neto; Alcino (Denilson), Rubenío

e ígor (Fábio), Juiz — Jorge Ra-

belo, Renda - CRS 3.370.000,00

(337 pagantes).

Sérgio Moraos 15/09/92
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Ezio garante que o Fluminense agora não Jogará mais com complexo de inferioridade no Estadual

Fluminense reencontra a

confiança após a vitória
Palavra de artilheiro: o Flumi-

nense que entrará em campo do-

mingo, contra o Botafogo, não será

o time inseguro de outras vezes.

Ézio, que desencantou junto com a
equipe, marcando dois gols no Ma-
dureira, garante que a má fase aca-
bou. 

"A 
vitória de 3 a 0 nos tirou

um peso. O Fluminense nào jogará
mais nesse Estadual com complexo

de inferioridade", garantiu.
Artilheiro do campeonato — 12

gols, quatro mais que o vascaíno

Bismarck — Ézio achou que o Flu-

minensc poderia ter até marcado

mais gols quarta-feira, tantas foram

as oportunidades criadas. O novo

esquema armado pelo técnico Sèr-

gio Cosme, com Bobó mais avança-

do, agradou ao centroavante. 
"As-

sim não fico tão só e o time faz mais

jogadas pelas pontas".

Na nova armação, Bobó e Ser-

gio Manoel têm mais liberdade pa-
ra cair pelas extremas. Atuam mais

avançados, mesmo sem a bola. Bo-

bò também gostou. Ele teve, após

muito tempo, uma atuação que

agradou. Saiu de campo aplaudido

e ficou emocionado com a solida-

Últimos artilheiros

EJB [______MB______53
1980 Cláudio Adão 20

1978 Doval 20

1970 Flávio 18

1969 Flávio 15

1965 Amoroso 10

1964 Amoroso 19

1956 Valdo 31
1951 Carlyle 23

1948 Orlando 21

1946 Rodrigues 28

1

riedade dos torcedores, que leva-

ram uma faixa de apoio. De ma-

nhà, já haviam ido ao apart onde

mora, no Humaitá, entregar-lhe

bonés e camisetas.

Bobó tem a mesma opinião de

Ézio: a vitória serviu, sobretudo,

para o time readquirir a confiança.
"Acabou 

a pressão de sete jogos
sem vencer. Se ganharmos do Bota-

fogo, ninguém nos segura nesse se-

gundo turno", animou-se o baiano.
"Falta só a torcida acreditar na

gente", completou Ézio, fazendo

um apelo: "È triste a gente correr o

tempo todo, suar. e ver apenas 400

pessoas na arquibancada, como

ocorreu em Laranjeiras".

O time terá apenas uma modifi-

cação: Viça volta à zaga. substi-

tuindo o jovem João Luis. expulso.

SÉRGIO
NORONHA

Uma questão de tempo

O 
surfista australiano

Tom Carroll disse que,

para ele, 
"competir 

com os

jovens é uma fonte dc inspi-

ração". A frase teria pouco
efeito, nào fosse pelo fato do

seu autor ter 30 anos. Pra

mim, e qualquer leitor com

um pouco mais de idade, ela

soa como uma sentença de

morte.

Lembro-me bem que.

quando tinha 30 anos, ter ou

nào alguma inspiração era

coisa de menor importância.

Eu e meus amigos éramos in-

destrutíveis, alguns acreditan-

do até que não morreriam

nem à bala. Trinta anos foi a

idade-limite deste sonho de

imortalidade, da certeza de

que nada nos atingiria, muito

menos a morte.

O tempo, as doenças c.

principalmente, a morte dos

amigos mais próximos abala-

ram algumas dc nossas certe-

zas, sem que déssemos conta

de uma só vez. A primeira
vez cm que o médico receita

remédios com restrições, que
recomenda parar com os ei-

garros, suspender as gordu-
ras e até a necessidade de

férias são um grande susto.

Você não é mais imortal.

O esporte, com algumas

exceções, imita a vida. Quan-
do um rapaz de 30 anos fala

como um veterano mostra

que eleja se desfez das ilusões

de invencibilidade e imortali-

dade. O que ele chama de

inspiração é, na verdade, a

ponta de inveja e saudade de

uma época que não volta

mais.

Poeta, você tinha razão: o

tempo nào pára.

¦
Trinta anos deixou de ser

uma idade-limite no futebol

brasileiro. Da mesma manei-

ra. os jovens fazem bons con-

tratos mais cedo, deixando-

nos um vácuo na fase em que
os jogadores estão mais ou

menos equilibrados no uso •

da força e do talento.

Vão os jogadores jovens, 7

com força e talento, e voltam'

os que têm mais sabedoria"

que vigor. Temos aqui JÚ-"

nior, Cerezo, Silas e alguns

que ficaram, como Roberto,

Élói, Arturzinhoe outros.

Este vácuo cria problemas'

para nosso futebol, pela au-..

séncia de jogadores capazes

de, ao mesmo tempo, correr c .

organizar um time em cam- •

po, à exceção talvez de Rai.

Não quero me intrometer

em política, mas uma reces-

são que bota os meninos no

meio da rua, mata os velhos

nas filas e manda seus jovens
embora não pode satisfazer a

ninguém.

¦
Os amigos que me reco-

mentiam o tênis dizem que e

um esporte para ser jogado.
até os 70. Quando se trata dé

competir, porém, verifico

que, tal como o surfe, é um

esporte para jovens.
Por mera casualidade, re-

solvi dar uma olhada no ran-

king mundial e descobri que
as feras mais velhas já estão

chegando ao limbo. Boris

Becker, por exemplo, é o sex-,

to, André Agassi o sétimo c,

pasmem, o feríssima Ivan.

Lendl é o nono, ameaçado ,

por um desconhecido Wayne

Ferreira, que eslá em plena
ascensão.

Bolinha pra lá, bolinha pra
cá, ainda dá para os velhi-

nhos. Bolinha pra lá, gra-
ninhu pra cá, prós velhinhos

nào dá.

¦
Aviso às autoridades: now

últimos dois dias soprou ven*

to sudoeste, que é de chuva e*

tempo ruim. Se hoje e ama-

nhà soprar leste, teremos sol,

praia, arrastão e briga. Não.,

recolham os soldados.

Culpa da gripe
Não bastasse estar com 4 vitó-

rias a menos que seu rival, que tem

8, Boris Spassky foi derrubado

por uma forte gripe, o que levou

os organizadores a adiarem o jogo
com o ex-campeão mundial

Bobby Fisher para sábado. Trata-

se da vigésima quarta partida da

série. Os enxadristas empataram

11 jogos. O primeiro a alcançar 10

vitórias será o campeão.

Maracanã
Faliam 44 dias para o Ma-.

racanã ser reaberto com segu-

rança. Reparos cmergenciais.

Iniciados há três semanas, si-l

guem o cronograma. Cerca dü

160 operários da Concrcmat

trabalham no estádio para
reabri-lo no Vasco e Flamengo

de 6 de dezembro. Está sendo

feita prospecçSo para detectai"

áreas de perigo. f

O primeiro 
'goleador' 

para 1994

Striker (goleador). Este é o

nome do mascote da Copa do
Mundo de 94. O ator c ex-jo-

gador de futebol Andrew Shue
e o integrante da seleção ame-

ricana de futebol Desmond

Armstrong anunciaram seu
batismo em cerimônia realiza-
da em Los Angeles. O novo

mascote se junta a galeria que

já possui Willie (Inglaterra.*
66); Juanito (México. 70); a'

dupla Tip Tap (Alemanha,"

74); Gauchito (Argentina, 78);'

Naranjito (Espanha, 82); Pi-

que (México. 86); e Ciao (Itá-

lia, 90).
Los Ângelo

Striker já faz parte dc uma galeria de personagens ilusi

m=LzA--l.\zhú*-TTY

Globo

12ti40 — Globo Esporte

01h — Fórmula 1 1° treino odcial

do GP t)o Japéo

Manchai.

12h30— Manchete Esportiva

20hl5 —Primeira Fila boletim da F1

Bandeirante*

12Í130 — Esporte Totai

13M5 — Esporte Total Rio

20h30 - Vôlei masculino Suzano/

Hoechst x Palmeiras.Parma-

lat. Campeonato Paulista

OM

12h30 —OM Esporte
18h — OM Esporte

21K30 — Futebol Paraná * Grêmio,

Copa do Brasil



Brasileiros encaram prova de fogo na Barra
¦ Teco Padaratz, Peterson Rosa e Fabinho Gouveia terão que 

'ralar' muito para passar às oitavas -de-final do ^^^.

VALQUlRIA DAHER

Teco Padaratz

tenta vencer pela

primeira ve/ o

mestre do surfe.

Tom Cttrren. Pe-

terson Rosa lula 

para superar "MUNDIAL

surfista mais re-

guiar da atualidade. Kelly Slaler.

Fabinho Gouveia surfa para alas-

tar a falta de sorte no Rio e é o

favorito contra Ross Clarkc-Jones.

Os três brasileiros que ainda restam

no Alternativa Surf. penúltima eta-

pa do World Championship Tour

(WCT). na Barra da Tijuca. passam

hoje por uma prova de fogo. Quem

perder eslá fora da competição. Os

vencedores estarão classificados pa-

ra as oitavas-de-final.

Enfrentar o ídolo de nove entre

10 surfistas não parece abalar o

campeão de 91 do Alternativa. Te-

co Padaratz. 
"Já 

não tenho mais

Ídolos. Se fosse assim, leria um obs-

táeulo a mais na bateria", avisa o

concentrado catarinense, de 21

anos. Teco não faz previsões. 
"É

como se estivesse disputando com

outro surfista qualquer". Depois de

ireinar muito no final da tarde, ele

comentou as condições do mar.
"Tem 

boas ondas, mas está difícil

passar da arrebentação", explica.

Já Peterson Rosa também não

teme Kelly Slater. atual lider do

ranking mundial. 
"Ele 

é quem tem

de vencer. Eu não tenho nada a

perder, já estou ganhando", anali-

sa. Slater, que foi para a repesca-

gem depois de quebrar a prancha

na estréia, venceu ontem fácil ao

carioca Scrgio Noronha, por 16.5 a

11.5. Se o mar continuar com ondas

de dois metros, o americano com-

petirá com prancha emprestada.
"Esse 

problema não tenho. Estou

com três ótimas", disse Peterson.

Na repescagem os brasileiros

fracassaram. Além de Sérgio Noto-

nha. foram eliminados Renan Ro-

cha. Amatiry Pereira, Victor Ribas

e Jojó de Olivença. Os 16 classifica-

dos foram, além de Ctirren e Slater:

Damien Hardman, quarto do ran-

king. Shane Hcrring, vice-líder da

lista da ASP, Dave Macaulay. Bar-

ton Lynch. Rob Bain. Richard

Marsh. Kaipo Jaquias, Luke Egan.

Vetea David, Bryce Ellis, Hans He-

demann. Derek Ho, Graham Wil-

son e Marty Thomas. ) irieampeão mundial Tom Curren eonse«'uiu ontem a melhor média do Alternativa e arrancou aplauso

A 
'gata' em pêlo

Madonna 

mostrou seu cor-

po na Elle francesa. A

Radical Chie vai aparecer sem

roupas na Playboy brasileira. A

tricampeã mundial de surfe

Wendy Bolha também entrou

para essa turma. Na Playboy

australiana, edição de setembro,

sete páginas são dedicadas á me-

lhor surfista do

mundo, tinia

loura de olhos

azuis, cabelos li-

sos e longos. 56

quilose l.66m.

Sul-africana,

naturalizada

australiana,

Wendy causou

polêmica ao se

despir. Boatos

anunciaram até

que ela teria

perdido todos

os seus patroci-
nadores. Mas. a

moça garante que fez um bom

negócio. 
"Tenho 

alé mais patro-

cinios hoje do que antes", garan-

te. As cifras ela prefere não revê-

lar. Mas. uma coisa é certa o

cachê c maior do que USS 20

mil. o equivalente a premiação

masculina dos melhores torneios

de surfe.

 ___ Para ficar em
" ~~ forma 

para o

surfe. Wendy

não poupa cui-
'; 

MAf.mtsiJj dados com o

iSMKsM.r v«ô*;«Ki^ffl»"SK5A- |1cm proteizicla

Wcndv arrasa na Playboy (V.D.)

I Brasil X Resto do mundo

É o coofronto mais esperado

de ho|e Toco Padaratz, um ca-

tarinense de 21 anos, venceu o

Alternativa Surl no ano passa-

do e sempre consegue bons

resultados no Rio O americano

Tom Curren, 28 anos, Iricam-

peão mundial (85. 86 e 90), é o

maior Ídolo do surfe atual, e é

um mestre em ondas médias

como estão as da Barra da Ti-

|uca. A bateria è a quarta e está

prevista para às 9h15.

Fabinho Goveia, paraibano,

23 anos. é o surfista brasileiro

mais bem sucedido de todos os

tempos. Foi campeão mundial

amador, é o sexto ranking

mundial, já venceu etapas no

Japão. Havai. França e Guaru-

já. mas nào passou de um ter-

ceiro lugar no Altertativa Surf,

no Rio Seu advorsàrio, o aus-

Iraliano Ross Clarke-Jones. de

26 anos. está em 30° lugar na

lista da ASP Bateria prevista

para 13h

Único surfista wdd card sele-

cionado na Copa Pepê a se

manter na competição, o pau-

lista radicado rto Paraná Peter-

son Rosa, 18 anos, vai ter a

tarefa mais «difícil do dia: derro-

lar o americano Kelly Slater.

que com a vitória garante a

nona colocação e fica muito

perto do titulo deste ano do

World Championship Tour Sia-

ter. 20 anos. é considerado o

sucessor de Curren. Bateria

prevista para 10h30.

l ' J
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entusiasmados do público

O show de

Tom Curren
A praia da Barra da Tijuca \~\cou

cheia de uma hora para outra. Nin-

guém estava preocupado se o sol

estava brilhando ou se o mar estava

bom para um mergulho. O mestre

do surfe estava no mar. O amenca-

no Tom Curren, tricampeão num-

dial, deu um show e arrancou, pela

primeira vez no Alternativa Surf.

aplausos entusiasmados do píibli-

co. Ao derroiar Rod Kerr, na re-

pescagem, conseguiu a melhor me-

dia do campeonato até agora — 24

pontos— num máximo de 30. 
"Eu

estava me sentindo confortável 110

mar e também tive sorte", disse.

Tom conseguiu que três juizes

avaliassem com nota 10 a sua me-

lhor onda. Quando o americano

conseguiu um tubo, o público não

se conteve e gritou muito. 
"É 

um

gênio. Essa manobra só poderia ter

vindo de um gênio", exclamou o

locutor oficial da competição, o

português Nimo Jttnot.

Fim de tapas e beijos: Senna na McLaren

fef-MUlA^

MÁRIO ANDRADAE SILVA

Enviado especial

TÓQUIO 
—

Ayrton Senna já
se decidiu. Ele

ainda não contou

para a imprensa,

mas já sabe o que
vai fazer na pró-

xima temporada. E tudo indica que

deve permanecer na McLaren. A

renovação de contrato com a equi-

pe inglesa parecia mais próxima do

que nunca cm Suzuka, quando Sen-

na recusou-se a fazer comentários

sobre o acordo da equipe com a

Renault. Disse que preferia o silên-

cio para não comprometer as nego-

ciações.

O panorama do mercado de pi-

lotos e equipes da F 1 mudou nos

últimos dias. 
"Aconteceram coisas

que ainda não são do conhecimento

público e que mudaram a situação.

Eu não posso falar nada ainda e

não sei quando poderei, por isso

prefiro que a gente mude de assun-

to.", disse Senna na entrevista pa-

trocinada pela Marlboro. O encon-

tro com jornalistas começou com a

principal pergunta da torcida sen-

nista sendo feita ao piloto. 
"Ayrton

você já sabe o que vai fazer na

próxima temporada?", disse o re-

pórter inglês que servia tle mestre

de cerimônias. 
"Sei", 

respondeu o

piloto antes de começar bricando

com as palavras. 
"Sei 

mas não sei.

Ou melhor sei mas não quero falar.

Sei c não Sei. Vamos mudar de

assunto".

A pergunta foi feita três vezes

com disfarces dc retórica e nas três

oportunidades ele confirmou que a

decisão estava tomada sem dar es-

paço para especulações. Só que o

bom humor de Ayrton e a anima-

ção com que ele se referiu ao cena-

rio da F 1 em 93 vazaram como um

sinal da continuidade de sua carrei-

ra. Senna quer continuar correndo

e deve fazer seu trabalho em 93 a

bordo de um carro McLaren mais

competitivo do que o atual. Senna I Ei dividiu atenções com Schumacher (Cie Mansell na recepção oferecida aos pilo!

CDB VERDE

_¦__-__[ BANERJ

Honda faz

surpresa
A Honda armou uma surpresa

para a corrida de despedida dos

japoneses. Senna e Berger corre-

rão com novo motor em Suzuka.

O engenheiro-chele Akimasa Ya-

suoka disse que fez um esforço

extra pela última vitória cm casa.

Ninguém duvidava de sacrifícios

da Honda no Japão. Mas não se

esperava tanto da fábrica, que sai-

rá da F I no fim do ano.

Unser-, de

olho na F 1
O piloto Al Unser Jr. desistiu

de tentar uma equipe para conti-

nuar na Fórmula Indy e.dectdiu se

oferecer para ser segundo piloto

da Williams na Fórmula 1. Mas

Unser recebeu um recado pouco

interessado de Frank Williams. O

dono da melhor equipe da atuali-

dade na F 1 considera arriscado

contratar um piloto sem nenhuma

experiência na categoria.

Jordan quer
novo motor

A Jordan e a Yamaha anuncia-

ram ontem sua separação. Deixam

de trabalhar juntas após o GP da

Austrália. A Yamaha deve abando-

nar a F 1, apesar de cortejada por

Tyrrell e Minardi. A Jordan tenta

motores Ford e pagou divida anti-

ua com a fábrica em sinal de boa fe.

Mas os V-8 da Ford interessam a

várias equipes. A Jordan poderá

recorrer ao motor dc Brian Hart.

Vida agitada

de uni ídolo
Ayrton Senna prossegue na sua

rotina de National Kid, divertindo-

se com o stalus de super-herói que a

torcida japonesa lhe garante. Suzu-

k.t e o único lugar do mundo onde

Ayrton não se incomoda com o

assedio dos fãs e também o circuito

onde ele não consegue um segundo

de sossego. Em qualquer lugar que

aparece, ele vem sempre seguido de

uma multidão de torcedores c jor-

niilistas que o acompanham em

procissão gritando seu nome.

Ao sair ontem de uma entrevis-

ta, Senna ficou cercado, sem opções

dc acesso ao hotel e divertiu pen-

sando em soluções mais exóticas.
"Eu 

queria poder fazer igual ao

Michael Jackson e passar voando

por essa turma toda", disse ele.

Senna teve um dia ocupadissimo

cm Suzuka. Desde que chegou ao

Japão, lem se envolvido numa

complexa maratona de compromis-

sos promocionais. Na terça-feira,

ele passou o dia na Fuji TV partici-

pando de cinco programas espe-

ciais. Ele foi contratado como atra-

ção da semana por 15 milhões de

yens (cerca de CrS 1 bilhão) para

trabalhar um so dia como convida-

do especial de vários shows.

Ayrton teve muito pouco tempo

para cuidar dos detalhes técnicos de

sua vida de piloto. A maior parte do

dia foi gasta eom relações públicas.

Roteiro turístico

peto* mtuurantM

BEBER a_2_ Murad

ADEGA DO BOCAGE o P,o
neiro da medicina nuclear. Dr José A

Villela Pedras, com Rubens Monteiro, pro-

vando o bacalhau da Adega

CORAL CASTA ENCANTO
Estará marcando presença no Festival In-

teinacional de Corais, na Espanha Eduardo

Guerra Murad Ferreira embarca amanhã para

o 
"Vf»iho 

Mundo" í-ssftssoíi-mdo o Coral...

RESTAURANTE BAVIERA Ame, havia no local um tradicional recanto onde'prados *"»<"£ seu

pomo de encontro nos anos 60 Quem (requenta a nono carioca sabe refiro-me ao La üónri°\ <<ue "'™ ™'£** E"

seu lugar surgiu o Restaurante Bavrora e algumas transformações foram realçadas na casa Fu, I* e goste,! O' card,podo

novo restaurante tom ótimas sugesiões As 6-'-loi-as. 
"leilão" 

ou lo„oada Amanha .. sugestão a nda á<J'**»*»

Domingo é dia de 
"cozido 

a espanhola" ou 
"cabrito". Servem na casa gostosa paella valencana e rm no mais A és. na

madrugada a grande ped.da é 
"sopa 

de cebola" (excelente') e outras que valem pelo norte Expenmentem! A cas. ¦

O chet de < ri o desaparecimento do La Fioientina. esse é o últrmo reduto da

de 2* a domingo, das II até alia madrugada Sá Ferreira. 25-B (juntinho da praia)

lonamento fácil.

RIO ORLA A esticada até o aprazível restaurante è compensador a De fato. o p.nfe.to Mwcetolez

msiJsrtlvK ni Jla <liV A. i. i* "¦•¦«•" ¦«•¦>' ° '"iv-no dos fregueses Cardápio bem variado e

\st\mZexmZ.,fZ
domingos apôs 15hs AvSo.nambet.ba. 16 696 (Recreio) o tel esclusnro para t !' 985 9051 (Credcard l

excelente restaurante da Barra, nào resisti e voltei Gosto de IA Seu cardápio

s preços

boêmia cultural ..„ .

— 267-2293 (entregam a domicilio) Es

S?l-S ao bSso. TazemT^aguado gos.osissimo <Wé A Pa.hoia, Rec ornando »«*•«£*• **£&»>,

"camarão 
á Pomme D Or", 

"trutas 
ao molho Cleopatra 

". "lagosta 
ao whisky haodock „ -oquetat tornedof à lote-WH O mo

bacalhau ao 
"Zé 

do Pipo" 
" 

Séo Marimbo" e 
"bacalhau 

è Palhota" Fechando a degustação sug.ro banana lombe O blè á

MtoTm i íLo, am A Ia tToct C ..rio) s*o oferecidos po. P-ecos módicos Abrem de 2* a domir^ (rtnoço e .ama,) o

fecham madrugada alta Estacionamento seguro A poria com manobreiro da casa. Scmomt.o.UM 1 996 tel 493 0375

í de Botafogo sob o comando de Drõi o José Wilson. I« entregas

D.n

IPIATTI Casa de mmam . 
p

motorizadas Ligue 2863698/226 
"956

FFSTi DO REESC0MR0 EM CARMO i^™™ «m. *™o* pe..»*» do k.,
rtrt £,",'. ."^r".,'.V'. ,'.,. ., ..«loseanos

relwtdes „ui. (requentou a cidade marcará presença Anrônio Eduardo Ferre.ra Duarte e Carlos Cléiio Curtv

Soares já confitmdfometevarftoiocia a fan*t|.a

A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DOSOVFLE-o.«,,io
(( (esarPíBlc) ...,...,,,..„.. .„,.!,.¦¦:. landB une, [s.e(».iHil6v.ir»«1«1««l»*ig»i!í»

Petionius
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Caixa Econômica
A CEF' teve cm outubro

captação negativa de CrS

280 bilhões na poupança

Rio tio Jnneiro — Soxla-foira. 23 do outubro do 1992
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Não pode s

Falta de compradores adia leilão da Acesita
¦ Usiminas desiste da operação depois de descobrir que não poderia adquirir controle da estatal e sobras vão ser vendidas hoje

O leilão de privatização da

Acesita. realizado ontem na Bolsa

do Rio, poderá ser cancelado

hoje c remarcado para outra da-

Ia se nâo houver demanda sufi-

ciente para a compra das 3SI

milhões de ações ordinárias

(30,18% do capital votante) que
não foram arrematadas. Opera-

ção planejada pelos três bancos

controladores da Usiminas —

Bozano.Simonsen. Bamermdus

e Econômico —. que pretendia
adquirir o controle da Acesita.

foi jogada por terra pela Caixa

de Previdência dos Funcionários

do Banco do Brasil (Provi).
A Usiminas apostou na sua

força para puxar o preço a CrS 4

milhões o lote de mil ações —

50% acima do mínimo fixado pe-
lo BNDES —. mas a Previ acom-

panhou a evolução das cotações e

arrematou 9.5% dos 79.14% do

capital votante ofertado por CrS

4.1 milhões o lote de mil. Feitas

as contas, a Usiminas percebeu

que não tinha mais condições de

administrar a Acesita sozinha.

Pediu ai a interrupção do leilão,

para que pudesse compor uma

associação com a Previ.
Diante desse pedido, a venda

da Acesita esteve suspensa das

16h30 âs lSh30. Nesse periodo,
ocorreu intensa negociação en-

Ire os administradores da Usi-

minas, da Prev í e os diretores do

BNDES, para se fazer uma pré-
composição do controle da esta-

tal. Esse acordo acabou nâo

saindo. A bolsa reiniciou o leilão,

mas até 19h34 nâo havia compra-

dores em número suficiente para
encerrar a venda ontem, mesmo

ao preço minimo.

Propostas — Foram vendi-

dos no leilão 619 milhões de ações

(48.9% do capital votante), das

quais 576 milhões ao preço de CrS

4,1 milhões o lote de mil. O res-

tante saiu entre CrS 4 milhões e o

preço mínimo de CrS 2.7 milhões,

resultando em um total negociado

de CrS 2.49 trilhões. No leilão de

hoje. serão aceitas propostas dos

interessados até às 15h. Só quem
comprou ações ontem é que pode-
rá participar dessas operações. O

preço de venda será o minimo de

CrS 2.7 milhões o lote de mil

ações. Se a venda da Acesita for

concretizada hoje o governo arre-

cadará CrS 3,53 trilhões — um

ágio de 29.5% acima do mínimo.

Com as ações vendidas ontem,

ninguém ficou com o controle da

Acesita. De acordo com as contas

dos técnicos da Bolsa do Rio,

através do Banco Econômico, a

Usiminas arrematou 3.23% do

capital votante ofertado. Caso ve-

nha a adquirir o restante das

ações, poderá chegar ao patamar
máximo de 38.1% do capital vo-

tante da Acesita. Por isso a neces-

sidade de composição. Negocia-

ção nesse sentido continua hoje.

disse o diretor-superintcndenle do

Banco Primus. Paulo Pinho.

Apesar de toda a confusão nos

acertos de compra no leilão de

ontem, o presidente do BNDES.

Antônio Barros de Castro, consi-

derou as dificuldades um aprendi-

zado. 
"Isto 

é normal. Aconteceu

em todo o mundo. Queremos,
com esse aprendizado, aperfeiçoar

a metodologia do processo de pri-
vatizaçâo". disse ele. O ministro

do Planejamento. Paulo Haddad.

também nâo se mostrou preocu-
pado com os problemas ocorridos

ontem: 
"Pelo 

contrário, fiquei

muito surpreso com o interesse e a

motivação do setor privado."
Aloisio de Oliveira trocou lupas com Edson Menezes

mrSmt s\Ww WaWÊtl M V 'IjP ' ¦.#%& mwW^*ik''

No leilão, o deputado Aloisio de Oliveira (E) discutiu com um conselheiro da bolsa; chegaram a trocar lapas, mas foram aparhuh

REGRAS IMPEDIRAM VEMDA Uma troca de tapas

Pelas regras do governo no pro-
grama de privatização, é preciso
vender todas as ações da empresa.
Pode ser para um só controlador
ou grupos, como aconteceu na

privatização da Usiminas.

Os dois principais concorrentes

eram Usiminas e Previ. A Usimi-
nas eslava representando seus só-
cios. como a Vale do Rio Doce e
diversos bancos. Bamerindus. Bo-
zano.Simonsen. Tinha atrás, na
sua esteira, outros investidores

que acreditavam na sua gestão. A
Previ pensava nâo apenas no ne-

gócio, mas também em se deslâ/er

de moedas podres.
O preço foi subindo aos poucos

no leilão. O valor inicial era de
CrS 2 milhões 726 mil o lote de
mil ações. Quando chegou a CrS
4.1 milhôe. ás I7h. ninguém ainda
detinha o controle. A Usiminas.

que vinha concorrendo junto com
a Previ. tentou negociar. Nâo che-

gou a um acordo e pediu tempo

para tentar chegar a um consenso
» • A Previ manteve sua intenção

. de ficar com »r.5"o da empresa e
nâo aceitava entregar o poder de

decisão para a Usiminas. Depois
de inúmeras tentativas, um açor-

do parecia ter sido fechado.
A Usiminas tentou voltar ao

leilão. Mas precisava saber a hora

exata. Caso contrário, não conse-

guina mais deter o controle.

A Previ levou mais uma falia do
bolo e acabou diminuindo as
chances da Usiminas.

A Usiminas desistiu de comprar

a empresa, alegando que os pre-
ços e condições nâo eram interes-

santes.

Como nenhum grupo comprou

o controle da Acesita. o leilão ira

continuar hoje. âs I5h, na Bolsa

de Valores do Rio de Janeiro. O

preço inicial para as sobras de

30" n do capital será o mínimo.

No máximo, pelas regras do

governo, fundações de previdên-
cia só podem deter 15% do capi-

tal votante de uma empresa. A

Previ só poderá comprar até este

percentual, restando ainda 5,5%.

Mas caso esta fundação nâo
consiga negociar com outros in-
vestidores o controle da Acesita. o

leilão será anulado.

Mais privatização dff Acesita na página 3

Uma troca de tapas e empur-
rões entre o conselheiro da Bolsa

Edson da Costa Menezes, dono

da Corretora Prosper. e o depu-

tado Aloisio de Oliveira, do PDT,

foi o único incidente ocorrido du-

rante as manifestações contra o

leilão de privatização da Acesita.
ontem na Bolsa do Rio. Integram

do uma comissão de representam

tes da Frente Parlamentar Nacio-

na lista que pretendia se

manifestar dentro da bolsa contra

o leilão, o deputado acabou en-

trando num jogo de empurra com

Menezes que só não acabou em

pancaria devido ás intervenções
de outro conselheiro da bolsa,
Fernando Opitz. dono da Corre-
tora Umuarama. e seguranças da

instituição. Oliveira prometeu

processar Menezes pela agressão.

O dono da Corretora Prosper

disee que nâo chegou a bater no

parlamentar. 
"Estava 

parado na
entrada do pregão da bolsa,

quando me empurraram e eu rea-

gi. O deputado me disse que era

para eu sair da frente que ele esta-
va trabalhando. Respondi que
também estava ali a trabalho e

que ele nâo era corretor e nem
interessado em comprar a Acesi-
ta. Foi então que o pai lamentar

tentou me agredir, e cheguei a

armar um soco que acabei nâo

dando. Estou propenso a telefo-

nar ao deputado ou espero que ele

me telefone para que possamos
resolver o malentendido."

Apesar do ocorrido, o depu-

tado Cyro Garcia, que também

fez parte da comissão, conseguiu

falar com o ministro da Econo-

mia, Gustavo Krause. 
"Ele 

disse

que levaria nossa posição ao pre-
sidente Itamar". relatou Garcia.

Grades— Do lado de fora da

bolsa, as manifestações contra o

leilão da Acesita. organizados pe-
Ia CUT. só tiuhum 150 pessoas,
segundo a Polícia Militar, ou 500.

de acordo com os organizadores,
incluindo sindicatos e organiza-

çòes civis. Havia também bandei-

ras do PC do B. do PT e do PDT.

A área da Praça 15 próxima ao

prédio da bolsa foi toda cercada

com grades, e 250 PMs garanti-
ram a segurança dos participantes
do leilão.

Somente na chegada dos mi-

nistros Paulo Haddad (Planeja-
mento) e Gustavo Krause os ma-

nifestantes fizeram mais barulho,
com vaias e gritos de 

"ladrão". As

Í6h oato foi encerrado.-4

Castro e Haddad: à espera das novas normas para privatização

Lei terá mudanças
O ministro do Planejamento.

Paulo Haddad, espera que ate o fim

do ano o Congre-sso aprove, mudam-

ças na lei de privatização. Pelo me-

nos três importantes pontos serão

modificados no processo de deses-

latizaçâo: na compra das empresas

será exigida uma parcela em dinhei-

ro vivo. limitando assim, a utiliza-

çào das moedas podres: aumento

da participação do capital estran-

geiro. que hoje e restrito a 4(1"„.

podendo alcançar ate 100%. e a

venda de empresas consideradas es-

tratégicas — setores de energia, pe-

tróleo e telecomunicações — deve-

râo passar pela aprovação do

Congresso Nacional.

Segundo o ministro, na próxima
semana o BNDES aprontará o es-
tudo sobre as modificações no pro-"grania 

de privatização. 
"Logo 

que
estudo esteja finalizado começarão

as discussões junto a políticos de

diversos partidos", informou Had-

dad. O presidente do BNDES, An-

tonio Barros de Castro, reafirmou

que enquanto nâo ocorrer a mu-

dança na lei de privatização, o ero-

nograma e os editais já publicados
das | ] empresas na lista das privati-
zadas não serão modificados. 

"Ca-

ila empresa lem um perfil e por isso

Usaremos metodologia de venda di-

ferenciada para cada uma delas".

disse.

O investimento
mais rentável

k X

com a melhor
cotação do mercado.

O SMB é o melhor investimento em

plano de saúde para sua

empresa. Com a mesma rede de hospitais e

médicos credenciados que os melhores planos

oferecem, o SMB tem um custo bem

mais acessível. Ou seja, todas as vantagens

que os outros planos de saúde tém, por um

preço que eles não têm.

No SMB, a sua empresa recebe

atendimento personalizado e usufrui da nossa

experiência de mais de 10 anos.

Invista na saúde da sua empresa.

Com o Plano de Saúde SMB, a rentabilidade

é garantida. Consulte-nos.

ASSISTÊNCIA MÉDICA

Rio (021) 516-1339
Brasília (061) 226-9911
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Desenvolvimento no longo prazo
a Barros diz que prioridade do banco é promover o crescimento da economia

O discurso tle posse do novo
-presidente 

do BNDES, Antônio

barros de Castro, e do ex-presitlen-

le Eduardo Modiano, na solenida-

tle de transmissão de cargo, ontem.
' 

deixou claro que uma nova política

vai--pautar as decisões do banco

daqui para frente. Enquanto Mo-

dia no fez um acalorado discurso

cm favor da privatização como for-

ma de redução do endividamento

do Estado, Barros enfatizou que

sua prioridade è a adoção de politi-
-eas-de desenvolvimento tle longo
¦ 

prazo. É nesse contexto que a pri-

vatizaçào será tocada.

¦ "A 
privatização deve ser enten-

"didacomo 
um instrumento do pro-

cesso dc reestruturação. E deve ser

também um mecanismo capaz de
¦promover o reingresso de capitais

"privados 
nos serviços de utilidade

pública, através de empresas, com

características peculiares, inspira-
"das'na experiência internacional e

qualificadas à luz do contexto bra-

sileiro". disse Burros em seu discur-
- so-.-

Como nào se aprofundou muito

nu exposição de suas opiniões sobre

privatização, Burros acabou dei-
""xatido 

dúvidas em alguns empresa-

rios ávidos por saber mais detalhes

sobre o pensamento do novo gover-

no sobre a privatização, principal-

mente sobre os setores a serem pri-
vati/ados c as moedas a serem

utilizadas. 
"Lie 

nào foi muito expli-

cito na questão da privatização,

permancendo, dessa forma, o clima

tle incerteza. O mercado está muito

i.ii_.cgut'i.i sobre a politica.de pnv.iti-

/ação do novo governo, principal-
"mente 

porque, a cada dia. surgem

versões diferentes sobre o assunto,

dada pelos ministros das áreas en-

volvidas no programa", reclamou
" 

úfrl"banqueiro.

Estratégias — O mesmo nào

ocorreu com empresários c ccono-

mistas que compareceram à posse

preocupados com a estratégia tle

WffimSiaB __-•. <. .tf _____ÍJ53fa*_ F:
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'tuíilad 
e Motliaiui: proposta de levar BNDES a apoiar projetos de desenvolvimento

desenvolvimento do BNDES. Cas-

tro foi bastante claro. 
"Prometo

cuidar, no dia a dia, no cotidiano

do banco, com todo o empenho, do

concreto, do operacional, dos inte-

resses singulares do BNDES. Mas

hoje nào c dia do meramente ope-

racional. A ousadia reside no longo

prazo", afirmou.

O discurso de Castro, na opinião

do presidente tia Firjan. Arthur

João Donato. revelou que 
"o 

banco

vai voltar a ocupar o papel que

tinha abandonado — o de planeja-

dor das políticas dc longo prazo".

Ja David Moreira, da Coscmp. as-

sessoria de privatização, acha que o

discurso deixou claro que-o BN-

DES pretende traçar algumas estra-

tégias de desenvolvimento.

Castro conseguiu aglutinar, cm

sua posse, um expressivo numero

dc convidados de diversas correntes

dc pensamento. O enorme auditó-

no do BNDF.S estava lotado de

economistas, banqueiros e empre-

sanos. Economistas com visão mais

estruturalista como José Márcio

Camargo, Edmar Bacha e Maria da

Conceição Tavares foram prestigiar

o colega. O que se sentia era a volta

ao lar do pensamento tradicional

do BNDES que é dc uma institui-

ção voltada para o desevolvimento

a longo prazo. 
"Sem 

planejamento

a economia nào vai para frente",

comentava José Márcio Camargo,

louvando o discurso de Castro.

Modiano se despediu do cargo

afirmando estar convencido 
"da

urgência com que o Estado deve

relirar-sc da atividade empresa-

rial". Afirmou que foi o programa

dc privatização que deu projeção

política e institucional ao BNDES.

Disse ainda que a privatização irá

contribuir para resgatar a divida

pública e a divida dc honra do Es-

tado. E encerrou seu discurso tle-

fendendo a utilização das moedas

podres nos leilões. 
"Podre 

é a fome.

é a falta de escolas e de leitos hospi-

talares. Com a privatização se res-

gata a divida pública, a dívida de

honra do Estado e a dívida social, a

dívida das mazelas que décadas dc

desatençào deixaram na socieda-

tle".

Resende assume

na Eletrobrás

BRASÍLIA — Um problema ate

agora insolúvel — a dívida dc

USS 4 bilhões das companhias

distribuidoras, estaduais, junto ás

empresas geradoras, federais, pela

compra de energia elétrica — c a

prioridade do novo presidente da

Eletrobrás, Eliscu Resende, no-

meado ontem. Ele anunciou que

em duas semanas levará à aprova-

çào do presidente Itamar Franco

estudo cm que proporá o fim da

tarifa uniforme e a possibilidade

dc uma parcela do reaiuste tarifa

rio ser fixada pelas companhias

estaduais c náo integralmente pe-

lo governo federal, como ocorre.

Ex-ministro dos Transportes no

governo Figueiredo, Eliscu Re-

sende deixa a presidência de Fur-

nas Centrais Elétricas — 
que será

ocupada pelo empresário Marcelo

Siqueira — 
para ser empossado

na Eletrobrás na terça-feira.

\

\

Está chegando mais uma edição Especial

de Promoção da revista Programa. Você preenche com seu
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da Siegh - Produtos Cosméticos Ltda., optamos por
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um retorno expressivo", Sieghlinda Mainhard Viana -

Proprietária 
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da Marius, como participantes,

esperávamos um excelente resultado, expectativa que se

materializou", Nelson Goulart - Gerente de Marketing
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o cupom e ganha milhares de consumidores.
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INTERNACIONAL

Gatt tem o seu maior

fracasso em seis anos
BRUXELAS — O futuro do co-

mércio mundial foi novamente

ameaçado ontem, com o fracasso

de mais uma rodada técnica de

negociações entre Estados Unidos

e Comunidade Econômica Euro-

péia. no âmbito da Rodada Uru-

guai do Acordo Geral dc Tarifas e

Comércio (Gatt). O negociador

americano Joe 0'Omara abando-

noa o prédio da Comissão Euro-

péia ainda dc manhã, quando era

debatido o lema crucial desta Ro-

dada — iniciada há seis anos —. a

agricultura.

O mais sério fracasso nas ne-

gociações do Gatt, que envolvem

108 paises, sò foi oficialmente ne-

gado pela CEE, através do vice-

presidente da Comissão Européia.

Frans Andriessen. que garantiu a

continuidade dos encontros. Mas

um porta-voz de Jacques Delors,

presidente cia Comissão, afirmou:
"As 

negociações fracassaram

completamente e eu não sei por

que ainda há negociadores ameri-

canos aqui." As reações foram

imediatas. Funcionários dos go-

vemos da Inglaterra, França, Ale-

manha, Japão e Austrália previ-

ram que. na melhor das hipóteses,

não haverá novos encontros por
vários meses. As eleições presi-
denciais americanas tle 3 de no-

vembro. com a provável derrota

do presidente Bush, também con-

tribuem para a indefinição.

Apelo — O diretor tio Gait,

Arthur Dunkel, fe/ dc Genebra

um apelo para que ELA e OI

superem as dificuldades que para-
lisam as negociações para a libe-

rali/açâo do comércio internado-

nal. Sc concluída, a Rodada

Uruguai injetaria na economia

mundial USS 200 bilhões por ano.

fruto dc acordos cm 15 áreas, co-

mo serviços, têxteis, propriedade
intelectual e telecomunicações.

A questão central é a negocia-

çòcs sobre agricultura entre EUA

c CEE. Os americanos querem re-

duçào dos subsídios europeus a

seus produtores, diminuição tle

área plantada c de produção, pro-

posta que foi novamente rejeitada

ontem pela CHI:. Os HUA amea-

çam agora elevar tarifas em im-

portações no valor de USS I bi-

lhào da Europa.
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Volta do planejamento

Havia 

ontem um clima de otimismo na posse do novo

presidente do BNDES, Antônio Castro. Empresários e

economistas consideraram bastante positivo seu discurso,

salientando a necessidade do banco voltar a ser uma institui-

çào de fomento de projetos de longo prazo. 
*'0 

planejamento

de lonco prazo abre uma perspectiva para as empresas

privadas", avaliou o presidente da Firjan, Arthur João Do-

nato. O comentário cáustico ficou por conta dc um banquei-

ro, 
"É tudo muito bonito, mas só quero ver onde o Castro

vai arrumar dinheiro para financiar o longo prazo se esse

governo nào lem caixa nem para fechar o ano."

Lobby gravata.

Previ e Usiminas não fecham

acordo para comprar Acesita

Causou furor a

gravata usada on-

tem por Eduardo

Modiano (foto), na

solenidade de posse
do novo presidente
do BNDLS. Antò-

nio Barros de Cas-

tro. Recém-chega-

do de Londres,

Modiano, um ar-

doroso defensor

da manutenção do

programa de pri-
va ti zaçào, fez

questão de trazer

uma gravata com

estampa de elefan-

tinhos. Para quem
nào lembra, o ele-

fante foi usado co-

mo símbolo da

campanha a favor

da desesiatizaçào.

Privatização
O consultor Antoninho Mar-

mo Trevisan. da Trevisan Asso-

ciados, está convencido de que a

idéia do novo governo nào e

estancar a privatização, mas sim

acoplá-la a um projeto de desen-

volvimcnlo. o que tornará o

processo muito mais útil à eco-

nomia do pais. Trevisan, pelos
contatos que manteve com Cas-

tro, entende que empresas mais

atrativas, como a Light, que cer-

lamente exigirão um percentual

do pagamento em dinheiro, de-

verão fazer parte de um projeto

de desenvolvimento de longo

prazo. Ou seja. o empresário pa-

ga em dinheiro mas terá a con-

trapartida de o BNDES priori-

zar. através de financiamentos, o

desenvolvimento do setor.

Lucidez estatal
Lm meio ao tumulto que

marcou o inicio do leilão da

Acesila. provocado pelo con-

fronte físico entre os parla-

mentares do PT e do PDT.

contrários á privatização, e os

corretores da bolsa, o assessor

da presidência do Banco do

Brasil, José Teixeira de Olivci-

ra. tentava se fazer ouvir pelos

deputados nacionalistas mais

exaltados. 
"Calma, nào preci-

sam brigar. Quem vai comprar

a Acesita é o Banco do Brasil.

Vai ficar tudo como esla. nas

mãos do Eslado". afirmava

Teixeira, lembrando que a Cai-

\a de Previdência do Banco do

Brasil, a Previ, já tem grande

participação na Usiminas.

Mudanças na contribuição

O ministro da

Previdência So-

ciai, Antônio Bri-

to, se entusias-

mou com o proje-
to de lei do depu-

tado .abes Ribei-

ro (PSDB-BA) dc

alterações na con-

tribuiçào do em-

pregador rural

para a Previdén-

cia. A proposta
do deputado è de

que a cobrança

volte a ser corno

era antes da

Constituição, ou

seja. o produtor
rural contribuiria

para a seguridade

social com 3% so-

bre o resultado da

comercialização

da produção.
Atualmente, o

produtor contri-

buiu com uma ali-

quota de 20% so-

bre o total da

remuneração pa-

ga. Resultado: a

contribuição rural

caiu em 75% des-

de a instituição

dessa lei, básica-

mente porque os

produtores deixa-

ram de assinur a

carteira de seus

empregados.

Satisfação
O presidente da Febraban,

Alcides Lopes Tápias. consi-

derou a decisão do presidente
Itamar Franco de conduzir a

discussão sobre a reforma fis-

cal, afastando o seu caráter

cmergencial. como o primeiro

gol da nova administração.
"Saímos da rotina dos últi-

mos dez anos de aumentar a

carga tributária a cada final

de ano*', afirma.

O efeito dessa decisão do

presidente Itamar Franco pa-

ra a sociedade, caso o gover-

no consiga êxito nas relor-

mas estruturais, segundo

Tápias. é: 
"Mais emprego,

mais salário real e mais crês-

cimento econômico."

Morte e imposto
A propósito da frase, publi-

cada ontem nesta coluna, do

ministro Krause. 
"Na vida só

existem duas coisas certas, a

morte e o pagamento de im-

postos"*. Luiz Mattoso, da Cá-

mara Americana de Comércio,

lembrou de outra, dita há ai-

guns anos pelo presidente da

entidade Richard Leshcr. Pa-

rafraseando o verdadeiro autor

da frase citada por Krause, o

escritor britânico Daniel De-

foe, que disse 
"Nothing in life

is certain except death and ta-

xes". Leshcr acrescentou: 
"At

least we only have to die on-

cc". ou seja 
"pelo menos nós

só temos que morrer uma vez.

Já com os impostos..."

PELO MERCADO

Se a decisão só
dependesse dos mi-
nistros da Fazenda,
Gustavo Krause, e
do Planejamento,
Paulo Haddad. o

presidente do Banco
Central, Francisco
(iros, já estaria
confirmado no car-

go. A palavra final
vai ser dada, nos

próximos dias, pelo

presidente Itamar

Franco.
Foi transferida

para 1993 a discus-

sào sobre a rola-

gem das dividas

dos estados e muni-

cipios. Com o go-

verno federal em-

penhado na discus-
são do ajuste fiscal,
nào sobrará tempo

para cuidar das fi-
nanças estaduais e
municipais.
• Os consumidores
lesados pela C adil-
lac resolveram se
unir e abrir uma ca-
derneta de poupan-
ça para financiar a

produção de carta-
_es, bottons e cami-
setas com a frase
"Procura-se Cão-
dillac", seguida pela
foto do dono da em-

presa, Luis Felipe
Medeiros. Já foram
levantados CrS 4

Ajuste pode
baixar dívida

Disputa por cargos e poder inviabiliza operação conjunta
lAInlHomnr SnhinO — 28/10/91 .^ -_ -a

Deputado achaSÔNIA ARARIPB

Apesar de todos os esforços, nào

foi possível chegar a um acordo

entre os dois principais candidatos

à Acesita. De um lado, a Previ (fun-

daçào de previdência dos funciona-

rios do Banco do Brasil) exigiu que.
além do conselheiro a que já linha

direito, pudesse indicar um diretor.

Fazendo oposição, o grupo lidera-

do pela Usiminas contra-atacou.

Negou o diretor e pediu voz da

decisão na siderúrgica. •

A disputa teve um gosto amargo

para os dois adversários. Curiosa-

mente, a Previ já é sócia da Usimi-

nas, com 15% do capital com direi-

to a voto. Dentro do melhor

modelo do capitalismo — como se

fosse uma adaptação brasileira do

filme Wall Street —. os sócios de-

fenderam ontem posições comple-

lamente opostas. Cada um queria

garantir melhores condições para o

papel de estrela do roteiro. Ha mui-

to tempo nào se via uma disputa

tão emocionante como ontem.

O clima ficou muito tenso a par-
tir das I6h?0, quando o leilão foi

temporiariamento suspenso porque
a Usiminas nào decidia se iria ou

nào entrar. Na corretora do Banco

Econômico, onde foi armado um

verdadeiro pregão, com 30 repre-

sentantes dos maiores acionistas da

Usiminas — Vale do Rio Doce.

Bamerindus, BCN, Econômico.

Bozano. Simonsen e fundação dos

funcionários do BNDLS —, a dis-

cussào foi inevitável.

Enxugamento — Uma fonte

deste grupo contou que tentou ne-

gociar com a Previ, mas as condi-

çôes eram inviáveis. Segundo ele.

seria como comprar um aparta-

mento com vários sócios, o que ja

seria complicado, e ter ainda um

estranho no ninho, que nào gostaria
da faxina que seria feita na casa. A

Usiminas nào revela publicamente,

milhões, deposita-

dos em uma conta
do Banco do Brasil.

O grupo se organi-

zou em várias .ire-
torias e o presidente
eleito da comissão

de lesados c José
Carlos Tedesco.
t O nome do ex-

presidente do Me-
trò do Rio de Ja-
neiro Antônio
Machado está na
lista dos cotados

para a presidência
da Furnas Ccri;
irais Elétricas. É
amigo do ministro
das Minas e Ener-
cia. Paulino Cícero.

Soares: problema foi financeir

mas segundo sócios da empresa ja

foram feitas contas muito decisivas.

A Acesita precisa passar por uma

forte e rápido enxugamento. Ao

contrário dos seus quase 11 mil

funcionários, seria possível tocar o

negócio com um número perto de 8

mil. E ter um diretor da Previ, com

poder de veto. seria o mesmo que

dar munição a um inimigo. No hun-

kcr adversário os argumentos eram

opostos. Não seria viável deixar o

controle de todas as decisões na

mão da Usiminas.

Oficialmente o presidente da

Usiminas. Rinaldo Campos Soares,

garante que o problema foi finan-

eeiro, 
"A 

Previ e os investidores

que queriam se desfazer das moe-

das podres puxaram demais o pre-

ço." Mas nào escondia no rosto a

sua insatisfação de ter um sócio

melando sua intenção de ficar com a

única fabricante de aço inoxidável.

o preço baixo

Brasília — O deputado João

Paulo Pires (PT-MG). que foi

convidado para ocupar a pasta

do Trabalho mas recusou por

pressões do partido, nào pou-

pou críticas à decisão do presi-

dente Itamar Franco dc manter

o leilão da Acesita. 
"A 

posição

do presidente neste caso c la-

mcntável. Ele foi mal assessora-

do e sua assessoria nào deu o

suporte necessário para que

suspendesse o leilão", criticou o

deputado, que esteve ontem a

tarde no Palácio do Planalto,

onde se encontrou com o chefe

da Casa Civil. Henrique Har-

greaves.

Alem dc considerar baixo o

preço estipulado para a Acesita,

a empresa continua investindo,

informou João Paulo. 
"Foram

investidos USS 100 milhões na

compra dc forno c outros cqui-

pamentos que nào foram inclui-

dos no preço", assinalou. O dc-

putado denunciou ainda que

todo o equipamento de informa-

nca da Acesita está sendo reno-

vado. sem licitação. 
'"Vão 

entre-

gar isso tudo?"
"A 

atitude de Itamar é tímida

diantes das ameaças que sofria",

comentou João Paulo, que infor-

mou ao presidente a troca do

equipamento de informática. Pa-

ra o deputado, não deveriam ter

sido considerados eventuais as-

pectos políticos na decisão de

Itamar. 
"Se 

há irregularidade, é

motivo para suspender."

Minas não protesta
BI LO HORI/ONIF — Lm frcnlt

au prédio da Bolsa de Valores de

Minas, nesta capital, o número de

manifestantes contra o leilão da

Acesita praticamente se equipara-

va ao de policiais militares. Havia

de/ representantes da CUT-MG,

liderados pelo presidente da enti-

dade. Carlos Calazans, e nove sol-

dados da PM.

O protesto nào passou de uma

tímida panfleiagem. o que se repe-

liu em Timóteo, cidade onde esta

instalada a siderúrgica. Na As-

semblèia Legislativa de Minas, a

reunião de plenário, transformada

em reunião especial para se discu-

nr a privatização, começou com

2t. dos 77 deputados e terminou

com a presença apenas do presi-
dente da mesa. assistido por cerca

de 40 pessoas que ocuparam as

galerias.
O presidente da CUT-MG não

se deu por vencido e, em meio à

entrega de panfletos as pessoas

que passavam pela porta da Bolsa

de Valores, no Centro da capital,

disse que náo esperava a presença
de muitos manifestantes, nem mes-

mo de militantes da própria enti-

dade. 
"Fizemos este protesto para

marcar posição. O povo precisa sa-

ber que estamos contra o leilão

com embasamento e nào numa dc

oba-oha", justificou Calazans. res-

saltando que a entidade nào e con-

tra a privatização, mas o processo
da forma que foi definida pelo go-
verno Collor.

Apatia — Enire os manifes-

lantes na bolsa estava o deputado

Ivo José (PT), que é metalúrgico e

ia. com motivação, um discurso

contrário à privatização, nào sen-

do, no entanto, ouvido atentamen-

te nem mesmo pelos colegas cutis-

ias. Em Timóteo, sindicalistas

distribuíram aos operários da Acc-

sita. no horário de troca de turno,

um jornal elaborado em conjunto

pelo Sindicato dos Metalúrgicos e

prefeitura, com matérias contra a

privatização da estatal. Nào foi.

segundo a PM local, registrado

qualquer incidente. A iniciativa

dos sindicalistas durou pouco mais

de meia hora.

Na Assembléia Legislativa de

Minas, a reunião plenária foi

transformada em especial a pedi-
do do deputado Paulo Carvalho

(PT). A reunião foi assistida por
representantes de entidades smdi-

cais e de estudantes. O prefeito de

Timóteo. Geraldo Nascimento,

ocupou a tribuna para denunciar

a apreensão com relação às conse-

qüéncias para a cidade caso a com-

pra da Acesita fosse efetivada pela
Usiminas. siderúrgica vizinha.

Vivaldo move

ação popular

do governo
BRASÍLIA — A metade de toda

arrecadação adicional obtida com

o ajuste fiscal será usada para re-

duzir a dívida pública interna, ho-

je cm torno de USS 31 bilhões. A

promessa foi feita ontem pelo mi-

nistro da Economia, Gustavo

Krause, durante reunião com os

integrantes da comissão parla-
menlar de ajuste fiscal. A decisão

do ministro tem uma razão: cerca

de 40% do orçamento da União

do ano que vem são destinados ao

pagamento de juros da dívida pú-
blica. E uma projeção feita por

técnicos do ministério mostra que

dentro de 20 meses a dívida públi-
ca poderá voltar ao explosivo va-

lorde USS 54 bilhões registrados

no final do governo Sarney, caso

o governo continue pagando juros
médios de 2% ao mês acima da

inflação na venda de seus títulos

O novo secretário da Receita

Federal, Antônio Carlos Montei-

ro. se reuniu no Congresso com o

relator da comissão da reforma,

deputado Benito Gama (PFL-

BA), quando ouviu todas as pro-

postas do deputado. Os técnicos

da Receita vão passar o fim de

semana fazendo cálculos sobre

quanto cada proposta renderá e

se no final das contas será possível

equilibrar as finanças públicas.
"Precisamos de uns USS 12 bi-

lhôes a mais com o ajuste fiscal

em 1993". disse Monteiro.

Questionado sobre o pouco

tempo que resta até o final do ano

para se discutir e aprovar uma

reforma fiscal ampla, como pediu

o presidente Itamar, Benito Gama

afirmou que, caso seja necessário,

o Congresso aprovará uma emen-

da constitucional suspendendo o

principio da anualidade apenas

para a mudança fiscal. 
"Assim, o

ajuste pode ser aprovado em ja-

neiro ou fevereiro e entra em vi-

gor imediatamente."

Previdência

O deputado federal Vi valdo Bar-

bosa (PDT-RJ) garantiu ontem que

o leilão de privatização da Acesita

poderá ser anulado. Isso porque o

juiz André Koslovvski, da 5' Vara

Federal do Rio, esta estudando se

concede uma liminar nesse sentido

na açào popular movida pelo depu-

tado contra a venda da estatal.
"Hoje se conheceram os vencedores

do leilão, mas a Acesita nào mudou

de mãos. Em 48 horas poderemos
ter surpresas'", afirmou Vivaldo.

Ele lembrou que o leilão da Goiás-

fértil, recentemente privatizada, foi

anulado por um juiz federal de

Goiás.

A açào se fundamenta na ilega-

didade do edital, que admite o uso

de moedas podres na compra das

ações, na subavaliaçào da Acesita e

na 
"contaminação" do programa

de privatização pelo esquema PC.
"Estamos de olho nos ministros

que estào dando continuidade ao

programa dc privatização do go-

verno Collor. Será que mudaram

apenas os nomes'.'"

Para Vivaldo, que integra a

Frente Parlamentar Nacionalista, o

governo Itamar Franco 
"não 

esta

tendo peito suficiente para atender

aos apelos da nação".

encarece

com mínimo
BRA.sil IA — O ministro da

Previdência Social. Antônio Bnt-

to. afirmou que o reajuste bimes-

trai do salário mínimo elevaria as

despesas da Previdência de 20% a

30% por mês. 
'"Sem aumento de

receita nào teríamos como pagar
os benefícios", disse o ministro.
"Sena necessário alterar as atuais

fontes de custeio", sustentou,

lembrando que para o próximo
ano há um déficit previslo de CrS

12 trilhões, correspondente aos

atrasados dos 147%.

A assessores Bntto tem afir-

mado que a alteração da atual

política do salário mínimo é dese-

jável, pois não corresponde ás ne-

cessidades da população, mas o

impacto de um reajuste bimestral

nas contas da Previdência tem de

ser levado em conta. Depois que o

ministro do Trabalho e Adminis-

tração, Waltcr Barclli, admitiu ao

deputado Paulo Paim (PT-SP) a

possibilidade de adotar para o mi-

nimo reajustes bimestrais, o depu-

tado solicitou audiência com o

ministro Antônio Britto para sa-

ber se a Previdência suportana.
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SISTEMA ELETRÔNICO DE NEGOCIAÇÃO NACIONAL
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bolsa
Boletim Oficial do SENN

Tipo DBS Quantidade Med.o Valor (Cr») Tolo'

SENN - Totais por praça em 22/10/92

Praça Quantidade Nog.

I6000MJO 6340 MIO MJ) 53.94 2.B8 -•» '*"

6800CO MO) 30.00 29.09 29 75 • 2900 ¦ 1625 «1

3000 aoooo moco 250000 2500.00 Esr 2«ooo . i«u

% Valor

Volumo Total

Bahia-Sergipe-Alagoas

Extremo Sul

Minas-F.sp Santo-Brasilia

Paraná

Pernambuco-Paraiba

Regional

Rio de Janeiro

Santos

Soo Paulo

Tolal

22 956.474

760 292.788

55.647.342

8.227.000

19 205.396

3 693 502 952

73 505 765 145.56

537 7.559.421736,88

182 2 047 740 441,60

26 386 695120.00

61 1612.013 761.68

5 070 138 911 368 108.00

0,33

4.99

1,35

0,26

1.06

91.76

¦ DhblndCom.PN

l>|onPN 

«IbmrriPN G
500,00

69900

520.00

6790

391.34

SuoorgaBbras ...

Tolobras

Toopar •

Tolcri 

Teler]

UcnrCa-bon

Unipar 

Valo Rio Oocri..

Valo RtoDoc- -.

Wllllo Martins

3500
1570

23973

11 849.00

37 660.00

38 377.50

37 500.00 0,039

479 120.00 0.494

I 373.50 0.001

060 196.86

Mercado de Opções

Operações

Cod. Titulo.

Prntorl-

Trpo OBS Series Uan.

5 134 000 45 364.871020.00 0.24

4.564 965 952 5.994 151387 875 333,72 99.99

Observação: os dados acima estão apresentados computando compras e vendas para permitir

identificação da origem das ordens

Resumo das Operações

Quantidade Valor (Cr8)

1785 789 976 61 254 311 066.66

I

Mercados

Avista

^es 1785732279 61.243.185 217,86

57697 11 125.849,00
Recibos

¦ Opcoes De Ações

i De Compra

! Geral

496 690000 14 436 626 600.00

496 690 000 14.436 626 600.00

2 282 479 976 75 690.937.666.86

N.Nog

1667

1660

7

1329

1.329

2.996

Indicadores do Pregão

14 941

14.625

16.978

15527 15.283

15.196 15 078

17.348

15.476

15.196

17.277

j B Duarte PN G

i Knhi Sehbe PN

fctonOííl-PN-G-.-

Mamjainrtos ON

MíinqwnrXW PN ..

18.50

• 160,00

. 37000

60.00

60,00

10000

87.00

¦ 820.00

2.61 2.51 251 3,45- 2.51

30.00 30.00 3000 ¦ 2700

2500

16,00

3.95 320,00

350J70

CMiO Cernia

EUT ElolioOras

CUT Elolrooras

USIM Usiminas

USIM Usim.MS

VALE Valo H«> Doce

VAU Vale Rio Doco

VAU Valo Rio Doco

VALE Valo Rio Doce

VALE Vale Rio Doce

VALE Valo Rio Ooce

3300 3650 190 190 160 I '2 62795000O

62000 MO 22000 220,00 21999 21969 43W9000W

94000 950 3500 35.00 30C0 3352 31850 10000

390 230W 110 1.10 100 1.01 23 3ÍOCC0W

4 20 23000 0.85 085 075 0 76 17.650.000,00

55000 50 14000 14000 14000 14000 700000000

65000 2090 8300 8400 7500 8263 172 70900000

70000 64 100 5900 62.00 55 00 5842 J744848W0M

75000 109220 39 00 4100 3500 38 15 4 166 800000.00

B00O0 254530 2400 26.00 21.50 2358 6W282.OCOCO

B5000 15900 1450 1500 1300 1380 219 4TOO0OM

mm 14436626600CO

Posições em 21/10/92

Cód Titulo»

2»

H3.00

Evolução dos índices

BB B Brasil PN

CMIQ Comig PN

CMIO Comia PN

ELET Eletrobrás BN

ELET Elolrobras BN

ELET Elolrobros BN

IHPR Inepar PN

INPH Inepar ™

TLBR Telobra» PU

USIM Usiminas P*

USIM Usiminas "¦

VALE Valo Rio Doco P*

VALE Vale Rio Ooce PT-

VALE Valo Rio Doce '"

VAU. Vaio n.o Doce

VALE Vale Rio Doco

VALE Vale Rio Doce Pf

Totais por venclrnonto

ac
CLK

CLR

... CLS

CLC

CLE

CLF

... CLC.

33.00

620,00

860 00

940.00

700.00
750.00
800.00

461,32

461.32

461.32

Índices

Dia

anterior

Há

um ano
270,00 270.00 EST

Quantidades efetivas em 21/10/92

15 476

15 196

17 277

14.943

14.625 1.062

1045

(A) (Bllm-r B/A) Ence.ran-nto Aum«ntos

CM TH*. Tino Série Tou». No Ova % Canaa. *_* Oocum. fa-*- V*»

Indicadores Setoriais

Setores

IPBV

Mod

pT^aÍ «sol »Í5
MirvoroçAo 25 «B «890

Polroloo 8 973 9,5?

Oulmica o Poir 14 475 16068

Swviéo» « Ml 13 029

Sido Melai "09 80M

Mercado à vista - Maiores altas

Titulo Tipo DBS Üttimn One.

5415

13780

25 841

5 733

13825

25 890

9 152

16 068

13 029

8006

24 985

42 578

22 105

43 066
22 505
20 791

13915

25 532
42 756
22 271
20 791

Mercado a vista - maiores baixas

Titulo Tipo DBS Ultima Osr

500000 1601 1601 1601 1601 000 
16.01

H32000 ioi.ro i05.io ioioo 10149 097 10000

303000 096 0.97 096 097 0.96

2000 900000 900000 9000.00 900000 525 9010.03

IMO 17000.00 I7600O0 1710)00 I7MBXG 213 7200.00

«CM 515B3 5I6M 616O0 51600 • 610.00

IS5O0

200.00

CMIO

ELET

EUT

USIM

USIM

VALE

VAlt

VALE

VALE

Cem-g

Elctr obras

Elolrobras

, CLG l5 5r-0 2070 13.29

Usim

Usiminas

iDocq

iDoco

iDoce

jDoce

Vaio Rio Doco

loui

BN CLI 720

PN CLR280000

PN CLS 18000

PN CLC 100 0 0.0!

80402 0000 8.46

I CLG 148860 80250 5390 102750 94 
150

I ClH190 600 1251W 6563 15-1000 IM 100

1 ai 392 800 310260 7898 338 350 339660

1073500 5196M G"3570 m!ffi

36600 40 500

55 450 54 140

«9930 465610

Drron PN 0.90 - 
12.50

yi, PN G 1,20 ' 10,09

•Telebrní, ON 72.SO «9.85

Verolmo PN ,201 '9,B
• 
Elolrobrns BN 599,00 • 

8,91

•Tolobms PN 11'60 -879

•Tulorj PM 'MOO 4-7.14

'BnlhtM PM 1100.00 -6 80

" ¦ Empresas pertencentes a carteira do indico SENN

Tctomig ON
Teleri ON

Sharp PN
' 
Petrobrás ON
Papel Simao PM

Corj ON

' 
Itifípaf PN

Brumadinho Pt*

(•) 
¦ Empresai pOítiKKIOnKrt ,i

5ÍO, "«JO •«»"""" 
PN

"-/O •'¦¦" LÍ ™- 
'

9.40 -6 99 
n*!~'lt.

1000.00 -5.26 
RlwmPN

11000 -4 34 RflOlWnPN

10? «3.76 ¦Sfl(.N-C»jiu-.nn1i

Mercado à vista - Ações mais

negociadas por volume
Titulo Tipo DBS V.

Mercado à vista — ações mais

neqociadas por quantidade
Titulo Tipo DBS Ouanti.ind»

Valo Rio Doce

Elolrobras

UsimirWj

Telebrás

Sou/a Cru/

13 567 1- K3.00
4 098.315 340.00

4 067 384 260 00

3 399 110 780.00

2 827 500 000,00

1 750 000 000,00

1647 350 000 00

1 347 407 040,00

1246 310660.00

I 04.1 620 000.00

23 150 000

19 510 000

18 978 000

MerÇado à vista D lote

2300 00

27000

AgrocerosPN . -

Alpãrgctas ON

Arrwuí AN

Artti.r Ungw PN

¦ B Ama/on.itON

tlCtoúítoctoonCN .

BMorruBrasilPN

20000 W3M00 1430000 1400000

15000 1600000 1600000 .600000

36000 120 1.20 1.20

Ucnr Cubou ON G- 261000 4200 4400 4000 41,91

oMJ ... 34000

ü"'ba™BN 
'' SS 

Sm

UmpjrBNG 32934000 4.05 460 441 4 75 4,49 466 4.79 944 i)

UsT^pT: .Vi 1245606000 330 3,35 3.2.' 32^ 3.77 333 
335 .345.67

,v RioDODtON 816000 37999 379.99 370.00 374B7 411 37503 
36500 753.53

VJloRwDccaPN 7066/003 477.00 47999 472.00 47654 1.92 474 00 48000 741,82

ZlZz™ '¦ '¦ "¦ >SS

362.68

Emprosns om situoçôo ospocial

^Btasifi.iPtJ 

B Progrusso 0*J

BProor«6V)PN ..

B rtoa! ON . .

D«rt>ü(intJ_!.PnrC

-Síaroup Pf

¦ Total

940000

33000

250000

1665000

227 O0

2io.ro

sus

23000 903.84
- 1069.49

3S.50 100660

Mercado à vista G fração

Tipo DBS Quantidade

Mercado a Termo

Valor diário doa contrato» a voncor Quantldado» a vancor

„.,. Valor D.X. ~V^ 
D.f Cod Titulo. Tipo_

•W10'* 14 524 644 474 00 04; 11/92 I 606 922 200 00 28710792 COPE Corj.wi.1 AN*28/10«2 
1402654166100 16/11792 1292 913 300 00 28710782 PMA P.ir.irwpanoma PN

?97in«2 35776000000 18711i92 7 022 280 00000 28710792 PSIM Papel SimSo PN

03r1V92 1 370 962 OCO 00 201179216 944 O60 000 00 28/10792 TLBR Tolebra» PN" 
_— 28710792 VAU Vala Rio Doco ON

Quanti-ad-a a voncor »WK VALE VaieRioDoco PN

Dntn C6d Titulo» Tipo Qunntidnd* njJH'92 CMIO C.imig PN

——  , .„,, OV1I.'V MirNI M.iritroal PN

2rV10'92 COPf. Copono AN ^sim 04/11792 EUH Elolrobroa BN
26710792 VALE Valo Rk. Doco ON 5 824/00 w 

,, >;, ,, ,„ ,v„,wr„s PN

26710/92 VALE V«l« R« Doce PN 20 412 Ml n4/n/92 
TLBR Totootoa PN

28/10-172 BB BBrrwrl PN *L otri l 92 VAI Vale H.o Doco PN

?»; 10792 BECf. B Econômico PN 4j.juuu

Fundos de Investimento»

Fundos Mútuos de Ações D (Renda Variável)

VI. da Cota Rentab. Acum.

nrre Cr» No Mèa No Ano

ponomlnaçno 

OBS ^

Banori ilCA (RJ)  
„m[s-iJeK/, 100 581.34

BomoodoAcôosIMO)  
"* i!7 

64

Bo.-anoSinK.naon II (RJI  
-0 

87 442 25

B0,.,noS,mor,s.,njCa„,RJ|  
>& „ 

_Í.SS *5l 600.56

cnasorio.parinji  
8?^^ .^ mri2

2T!!__?S5IM ! ífSX 095 449.58
Chase SOIOC.IRJI 392.85,000 0.06 729.65

?" 
' 

™ÍW 99.675031 -376 530 
03

rar.nji.'. j""íss*S!íss 
',05 mM

Fundo BBjJIRJ) .\ZZIZ 6.77 988.59

S?.7._!SSL'Í8S 1059 938.536977 1.78 698,04
" P 

fi, 
.79015.304547 -109 442.74

"""""";'^ 3951.873878 -/.48 819.5-1
P^MRJ....... ?6„37W ,,?7 5,6.M

Fundos de Aplicação Financeira

VI da Cota Rentab. Acum.

, 0DS Cr» No Mês No Ano
DnnominncAo v"" tn_nniinn n flü 634 4'
„ , r.,, To n  6 _050.í33300 '•> «u .",' ,banorj rBI (ruj ow-t/iq 13 65 627.99
Be-90 Aplicação (MCI 6 ?^^ „„ 6.8/0

BoslonCashlSP) 6 
3W029000 xs

Ch.seSSavingsIRJ! 6 
270 '81.334491 u.^

lr,7Al(m]i 66,34™.SS 1365 484/5

Fundos de Investimento D Capital Estrangeiro

VI. do Cota Últ. diitr

Denomim.çao OBS Cr. Cr.

Cor.esul(RJI ¦ uAM-Kw-.-'»!
Fator F.CO (RJ) ' „™ «,!„„!!;

Fundos de Incentivos/DL 1.376
Valor d.i Cotfl

f— 0,,,, ,S*££S ./.«
P™" 80025090975 43.7
:""""" 6 5235479.I70MO «67

Fundos PAIT
Valor dn Cota Rentab. Acum,

Daa.mia.cao Ob. C.» 
no Me. no Ano

BVRJ-Elile (RJ) 532234,3 309 
597.JD

Fundos Renda Fixa

326 600
542 700
200000
200000
.150 100

22.750000
13000 000

50 000000
1 700 OOO
1000000

5500

15.997 623 17?

15 466 765 60/

2 444 335 229

6/ 022 582 84»

015 966 956 Ml

316 34/878 061

202 613 529 484

858 780

12 79/

15 576
I4 72S*

I2 27S

Barr«!o!3N 

B-mo MriHíra CW

BomOrlPN

BraOoscoPNE-

Rk-ôft-Ci-iivOUL

BíumMintw PN <

W) CitcKnm Cai* P!

285,01 2B501

30600 310O0

33600 33500

1900.00

1/5O00 1409.33

2.50

15000

1049.87

30699 1021.20
1331.31

100000

90000

Ctiv-nxí Mecant f*.

CeíMoÂtiBa-

Orjro BN EO

OaroONEQ-

CWT»gON Cr ..

CflCTWQPN-G-

C«|C« 

OnvulPN

Aiacruz
B Brasil 
B Brasil 
DamerinduB
Bameftndus Pnrt .

Barbara
Bolgo Mineira .....
Bfadesco 
Bradesco 
Bradesco tnv 
Bradeacolnv
Cedro
Cedro
Cedro
Cernig
Docas.

Elolrobras

Lo) Americanas ..

Lo| Americanas -.

Mnnnesmann

Papei Stmao

Para Minas

Paranapanema. .

Petrobrás

Polrofie» ...........

Relnpar ..*  ¦

Rio Othon .......

Samitri

Sergen

Seroen....»....---

? 000 00 14 688 000.00 15,133

31871 439 183.20 0.452

315 01 974 619.41 1.004

230 00 1 186B00 00 1.223

210 00 96 180 00 0.099

7 00 4 200 00 0.O04

1248 03 1407 788 24 1.460

285.00 188 436 00 0.174

302.37 821553 00 0.846

335 00 20 100 00 0.021

335 00 258 285.00 0.266

242.00 69 696,00 0,072

242 00 233 288.00 0,240

346 00 13 148 00 0 014

1178 13 220 00 0.014

192 00 76 800 00 0.079

533 52 90/ 000 00 0.934

2 795 00 676 390 00 0 697

303800 167 09000 0.172

4 50 3 825 00 0.004

309 00 6 480 657.00 6.677

30900 1134369900 11.687

8100 78 975.00 0 081

6 00 3 498.00 0.004

70 00 42 000 00 0 043

8984.98 24832041,68 2*584
4.0 00 164 000.00 0.169

500 2 000.00 0.002

130O0 71500,00 0.0/4

7 150 OO 6 720 000 00 5.893

6 000 00 3 355 000.00 3.457

3 40 2 431,00 0 003

2 89 3052.70 0.003

DenominaçAo

Barreri Fl« (RJ)

Benigo Empresarial (MG) -

BemgoRF(MO)

Bos.or. Corp I (SP)

Boston Dl (SP)

Boston Invesl(SP) .......

Boston Personal ISP1 

Boston Poup (SP)

CEF AlulFiK Empro5flria.il

CEF AíuIFix (RJI

Chaso Empresarial (RJI

Chase Flexinvent (RJ)

Econômico Fumlo P Jur .b

Econômico (SP)

Itnu Money Emp (SP)

Itau Mono» Market (SP) ...

Primu. (RJI 

S.itfaCorporale(SP)

SAFRA OPEN D I (SP)

Sfl.ra Persooal (SP)

Saíra Private D I (SP) ....

VI dn Cota

78 407.464194

1010 216.120000

25 160.737000

1070 686000

10 544 94.000
583.926400

37.465327

37 781578

103 789 879047

625B25118

382.72/144

126 582396
3 504 890948

74/ 243002
451 069/49314

2 8/7.373892

19,34/729

731*39231

13.176281

100 3/2 361 639

8 015 323 4 71

1 727 313 085

Patr Liq

1358 376 344 329

3 455031313 879

1030150OO

8739 596 OOO

1003 335 OCO

Cr»

11 810 354 618
¦1 560

Í2 83I

8018.

791.74

837.52

845,38

806.26

815.55

798 89

820.62

814 49

808.32

803 65

38/1

65 158 2Í

501 560 8: .

345 320 016 683

529 489 B07 751

163 948 996 185

13 489 346 122

1 765 210 869 904

485 821 601 268

182 214 928 331

330 665 3/0 2ÍW

42 3/2 870 174

72 I1B2B8 567

242 477 074 030

868 2264/8 115

18 913 354

565 731 148 925

641 33/ 720 79/

235 575 782 275

78 277 635 799

i respOfiMbitKíaKJe e
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SISTEMA ELETRÔNICO DE NEGOCIAÇÃO NACIONAL

bolsa

Noticiário do SENN

Leilão de Acesita

vai continuar hoje

Será rclomildo ás I5h de hoje o lcil.no üc

lem. Do total ofcrtuiio - 1.001 158 blocos c um

bloco residual de 7KI iicòc-s ordinárias —. fórum

arrematados 619.411 blocos, ao preco médio de

CrS 4.029.380.10. totalizando CrS 2.495.842.349

mil. As sobras de 381.747 blocos e o residual

poderão ser reservadas ate as ISh de hoje, peli

participantes qu lances fechados lis

preço mínimo de CrS

2.726,863,78 para o bloco de mil ações.

Calendário de

privatizações
São as seguintes as próximas etapas dos

Dia Evento

23 lll Reunião com empregados da CSN. em

Congonhas

Reunião Técnica sobre C.B.Estircno.

em São Paulo

26/10 Inicio da pré-idcntificaçâo para Ultra-

Ic-.tll

27 10 Divulgação do resultado do leilão de

Acesita

28 lll I iquidaçào financeira do leilão de Ace-

Inicio das visitas individuais á C.B.listi

Vi lu Termino das visitas individuais á Ara-

Iniood.i pré 
.identificação para ( His

lirenoe término das visitas individuais à

companhia

63 11 Termino da pré-idcntificaçâo para o lei-

lão de Arafénil

ção. do preço aluali/ailo e dia do leilão

de Arafénil

11 II Término da pré-idcntificaçâo para

( II I siireini

12 11 Anuncio do resultado da pré-identifica-

cão. do preço atualizado c dia do leilão

da C.B.Estircno

Término das visitas áUltrarértil

n II Término da pié-idenuricação para II-

trafértil

ld 11 Liquidação linanccir,i do leilão de Ara

fértil

Divulgação do resultado preliminar do

leilão de C B Eslircno

IS 11 Anúncio do resultado da pré-identifica-

do leilão de Ullrafcrlil

20/11 Encerramento do pra/o para exercido

do direim de preferência da (' H Estire-

23 II Liquidação financeira do leilão de

CB.Estireno

24 11 Inicio da pré-idcntificação para o leilão

de CSN

25 || Liquidação financeira do leilão de LI-

trafértil

26/ II I cilão de Poliolefinas

03 12 Leilão de Pelrocoquc

07 12 Termino da oferta aos empregados da

Ullrafértil

ld 12 Leilão de Ovitcno

14 12 Término das visitnsíi CSN

17 12 I cilão de Polidcrivudos e leilão de Poli-

brasil

18 12 Término da prè-idcntíficiiçiio para

(SN

22.12 Anúncio do resultado d.i pré-identifien-

ção, do preço aluali/ado e dia do leilão

de CSN

28/12 Divulgação do resultndo do leilão de

CSN

06/01 Liquidação financeira do leilão de CSN

25/01 Inicio da oferta ao público de ações da

CSN

1202 Término da oferta ao público de ações

da CSN

17 02 Leilão de Cosipa

19 02 Liquidação da oferta ao público de

( lillciirdilliíriiis (cniii registro cm bolsa)

Amclco S A Indústria Eletrônica
•Cin Industrial Belo Horizonte

Ce

17 0.1 Leilão de Açonnuas

Suspensos negócios

com a Aços Ipanema

Os negócios com as ações da Aços Ipanema

foram suspensos ontem, poi causa da convoca-

ção de AGE da Aços Villares (VILA), paia o

próximo dia 30. com o objetivo de incorporar

parte remanescente da Aços Ipanema, após a

cisão parcial a ser realizada no mesmo dia.

Abertas inscrições para
cursos de novembro/92

Estão abertas as inscrições para os novos

cursos programados pela Bolsa do Rio, u serem

realizados no més de novembro de 1992 As

vagas sào limitadas e as inscrições podem sei

leilas na Divisão de Treinamento da Bolsa de

Valores do Rio de Janeiro - Praça 15 de No-

vembro, 20. 8" andar. Maiores informações pe-

los telefones 271-1044 e 271 -1059,

Periodo: de 30 II 92 a IS 12 92. das 7h30 ãs

9h30. de segunda a sexta-feira,

Curso: O que i- o mercado de ações

Procrama:

•O processo tle formação de poupança c investi»

-Mer

-Mercado de credito, mercado de capitais

cado de câmbio

•O sistema financeiro nacional

-Instituições financeiras publicas, pinada

xiliarcs
¦Empresa de capital aberto x empresa de

fechado
-Por 

que abrir o capital?

¦Processo para a abertura de capital Rcia

CVM

¦O mercado primário de ações

-Operações de underwriting

•O mercado secundário de ações

-As bolsas de valores: estrutura e fiincioi

¦Mercado á vista

¦Mercado a termo

Curso: Análise de imcstlmcntos - Seleção d

Programa:

¦Delermínaçiio do horizonte temporal do

-Avaliação do desempenho histórico dos

sos mercados financeiros.
-Meiodos de Avaliação e Seleção de Açõci

, de alocação ótima dos recur*

s de i

kvi.i

a Cai liS A(

C ali Solúvel Brasília S A

Cia Londrimnlhns llcringci Ind.cCo

Citio-PeciinaS A • Exportação Ind. c

Ccmng-Ceara Maquinas Agricolas S ¦

CohrasmaS A

Confecções Guunirapes S A

Conforja S/A Conexões de Aço

Celulose Iram S A

C IS A

is S Aa Engenheiros Lsp

EDN-Eslireno do Nordeste S/A

1 arol Industria Gnúchu de Farelos c Óleos

Pcrragcns Huga S/A

Llc-xidisk Tecnologia S A

Hermg SA Brinquedos e Instrumentos Musi

•1 
igasde Alumínio S A — Liasa

Lojas Hcring S/A
•Manufatura de Artigos de Borracha Nogam

S A

Mcnegaz S/A Indústria c Comércio

MiciolabS A

Pérsico Pizzamiglio S A
•Pirâmides Brasília Indústria c

Po

Qui

[ Indli- e Co o de libras Sintcti-

•Análise de Investimento, Avaliação de Ações e

Seleção de Carteiras
•Dicionário de Sociedades Comerciais e Merca-

do de Capitais
•Brazil Company Handbook/90/91 e 92

•Legislação sobre Mercado de Capitais

•Legislação sobre Mercado de Capitais (Supre-

menlo/1988)
•Bolsado Rio- 140 Anos

Maiores informações sobre as publicações e

respectivos preços podem ser obtidos pelo lelc-

fone 271-1112

Corretoras registram

operadores e auxiliares

A BoKa do Rio recebeu pedido de registro

de opeiador e auxiliar das sociedades corretoras

abaixo. O pedido pode ser impugnado por qual-

le. ate a daia limite indicada

Operador de pregai) stnlor

•Marcos Bianco Martins Jorge (DC CCTVM

S A ale 24 10 92)

•Pntrick Buller (City CCVM Lida . ale 27 10

•Rogério Ferreira Lyra e Fernando Rocha

Pompeo lB.inesl.ulo S/A CCTVM. ..té 27/10/

•Marcos Antônio Rodrigues dos Santos (Banes-

lado S/A CCTVM, até 30/10/92)

Auxiliar de pregão
•Ricardo Tavares de Melo Lima (Adolpho Oll-

veira c* Associados CVC S A. até 28.10 92)

isS A

cia Tecelagem S A

Siderúrgica J I. AlipcrliS/A

SiaroupS A Indústria de Roupas

Trol S/A Indústria c Comércio

Tr< n S A

o S A Açúcar e Álcool

Vcrolme Estaleiros Reunidos do Brasil S/A

Km processo dt- cancelamento

Clímax-Indústria c Comércio S/A

DFV Automação c Robótica S A

Elevadores Sur S/A Indústria c Coi

Nativa Transformadores S A
•RacimcL-lnlormâlici Brasileiras

Supermercados Real S/A

Teleinvesi Participações S, A

Outros

Anhcmbi Centros de Feiras Cnngn

Cimclal Siderurgia S/A

Assembléia realizada

Coest passa capital

para CrS 40 bilhões

deliberaram sobre o aumento do capital social

de CrS 11.5 bilhões para CrS 40 bilhões, com

aproí

Informações da CLC

Taxas de aplicação das

margens de garantia

Empresas negociadas

em situação especial

A Bolsa de Valores do Rio de Juiieiio div ul-

ga .1 relação de empresas que estão sendo nego-

São •uinlcs . úllllll .as de

Publicações sobre mercado

de capitais estão à venda

F.siáo a venda no Núcleo de Informações da

Bolsa do Rio - na Praça 15 de Novembro, 20.

8" andar diversas publicações ediladas c pro-

cado de capitais, onde se destacam as seguintes:

•Regulamento de Operações do Tclcprcgão
•Regulamento de Operações a Termo
•Mercado Fiiluro sem Misieno
•Manual de Sc-rvicos Rico
•Manual de Serviços Custódia On-line

•Como Funciona o Mercado de Opções

'Normas 
paia Estruturação e Organização de

Clubes de Investimento
•Dicionário do Mercado de Capitais e Bolsa de

•Pactos Sociais mi Espanha
•Privatização, Mercado de- Capitais c IX-mocra-

Norma:

Ações non

dobra mem

Observação a codificação da negociação no

mercado a vista scra BBVON-L- e BBV-PN-E-

Aasemblóiae a realizar

loehpe-Maxion emitirá

debêntures conversíveis

remuneração das debêntures da 4-

série, para o período de 03 11/92 a

Durante o novo pra/o de Incidência,

a partir de 03 11/92 e.x/dcs-

"Pc-rfil do Pensamento Brasileiro
•Mercado de Opçòes-Eslratéguis c Avaliação de

realizar no dia 30 de

nissão de debêntures

Também seiá aprovada a incorporação d.is

controladas Timbiaz Madeiras S/A. E.I. lndus-

iria e Comercio S A e Maxioli Comercial c

Exportadora Lida . nomeando penlos c decidiu-

de sohte os rcspcttiwv-. Lindos.

A reunião acontecerá na Rua Ouararapes.

2.06-1. 17". em São Paulo, com início âs I6h30

lonetáríu do capital integralizado,

,.rrci,,iii

tuoditi.

Empresas & Mercados

Telebrás dá esclarecimentos

sobre captação de recursos

Com relação á noticia veiculada no Jornal

dn Commcrclo, de 21 10 92. sob o titulo Voraci-

dade da Telebrás. a companhia esclareceu que

for

crc.idos

apta,

que lia algo de excepcional naquelus operações.

Segundo a Telebrás. embora o grande volu-

dade brasileira, lendo sido objeto de divulgação

por parle da companhia e aprovadas pelos or-

gãos competentes Quanto aos volumes, vio in-

dispensáveis para complcmenlaçâo das fontes de

recursos necessárias ,ui financiamento dos mves-

limentos em expansão nos serviços de lelccomu-

Nacional, como incluído no Orçamcnlo de In-

margens de garantia deposita-

das na Câmara ile Liquidação e Cuslódia S/A:

dia 22 -32,10%; dia 21 -31.95%, diu 20

—31.96%; dia 19—31.97% c dia 16-10.65%.

Assembléia a realizar com norma

Banco Boavista propõe
desdobramento de ações

O Banco Boavista (BBV) vai realizar AGE

no próximo dia 30, ás I4h. na Praça Pio X, lis,

12' andar, paru aprovar o desdobramento das

ações, na proporção de uma em 35: a incorpora-

çáo da Vistaplan S A. o aumento do capital, cm

decorrência d.i incorporação; e il alteração du

arlitfn 5o do estatuto social No periodo de 2?>

ale 30 10 92, ficarão suspensos os serviços de

. Empre» , Esi . para

Ihõ

A Telebrás acrescentou que o montante de

aptações efetuadas neste ano. de USS 530 mi-

ipiesenlam cerca de 18% do tolal do

investimento aprovado, da ordem de USS 2.900

milhões.

Cevai converteu 400

debêntures em ações

A Cevai (CVAL) informou que. no periodo

de 11 de agosto a 20 de outubro dcsle ,111o.

foram convertidas 400 debêntures em 23.360.000

ações ordinárias e -16.720.000 preferenciais, as

quais terão direito a dividendo integral do aluai

exercício social. Com a emissão dessas ações, o

c.ipilal social d.i Cevai passou de CrS

292.5 53.603.879.69 p .1 1 a CrS

294 234 790 173,69

Telemig muda procedimentos

para transferência de títulos

A Telemig (TMC3) confirmou que, desde o

dia 25 de setembro passado foram alteradas as

normas de transferencia de ações, as quais so-

menle podem ser efetuadas através de procura-

ção passada por instrumento publico No entan-

10, ale o próximo dia 30, eslarão sendo acenas

procurações por instrumento particular, cuja

data dn reconhecimento de firma do outorgnnte

sej.i igual ou anterior a 25 09/92, acompanhadas

de fotocópia autenticada da carteira de identida-

de e CPF. ou se estiver registrada 110 Cartório de

Rcgisirodc ritulose Documentos

Melhoramentos SP fixa

juros para debêntures

, itiP-M (Índice Oe

Preços do Mercado

Anbi.l lAssoeiação I-

InformaçôM Oficiai»

Falências

ccsenlurais classe

, c escriturais elas-

ida V Vara de Falênci

mou que passou a ei

te d.i firma Chiclete Je:

Reinaldo Raick Ramos do processo de falência

daquela empresa.

Codificação de valores mobiliários

O Sistema Eletrônico de Negociação Nacio-

nal divulga a relação da codificação utilizada na

identificação do lipo e forma dos valores mobi-

liãnos negociados no mercado:

()N-ordmanas nominativas e escriturais

PN-preferenciais nominativas c escriturais

se-A

BN-prcfcrcnciuis no

B

CN-preferenciais nc

scC

DN-preferenciiiis nominativas e escri

sei)

LN-prc-ferenci.iis nominativas e escrit

L

FN-prcferenciais nominativas c escrit

seCi

HN-prcfcrenciuis nominativas e escr

SC II

RN-prefercnciais nominativas e esci

galãveis
NA-prefc-rcnciais nominativas e escr

NB-piefeicnci.iis nominativas e escri

Bresgatáveis

NC-prcfc-renci.iis nominativas e escr

seC rcse.;itãvcis

ND-preferenciais nominativas c escr

se D resgalaveis

li resgatas eis

NI 
-'-preferenciais nominativas e escri

F resgalaveis

NG-prcferenciais nominativas e esci

se ti resgalaveis

Nll-prelerenci.iis nominativas e esci

se H resgalaveis

DC-debêntures conversiveisi

DB-dcbêntures simples

DL-debénluics cambiais

Cl-certificado de investimento nom

critural

GF-açôes de go?o e fruição

BF-partes beneficiárias

OR-ordinárias

PR.prefereiici,ns

BL-bônus de subscrição escriturai

BT-bônus de subscrição nominative

CJB-obrigaçôes

Abreviaturas usadas para dífcrencíi

Nov-açôes .un

PRT-açõcs eu

tt-mporis

1 direito a dividendo

rito a dividendo pre

Ações negociadas por lote de mil

ainda estão sendo negociadas poi lote de 1.000

Código Emprona

BERJ Banori

CMAX Clímax

FliAN FBAP Fabrica Bangu

HAQA

JFAJFAS...

MASS

OLCL

PTNT

SNSY

TROL

V1EC

Ferragons Haga

Jaraguà Fabril

CasaMasson

Olical

Potlonali

Sansuy Nordostn

Trol

Votoc

BOLSA DE VALORES DE SÀO PAULO

Resumo das operações

Qtdo Vol. cm

(mil) (CiS mil)

Lote Padrão  9 470 999 335 777 685

Concordatanas  9.579 11083

Direitos e Recibos  10 080 377.700

Fundos DL 1376 eCert.Pnvat. 39 2 040

Mercado a termo  '00 45 085

Opções de Compra  6 306 300 61710 071

Fracionário  13 210 2 247.134

Total Geral  15810 298 400.170.799

índice Bovespa Médio 39 414

Indico Bovespa Fechamento 39194 ( + 3,3%)

índice Bovespa Máximo .. 40107

índice Bovespa Mínimo 38 808

Das 54 ações do BOVESPA. 34 subnam. seis caíram, nove permaneceram

estáveis e cinco não loram negociadas

0&cllaçôe,doMerc.dT Q»cHaçôe, 
do SovoBpa

Otc. Fach. Oic. Fach.

(X| (CrJrnU (1) (Cll mil

4ÇÒ4S) »xj*«i)

Maiorei «lua Hlkmi AKai

Min M«l Mu»

vaecpn 10.0 42 00 Ipiranga Pet pn 66 «00

CaaaJSn.apn 9.3 2.90 Shaippn 6.1 9 20

Agiocr-iei pn 6S 7b 00 Biadoscopn ' 2 30600

Mercado à vista

Títulos Qtd Abi M»n Mkl M.s. Fech Ok

AcosVrllPN ... JOOOOO 24S000 ?-*M)00 2481.00 260000 2ÍQÜ.0O -H

Adubos Trovo PN 96100 1200 1200 13.03 15.00 IS00-2S0

AgrocorwPN I ITOOCO 80,00 
'500 77.2? 8000 76.00 86

AlpargataaON 130000 -UIOO 421.00 42131 426.00 42500 .0..'

AmaloniaOH 10000 9000 8000 90.00 9000 9000

Mímica Sul PN 192 .. S64O000O 2» 240 2,47 261 2.60 -64

America Sol PNP92 ... 29100000 2JO 2.40 2.44 2.60 246 '20

AqualacPN 3326000 6.01 5.00 500 601 500

AracrujON 3000 1700000 1700000 1723333 17 600.00 17500.00 »6.0

AracrurPNB 142000 1590000 1685000 16077.46 16 11000 16110.00 • 2,4

AmoOoPN 60000 140.00 14000 14003 14000 14000 >7(

¦ Bahia Sul PNA 5000 4200.X 420000 420000 4200,00 4J00.0O -

BanwnndBrCM 3.'000 230.00 23000 23000 230X 23000 -i:

Bamanorí Par ON 200 000 21000 21000 21000 21000 21000 '!.'

BanoCrinvON 2000 210000 210000 2 10000 210000 2100.00

Banòwranto»PN . 7000 1600.00 160000 1830,00 160000 180000 '3

BananPN- 90000000 16600 155.00 155.00 165.00 IM.03

BanoaoaON 900000 38\21 36 10 3611 3621 3610 » I

BrmwaPN 41300000 3600 37.81 1128 38.60 38.00 -

BapmtaSriPN lflox 860.00 8600C 878JJ «OOOO 900.00» 9

BaromaPN 2rjcoi74oooroií4ororoiraoooooi'4onoroi74(iocoo

I^MgokknarrPN 630000 170000 170300 1 74S03 1750.00 175000 • 9.

¦ tanga PN.. 700000 2» 2.10 2.50 2.50 2,50

¦'tSmtPStB . . 1700000 17.00 17.00 17,00 17.00 1700 -

'ercWt.PNB 1500000 

3400 3400 4080 4200 4200-31

•ftobraaPNA 5OO00 95.00 66.00 6600 fifS.00 8.00

JomlirtPW 4600000 
128.00 1281X) 137.96 l*SW 13600 • o

*Braaa«-oC»t 4IOO00 
2(1500 28200 26486 28501 2«0i -1

*ra»coPN 5860000 31000 30600 307.16 31000 3CÍ0O !

ÍBradancowoN 300» rreoo SariOO 33500 J360-, 3*00

e>acM«CO Sr» PN . 6OO00 316.30 336.00 JTBil 34051 J»301 »1

BianroaPfl 4740000 110000 105000 1099.41 110000 105000 -2.9

UraulON aOOOO 34M00 334.00 33742 31301 34000 »

BrasilPN 16370000 36000 34000 353.07 36000 35201 -03

B*i«nwtcPN 1300000 4Ü&00 4«>CO «6DÔ 41000 41000 * 72

a Caomi M«1»l PN 640000 51000 526O0 530 38 54000 540O0 -

CambociPN 2000 I30.CO 13000 13000 13300 13000 -

CaMJSil.aPN 26000 ISO 2.90 3.16 320 290 93

O-migPN 60 703000 1Í.50 17» 17,69 16,00 17 80 -4 7

CenpPN 60000 160000 I6C003 1600,00 160000 160000 <¦ 12

CmalPN ... I700CO0 41.00 4100 41,00 41.00 4100 -25

CruipocoPN 600 0X 2.80 2.80 2.60 280 2.80 -66

CrnireoAlimliN 100000 1700 17.00 1700 17.00 17.00 »&2

C,H«,noPN 10000 90000 9CO00 90000 900.00 S00O3.1IÍ

CK.1PH ...... 680000 1080.00 108000 1088.82 109000 I090O0 -0,9

Om G.IUC60 ON 2000 6O0OI 60001 600.01 60001 6OO0I l

CimtUtuPN IJ0000 I4EO.0O M&OOO 14M.0O 146000 14WCO *3b

Cmuirm Pelr PNA ... 100000 2.20 2^0 2-20 2.20 2,20 »

Co.«IConMPN 10000 500,00 50000 500.00 600O0 600.00 -

ColapPN 17 300000 SJOO 62.49 52.95 53,00 52.50 H.9

ConsIBWerPNU 700000 26.00 28.00 2600 2800 2800 -

ConsulPN 30000 2550.00 265000 2660.00 2650.00 266000 1,6

CoponnPNA 20000 2SO0.O0 250000 2560.00 260000 260000 »40

Corbdta CN . . - - 10COQ0Ü OflO Ü.f« 0.Ô0 0d0 0.80 *b.2

CosiguaPN 100 000 15100 Ibl (O 16100 15100 151,00 -2.6

Ci«IibnikPNI02 . .. 3600CO0 48.00 47.60 4781 4600 4600 '25

CromnrPN 1000 260.00 280.00 28O00 260CO 28000 -0,7

Crum.ro Sul PN 1000 27561 275.61 27661 275.61 27561 I

a Durma» PN 100000 19000 19000 190.00 190.00 19000 • 2.7

¦ Ebarw-PN. /0Ü0Ü0 160 1.60 160 1S0 160.6.6

EconomcoPN 350000 12000 10801 11931 12000 108.01 *0

EmtrotiriBONSI 1050000 J55O0 34500 347Í4 355.00 34500 14

EI*.r*ra.«PNBI9! ... 26590000 67000 56001 67449 688.0) 57600 • 3.6

ElumaPN (OíOOO 161.00 16100 «100 161.00 16100 »/,3

FmwnprPNANI 320000 100.01 «..00 9809 105.00 105.00*164

EncwonON ... 400003 9000 9000 91,75 9249 92.49.5!

EiicmkxiPN .. 8400000 92.00 92,00 9251 9300 9300 »2.1

EntmlaPN 270000 I«U0 16.90 1618 20.00 20.00 »6i

I Guimarães PN 160000 9500 9500 95.00 9500 9500 I

FNVPN .... tOOOOO 900 900 903 900 900 -

raroasaPN . ... 1000 112.00 112.03 11203 "200 11200-3?

IwioligasPN 6900000 820 800 804 8.20 820 »2í

farwulPN 282000 5J30 5*3 6.80 580 580»160

FitwmPN I66OD00 800 800 8.36 851 8.61-215

Ftxui Taurus PN 222400000 1.50 UO 161 170 1,66 H7.8

FnooWMPN ... 10000000 3600 3600 3Í49 37.W 37-50 -4,1

GurrjelPN 4000 75000 75000 7»j000 7M100 75000 •

Ourool Motor PN 32000 11100 1I1J0O 11100 111,00 11100-168

H«rcul«PN 56.-0O0 180 180 1.89 190 190 -

IlowoOrnonPN 30300 6&00 6»>00 65.00 6600 6500 -

Iguaçu Cala PNA 1500000 420 420 420 420 420.50

IrwoarPN-,,,„„ 246000000 247 2.46 261

iQCllCHrlUtfOnPN

UMangaPalPN ..

207030 349.99 J20.00 321.01 34999 33000 
•

100000 4200 4200 4200 42O0 42.00

500000 123000 123000 123003 123000 123000

500000 170000 165000 16T703 1 Í00O0 165Q03

30000 3JWU1 328000 328000 326000 328000

1S00OD 2980.00 296000 299400 3000.00 300000 
•

MáinfWj.nunn PN .

MafCOpokjCNB . ..

Ml-odos Jr PNB .

Mr»c5PaJoPN

Mo( Barbara PN„

200000 675 5.75 6.75 6 75 5/6 -05

5280000) 3,78 3,78 3.80 360 380 
-55

4O00 48030.00 4800003 4800003 4800000 48000.00

7C03 46000.00 4600003 46000.00 4600300 46000O0 • !.!

120 000 9300 9000 9000 90.00 90,00 -6,2

65IO0O 22500 22500 22500 2»»3 22500 »22

4200000 13 70 1370 14,00 14.10 14 10 -6.0

100000 41000 41000 41000 41000 41000 -5,1

30000 27001 27001 27001 2Í001 27001 »I8

200000 180 180 1.80 180 180-12.5

4067000 200 190 1S0 2.00 1.90 50

4000 2500 25.00 25,00 25.00 2500 *

I0OO3 2100003 2100003 2I0O000 2IO3O00 2100000 -50

700000 3500 3500 3500 3500 3500 -93

1481000 2200 22.00 22.01 2201 22.01 -00

967 rx 300.00 2S000 29051 300.K3

61000 610.03 61000 61000

Ovet*..PN 100000 360

OmPN 8000 1800

Cr..nmjPN .. 900000 1450

¦ Papal Sirruio PN INT I5O0O30 120.03

ParaOunaPN 3500000 17.00

('..(«nivaix-Tia Ct4 . 89*"lOO0O0 Bi.00

PoulFLwON 400000 3100

Pw*qmW,  166000000 0«

P.ir*gaoPN 102100000 090

Pttd^.w Ag» PN 1O0Ü000 2.1ii

Prt Mangjinri PN .... 40000 IO3O00

FMiobrasON 10000 9580.00

PtUrobraiPN 294000 1790000 I

PBtroTle.ON H1000 610.00

PurtonaíPN» 260000030 6500

IwPanONiNr ffltooo I74S9

PirelliON 300O30 16600

PirollipN 100000 206.00

Progra»» PH 298203030 0.48

QuimicOaralPN 21039 1500

RMlON 360003 5503.00

BenlCialnvPN 8000 180OW

FVuiComPNe 2000 203000

FtnalConaPNO 1000 2000.00

F4MICor»PNE 1000 2000,00

noairjonaPNF 7000 2)0000

HmlDeinvON 23000 6001,00

BeolOermPN rorooü 602000

f*ttr»tPart0N ?000 166001

«.ulPaiiPN* 2C03 210300

I1».i! rvi PNl) 20» 2100 00

BacruaulPN 150O» 1500

H«*ipAiFN 200000 205

«aillmmfi 17030 8300OOD

KwOuanybaPN 100000 3O0

FV«»aI«sl 70030 180100

14 58 15,00

11907 12000

95800» 958000 959000 9 6801X1 •

7 700,00 17 86292 18 10000 1800000 •

61003 518.20 530 OO 530.00 »

650.00 810.00 65000 850.00» 1

8300 6385 65.00 63,00

17499 17499 176.00 176.00 •

1&5.00 19333 20000 20000 •

20500 20503 20600 205.00

1500 1500 1500 ISCO •

5300.00 547143 5500.00 5300.00 
•

166101 16/6 96 IffWOO 1676.00 *

160000 160000 1EO000 IE0QOO

I9OO0O 1950.00 2000.03 190000

200000 200000 200000 200300 •

200000 200000 2000.00 200003 •

2X1000 2328.6? 2100,00 2S0000-;

600100 6348.13 628000 »10500 
• l

600000 bÜft.S2 630000 620000 ?.

185001 1860,01 1850.01 185001 •;

2KX30O 217X3.00 2100,00 210000 
•

2WO00 2100.00 210000 2 «000 •

1500 157» 1699 Síiai

m S»«*aCooco« r*

SMQfrmaPNB .

12 500000

&í)tO»ncoPN 

SoomCiuiON ..

S*j<J.im«.ís ON ...

&jpm-iflfa CN ¦',..

5upftf gjwíxss PN

10000 -1320000 K

220000 11000

50O3 33C

0 310000 3100.00 3 10001 -n-

U 43 203 00 4320000 43200.00 • 0..

3.05

H-IÜCompoONINr , .. 1000 2360O

Uti B Campo PN INT 1000 237,09

Tr**rasONr92 56400000 7000

loUrparON 122000 30203

TetofjONINT t&OOOO 60,00

IiKoilPNINT 60000 13000

rmrod on wr 5110000 47000

T«<«oPNlNT 5970000 730.03

IranaparanaPN 13000 I30O3

trixisaPN 533000 650

¦ Ucar Cirbon ON 4CO0O0 41 (O

:a0NI92 I9O3000 375.00

PNB2 4I2000O3 478.00

115.72

330100 3301.00-10.0

2360O 23600 »I7

237.09 237.09 »0.8

7300 7100 +90

114.00 »80

302.00 304.48 306.00 302.00

52000 56158 600.03 58903 
•

75.78 77.19 8000 76.78 ¦

130.00 14503 160.00 1SO.00

39000

37500 -

30700 •

¦ WaUel Fuml PN

Concordatárias

EogeívaPNA ,. .. ÍOOÜO

Fo.«PN 4056OX)

MmngBnnqPN ... »O30

M*J4WrlON »0O)

Termo 30 dias

Opções de compra
atm. «., maa. im. Osc

25M 2319 2300

474000X10 MO 6 20 680

47803 OOJ J,0fJ 1% 3.S0

1009393(1 -1.14- '•.-.» 115
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BC garante

que credores

pagaram IR
BRASÍLIA — O Banco Central

divulgou ontem nota à imprensa

na qual nega que sejam lautas-

mas os comprovantes de paga-
mento do Imposto de Renda so-

bre os rendimentos da divida

externa brasileira, enviados aos

credores externos.
"No 

caso dos contratos firma-

dos pelo Banco Central do Brasil

com credores sediados no exte-

nor. os impostos devidos, na for-

ma da lei brasileira, foram efetiva-

m e n i e r e c o 1 h i d o s, c o s

comprovantes de recolhimento

(Darfs), entregues aos credores,

como contratualmente ajustado."

O Banco Central informou ainda

que, além das copias dos Darfs

entregues aos credores, tem em

seus arquivos as cópias dos che-

quês usados para o recolhimento.

O Internai Revenue Service (o

Leão norte-americano) alega

que os recibos entregues pelo
BC, apresentados pelos bancos

cm suas declarações de renda,

referem-se a impostos que ja-
mais foram pagos,

Por isso. o Riggs National

Bank. de Washington, está sen-

do acionado pelo IRS para pa-

gar USS 1,5 milhão em impostos

ao erário americano. A institui-

ção apelou ao Tribunal dc Im-

postos para evitar a cobrança c

outros 300 bancos podem estar

na mesma situação.

Ouro sobe 1,32% e o

dólar vai a Cr$ 8.150
SÀO PAULO — A dúvida sobre a

política do Banco Central — para

que o mercado financeiro forme as

taxas de juros do início de novem-

bro, que vão resultar na TR do

próximo mès — está provocando

expectativas divergentes entre as

principais mesas de operação dos

bancos. Nào há consenso em rela-

çào a inflação, á TR ou à taxa de

juros de novembro. A insegurança

provocada por essa gama de indi-

cadores ainda nebulosos leva pro-

fissionais a questionar a existência

da TR. Os bancos trabalham casa-

dos, ou seja. captando e aplicando

recursos de mesmo prazo e moeda,

para fugir de prejuízos por conta

de um erro de cálculo.
"Para os bancos, o mais racio-

nal é trabalhar bem casado", afir-

ma René Aduan, diretor financei-

ro do Banco Real. 
"Agora, 

para
os independentes, o momento e

perigoso para comprar papéis fc-

derais." Embalados por essa

preocupação, os bancos continua-

ram a trabalhar com taxas de ju-

ros fortes para uma inflação esii-

mada entre 23% e 25%. As taxas

dos CDBs oferecidos pelos bancos

foram dei.603% ao ano.

O grama de ouro na Bolsa de

Mercadorias &. Futuros encerrou o

dia a CrS 88.300. com alta de

1,32%. O dólar paralelo fechou pa-

ra venda a CrS 8.100 e compra. CrS

8.000. Pela Andima. cotações mé-

dias no Rio ficaram em CrS 8.150

(venda) c CrS 8.000. O dólar tlu-

tuante foi vendido a CrS 8.050 e

comprado a CrS 7.900. O dólar co-

mcrcial foi vendido a CrS 7.510.50 e

comprado a CrS 7.510.00.

Delano se defende
Newton Cordeiro, advogado

do corretor Franklin Delano, afir-

ma que seu cliente nunca foi indi-

ciado cm qualquer inquérito sobre

a perda de USS 720 mil que o

investidor paraguaio Carl Axcl

Piroh teve em aplicações efetua-

das por intermédio de Delano no

mercado de capitais brasileiro.

O inquérito foi aberto na 3a DP

com base em petição do advogado

de Piroh. Sérgio Mazzillo. Segun-

do Cordeiro, 
"o inquérito é fruto

de uma evidente tentativa de co-

brar indevidamente um crédilo

inexistente, fato que se afigura

criminoso, porque já foram apu-

rados pela policia de Sào Paulo".

O advogado de Delano du ainda

que 
"o Ministério Público dc Sào

Paulo, ao excluir Franklin Delano

de qualquer responsabilidade pe-

nal. requereu o arquivo do inqué-

rito. afirmando inexistir apropria-

çào indébita ou estelionato"

Abrapp quer
mandato em

fundações
BRASÍLIA -- O presidente da

Associação Brasileira de Lrntida-

des Fechadas de Previdência

Privada (Abrapp), Mizael Mat-

los Vaz. defendeu ontem a exis-

téncia dc mandato para os presi-
dentes dos fundos de pensão
como forma de eliminar as pres-
soes políticas. 

"A 
prática tem

mostrado que os dirigentes estão

sujeitos a pressões da empresa

patrocinadora, muitas vezes

ameaçados com demissões, na

hora de decidir como aplicar os

recursos do fundo", afirmou o

presidente da Abrapp.

Como exemplo citou o caso

do ex-presidente do Banco Cen-

trai, Ibrahim Éris. que determi-

nou ao fundo de pensão do BC.

a Centrus, a aplicação de USS Kl

milhões em Certificados de Pri-

vatizaçào. que. segundo ele, deu

prejuízo de USS 5 milhões.

Mattos Vaz esteve ontem com

o ministro da Previdência So-

ciai. Antônio

Britto. para fa-

lar sobre as

Telebrás susta emissão

das ações das afiliadas
BRASÍLIA — A Telebrás cance-

lou a autorização dada às suas

empresas concessionárias para
emissão de ações próprias. A par-
tir de agora, a própria Telebrás

volta a emitir papéis em seu nome

em favor dos compradores de li-

nhas telefônicas, O anúncio foi

leito ontem às bolsas de valores

através do Comunicado n" l(>. As

empresas Telerj (RJ). Telemig

(MG) e Telepar (PR) serào as úni-

cas a emitirem ações, porque já

comercializaram linhas cujos con-

tratos previam o repasse, aos no-

vos assinantes, dos seus próprios

papéis. O contratos firmados a

partir de agora darão ao assinante

direito de receber ações da Tele-

brás. e nào da controlada.

A empresa decidiu também

»uspender a venda de ações aos

assinantes — a medida deverá ser

adotada no início dc 1993. Fm

troca, a empresa fará, em nome

dos compradores, um depósito, a

titulo dc restituição, com carência

de 24 meses e em 90 prestações

mensais. O prazo para devolução

do dinheiro pago pela linha (hoje

em forma de ações da empresa)

será de sete anos e meio. O objeli-

vo da Telebrás é interromper a

expansão da sua base acionária.

O diretor de Relações com o

Mercado da Telebrás, Iran Si-

queira Lima. recebeu ontem auto-

rizaçào da CVM para lançar

ações da empresa no mercado se-

cundário norte-americano, atra-

vês da emissão de ADR (Ameri-

can Depositary Receipt). O Banco

Itaú fará a custódia dos papéis

negociados no exterior.

Bolsas sobem 3,9%

aplicações. Mattos Vaz

As bolsas operaram em alta

por todo o dia de ontem, eufóri-

cas com o leilão de privatização
da Acesita e com a possibilidade
de o governo Itamar Franco con-

seguir aprovar até o final do ano a

reforma fiscal de emergência. Foi

o que explicou o ex-presidente da

Associação Brasileira dos Analis-

tas do Mercado de Capitai»

(Abamec). Robson Pacheco, No

Rio. o IBV fechou nos 15.106

pontos, com alta de 3.9%. es

operações de CrS 69,4 bilhões.

No pregão nacional, o índice

Senn subiu 3.5%, ficando nos

15.476 pontos, e o movimento ai-

cançou CrS 75,7 bilhões. Em Sào

Paulo, o Índice Bovespa encerrou

nos 39.194 pontos, com incre-

mento de 3,3%, e volume de CrS

400.1 bilhões. Robson Pacheco

acredita que o mercado de ações

reencontrou o caminho da alia.

com as bolsas podendo subir ate

100% nos próximos 30 dias.
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Congresso prepara projeto de reforma fiscal
n Governo atribui responsabilidade de elaborar proposta a parlamentares e pede que ela seja aprovada até dezembro
'/ 

BRASÍLIA — 0 governo decidiu
¦lassar 

para o Congresso a respon-

sabilidade de preparar uma propôs-
tu de reforma fiscal para equilibrar

á's finanças públicas. O ministro cia

Economia, Gustavo Krause. comu-

iijcoii essa decisão, ontem, aos par-

lamentarcs da Comissão do Ajuste

Fiscal e pediu que a reforma seja

aprovada ale o Rm do ano.
"O 

ministro disse que o governo
será um braço da comissão e os

técnicos da receita trabalharão com

os deputados. Foi uma sábia deci-

sào", elogiou o deputado Luiz Ro-

berto Ponte (PMDB-RS), aulor de

uma das propostas que está sendo

discutida na comissão. 
"O 

Congres-

so será diretamente responsável pe-
lo ajuste e indiretamente pela politi-
ca econômica", afirmou o secretário

da Receita Federal, Antônio Carlos

Monteiro.

O acerto de Krause com os depu-

tados prevê que o relator da comis-

são Benito Gama (PFL-BA) vai re-

digir um texto básico sobre a

reforma até quarta-feira, quando a

proposta será colocada em discas-

sào com os parlamentares da comis-

sào. Antes disso, na segunda-feira,

os técnicos da Receita Federal apre-

sentam ao relator os cálculos sobre

as mudanças na arrecadação, com a

nova estrutura tributária que está

sendo montada por Benito Gama.
"Devemos 

aumentar a arrecadação

com a redução do número de im-

postos c da carga tributária. O meu

parecer, no entanto, deve resultar

tio consenso, porque precisamos de

302 votos na Câmara", explicou o

relator. E que as emendas à Consti-

tuiçào dependem dc aprovação de

três quintos dos deputados e dos

senadores, em dois turnos de vota-

ção separados.
'"Aprovaremos 

o parecer na co-

missão até o dia 15 de novembro.

Vota-se em plenário do dia 20 ao

dia 25 e depois a proposta vai para
o Senado, que precisa de 25 dias

para votação. Até dezembro, a re-

forma estará aprovada", disse, oti-

mista, o presidente da comissão. Jo-

sé Dutra (PMDB-AM).

A proposta de Benito Gama in-

clui sugestões apresentadas nas sete

emendas encaminhadas à comissão,

inclusive a que foi enviada pelo go-
verno Collor. 

'"A 
proposta de Beni-

to. aparentemente, está voltada pa-
ra a necessidade de simplificação e

redução do número de impostos c

ila carga. Se for esta a reforma, o

PDS aprova", adianta o deputado

Fetter Júnior (PDS-RS), da Comis-

são de Economia.

Os parlamentares de diferentes

partidos têm divergências quanto às

alterações, mas na sua maioria con-

cordam que o ajuste deve ser par-
ciai, mas já incluindo pontos da re-

forma profunda que será discutida

na revisão constitucional em 1993.
"E 

impossível uma reforma ampla

que discuta o papel do Estado e a

competência da União, dos estados

e municípios, mas há uma conver-

gência dc que ela deve encaminhar a

revisão constitucional nessa área",

afirma o deputado Aloizio Merca-

dante (PT-SP). que elogia a inudan-

ça de metodologia do governo.
"Pela 

primeira vez nào teremos

um pacote fechado, mas uma dis-

cussào transparente da qual a socie-

dade poderá participar"', disse. O

líder do PSDB na Câmara. José

Serra (SP), nào quis falar da decisão

do governo, mas o presidente do

partido, Tasso Jereissati. foi o pri-
meiro a defender uma reforma am-

pia e nào um ajuste parcial. 
"Nào

podemos fazer mais um remendo

fiscal de fim dc ano que so tem

aumentado a recessão e reduzido a

receita", sentencia Benito Gama.
"Vamos 

tentar aprovar a reforma

mais ampla possível", completa o

deputado Carrion Júnior (PDT-

RS).

Gama propõe mudanças fiscais
BRASÍLIA — O relator da co-

missão parlamentar do ajuste lis-

cal. deputado Benito Gama (PFL-

BA), vai propor o fim da contri-

buiçào providenciaria sobre

salários, a vigorar já a partir de I"

dc janeiro òo ano que vem, On-

lem. depois dc encontro Gustavo

Krause, ministro da Economia.

Benito informou que vai sugerir à

comissão que o Imposto sobre

Transações Financeiras (1TF, o

jmposlo sobre cheques) seja per-
iminente e vigore já em 1993,

substituindo, além da contribui-

ção providenciaria, PIS Pasep.
"contribuição 

sobre lucro liquido

das empresas e Imposto sobre

Operações Financeiras (IOF). as-

sim como Finsocial (este terá ali-

quota zero. mas nào será extinto).

Como sugere o deputado. 30% tia

arrecadação do ITE" serão repas-

sados aos estados.

O relator pretende ainda pro-

por uma mudança importante no

Imposto de Renda das pessoas ju-

rídicas: o fim de isenções para mi-

cro e pequenas empresas e a intro-

dução dc três alíquotas, como é

feito com os assalariados. As em-

presas seriam taxadas em 15%,

18% e 25%, dependendo do lu-

cro. o que significa uma redução

na carga tributária. Atualmente

existe uma alíquota básica de

30%;, com adicionais de 5%. 10%

e 15%. 
"Hoje 

o IR das pessoas

jurídicas vai a 55%, um percen-
tua] tão alto que todo mundo faz

tudo para reduzir o lucro e. con-

sequentemente. o imposto de ren-

ila a pagar", explica ao relator.

Gama quer alterações nas ali-

quotas s\o IR de pessoas físicas,

com a introdução dc uma terceira

faixa — seriam dc 8%, 15% e

22% (ou 25%). contra as atuais

faixas de 10% e 25%. Garantiu

que não será reduzido o m\el de

isenção de mil UFIR (CrS

3.867.160,00).
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Krause com Benito: repassando a responsabilidade pelo ajuste

EUA rejeitaram idéia
Ml ION IIORITA

São PAULO — O Federal Re-

serve (FED), o Banco Central dos

Estados Unidos, considera a cria-

ção de um imposto como o ITE

um instrumento provocador de

mais inflação; desvalorização óo

valor real do cruzeiro em relação

a outras moedas; desvio das liqui-

dações financeiras de algumas

operações para o exterior provo-
cando desemprego para o setor

bancário: concentração no setor

financeiro; e geração de maior

ineficiência econômica. As con-

clusôes fazem parte de estudo pre-

parado pelo FED para a Comis-

sào de finanças do Senado dos

EUA. que examinou a possibili-
dade de criação do Par I ser Fee,
ou o equivalente a proposta do

III.

Depois da leitura do trabalho

do FED, o Senado americano re-

jeitou a idéia em 1986. A proposta
inicial de lançamento c\o [TF

americano sugeria uma alíquota

de 0.05% sobre todas as opera-

çòcs financeiras realizadas nos

EUA. Anualmente, o mercado li-

naneciro americano gira USS 220

trilhões, cinco vezes o PIB brasi-

leiro. Com a aplicação do impôs-

to. o Tesouro arrecadaria USS

110 bilhões por ano.

Comissão quer
gastos menores
BRASÍLIA — A Comissão

Executiva da Reforma Fiscal,

coordenada por Ary Osvvaldo

Mattos Filho, entregou ao go-
verno proposta de reformulação

nos gastos federais que poderá

proporcionar á União economia

de até USS 5.7 bilhões ao ano.

As ações compreendem a Irans-

ferência de encargos aos estados

c municípios e a extinção de ór-

gàos que fazem com estes uma

intermediação ineficiente, como

Legião Brasileira dc Assistência

(LBA). Central de Medicamen-

tos (Cerne), o Ministério da Ação

Social (transformado em Minis-

lério do Bcm-Estar Social), c

Fundação de Assistência ao Es-

tudante(FAE).

As atividades sociais desen-

volvidas por estes órgãos, como

merenda escolar, material didáti-

co c obras de saneamento seriam

transferidas para os estados e

municípios, recebendo apoio di-

retamente do governo federal. A

distribuição de verbas, no entan-

to, passaria a ser feita automati-

camente, de acordo com critérios

técnicos e objetivos previamente
fixados, acabando com as práti-
cas clientelistas.

O documento alerta que a re-

formulação dos gastos federais é

indispensável ao sucesso da re-

forma fiscal, pois as medidas de

saneamento nào podem restrin-

gir-se á melhoria das receitas. O

texto lembra que boa parte da

origem dos desequilíbrios atuais

estão na Constituição de 1988,

que fixou uma detalhada parti-
lha de receitas, mas deixou um

nebuloso quadro de repartição

dc encargos, com várias ativida-

des sobrepostas entre União, Es-

tados e Municípios.

Além de continuar responsa-

vel pela maioria das tarefas ante-

riores. a União perdeu receitas,

com a extinção dos impostos ún-

cios.

CEF se desgasta e perde poupança
SÃO PAULO — A Caixa Eco-

nômica Federal registra, em outu-
bro, captação negativa dc pou-

pança da ordem de CrS 280

bilhões. Ou seja. houve mais sa-

quês que depósitos. De acordo

com o mercado financeiro, isso

ocorreu por conta da perda de
¦ imagem causada à instituição de-

vido ao envolvimento do ex-presi-

dente da CEF Álvaro Mendonça

na CPI que resultou no impeach-

mem de Fernando Collor. Mas a

CEF está numa situação ainda

mais complicada. 1 Ia noticias de

que está devedora em CrS 5 tri-

lhões em linhas de socorro fome-

cidas pelo Banco Central e de que

estaria prestes a enfrentar uma

Comissão Parlamentar de Inqué-

rito (CPI) para investigar admi-

nistração irregular.

Mesmo assim, a composição

da nova diretoria está sendo pre-
cedida de um tiroteio de grandes

proporções no corpo funcional da

instituição, resultado da decisão

do presidente Itamar Franco dc

colocar no comando somente fun-

cíonários de carreira da ativa. Pa-

ra obter apoio político para serem

nomeados nos cargos, os que dis-

putam a diretoria estão ofereceu-

do a parlamentares a promessa de

tratamento privilegiado na libera-

ção de verbas.

O presidente da CEF. Danilo

de Castro, já reclamou com o mi-

nistro da Fazenda, Gustavo

Krause. que lhe transmitiu o se-

guinte recado do presidente Ila-

mar Franco: 
"Todas 

as nomea-

çòcs serão retardadas por conta

da pressão formada por políticos

para indicar seus preferidos para
os cargos de diretoria." A dis-

puta das vagas está mais acirrada

entre seis pessoas. Os três direto-

res demissionários da CEF, per-
tencentes à gestão de Álvaro

Mendonça, estão na briga e que-
rem ficar. Sào eles o diretor de

operações Celso Camargo, indica-

do para o cargo pelo dono da

Rede OM, José Carlos Martinez;

o diretor José Carlos Guimarães,

marido da amiga da ex-primeira

dama Rosane Collor, Eunicia

Guimarães; e o diretor adminis-

trativo Carlos Siqueira, no cargo

por interferência do grupo de par-
lamentarcs baianos no Congres-

so

Disputam com os que querem

permanecer nos cargos, os supe-

rintendentes regionais de Bauru

(SP), Flávio Jussiani; de Campi-

nas (SP), José Aírton; e dc Ubera-

ba (MG), José Carlos de Mattos.

O comportamento dos dois gru-

pos é idêntico. Os atuais diretores

demissionários que querem per-
manecer nos cargos estão fazendo

articulações junto a funcionários

e políticos amigos. Para os politi-
cos. prometem, em troca de m-

fltléncia a favor de seus nomes,

liberar sob regime de urgência la-

turas dc empreiteiras amigas.

Outro tipo de barganha oferc-

cida: quem assumir a diretoria ad-

ministrativa garante avaliações

vantajosas para a compra de imó-

veis pela Fundação dos Funcio-

nários da CEF (Funcef). Os supe-

rintendentes que aspiram subir na

carreira realizam o mesmo tipo de

articulação.

O CIRCUITO DA FORMULA 1.

Dê uma parada na banca mais próxima e fique por dentro de tudo o que está

acontecendo no mundo da Fórmula 1.
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Um jornal acima dc qualquer suspeita

BANERJ

NOSSO Ba4NCO
NOSSO NJERDE

Câmaras setoriais
O ministro da Indústria e do

Comércio. José Eduardo Andra-

de Vieira, preside na próxima
terça-feira a primeira reunião das

câmaras setoriais no governo
llamar Franco, e tratará da si-

tuaçào do setor farmacêutico,

que se tornou obsessào do presi-
dente desde os tempos em que
era o vice do presidente afastado

Fernando Collor. A principal

queixa de Itamar e com o custo

dos medicamentos de uso pro-
longado. Até o final da semana

serão realizadas reuniões com os

setores de comércio, higiene e

limpeza e automobilístico, os

dois últimos já beneficiados com

acordos que resultaram em redu-

ção de impostos e dos preços

para o consumidor.

Abraciva
A antiga equipe econômica

aos poucos vai-se colocando no

mercado. Ontem. José Gregori.

ex-chefe de gabinete do ministro

Marcilio, anunciou que está as-

sumindo o Conselho de Ética da

Associação Brasileira de Comer-

dantes e Importadores Autóno-

mos dc Veículos Automotores

(Abraciva).

CBIC e a reforma
A Câmara Brasileira da In-

dústria da Construção (CBIC)
manifestou seu apoio à decisão

do presidente Itamar Franco de

promover já uma ampla refor-

ma fiscal, abandonando o pro-

jeto do ajuste de emergência. O

presidente da CBIC. Marcos

SanfAnna disse que os cons-

trutores nào sào contra à cria-

ção do ITF

Sonegação
A ordem na 7o Região Fiscal

da Receita Federal, que abrange

Rio de Janeiro e Espírito Santo,

é apertar o cerco contra à sone-

gaçào c á inadimplência. De ja-
neiro até setembro passado, a ar-

recadaçào da Receita Federal já
cresceu 8.4% em lermos reais,

enquamo a arrecadação global
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desprezo pela qualidade
Americano denuncia que empresas não se preocupam em melhorar produtos

Terceirização domina

região do Grande ABC

GILBERTO SCOFIELD JÚNIOR

O americano Pelcr Scholtcs,

consultor senior da Joincr Asso-

ciates Inc. e um dos maiores espe-

cialistas internacionais em quaü-

dade e trabalho em equipe, não

tem papas na lingua. Scholtcs

chegou na terça-feira passada ao

Brasil para uma série de palestras
e visitas a empresas disposto a

colocar os pingos nos is sobre o

tema que mais gosta de falar:

qualidade. Mas que nào se espere

palavras amenas. 
"Se 

no mundo

desenvolvido, apenas três entre

II) empresas aplicam efetivamen-

te algum programa de qualidade,

imagine no resto do mundo", dis-

para.
É isso mesmo. Do alto de sua

posição de autor dc besl-sellers

mundiais em gestão empresarial,

o especialista se irrita com todo o

modismo em torno da palavra

qualidade. 
"Do 

discuso à prática

ainda há um abismo", enfatiza. E

acrescenta que o assunto ainda

nào tomou corpo na maioria das

organizações por medo dos pró-

prios dirigentes destas empresas.

Aplicar um programa destes é

orno admitir que, até então, nada

loi feito para melhorar o processo

produtivo da empresa", explica.

Tim suas conferências. Scholtcs faz questão

de observar que nào se fa/ qualidade sem

ouvir clientes e empregados. E determina:
"Menos 

de 15% dos problemas de uma

organização dizem respeito aos trabalhado-

res. Os 85% restantes têm seu foco nos pio-

cessos que dependem diretamente das gercn-

cias médias". Ele explica que. antes de se

aplicar qualquer programa de qualidade, a

empresa deve se debruçar sobre as exigências

Scholtcs aconselha Brasil a investir mais em qualidade

de seus consumidores, tirar informações dai e

criar meios de se consertar de forma definiu-

va os gargalos detectados. A tarefa nào é fácil

e geralmente dura mais de três anos.

Para o Brasil, pais que Scholtcs visita pela

primeira vez e sobre o qual nào conhece nada

em termos de programas de qualidade, um

conselho: 
"O 

Brasil não tem como sair do

buraco se nào for através da qualidade. Foi

assim no Japão depois da guerra e nos Esta-

dos Unidos depois da depressão."

Frases polêmicas de Scholtes

"Buscar qualidade é. antes de mais

nada. fazer consumidores satisfeitos."

"A maior resistência à qualidade

vem da cúpula de dirigentes da empre-

sa. E não é à-toa, Aplicar um método

de qualidade significa dizer que. até

então, não se trabalhou com toda a

eficiência. E imagine um presidente de

corporação admitir isso."

"No geral, as iniciativas de qualida-

de vem do staff intermediário: técnicos,

gerentes, chefes de departamento, gente

que lida com o desperdício todos os

dias. A cúpula não se interessa porque

vive num mundo empresarial à parte. I:

o operariado mal tem tempo para de-

sempenhar suas funções."

"As empresas que mais aplicam pro-

gramas de qualidade são as multinacio-

nais. por razões óbvias. O resto é oá-

sis."

"Comprar um computador é nào

querer pensar em qualidade. O sujeito

deixa para a máquina responsabilida-

des que são suas."

"As empresas japonesas estào sem

dúvida à frente em termos de iniciativas

isoladas de qualidade. Mas quando se

pensa em qualidade levando em consi-

deração um país, pode-se dizer que os

Estados Unidos estào melhores."

"Quando vejo um dirigente de uma

grande empresa dizer que seu departa-

mento de inspeção e controle é perfeito,

sinto calafrios. Inspecionar é admitir que

se produz mercadorias e serviços com

j defeitos, o que é, por si só, absurdo."

SÂO PAULO — O fenômeno da

terceirização — no qual uma em-

presa contrata terceiros para execu-

tar serviços que considera distantes

de suas atividades fins — se alas-

trou pela região do Grande ABC.

De acordo com pesquisa feita junto

às comissões de fábricas de 11 in-

dústrias da região, pelo Sindicato

dos Metalúrgicos de São Bernardo

do Campo e Diadema, 55% da lim-

peza e fornecimento de refeições

não estão mais sob a administração

direta das companhias. As áreas de

manutenção estào 64% terceiriza-

das: 36% do transporte do pessoal

nào sào mais feitos pelo emprega-

dor; c 27% da segurança e enferma-

na também foram transferidos para

outras empresas.

A terceirização afetou igualmen-

te as áreas produtivas, como ferra-

mentaria e fornecimento de compo-

n e n t e s (27%); u s i n a g e m e

caldeiraria (18%) e gaivanoplastia

(9%). Entre os motivos apresenta-

dos pelas indústrias estào a redução

de custos, em média de 73%, o

ganho de 55% em eficiência e a espe-

cializaçào (36%). Conforme avalia-

çào do sindicato, apenas nessas 11

indústrias o número de dispensados

ficou em 2.946, além da eliminação

de 730 postos de trabalho.

Críticas — Entre as principais

críticas constatadas pelo sindicato

estào as diferenças de benefícios

oferecidos quando esses serviços es-

lào sob a responsabilidade da in-

dústria. Na transferência, adver-

tem. os empregados prestadores de

serviços recebem salários 91% me-

nores, têm 82% a menos de beneli-

cios e jornada 82% maior, além de

trabalharem em ambiente 82% me-

miista Citibank
-*¦ Carlos Mesquita — 19/5.

A agência de publicidade McCann Erickson

ganhou a conta do Citibank. que se desfez de

um casamento de 10 anos com a VS Escala

nesta semana. O banco queria uma agência de

porte internacional porque em 1993 — com

uma verba publicitária de USS 6 milhões para o

segmento de pessoas físicas — adotará uma

posicionamento mais forte, com uma estratégia

de marketing internacional.

Por isso, as agências Contemporânea. DM-9

e Paulo Geovanni. que estavam entre as selecio-

nadas pelo banco, perderam para a McCann. A

publicidade da área de pessoas jurídicas tam-

bém será transferida para uma outra agência.

Houve um desgaste no relacionamento entre

o banco e a agência de publicidade, que detinha

uma verba que variava entre USS 2 milhões e

USS 6 milhões por ano. embora em 1992 tenha

ficado um pouco abaixo deste piso. Há cerca de

1 ai?

Clemente: houve desgaste i I 
'.V 

Escala

15 dias. conforme conta o vice-presidente de

marketing do Cm, Dècio Clemente, o' banco

comunicou a VS Escala que estava em contato

com outras agências para resolver os problemas

de comunicação.
"Na 

\erdade. nosso relacionamento jà nào

ia muito bem neste último ano", comentou.
"Precisávamos 

tentar uma reciclagem na parte

criativa. Além disso, lemos necessidade de in-

formações internacionais do mercado", disse

Clemente.

Diante deste quadro, a VS Escala enviou

anteontem uma carta a direção do banco,

abrindo mão da conta. O vice-presidente de

operações da VS Escala. Carlos Alberto Cai-

mo. argumentou que havia divergências com o

banco sobre a filosofia na comunicação futura.
"Ou 

fazíamos um trabalho em que acreditava-

mos ou parávamos."

Imobiliárias tentam atrair Cotia terá rede ,(le

turistas argentinos ao Rio
Os argentinos vão ser bombardeados, na pró-

xima semana, com uma forte campanha publi-

citaria encabeçada pela Protel, pela Ipanema

2000 e pelo BarraShopping. Com anúncios em

rádios, jornais e televisões da Argentina, as

imobiliárias resolveram cruzar fronteiras para

conquistar turistas investidores.

Com isso, um simples pacote de férias de

verão poderá se transformar em uma oportuni-

dade concreta para que as construtoras cario-

cas saiam do marasmo de vendas. 
"O 

argentino

é hoje o maior consumidor do Rio", revelou,

animado, o diretor da Protel. Alfredo Lopes.

Para Lopes, muito mais do que incentivo ao

turismo, a presença de argentinos poderá trazer

novo ânimo às vendas de imóveis, hoje pratica-

mente paralisadas. 
"Vamos 

ler muitos lança-

mentos no início do ano e é preciso trazer o

investidor de fora."

Para isso, os argentinos terão hospedagem

nos apart- hotéis administrados pela Protel.

aluguel de carro garantido e desconto nas pas-

sagens aéreas. Visitas aos centros gastronómi-

cos do bairro, às instalações do BarraShopping

e à região da Costa Verde também estào previs-

tas. Na Argentina, a Anaidi. empresa especiali-

zada em turismo, cuida da distribuição dos

pacotes que, segundo estimativa do diretor da

Protel. deverão ser vendidos para mais de 1.200

argentinos.

Localiza se instala na Argentina
SÃO PAULO — A partir de 10 de novembro,

a Localiza, maior locadora de automóveis no

pais, instala sua bandeira na Argentina. Asso-

ciada ao grupo Socma, que, entre outras em-

presas controla a Sevel — fabricante da Fiat e

Peugeot no país vizinho — a Localiza terá três

agências em Buenos Aires e outras 42 (ran-

quias em diferentes cidades. O objetivo da

empresa, segundo seu presidente, Salim Mal-

tar, é obter a liderança desse mercado no prazo
dc seis meses. A partir da Argentina, a Locali-

za inicia sua internacionalização, processo que
deve abranger América do Sul e Europa —

onde inicia operações em 1993 —. totalizando

50 países nos próximos oito anos.

Este ano, os parceiros brasileiro e argenti-

no estào investindo USS 20 milhões. No pra-

zo de três anos, a expectativa é de que a frota

na Argentina tenha três mil carros e 80 agén-

cias. quando, então, os investimentos terão

somado USS 45 milhões. 
"Nossa 

estratégia é

montar agências em todas as cidades", diz

Mattar. 
"Nào 

temos interesse em agir como

as multinacionais que se concentram em

grandes capitais."

Em setembro, ela desfez o acordo operacio-

nal que mantinha com a americana National

para alçar vôo solo. Essa. no entanto, nào será

uma regra daqui para a frente.

no seguro. Isso resultou, até agora,

em oito mobilizações contrárias à

terceirização na região do ABC.

A Volkswagen e Eord, além de

Mercedes-Benz e Maxion, fizeram

essas transferências praticamente

em todas as áreas nào técnicas. Na

Eord, também as áreas de tapeça-

ria, câmbio, freio, embreagem e di-

reção já passaram para as mãos di

terceiros. Na avaliação do sindica-

to. apenas na Volks Eord e na Mer-

cedes, dois mil empregados foram

prejudicados. Em muitos casos,

houve rcalocaçào do pessoal, como

na Volkswagen, que terceirizou as

áreas médica, enfermaria, manu-

tençào, limpeza, construção civil,

refrigeração e transporte, mas

transferiu funcionários para a usi-

nagem. montagem e logística.

Novas empresas — Alguns

ex-funcionários acabam montando

suas próprias empresas. Na Ma-

xion, que pretende ampliar essa

transferência para outros setores,

isso ocorreu com a área gráfica. Já

o CPD, transportes de produtos e

limpeza na Maxion ficaram para

outras companhias.

De 96 questionários distribuídos

ás indústrias locais, 76% responde-

ram que fizeram terceirização de

alguma área recentemente. O qua-

dro de pessoal nessas empresas caiu

em 40%, contra redução de custos

de 29% e aumento de eficiência em

27%. Do total de questionários,

31% das companhias responderam

que passaram as atividades terceiri-

zadas a ex-funcionários. Em outro

questionário com 104 empresas,

67% disseram que a terceirização é
'uma 

forte tendência.
Divulgação
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Tela c o dobro das convencionais

lojas franqueadas

e shopping próprio
SAO PAULO — Um dos maiores grupos no

setor brasileiro, hoje com um faturamento

anual de USS 950 milhões, está apostando na

diversificação. A Cooperativa Agrícola de Co-

tia (CAC), famosa por fornecer à Grande Sào

Paulo e principais capitais do pais mil toneladas

de alimentos mensais, anuncia oficialmente sua

intenção de íundar uma rede de lojas franquea-

das para a distribuição de seus produtos e de

transformar um antigo terreno seu no Largo da

Batata num shopping a ser construído em joint

venture com a Consultoria Empresarial Da La-

voro e com o A&B Associated Business Bank.

Serào USS 40 milhões investidos no empreendi-

mento. que tem um potencial de USS 350 mi-

Ihòes de faturamento por ano.

Segundo Minoru Takano. diretor superin-

tendente da cooperativa, esies dois planos estào

interligados. No futuro, o Cotia Shopping Cen-

ter. que traz a assinatura do arquiteto Ruy

Ohtake, o grupo contará com uma loja âncora

de 2.500 m; onde seus produtos serào vendidos

ao público. O seu perfil difere de um supermer-

cado tradicional, pois nào serào comercializa-

dos material de limpeza ou utilidades domésti-

cas. A loja, batizada de Day by Day. será a

primeira de uma rede de franquias.

O shopping terá três andares e dois subsolos

que somarão 33.500 nr de área construída.

Dois apelos importantes do empreendimento

sào um estacionamento para 1.300 veículos e

condomínio e verba publicitária até 40% infe-

riores aos cobrados na concorrência.

Sharp investe alto no

lançamento de nova TV
SÃO PAULO — Dos USS 4 mi-

Ihòes que a Sharp investiu para o

lançamento de sua nova linha de

televisores, que tem como destaque

um modelo de 33 polegadas, com

tela que mede o dobro do tamanho

das tradicionais, USS 2.5 milhões

estào sendo aplicados na campanha

publicitária. O primeiro anúncio

começou a ser veiculado esta sema-

na na mídia eletrônica, e compara

o tamanho da tela da nova TV ao

de um jornal aberto. Esta e a pri-

meira campanha que a agência

paulista DM9 realiza para o gru-

po Sharp, e deverá incluir também

anúncios na mídia impressa. A

conta da Sharp foi conquistada

pela DM9 em julho último.

Segundo o vice-presidente exe-

cutivo da Sharp. Nelson Worts-

num, este primeiro anúncio, que co-

meçou a ser veiculado na última

quarta-feira, inicialmente no eixo

Rio-Sào Paulo, é apenas um aperi-

tho, uma chamada antecipada do

novo televisor de 33 polegadas. A

campanha completa será deflagra-

da a partir de 4 de novembro, em

todo país. A Sharp — 
que completa

este ano a marca dc cinco milhões de

televisores a cores vendidos no Brasil,

é lider neste segmento, concorrendo

diretamente com a Phillips, cada uma

com uma faixa que varia de 20% a

22% deste mercado — está apostan-

do tudo em sua nova linha, para que

o Natal deste ano seja superior ao de

1991, quando a empresa acabou fi-

cando com grande parte de sua pro-

duçào estocada.

Otimismo — "Estamos 
após-

tando num bom desempenho este

ano. baseado principalmente na nova

linha, formada por modelos de 14 e

20 polegadas, e nela TV de 33 pole-

gadas". diz Wortsman. Segundo ele,

as vendas de TVs cresceram 20% em

setembro em relação ao mesmo pe-

riodo do ano passado, já como con-

seqüência das encomendas do comer-

cio para o final do ano.

O novo televisor de 33 polegadas

marca a entrada da Sharp na linha

de aparelhos de tela grande. O vice-

presidente da empresa afirma que

este segmento lem registrado gran-

de crescimento dentro do mercado

de televisores, tendo passado de

1,6% do total de aparelhos vendi-

dosem 1989. para 5.5% este ano.
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0 livro erótico de Madonna agita os EUA: multidão nas livrarias, concursos, protestos e até um 
'Você decide1 na TV

MÁRCIA FORTES

Correspondente

% OVA IORQUE — Beatas

¦ e cclibatários, orai! O
-Ir, 

* 
mundo está impregnado

dc sexo. Sexo explícito, sexo or-

giuco, sadomasoquismo, homos-

sexualismo, sexo para dar e ven-

der. No caso de Madonna, o sexo

é para vender, claro. Sex, o li\ro

de fotos das fantasias eróticas da

cantora, em que a reinante ceie-

bridade americana expõe sua libi-

doem polvorosa, baleu recordes

de venda em Nova Iorque anteon-

lem, quundo os primeiros milha-

ros de cópias do livro chegaram às

lojas nova-iorquinas. Já nas |iri-
ineiias horas do dia. jú havia filas
de lãs pelas calcadas.

"Sexo 
esta aqui", dizia unia

chamaiiva mensagem na vitrine

da livraria li. Dalton, no West

Village. Cerca de 150 mil cópias

de Sex — o livro, proibido para
menores, vem hermeticamenie la-

crado, embalado a vácuo em um

pacote prateado 
— foram com-

pradas na cidade neste primeiro
dia de vendas. Cada exemplar sai

por USS 49,95 (no câmbio parale-
Io. algo cm torno de CrS 400 mil).
"Esta 

é a primeira vez que vejo

clientes pagarem uma quantia tào

alta por um livro sem sequer vê-lo

antes'*, analisava Clymen/a Haw-

kins, gerente da livraria B. Dalton

da 5"' Avenida. 
"Só 

restam 40

das 400 cópias que recebemos pe-
Ia manhã", afirmava, ainda no

principio da tarde de quarta. Na

Buriles & Nobles. livraria situada

a poucas quadras da B. Dalton,

300 cópias de Sex foram vendi-

das nas quatro primeiras horas de

funcionamento da loja.
Não foram apenas as livrarias

que descobriram o prazer de ven-

der Sex, que reúne fotos assinadas

por Sieven Meisel, fotógrafo de

moda preferido das modelos Lin-

da Evangelista e Naomi Camp-

bell. A cadeia de lojas de discos

HMV lambem recebeu sua parce-
Ia' de livros. A enorme filial da

IIMV na Avenida Lexington.

aliás, declarou o MadtmmT.s day

(ou 
"o 

dia de Madonna") e pro-
moveu uma festa que incluiu um

concurso de sósias da Madonna.

um karaokê c a exibição em diver-

sos monitores do filme A'r; cama

com Madonna. Do ludo de fora

da loja. uma boneca de Madonna

feita de papelão, vestida apenas

eom jóias e ligas, tentava conquis-

tar os clientes. Dentro, sobre um

palco armado. 27 concorrentes,

gente de oito a 40 anos, dançaram

ao som da música Vogue, du-

blaram a megaslarc requebraram

como jrodiam, vestindo corpetes

provocadores e perucas louras. As

performances eram hilárias, in-

cluindo as de ires homens traves-

tidos, eom peitos dc papel, ligas e

traseiros de fora, jurando que
eram 

"meio-Madonna", Os pre-
mios eram cópias de Sex e exem-

plarcs do CD Erótica, mais recen-

te álbum da cantora. Em meio aos

engraçadinhos, desiacava-sc uma

jovem que. apesar de carregar pe-
Io menos dez quilos a mais que
Madonna. esforçava-se para con-

vencer o júri de que era uma boa

sósia, cantando, sensualmente,

Like a virgin.

Outra grande atração na festa

da HMV era a chamada 
"Cabina

dc confessionário do sexo de Ma-

donna". Mediante a contribuição

de USS 1, podia-se entrar numa

réplica de confessionário, ajoe-

lhar-se dianle de uma espécie dc

altar onde havia uma cópia aberta

de Sex e passar alguns breves mi-

nulos folheando o livro. Havia

também uma uma onde todos de-

positavam opiniões sobre a en-

quete 
"Será 

que Madonna foi

longe demais'.'". A festa eslava in-

do muito bem — com a HMV

lotada e lucrando alto —, ate que
alguém acendeu um barbantinlio

cheiroso (barbante que. queima-
do, cheira muito mal), espalhando

irrespirável odor na loja. Era um

sujeito respondendo 
"metafórica-

mente" à enquetc, que saiu dali

protestando: 
"Sim, 

ela foi longe

demais, o sexo de Madonna le-

de."
A controvérsia em torno do

lançamento de Sex também pas-
sou na TV. Vários telejornais

americanos mostraram pessoas
ora maravilhadas, ora revoltadas.

O Canal 2, por exemplo, pro-
moveu algo próximo ao Você de-

cide global: unia apresentadora

convidava os telespectadores que
acreditavam que Sex era 

"arte" 
a

telefonar para um determinado

número. Quem acreditasse que
Sex era 

"lixo" 
deveria ligar para

um outro. O resultado da enquetc

ainda nào foi divulgado, mas uma

coisa já é certa — Sex é puro
comércio. Cerca de USS 1,50 é

cobrado por cada impulso. Resu-

mindo: a América está pagando
nào apenas para comprar o livro,

mas também para expressar sua

opinião sobre ele. Seja lá o que for
— arte ou lixo —, julgando-se

pelas vendas nas livrarias de Ma-

nhattan. os admiradores de Ma-

donna devem andar dizendo em

casa, como ela, num Itit antigo:
"Papa, 

don't preacli" — ou "Pa-

pai, não pregue sermões."

Madonna em
desfile de
Jean-Paul
Gautier.{D);o
fotógrafo
Steven Meisel,
responsável

pelas fotos de
Sex (abaixo); a
disputa pelo
livro em Nova
Iorque; euma
das fotografias

da publicação

fi,

"Sim, 
ela foi

longe demais.
0 sexo de
Madonna fede"

¦ De um mani-
festante, numa toa-
ta de lançamento
do HVro em Nova
Iorque
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Pornô, mas
nem tanto

It"OVA 
IORQUE — E preciso

cortar o lacre da embalagem dc Sex

para se chegar até o livro, assim

como atualmente é preciso abrir um

pacote de camisinhas antes de se

chegar ao sexo. Só que no livro de

Madonna, sexo mesmo só acontece

no título. O resto

c insinuação. Para

as lentes do foto-

P^mTTB__

_____T".n- " -

grafo Steven Mci-

sei. Madonna

atuou em fortes

cenas eróticas,

mas sempre pro-
t e g e n d o - s c d e

uma maneira ou

outra do que po-
deria ser conside-

rado pornografia
autêntica. Ma-

donna não trama

realmente com

ninguém no livro.

Se está nua. o

parceiro (ou parceiros c parceiras)
está vestindo algo. e. se o parceiro
está nu, é Madonna quem está ves-

lindo uma calcinha ou um biquíni.

Isto não quer dizer que Sex nào

tenha o seu valor de choque. O livro

lida com praticamente todos os ta-

bus relacionados ao sexo, e Madon-

na se expõe como nenhuma eclebri-

dade jamais se expõs. masturban-

do-se para a câmera c simulando

cenas de sexo grupai c homossexual.

Sex é dividido cm seqüências narra-

tivas: Madonna amarrada a uma

cadeira com duas mulheres ski-

nheads beijando o seu mamilo; Ma-

donna com uma roupa de couro

negro, deitada cm meio a correntes;

Madonna vestida de gala em um

clube dc strip-teasc, rodeada j">or oi-

to homens que vestem colciras. Dc-

pois, Madonna aparece colocando

batom em um rapaz bem jovem em

um quarto de motel, c se exibe nua

na piscina com Isabclla Rossellini,

que, antes de tirar a própria roupa,

aparece vestida de homem abraçan-

do Madonna. Temos a seqüência de

Madonna com a supermodelo Nao-

mi Campbell e um negro musculosd

(com expressão blasé dc quem prelê-
riria estar em qualquer oulro lugar);

e Madonna no colo do rapper Va-

nilla Ice que sentava cm uma priva-
da. Tem Madonna até dizer chega.

As passagens escritas são extremai

mente eróticas, talvez o erotismo

mais genuíno do livro, apesar de os

textos serem carregados de rxinuxii-

chês. Escrevendo, Madonna confessa

suas posições preferidas na cama,

seus feticl.es, aclama os prazeres do

sexo anal. lésbico, masoquista c oral.

Sex c também um belo trabalho de

design, com sua capa dc alumínio

prateada c encardenação em espiral.

com os textos impressos de maneira

irreverente sobre as páginas. Algu-

mas fotos estão impressas no negali-

vo, outras aparecem lavadas em sépia

ou azul, rosa. laranja. Algumas jiági-
nas são dedicadas a seqüências dc

fotos recortadas e postas juntas como

em um mural de quarto. Além de ser

uma interessante demonstração de

arte gráfica, Sex apresenta o bom

trabalho fotográfico de Meisel. Entre

as fotos mais bonitas, está a que
mereceu uma página dupla no meio

do livro: uni dose do torso nu tle

Madonna virando uma cambalhota

de eoslas dentro d'água, num Ila-

grante que revela apenas suas coxas e

seu triângulo púbico. Ou melhor, pú-
blico. (M.F.)

ALFAIATE MÁGICO £
ATENDE A DOMICÍLIO camuai i calça» mi moiQA

Troca colarinho», punho,
ziper, moòeml*» gravata»,//,pj j ,r".
cerzido Inviaivel, etc. 
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Demais Estados

(021) 800-4613
Ligação gratuita
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DESIGNER DA

tWQvDl
VERÀO 93

BUzerdeCrepc 493.000

Blaz-er de Corguráo dc Seda 296.000

TubodeCrepe 317.000

Roupas para Festas VARES

SÁB. A PARTIR DAS 10 H.

Rua Vím. de rir.jj. 351 Tel.: 267-5943

FÓRUM DE IPANEMA

"Zc/i canta
Caetano."

-f' a Sab. 23 CO h
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—¦"a 19: JO Bartotomeu Milrc, 370 • 294*47
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rarf:
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AuBar
atVu>Ac*tÍaz

LAURAVALLEI"Cantando Vinícius" \
|"0 BRAZIL DE ARI BARROSO" Resen„:
I com Eliane Salek & Manoel da Conceição 259-1041

Í^HÉLIODELMIRO

JOHN PATITUCCI

jOEYCALDERAZZO
 Participação especial:

APRESENTA Carlos 
"Bala" 

Gomes

24 e 25 out-21 h

Sala Cecília Meireles
Ingressos à venda na bilheteria. Tel: 212-9714

Aceitam-se cartões dc crédito.

Realía-io:

<d
aeir.orte

JORNM.no nu s JB

Gasa _a GfeiRa • porcelana • cloisonne • moveis Rua do Catetc. 72 Rua Farine de Amocdo. 80/A
Tel!: 205*3818 íTel.: 267*7540.... 
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I TARIK DE SOUZA

Petardo baiano
O 13" Festival dc Jazz de Paris,

cm cena ate o final do mês com

escalados como o Modem Jazz

Quarlet. Charlie Haden e Her-

meto Pascoal, reserva mais um

petardo brasileiro na noite dc se-

gunda feira: o garoto prodígio do

violão, Nelson Veras, um baiano

de 15 anos elogiado por Pat Me-

theny. F.lc toca com o trio de Jeff

Gardner. Fiquem ligados.

Gal com McFerrin
Fechada a tampa do novo disco de

Gal Costa (Totó), produção dc Mazzola c

lançamento simultâneo previsto para no-

vembro aqui, na Argentina, Portugal c

Chile. Bobby McFerrin fez arranjo e par-

ticipaçào vocal cm Lazziest girl in town,

de Cole l'orter. Entram ainda Coisas nos-

sos. de Nocl, Tropicãlia, dc Caetano,

Cordas de oco. de Cartola, (num duo dc

voz c violão da cantora com o mando.

Marco Pereira). Caminhos cruzados, de

Tom Jobim e Newton I

Mendonça (arranjo dc

cordas dc Chiquinho

de Moraes). ÊdVxum j

(Gerônimo), servido

por base rítmica dos

Filhos dc Ghanc

baianos, e a nov

Raiz, dc .1. Veloso c

Roberto Mendes.

Sertanejo
sem butique

A resposta ao sertanejo de bu-

tique dos Leandro & Leonardos

da vida vem a cavalo: a Nova

Pesquisa e Asscssoria em Educa-

ção, que já lançou o Movimento

de compositores da Baixada Flu-

mmense prepara Da Quixahcira

pro berço do Rio, com flagrantes

de reisados, chulas, bois de roça,

aboios, sambas de roda e sambas

santo-amarenses.

Na boca do forno
Skid é o terrow

A caravela do grego Vangelis

chegou atrasada: sai só em novem-

bro sua trilha para o filme 1492- a

conquista do paraíso, de Ridley

Scott. , , ,

D lggy Pop assina três musicas do

filme American dreamer estrelado

por Faye Dunaway e Johnny Dep.

O 14 Bis lança em novembro seu

Io disco (contando duas coleta-

neas) com participação 
'especial do

ex-integrante Flávio Ventunm (Ro-

mance) e uma versão de Sá para Neil

Young (Os donos do mundo),

Tele gráficas

771-us'/*; c death melai hoje no

Garage Art Ctilt da Praça da Ban-

deira com as bandas Cavalast, Piss

Holes in the Snow e Doctor

Dcath.

? O poeta Tavinho Paes. 37 anos,

34 livros, 109 músicas, manda sua

performance na Utopia fan club de

hoje a domingo no Sérgio Porto.

?' Domingo no Som das Ondas

do Arpoador. toca a Conccrt Jazz

Band, de 23 componentes, da Uni-

versidade de Miami. com o solista

convidado Gary Campbell. No re-

pertório, Eliane Flias, Dori Caym-

mi eThelonioiis Monk.

? Retrospectiva de clipes da pro-

dutora 
'lhe 

View neste domingo

na Casa de Cultura Laura Alvim:

dc Ratos dc Porão a Engenheiros

do Hawaii.

O Guinga e Fátima Guedes encer-

ram com o show Delírio carioca o

Projeto Via Paulista, domingo, no

SESC Pompcia paulistano.

n A banda Fantasmas lança disco

de estréia dia 29 na Gypsy do

Lcblon.

? A comemoração dos 10 anos

do Circo Voador fecha dia 31 com

os lançamentos dos discos de

Marcelo Nova e Hanói Hanói.

Hoje tem Luis Melodia, amanhã

Léo Gandclman e dia 29. Gangre-

na Gasosa e Veneno Perfeito.

? Aos 19 anos dc carreira. Ncy

Matogrosso escolheu o Aquarela

Carioca para o II" show, As opa-

rênçias enganam, que estréia dia 29

no Canccào.

O Dirt, do Alice In Chains. chega

aqui cm novembro, comboiado pela

faixa de trabalho Wouid? rodando

nas rádios e na trilha sonora do

filme de Seattle, Singles. Alice abre

15 shows da turnê de despedida de

Ozzy Osbourne, a mesma que con-

tara com o nosso Sepultura.

? A propósito, em dezembro, o

Sepultura excursiona com o Mi-

nistry. Dica de uma fa: o nome da

banda é visto cinco vezes no filme

Pesadelo final: a morte de Freddy.

Confiram.

Todas de Toni
Guitarra dc swing brasileiro, influencia-

da por Jimi Hcndrix e Jorge Bcnjor. Tom

Costa (foto) supre a falta de disco novo

numa série dc shows com banda própria c

participações especiais de Tavinho Fialho

(baixo) e Ricardo Cristaldi (teclados).

Anotem na agenda: Rio Jazz Club (dias

27 c 28), People nas terças-feiras de no-

vembro, Pro-

jcto Som ilas

Ondas no Ar-

poador, dia 6

de dezembro,

Jazzmania

(dias 14 e 15

de dezembro

c Espaço Cul-

tural Sérgio

Porto cm ja-

neiro (dias 23

c24).

Eles con ti-

nuam querendo

provar que não

são só cabelos

& bocas. Cinco

covers de músi-

cas favoritas do

Skid Row che-

gam às lojas no

EP importado

B-side oursel-

ves. São elas:

Little Witig (Ji-
mi Hcndrix),

Psyclto therapy

I R a m o n e s),

Whai you're
doing (Rush),
Cmon and love

me (Kiss) e De-

I i v e r i n g t h e

goods (Judas

Priest), esta

com a partiei-

paçào especial

do vocalista do

Judas, Rob

Malford.

HORÓSCOPO Carlos Mi-sno

Brega digital
Gravado nos estúdios Moshc. dc 32

canais em Sào Paulo, com tecnologia

dc Primeiro Mundo, o novo disco dc

Amado Batista sai dia 25. precedido

pelo mix A vida cor-de-rosa. Na se-

quência, um Amado Batista en espa-

•/<•/, resumindo 17 anos de carreira. Te

cuida, Nelson Ned.

Circulado vivo
Em novembro sai em disco e home

video Circulado vivo, com cenas do Es-

pccial de Caetano Veloso na TV Man-

chete. No roteiro, uma retrospectiva

da carreira, covers de Bob Dylan (Jo-

kerman), Michael Jackson (Black or

white) Carlos Gardcl (Mana a mana) e

Roberto Carlos (Debaixo dos caracóis

dos seus cabelos) mais a inédita Amert-

canos, um rapoema que desvela a Ame-

rica off-Colombo e pós-Aids.

¦ CRUZADAS 
"

¦" r.riu S va

ÁRIES» -21/3 a 20/4

Fase que desenca-

deia questões que

estavam silenciosas ___ .

mas que aqora devem ser passadas a Um-

po com honestidade, profundidade e abso-

luta coragem. Como dominar a ansiedade?

Coloque suas dividas em dia. Ciúme,

TOURO» -21/04 a 20/5

De ho|e a 30 dias vo-

cê será convidado a

rever pela base a .—.

raiz das suas insatislações individuais e

qualquer tipo de desarmonia incutida nos

seus relacionamentos. Habilidade para li-

dar com o público. Convites

GÊMEOS» -21/5 a 20/6

Possível agressivl-

dade intorlor e von-

tade de dar o troco
®M

de torma imbatlvel a pessoas e situações

que não o valorizam adequadamente Con-

tra os latos nfio hà argumento, O dia lhe

pede velocidade e direção.

CÂNCER» -21/6 a 21/7

Você tem pela frente \fys^zz~, _

30 dias de grande l^W/_

inspiração artistica e __á=-"*£****=»:

amorosa, destacando o seu poder de con-

seguir o que quer através de atos volunta-

riosos, confiantes o bem estudados. Só

precisará reduzir a cobiça

LEÃO • - 22/7 a 22/8

Início de investiga- [

ções acerca do pas-

sado. das suas rela-1

ções íntimas e familiares. Aumento

considerável de intuição e do instinto de

autopreservaçâo. O lar será o palco de

mudanças e eventos muito significativos.

VIRGEM • - 23/8 a 22/9_

Cuidado para nào sei

tornar contraditório, 
'

sobretudo na sua|

forma de falar e agir. Necessidade de vol-

tar ao passado para reviver situações inex-

plicáveis e que nâo foram bem assimila-

das. Conclua seus deveras.

LIBRA» -23/9 a 22/10

Busca de credib

dade e avanços ma-

teriais bem concre-

tos. Fase ótima para recuperar a

auto-estima o produzir com mais perleccio-

nismo, atenção e fôlego renovado. Não se-

ja irredutível nos seus atos. Solte-se.

ESCORPiAO» -23/10 ajM/tJ^

Dia multo simbólico. [7

animador e que lhe|

desperta sentimen-L

tos de alta voltagem. Ê bom diminuir a

distância que separa a realidade das suas

aspirações. Rotomada de projetos inter-

rompidos e carisma fluente

i-Tl NTlT-áTl

Hüi
SAGITÁRIO • - 22/1JIJ* 21/12

; Você computa algo

l de comum ou estra-

nho que desgovernaIII.U LjUW VJCJyw» —i ¦¦— -——

os seus sentidos e propõe um grande ama-

durecimento, todos os anos no periodo de

23/10 a 21/12? Nesta fase você è levado a

se isolar e se preparar para o luturo.

CAPRICÓRNIO • -22/12 a 20/1

Se o tempo realmen-

te é o senhor da ra-

zão não ponha tudo 

a perder agindo sem a devida compreen-

são dos seus dilemas mais profundos. Para

obter resultados compensatórios será pre-

ciso rever a sua teimosia. Gula.

AQUÁRIO • - 21/1 a19/2

O passado se repete

mas é inviável lazer

vista grossa às pos- —

sibilidades quo o presente lhe traz. Vocô

poderá se surpreender com possibilidades

que parecem ser inviáveis mas que aca-

bam dando supercerto.

r^a
PEIXES • - 20/2 a 20/3

A vida particular o \~~~

afetiva necessita de Ivrç>_*-jí>*>*3£*i*ii. » -J

uma vistoria mais L-l-^^i-P-l^i-T—l

sensível a llm de estabilizar suas mcerte-

zas e Inseguranças. Impulsos irreverentes

o possível desconcentração. Recupere coi-

sas que você emprestou.
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HORIZONTAIS — ' - quo apodreceu, corrompida, 10 -

loira do gado. ondo so la>om Iransacoos de compra o

venda. 11 - transporte om con|unto o om ligacào com

torça naval administração do provimento do matonal

bélico (nos arasenais do marinha). 12 ¦ instrumento de

astronomia composto do um arco do 20" a 30» o do um

óculo, território tlorlstico quo so caraet.rl.a pela pro-

sença de notáveis ospecios endôimcas. dentro do uma

província; 14 - tabaco om pò, para cheirar, ou que se

toma pelo narlj (pi ). 16 - dosignac.lo gorai das avus cm

tupi 17 • abolha dos moliponidoos, quo constrói ninho

no oco das íirvores. com a entrada tiibilorme. e cuio

nomo 6 devido ao cheiro do llmao quo exala: 18 - gôneio

do insetos coloôpteros do poquenas dimonsôos; 19 -

oponas, depois, 20 - ontro os orientais, o fundador ou

pai do um mosto.ro ou abadia, nome dado varias vezes

a Deus no Novo Testamento, aplicado lambem a bispos

o patriarcas do muitas igroias orientais e a oruditos

ludeus no poriodo talmudico. 21 - prega do poritóneo

quo so estondo onlro dois ôrgâos viscerais abdominais,

existindo, assim, om vanos locais (pi ), dobra do perito-

noo que llutun livremente no abdomo na Ironte do

mtostino delgado (pl); 25 - parte mais p.olunda da

psique. 26-anoitecer. 28-rup.in.r .mondai corrigir; 30

- xalo branco quo as lilhas-do-santo usam corr orna*

momo let.cho dos candomblés quo 0 uma laixa ornada

do contas e conchas, 31 - poquona alça, prosilha

VERTICAIS — l - complexo do bens, materiais ou n,"io,

direitos, ações, posse o tudo o mais quo pertença a uma

ompresa u so|a suscolivoi do aprociaçâo

econômica, a parto juridica 8 material da azlonda; 2 -

bramir. borrar. 3 - diz-se de planta quo tropa, apoiando-

— suportes dos mais vaiados tipos 4 • pessoa quo

i coisa; í> - unidade do qunniidado do

ololncdade (no sistema eletromagnético); 6 - torma de

transação om quo a mercadoria 6 onireguo no cais do

porto do embarque, 7 - incrou. 8 - aquela que duvida de

nào ostn provado de manoira evidenio, 9 -

a medido, depois de arrasada, 13 • poquena

o das eatercuiiacoas. do tioros pollgamas peque-

arpmaticas o amarelas, truto astoroide, lenhoso o

cuias nomuntes contém catoina. 15 - coniunto do

tontos, materiais ou idoais, entro os quais so possa

encontrar ou dolinir alquma rolacéo. modo do coniunto

do lormaçoos sodimontares quo corrospondam a um

o noolégico 22 ¦ podra que assenta nos pilares

sustentam o espiqueiro, para evitar quo certos

,is atiniam as ospigas. 23 - vocês. 24 - dose|0

o cobiça, ovidoz. parlo do corpo do uma válvu-

Ia conlra a qual so aporia ou so |ustap6é o tampflo; 27 -

dança do roda on, quo o. paros. ora um atras do outro,

ora lado a lado. dâo passos do passeio o de dança

valsada, lormando, numa das evoluções, o numero oito.

29 - termo do tralnmonto quo s« usa na Chma anloposlo

ao nomo do pessoas intimas ou Inlorioros Colabora-

ção do Prol. PBORO DHMO - CEC - Brasília.

TIRA-TEIMAS

publicação particular do charadismo livre,

jnai E editada polo contrartn OOROOHHE

(ÒVrcy Viglor) e |â esta no sou vigésimo sétimo n'úme-

,o f dedicada aos veteranos, mas d.spôu de uma seção

própria para os 
•garamulos*'. ensinando a produzir o

.oci.ar faranas 1 scrova para a Esl do mo Morto. 617

_ Rio de Janeiro (RJ). CEP 22783-210 Se preteri,.

!oieroneparal0211437-B526

LOQOORIFO (utlllzaçAo das letras do conceito)

1 Foram ctiogando os instes HUMORES

9 14 4 11 8 2

Ouo provocaram grilos PLANGENTES

7 5 10.9 1 12 2

Um malloilor. ARMADO DE FOICE.

745136118

No LICEU entrou, causando pavores

10.2 3 14 5 6

Nos dez alunos ali prosemos

Dando no mestre rápido coice.

Que vacnando. no chão toí lançado

Tivesse embora, porto GARBOSO

10 29 15 11 14

Usava a loíco, DESAJEITADO.

Tendo o olhar duro, do um criminoso

ALTER-EOO — DESENFADOS — Jacarepagua

CHARADAS AFERETiCAS isuprossSo da sílaba inicial)

BANHO AOS PÉS da se com água om

ABUNDÂNCIA.
AROOS - CEC - Brasília

PERMITO a você dotender sua RELIGIÃO, mesmo

sondo dilorente da minha 3 2

CHICO SILVA - Nltsról

ACALMAR vou MINISTRAR um remédn

PRÍNCIPE VALENTE - CTR - Rio

2-1

SOLUÇÕES OO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS ¦ personagem uroaso. ira. evo, ama-

gal ra I; a-ode. idos. lotai; logadito, ocasos; Baca.

od, is. miolo, oefo. oásis; rias. VIRTICAIt - puor.lis

mo. ervado rooiogicos sa, osa nematico; g.gote

CHARADAS BMIOMOORAMASt 1 onsotarado'onso -.

do. ? nbancoira/ribiSt.i 3 rerrüSSàcí.eadmíssSo. i

plagas' píaga, 5 m(.anc!ro¦,'-'-a">',"
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Massa Futuro
Se u puncuduriu 

envolvendo estudantes, tnein-

l»'os du CUT, funcionários da casa e deputados du

oposição, ontem, no pregSo da Bolsa do Kio du-

rarite u tentativa do leilão de privatização ila Ace-

sita, não atingiu proporções 
maiores deve-se ex-

clusivamento à ação apaziguadora do

conselheiro da BVRJ o presidente du corretora

Umuarama, Fernando Opitz.

Do alto de seu l,98m de altura e de um porte

semelhante ao de um armário embutido de seis

portas 
— 

que lhe valeram no ano passado uni

convite paru filiar-se como jogudor a National

Baskctbull Association 
— o conselheiro distribuiu

meia dúzia dc sopupos entre os desordeiros.

Em cinco minutos o leilão voltou a ordem.

¦ N ¦ ¦ ¦

Debandada
> a primelra-dama

afastada Rosane Col-

lor festejou 28 anos

reunindo puni jantar

na Casa da Dinda ape-

nas os amigos mais

próximos.

• Os mais afastadoE

sumiram,

Tal qual
A imprensa ameri-

cana está anunciando

paru o ano que vem o

casamento de John

Kennedy Jr. com a

alrte Darul Hannah.

o casal já divide há

algum tempo o mesmo

teto.

Dar?// é a cara du

Xu.ui.

Definição
Começa a se definir o destino dc alguns

diplomatas atualmente sem função na car-

rière.
O embaixador Carlos Garcia, por exemplo,

atuará à frente da grande 
reforma do Ituma-

raty planejada 
c dirigida pelo seerctário-geral

Luiz Felipe Lampreia.

.lá o embaixador Oto Agripino Maia será

subsecretário do serviço exterior, substituindo

o colega Sérgio Duarte, que ganhará posto no

exterior.

E o embaixador Flavio 1'erri passará a

coordenar a grande conferência ibero-ameri-

cana que será realizada em M em Salvador.

Bahia.

Pode estar definido o futuro do

ex-ministro Marcílio Marques Mo-

reira.

Passou a ser um nome cotado

para ocupar a direcfto-geral da

Unctad, órtíão du ONU que trata do

comércio Internacional, com sede

em Genebra.

Marques Moreira assumiria o

cargo em janeiro.

Casa nova

0 jornalista Fernando ('abe

rpic assinava reportagens pura o ,

nai Folha de S.Paulo, eslá de ei

reco profissional 
novo.

K agora repórter especial exclu

da revista Intorview.

Maré baixa
,1 indústria foiwgráfica brasi-

leiru espera vo vender em 92 cena

de 45 milhões de discos.

Já se resignou em fechar o ano

vendendo perto de 28 milhões.

,1 crise estimulou a cria ti vida-'

de. das gravadoras.

Já há empresas pensando cm

produzir discos de chocolate.

O cliente cumpra, ouve e devora.

ozimo
(lente jovem
nos salões
informais cio
Rio: Toni
Almeida
Magalhães e
Eleonora
Antici

Kk^JÊm' w 
r¦rJi

Convite

• O cientista Israel Vargas, nomeado on-

tem ministro da Ciência e Tecnologia,

acaba de receber um lax de Paris eonvi-

dando-o para participar de um fórum de

reflexão de alto nível sobre o futuro da

UNESCO

A mesa será composta por apenas 12

pessoas, 
representando os cinco conünen-

tes.

* * *

Da América Latina, além de Vargas,

foram convidados o escritor Gabriel ('ar-

cia Marque- e o filósofo argentino Victor

Massudi.

Cara a cara

• o-

dos in

-idifos. indi-piMidentei
Tiiresfiiluiulu .i «Alt ¦• u

isavão contra u presidente

min (nlliH. (f lu. u

opostos, dt- tloiis grandes 1'eras ila udvoeu

riu nueiunal — Bvondro Lins e Silva

Evurislo de Moraes KiUiu.

Modismo
Tititi

tipo dc parasita

nus mus du Kio

• o flaneUnho de

Bons alunos
• Pouca gente sabe que

o maestro Seiji Ozawa,

que regeu esta semana

em São Paulo a Orques-

tra Sinfônica de Bos-

ton. tem uma formação

profissional intima-

mente ligada ao Brasil.

Foi aluno durante

anos nos Estados Uni-

dos de Eleazar de Car-

valho.

Como, aliás, o foram

também Cláudio Abba-

do. Zubin Mehta e

Charles Dutoit.

Férias
O g o v e r n a d o r

Leonel Brizola eslá

precisando 
lirar

umas férias.

Sua Excelência

onda visivelmente

cansado.

Explicar o arrastão

de domingo passado

como manobra diver-

sionista para encobrir

o leilão da Acesita só

pode ser conseqüen-

cia da fadiga.

¦ ¦ ¦

Um ou outro

É sempre assim.

Ou eo mordomo ou o piloto.

• A Srn. Belkiss Vilela, depc

uma longa temporada em SAo

está üe volta ao mercado do arte no

Rio.

Barbosa Lima Sobrinho reunirá no

dia 27. ás t«fli. nu ABJ, o conselho da

entidade paia uma homenagem an mi

Listro da Culluru Antônio Houaiss,

que também e elheiru.

Cláudia e Uelto Paulo Ferraz vourno

amanha para uma longa lemporadn om

Nova Iorque.

() presidente 
«-m exercício llumar

Krunco só parlieipará no dia 25 de

(i-15 se o Ilamaraty .julgar convenien

te. Foi a sua resposta ao governo do

Senegal.

0 grande disse-me-itisse do outubro

parisiense é a possível venda do Pia-

za-Athenèe pura um grupo japonês.

A proprietária do imóvel onde se

instala o hotel - a poderosa compa-

nhin francesa de seguros UAP (asso-

ciada no Brasil à Monteiro Aranha)

está pedindo, para renovar o contraio

de locaçilo, 4 milhões de dólares por

mês.

A direção do IMuzá já avisou que

assim nao dá.

RO D A-VIVA
Os amigos se movimentando para

festejar no próximo dia 7 o aniversário

do Nenetle \Velnnehonk.

Maria llelliâuia está volta ao Kio.

depois de três semanas lotando t> lea

Estréia hoje no Chiko'8 Bar o plunis-

ta Erasmo, que passará a dividir a rnú

sita da casa com Luiz Carlos Vinhas.

A (llolingrapli, dirigida por Josc

Dias. ratiirou o (irand 1'rix de Compu-

taçSa Gráfico dn li" Prêmio de Produ-

,.;-„ in o comercial Ser humano,

feito paru a Hundaçüo Kolierlo Mari

• 0 jornalista Ney Bianchi lançará

seu livro 0 diülnmi das alimis, dia 2». as

• 0 primeir

ABI, lará a

afastado Vvi

tlefesu.

Ciiniu palco da disputa, o plenário du

Senado,

i ¦

Dose dupla
,| participação no encontro que, o

Centro ác Economia. Mundial que. a

Fundação Getúlio Vurgus promoverá

nu inicio dn mes que vem no Rio não

será o único compromisso de llenru

Kissinger nu pussugem pelo Brasil.

c> e-r-seeretúrio de Estudo iwrlc-u-

mericuno participará tumbém. a con-

Vite do empresário Pedro Sirotsku. d»

I Congresso de Marketing do Cone

Sul. t/iic será uberlo em Florianópolis

nu próximo dia ti.

0 próximo
j O já escolhido pró-

xlmo embaixador

dos Estados Unidos

no Brasil. Alexander

Watson. que substi-

tuirá no fim do ano o

atual titular do pos-

to. Richard Mel ton.

não corre o risco de

perder o cargo com a

previsível eleição de

Bill Clinton.

É democrata.

Watson, aliás, já

tinha servido no

Brasil como conse-

lheiro político da

embaixada america-

na om 77.

N o g o v e

Jimmy Carter.

Pode ser
• Depois da viagem

prevista pura os pri-

inciros três dius de nó-

lembro, a próxima visi-

tu do ministro das

Relações Exteriores.

Fernando Henrique

Cardoso, aos Estados

Unidos poderá ocorrer

em dezembro.

• o chanceler foi con-

vidudo no inicio da se-

muna a participar de

um seminário sobre o

Brasil pós-Collor gue

está sendo organizada

pela In ter-American

Dialogue, repeitada

entidade especializada

em assuntos políticas

latino-americanos.

• Du qual. aliás, ele è

antigo membro.

201i. no restaurante Oulmas, no Fas-

Mon Mall.

Nasceu em Kstoeol.no Ceclliu, filha

de Mania e 1'eler Si-lnili.u li. seguiidu

„cta de Nadia e ller.nenegililo Sá Ca-

V.tllMIlli.

O Hotel Miramar convidando para o

coquetel de rolnaugurauao hoje do Itutif

ll.ir. um tnii-t de Copacabana nos anos 60

Muito festejado ontem no Kio pelos

enibuixada da Franca Cliristiun tiesh-

wiml.
Lolly Hime circulando em Nova lor-

mie, de onde seguirá para a Europa.

Ontem, nu legenda da foto, onde se

i„ A,iri(l (iuimarães deve-se ler Astrid

Monteiro de Ia.

Flor do asfalto

© A jornalista Marília Gabriela colo-

cou uni puniu final em sua fase

country.

Rompeu o namoro com o speaker

dc rodeios Asa Branca.

Está de volta ao asfalto.

Quem tenta
• .1 empresária Mi-

rium Dauelsberg está

tentando trazer ao

Rio no ano (pie vem

duas grandes estrelas

do canto lírico.

Montserrut Caballè

e Teresa Bergama.

O problema é. o ta-

mun ha dos caches —

enormes,.

ti,,, Zózimo Barrozo du I mural e Fred Sitiei
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circuito rioarte de música

e

museu de arte moderna

apresentam

e preço

630 PRODU-

TOS FRANCESES

em Promoção Especial,

dos mais acessíveis aos mais

sofisticados. E até alguns vinhos,

a preço menor que vinho nacional.

RSTIVAL DE CERVEJA IMPORTADA

cerveias de 15 países em promoção. Varias marcas

menor que cerveja nacional. 
_____________

PROMOÇÃO ABAIXO DO CUSTO
WhiskyJ&B Rare legitimo Importado

b em uma 30 vez, de outras

>'do CrS 430 OOO.00 por CrS
Co lições e preços:
• E i cado CrS 1 00.000.00 de compri

me -odorlas. você compra J&B llti

Te r^s compras acima de CrS 1.200.000.00 de outros marcado-

ttfs vocô pod" ntó comoror ume caixa de J&B por apenns_ÇrS

215 OOO.00 o litro.

)&£M-£)®®-
Ptruri Cjb,»|, liquido» « ComtMntil Tinoí S A

K-i dl Autmblcu, M • Rio de Jímttro, RJ • CtP 50011 -001

Ml: (PAK) (0S1) M1-4471 /«1WM - fu (Ml) MA-5391

AcntMKM todo» oi Ctrtóti dí t/«dito, ttm quílqucr «creKimo

bt^Mrtrfno momo xU. Aberto W WflOh. S^do itt 14:00h |t*-l oUoor_m«nlo)

"B 
E X O

BARBOSA
M 1 8 T U R A DE COR
VEMHA DANÇAR E CANTA* COM BETO ¦A*B©«A

PAULINHO
TROMPETE

músicas de fred hubbard, tom jobim,

ed lincoln, paulinho trompete, gilberto gil,

djavan, entre outros.

dia 25 de outubro, às 18:00 h

domingo

nos jardins domam

ENTRADA FRANCA!
om caso do chuva será transferido para Ia de novembro

ÚNICA SEMANA

A DOMINGO

npoRCAO .?>*po «Botafogo \jn.aas

IrÚ U ^y Prefeitura da Cidade

™ ®A 
R TE S.a.t-U Munk*.- XU Cuttv". Turi»mo . tWcrW.

apoio: prefeitura da cidade do rio de janeiro

museu de arte moderna do rio de janeiro

av. infante dom henrique, 85 aterro
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Uma arte
Paris homenageia Bote-

ro expondo suas escultu-

ras nos Champs Elysées

Í" ANY 

HOCRRll-.R
Correspondento

A RIS — A avenida dos Champs Ely-
' 

sées, com sua monumental perspectiva, é o

cenário ideal para as esculturas de Fernan-

do Bolero, o peculiar artista colombiano

cujos trabalhos são famosos pelo gtgantis-

mo dos personagens. Por isso, a prefeitura

de Paris reservou os principais pontos da

célebre avenida para neles expor, na mostra

intitulada Bolero nos Champs Elysées, 31

criações do artista, executadas com bronze,

aço e outros materiais, todas de dimensões

meditas: cada peça mede, pelo menos, dois

metros dc altura.

Para lernando Bolero, esta é uma opor-

umidade de comunicar aos parisienses sua

concepção do espaço através de obras de

ia» arte em que a simplicidade, a inspiração

populista e a harmonia não dispen-

sam a sofisticação. Gesso. terraço-

ta. metais diversos compõem figu-

ras belas e dramáticas, cujas pro-

porções sào uma forma eloqüente

de transformar a realidade num

universo onírico e sensual.

Desde ontem, quem caminha

pelos Champs Elysées contem-

pia esculturas femininas e

masculinas, vestidas ou des-

pidas. que retratam o imagi-

nário de um garoto que cies-

ceu descalço nas ruas de

Medellín e estudou cm cole-

monumental
TEATRO 

'Um 
caso de amor' *

dando na Europa, o garoto pobre de Me-

dellín nunca esqueceu suas raizes latino-

americanas.

Mesmo assim. Bolero é considerado

um artista europeu. Desde que se mudou

para a França, em 1973. suas principais

exposições são organizadas em Paris, on-

de vive, ou na Itália, onde mantém um

atelier de escultura. Diversas retrospecti-

vas foram dedicadas à obra monumental

deste colombiano sui gencris, cuja paixão

são as formas arredondadas, a mitologia

erótica e as touradas. Aliás, as corridas de

touros inspiraram nào somente os qua-

dros mais recentes, pintados a partir de

1986, como algumas estátuas que serão

expostas em Paris ainda este mês.

A homenagem que Paris presta a Bote-

ro nào se limita às 31 estátuas que ficarão

de guarda nos Champs Elysées, desde o

Rond Point até o Arco do Triunfo. No

Grand Pulais, estarão expostos 120 pintu-

ras e desenhos, todos com o mesmo tema

— "A 
corrida"" — e diversas galerias da

cidade exibirão suas aquarelas, pasteis e

desenhos. A homenagem pública de maior

impacto será sem dúvida a presença das

senhoras gordas e dos animais imensos ao

longo das calçadas, como se fossem senti-

nelas do bom gosto c do senso artístico da

—1
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Reginaldo Faria e Tadeu Aguiar: Um caso dc amor

No melhor estilo
de um telefilme

Peruando botero e uma ac suas pecas ... 
^.-,,,

¦¦¦'•¦¦W,: de transformar a realidade num . ,,-,.,„, a,. ,i,. . dc Pa- ¦ :W-- «&*¦ *»•$8»^ ... ,i mo de jesuítas. Desde os 12 anos ele tiese- •"• 'il 
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jM WÊh 1mmW. i ,i „,, i i, 
„„,,„, mo seu talento tora do comum nao cabia j*é^ ' •¦* fjSmffiÊími. Ü
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Transes de um visionário
Mostra em São Paulo reú-

pe a obra multimídia do

agitador Flávio de Carvalho

ROBERTO CÔMODOs ÃO PAULO — Uma porção do inova-

dor talento multimídia do arquiteto, pin-

tor, cenógrafo c agitador cultural Flávio

de Carvalho (1899-1973), o mais moderno

dos modernistas brasileiros, pode ser vis-

,10 numa grande exposição dos seus dese-

nhos na Paulo Figueiredo Galeria

dc Arte. A mostra, a primeira de

seus desenhos realizada nos últi-

mos dez anos, reúne um lote inédi-

to de 65 obras sobre papel 
—

aquarelas, nanquins, trayons e tintas

Tosforescentes —, registrando uma in-

quieta trajetória de meio século de

arte, dos anos 20 à década de 70.

Vanguardista nos projetos de ar-

quitelura e cenografia, o enfunt ter-

rible Flávio de Carvalho — 
que

causou agitação nos anos 50 em

Sào Paulo, com sua Experiência

n"3, ao sair pelas ruas vestindo

minissaia, 
"em 

protesto contra

aí) vestes cretinas do homem atual"*

um virtuose do desenho. Poeta do traço,

seu tema preferido sempre foi a mulher,

que desenhava com delicadeza e paixão.

Mas deixou trabalhos dramáticos, como a

Série trágica, de 1947. hoje no acervo do
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LPESAR da origem austra-

liana. Um caso de amor, de

David Stevens, em temporada

no Teatro Posto Seis. é uma

peça com características ame-

ricanas: seja pelo seu plawwrí-

ling, seja no tratamento psico-

lógico de uma trama com uma

situação básica inusitada. O

modelo americano de drama-

turgia é aplicado por David

Stevens como uma receita se-

guida a risca. A peça parece

ter saído de uma aula de dra-

maturgia numa universidade

americana. O autor criou uma

situação potencialmente dra-

mática e bastante diferente pa-

ra atrair a atenção da platéia.

(Um pai aceita a opção ho-

mossexual do filho e procura

adotar um comportamento

que não o discrimine). A nar-

rativa. na melhor escola do

realismo psicológico, busca

dar maior veracidade possível

á história, para que o especta-

dor identifique no universo

dos personagens o seu próprio

universo. É o tipo de peça que

projeta a história na vida tio

espectador, como se pergun-

tasse: como você reagiria nu-

ma situação semelhante'.'

Mesmo com todos os cui-

dados de seguir um receituário

(não tão infalível quanto ima-

ginam os autores desses pro-

dutos quase em série), Um ca-

so de amor nào escapa do

defeito de origem: a falta de

vitalidade dramática. E um gê-

nero de peça que recondieiona

chaves teatrais, usando clichês

emocionais, o que reforça a

semelhança dessa forma de

texto com a dramaturgia dos

tclefiln.es, que são, na verdade.

os grandes diluidores do teatro

realista psicológico. O diretor

Gilberto Gawronski adotou

uma linha quase naturalista

para sua encenação. A ceno-

grafia reproduz, em mínimos

detalhes, uma casa. onde os

atores comem, realmente, uma

lasanha, e que quando chove.

cai. efetivamente, água. Esse

verismo cênico se reflete em

outros aspectos da montagem,

já que a direção intenta ciar

através do cfeito-espclho uma

identificação do público com a

cena. O diretor carrega na

mão ao reforçar os aspectos

mais emocionais da peça (a

cena final do pai) e aproveita

os ganchos do texto (a relação

homossexual do filho com seu

parceiro ou o esquematisnio

do preconceito da namorada

do pai) para tornar reiteralivo

e tirar eleitos dramáticos pre-

visíveis.
" 

111 comi de amor cria uma

intimidade entre a platéia, nao

so pela proximidade entre o

espectador e o palco do Teatro

Posto Seis. como lambem pela

tentativa de estabelecer uma

envolvência pelo caminho das

referências: o que se ve tem

que parecer o mais reconheci-

vel possível. Mas Gawrons|<i

não consegue superar as I011-

gas cenas da peca. que lem

uma grave tendência ,1 alongar

os diálogos para alem úo tem-

po cênico recomendável Por

outro lado. a direção unifor-

mi/a a encenação de tal ma-

neira que a emoção que descia

que transpareça no palco fica

apenas no plano da superficia-

lidade. Os atores contribuem

bastante para que islo aconte-

ça. Thaís Portinho está apenas

afetada num papel já em si

ingrato pelo esquematisnio c a

obviedade. Cláudio Guiot-Ri-

ta mostra inexperiência I adeu

de Aguiar interpreta de manei-

ra branca, com uma distância

gélida do personagem. Irans-

formando sua atuação em ai-

go indiferente. As suas tentai 1-

vas d e li u m a n i z a 1 o

personagem a cena cm que

o parceiro o abandona re-

saltam postiças. Reginaldo

Faria, apesar de procurar dar

alguma força ao personagem,

especialmente no aspecto s\o

humor, fica longe dc desenha-

lo satisfatoriamente.

Duas mulheres:
itm desenho de 196X

Museu de Arte Contemporânea, em que

retratou a carvão a agonia de sua mãe.

Além de um profundo conhecimento

das linhas do corpo feminino, registradas

em nus que vão do lírico ao expressionis-

ta, em seus desenhos o artista se notabili-

zou pelos retratos, que fazia com a mães-

tria de um arguto observador da alma

humana. A exposição da Paulo Figueire-

do Galeria de Arte, em cartaz até 17 de

novembro, tem o porte de uma retrospec-

tiva. Ela exibe dos sutis desenhos dos

anos 20 e 30, quase rendilhados, a retratos

de mulheres famosas nos anos 40 e 50,

como a estilista Cristiane Yufon e a can-

tora lírica Maria Kareska. Há ainda oito

coloridas aquarelas dos anos 60. beirando

o abstrato; experiências psicodélicas, com

tintas fosforescentes, para serem vistas

com luz negra; e os vigorosos traços

da última década de vida de Flávio.
"No 

início, seus desenhos eram mais

líricos e tinham ainda uma aproximação

com o real, mas a partir dos anos 40 ele

penetra mais fundo e extrai o íntimo de

seus personagens, amargurando os amar-

gos e não adocicando os doces", observa

o marchand Isaac Krasilchik. 60 anos,

curador da exposição. Ganhador do

Grande Prêmio de desenho da Bienal

paulista de 1967, o Flávio de Carvalho

visionário ainda pode ser vislumbrado cm

três grandes estudos para cenários, cria-

dos nos anos 50. de formato inusitado

para época, com 2.0 m por 1.30 m. possi-
velmente paia espetáculos de bale.

"*- "H 
unia. de sitas paixões
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O sucesso de Manchete
'Você 

decide' vai para SP

em Portugal em novembro

o,"programa 
Você decide.

que tem conseguido os aplau-

sos do público e a ira da críti-

ca brasileira, está arrasando

na santa terrinha. Comprado

pela emissora de televisão

portuguesa RTP, em apenas

duas semanas dc exibição já é

um sucesso. Tudo é quase

igual: o texto, os autores, os

atores e a direção. As dife-

renças da versão lusitana li-

cam por conta apenas do

apresentador, da repórter de

rua e do número da central

telefônica. Lá. Antônio Fa-

gundes é substituído por ou-

tro Antônio, o jornalista de

sobrenome Sala. Ele Ia/ a

ancoragem auxiliado por

Ana Paula Cabral, que se

desloca para entrevistar o

povo na praça escolhida.

Até agora, a RTP exibiu

dois episódios: Em nome do

filho, dc Geraldinho Carnei-

ro. e Achados e perdidos, de

Antônio Carlos Fontoura.

O programa vai ao ar sem-

pre aos sábados, as IKIV40.

(Rejiimi Rito!

A
iApartir dc l"de novembro,

a cabeça via Rede Manchete

passa a funcionar em São

Paulo. Trocando cm miúdos

todos os departamentos da

emissora instalados no pre-

dio da Rua s\o Russel. no

Rio. serão transferidos para'a

nova sede. na Casa Verde. i\a

capital paulista. No Rio fica-

rào apenas a teledramaturgia

(em Água Grande) e o tcle-

jornalismo local t ainda sem

endereço definido). A mu-

dança para a pauhceia não

alterou o ritmo de produção.
A novela mexicana Verônica

c Maximiliano em fase dc

dublagem - deve estrear no

final de novembro. Para o

lim do ,\\\o estão proclama-

dos dois especiais Clodovil

(ao vivo. dia 24) e Angélica

(dia 31). Johnny Raw, diretor

de programação, já pensa ejn

1993: 
"Faremos um senado,

em co-produçào com Porlii-

gal, e uma novela. Temos

duas sinopses para escolher

uma de Regina Braga e outra

dc Geraldo Viein 
" 

'R.R.*
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MARIA LÚCIA DAHL
'Ars 

gratia artis'

iabe que você virou vas-

soura? Pergunta uma amiga,

ao telefone. •

Vassoura? Surpreendo-

me com a informação, pois sei

que sou esquecida e versátil,

mas a ponto de não lembrar

que virei vassoura...
Azul.
Vassoura azul? Preocu-

pei-me, achando que os fluidos

do antigo governo ainda pode-
riam vagar pelo espaço derrtt-

bando aviões e transformando

pessoas cm vassoura num cn-

cantamento nefasto. — Expli-

ca melhor, Adélia, por favor.

Você quer dizer, por exemplo,

que naquela última festa eu

bebi demais? Será que dois co-

pos de vinho dá pra sair voan-

do? Vai ver eu levitei, depois

da meditação...
—- Viraram vassoura, Você

e todo o cinema nacional,
— Ah, suspirei aliviada.

Vão, finulmente, recuperar o

cinema bra-

sileiro? Que-
rem que eu

faça o papel
de uma vas-

-soura azul?
Bem... Vou

ter que fazer

um labora-

tório com o

Amir ou o
Aderbal...
Cê sabe,

vassoura é

um papel di-

ficil... Mas

eu to p o,
sim. Se for

pra dar for-

ça pro cinc-

ma, tamos
aí... O rolei-

ro de quem
é'.' M ária

Clara Ma-

cha d o? A
vassourinha azul? Ou eu faço

uma espécie de partner do

Mickcy cm Fantasiai Nunca

liz filme infantil... Mas nào fa-

ço cinema há tanto tempo...

Claro... Nào é o papel da mi-

nha vida... Mas quem sabe

rende, né? E o cachê, Adélia?

Quanto vai custar essa vassou-

ra azul?
Mais barata que a de

piaçava. Uma média de 50...
Milhões?
Nào. Cruzeiros.
Ah. nào. Peru aí. Eu sei

que o mercado tá fraco. Mas

assim também é se dcsvalori-

zar demais. Cinqüenta cruzei-

ros pia fazer um papel?
Não. Cinqüenta cruzei-

ros pra varrer papel. Tõ falan-

do de vassoura mesmo, Da-

quela azul. Você pensa que
aquilo c nylon? Plástico? Que
nada, minha filha! É filme, que
a fábrica de vassouras com-

prou das produtoras falidas.

Aquela escova azul da vassou-

ra nada mais é que negativo dc

filme que eles apagam através

de um processo químico, colo-

rem de azul e passam na má-

quina de franjar. Eu vi esse

processo com esses olhos que a

terra há de comer. Vi todas

vocês, musas do cinema novo.

dentro da banheira com soda

cáustica...
Pòxa... Antigamente era

com espuma, muita água...
Água, meu netinho?

Azeite, minha avozinha! Não

tem mais água, não, minha fi-

lha... É ácido!
Lisérgico, né, Adélia?

Você andou viajando?
Até a fábrica dc vassou-

ras em Campo Grande. O cara

compra os negativos a preço dc

banana... Assim, você pode ir

ao supermercado c escolher

uma Norma Bengell, uma Ode-

te Lara ou uma Sônia Braga

por 50 paus. Vi até uma exposi-

çào de Adriana Prieto e uma

liquidação de Melcna Ignoz.
Quer dizer que pode-se

varrer a casa ao som de Car-

naval no fogo, por exemplo?
Sim, senhora.
E quanto tá valendo um

Oscarito, um Grande Otelo?
Olha, essa coisa elitista

acabou com o Cinema Novo.
Agora, fi-

n a 1 m e n t e,

foi sociali-

zado o cine-

ma brasilei-
ro. É tudo o

mesmo pre-
ç o. Uma
coisa só.

C a r v a n a ,
Mazznropi,
Grande
Otelo. É tu-

do 50 paus.
— Mas o

governo
Collor não

era a favor
da priva ti-

zaçào?
Sodas

grandes em-

presas como

a Vasp...

Com o Col-
lor. a arte foi

socializada. Ars gratia artisl

Qualquer empregadinha, ago-

ra, tem acesso a ela. no Brasil.
— Bendito seja o governo

Collor! Esclamei radiante.

E, desligando o telefone, di-

rigi-mc. em êxtase, até o arma-

rio dos fundos, transfonnado

agora numa espécie de cinema-

teca dc vassouras prhêe.
E, sentada diante dela, co-

mo o Penseur dc Rodln, me

pergunto emocionada:
"Quem diria que eu iria

poder varrer o jardim como

Vldás secas! A sala com Gen-

te fina ó outra coisa, o quarto
com a Guerra conjugai, ou

colocar O bandido tia lu: ver-

melha atrás da porta pra afu-

gentar alguma visita indese-

jada? Pôxa, minha gente...
Sou uma privilegiada!

E desse dia em diante re-

solvi ser menos egoísta. Cha-

mar a rapaziada, cobrar in-

gresso e organizar mostras

interessantíssimas, semanal-

mente, no armário dos fim-

dos. e outra, paralela, na CO-

zinha.
— Valeu, hein, Adélia?

Agradeço ao telefone. Cê sa-

be que lá dando até pra viver

de novo do cinema nacional?

sexta-feira, 23 10 92 > 5
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G/7. 50 unos: dc presente, uniu éfttologia com músicas como Procissão e Roda

Museu de tudo
Em três CDs, novas interpretações

para clássicos do compositor baiano

0TAR1K 

DE SOUZA

compositor GILBER-
TO Gil completa cin-

qilentinha escancarai!-
do seu museu de nulo. Um
songbook dc dois v olumes
com 130 canções sai na se-

gunda que vem pela Lumiar
Editora com festa de lança-
mento ali slars no Mistura
Fina. Cada livro, de pouco
mais de 180 páginas.
custa CrS 188 mil e
dispara numa tira-

gem inicial de três
mil exemplares em

papel ciiché. Um ca-
derno de fotos tipo
álbum de família.
mais prefácio de
Caetano Veloso, tex-
tos de Antônio Risé-
rio, Jorge Mautncr c
Muniz Sodré orna-
mentam a edição.
Mas o songbook. or-

ganizado pelo pro-
dutor e editor Almir
Chediak, nào se li-
mita à mudez das

partituras e aos
acordes cifrados. Em
três CDs (ou três
cassetes), uma antologia dc

38 músicas do repertório do

compositor recebe novas gra-
vaçòes de gente como Tini

Maia, Chico Buarque, Cacta-
no Veloso, Gal Costa, Barão

Vermelho, Para.amas do Su-

cesso, Bcth Carvalho. Dja-
van, Paulinho da Viola. Nana

Caymmi e João Bosco. entre
outros. Uma produção a ai-

tura do autor que derrubou

as prateleiras da MPB via

tro pica lismo e revirou do

avesso a própria obra em

eterna refazencia estética.

A energia detonadoia do

trio tle CDs & fitas do song-

book prova que o marasmo
da MPB é pura questão de

repertório. Se o grande au-

sente é Milton Nascimento.

1 tilu Santos 
"mandou apagar

a fila dc sua faixa'" (comenta
Almir ) e nào foi possível
conciliar divergências sceula-

res para remontar os Mutan-
les c os Novos Baianos nem

durante um número cada. pe-

quero ver quem que separa o

pó do rico do meu") tle bra-

ços dados com o cepecista
Carlos Lyra, Erasmo Carlos
arromba a festa amarfanhan-
tio a garganta nas diatribes
tle Pessoa nefasta. Aquele
abraço, o samba pré-exílio
que valeu a Gil uma condeco-
ração do Museu da Imagem e

c\o Som. redime 
'I 

im Maia.
entre cuícas e teclados, de to-
das as reclamações dc eco c

retorno.
Entre os megastars da ge-

ração festivais, ao lado de

Chico, Caetano, Paulinho da.
Viola c Milton Nascimento,

kí*f^'.§«_slí ^t___Êã_HH_l ____ ^SlWffi WPp^Bfc-.' JSBHBwfflr ¦¦ KBfifflSnjfc %aà .JflJK

lo menos alguns milagres pa-
vimenlam o roteiro dos song-

books musicados. A bordo tia

gramática pop-cull esculpida

por Gil a partir do meio dos

60, muita garganta empalha-
da sacode a poeira e solta o

verbo. Assessorada pelo pia-
no de Wagner Tiso, Fala de

Belém arquiva a breguice nu-

ma rcencarnaçào impecável
da balada filosófica Preciso

aprender a só ser. Verônica

Sabino engaja-se no sarcas-
mo de Roda ("Se morre o rico

e o pobre/ enterre o rico e eu/

Gil foi o que pisou mais fun-

do no acelerador das meta-

morfoses. Esquerdista de ar-

reganhar seu protesto nas
farpas dc Procissão (cm bela

rcleitura folk de Moraes Mo-

reira), ele celebrou as passea-
tas dos anos rebeldes em En-
saio geral (Chico Buarque
resgata o velho estandarte),
curtiu nostalgias retirantes
{Eu vim dtt Bahia sofreu um

deslocamento pela dupla lei-

Ia Pinheiro e Oscar Castro

Neves) e mergulhou dc cabeça

no pop-funk de utiçar metais

em brasa, como denunciam
Realce (num duo dc cufoTffls

por Sandra de Sa e Edurrriu
Duseki e Palco (com tliicilo-a

trombone de boca final n«-4_e-

ver dc Jorge Benjor). PaT-a

quem dormiu no sleepingl^Tg.
o Expresso -222. eon.bo]á$o

por um João Bosco cm mofid

ctéieo. ira/ altas recordações.
E a repescagem de um dos
sambas inaugurais ele Gil! 

"Fi-

licidade vem depois, ficou .„um

primor no suinguc de Pauiinho
da Viola.

Algumas recriações extjjl-

polaram as medidas. A dc'V.rs-
ladora Oriente é levada «f*»'r

Cássia Eller cm jjftí*.-
dc forma. t.vfu_Wbt

pega o ca mi ilhota
sncu-reggae tios Pjtra-
lamas. ITcqtieiitnd-'

por Miiigurclli Me

nezes e Hcrmelo Pas
coal. Do mi ngo nr

parque resulta num

duplo estranhamento

que deu certo, copio
o Esotérico de Kitl

Abelha, o Piink-tla

periferia dc RitaT.ee
e o exótico Exii_T~JI

(o rock do scgiiy.au-

ça), rebocado por Al-
ceu Valença p antro

humor dadaista. Duas

longas viagens tom!)-
ram caminhos optís-
tos: o progressivo Ftó-

vio Venturini foi paraCfilh
Maná em seu Retiros espift-

tuais, enquanto Leila Pinheiure
Victor Blglione sopraram fhvi-

no maravilhoso na direção çk)
titulo. Sem ir além da cõnla,

Djavan calibrou na medida Im-

mcnlo scrianejo, Caetano (cotn
Super homem. ./ canção) e*Ncy

Matogrosso (com Pai e mãe)

temperaram ambigüidades com
sobriedade e o Barão Vermelho

maneia aumentai o rotpieiirrol
tle /...< k in Bahia. Entre mil fa-

çanhas. o baiano C iil também
antecipou seus pósteros. ,

!/*£" }7xJA'hPÃhlHk Venha para o paralso.ciwlós.ptalas.plscl- I
!"?* ILniH VjrsMIVUE na nafural,boa comlda.caminhadas oco/ó- !

!. .HpJIL.P„ARAlS0^
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A vez do L7, o sexo nada frágil

il

VelhaGumdG
daPorteis

A PREFEITURA CONVIDA. VENHA SE DIVERTIR.
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'MA entrevista pode fazer

entrar areia em muita coisa.

De Perth. na Austrália, onde

está excursionando. Donita

Sparks. lider do urupo ameri-

cano L7. falou ao JORNAL

DO BRASIL. E ficou sabendo

que a vinda de seu grupo ao

Brasil, praticamente acertada.

era para se apresentar em um

festival promovido por uma

multinacional de cigarros, o

Hollywood Rock. 
"Puxa, foi

bom você me avisar disso",

disse ela, com a voz. alterada

por uma forte gripe. E dispa-

mu logo uma bateria de per-

guiitas sobre como são produ-
zidos os shows por aqui.

Depois de ouvir algumas ex-

plicaçòes. que incluíam o caso

do Faith No More (que. quase
desconhecido, tocou no Rock

in Rio e depois voltou, desvin-

culado dc patrocinadores).
Donita ponderou e disse, sem

perder suas convicções alia-

fif^.t:

L7: 
'Oproblema 

é que atraímos muita gente esquisio

nativas: "Normalmente, não

fazemos shows patrocinados.
Mas se esta é a única forma de

poder ir ao Brasil, não vejo

problemas. Depois, quem sa-

ne, podemos voltar de outra

maneira." Ufa! Por pouco,
uma perguntinha maliciosa —
"O 

que você acha de tocar em

um festival promovido por
uma multinacional de cigar-
ros?" — nào pôs cm risco o

que pode vir a ser um dos

melhores shows do próximo
Hollywood Rock.

Talvez por causa da gripe,
Donita mostrou-se bem tiis-

tante da imagem durotni proje-
tada pela imprensa internado-

nal. H à oito m e s c s e m

excursão mundo afora, ela re-
velou que estava morrendo tle

saudade de casa. 
"Alem 

dos
amigos, tenho um cachorro

que deve estar sentindo muito

minha falta", contou. Ela mi-

nimizou um inusitado fato

acontecido no Festival de Rea-

ding. na Inglaterra: 
"A 

platéia
resolveu mostrar seu entusias-

mo jogando lama e eu contra-

ataquei jogando meu Tampax.

Eles io_iarãm dc volta, mas m-

do terminou bem. Foi chaip.
mas o Mudhoney levou .um

ataque muito pior. Culpa cfb
nome." (Mud significa lama.

cm inglês.) E creditou o a ei-

dente tle palco cm que stia

guitarra deixou a baixista Jen-

nifer com um sorriso 1001 à
"uma noite em que a banda

estava particularmente atolu-

da". Na verdade, o L7 nào é o
monstro que andaram pintam
do. 

"O 
problema e que gente

atrai muita gente esquisita. li-

zemos uma musica sobre issq,
Freak Magnel. para o próximo
disco'*, explica Donita. Ela

credita a ascensão do grupo a
uma tendência atual: 

"O 
un-

tlcrground está emergindo 
"

Apesar dc detestar ver L7. Ho-

le e Babes m Toyiand embuti-

dos em qualquer 
"tradição 

fe-

iiiinma tio rock". considera o
show que fe/. ao lado da pio-
neira ne» »ave Joan Jett um

dos melhores ile sua caneira.
Teve ate / ivniiihi he voitr dog.
Devidamente alterado para o
feminino *>/'_•. ;
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A silhueta boca-de-sino
O estilo psicodélico dos
anos 70 está de volta com
as calças pata-de-elefante

II SA RODKIGUI-S

OCA-DE-SINO ou pata-dc-elefante,
a moda voltou. Pelas calçadas do
mundo, vêcm-se garotas de calças jus-

tas nas coxas, baixas na cintura, largas na
barra, quase cobrindo os sapatões pretos de

plataforma, c camisetas coladas no corpo.

Consagrando o estilo psicodélico dos anos
70, as calças são puro estilo: não têm razão

prática, não economizam tecido, nem sempre

ficam bonitas nas mulheres. Apenas repre-
sentam uma interpretação diferente da vesli-

nicnía, deformando a figura e criando um
novo padrão de silhueta.

Por enquanto, a volta limita-se às jovens
—¦ poucos homens deixarão o gênero cowhoy
urbano contemporâneo — e às magras. Esta
linha, tão importante na história da moda

quanto o vestido trapézio, o new look ou o
estilo safári. anda rondando as tendências há

pelo menos três anos. Em 89, a estilista fran-

cesa Martine Sitbon criou várias coleções de-

cucadas á adaptação negra da modelagem 70.

enfatizando as miniblusas, sapatões de verniz

e calças boca-de-sino de malha negra. Criou

um grupo de seguidoras. pioneiras neste revi-
vai. todas de cabelos lisos e longos, escorri-

dos: olhos com delineador e cilios postiços,
bocas beges. Era um prenuncio da moda.

Agora, além de estar nas vitrines do verão
carioca, deverá continuar em Paris, pelo me-
nos até meados do ano que vem. no verão
europeu, porque os estilistas do ptôl-à-porler
francês acabam de mostrar suas versões das
calças boca-de-sino.

¦ ONDE ENCONTRAR: As fotos foram

feitas no Shopping Rio-Sul, onde estão tam-
bem as lojas selecionadas. Modelo: Trance
Bueno da lilite D Maquiagem e cabelos: Flá-
vio Barroso e Manoel Uffer D Produção:
Rita Moreno

Fotos de Marco Antônio Re/ende
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Renda stretch na calça (CrS 637.630)
e blusa (CrS 547.330/Fabricalto)

Bicolor, em brim (CrS 532.812). com blazer de
estampa milho c bustiê decotton (Yes, Brasil)

ífs^iií

Quem entre os maiores de trin-
ta anos não usou uma boca-de-
sino? Foi uma das unanimida-
des do vestuário internacional,
uma prova de jovialidade devi-
damente recomendada pelos
manequins de Pierre Cardin,
em 1974, e exibida com garbo
por Jô Soares.

O básico: em jeans (CrS 248 mil), sapato
de plataforma e miniblusa (Equatore)

Como apertar
o cinto com
estilo e luxo

Qualidade 

sempre tem vez. Esta verda-

de vale mesmo em tempos de cinto

apertado — tomara que seja um cinto de

couro, com fivela westem ou um de correnti-

nhas douradas. Tanto que os acessórios dás-
sicos e os utilitários, ainda que caros, conti-
nuam evoluindo. Uma demonstração é da

Portfolio, indústria que há 10 anos começou

fazendo produtos para outras marcas, mas

que agora está lançando sua própria cole-

ção.

O destaque à primeira vista vai para as

peças de escritório, porta-retratos e con-

juntos de utensílios em couro e metal fo-
lheado a ouro. pastas executivas e a maleta
de medico, com compartimentos para apa-
relhos. instrumentos e remédios. Vistos es-
tes exemplares maiores, ao lado das bolsas
femininas de estilos elegantes, com alças
rígidas, também folheadas a ouro. deta-

Ihnm-se as miudezas. Que fascinam pela
variação e utilidade: sào muitas carteiras,

entre porta-notas elástico, justamente ape-
lidado mágico, uma carteira completa em

Fotos de Marcos Vianna
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No desfile da Portfolio. a sugestão para as
executivas: bolsa-balde com medalhas aplicadas

cromo. com espaço para notas, talões de
cheque, cartões de crédito e documentos e
a vantagem de caber no bolso do paletó. O
modelo vertical, maior, tem os mesmos

compartimentos, e um porta-documentos
destacávcl. A atualidade exigia a volta dos

porta-níqueis (agora chamados de nwedei-

ras, porque níquel não temos há muito

tempo) e a criação de porta-talões duplos

nas carteiras, porque o consumidor desta

linha em geral trabalha com dois bancos.

A marca Louis Vuitton, símbolo de rc-

quinte no mundo inteiro pela linha de ba-

gagens monogramadas, também investe

nos acessórios menores. Além da sériJ

completa de carteiras em couros crespos (o

épi, em tons naturais ou colorido) e do

famoso PVC com couro monogramado, a

Vuitton está lançando no Brasil as cartei-

ras verticais ou pequenas, o porta-óculos e

um novo chaveiro em forma de bolsinha.

Mas o chique máximo será ter um closet

com os sapatos protegidos por saquinhos

de tecido, com a griffc LI'.

Preços: as carteiras da Portfolio custam

desde CrS 200 mil; uma pasta 007 pode
chegar aos CrS 3 milhões; as bolsas feminí-

nas rondam o CrS I milhão.

Onde encontrar: [3 Fnuik Jóias - São

Conrado Fashion Mall D Monte Cario —

Barrashopping Q fJugaggiti - Avenida

Nossa Senhora de Copacabana. 960 ?
Louis Vuitton — Rua Garcia d'A\ila, 117.

^^ *Ü§ vk9kJI%36&K3k^9kx«9^.

Novidades
interessantes:
a carteira
mágica, da
Portifolio, e
o saco para
sapato*, d.i
Vuitton

MODERNIDADE
E TRANSPARÊNCIA.

Sedo e crope
nas coras da estação.

Blusa = 95 mil

Calça = 175 mil

Blai-er = 199 mil

m\
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Os maiores
surfistas
do mundo
na Barra

Estréia sábado
o novo espetáculo
da Intrépida Trupe

Onde comer
pratos à
base de
coelho

fllÉl

Hélio
Delmiro
toca com
americanos

*™S

Comédia
com Maria
Zilda em
Niterói

Dance com
a irmã de
Daniela
Mercury
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UMA OEÊA DE ARTE EM RESTAURAÇÃO.
Para continuar linda e valiosa, toda obra de arte deve ser preservada com o carinho de profissionais
que conheçam toda a técnica de restauração. .
A Prefeitura do Rio soube reconhecer o valor da obra-prima que estava em suas mãos e investiu
nas praças, jardins, ruas e obras, como a Usina\de Reciclagem de Lixo e a Rio-Orla
E a nossa perspectiva é continuar com este trabalho, defendendo as cores deste quadro que des-
lumbra a todos que o conhecem. ,¦¦.-¦. A . ,
Rio de Janeiro, uma obra que não tem fim nem pràço, porque e patrimônio de todas as gerações.
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PARA DANÇAR 28
RESTAURANTES 30
SHOW 22
TEATRO 12

? Programa não se responsabilizo
por alterações ele última hora nos
preços, horárias e endereços fome-
cidos pelos organizadores de even-
tos e pelas empresas citadas. E bom
se certificar pelo telefone atues de
sair de casa.
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PROGRAMA
Kditor Gustavo Vieira. Sube-
ditor Renato Aizenman. Re-
dator Cláudio Figueiredo. Re-
pórteres Danusia Barbara.
Luciana Hidalgo. Marcello
Maia. Mòniea Maia e Paula
Fernandes. Produtora Patrícia
Paladino. Colaboradores Dul-
ce Caldeira. Helena Tavares.
Marília Sampaio e Rosy La-
mas. Fotografia Rogério Reis
(editor) e Flávio Rodrigues
(subeditor). Arte Fábio Dupin
(editor e .projeto gráfico) e
Fernando Pena (subeditor).
Diagramadores David Lacer-
da, Ivano dos Santos Mello e
João Carlos Guedes. Secreta-
ria Oneir Pinho. Secretário
gráfico José Fernando Cor-
deiro. Programadores José
Ferr_.ro Ramos e Accácio
Martins Teixeira. Gerente co-
mercial Mamo Bentes — RJ.
Tel.: 585-4328. Tille. Avelairá
— SP. Tel.: (011) 284-8133.
Redação Av. Brasil. 500 6o
andar. Tel.: 585-4697. Inipres-
são Gráfica JB S A Av. Bra-
sil. 10.900. Uma publicação
do JORNAL DO BRASIL

Eo 

palhaço, o que é? Não é. Já
era. Os puristas que nos deseul-
pem, mas a Intrépida Trupe é o
máximo. Tem trapezista, acro-
bata, perna-de-pau, saltos, pu-

los e até gorilões. Tudo bem circense,
é verdade, mas nada de lona, poeira,
arquibancada. A coisa acontece no
palco do Teatro Nelson Rodrigues.
"O 

grupo desenvolve pesquisa na área
do malabarismo, mas com uma lin-
guagem teatral", esclarece o crítico
Macksen Luiz na reportagem que co-
meça na página 16. "É uma releitura
do circo, o circo pop", emenda a can-
tora e fã confessa Fernanda Abreu. A
Intrépida não dá pirueta à-toa. Por
trás de cada salto está uma equipe
com trânsito fácil no mundo das no-
vas linguagens cênicas. São nomes co-
mo o cenógrafo Gringo Cardia e o
iluminador Maneco Quinderé. Os gu-

ris vão amar. Mas não é preciso ter
filho, sobrinho ou gostar dos filhos do
vizinho. O circo moderno é também
espetáculo para adultos desacompa-
nhados de pimpolhos.

A Barra, que até o fechamento
desta edição ainda nâo tinha visto o
arrastão passar, anda mais havaiana
do que nunca. O Alternativa Surf.
etapa do mundial, trouxe ao Rio as
maiores feras do esporte. A competi-
ção termina neste fim de semana.
Programa pegou essa onda e dá o
serviço do torneio, bares e trailers da
área. Tudo para acompanhar as ma-
nobras sem sair do crowd.

No Teatro da Praia, uma turma
que odeia areia, sol e praia inaugura
o projeto Teatro do Terror. Partici-
pação especial de Zé do Caixão. Os
detalhes estão na seção Teatro.

Gustavo Vieira

JOÃO BATISTA, o equilibrista Miguel Paiva
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CINEMA
Relações um
tanto delicadas
Marcello Mala

Dividir 
a vida com alguém pode

requerer muito mais cuidados do
que se imagina, especialmente no ei-
nema. Entre as relações delicadas de
Retorno a tJowards End e as explosi-
vas de Mulher solteira procura, inclua
as duas no seu roteiro. O drama inglês
e o thriller americano vão estrear no
circuito lado a lado com Um sonho
distante, novo filme do ídolo das pa-
trieinhas Tom Cruise.

Sutil até demais, como qualquer
filme de James Ivory (o mesmo de
Uma janela para o céu). Retorno a
Howards End traz Anthony Hopkins
(de O silêncio dos inocentes). Vanessa
Redgrave e um grande elenco para
contar as interligações entre duas fa-
míiias inglesas no início do século.
Sutileza é tudo que falta em Mulher
solteira procura, história de uma jo-
vem (Bridget Fonda) que põe um
anúncio no jornal em busca de lguám
para rachar as despesas e se vê ator-
mentada por sua nova companheira
de apartamento. Nada a ver com Um
sonho distante, misto de drama de
época e ação onde Tom Cruise sai da
Irlanda para fazer a América com fa-
zendeiro, mas acaba se tornando
lutador profissional de boxe.

ESTRÉIA
Retorno a Howards End (Hosvards end), de James
Ivory. Com Ernma Thompson. Anthony Hopkins,
Vanessa Redgrave e Helena Bonham Carter. Veneza
(Av. Pasteur. 184 — 295-8349): I4h. 16h30, Í9h,
2!h30. Tíjuca-1 (Rua Conde de Bonfim. 422 — 264-
5246): de 2' a 6*. às I6h. 18h30, 21h. Sáb. e dom., a
partir das I3h30. (Livre).

As relações enlre duas famílias, amigas no passa-
do. passam por momentos trágicos quando começam
a disputar uma herança e a discutir um casamento
não aceito por todos. Baseado no romance de EM.
Forstcr. Inglalerra 1992.

Um sonho distante (Far and asvay), de Ron Ho-
ward. Com Tom Cruise. Nicole Kidman. Thomas
Gibson e Robert Prosky. Metro Boqvisia (Rua do
Passeio. 62  240-1291). Barra-i (Av. das Américas.
4.666 325-6487), América (Rua Conde de Bonfim.
334 — 264-4246). Madureira-2 (Rua Òagmar da
Fonseca. 54 - 450-1338). Ilha Plazu I (Av. Maestro
Paulo c Silva. 400 158), Sorte Shopping 2 (Av. Subur-
bana. 5.474 -— 592-9430), fcarai (Praia dc Icarai. 161

- 717-0120): I3h30. I6h, 18h30. 2lh. Condor Copa-
cabana (Rua Figueiredo Magalhães. 286 — 255-
2610). Largo do Machado I (Largo do Machado. 29
¦- 205-6842), Lebltm-I (Av. Alaulfo de Paiva. 391 -

239-5048): I4h. 16h30. 19h. 21h30. (Livre)
Jovem fazendeiro irlandês viaja para a América

em companhia de uma garota e. juntos, passam
muitas dificuldades até realizarem o sonho de possuir
um pedaço de lerra. EUA 1992.
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Suburbana 5 474 — 592-9430). Central (Rua Viscon-
de do Rio Branco. 455 — 717-0367): !4h20. I6h,
17h40. I9h20. 21h. (12 anos).
? Jogador profissional é obrigado a enfrentar luta-
dor e precisa vencer de qualquer forma, para conti-
nuar a viver na cidade com a mulher que ama.
EUA 1991.

CONTINUAÇÃO

Hopkins em Retorno a Howards End

Mulher solteira procura... (Single whitefentale),
de Barbei Schroeder. Com Bridget Fonda. Jennifer
Jason Leigh. Steven VVeber e Peter Friedman. Siar-I-
panema (Rua Visconde dc Piraja. 371 — 521-4690).
Art-Cópdcahana (Av. Copacabana. 759 — 235-4895):
I4h, I6h. ISh. 20h, 22h. Ârt-Fushion Mall 2 (Estrada
da Gávea. 899 — 322-1258). Estação Paissandu (Rua
Senador Vergueiro. 35 — 265-4653): I6h. 18h. 20h.
22h. Ari-Casasiiopping 1?(Âv. Alvorada. Via I I. 2.150

325-0746). Art-Tijttca (Rua Conde de Bonfim. 406
254-9578). Arl-Madureira I (Shopping Center de

Madureira — 390-1827). Sitcrói Shopping 2 (Rua da
Conceição. 188 324 — 717-9655). Star São Conçalo
(Rua Dr. Nilo Peçanha. 56/70 — 713-4048). Windsor
(Rua Coronel Moreira César. 26 -- 717-6289 —
Niterói). Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350 —
281-3628): 15h. 17h, I9h. 21h. Pathé (Praça Floriano.
45—-220-3135): de 2-a 6a, às Í3h, I5h, 17h. 19h. 2lh.
Sáb. e dom., a partir das I5h. (14 anos).
? Ciarota procura companheira para dividir o apar-
lamento e o que parecia uma sólida amizade trans-
forma-se em terror, quando a recém-chegada começa
a imitar o comportamento da outra. Baseado no livro
de John Lutz. EUA 1942

Aposta mortal (Dèadly hct,. de Richard W.
Munchkin. Com Jeff Wincolt. Charlene Tillon. Ste-
ven Vinccnt Leigh e Jerrv TilTe. Paláciò-I (Rua do
Passeio. 40 -- 240-6541)" I4h; 15h4(). I7h20, I9h.
20h40. Tijuca-2 (Rua Conde de Bonfim. 422 — 264-
5246): I4h20. I6h. 17h40, I9h20, 21 h. Sábado nâo
será exibida a última sessão. Madureira-3 (Rua João
Vicente. 15 .-- 593-2146). Horie Shopping 1 (Av.

A cidade da esperança (City ofjoy), de Roland
Joffé. Com Patrick Swayze, Pauline Collins. Om Puri
e Shabana Azmi. São Luiz 1 (Rua do Catete. 307 —

285-2296): I4h30. I6h50. 19hI0. 21h30. Sábado não
será exibida a última sessão. Ricaíriar (Av. Copacaba-
na. 360 — 237-9932): I4h30. 16h50. 19hl0. 21h30. (12
anos).

Médico americano desiste da carreira, depois da
morte de uma criança na mesa de operações, mas
aceita retornar à medicina para ajudar a população
pobre de Calcutá. Baseado no livro de Dominique
Lapierre. Inglaterra/1992.

Um sonho de primavera (Enchqnted april), de
Mike Newell. Com Miranda Richardson. Joan Plow-
riuht Pollv Walker e Alfred Molina. Estação Cine-
nia-1 (Av. Prado Júnior. 281 — 541-2189): I6h. ISh.
">0h 22h. Art-Fashiòn Mall3 (Estrada da Gávea. S99

322-1258): de 2* a 6J. ás 16H30. 18h20. 20hl0. 22h.
Sáb. e dom., a partir das 14h40. (Livre).

Quatro amigas inglesas decidem alugar uma típica
vila italiana, durante o mês de abril, deixando para
trás os maridos e as responsabilidades. Baseado no
romance de Elizabcth von Arnim. Inglaterra 1991.

As melhores intenções ( 77ií' hest intentions). de
Bille August. Com Samuel Fróler. Pernilla Augusi.
Max von Sydow e Ghita Norby. Rio-Sul (Rua Mar-
quês de São Vicente. 52 — 274-4532): 15h. IShlO.
21h20. Largo do Machado 2 (Largo do Machado. 29

205-6842): 14hl0, 17h20. 20h30. (Livre).
Pobre estudante de teologia apaixona-se por rica

aristocrata e decidem casar-se mesmo contra a vonta-
de das famílias. Roteiro de Inginar Bergman baseado
na história dc seus pais. Palma de Ouro para melhor
filme e melhor airiz (Pernilla August). Suécia 1992.
Cotação: * * +

1492 — A conquista do paraíso ! 1492 — Con-
quest of paradise). de Ridley Scott. Com Gérard
Depardieu, Sigourney Weaver, Armand Assante e
Ancela Molina. Palácio-2 (Rua do Passeio. 40 -
240-6541): I3h, 15h40, I8h20, 21 h. São Luiz 2 (Rua
do Catete. 307 — 285-2296). Copacabana (Av. Copa-
cabana, 801 — 255-0953): 16h. I8h40, 21h20. (12
anos).

A história do humilde marinheiro que. comandan-
do três navios, chega a um continente desconhecido e
depois da glória da descoberta acaba seus dias em
completa decadência. EUA 1992. Cotação: * • •

Despertaferro 'Desperta/erro), desenho animado
de Jordi Amorós. Estação Botafogo:Sala 3 (Rua Vo-
luntários da Pátria, 88 — 537-1112): I5h, I6h30.
(Livre).

História de um menino que sonha ser o líder dos
cavaleiros medievais que conquistaram os portos do
Mediterrâneo. Espanha 1991.

De salto alto ( Tacones lejanos), de Pedro Almodó-
var. Com Vicloria Abril. Marisa Paredes, Miguel
Bosé e Eva Silva. Róxy-l (Av. Copacabana. 945 —
236-62451: I5h, MM0. 19h20. 21h30. Barra-2 (Av.
das Américas. 4.666 — 325-6487). Center (Rua Coro-
nel Moreira César. 265 — 711-6909): 14h30. 16h40.
I8h50, 21 h. (14 anos).

Famosa cantora abandona a filha aos treze anos e.
quando se reencontram, a filha eslá casada com o
ex-amante da mãe. mas ele aparece morto e as duas
passam a ser suspeitas do crime. Melhor diretor,
música e atriz (Marisa Paredes) no Festival de Gra-
mado. Espanha 1992. Cotação: • * *
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SHOPPINGS
Art-Casashopping 1 (222 lugares) — Jogos pa trio-

ticos: de 2a a 6a. às 16h40. 18h50, 21 h. Sáb. e dom., a
partir das 14h30. (12 anos).

Art-Casashopping 2 (667 lugares) — Mulher soltei-
ra procura...: 15h. 17h. 19h. 21h. (14 anos).

Art-Casashopping 3 (470 lugares) — Amor . sedu-
ção: 15h. I7h, I9h. 2lh. (Livre).

Art-Fashion Mall 1 (164 lugares) — Bob Roberts:
I6h. I8h. 20h.22h.(l2anos).

Art-Fashion Mall 2 (356 lugares) — Mulher solteira
procura...: I6h. I8h. 20h. 22h. (14anos).

Art-Fashion Mall 3 (325 lugares) — Um sonho dc
primavera: de 2J a 6\ ás 16h30, 18h20. 20hl0. 22h.
Sáb. e dom., a partir das 14h40. (Livre).

Art-Fashion Mall 4 (192 lugares) — Uma equipe
muito especial: 15h. I7h20, I9h40. 22h. (Livre).

Barra-1 (258 lugares) — Pesadelo final: A morte de
Freddy: I4h50. Í6h30. I8hl0. I9h50. 2lh30. Sábado
não será exibida a última sessão. (14 anos).

Barra-2 (264 lugares) — De salto alto: 14h30. !6h40,
I8h50.21h. (Manos).

Barra-3 (415 lugares) — Um sonho distante: 13h30,
16h. 18h30. 21 h. (Livre).

Ilha Plaza 1 (255 lugares) — Um sonho distante:
I3h30, 16h. 18h30. 21h. (Livre).

Ilha Plaza 2 (255 lugares) — Pesadelo final: A morte
de Freddy: 14h20. I6h. 17h40. I9h20. 21h. 5* feira não
será exibida a última sessão. (14 anos).

Norte Shopping 1 (240 lugares) — Aposta final:
I4h20. 16h. 17h40. I9h2(). 21h. (12 anos).

Norte Shopping 2 (240 lugares) — Um sonho dis-
torne: I3h30, I6h. !8h30, 21 h. (Livre).

Rio-Sul (450 lugares) — As melhores intenções: I5h.
18hl0. 2lh20. (Livre).

COPACABANA
Art-Copacabana (836 lugares) — Mulher solteira
procura...: I4h, 16h. 18h. 20h. 22h. (14 anos).

Condor Copacabana (1.043 lugares) — Um sonho
distante: 14h. 16h30. I9h. 21h30. (Livre).

Copacabana (712 lugares) — 1492 — .-1 conquista do
paraíso: I6h. I8h40. 2lh20. (12 anos).
Estação Cinema-1 (403 lugares) — Um sonho de
primavera: I6h, I8h, 20h. 22h. (Livre). .

Novo Jóia (95 lugares) — A Bela e a Fera: I5h. I7h.
(Livre). Matador: I9h, 21 h. (18 anos). Domingo não
será exibido o filme Matador.

Ricamar (600 lugares) — A cidade da esperança:
14h30. 16h50. 19hl0. 21h30. (12 anos).

Roxy 1 (400 lugares) — De salto alto: I5h, I7hl0,
I9h20, 2lh30. (14 anos).

Roxy 2 (400 lugares) — O jogador: 14h30. 16h50.
I9hl0. 21h30. (12 anos).

Roxy 3 (300 lugares) — Lanternas vermelhas: 15h,
17hl0, 19h20, 21 h30.( Livre).

Star-Copacabana (411 lugares) — O intruso:
I5h20, 17h, I8h40, 20h20. 22h. (14 anos).

Studio Copacabana (402 lugares) — Um homem
meio esquisito: I5h30. I7h30. 19h30. 21h30. (14
anos).

IPANEMA/LEBLON*
Cândido Mendes (99 lugares) — Pinocchio: 14h.
(Livre). A mão que balança o berço: I6h. 18h. 20h,
22h.(l2anos).

Cineclube Laura Alvim (77 lugares) — Instinto
selvagem: de 3a a 6a, às 17h30, 2lh. Sáb. e dom., às
19h. 21 h. (18 anos). A família Addams: sáb. e dom., às
I7h. (Livre).

Lagoa Drive-in (300 carros) — A mão que balança o
berço: 20h, 22h. (12 anos).

Leblon-1 (714 lugares) — Um sonho distante: I4h,
I6h30. 19h, 21 h30. (Livre).

PERTO DE VOCE
Leblon-2 (300 lugares) — Mediterrâneo: 14h50.

I6h30. 18hl0, I9h50. 21 h30. Sábado não será exibida
a última sessão. (12 anos).

Star-lpanema (412 lugares) — Mulher solteira pro-
cura...: I4h, I6h, I8h, 20h. 22h. (14 anos).

BOTAFOGO
Botafogo (967 lugares) — A... de veludo e Seduzidas
ao extremo: I4h30. 17hl0, 19h45. (18 anos).

Estação Botafogo/SALA 1 (304 lugares) — Amor
e sedução: I6h, I8h. 20h. 22h. (Livre).

Estação Bota*ogo/Sala 2 (49 lugares) — A viagem
do Capitão Tornado: I6h30, I9h. 2lh30. (Livre).

Estação Botafogo/Sala 3 (86 lugares) — Desper-
laferro: !5h, I6h30. (Livre). Brincando nos campos do
Senhor: I8h, 2lhl0. (12 anos).

Ôpera-1 (765 lugares) — O jogador: 16h30. 18h40,
20h50. (12 anos).

Veneza (795 lugares) — Retorno a Howards End: 14h.
16h30, 19h.21h30. (Livre).

CATETE/FLAMENGO
Estação Museu da República (89 lugares) — O
cavalinho mágico: 16h. (Livre). Às ISh, 20h: ver a
programação em Mostra. Domingo, o cinema estará
fechado.

Estação Paissandu (450 lugares) — Mulher solteira
procura...: 16h, 18h. 20h. 22h. (14 anos).

Largo do Machado 1 (835 lugares) — Um sonho
distante: I4h, 16h30. I9h. 2lh30. (Livre).

Largo do Machado 2 (4I9 lugares) — As melhores
intenções: I4hl0. I7h20. 20h30. (Livre).

São Luiz 1 (455 lugares) — .-1 cidade da esperança:
14h30. 16h50. I9hl0. 21h30. Sábado não será exibida
a última sessão. (12 anos).

São Luiz 2 (499 lugares) — 1492 — A conquista do
paraíso: 16h, I8h40, 21h20. (12 anos).

CENTRO
Centro Cultural Banco do Brasil (99 lugares) —

A gata horralheira: sáb. c dom., às 14h. 16h. (Livre).
Ver a programação em Mostra.

Cinemateca do MAM (180 lugares) — Ver a pro-
gramação em Mostra.

Metro Boavista (952 lugares) — Um sonho distante:
13h30, 16h. I8h30,21h. (Livre).

Odeon (951 lugares) — Pesadelo final: A morte de
Freddy: 14h, 15h40, 17h20, 19h, 20h40. (14 anos).

Palácio-'! (1.001 lugares) — Aposta mortal: 14h.
15h40. 17h20, 19h, 20h40. (12 anos).

Palácio-2 (304 lugares) — 1492 — A conquista do
paraíso: 13h, 15h40, 18h20, 21h. (12 anos).

Pathé (671 lugares) — Mulher solteira procura...: de
2a a 6a, às 13h. 15h, 17h. 19h. 21h. Sáb. e dom., a
partir das I5h. (14 anos).

Rex (1.098 lugares) — Trabalhando por amor e Pos-
sessões anais para ingênuas espertas: de 2' a 6a, às 13h.
15h45. 18h25, 19h50. Sáb e dom., às 14h30, 17hl5.
19h45. (18 anos).

Vitória (1.231 lugares) — O leito das sacanagens sem
fim: de 2a a 6a. às 13h30, I4h50, 16hl0, I7h30, 18h50,
20hl0, 21h30. Sáb. e dom., a partir das 14h50. (18
anos).

TIJUCA
América (956 lugares) — Um sonho distante: 13h30,

16h, 18h30, 21 h.(Livre).
Art-Tijuca (1.475 lugares) — Mulher solteira procu-
ra...: I5h, I7h, 19h, 21h. (14 anos).

Bruni-Tijuca (459 lugares) — Amor e sedução: I5h.
17h. I9h. 21 h. (Livre).

Carioca (1.119 lugares) — Pesadelo final: A morte de
Freddy: I4h20, 16h. I7h40. I9h20. 21h. (14 anos).

Tijuca-1 (430 lugares) — Retorno a Howards End: de
2a a 6a, às 16h. I8h30, 21h. Sáb. e dom., a partir das
I3h30. (Livre).

Tijuca-2 (391 lugares) — Aposta mortal: 14h20. I6h.
17h40, 19h20. 21h. Sábado não será exibida a última
sessão. (12 anos).

Tijuca-Palace 1 (464 lugares) — Pinocchio: sáb. e
dom., às I4h30, I6h. (Livre). Mediterrâneo: de 2a a 6a,
às I6h. I7h40, I9h20. 21 h. Sáb. e dom., a partir das
17h40. (12 anos).

MÉIER
Art-Méier (845 lugares) — Pesadelo final: A morte de

Freddy: 14h20, I6h, 17h40. I9h20, 2lh. (14 anos).

Bruni-Méier (420 lugares) — Taija Rac — Erótica,
safada e gulosa: 15hl0, 17h30. 19h50. (18 anos).
Meninas em delírios sexuais: 16h20, 18h40. 21h. (18
anos).

Paratodos (830 lugares) — Mulher solteira procu-
ra...: 15h, 17h. 19h, 21h. (14 anos).

OLARIA
Olaria (887 lugares) — Pesadelo final: A morte de
Freddy: 14h20, 16h. 17h40. 19h20, 21h. (14 anos).

MADUREIRA/JACAREPAGUÁ
Art-Madureira 1 (1.025 lugares) — Mulher solteira
procura...: 15h. 17h, 19h, 21h. (14 anos).

Art-Madureira 2 (288 lugares) — Jogos patrióticos:
de 2a a 6a, às 16h40, 18h50. 21 h. Sáb. e dom., a partir
das 14h30. (12 anos).

Madureira-1 (586 lugares) — Pesadelo final: A mor-
te de Freddy: 14h20, 16h, 17h40. 19h20. 21h. (14
anos).

Madureira-2 (739 lugares) — Um sonho distante:
13h30. 16h, 18h30, 21 h. (Livre).

Madureira-3 (480 lugares) — Aposta mortal: 14h20.
16h. 17h40. 19h20, 21h. (12 anos).

CAMPO GRANDE
Campo Grande (1.300 lugares) — Pesadelo final: A
morte de Freddy: 14h30. 16hl0. 17h50, 19h30. 21hl0.
(14 anos).

NITERÓI
Arte-Uff (528 lugares)— Uma leitora bem particular:

17h, I9h. 21h. (Manos).
Center (315 lugares) — De salto alio: 14h30, 16h40.

18h50, 21h. (l4anos).
Centrai (807 lugares) — Aposta mortal: 14h20. I6h.

17h40. 19h20. 21h. (12 anos).
Club Cinema-1 (201 lugares) — Matador: !5h, 17h,

19h, 21h. (18 anos).
Icarai (852 lugares) — Um sonho distante: 13h30. 16h.

I8h30, 21 h. (Livre).
Niterói (1.398 lugares) — Pesadelo final: A morte de
Freddy: 14H.20, 16h. 17h40. 19h20, 2ih. (14 anos).

Niterói Shopping 1 (I00 lugares) — Chupeta eróti-
ca: I5hl(). I6h20. I7h30. I8h40. I9h50. 2lh. (IS
anos).

Niterói Shopping 2 (132 lugares) — Mulher solteira
procura...: I5h. I7h, 19h. 21h. (14 anos).

Windsor (501 lugares) — Mulher solteira procura....
15h. 17h. 19h. 2th. (14 anos).

SÃO GONÇALO
Star-São Gonçalo (325 lugares) — Mulher solteira
procura...: 15h, I7h. 19h, 21h. (14 anos).
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FILME EM QUESTÃO/ Retorno a Howards End

Luta de classes em
estilo requintado

Os 
Wilcox são gente finíssima. Donos

de uma bela propriedade, honram a.
tradição, nunca dão vexame em público
e desprezam os pobres. As irmãs Schle-
gel. embora vivam de rendas, são capa-
zes de uma performance social mais sin-
cera e até se sensibilizam com os menos
favorecidos. Já os Bast só sobrevivem —
e mai — pegando no batente. Ela, desde
jovenzinha, vendendo o próprio corpo.
Ele. como escriturário. sufoca a sensibi-
lidade mas não foge aos compromissos.
Nesta terceira adaptação de um romance
do escritor inglês E.M.Forster, o cincas-
ta americano James Ivory traça um pai-
nel requintado e sutil do confronto de
classes, interligadas por trama bem urdi-
da e estilo elegante — bem ao gosto dos
Wilcox. Em produção impecável, desta-
cam-se Emma Thompson (sra. Kenneth
Branagh), Anthony Hopkins e Vanessa
Redgrave. Um luxo de elenco.

Susana Schild
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Anthony Hopkins é destaque no elenco

Elenco de primeira em
uma produção impecável

Quem 
gosta daquelas produções im-

pecáveis, elenco de estrelas e rotei-
ro certinho vai lamber os beiços. Retor-
no a Howards End, do diretor James
Ivory tem tudo isso e mais um pouco.
Com requinte, respeitando o estilo de
um tempo de carros a manivela. Ivory
faz uma critica sutil à aristocracia ingle-
sa do início do século, contrapondo a
família do empresário Henry Wilcox
(Anthony Hopkins) ao mundo classe
média das irmãs Schlegel, Helen e Mar-
gareth (esta, a excelente Emma Thomp-
son). Howards End do titulo é uma
propriedade 

"que não é no campo mas
fica distante da cidade", de grande valor
afetivo para Mrs. Wilcox (Vanessa Red-
grave) mas desprezada pelo resto da
família que. no entanto, não abre mão
do que julga serem seus direitos. Ah. os
ricos nâo se emendam, parece dizer
Ivory.

Angela Regina Cunha
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Retorno a Howards End -*--_--_-
(James Ivory)
Mulher solteira procura .
(Barhci Schroeder)
l ma equipe muito especial ir -k
(Penny Marshall)
1Ã92~ A conquista do paraíso ^^ _^ _^ + +
(Ridics Scotl)
As melhores intenções ... ' . . *** ** •••• ••• ••
(Bille August) ••• •• ____
líoh Roberts ... ,_.._- -_.-*-.*. -ó--*--*- -*-•*-
(Tim Robbms) w * 

"I^Alln,..,, *** ** 
___t ** **** **** **** **** **** *** —

Lanternas >ermelhas ______ __.__.-i_-»- __--_.-_-^. -k.-i.-fc-
./h.mgY.rnou, *** **** *** ** **** **** **** 

—

*£ S,a,l°",,° ,. , ** | I ** ** *** ••• ••• ** *** * ***
(Pedro Almodovar)

uI^ai,,^:,,, 1*** 1****1 ** 1 ** 1****1 1***1 1***1*** 1****
Cotações: • Ruim • Razoável •• Bom ••• Ótimo •••• Excelente
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CINEMA

CONTINUAÇÃO
Pesadelo final: a morte de Freddy (Frèddy's
dead: lhe fmal nightmure). de Rachel Talalay. Com
Robert Englund. Lisa Zane, Shon Greenblatt e Lezlie
Deane. Barra-1 (Av. das Américas. 4.666 — 325-
6487): 14h50, I6h30, 18hl0. 19h50, 21h30. Sábado
não será exibida a última sessão. Odeon (Praça Ma-
hatma Gandhi. 2 — 220-3835): 14h, I5h40. I7h20.
I9h, 20h40. Ilha Plaza 2 (Av. Maestro Paulo e Silva.
400i58): I4h20, 16h. I7h40. I9h20. 21 h. 5J feira não
será exibida a última sessão. Carioca (Rua Conde de
Bonfim. 338 — 228-8178). Madureira-I (Rua Dag-
mar da Fonseca. 54 — 450-1338). Art-Méier (Rua
Silva Rabelo. 20 — 249-4544). Olaria (Rua Uranos,
1.474 _ 230-2666). Niterói (Rua Visconde do Rio
Branco. 375 — 719-9322): 14h20. 16h. 17h40. 19h20.
21 h. Campo Grande (Rua Campo Grande, 880 —
394-4452): 14h30, I6hl0. 17h50. 19h30. 21hl0. (14
anos).

Terror. Nesta sexta aventura. Freddy Krueger
enfrenta uma psicóloga infantil, especialista em so-
nhos. que precisa dominar o monstro no pesadelo
final de sua morte. EUA 1991.

Bob Roberts t Bob Roberls). de Tim Robbins. Com
Tim Robbins. Giancarlo Espósito. Ray Wise e Gore
Vidal. Art-Fashion Mall I (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): I6h. I8h. 20h. 22h. (12 anos).

Cantor country, jovem e conservador, concorre ao
Senado usando todas as armas do marketing politico
e vence as eleições mesmo depois de ser acusado de
corrupção e tráfico. EUA/1992. Cotação: • • •

Uma equipe muito especial (A league oj lheir
own), de Penny Marshall. Com Tom Hanks, Geena
Davis. Lori Pettv e Madonna. Art-Fashion Mall 4
(Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): I5h, 17h20.
I9h40.22h. (Livre).

Comédia. Enquanto os jogadores de beisebol luta-
vam na guerra, um grupo de mulheres decidiu formar
um time para jogar em todo o pais e não deixar
desaparecer o esporte nacional. EUA 1992. Cotação:

Amor e sedução (Ju Dou), de Zhang Yimou. Com
Gong Li. Li Bao Tian. Li Wei e Zhang Yi. Estação
BotafogófSala 1 (Rua Voluntários da Pátria. 88 —
537-1112): 16h, 18h. 20h, 22h. Ari-Casashopping 3

(Av. Alvorada. Via 11. 2.150 — 325-0746). Bruni-Ti-
jucá (Rua Conde de Bonfim. 370 — 254-8975): i5h,
17h. I9h.21h. (Livre).

A trágica história de uma garota comprada por
um homem rico para lhe dar um filho, mas que acaba
engravidando de um sobrinho de seu amo. China
1990. Cotação: ••••

O jogador (The player). de Robert Altman. Com
Tim Robbins, Greta Scacchi. Whoopi Goldberg e
Fred Ward. Roxy-2 (Av. Copacabana. 945 — 236-
6245): 14h30. 16h50. 19hI0. 2lh30. Ópera-1 (Praia de
Botafogo. 340 — 552-4945): 16h30. 18h40. 20h50. (12
anos).

Cinico executivo da indústria do cinema mala
roteirista. cujo trabalho foi desprezado por ele. para
acabar com as ameaças que recebia através de cartões
postais. Prêmio de melhor direção e ator (Tim Rob-
bins) em Carmes. EUA/1992. Cotação: • • •
Lanternas vermelhas i Dahong denglong gaogao
gita), de Zhang Yimou. Com Gong Li. Ma Jingwu e
He Caifei. Roxy-3 (Av. Copacabana. 945 — 236-
6245): I5h. 17h 10. I9h20. 21h30. (Livre).

Garota de 19 anos aceita ser a quarta esposa de
um poderoso latifundiário, mas envolve-se numa trá-
gica e longa luta travada entre as outras esposas pelo
poder e riqueza do marido. China 1991. Cotação: •*•
• • •

Jogos patrióticos i' Patriot games), de Phillip Noy-
ce. Com Harrison Ford. Anne Archer. Patrick Bergin
e Sean Bean. Art-Casashopping 1 (Av. Alvorada. Via
II. 2.150 — 325-0746). Art-Madureira 2 (Shopping
Center de Madureira — 390-1827): de 2a a 6J. às
16h40. 18h50. 21h. Sáb. e dom., a partir das 14h30.
(12 anos).

Ex-agente da CIA. de férias na Inglaterra, impede
um atentando á família real e sua própria família
passa a ser o alvo de um grupo terrorista internacio-
nal. Baseado no livro de Tom Clancy. EUA/1992.
Cotação: *

Mediterrâneo (Mediterrâneo), de Gabriele Salvato-
res. Com Diego Abatantuono. Cláudio Bigagli. Giu-
seppe Cederna e Cláudio Bisio. Leblon-2 (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 — 239-5048): 14h50. 16h30. I8hl0,
19h50, 2lh30. Sábado não será exibida a última
sessão. Tijuca-Palace I (Rua Conde de Bonfim, 214
— 228-4610): de 2* a 6J. ás 16h. 17h40, 19h20. 2Ih.
Sáb. e dom., a partir das 17h40. (12 anos).

Oito soldados italianos são enviados para uma
ilha grega mas. quando o navio afunda e perdem o
rádio, decidem ficar com os prazeres da ilha. sem se
importar com os horrores da guerra. Oscar de melhor
filme estrangeiro. Itália 1991. Cotação: * •

Matador (Matador), de Pedro Almodóvar. Com
Assumpta Serna. Antônio Bandcras. Nacho Marti-
nez e Eva Cobo. Novo Jóia (Av. Copacabana. 680):
19h. 21h. Domingo, o filme não será exibido. Club
Cinema-1 (Rua Coronel Moreira César. 211 153 -
Niterói): 15h. I7h. I9h. 21h. (18 anos).

Aprendiz de toureiro confessa ter cometido uma
série de crimes e é defendido por uma advogada, que
mantém uma estranha e mórbida relação com seu
instrutor, um famoso toureiro que abandonou as
arenas depois de um acideme. Espanha 1986. Cota-
ção: * * *

Instinto selvagem (Basic instinet), de Paul Verhoe-
ven. Com Michael Douglas. Sharon Stone. George
Dzundza e Jeanne Tripplehorn. Cineclube Laura Al-
vim (Av. Vieira Souto. 176 — 267-1647): de 3' a 6*. às
17h30, 21h. Sáb. e dom., às 19h. 21h. (18 anos).

Detetive da policia investiga o assassinato de um
ex-astro de rock e tem um caso com uma das suspei-
tas. uma mulher bissexual que o envolve numa trama
psicológica e sensual. EUA 1992. Cotação: • •

A viagem do Capitão Tornado // viaggio di
Capitan Fracassa), de Ettore Scola. Com Ornella
Mutti. Massimo Troisi. Vincent Perez e Emanuelle
Béart. Estação Botafogo Sala 2 (Rua Voluntários da
Pátria. 88 — 537-1112): 16h30, 19h. 2Ih30. (Livre).

O herdeiro de uma família nobre e falida abando-
na o castelo de seus ancestrais para acompanhar um
grupo de atores itinerantes a caminho da corte do rei.
em Paris. Quinta versão cinematográfica do romance
deThéophile Gautier. Itália/França 1990. Cotação:
• • • •

A bela e a fera cBeatay and the beasti. desenho
animado de Gary Trousdale e Kirk Wise. Produção
dos Estúdios Walt Disney. .Vovó Jóia (Av. Copacaba-
na. 680): I5h. 17h. (Livre).

Em troca da liberdade do pai. bela jovem aceita
ficar prisioneira do assustador dono de um castelo,
na verdade um príncipe encantado, que só o verda-
deiro amor poderia salvar. Oscar de melhor canção
original e trilha original. EUA 1991.

"Tim Robbins é o sucesso desta
primavera e BOB ROBERTS
o seu fruto mais cobiçado."
Geraldo Mayrink VEJA
"Escandalosamente engraçado...
Brilhantemente inteligente."
WASHINGTON POST

• •••
E_C-l-nte

Dt~rr.»xiu»«i_
X____.DO____-

TIM ROBBINS e

ROBERTS
HOJE EXCLUSIVAMENTE
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A CORISCO FILMES e o CENTRO CULTURAL BANCO DO
BRASIL estarão apresentando, nesta terça-feira, 27 de outubro,
às 18:30h, no projeto O CINEASTA DO MÊS o diretor NELSON
PEREIRA DOS SANTOS. Será exibido o longa-metragem
"VIDAS SECAS".
Após a projeção haverá debate com o diretor.
Distribuição de senhas a partir das 18h.

j________B__ CORISCO FILMES
APOIO

JORNAL DO BRASIL
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Miranda Richardson - Iosie Lawrence
Poliy Walker- Joan Plovvrjght
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TUDO IA BEM ATE QUE OS HOMENS CHEGARAM.

Um Sonho
De Primavera

 ENCHANTED APRIL
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Uma linda história de amor
escrita por INGMAR BERGMAN

e dirigida por BILLE AUGUST
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REAPRESENTAÇAO
Brincando nos campos do Senhor (At play m

the ftelds o/lhe Lord), de Hector Babenco. Com Tom

Berenger; John Lithgow. Daryl Hannah e Aidan

Quinn. Estação Botafogo/Sala 3 (Rua Voluntários da

Pátria, 88 —537-1 li 2): 18h, 21hl0. (12 anos).

Dois aventureiros americanos, quatro misstona-

rios e uma tribo de Índios entram em conflito, quan-
do suas diferenças eulturais e idéias fanáticas cho-

cam-se na Amazônia. Baseado no livro de Peter

Maithiessen. EUA/1991.

Uma leitora bem particular (La lectriçe), de Mi-

che! Deville. Com Miou-Miou, Chrislian Ruché. Syl-

vie Laporte e Michel Raskine. Arte-UFF (Rua Mi-

guel de Frias. 9 — 717-8080 — Niterói): 17h, 19h,

21h. Até quarta. (14 anos).
Jovem sonhadora trabalha, a domicilio, como

leitora de livros e aceita atender ás fantasias dos mais

bizarros tipos de clientes. França; 1988.

Um homem meio esquisito (Monsieur Hire). de

Patrice Leconte. Com Michel Blanc. Sandrine Bon-

naire Lue Thuillier e André Wilms. Studio-Copaca-

bana (Rua Raul Rompem, 102 - 247-8900): I5h30,

17h30. 19h30. 21h30. (14 anos).
? Homem solitário gasta seu tempo observando a

vizinha da frente e, na tentativa de ajudá-la a livrar-se

do namorado, passa a ser considerado suspeito de um

crime. Baseado no romance de Georges Simenon.

França/1989.

A mão que balança o berço ( The hand ihut rocks

lhe cradte). de Curtis Hanson. Com Annabella

Sciorra, Rebecca de Mornay, Matt McCoy e Ernie

Hudson Cândido Mendes (Rua Joana Angélica. 63

__ 167-779S) 16h ISh. 20h. 22h. Lagoa Drive-ln

(Av. Borges de Medeiros. 1.426 - 274-7999): 20h,

22h. (12 anos).
? Casal com dois filhos contrata uma baba de

aparência angelical mas que. na verdade, tem um

plano diabólico para acabar com toda a família.

EUA 1992.
A Gata Borralheira (Cinderella), desenho animado

de Walt Disney. Centro Cultural Banco do Brasil

(Rua Io de Março. 66 — 216-0237): sáb. e dom., ás

14h, I6h. (Livre).
Bela princesa é criada como escrava pela madrasta

mas, com a ajuda de uma fada. consegue ir ao baile

no castelo e despertar a paixão do príncipe. Baseado

no clássico de Charles Perrault. EUA/1949.

Pinocchio (Pinocchio), desenho animado de Walt

Disney. Dublado em português. Cândido Mendes

(Rua Joana Angélica. 63 — 267-7295): 14h. Tijuca-

Palace 1 (Rua Conde de Bonfim. 214 — 228-4610):

sáb. edom.. ás 14h30. 16h. (Livre).
Boneco de madeira recebe o dom da vida e um

crilo falante como consciência para ajudá-lo a ser um

menino de verdade. Baseado no livro de Collodi.

EUA'1940.
A Família Addams (The Addams family), de

Barry Sonnenfeld. Com Anjelica Huston. Raul Ju-
lia. Christopher Lloyd e Christina Ricci. Cineclube
Laura Alvim (Av. Vieira Souto. 176 — 267-1647):
sáb. e dom., ás 17h. (Livre).

O estilo de vida dos Addams fica ameaçado

quando um homem, que se faz passar pelo tio

desaparecido, conspira para roubar a fortuna da
família. Adaptação dos personagens criados por
Charles Addams. EUA 1991.

0^
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CINEMA É A MAIOR DIVERSÃO • • * *»• •••••
'A VERDADEIRA SAGA DE COLOMBO.'

— O Estado da Sâo Paulo
"...O MELHOR DOS COLOMBOS."

- Folha da Tarda
"A MAIOR AVENTURA DO MUNDO."

- O Globo

Gerard Depardieu Armand Assante
e SigourneyWeaver
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UM HOMEM
ESQITISITO
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STUDIO COPACABANA

O verdadeiro heroísmo reside
nas virtudes da luta.

PATRICK STAYZE

ACIDADE DA
ESPERANÇA

HOJE
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210 4 50-?*0-9 JO
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"MELHOR DIRETOR''
"MELHOR ATRIZ''

FESTIVAL DE VENEZA - SET/92
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Uma sofisticada comédia sobre os bastidores de Hollywood
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O que pode acontecer quando uma filha se casa
com o amante da mãe?
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Festival de Gramado - 1992
Melhor Atriz - Marisa Paredes
MelhorDiretor «Melhor Música
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CINEMA

REAPRESENTAÇAO
O cavalinho mágico (Sest medyedu e cibulku),
desenho animado de Ivan Ivanovano. Estação Mu-
seu da República (Rua do Catete, 153 — 245-5477):
16h. Até quarta. Domingo, ò cinema estará fecha-
do. (Lixrc).
? Desenho sohre três irmãos agricultores que. à
procura do ladrão de sua colheita, envolvem-se em
mágicas aventuras. Baseado no livro de Piolr Erchov.
URSS 1975.

MOSTRA
II Curta Cinema/Programa I — Sexta, sábado e
domingo: .Çi/i/;'<7/ /. de Flávio dei Cario, Zona leste
alerta, de Francisco C. Filho. Os moradores Ja Rua
Humboldt, de Luciano Moura. Nayara, a mulher

gorila, de Marta Nassar, Jogo da memória, de Dcnise
Vieira Pinto e PR Kaileia. de Eduardo Caron. Centro
Banco do Brasil (Rua 1° de Março. 66 — 216-0237):
sexta, ás ISh30. Sábado, ás 20h30. Domingo, ás I8h.

II Curta Cinema/Programa II — Sexta, sábado e
domingo: .-).v rosas não calam, de Anna Muylaert.
Faça você mesmo, de Fernando Bonassi. Tempo, de
Ricardo Dantas. Desterra, de Eduardo Paredes.
Cliuã. de Mirella Martinelli e O bilhete premiado, de
Maurício Farias. Centro Cultural Banco do Brasil
(Rua I" de Março. 66 — 216-0237): sexla. ás I6h30 e
20h. Sábado, ás 18h30. Domingo, às 19h30.

A nova geração de cineastas alemães — Sexta:
Wedding i Wedding), de Heiko Schíer. Estação Museu
da Republica (Rua do Catete. 153 — 245-5477): ISh.
Com legendas em espanhol.

Três amigos encontram-se. por acaso, no local

preferido de suas infâncias Alemanha 1989.

A nova geração de cineastas alemães — Sexta:
Busca do tema. de Dieimar Hochmuth. Estação Mu-
seu da República (Rua do Catete. 153 — 245-5477):
20h. Legendas em espanhol.

Cineasta pretende fazer um documentário sobre
um casal em dificuldades. Alemanha 1989.

A nova geração de cineastas alemães — Sába-
do: Borboletas, de Wolfgang Becker. Estação Museu
da República (Rua do Catete. 153 — 245-5477): ISh.
Legendas em espanhol.

Rapaz é a última pessoa a ver uma menina que
morreu afogada, e precisa relembrar seus últimos
momentos para a policia. Alemanha 1987.

A nova geração de cineastas alemães Sabá-
do: A noite da mana. de Maria T. Wagner. Estação
Museu da República (Rua do Catete. 153 — 245-
5477): 20h. Legendas em espanhol.

A trágica história de uma mulher casada que se
apaixona por um homem místico. Alemanha 1987.

Mostra Clint Eastwood — Sexta: Cadillac cor-de-
rosa (Pink Cadillac I- de Buddy van Horn Com Clint
Eastwood. Cinemateca do MAM (A\. Infante D.
Henrique. 85 — 210-2188): 20h30. (14 anos).

Caçador de bandidos persegue garota que dirige
um Cadillac recheado de dólares. EUA/1989.

Sessão Extra — Sábado: A balada de Narayama, de
Shohei Imamura. Cinemateca do MAM (Av, Infante
D Henrique —210-2188): 16h. (18 anos).

Numa pobre aldeia japonesa manda a tradição
que os anciãos retirem-se para as montanhas. Palma
de ouro em Cannes. Japão 1983.

Homossexualismo no cinema (I) — Sábado:
Contos imorais, de VValenan Borowczyk. Comple-
mento: 77it? Discksoii's film.Tliè Car Brothers, de
Thomas Alva Edison (EUA/1895). Cinemateca do
MAM (Av. Infante D. Henrique. 85 — 210-2188):
18H30. (18 anos).

Filme erótico em quatro episódios. França, 1974
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ATENÇÃO
II Curta Cinema — Os únicos sobrevi-
ventes do naufrágio do cinema nacio-
nal invadem cm alto estilo o Centro
Cultural Brasil numa coletânea imper-
dível para os que não freqüentam o
circuito dos festivais. A mostra // Cur-
ta Cinema, em cartaz desde terça-feira
no CCBB. embarca fim dc semana
adentro com os doze curtas mais pre-
miados do ano. divididos em dois pro-
gramas. Entre os destaques (veja a
programação completa na página ao
lado), aposta certeira é O bilhete pre-
miado. de Maurício Farias, estrelado
pela dupla Guilherme Karan e Marisa
Orth (Melhor Atriz de Curta-Metra-
gem do Festival de Gramado 92). Ou-
tro que merece toda a atenção é o
inédito PR Kadeia, do paulista Eduar-
do Caron. Tomem seus lugares.

MOSTRA
Mostra Clint Eastwood — Sábado: Rookie, um
profissional do perigo (The Rookie), de Clint East-
wood. Cinemateca do MAM (Av. Infante D. Henri-
que. 85 — 210-2188): 20h30. (12 anos).

Dois tiras investigam o dono de uma ofieina
suspeito de matar o parceiro do policial. EUA/1990.

Homossexualismo no cinema (II) — Domingo:
Minha adorável lavanderia, de Stephen Frears. Cine-
mateca do MAM (Av. Infante D. Henrique. 85 —
210-2188): I8h30. (16 anos).

O relacionamento entre um inglês e um paquista-
nês. donos de lavanderia, provoca revolta num su-
búrhio pobre de Londres. Inglaterra 1986.

Mostra Clint Eastwood — Domingo: Coração de
caçador i White hunler. black heart), de Clint Easl-
wood. Cinemateca do MAM (Av. Infante D. Henri-
que. 85 — 210-2188): 2()h30. (Livre)

Cineasta filma na África, mas sua atenção está
voltada para a obsessão de caçar um enorme elefante.
Baseado na vida de John Huston. EUA 1990.

EXTRA
New Jack City — A Gang brutal (New Jack
City), de Mario Van Peebles. Com Weslev Snipes.
Ice-T. Allen Payne e Chris Rock. Sexta e sábado, á
meia-noite, no Cândido Mendes. Rua Joana Angélica.
63. (14 anos).
? Lider carismático de uma gangue de traficantes de
crack enfrenta a perseguição de dois policiais — um
deles ex-viciado — que pretendem acabar com a
gangue c com o tráfico. EUA 1991.

PRE-ESTREIA
Mudança de hábito (Sister dei), de Emile Ardo-
Imo. Com Whoopi Goldberg, Maggie Smilh. Kathy
Najimy e Wendy Makkena. Sábado, ás 22h. no
Leblon-2. Av. Ataulfo de Paiva. 391 e São Luiz 1.
Rua do Catete, 307. Sábado, ás 2lh30. no Barra-1.
Av. das Américas. 4.666 e Tijuca-2. Rua Conde de
Bonfim. 422. (Livre).
? Comédia. Cantora de nighl-club é testemunha
de um crime cometido por seu amante — um
gângster — e para salvar a vida refugia-se num
convento. EUA 1991.
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ANTHONY HOPKINS
OSCAR DF. MELHOR ATOR

(O .ilíncio dai inocentes - 1992)

EMMA THOMPSON VANESSA REDGRAVE
OSCAR I)K MELHOR ATRIZ

"O PRIMEIRO GRANDE FILME DE 1 992" ( Rolling Stones Magazine)

"ARTISTICAMENTE SUBLIME, RICO E ENVOLVENTE" (New York Times)

'COM HOWARDS END, A OBRA DE IVORY ALCANÇA, SUA MAIOR EXPRESSÃO" (Time)
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"ASDUAS ATRIZES SÃO EXCEPCIONALMENTE BOAS...
Jennifer fason Légh continua surpreendente... Vem se transformando

em uma de nossas mais marcantes atrizes dramáticas.
- THENEWfORK TIMES EUA - Vim
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¦VM THRILLER SOBRE DUAS AMIGAS'
que nos mantém em suspense até o último segundo.

-ALEMANHA ButteSUgaime

¦VM THRILLER' MAIS QUE BRILHANTE.
A assinatura de Barbei Schroeder significa talento. Todos ficarão

atentos e excitados. As interpretações de jennifer Jason Leigh
e Bridget Fonda são simplesmente impressionantes e garantem ao

filme sua verdadeira força.
— FRASCA Studio Magazint
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Sustos e
risos à
meia-noite
Toda 

a tribo que baba com
O massacre da serra elé-

trica e coisas do gênero já tem
onde passar as madrugadas.
Nesta sexta, à meia-noite, entra
em cena o Teatro do terror,
projeto macho doido que a cada
semana brindará o público
com uma história diferente.
Para abrir com chave de cerni-
tério. a estréia traz o espetáculo
Ferro em brasa, clássico portu-
guês adaptado na década de
30, metade dramalhão mexica-
no. metade tipo vingança mal-
dita. "Os textos são deliciosa-

"Bflf

¦
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TEATRO
mente ruins"', diverte-se a
diretora Vic Militello.

A peça será na verdade um
happening, com direito a per-
formance surpresa do cult-ci-
neasta Zé do Caixão, aprcsen-
tação do bale As quatro
vampiras (com Maria Lúcia
Priolli) e brincadeiras vinte
atores espalhados pela platéia.
No palco, tudo começa com
Anselmo Vasconcelos, Ricardo
Petraglia e outras criaturas vi-
vendo a história de um ferreiro
traído pela mulher com o noivo
da própria filha. Agora é só ir
ao Teatro da Praia e ver o que
o coitado preparou para ir à
forra.
? Teatro do terror Ferro em brasa —

Teairo da Praia. Rua Francisco Sá. 88.
Copacabana (267-7794). 6a e sáb., à
meia-noite. dom., às 22h. CrS 15.000.
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Zé do Caixão (detalhe) faz performance no Teatro do terror

ESTREIA
Teatro do terror — Teatro da Praia, R. Francisco

Sá. 88 (267-7794). 6a e sáb.. á meia-noite. Dom., às
22h. CrS 15.000.
? Este ciclo dedicado ao terror abre com o episódio
Ferro em brasa. Mais detalhes no texto acima.

ÚLTIMOS DIAS
Além da vida — Direção do Augusto César Vanucci.
Com Lúcio Mauro. Felipe Carone e outros. Teatro do
Sesc de Niterói. Rua Padre Anchieta. 56 (719-9119).
6\ às 20h; sáb.. ás 18h e 20h e dom., às 18h. CrS
20.000 e CrS 10.000 (comerciados). Até domingo.

Bela fera — Direção de Ivana Mcnna Barreto. Com
Christiana Nóvoa. Luis Carlos Persy. Nilson Nenes e
outros. Teatro Ziembinski. Rua Urbano Duarte. 30

(228-3071). De 3a a 6". às 18h30. CrS 20.000. Até

sexta.
Medéia — De Euripedes. Com a Cia. de Teatro
Coreográfico. Teairo Rio Arte Tijuca. Rua Desem-
bargador Isidro. 10 (238-7390) De 5" a sáb.. às 21h:
dom., às 20h. CrS 18.000. Até domingo.

Assembléia de linguarudas — Baseada no conto
Vozes de Herbert Daniel. Direção de Jeferson Duar-
te. Com Kado Pinheiro, Mareio Darion e outros.
Teairo Sesc do Engenho de Dentro, Av. Amaro Cavai-
canti, 1.661 (249-1391). De 6a a dom., às 20h30. CrS
15.000 e CrS 7.500 (sócios do Sesc e quem apresentar
o vale idoso). Até domingo.

Missa das dez — De Adélia Prado. Direção e
interpretação de Antônio Mello. Espaço II. do Teatro
Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695). De
5J a sáb.. às 21 h; dom., às 20h. CrS 10.000 (5J). CrS
15.000 (6a a dom.) e CrS 10.000 (classe). Até domin-

go.

Numa missa sacro-profana. o ator Antônio Mello
faz uma radiografia da miséria humana. Inspirado
nos poemas da mineira Adélia Prado.

A maconha da mamãe é mais gostosa — De
Dario Fo. Direção de Ricardo Petraglia. Com Antô-
nio Pedro. Vic Milittelo e outros. Teatro da Praia.
Rua Francisco Sá. 88 (267-7749). De 5J a sáb.. ás 2lh;
dom., ás 20h. CrS 20.000 (5" e dom.) e CrS 25.000 (6a
e sáb.). Ingressos a domicilio pelo tel. 221-0515 e
222-6956. Até domingo.

Os efeitos inesperados da marijuana sobre uma
família de operários italianos.

INGRESSOS A DOMICILIO
Como encher um biquíni selvagem — Texto e
direção de Miguel Falabella. Com Cláudia Gimenez.
Teatro Casa Grande. Av. Afrânio de Melo Franco.
290 (239-4046). De 4a a 6J e dom., ás 2lh30 e sáb.. às

m
Shell

apresenta

ENGRAÇADA!
IMPERDiVEL!

. A COMÉDIA
! DO ANO! ;

"CORAÇÕES DESESPERADOS"
com Direção Jorge Fernando

ARY FONTOURA * CRISTINA PEREIRA
LEANDRO RIBEIRO

TEATRO DE ARENA — Tel.: 235-5348
QUARTA À SÁBADO ÀS 21:30h- DOMINGO ÀS 20:00h
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INGRESSOS A DOMICILIO
22h30. CrS 30 000 (4a), CrS 35.000 (5J). CrS 40.000 (6a
e dom.) e CrS 50.000 (sáb.). Ingressos a domicilio pelo
tel. 221-0515 e 222-6956.

A versátil Claudia Jimenez vive dez personagens
que oscilam entre o trágico e o cômico.

Música divina música/Do filme A noviça re-
belde — Adaptação e direção de Ticiana Studart.
Com Zezé Polessa. Luiz Armando Queiroz e grande
elenco. Teatro Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel. 440

(275-6695). 5J. ás 17h e 21h: 6a e sáb.. às 2lh: dom., às
19h. CrS 25.000 (5a): CrS 25.000 (6a) e CrS 30.000
(sáb. e dom.). Às 5as, desconto de 50% para idosos.
Promoção: menores de 16 anos têm desconto de 20%
em todas as sessões. Ingressos a domicilio pelo tel.
221-0515 e 222-6956. Estacionamento da RioPark t ao
lado do teatro) com 50% de desconto mediante apre-
sentação do ingresso. Até 8 de novembro.

Musical. Adaptação do espetáculo da Broadway

que deu origem ao filme A noviça rebelde.

Confissões de adolescente — Baseado no diário
da atriz Maria Mariana. Adaptação e direção de

Domingos de Oliveira. Com Maria Mariana. Carol
Machado e outros. Teatro Casa Grande. Av. Afranio
de Melo Franco. 290 (239-4045). 4a e 5a, às 17h. 6a e
dom., às 19h: sáb.. às 20h. CrS 30.000 (4a e 5a) e CrS
35.000 (6a, sáb. e dom). Ingressos a domicilio pelo tel.

221-0515 e 222-6956. Duração: lhl5.
Deus. drogas, sexo. a relação entre pais e filhos c

outros temas polêmicos sào discutidos através das

páginas do diário de uma adolescente.

Yentl — Baseado na obra de Isaac Bashevis Singer.
Direção dc Felipe Wagner e Cininha de Paula. Com

Silvia Massari, Alexandra Marzo e outros. Teatro dos

Quatro. Rua Marquês de São Vicente, 52/2° (274-
9895). 5a. às 17h e 21h: 6a. às 21h: sáb.. às 20h e 22h e

dom., às 20h. CrS 30.000 (5a. 6a c dom) e CrS 35.000

(sáb.). Promoção: às 5"s e na primeira sessão de

sábado jovens alé 18 anos têm 50% de desconto,
ingressos a domicilio pelo lei. 221-0515 e 222-6956.

Musical. No inicio do século, jovem judia desafia
tabus e tradições da sua comunidade.

Odeio Hamlet — De Paul Rudnick. Direção de José
Wilker. Com Guilherme Fontes. Osmar Prado e ou-

tros. Teatro Copacabana Palace. Av. N.S. de Copaca-
bana. 313 (257-0881). De 5a a sáb.. às 21h30. Dom.,
ás 19h. CrS 35.000 (5a. 6a e dom.) e CrS 40.000 (sáb..

véspera de feriado e feriado). Estacionamento coberto
na Rua Ministro Vivieiros de Castro. 157. CrS 8.000,
mediante apresentação do ingresso. Promoção: 5" (2a
sessão) e 6" desconto de 50% para estudantes. Ingres-
sos a domicilio pelo tel. 221-0515 e 222-6956. Dura-
ção: lh40.

Comédia. Dividido entre o brilho da TV e a
seriedade do trabalho teatral, ator embarca na sua
maior aventura: representar Shakespeare.

Comunicação a uma academia — De Franz Kaf-
ka. Direção de Moacyr Góes. Com ítalo Rossi. Tea-
tro Villa-Lobos:Espaço 3. Av. Princesa Isabel. 440
(275-6695). De 4a a sáb., ás 21 h; dom., às 19h. CrS
20.000 (4a e 5a). CrS 25.000 (6a e dom.). CrS 30.000
(sáb. e véspera de feriado) e CrS 15.000 (classe, de 4a a
6a). Ingressos a domicilio pelo tel. 622-2858. O espeta-
culo começa rigorosamente no horário e não será
permitida a entrada após o seu inicio. Estacionamento
da RioPark (ao lado do teatro/ eom 50% de desconto
mediante apresentação do ingresso.

Um macaco que virou homem fala sobre sua
transformação a um grupo de desconfiados seres
humanos. Baseado na história de Kafka.

Uma relação tão delicada — De Loleh Bellon.
Direção de William Pereira. Com Irene Ravache.
Regina Braga e Roberto Arduin. 7eu.ro Clara Nunes,
Rua Marquês de Sâo Vicente, 52 (274-9696). De 5a a
sáb.. às 21h; dom., ás 18h30. CrS 35.000 (5a e 6a) e
CrS 40.000 (sáb. e dom.): Ingressos a domicilio pelo
tel. 221-0515 e 222-6956. Duração: lh50.

A emocionante relação entre duas mulheres —

mãe e filha — ao longo de 30 anos.

Floresta Amazônica em sonho de uma noite
de verão — Comédia de Shakespeare. Direção de

Werner Herzog. Co-direção de Márcio Meirelles.
Com Lucélia Santos. Chico Diaz e grande elenco.
Teatro João Caetano. Praça Tiradentes. s n° (221-
1223). De 4a a 6a. às 20h; sáb. e dom., às 17h e 20h.
Temporada popular: CrS 15.000. Ingressos a domici-
lio pelo tel. 622-2858 e 719-5816. Até 1° de novem-
bro.

O clássico de Shakespeare ganha tons ecológicos
na montagem do cineasta alemão Werner Herzog.

Solidão, a comédia — De Vicente Pereira. Direção
de Marcus Alvisi. Com Diogo Vilela. Teatro Tereza
Rachel. Rua Siqueira Campos. 143 (235-1113). De 5a
a sáb.. às 21h30: dom., às 20h. CrS 30.000 (5a), CrS
35.000 (6a) e CrS 40.000 (sáb. e dom.). Ingressos a

domicilio pelos telefones 622-2858 e 719-5816. Dura-

ção: lh30. Até Io de novembro.

Numa performance solo. Diogo Vilela se desdobra
em cinco personagens. Todos tém algo a dizer sobre a

solidão, o amor e a morte.

Noviças rebeldes — De Dan Goggin. Direção de
Wolf Maia. Com Cininha de Paula. Sheila Matos e
outros. Teatro Barrashopping. Av. das Américas,
4.666 (325-5844). 5a e 6a, às 21h; sáb., às 20h e 22h:
dom., às 20h. CrS 25.000. Ingressos a domicilio pelo
tel. 222-6956 e 221-0515. Promoção: 20% de desconto

para quem levar um agasalho ou I kg alimento não

perecível. Até 31 de outubro.
Comédia. As freirinhas da ordem de Je vous salue

Marie continuam a cantar, dançar e contar piadas
num espetáculo do mais puro nonsense.

O Tiradentes, inconfidência no Rio — De Ader-
bal Freire Filho e Carlos Eduardo Novaes. Direção
de Aderbal Freire Filho. Com atores do Centro de
Demolição e Construção do Espetáculo e convida-
dos. Teatro Gláucio GU. Praça Cardeal Arcoverde.
s/n" (237-7003). De 5a a sáb.. às 2Ih; dom., às 20h.
Ingressos a domicilio pelo tel. 221-0515 e 222-6956.
CrS 25.000 (5a e 6o) e CrS 30.000 (sáb. e dom.) e CrS
10.000 (estudantes).

Reconstituição dos últimos dias de Tiradentes e da
conspiração dos inconfidentes.

Capitães de areia — Dc Jorge Amado. Adaptação
e direção de Roberto Bomtempo. Com Jonas Torres,
André Gonçalves e outros. Teatro Vannucci. Rua
Marquês de São Vicente. 52 3o (274-7246). 2a. ás 21h:
3a. 4a e 6a, ás 17h. CrS 25.000 e CrS 15.000 (classe).
Promoção: às ?s, quem levar agasalhos lem CrS 5.000
de desconto. Estudantes pagam 20%, do ingresso. In-

gressos a domicilio pelo tel. 221-0515 e 222-6956.
Duração: 2h30.

As aventuras de um bando de meninos de rua nas

praias de Salvador.

O tiro que mudou a História — De Carlos Eduar-
do Novaes e Aderbal Freire-Filho. Direção de Ader-
bal Freire-Filho. Com Othon Bastos. Domingos de
Oliveira e atores do Centro de Demolição do Espeta-
culo. Museu da República. Rua do Catete. 153 (225-
4302). Reservas pelo tel. 205-2650. De 2J a 4a. ás I9h e
21 h. CrS 50.000. Ingressos a domicilio pelo tel. 221-
0515 e 222-6956

Reconstituição da última noile de Vargas. O cena-
rio é o mesmo Palácio do Calete onde Getúlio se
suicidou.
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?teatro

PROMOÇÃO
Torturas de um coração/ou Em boca fechada

náo entra mosquito — De Ariano Suassuna. Di-
reção de Almir Telles. Com o grupo Sarça de Horeb.
Teatro do Planetário da Gávea, Av. Padre Leonel
Franca. 240 (274-0096). De 5a a sáb., às 21 h; dom., às
20h. CrS 15.000 e CrS 12.000 (estudante e classe). Até
1° de novembro. Promoção: professor não paga.

Caiu um homem na minha cama — Texto e
direção dc Gugu Oümecha. Com Raymundo de Sou-
za. Lúcia Barufhaldi e outros. Teatro Sesc de Madu-
reira. Rua Ewbanck da Câmara, 90 (350-9433). 6a e
sáb., ás 21h; dom., às 20h. CrS 15.000 (6a) e CrS
20.000 (sáb. e dom.). Comerciários têm 50% de des-
conto. Até 1° de novembro.

Corações desesperados — De Flávio de Souza.
Direção de Jorge Fernando. Com Ary Fontoura,
Cristina Pereira e Leandro Ribeiro. Teatro de Arena,
Rua Siqueira Campos. 123/sobreloja (235-5348). De
4" a sáb., às 2lh30; dom., às 20h. CrS 25.000 (4a e 5a),
CrS 30.000 (6' e dom.) e CrS 35.00 (sáb.). Promoção:
estudantes com caneirinha têm desconto de 50% (de 4°
a 6'} . 20% (sáb. e dom.).

Comédia. O fantasma de um canastrão volta à
Terra para assombrar um ator em dificuldades. O
espetáculo comemora os 40 anos de carreira de Ary
Fontoura.

Álbum de família — De Nelson Rodrigues. Direção
de Mário Lourenço. Com o Grupo O Guarani. Tea-
tro América, Rua Campos Sales, 118 (234-2060). 5a,
às 2lh30; 6a. às 19h30. CrS 12.000 (5a) e CrS 15.000
(6*). Desconto de 20% para estudantes.

A comédia dos erros — De William Shakespeare.
Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com Suely
Franco. Fábio Junqueira e outros. Teatro Glauce
Rocha, Av. Rio Branco. 179 (220-0259). De 4a a 6a, às
18h30; sáb., às 21h e dom., ás 19h. CrS 25.000
(platéia) e CrS 15.000 (arquibancada)(4a e 5a) e CrS
30.000 (platéia) e 20.000 (arquibancada) (6a, sáb. c
dom.). Promoção: estudantes, classe e maiores de 60
anos pagam meia entrada.

As confusões c desencontros provocados por duas
duplas de irmãos gêmeos.

l_adies com Z — Texto c direção de Marcelo Saback.
Com Eduardo Martini, Guilherme Piva e Kiko Mas-
carenhas. Teatro Ipanema, Rua Prudente de Moraes,
824(247-9794). 3a e 4a, às 2lh30. CrS 15.000. Promo-
ção: mulheres com mais de 50 anos lèm 20% de
desconto.

Três senhoras, representadas por três atores, se
encontram perdidas e perplexas na platéia de um
espetáculo de vanguarda.

No coração do Brasil — Texto e direção de Miguel
Falabelia. Com Maria Padilha, Thales Pan Chacon e
outros. Teatro \'annucci. Rua Marquês de São Vicen-
te, 52/3° (274-7246). De 4a a 6a, às 2lh30; sáb., às 20h
e 22h e dom., às 19h30. CrS 30.000 (4a e 5a), CrS
35.000 (6a e dom.) e CrS 40.000 (sáb.). Promoção: na
6" e no sábado, às 20h, jovens até 18 anos têm desconto
de50%. Duração: lh30.

No inicio dos anos 60, sete personagens se encon-
iram num cinema da Ilha do Governador.

CONTINUAÇÃO
Um casal de trôs — Adaptação de Celina Sodré de
textos de Nelson Rodrigues, Direção de Fátima As-
sumção c José Antônio Carnevale. Com Myriam
Oliveira, Patncia Bracel e outros. Teairo Arthur Aze-
vedo. Rua Vitor Alves. 454 (413-3622). 6a a dom.,
I9h.

Um caso de amor — Texto de David Stevens.
Direção de Gilberto Gawronski. Com Reginaldo Fa-
ria, Tadeu Aguiar e outros. Teatro Posto Seis, Rua
Francisco Sá. 51 (287-7496). 5a e 6a. ás 21h30: sáb., às
20h e 22h; dom., ás 20h. CrS 30.000 (5a. 6a e dom.) e
CrS 40.000 (sáb.).

Um quarentão e seu filho homossexual enfrentam
a solidão.

A mulher sem pecado — Texto de Nelson Rodri-
gues. Direção de Cláudio Torres. Com Jaime Leibo-
vitch, Solange Badim e outros. Teatro Galeria, Rua
Senador Vergueiro, 93 (225-8846). De 5a a sáb., às
21h. Dom., às 20h. CrS 30.000 (5a e dom.) e CrS
35.000 (6a e sáb.).

Perfume de Madonna — Texto de Flávio Mari-
nho. Direção de Cininha de Paula. Com Regina
Restelli, Victor Pozas e outros. Teatro Cândido Men-
des. Rua Joana Angélica, 63 (267-7098). 5a, às 17h e
21h30. 6a e sáb., às 21h30. Dom., às 19h. CrS 20.000
(5a); CrS25.000 (6a e dom.); CrS 30.000 (sáb.).

Uma iniciante tem sua grande chance ao substituir
Madonna por uma noite. Regina Restelli canta, dan-
ça e explora sua semelhança física com a superstar.

Estou vivol — Texto e direção de Vagrier Almeida.
Com Vera Ferreira, Aida Mourão e outros. Teatro
Henriqueta Brieba, Tijuca Tênis Clube, Rua Conde
de Bonfim. 451 (268-1012). 6a e sáb., às 21h; dom., às
20h. CrS 25.000 e CrS 20.000 (classe e sócios)

Beckett — Textos de Samuel Beckett. Direção de
Luiz André Cherubini. Com o Grupo Sobrevento de
Teatro de Animação. Teatro da Aliança Francesa de
Botafogo, Rua Muniz Barreto. 730 (286-4248). De 5a
a sáb., às 21h. Dom., às 20h. CrS 20.000 (5a e 6a), CrS
25.000 (sáb. e dom.) e CrS 15.000 (classe)

Caravana da ilusão — Texto de Alcione Araújo.
Direção de Luiz Arthur Nunes. Com Marcos Breda,
Cláudia Alencar e outros. Teatro Nelson Rodrigues.
Av. Chile, 230 (262-0942). De 5a a sáb., às 21h. Dom.,
às 20h. CrS 30.000,00 (5a, 6a e dom.); CrS 35.000
(sáb.). Duração Ih.

Uma trupe de artistas ambulantes hesita sobre que
caminho seguir.

A liçfio — Texto de Eugène Ionesco. Direção de Luís
de Lima. Com Luis de Lima, Luciana Braga e Suely
Franco. Teatro II, do Centro Cultural Banco do
Brasil, Av. Primeiro de Março, 66 (216-0237). De 4a a
6a, às 12h30. Último dia.

A fúria do corpo — Texto de João Gilberto Noll.
Direção de Maurício Abud. Com Sérgio Fonta, Ani-
ta Terrana e outros. Teatro Cacilda Becker, Rua do
Catete. 388 (265-9933). De 4a a sáb.. às 2lh; dom., às
20h. CrS 25.000.

Saudações à liberdade — Texto de Heloísa Péris-
sé. Direção de André Mattos. Teatro Planetário da
Gávea, Av. Padre Leonel Franca, 240 (274-0096). 4a,
às 2ih30. CrS 15.000. Até dia 28 de outubro.

A lua que me instrua — Coletânea de textos.
Direção de Ana Kfouri. Com Ana Paula Bouzas,
Isabel Cavalcanti e outros. Teatro Dulcina, Rua AI-
cindo Guanabara, 17 (240-4879). De 5a a dom., às
21h. CrS 16.000 e CrS 10.000 (classe, estudantes e
idosos).

Discussão da condição feminina a partir de textos
de escritoras famosas.

Lucrócia/O veneno dos Bórgia — Texto e dire-
ção de Paulo César Coulinho. Com Beth Goulart,
Guilherme Karan e outros. Teatro Laura Alvim, Av.
Vieira Souto, 176 (247-6946). De 5a a sáb., às 21h,
dom., às I9h. CrS 25.000 (5a), CrS 30.000 (6a), CrS
40.000 (sáb.) e CrS 35.000 (dom.). Classe a CrS 15.000
(5a e 6a).

As tramas armadas pela família Bórgia em sua
luta pelo poder na Itália da época de Maquiavel.

Arthur Azevedo e Karl Valentim, um encontro
cômico — Adaptação e direção Wagner Rotta.
Com Sônia Eymard, Alexandra Cinille e Gilberto
Shwainer e outros. Teatro César Fabbri, Grajaú Tênis
Club, Rua Engenheiro Richard. 83 (577-2365). Sáb.,
ás 21h; dom., às 20h. CrS 15.000.

Estados Unidos da Patacoada — Texto e direção
de João Damasceno. Com Maurício Vicohi, Daniel
Ribeiro, Antônio Farias e outros. Teatro Noel Rosa,
Av. 28 de setembro, 109 (248-0247). Sáb., às 21h;
dom., às 20h. CrS 10.000. Até 29 de novembro.

Brasil/A história segundo Seu Matheus — De
Mário Zumba. Direção de Sandra Fátima Martins.
Com Paulo Henrique, Angelíta Reis e outros. Sala
Novos Talentos, do Teatro João Caetano. Praça Tira-
dentes, s/n° (221-1223). De 5a a dom., às 18h30. CrS
8.000 e CrS 5.000 (classe).

Pega rapaz — Texto e direção de Joseph de Maré.
Com Marcelo Faria. Diana Burle e outros. Teatro
Barrashopping, Av. das Américas. 4.666 (325-5844).
5a e 6a. ás 18h30. CrS 15.000. Duração: Ihl5.

Das duas...uma — De Cazarré. Direção de Gugu
Oümecha. Com Zaira Zambelli, Tony Ferreira e ou-
tros. Teatro Suam, Praça das Nações, 88 A (270-
7082). De 6a a dom., às 21h30. CrS 15.000.

Por falta de roupa nova, passei o ferro na
velha — Direção de Abílio Fernandes. Com Henri-
queta Brieba, Francisco Silva e outros. Teatro Sesc da
Tijuca, Rua Barão de Mesquita, 539 (208-5332). 6* e
sáb., às 21 h; dom., às 20h30. CrS 25.000 (6a e dom.) e
CrS 30.000 (sáb.).

Oficina condensada — Texto de Aninha Franco.
Direção de Fernando Guerreiro. Com Rita Asse-
many. Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,
63 (267-7098). Dom., 2a e 3a, às 21h30. CrS 23.000 e
CrS 20.000 (classe)(dom.); CrS 20.000 e 17.000 (cias-
se)(2a e 3a).

Gota d'água — Adaptação do texto dc Chico Buar-
que e Paulo Pontes. Direção de Yonne Storni. Cem
Marcos Fassini, Soraya Moreno e outros. Teatro
Dirceu de Mattos, Rua Barão de Petrópolis, 897
(273-6348). 5as, às 20h. Entrada franca. Até 29 de
outubro.

Esquina de prazeres — Texto Alexandre Ricardo
Camaratte. Direção de Mário Telles Filho. Com
Jonas Torres, Juliana Martins e outros. Teairo Ziem-
binski. Rua Urbano Duarte, 30 (228-3071). 3a e 4a, às
21 h. CrS 20.000. Duração: lh.

Rabo dasno, a farsa do português — Texto e
direção de Ivens Godinho. Cofn Ivens Godinho.
Cláudia Pellcgrino. Edmilson Santinni e outros. Tea-
tro Rio Arte. Rua Desembargador Isidro, 10 (238-
7390). 3a e 4a, às 21 h. CrS 18.000. Até 28 de outubro.

Rio...Capital delírio — Texto e direção de Roney
Villela e Christian Machado. Com Letícia Spiller,
Marcelo Faria e outros. Teatro Galeria. Rua Senador
Vergueiro, 93 (225-8846). 2a e 3a, ás 21h. CrS 25.000.

Completamente só e um lindo punhado de
fitas — Textos de Terence Rattingan e Brian Gear.
Direção de Gillray Coutinho. Com Antônio Carlos
Bernanrdes e Ignés Vianna. Teatro Glàucio Gil, Praça
Cardeal Arcoverde, s/n° (237-7003). 3a e 4a, às 16h.
Entrada franca.

As Marias da Graça/Tem areia no maio —
Apresentação do grupo. Museu da República. Rua do
Catete, 153 (225-4302). Sábados, ás llh. Entrada
franca. Até 31 de outubro.

Beijo de humor (teatro a domicílio) — Texto e
interpretação de Raul de Orofino. Direção de Irene
Ravache. Telefone para contato: 286-8990. Duração:
lh.
? Três histórias que acontecem num consultório de
psicanálise, onde o analista é a platéia.
Segundas intenções — Texto de Barry Creyton.
Tradução de Marisa Murray. Direção de José Rena-
to. Com Maria Zilda Bethlem e Stepan Nercessian.
Teatro da UFF. Rua Miguel de Frias, 9 (717-8080
r.441). De 6a a dom., às2Ih. CrS 40.000 (6a e dom.) e
CrS 45.000 (sáb.). Até domingo.

O burguês fidalgo — Texto de Molière. Direção de
Regina Fontenelle. Com Cristyane Daia, Oscar Hen-
riques e outros. Teatro Dirceu de Manos, Rua Barão
de Petrópolis, 897 (273-6348). 2a e 3a, às 20h. Entrada
franca. Até 27 de outubro.

Recicla-te ou te devoro — De Regina Antonioni.
Direção de Renato Castelo. Com Cyrano Rosalen.
Empório, Rua Maria Quitéria. 37. Sáb., ás 21h30. CrS
15.000 c CrS 10.000 (classe). Duração: 40m.
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ESPORTES
Barra vira Havaí
durante todo o
fim de semana
m s ondas quase sempre iradas da Praia

*^ da Barra vão promover o tête-a-tcte
mais concorrido do ano. pelo menos para
quem aprecia a nata do surfe mundial e
suas beldades. O Alternativa Surf. única
etapa brasileira do Campeonato Mundial,
entra em fase decisiva a partir desta sexta,
às 8h, com baterias homem-a-homem e
mulher-a-mulher. Qualquer vaca e pronto:
o sonho já era.

O circo armado em frente ao Condo-
mínio Barramares deve pegar fogo mesmo
no sábado, com a realização das quartas-
de-fínal masculinas e ainda com a Ia etapa
do circuito paralelo de longboard. O do-
mingo. fim de festa, guarda o melhor:
semifinal e fina! para eles c elas. Até esta
edição ir para a gráfica, os competidores
ainda dispitavam uma vaga para a etapa
final deste fim de semana. Mas é difícil
acreditar que feras estrangeiras como Bar-
ton Lynch. Chyene Horan. Richard
March. Tom Curren c os brasileiros Teco
Padaratz e Fábio Gouveia fiquem dc fora
do melhor da festa. Queira o mar também
que nossa Andréa Lopes, única brasileira
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Passando do condomínio Barramares. a primeira
transv.ersarl fica sò 2km depois.

S COMES & BEBES

Barton Lynch (á esq.). Richard March e
Chyene Horan competem no Alternativa Surf

no circuito feminino, esteja dentro d'águá
para disputar as finais.

E isso é apenas o que se verá sobre as
ondas. Na areia vai rolar o maior uuc com
muita adrenalina e azaração. As melhores
dicas para assistir ás baterias, parar o
carro, comer e beber bem c dar uma esti-
cadinho no fim de tarde vêm de bandeja
no roteiro abaixo. É só segui-lo para até o
mais Imole se sentir um verdadeiro local.

Renan Cepeda
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O Olimpizza c indicado pelos surfistas como ponto de encontro nas noites do campeonato

PROGRAMAÇÃO
Sexta — 16 baterias do Campeonato Mundial Mas-
culino e 4 do Campeonato .Mundial Feminino.

? A competição começa todos os dias às Sh da
manhã e corre sem intervalos, a não ser que as ondas
não colaborem e os juizes considerem necessário
aguardar que um vérito entre ou o mar suba.

Sábado — I' etapa do Campeonato Paralelo de
Longboard (prãnchão) e quartàs-de-final do Cam-
peonalo Mundial Masculino.

Domingo — Semifinal masculina, semifinal femi-
nina. final do longboard. Ilnal feminina e final
masculina. A programação termina com a entrega
dos troféus.

ESTACIONAMENTO
Vagas — Ao longo da Av. Sernambetiba e transver-
sais.
?¦ Vai ser muito difícil conseguir uma vaga na Aveni-
da Sernambetiba depois das l()h. especialmente no
domingo. As alternativas estão ao longo das ruas
Prudente s\o Amaral e Marlinho de Mesquita, que
possuem transversais sem saida com bastante \agas.

Free Night — Av. Sernambetiba. 3.200. Aberto
todos os dias. das 7h ás 20h.

Localizado bem em frente ao circo da Alternativa
Surf. este bar oferece bandejão variado (CrS 15.000).
filé com fritas (CrS 26.000). peixe com batata (CrS
45.000. para duas pessoas) e sanduíches (entre CrS
7.600 e CrS 9.100). Para os que chegarem cedo. o bar
serve café da manhã (CrS 3.600).

Papa — Av. Sernambetiba. 2.S60. Aberto todos os
dias. das lOh ás 4h.

Nào fica muito perto do Alternativa — fica logo
atrás do apart-hotel Barrapalace —. mas pode ser
uma boa opção para quem deixar o carro na Rua
Prudente do Amaral e quiser matar a fome antes de
voltar para casa. Ali o melhor é apostar no sanduiche
de peito de frango (CrS 9.000) e no suco (CrS 6.000).

Trailers — Ao longo de toda a Av. Sernambetiba.
Dez metros à esquerda do estande da Alternativa

funciona a pleno vapor o Kioske beleza. Lá tem
cheesburguer e misto quente (ambos a CrS 6.000),
água de coco (CrS 5.000) e chopc (CrS 7.000).

P0S-PRAIA
Olimpizza — Estrada da Barra. 3.130 (lei. 493-7S66).
Aberto de 20h ao último clinte (6J) e a partir das I5h
(sáb. e dom.). Consumação mínima a CrS 25.000 (6J).
CrS 30.000 (sáb.) e CrS 10.000 (dom.).
? A galera do surfe diz que. depois do Alternativa, o
ponto de encontro é aqui. As pizzas, sucos, chopes e
caipifrulas são degustados enquanto se assiste a clipes
e surfe no telão e se pratica o esporte número I do
lugar: a azaração.

SHOPPING
Loja Alternativa Surf —- Ao lado da sala de im-
prensa, em frente ao Barramares. Aceita cartão.
? A loja estará aberta durante lodo o final de
semana com produtos que levam a grife do campeo-
nato. além de outros com estamparias variadas de
surf. Tem desde chinelos (CrS 2 i .900) até maios (CrS
145.000).

DICAS
Os habituais ventos da Barra e a própria posição

do sol depois do meio-dia sugerem que o melhor
lugar para assistir cada bateria é procurar algum
espaço na areia ligeiramente à esquerda do point
onde as baterias se realizam.

Ninguém precisa se apavorar por nào fazer a menor
idéia das regras do campeonato: os locutores Nuno
Jonet e Claudinha explicam passo a passo manobras,
pontuações e quem está na liderança de cada bateria.

procardíaco
PRONTO SOCORRO • CTI
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS
CORONARIOGRAFIA CIRURGIA CARDÍACA

CIRURGIA VASCULAR

246-6060 286-4242
Rua Dona Mariana, 219 Botafogo
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J^IjOI EITÁVEL PÚBLICO!
Fotos de Marcelo Tabach

Com 'A.R.N. 2', a
Intrépida Trupe
traz o circo
para os anos 90
Patrícia Paladino

N-" 

ada de marribeiTibice.
O circo agora é high--
tech, multimídia e
pop. E o picadeiro
não tem mais serra-
gem, é o palco de tá-

bua corrida do Teatro Nelson
Rodrigues. A partir deste sá-
bado, o novo espetáculo da
Intrépida Trupe chega ao res-
peitável publico carioca. O
grupo de atores, trapezistas,
malabaristas. acrobatas e
clowns apresenta A.R.N. 2. um
exemplo do circo moderno,
um teatro único no Brasil,
continuação do trabalho que o
grupo faz desde que foi criado,
há seis anos.

A.R.N. 2, abreviação da
palavra uérien (aéreo, em fran-
cês), reúne esquetes inéditos e
quadros remodelados de anti-
gos espetáculos do grupo.
Mesmo sendo, a princípio,
destinado às crianças, A.R.N.
2 é diversão garantida para
todos os adultos que não resis-
tem a saltos, malabarismos e
palhaçadas feitas com exagero
de graça e precisão.

Para ser intrépida, esta tru-
pe não poderia ter surgido de
outra forma. Foi na Copa do
Mundo de 86. quando um
grupo de acrobatas se reuniu
para integrar a Caravana voa-
dora organizada por Perfeito
Fortuna para se exibir no Mé-
xíco. Formada por ex-alunos
da Escola Nacional de Circo,
bailarinos e atores, a Intrépida
conta hoje com nove integran-
tes: Alberto Magalhães. Beth
Martins, Cláudio Baltar. Dani
Lima. Geraldin Miranda,
Vanda Jacques, Dalmo Cor-
deiro. Roberto Silva e Ricardo
Camillo — que não participa-
rá do inicio desta temporada
por causa de uma contusão no
joelho.
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Misturando dança, teatro
e o virtuosismo das técnicas
circenses, a Intrépida Trupe

já representou o Brasil em di-
versos festivais internacionais
(leia mais na página 18) e
arrancou aplausos em vários

países da Europa. Por aqui, o
charme de sua linguagem co-

leciona tietes como Caetano
Veloso. que os homenageou
num verso de sua música Fo-
ra da ordem, e Lulu Santos,
que confessou certa vez no
Perfil do consumidor do'
Caderno B que seu sonho de
consumo é fazer parte do

grupo. Com esta nova tem-

porada carioca, a legião de
fãs da Intrépida vai atingir as
alturas. Nas páginas seguin-
tes, tudo sobre o espetáculo e
a trajetória da trupe.

D A.R.N. 2 — Teatro Nelspn Rodri-
gues. Av. Chile, 230, Centro (262-0942).
Sáb. e dom., às 17h. CrS 20.000. Esta-
cionamento próprio gratuito.
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FIQUE DE OLHO
A.R.N. (abertura) — É o inicio do

show, onde os integrantes da trupe
caem de cordas, trapézios e elásticos dc
vários pontos do teatro. Um show de
acrobacia, coragem e bom humor. Pre-
pare-se para o susto.
D Os macacos — Também um número
de platéia, super bem-humorado, onde a
trupe aparece como enormes gorilões
(foto) que mexem com o público e rim-
bani objetos e gargalhadas da platéia.

O guarda — Número solo do clówn
Geraldin Miranda, integrado com a pia-
teia. Geraldin comunica-se com o públi-
co somente através de um apito. Um dos
quadros mais engraçados do espetáculo.

A cadeira — Quadro criado pela coreó-
grafa Deborah Colker especialmente para
o acrobata Roberto Silva (o caçula da
trupe. considerado um dos melhores acro-
batas do país), Ele faz malabarismos e
acrobacias utilizando apenas uma cadeira.

A Bela e a Fera — Baseado na clássi-
ca história de amor entre a mocinha c o
monstro, fala sobre a desilusão do
amor. Um dos momentos mais líricos
do espetáculo, realizado por Dani Lima.

Alberto Magalhães (andando com per-
nas de pau) e Vanda Jacques.
? A.R.N — Todos os intrépidos partiei-
pam deste quadro, uma síntese do trabalho
do grupo: dança, acrobacia. movimentos
teatrais, muitos saltos, pulos e quedas.
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Os macacos estão em A.R.N. 2

POR TRÁS DO PICADEIRO
Deborah Colker

— Coreógrafa e
bailarina, desenha
cada cena, prepara
os acrobatas para
os números de dan-
ça e coreografa: to-
dos os movimentos
do espetáculo. En-
tre muitas outras
peças, fez Macheth.
La Ronde. Corpç cie
baile e Um certo
Humlet. Foi indica-
da para o Prêmio
Shell, categoria Di-
retora de Movi-
mentos. este and.

Marcos Maga-
Ihães — É autor
do filme de a|ni-
mação projetado
no fundo do palco
c das vinhetas que
costuram o espe-
táculo. É o diretor
do desenho ahi-
mado Meoxv, Prê-
mio Especial |do
Júri no Festival
de Cannes e 1982.
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? Gringo Cardia —
Cenógrafo, figuri-
nista e diretor de ar-
te da Intrépida, é
responsável pelo vi-
suai do A.R.N.2. É
considerado o déci-
mo integrante do
grupo. Entre muitos
outros trabalhos.
Cardia fez. recente-
mente, os grandio-
sos cenários da peça
Sonhos de uniu noite
de verão e ganhou o
prêmio MTV
Awards pela direção
e cenografia do clipe
Flores, dos Titãs.

? Maneco Quinderé — Talvez seja mais
fácil enumerar os espetáculos que não
levaram a assinatura deste festejado ilu-
minador. Quinderé bola a luz de nove
entre dez peças do teatro brasileiro: So-
nbos de uma noite de verão. Irmã vap,
Shirley Valentim, So coração do Brasil e
Fica comigo esta noite são apenas alguns
exemplos. Faz ainda a luz de shows da
banda Leizião Urbana e da cantora Marina.
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Circo faz teatro
com o cotidiano
Macksen Luiz

Aparentemente, 
A.R.N. 2, que es-

tá iniciando temporada no Tea-
tro Nelson Rodrigues, é um espeta-
culo para crianças. Mas só na
aparência. Este grupo com seis anos
de existência e participação em festi-
vais internacionais de teatro desen-
volve pesquisa na área do malabaris-
mo, da acrobacia e do espetáculo
circense, com uma linguagem teatral.
A Trupe sintetiza a sua expressão
cênica em "espetáculos aéreo-acro-
bático-teatrais". O teatro aparece na
forma como os intrépidos atores-ma-
labaristas tornam dramatizáveis as
acrobacias, os números de trapézio e
de equilibrismo. O teatro se insinua,
ainda, no espaço das dificuldades de
execução de cada um deles. O erro e
o risco são explorados como se fizes-
sem parte da ação dramática, contan-
do histórias que evocam o circo, mas

que brincam com o cotidiano.
A.R.N. 2 procura atordoar o es-

pectador com sugestões múltiplas
— há sempre mais de uma ação se
desenrolando à frente do especta-
dor —, fazendo divertida integra-
ção entre atores e público. Quando
um gorila passeia sobre a cabeça da

platéia e a trupe invade o teatro
como animados saltimbancos
acontece uma verdadeira celebra-

ção com talco, confete e muito es-

pírito festivo. A Intrépida cumpre,
assim, a sua proposta cênica: a fu-
são de linguagens em que o bom-
humor, a precisão técnica e uma
estética leve, se integram ao concei-
to lúdico de entretenimento.

EMAGREÇA FELIZ
STRESS NUNCA MAIS

em FRIBURGO

mork.K
spa bonita

Inf. e Reservas:
537-0203 (FAX) 266-6559

Rod. Teresópolis/Friburgo Km.56 Tel.: (0245) 229667
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"O 
que cu acho mais legal

no trabalho deles é que há
elementos de circo, mas não e
propriamente um espetáculo
circense. É uma releilura do
circo, o circo pop. Adoro
também o trabalho do Gringo
Cardia. o visual que ele faz
para o grupo. Os shows da
Intrépida agradam a crianças,
pela movimentação, e aos
adultos. Aquela coisa deles
caindo do teto é o máximo."

Fernanda Abreu, cantora

Flávio Colker
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"Eles fazem um trabalho
extremamente teatral, mas
que parte dc outra escola que
não a do tcatrão. da palavra.
Fugir da palavra também
traz uma perspectiva nova
para o trabalho, acende, ani-
ma. É uma coisa que se faz
muito lá fora. A emoção cir-
cense. que é essencial, eles
mantém. A Intrépida fez co-
migo um episódio do Arma-
ção ilimitada e foi ótimo."

Guel Arraes, diretor de TV

lietli preferiu não sair cie cena

Trapezista
está grávida
Beth 

Martins é a especialista
da irupe cm corda indiana

(aquela em que o acrobata se
pendura de cabeça para baixo a
vários metros de altura do
chão). Ela faz também números
com o trapézio e anda em per-
nas dc pau. Nada de tão especial
se essa intrépida de 35 anos não
estivesse grávida de cinco meses
de seu primeiro filho.

Apesar dos cuidados que a
gravidez exige. Beth decidiu
não abandonar o espetáculo,
pondo apenas uma substituta
em stanil by para o último mês
da temporada -— quando esta-
rã com oito meses de gravidez
— e para a viagem á Europa
que o grupo está programando
para o ano que vem. "A única
coisa que não posso fazer é
exagerar nos saltos", conta
Beth. com a tranqüilidade de
quem está mais do que acostu-
mada a viver nas alturas.

J.C. Brasil

O La La La ef
úmidos grupos.,
que. influenciam

1 a intrépida
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ídolos inspiram trabalho
Quem 

vê a Intrépida Trupe
em cena, assiste também

a algumas das influências que
seus integrantes receberam
para conceber os espetáculos
multimídia. Entre os ídolos
confessos dos intrépidos estão
grupos como o La La La Hu-
man Steps. o Pilobolus. o
Momix e a David Parsons
Company, com sua dança
criativa e moderna.

Há também toques do tea-

tro bem-humorado do grupo
espanhol Os Comediantes, do
francês Barroc c do Doctor
Mister Knight. Sem esquecer
a alegria do Royal De Luxe e
a espontaneidade de grupos
de rua italianos. Tudo isso
serviu de alimento para que a
filial brasileira do circo mo-
derno não deixe nada a de-
ver aos seus correspondentes
estrangeiros.

O sucesso na Europa
Apesar 

da dificuldade
saltimbanca que en-

frenta no Brasil, a Intrépida
Trupe vive arrancando
aplausos em suas incursões
além-Atlântico: participou
do festival internacional de
circo Le Varietè. em Stüt-
gartt. Alemanha — o que
lhe valeu um contrato para
uma temporada de um mês
em Lisboa. No Festival de
Circo de Demain, em Paris'
— o principal evento do gê-
nero no mundo —, em
1988, recebeu o. Coup de
Coeúr, um prêmio especial
"pela criatividade, simpatia
e vigor do grupo". Convi-
dados a apresentar pela se-
gunda vez o espetáculo
A.RN. 2 neste mesmo festi-
vai parisiense, os integram
tes do grupo estão agora
suando a camisa em busca
de 13 passagens aéreas.
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Show em Stutgartt, Alemanha
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(UPOM
Dl A DE NOVEMBRO

Está chegando mais uma edição Especial
de Promoção da revista Programa. Você preenche com seu
anúncio um cupom igualzinho ao aí de cima, e ganha a
oportunidade de falar com 381.000 consumidores. Todos
querendo aproveitar tudo o que você tem a oferecer:
brindes, descontos, sorteios, o que pintar. E o retorno
vem em forma de vendas. Veja alguns exemplos: "Como

anunciante, este especial me proporcionou os melhores
resultados que até hoje obtive em publicidade",

Carlos Alberto Correia - Diretor do Shalimar Hotel.
"Nós, da Siegh - Produtos Cosméticos Ltda., optamos por
anunciar na revista Programa, através de cupons, obtendo
um retorno expressivo", Sieghlinda Mainhard Viana -
Proprietária. "Nós, da Marius, como participantes,
esperávamos um excelente resultado, expectativa que se
materializou", Nelson Goulart - Gerente de Marketing.
Especial de Promoção da revista Programa. Você preenche
o cupom e ganha milhares de consumidores .

FICHA TÉCNICA: Edição: 13/11. Fechamento publicitário: 05/11. Forma de
pagamento: 50% em 05/12 e 50% em 20/12. Custo de produção: absorvido pela
revista. Tiragem: 180.000 exemplares. Maiores informações: RJ: (021) 585-4322 e
585-4559 - SP: (011) 284-8133 - MG: (031) 273-2955 - DF: (061) 223-5888 - BA:
(071) 351-1784 - CE: (085) 244-3772 - ES: (027) 225-5918 - PR: (041) 253-7221 -
PA: (091) 224-7262 - PE: (081) 222-6337 - RS: (051) 228-6585 - SC: (0482) 22-4355
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CRIANÇA
Ismar Ingber

Exposição
tem gatos de
todo o país

mm. ersas. siameses, ingleses
¦ ou orientais. Gatos de
todas as raças estarão reu-
nidos neste fim de semana
no Automóvel Clube do
Brasil, concorrendo no
campeonato que elegerá os
mais belos felinos. É a Ex-
posição Internacional de
Gatos de Raça, que de sexta
a domingo inundará o salão
nobre do clube com uma
profusão de miados — cada
qual com seu pedigree.

Para quem é chegado a
detalhes, os expositores que
vêm de todo o Brasil com os
gatos a tiracolo sabem to-
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Animais de raças como a british (à esquerda) e a siamesa participam e competem no evento

dos eles. Os mais de 150
animais em exposição, bra-
sileiros e importados, in-
cluem raridades. Como o
casal cornish rex, raça aus-
traliana que se assemelha ao
personagem ET de Spiel-

berg. Outras novidades no
Brasil merecem uma olha-
dela — o americano Maine
Coom e o oriental tonqui-
nês. Quem organiza o even-
to é o Clube do Gato do
Rio de Janeiro, reconhecido

pela World Cat Federation.
Seu lema': "O 

gato é o me-
lhor amigo do homem".
? Exposição Internacional de Gatos
de Raça — Automóvel Clube do Bra-
sil. Rua do P-isseio, 90, Centro. De 6a
a dom., das lOh às 19h. CrS 10.000
(adulto) e CrS 5.000 (criança).

TEATRO
ESTREIA
A.R.N.2, o retorno — Espetáculo com a Intrépida
Trupe. Teatro Nelson Rodrigues, Av. Chile, 230 (262-
0942). Sáb. e dom., ás 17h. CrS 20 000. Estréia nesse
sábado. í Leia mais na reportagem de capaA

CONTINUAÇÃO
Aladim. as aventuras de um menino de rua em
Bagdá -— Teatro Burrashopping, Av. das Américas.
666 (325-5844); Sáb., e dom., ás 16h. CrS 20.000.

As alegres comadres — Teatro Vannucci, R. Mar-
ques de S. Vicente. 52. Gávea (239-8545). Sáb. e
dom., às |7h30. CrS 20.000,

Alice através do espelho mágico - Teatro de
Bolso Aurtmar Rocha, Av, Ataulfo de Paiva, 269/A
i 294-1998). Sáb. e dom.. ás 17h30. CrS 20.000.

As aventuras do palhaço pam pam — o tiro
que saiu pela culatra — Museu da República. R.
do Catete, 153. Sáb. e dom., às 19h. CrS 10.000, Em
iüsii de chuva não haverá espetáculo.

Brincando de era uma vez — Teatro Princesa
Isabel. Av. Princesa Isabel. 186 (275-3346). Sáb e
dom., as I7h30. CrS 15.000.

A bruxinha que era boa - Teatro do Planetário da
Gávea, Av. Padre Leonel Franca, 240 (294-0096).
Sáb , dom e feriados ás I7h30. CrS 15.000.

A bruxinha que era boa — Teatro Ziembinski, R
Urbano Duarte. 30 (228-3071). Sáb. e dom. ás 17h.
CrS 15 000

O bruxinho trapalhão — Teatro Cirande Olhelo, R.
Clarirnundo de Melo. 847 (269-8132). Dom . às I7h.
Graus

Os caçadores da pérola perdida —Teatro dó
America, R. Campos Sales. 118 (234-2060). Sáb e
dom . as I8h. CrS 12.000.

A casa de chocolate — Teatro de Bolso Aurimar
Rocha. Av. Alaulfo de Paiva. 269. Leblon (294-1998).
Dom. as I9h. CrS 20.000.

O casamento de Dona Baratinha — Sesc da
Tijuca. R. Barão de Mesquita, 539 (208-5332). Sáb. e
dom., às I6h30. CrS 15.000.

A cigarra e a formiga — Teatro Posto 6. R.
Francisco Sá. 51 (287-7496). Sáb. e dom., ás I6h30.
CrS 10.000.

Chapeuzinho Vermelho — Teatro Tese (Sindicato
dos escritores). R, Heitor Beltrão. 353. Tijuca (228-
2938). Dom., ás 17h. CrS 15.000.

Chapeuzinho vermelho — Teatro da Associação
Médica Fluminense. Av. Roberto Silveira. 124 (711-
4766). Sab. c dom., às 16h30. CrS 12.000.

Chapeuzinho Vermelho — Teatro Posto 6. Rua
Francisco Sa. 51 (287-7496). Sáb. ás 18h e dom., ás
17h30. CrS 12.000.

Chapeuzinho Vermelho e o lobo que não era
mau - Teatro Moine Sinai. Rua São Francisco
Xavier. 104 (248-8448). Sáb.. ás 17h e dom., às I6h.
CrS 10.000. Sócios têm 50% de desconto.

Cinderela - Teatro da Associação Médica Flumi-
nense. Av. Roberto Silveira. 124 (711-4766). Sáb. e
dom., às 17h30. CrS 12.000.

O coelho espertalhão - Teatro César Fabri, R.
Eng, Richard. 83, Grajaú. Sáb. e dom., ás 15h. CrS
8 000.

A dama e o vagabundo em amor é um osso
duro de roer — Teatro Casa Grande. Av. Afránio
de Melo Franco, 290, Leblon (239-4046). Sáb. às 17h
e dom., ás I6h30. CrS 25.000. Ingressos a domicilio
pelo iel.222-6959.

De volta às estrelas — Teatro América, R. Campos
Sales. 118, Tijuca. Sáb edom, às I6h30. CrS 10.000.

Din...don. ,.din... - Teatro César Fabri. R Eng.
Richard. 83 (577-2365). Sáb. e dom., ás 16h. CrS
10.000.

Draculinha. a vida acidentada de um vampiri-
nho — Teatro Burrashopping. Av. das Américas. 666
(325-5844). Sáb. e dom., ás I7h30. CrS 20.000.

Elefante azul — Teatro Soei Rosa. Av. 28 de setem-
bro. 109. Vila Isabel. Sáb. e dom., ás 17h. CrS
10.000.

A família monstro — Teatro Ipanema. R. Prudente
de Moraes. 824 (247-9794). Sáb. e dom., as I7h30.
CrS 20.000.

Fantasminha sapeca — Teatro Barrashopping, Av
das Américas. Sáb. e dom., ás 15h. CrS 17.000.

A filha do sol — Teatro Galeria. R. Sen. Vergueiro.
93 (225-8846). Sáb. e dom., ás I7h. CrS 10.000.

A filha da cinderela — Teatro César Fabri, R. ling.
Richard. 93. Grajaú. Sáb. e dom., às I7h. CrS
12.000.

FlictS — Teatro dos Quatro. R. Marquês de S. Vicen-
te. 52 2° (274-9895). Sáb.,-dom. e feriados, ás I7h30.
CrS 20.000. Até dia I" de novembro

Flor de maio. a borboleta que não pode voar
— Anfiteatro do Morro da Urca, Av. Pasteur. 520
(541-3737). Sáb. e dom., ás 16h. Crianças até 4 anos
não pagam; até 10 anos. CrS 15.000; adultos. CrS
30.000. O ingresso dá direito ai um passeio ao Pão de
Açúcar.

A formiga fofoqueira - Teatro Operou. R. Sargen-
to Lopes. 315, Ilha do Governador (393-9454). Sáb. e
dom., às 17h. CrS 10.000. Até domingo.

A fuga do planeta Kiltran — Teatro 1'illa Lobos.
Espaço II. Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695). Sáb e
dom., às 17h. CrS 15.000.

Os gérmens da discórdia — Teatro da Cidade. Av.
Epitácio Pessoa. 1664 (247-3292). Sáb. e dom., às
17h. CrS 20.000.

Gnomos na floresta - Grajaú Country Club. R
Professor Valadares. 262 (258-1262). Sáb. e dom., ás
17h. CrS 10.000.
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CRIANÇA
Divulgação/Paulo Rodrigues

TEATRO
CONTINUAÇÃO
As grades da cidade — Espetáculo musical dc Bia

Bedran e Nick Zarvos, Casa de Cultura Lauro Alvim.
Av. Vieira Souto. 176 (267-1647). Sáb. e dom., ás
I6h30. CrS 15.000. Até domingo.

inspetor geral — Teatro Terem Rachel. R. Si-
queira Campos. 143 (235-1 113). Sáb. e dom., às I6h.
CrS 12.000.

João e Maria e a casinha de chocolate —
Teairo América, R. Campos Sales. 118. Tijuca. Sáb. e
dom., ás I5h. CrS 12.000.

João e Maria — Museu tia República. R. do Catete,
s n" (225-7662). Sáb. e dom., às 17h30. CrS 8.000.

Maria minhoca — Teairo Sesc da Tijuca, R. Barão
de Mesquita. 539 (208-5332). Sáb. e dom., ár. I8h. CrS
12.000.

Monique Evans em a gata de botas — Teairo
Vanucci, R. Marques de S. Vicente. 52 (239-8595).
Sáb. e dom., ás 16h. CrS 20.000.

Hombu em ou isto ou aquilo - Teatro RioÀrte,
Rua desembargador Isidro. 10 (238-7390). Sáb e
dom. ás 17h. CrS 12.000. Até domingo.

Pollyana — Teairo de Arena. Rua Siqueira Campos.
123 sobreloja (235-5348). Sáb. e dom., ás 17h. CrS
20.000.

Quando o coração recebe visita -- Teairo da
UFF, R Miguel de Frias. 9. Niterói. Sáb. e dom., às

7h30. CrS 12.000.
Quem matou o leão — Teairo de Lona da Barra.
Av. Alvorada. 1791 (325-8508). Sáb. e dom., ás I8h.
CrS 15.000.

Queridos monstrinhos Teatro da Praia. R.
Francisco Sá. 88 (267-7749). Sáb. dom e feriados, às
I7h. CrS 15.000.

O rapto das cebolinhas -- Teairo Tablado. Av.
Lineu dc Paula Machado. 795 (294-7847). Sáb. c
dom., as 171,30. CrS 10.000. Até domingo.

Rastros, faros e outras pistas — Teairo Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica. 63 (267-7295). Sáb e
dom., ás 17h. CrS 15.000.

Reino do saber, uma fantasia inteligente
Teairo Tijuca Tênis Club Sala Henriqueta Brieba, R
Conde de Bonfim. 451 (268-1012). Sáb. e dom., às
I7h. CrS 10.000.

Robin Hood, a lenda — Teairo tereza Rachel. R.
Siqueira Campos. 143 (235-1113). Sáb. e dom., ás
I7h30. CrS 20.000. Ate 1° de novembro.

Os saltimbancos — Teairo dos Quatro. R. Marquês
de S. Vicente, 52 265 (274-9895). Sáb.. dom. e feria-
dos, às I6h. CrS 20.000.

Sapatinhos vermelhos -- Teairo Ipanema. Rua
Prudenie de Moraes. 824 (247-9794). Sáb. e dom., ás
I6h. CrS 20.000.

Soldadinho e a boneca — Teatro Brigine Blair l.
Rua Miguel Lemos. 51. Sáb. e dom., às ISh. CrS
12.000.

A sereiazinha — Teatro Clara Nunes, Rua Marquês
de São Vicente. 52 (274-9696). Sáb. às I 7h e dom. às
I6h. CrS 20.000

Tem pi pi pi no pó pó pó — Teatro Princesa Isabel.
Av. Princesa Isabel, 186. Leme (275-3346). Sàb. e
dom., às 16h. CrS 15.000.

Tem areia no maio — Purgue do Museu da Repúbli-
ca, R. do Catele. 153 (265-9747). Sàb.. às I lh. Grá-
tis.

Os três porquinhos e o lobo mau - Teatro Brigil-
le Blair I. R Miguel lemos 51 H. (521-2955). Sáb. e
dom., as I7h, CrS 12.000.

Verde que te quero ver Teairo Villa Lobos. Av.
Princesa Isabel. 440 (275-6695). Sáb. ás 1 7h e dom.,
às I6h. CrS 20.000.

NAO PERCA

aj este domingo, o vitorioso projeto¦™ Ibamhini estará comemorando três
anos de atividades dedicadas à infância
no Ibam. Inaugurando as festividades, o
artista plástico Jorge Crespo apresenta,
a partir das 16h, sua exposição Vem de
dentro o meu lado de fora, onde poderão
ser vistos seus trabalhos para o filme O
segredo de Robin Hood (com Xuxa e os
Trapalhões), os programas de TV Clube
da criança e Canta conto, e as peças
Histórias da Mãe Natureza e As grades
da cidade (ambas com Bia Bedran).

Durante a exposição, Crespo fará uma
performance com a participação de um
convidado especial a cada domingo. Para

Crespo mostra seus bonecos no Ibam

completar a festa, Daniella Chindler apre-
senta sua peça A lenda da noite, ás 16h30.
também com cenários e adereços de Crês-
po. O evento permanece até o dia 25 de
novembro, como um convite ao sonho e à
fantasia. Vida longa ao Ibambini.

Lúcia Cerrone

Uma viagem encantada — Teatro do Planetário da
Gávea. R. Padre Leonel Franca. 240. Sáb. e dom., às
I6h. CrS 15.000.

Viagem à montanha encantada — Teatro
SLAM, Praça das Nações. 88 (270-70S2). Dom., às
16h30. CrS 10.000.

SHOW
Andréa Sorvetão — Teatro Armando Gonzaga. Av.
Gal. Oswaldo Cordeiro de Faris. 511. Marcehal Her-
mes. Dom., ás K)h30. CrS 15.000.

Matinê da Magique — Show com Andréa Sorve-
tão. Magique. Estrada do Galeão. 466. Ilha do Go-
vernador. Dom., a partir das I6h. CrS 10.000.

EXTRA
Vendo de dentro meu lado de fora — Exposição
do artista plástico Jorge Crespo. Criações em espuma
e oulros materiais. De 25 de out. a 25 de nov . às I6h
e às I6h30 teatrinho infantil. IBAM. Largo do Ibam.
1. ( Leia mais na reportagem na página ao lado}.

Palhaço Xixi — Show beneficente nesse dom., às 15.
Amparo Thereza Cristina. R. Magalhães Castro. 201.
Riachuelo. O show é grátis e quem contribuir com
donativos concorre a prêmios.

Ilha da criança — Teairo de bonecos, de dom. a 4J
feira, às 17h30. Ilha Plaza. Av. Maestro Paulo e Silva.
400. Grátis. Até 28 de outubro.

Mini Club Shopping Rio - O mundo do circo.
Madureira Shoping Rio. Estrada do Portela. 222
Dom., ás I7h. Grátis.

Rub a dub — Reggae com Ce/inha Chaves. Cosanos-
ira. R. da Passagem, 123 (295-8296). Dom., das
17h30ás22h. CrS 15.000.

PARQUE DE DIVERSÕES
Parque Shanghai — Parque de diversões. Sáb.. das

14h ás 22h: e dom. e feriados, das 9h ás 22h. Largo da
Penha. 19 (270-3566). No mês de outubro: Promoção
Entrou ganhou. 2J a 6J. das I 7h ás 22h: sáb. das I4h
às 22h. dom. e feriados das lOh ás 22h.

Play Norte — Parque de diversões. Diariamente, dc
lOh ás 22h. NortcShopping. Av. Suburbana. 5 474
(289-7094). Além dos 14 brinquedos, o parque agora
conta com o I 'oyage-viagem no espaço e simulador.

Tivoli parque — Parque de diversões. De 3" a
domingo. De 3' a 6° das 14h às 20h. Sáb.. das I4h às
22h; dom., e feriado, de lOh ás 20h. Av. Borges de
Medeiros, s n" (294-2045). CrS 50.000. Desconto es-
pecial para excursões.

Toboplay — Parque aquático composto de toboá-
guas gigantes em frente a praia. De 4a a dom. de
09h30 às 18h30. CrS 2.500 (preço médio da ficha).
Descontos para excursões e colégios. Praia de Pirati-
ninga — Praiào Niterói (709-3488).

Playtoy Tijuca — Parque de diversões. Diariamente
de lOh às 22h. Tijuca Ojf Shopping, Av. Maracanã.
987. CrS 5.000 (preço médio por brinquedo). Mini
rail. CrS 5.500 cada cinco voltas. Playtoy Barra
Parque de diversões. De 5a a dom. e feriados. 5a e 6J
das 14h às 20h: sáb.. das 14h ás 22h. Dom. e feriados
das lOh ás 22h. Passaporte: CrS 30.000. Pista de mini
bugre e Walk machine. Av. Alvorada. 2.150. Tel:
325-7510. Na compra do passaporte desconto de
20% para a peça Robin Hood. l.
show de focas amestradas e leõe.s
de novembro.

le De 5° a dom.
marinhos. Até dia

PLANETÁRIO
Planetário da Gávea — Programação para o fim de
semana: Robozinho Bluz e as estrelas, ás I6h30. As

I Sh programação para adolescentes (I iagem ao sisie-
ma solar): As 19h30. Lm passeio pelo céu. CrS 1.500
(crianças) e CrS 3.000 (adultos). Av. Padre Leonel
Franca. 240(274-0096).

ZOOLÓGICO
Jardim Zoológico 2.400 animais entre répteis,
aves e mamiferos. Parque da Quinta da Boa Vista, s n"
(254-2024). Dc 3a a dom., das 9h ás I6h30. CrS
14.000. As 3a a entrada tem desconto de 50%. Entra-
da franca para criança alé um metro de altura e para
quem apresentar o vale-idoso. Bicho do mês: jabuti-
tinea.

NATUREZA
Parque Ecológico Municipal Chico Mendes —
De 2J a dom., de 9h ás 16h30. Av. das Américas, km
17.5. (437-6400). Entrada franca.

Fazenda alegria Fazendinha, noções de ecologia.
Casa do Tarzan. cachoeira, piscinas naturais, comida
caseira. Programa ecológico escolar. Estrada Boca do
Maio. sii" Vargem Pequena. Outras informações
pelo tel.: 442-1992 e 442-2904.
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SHOW
Divulgação/Pedro Marinho Rego
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(9,y jazzmen americanos Patitucci (à esq.) e Caldèrázzo.

De volta dos EVA,Hélio Delmiro se apresenta com convidados na Sala Cecília Meireles

Um toque
divino na
guitarra
Luciana Hidalgo

Hélio 
Delmiro desço-

briu que os acordes
de sua guitarra e a voca-
ção para bom pastor se
afinam sem preconceito.
Isto posto, foi aos Esta-
dos Unidos e arregimen-
tou dois bons nomes Io-
cais para o show que faz
neste fim de semana na
Sala Cecília Meireles.
São eles o baixista John
Patitucci c o pianista
Joey Caldèrázzo, que fa-
zem uma ponte aérea
Nova Iorque-Rio, de-
sembarcando seu jazz
contemporâneo pelo
pais.

O trio (ao qual sejun-
ta o nosso baterista Car-
los Bala) tem estrada. O
baixista John Patitucci,
que acompanhou Stan
Getz e gravou com Way-
ne Shorter, já esteve por
aqui como integrante da
Electrik Band de Chick

Corea. O pianista Joey
Caldèrázzo tem os no-
mes de Brandford Mar-
salis e Michael Brecker
na ficha técnica de seu
LP. "O que nos une é
que toco jazz como ame-
ricano e os dois sofrem
influência da música
brasileira", explica Del-
miro.

Considerado um dos
maiores instrumentistas
brasileiros, o guitarrista
está com fome de açor-
des. Ele confessa que
desde a sua conversão à
Igreja Universal, há seis
anos, tem dado mais

atenção ao púlpito que
ao palco. Ainda assim, o
pastor Hélio lançou ano
passado um LP ao vivo.
Romã, e é dele que extrai
parte do suco jazzístico
para este show. Promete
a nova Carrossel, a and-
ga Emotiva e standards
como Aulumn leâves. A
jam sessioh não tem hora
para acabar.

? Hélio Delmiro. John Patitucci
__ Joey Caldèrázzo — Sala Ceei-
lia Meireles. Largo da Lapa, 47.
Sáb. e dom., ás 2lh. CrS 75.000
c CrS 100.000 (eom eartáo. pelo
lei. 800-3442).

CLÁSSICO
Os pianistas/Arthur Moreira Lima Teatro
Municipal. Praça Floriano. s n" (297-4411 r. 121).
Sáb.. ás 16h30. CrS 240.000 (frisas c camarotes). CrS
40.000 (platéia e balcão nobre). CrS 30.000 (balcão
simples) e CrS 20.000 (galeria).

Concertos Viva Rossini — Centro Cultural Villa
Riso. Estrada da Gávea. 728 (322-1444). 6J. ás 21 li.
CrS 100.000.

A Villa Riso promove uma série de concertos em
homenagem ao compositor erudito. A soprano Carol
Mac Davitt lidera o quarteto de solistas. O programa:
Petite Messe Solennelle.

Sextas Musicais/Duo Barbiere-Schneiter -
Teatro Villa-Lohos. Av. Princesa Isabel. 440 (275-
6695). 6», ás IKh.CrS 10.000.

JAZZ
Hélio Delmiro, John Patitucci & Joey Calde-
razzo — Sala Cecília Meireles. Largo da Lapa, 47.
Sáb. e dom., ás 2lh. CrS 75.000 e CrS 100.000
(cartão).

Leia mais na reportagem ao lado.

ROCK & BLUES
Cavalast. Piss Holes in the Snow e Doctor
Death — Garage Art Culi. Rua Ceará. I 54. Praça da
Bandeira. 6*. ás 21h. CrS 15.000.

Cold Turkey, Chemako e What Sense — Garage
An Cult, Rua Ceará. 1 54. Praça da Bandeira. Sáb.. ás
2Ih. CrS 15.000.

Os Srs. — Cosanostra. Rua da Passagem. 123 (295-
8296). 6J. a partir de 22h. CrS 15.000.

Zé da Gaita — Cosanostra. Rua da Passagem, 123
(295-8296). Sáb.. às 22h. CrS 15.000.

Overdrive Rock Festival — Cosanostra. Rua da
Passagem. 123 (295-8296). Dom., a partir de 22h. CrS
15.000.

INSTRUMENTAL
Léo Gandelman — Circo Voador, Arcos da Lapa.

s n" (221-0405). Sáb.. ás 22h. CrS 20.000.

MPB
Luís Melodia — Circo Voador. Arcos da Lapa. s n"
(221-0405). 6a. as 22h. CrS 20.000.

O poeta do Estácio não economiza nos hits do
passado. Além das novas faixas do mais recente LP.
Pintando o sete. o cantor c compositor canla Estácio.
holly Estácio. Pérola negra e Juventude transviada. a
canção com que estourou nas rádios no inicio dos 70.

Música para japonês ouvir — Museu do Açude.
Estrada do Açude. 764 (238-036S). Dom., ao meio-
dia. CrS 1 5.000.

Leia mais na reportagem da página 23.
Sexta básica/MPB4 e Turíbio Santos Sala
Cecília Meireles. Largo da Lapa. 47 (232-4779). 6J. ás
I9h30. CrS 25.000.
?¦ O show é o mesmo com que o MPB4 lem corrido o
pais: Brasil de A a '/.. 

pinçando da memória da música
popular as mais diversas faces do samba — pagode,
samba do morro, samba-canção e samba-enredo. Só
o encontro com o erudito violonista Turibio Santos é
inédito. Ele promete Lamento, de Pixinguinha, na
parte solo que lhe cabe.

Rio Jazz Orchestra Sala Sidney Miller, Rüa
Araújo Pono Alegre. 80 (297-6116). De 3J a 6a. às
I8h30. CrS 15.000. Último dia.

A orquestra do maestro Marcos Szpilman detona
um repertório só de MPB.

Mônica Domenech e banda —- Porão da Casa de
Cultura Laura Alvim. Av. Vieira Soulo. 176 (267-
1647) 6* e sáb.. ás 2lh30. CrS 10.000.
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SHOW

ATENÇÃO
Divulgação/Silvana Marques

¦» alcntos nacionais; se urtem para ex-
¦ portar o melhor da música brasilei-

ra ao outro lado dp mundo. Itamara
Koorax (voz), Maurício Carrilho (vio-
lão). Pedro Amorim (bandolim). Paulo
Malagutti (teclados). Luiz Otávio Braga
(violão de sete cordas) e Tuti Moreno
(bateria) têm um show pronto para le-
var ao Japão, mas antes dão uma amos-
tra aos cariocas neste: domingo, ao ar
livre, no Museu do Açude. É uma opor-
lunidade única porque; na próxima se-
mana a turma estréia ejm Tóquio, onde
fica até o mês seguintel "Quem for ao
show poderá ter uma ildéia dc como a
MPB chega lá fora*", aritecipa Carrilho.
O roteiro traz temas como Luiza (Tom
Jobim), Derradeira primavera (Tom &
Vinícius) e Na carreira (Chico Buarque
& Edu Lobo), além de dhoros de Pixin-
guinha e-Radamés.

D Musica para japonês ouvir -¦'- Museu do Açude.
Estrada do Açude. 764. Alto (23S-0368). CrS
15.000 (grátis para crianças até ;I2 anos).
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Itamara e os músicos: do Rio para o Japão

POESIA
Tavinho Paes — Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua
Humaitá. 163 (266-0896). De 6a a dom., ás 21h30
CrS 15.000. Até domingo.
? Meio shoaa meio performance, que mistura poesia,video. instalação e musica eletroacústica.

MPB
Ed Moita/Entre e ouça — Jazzmania. Av. Rainha
Elizabeth. 769 (227-2447). De 4- a dom., ás 23h.
Couvert a CrS 35.000 (4J e 5a); CrS 40.000 (6a. sáb. e
dom.) e consumação a CrS 17.000 (4a e 5J) e CrS
20.000 (6J. sáb. e dom). Até I" de no\embro.

O cantor emplacou em Nova Iorque. Recebeu do
critico Jon Pareleo. do The New York Times, o
seguinte elogio: "Mr. Ed Mona é comparável a gran-
des cantores: Stevie Wonder. Al Green. Luther Van-
dross e George Benson. a diferença é que Mr. Moita é
brasileiro e canta em português".

Karla Teston — Mistura Fina. Av. Borges de Medei-
ros. 3.207 (266-5844). De 5a a sáb.. ás 22h30. Couvert
a CrS 20.000 (5a) e CrS 25.000 (6J e sab.). Ate
sábado.

Leia mais na página 24.
O Brazil de Ari Barroso — Au Bar. Av. Epilácio
Pessoa. 864 (259-1041). 4a e 5a. ás 22h: 6a e sáb.. as
23h. Couvert a CrS 25.000 (4a e 5a) e CrS 30.000 (6a e
sáb.). Até 31 de outubro.

Eliane Salek (flauta, vo/ e pianol e Manoel da
Conceição (violão e voz) rendem sua homenagem ao
compositor Ari Barroso (Folhas monas. Aquarela do
Brasil e Pra machucar meu coração, entre tantas).
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Apoio—— Localiza
Arar National
Solução em aluguei de carros

QUINTA-FEIRA; 21H30 • SEXTA-FEIRA E SÁBADO: 22H00 • DOMINGO: 21H00
COMPRE SEU INGRESSO COM LUGAR MARCADO NAS AGÊNCIAS DO BANCO ECONÔMICO
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SHOW

A nova voz que vem lá do Sul
Para 

quem vive cho-
rando a ausência de

novos talentos na praça:
a gaúcha Karla Teston
estréia com a cara, a co-
ragem e um repertório
supereclético este fim de
semana no Mistura Fi-
na. "Tenho três músicas
tocando muito nas rá-
dios do Sul. então resolvi
investir no Rio. que é
aonde as coisas aconte-
cem", acredita a novata.
A contralto que se classi-
fica como autêntica e
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.4 cantora Karla Teston

avessa á imitação de esti-
los, fica até sábado no
bar da Lagoa. O roteiro
é sortido. Cabem desde
Eu gostava tanto de você.
de Tim Maia, até o funk
Noite do prazer, do ex-
tinto grupo Brylho. E
começa bem. Karla Tes-
ton já tem o aval da con-
terrãnea Adriana Calca-
nhoto, de quem canta a
inédita Rascunho.
? Karla Teston — Mistura Fina.
Av. Borges de Medeiros. 3.207.
Lagoa (266-5844). De 5a a sáb.,
às 22h30. Couvert a CrS 20.000
(5a) e CrS 25.000 (6a e sáb.).

CULT

MPB
Sandra de Sá/Lucky - Teatro Rival. Rua Álvaro
Alvim, 33 (531-4192). De 5a a sáb.. às 22h: dom., ás
I9h. CrS 25.000 (5a e dom.): CrS 30.000 (6a e sáb.).
? \ .oul Sandra de Sá faz show em que coloca tudo
que ê ritmo no mesmo panclão: funk. blues. samba.
rock e balada. Seu recado: "Eu 

quero é ver você
dançar, porque vale tudo".
Zezè Motta canta Caetano Pcople, Av. Barto-
lomeu Mure, 370 (294-0547). De 4a a sáb.. às 23h.
Couvcrt a CrS 25 000 (4a e 5a): CrS 35.000 (6a e sáb.) e
consumação a CrS 15.000 (4a e 5a); CrS 20.000 (6a e
sáb i. Até amanhã.
? Zezè Motta já canta Caetano há muilo tempo.
Mas ela mudou o nome do show e promete reformu-
lações no roteiro. Odara. Sanipa e Landim, London
são alguns liiis confirmados.

Ju Cassou Gula Bar. Av. Delfim Moreira. 630
259-5212). De 5a a sáb.. ás 23h. Couvert a CrS I 5.000

(5a); CrS 20.000 (6a e sáb.) e consumação a CrS
10.000. Alé amanhã.

? Cantora, pianista e clarinelisla. Ju Cassou arrisca-
se em roteiro de canções inéditas e presta homenagem
a seu grande mestre. Luiz Eça.

Quarteto em Cy/Canção do amor em Cy -
Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim. 33 (531-4192). De 4a
a sáb.. ás I8h30. CrS 25.000.

Garganta — Rio Ja:: Club. Rja Gustavo Sampaio.
s n" (5419046). De 6J a dom., ás 19h. Couvert a CrS
20.000 e consumação a CrS 10.000. Até I" dc novem-
bro.

Os Cariocas/Reconquistar — Bar Jakui. Hotel
Inler-Continental Rio. Av. Prefeito Mendes de Mo-
raes. 222 (322-2200 r. 8310 8479). 5a. 6a e sáb., às 23h.
Couvert a CrS 35.000 e consumação a CrS 20.000.

Laura Valle/Cantando Vinícius — Au Bar. Av.
Epitácio Pessoa. 864 (259-1041). De 4J a sáb.. às 19h.
Couvert a CrS 15.000. Até amanhã.
Claudete Soares/Cantando pra você — Vini-
cius. Av. Vinícius de Moraes. 39 (287-1497). De 4a a
sáb.. ás 23h. Couvert a CrS 20.000 (4a): CrS 25.000

(5a) e CrS 30.000 (6a e sáb.). Consumação a CrS
15.000 (6a e sáb). Até 31 de outubro.

Subversões Já — Torre de Babel. Rua Visconde de
Pirajá. 128 (26*7-9136). De 6a a dom., às 23h. Couvcrt.
e consumação a CrS 12.000. Até domingo.

? O trio composto por Márcia Cabrita. Aluisio de
Abreu e Luiz Salem escracha geral em show que
parodia tudo que é música séria. Algumas: Nega
timbuca. Creiisa e índia.

INSTRUMENTAL
Antônio Adolfo — Rio Ja:: Club. Rua Gustavo
Sampaio, s n" (541-9046). 5a. ás 22h: 6a e sáb.. ás 23h.
Couvert a CrS 20.000 (5a): CrS 25.000 (6a e sáb.) e
consumação CrS 1 1.000 (5a a sáb.). Alé amanhã.
? O pianista se apresenta com o baterista Elcio
Cafaro e o baixista Adriano Giffoni, mas quem parti-
cipa especialmente é sua filha Carolina. de 17 anos.
no vocal. Essencialmente instrumental, o show lem-
bra Chiquinha Gonzaga. João Pernambuco e Naza-
reth.

JAZZ
Jazz Night/Quadro de jazz — 6a. a partir das 20h.

Café ,1,' Ia Paix. Av. Atlântica. 1.020 (545-0881). CrS
94.500 e inclui jantar a Ia carie, um chopp e couvert
artístico. Alé dia 30 de oulubro.
? Apresentação jaz/ística que inclui lauto jantar
assinado por citej francês.

MANTRA

Homem de Bem — Teatro João Theotonio, Rua da
Assembléia. 10 subsolo. 6a. às 12h30 e 19h; sàb.. às
2lh: dom., às 20h. CrS 10.000 e 12.000 (6a): CrS
15.000 (sáb. e dom.). Até I" de novembro.
? Tomaz Lima volta à cena com seus mantras pops
extraídos de diferentes instrumentos. Mistura cha-
rango. cello. oboé e percussão indiana para mlerpre-
tar kits como Madana mohana rriurari.
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Come in black clolhes (or even better, as a wilch,

a vampire, orother mysterious creature) lo our
hallovveenconversalionclub / happy hour-30

october - from 6 to 9 p.m.
The nieht will be full of events lo give you a

. ^hrill" and to give you a "chilP.
¦^f I f you d are, you could

-V • Take part in a'real murder, •¥¦
• Be hosted by a vampire, or

• Win a mysterious prize in a big pumpkin
contes I. j

M Join us on this mvsterious night... ^
Theghost.

Happv hour / conversalion club
confirrrc 208-4949
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SHOW

REVIVAL
Rio Sound Machine — Mistura Fina. Av. Borges
de Medeiros. 3.207 (266-5844). Todos os domingos, a
partir de 2lh30. CrS 35.000. Madureira Shopping Rio.
Estrada do Portela. 222. Dom., ás 18h30.;Entrada
franca.
? O grupo liderado pelo ex-guitarrista dosjPicassos
Falsos. Gustavo Corsi. faz covers dos anos 70. Your
song e Just tjie way vou are compõem o programinha
nostálgico.

DANÇA
Campanhia de Ballet do Ric de Janeiro

Teatro Ziemhinski, Rua Urbano Duaarte, 30 (228-
3071). Próximo ao metrô São Francisco Xavier. De 5J
a sáb.. ás 21h30: dom., as 20h. CrS 20.000.

HUMOR

SERTANEJO
Chitãozinho e Xororó — Impcrator. Rua Dias da
Cru/. 170 (592-7733). 5a. ás 2lh30: 6a e sáb.. ás 22h:
dom., ás 21 h. CrS 120.000 (setor A. setor B Especial e
camarote): CrS 100.000 (selor A lateral, setor B e
setor C Especial): CrS 80.000 (setor C). Att- Io de
novembro.
? É aquele show daquela dupla que lotou aquele
estádio, o Maracanàzinho. esse ano. Planeta azul c o
titulo do disco e da apresentação dos reis da counirv
musii brasileira. São mais de 20 anos de carreira e
mais de 20 milhões de discos vendidos. No palco, os
sucessos Fio de cabelo, c Brincar de ser jeliz.

SAMBA
Grupo Raça — Asa Branca. Av. Mem de Sá. 17
(252-4428). De 4a a sáb.. ás 22h30. Dom., às 20h30.
CrS 30.000. Até Io de novembro.

Só preto sem preconceito — Teatro SUAM.
Praça da Nações. 88 (270-7082). De 5J a dom., ás I9h.
CrS I 5.000 (5a) c CrS 20.000 (6a. sáb. e dom.). I

Dercy Gonçalves/Campeã da vida Teairo
Suam. Praça das Nações. 88 A (270-7082). De 6" a
dom., 2Ih30. CrS 25,000.

Lúcio Mauro — Teatro Gonzaguinha. Rua Benedito
Hipólito. 125 (221-6213). De 5a a sáb.. ás 2Ih30.
Dom., ás 20h. CrS 25.000.

Sérgio Rabello/Fora do sério — Teairo da Cida-
de. Av. Epilácio Pessoa. 1.664 (247-3292). 6a e sáb., às
2lh30; dom., ás 20h. CrS 30.000 (6J e dom.) e CrS
35.000 (sáb).

Agildo Ribeiro/Larga o osso Fernandinho —
Teatro América. Rua Campos Sales. 1 18 (234-2068).
6J e sáb.. as 2lh30; dom., ás 20h. CrS 20.000 (6a e
dom.) e CrS 25.000 (sáb.). Às 6"s e dom., universitários
com carteirinlia, têm 50% de desconto. Alé 2 de
novembro.

Tom Cavalcante/Em cana e brava — Teatro da
Lagoa. Av. Borges de Medeiros. 1.426 (274-7748). De
5a a sáb.. ás 2lh30; dom., ás 20h30. CrS 20.000 (5a e
dom.) e CrS 30.000 (6a e sáb.).

Nádia Maria/Nádia e todas elas — Teairo Dulci-
na. Rua Alcindo Guanabara. 17 (240-4879). De 4J a
dom., ás 18h30. CrS 15.000. Até Ia dc novembro.

REVISTA

MUSICAL
Cláudia Raia/Não fuja da raia — Teairo Qinàsii-
co. Av. Graça Aranha. 187 (220-8394 240-2526). De
5a a sáb.. ás 2lh; dom., ás 19h. CrS 25.000 (5a). CrS
30.000 (6a e dom) e CrS 35,000 (sáb.). Duração: Ih40.
Não será permitida a entrada apôs o inicio do espeta-
culo.

Os lobos - parte II — Boateatro Cassino da Lapa.
Rua do Riachuelo, 260 (253-1469). 6a e sáb.. às
23h30. CrS 15.000.

Devagarinho eu deixo — Teatro Alaska. Av. N.
Sra. Copacabana. 1.241 (247-9842). 6J e sáb.. ás 2Ih:
dom., às 19h. CrS 30.000.

A noite dos leopardos —- Teairo Brigitie Blair II.
Rua Senador Dantas. 13 (220-5033). 4" e 5a. ás I9h;
6a. ás 20h. CrS 25.000. Teairo Brigitie Blair I. Rua
Miguel Lemos. 51H (521-2955). Sáb.. á meia-noite e
dom., às 21h30. CrS 25.000.
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Matogrosso e o Aquarela estréiam quinta

A SEMANA
Um cantor bem
acompanhado
Some-se 

a bela e experiente voz de Ney
Matogrosso à competência instru-

mental do grupo Aquarela Carioca. Re-
sultado: As aparências enganam, show que
estréia nesta quinta, no Canecào. Ney.
que já mixou seus límpidos agudos aó
piano de Arlhur Moreira Lima e ao sax de
Paulo Moura (Pescador de pérolas. 1986).
e ao violão de Rafael Rabello (,-i flor da
pele. 1990) volta a se cercar de músicaos
de primeira linha. Para interpretar clássi-
cos da MPB. cie vem escorado por Lui
Coimbra (violoncelo e violão). Mário Sé-
ve (sax). Paulinho Muylaert (guitarra).
Paulinho Brandão (baixo) e Marcos Suza-
no (percussão). No roteiro. Ciúme (Caeta-
no), Noticias do Brasil (Milton & Fernan-
do Brant) e muitas outras.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Cultura
FUNARJ - Sala Cecília Meireles

KS-^Z-h-i-L-lE^-I.

PARA QUEM TEM FOME DE MÚSICA.

MPB 4

Turíbio Santos

Sexta-feira ¦ 23/10 ¦ 19:30
Sala Cecília Meireles

Preço Popular CrS 25.000,00

RÁDIO JB

AMMOSTEREO
JORNAL DO BRASIL BANERJ

rm
Centro Cultural
Banco do Brasil

apresenta
"Do Clássico ao

Contemporâneo"

•111:1 %tc*\,, -"'^JKxQzXP^t-f* «-í

27 de outubro /3â feira
às 12:30 e 18:30 h

CELLO ENSEMBLE
Artista Convidada:

Martha Herr

iftiLPromocoes0 Apoio
JORNAL DO BRASIL
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SEXTA
Música brasileira atual — O .VI' Panorama da
música brasileira atual traz concertos com a Orques-
tra da Escola de Música da UFRJ, com regência de
Fernando Anani. No programa peças de Munllo
Santos. Geraldo Magela e João Guilherme Ripper.
na Escola de Música da UFRJ. Às 18h. na Rua Jo
Passeio. 98. Lapa.

Samba das seis — A programação de samba dos
Arcos da Lapa traz um show com compositores da
Velha Guarda da Portela. Às 18h, no Anfiteatro dos
Arcos <la Lapa.

SÁBADO
Sábados no Arpoador — O projeto da Fundação
Rio-Esportes começa cedo com aulas públicas de Tai
Chi Chuan e capoeira. Na parte da tarde lazer infantil
com apresentação da peça De telefone para o Japão.
com o grupo Leão Lebovich. às I6h. Em seguida
haverá aula de dança de salão aberta ao público com
os professores da Academia Maria Antonieta.

Som nos arcos — O já tradicional show da Lapa
traz neste sábado apresentações de Ruy Mauriti e
Antônio Adolfo. Às 20h. nos Anfiteatro dos Arcos da
t.apa.

Brincando na rua — Lazer infantil com técnicos e
recreadores da Rio-Esporte e oficinas de arte, e apre-
sentação da peça O gaio malhado e andorinha sinlui.
Esquizòides do Delírio, na Escola Municipal Barão
do Amaparo. Às 9h. ha Rua Ana Teles. 30. Campi-
nho.

Festa da criança — Os professores da Escola de
Educação Física e Desportos da UFRJ promovem
uma série dc atividades, no Campus de Esportes da
Prata Vermelha, com jogos de futebol, corrida infan-
til. macro-ginástica e distribuição de brindes. As 9h.
na Avenida Wenceslatt Brás. 71. Urca.

DOMINGO
Som nas ondas Orquestra de Jazz da Universi-
dade de Miami apresenta um repertório recheado de
slandards Às 18h, no Parque Carola de Ipanema.
Arp, itidor.

Brincando na Rua — A equipe de recreadores da
Rio-Esporte está em Ramos neste domingo. As 11 h
vai ter apresentação do espetáculo infantil O rapto
das eebo/inhas. A partir das 9h. na Rua Euclides
Faria. Ramos.

Semana da Asa ¦— Acrobacias aéreas, demonstra-
ção de paraquedismo e passeio pela base aérea. Das
9h ás 17h, Base Aérea de Santa Cruz. Av. do Império
., -i" (395-0280).

Palco sobre rodas Apresentação de mimiea e

pantomima com o grupo Ossos do Oficio, show de
Roberto Moraes (harmônica de boca) e Renato e seus
BÍues Caps. A partir 17h. na Praça Araquem. Bangu.

Ciências holísticas — Õ Centro de Terapias Alter-
nativas promove workshops e palestras de ciências
holísticas. neste domingo a partir das lOh. Shows de
música new age. flamenco c dança do ventre, a partir
das 20h A programação começa às lOh, com o

professor Drauzio Milagres falando sobre Projeção
astral e pratica bioenergética. As nove essências do ser
humano c tema da palestra do professor Frederico
Trancoso, as I3h. A parapsicóloga Estrella Assavag
lá/ o palestra sobre Parapsicologia e controle da
menie. as I4h. Técnica de respiração —- a essência
vital, com a psicóloga Helena Jardim, ás 15hl0.
Medicina e esoterismo, com Dr. Lino Guedes, às I6h.
Astrologia e a era de aquário, com Rita Victória, às
I7h. Tai elu. ás I8hl(). seguido de um debate aberto.
Na sala de vídeos sessões de lOh ás 20h, com os filmes
Ghosl, Campo dos sonhos, lidas passadas e Linha
mortal A partir das lOh, na Rua Maria Eugênia. 215.
Ilumailá.

Uma turma que
se diverte com
instrumentos
Mônica Maia

Paulinho 
Trumpete dá o tom do

domingo no Museu de Arte Mo-
derna. Ele faz um show nos jardins
do museu, acompanhado pela sua
''turma" de instrumentistas. Com o
baixista Paulo Russo, o tecladista
Dario Galante, o baterista Mamão e
o percussionista Leo Leobons, Pauli-
nho mostra ao ar livre, com o cena-
rio do Aterro ao fundo, o mesmo
show que fez na terça-feira passada,
no Jazzmania. "É um trabalho novo,
com as músicas do meu próximo
LP", adianta o trompetista, prestes a
entrar em estúdio. "Tem composi-
ções minhas, do Luizão Maia, temas
em homenagem a Miles Davis e The-
lonius Monk", conta.

Para esta apresentação, Pauli-
nho Trumpete resolveu incluir tam-
bém clássicos da MPB e da bossa-
nova, além de coisas do seu baú
como Trompa (uma homenagem ao
maestro de orquestras de bailes Ed
Lincoln), Pro mulato, de Sérgio
Trombone, e Charlie is bom, de Ted
Jones. Junto com a música para
ouvir e dançar, os shows de Pauli-
nho sempre trazem a surpresa de
instrumentistas convidados em
canjas imprevisíveis.

? Paulinho Trumpete — Jardins do Museu de
Arte Moderna. Avenida Infante Dom Henrique.
s,'n°. Centro. Domingo, às 18h.
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PattlinhoTriimpete, nos jardins do MAM

A SEMANA
SEGUNDA, 26

Ópera em vídeo — Tosca, com Plácido Domingo
abre a semana Giacomo Puccini, no auditório do
Ibac. Às I Xh.^Ü, na Avenida Rio Branco. 179, 8o andar.
Centro.

TERÇA, 27
Coral — O coro da Pró-arte liderado pelo maestro
Carlos Alberto Figueiredo se apresenta no Cigam
(Curso lan Guest de Aperfeiçoamento Musical). As
12h30. na Rua Io de Março. 117. Centro

QUARTA, 28
Humor — A falsa dupla Claymara Borges e Heunco

Fidélis mistura música brega e humor no show Cas-
caia de sucessos, no Teatro Gonzaguinha. As I9h. na
Rua Benedito Hipólito. 125. Praça Onze (221-6213)
As senhas devem ser retiradas a partir das 18h.

? QUINTA, 29
Projeto Montrealbank — O trio Manlyn Carrilo

(voz). Kreslin de Ycasa (violão) e César Burnett
(violão) mostram um repertório latino no Paço Impe-
rial. Às 12h30. na Praça XV, Centro.

Opera em vídeo — Turandot, com José Carreras e

Eva Marton. no auditório do Ibac. As 18h30, na
Avenida Rio Branco. 179. 8° andar. Centro.
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PINTURA
Eduardo Sued — Pinturas. Paço Imperial. Praça
XV. De 3a a dom., das llh às 18h. Até dia Io de
novembro.

Eduardo Eloy — Pinturas. Centro Cultural Banco do
Brasil. Rua Io de Março, 66. De 3a a dom., das lOh às
22h. Até domingo.

As artes do poder — Exposição com acervo dos
museus ligados à Secretaria de Cultura. Paço Impe-
rial. Praça XV. De 3a a dom., das I lh ás 18h. Até
domingo.

Amélia Toledo — Pinturas, esculturas e aquarelas.
Galeria IBEU, Av. Copacabana, 690-2" andar. De 2a
adJ. das llhàs20h. Até dia 30.

Raimundo de Oliveira — Pinturas. Galeria Bonino.
Rua Barata Ribeiro. 578. De 2" a 6". das lOh às 20h.
Sáb.. das lOh às 14h. Até sábado.

Jefferson Svoboda — Pinturas. Galeria Cláudio
BernurdesíVilla Maurina. Rua General Dionisio. 53.
De 2' a 6'. das 1 lh ás I9h. Até dia 30.

José Tarcísio — Pinturas e esculturas. Museu Sa-
eional de Belas Artes. Av. Rio Branco. 199. De 3a a 6a.
das lOh às 18h. Sáb. e dom., das 14h ás I Sh. Até dia
1" de novembro.

Iracema Barbosa de Almeida — Pinturas. Galeria
Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63. De 2a a 6a,
das 15h às 21 h. Sáb.. das 16h às 20h. Até dia 3 de
novembro.

GRAVURAE DESENHO

Matisse — Gravuras da série Jazz. Museu da Cluica-
ra do Céu. Rua Murtinho Nobre. 93. De 4J a dom..
das 12h às 17h. Até dia 24 de fevereiro.

Luiz Áquila — Desenhos e gravuras. Escola de Artes
I isuais. Rua Jardim Botânico. 414. De 2a a 6a. das lOh
ás I9h. Sáb. e dom., das lOh às 17h. Até domingo.

Joseph Beuys — Desenhos, objetos e gravuras.
Museu de Arte Moderna. As. Infante D. Henrique.
85. De 3a a dom., das 12h ás I8h. 5° feira, das 12h ás
21h. Até domingo.

Columbus — Á procura de um novo amanhã —
Coletiva de gravuras. Museu de Arte Moderna, Av.
Inlante D. Henrique. 85. De 3a a dom., das 12h às
18h. 5" feira, das 12h às 21 h. Até domingo.

70 Anos da Semana de Arte Moderna: Di Ca-
valcanti — Desenhos. Sala Cândido Porlinari, Rua
São Francisco Xavier. 524. De 2a a 6a. das 9h às 21h.
Até dia 3 de novembro.

Amador Perez — Desenhos. Centro Cultural Banco
do Brasil. Rua 1" de Março, 66. De 3a a dom., das lOh
ás 22h. Até dia I 5 de novembro.

Reimpressões — Gravuras do acervo. Museu Na-
eional de Belas Aries. Av. Rio Branco. 199. De 3a a 6a,
das lOh às 18h. Sáb. e dom., das I4h às 18h. Até dia 8
de novembro.

O imaginário de Rui de Oliveira — Ilustrações e
programação visual. Prédio da Reitoria da UFRJ,
Cidade Universitária — Ilha do Fundão. De 2a a 6\
das 9h às 17h. Até dia 13 de novembro.

Arte sobre papel :— Coletiva de gravuras e dese-
nhos. Museu Nacional de Belas Artes, Av. Rio Bran-
co. 199. De 3a a 6a. das lOh às I8h. Sáb. e dom., das
14h às ISh. Até dia 29 de novembro.

ESCULTURAS E OBJETOS

Inédita de Picasso — Cerâmicas. Galeria Saracini.
Av. Armando Lombardi. 205 I 12. De 3a a sáb., das
l()h às22h. Até dia 30.

EXPOSIÇÕES
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Teia de Carl-Henning Pedersen, no MAM

Todo o lirismo
do grupo Cobra
Vinda 

de São Paulo, está no Mu-
seu de Arte Moderna desde a

última quinta a exposição sobre-o
grupo Cobra. Reunindo um total
de 230 telas, gravuras e esculturas
assinadas por mais de 30 artistas, a
exposição faz um balanço do movi-
mento artístico mais importante
dos anos do pós-guerra. O grupo
era integrado por artistas de Cope-
nhagen, Bruxelas e Amsterdã, as
capitais que deram o nome ao mo-
vimento. Apesar da curta existência
— durou apenas de 1948 a 1951 —
o grupo Cobra deixou alguns no-
mes que, seguindo itinerários pes-
soais, criaram obras importantes:
Karl Appel, Carl-Henning Peder-
sen, Asger John e outros. Herdeiros
de pintores como Miro e Klee, que
oscilavam entre a abstração e a fi-
guração, os artistas do Cobra culti-
vavam o lirismo e as cores vivas.
Muitos beberam na fonte da arte
popular e das imagens infantis. Ou-
tros se interessaram pela caligra-
fia e experiências gráficas, como o
badalado artista belga Pierre Ale-
chinsky. A mostra sobre o grtipo
Cobra è. uma das grandes exposi-
ções do ano.
D Grupo Cobra — Museu de Arte Moderna, Av.
Infante D. Henrique, s n°. De 3a a dom., das I3h
ás 19h. 5a, das 13h ás 22h. CrS 8.000.

Tony Cragg — Esculturas. Thomas Cohn Arte Con-
temporãnea. Rua Barão da Torre. 185. A. De 2a a 6a,
das 14h às 20h. Sáb.. das 15h às 18h. Até dia 30.

Gramigna — Esculturas. Galeria do SESC da Tijuca.
Rua Barão de Mesquita, 539. De 3a a 6a. das 13h às
llh. Sáb. e dom., das lOh às 21h. Até domingo.

De Barros — Esculturas. Idea Galeria de Arte. Av.
Ataulfo de Paiva. 270/3° andar. De 2a a sáb.. das I0h
às I9h. Até dia 31.

Galeria de Arte UFF — 10 anos — Coletiva com
obras de Amilcar de Castro. Ascànio M M M e outros.
Galeria de Arte UFF, Rua Miguel de Frias, 9 -
Niterói. De 2a a 6a. das lOh às 20h. Até dia 30.

Ted Benvenuti — Objetos e colagens. Pequena Ga-
leria. Rua da Assembléia. 10 subsolo. De 2a a 6a, das

1 lh às 19h. Até dia 30.

FOTOGRAFIA

Assim é se lhe parece — Fotografias de Antônio
Augusto Fontes. Galeria de Fotografia do IBAC. Rua
Araújo Porto Alegre. 80. De 2a a 6a. das lOh ás 18h.
Até dia 20 de novembro.

The Tube — Fotos do metrô de Londres por Luciana
Leal. Torre de Babel. Rua Visconde de Pirajá, 128-A.
2a a 6", de 16h às 2h. Sáb. e dom., das 18h às 2h.

Ensaio fotográfico — Trabalhos de Eduardo Rolv
e Walmqr de Oliveira. Torre de Babel. Rua Visconde
de Piraja. 126 A. Diariamente, das 20h às 3h da
manhã. Até sábado.

FEIRA
Feira da Associação de Antiquários do Rio de
Janeiro — Bijouterias. cristais, móveis, porcelanas,
pratarias e outras peças. Estádio de Remo da Lagoa.
Sáb. e dom., das lOh às ISh. com música ao vivo.

Feira de antigüidades da Praça XV — Objetos.
Praça Marechal Âncora, próximo ao restaurante Al-
bamar. Sáb.. das 9h às ISh.

Feira de antigüidades da Barra — Objetos. Ca-
sasliopping, Av. Alvorada. Via li. 2.150. Dom., das
lOhàs I9h.

Exposição anual de miniaturas — Casas, pavi-
Ihões japoneses, varandas e boulevards em miniatura.
Shopping da Gávea. Rua Marquês de São Vicente. 52.
De 2a a sáb., das lOh às 22h. Até dia 29.

MUSEU
Museu Histórico Nacional — América Impera-
triz: alegorias e fantasias da E>cola de Samba Impe-
ratriz Leopoldinense. Museu Histórico Nacional. Pra-
ca Marechal Âncora, s n°. De 3a a 6a. das 10h30 às
17h30. Sáb. e dom., das 14h30 às 17h30. Até dia 28 de
fevereiro.

Museu do Açude — Flora e fauna da Mata Allânti-
ca num prédio do século XIX. Museu do Açude.
Estrada do Açude, 764 — Alto da Boa Vista. De 5a a
dom., das 1 lh às I7h.

Museu da República - 1932 - Revolução e
cotidiano: obras de arte, documento;, e objetos. Hali
de entrada, escadaria e 7 salas do andar nobre deco-
radas como á época da Presidência da República.
Palácio do Catete. Rua do Catete. 153 De 3a a dom.,
das 12hàs 17h.
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PARA DANÇAK
A nova safra
do som baiano
A 

Bahia é aqui. O boom
da axé music chega

com toda a força
no Rio. A banda
Biss. liderada pela
vocalista Vânia
Mercury. irmã da
siar Daniela, lança
seu primeiro LP na
festa Uma noite na
Bahia, nesta sexta.
Clube Costa Brava.
Localizado à beira-
mar. na Joatinga. o
clube terá terá tudo a ver com a festança.
Mar aberto, decoração tropical e baianas
trajadas a caráter vendendo acarajés. Baia-
nices do início ao fim.
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lança o seu primeiro disco. O carro-chefe é
a faixa Leve-me, sucesso junto aos blocos
carnavalescos de Salvador. Canto da cidade

e Suingue da cor, da numa
Daniela, também estão

confirmadas. O show
só começa lá pela

lh da madruga-
da de sábado.

Vânia Mercury e a banda Biss animam a festa Uma noite na Bahia, no Costa Brava

£ Antes e depois
da apresenta-
ção, o DJ Sergi-
nho (o mesmo
da Ilha dos Pes-
cadores) detona
axé music para
sacudir as ca-
deiras.

Se Daniela Mercury demora para es-
trear no Rio, a irmãzinha de 25 anos adian-
ta-se. Vânia é a vocalista do grupo que,
apesar de criado há dois anos, só agora

D Uma noite na Balúa — Clube Costa Brava. Rua Sargento
da Silva, 3.621. Joatinga (494-2607). CrS 35.000 (na hora) e
CrS 30.000 (antecipados, até às 20h de sexta, à venda no
próprio clube ou na discoteca Gypsy. na Av. Afrànio de
Mello Franco, 296, Leblon).

DANCETERIA
Kitschnet — Rua Barata Ribeiro, 543. Copacabana
(235-2045). 6' e sáb., a partir da meia-noite. CrS
36.000.
? A boate de decoração meio psicodélica atrai
moderninhos de plantão na noite carioca. Os DJs
José Roberto Mahr e Edson T.S. comandam o
Clube Novas Tendências aos sábados e estão cheios
de novidades importadas. A última da dupla è a
seguinte: substituem a techno music que era o car-
ro-chefe da programação pela nova trance music."É uma mistura de Pink Floyd com techno e vira
um som eletrônico mais viajante", diz Mahr. A
fusion é alemã: tem He chilled out. com Liasons D. e
Cosmic trigger 4. do grupo Cosmic Baby. Na sexta,
o programa é Rock Posser.

Press — Av. Sernambetiba. 4.700, Barra (385-
2813). De 3* a dom., a partir das 22h. CrS 20.000
(no sáb. e véspera de feriado, há consumação mini-
ma de CrS 15.000, além do ingresso). Nâo aceita
cartão de crédito. Não tem manobreiro.

A dance music reina no repertório do DJ Luiz
Fernando. Mas há brechas para sessões de samba-
reggae (Shabba Ranks), world music (Paul Simon e
Gypsy Kings) e para os velhos flashbacks. Dois top
hits da Press: Keep it comin' (C + C Music Factory) e
Dont lose the magic (Shawn Chnstopher).

Dancing Beer — Rua Bartolomeu Mitre. 112. Le-
blon (239-0198). De 3a a sáb.. a partir das 22h, e
dom., âs 2lh. CrS 40.000 (de dom. a 5a); CrS 50.000
(6* e sáb.). Aceita canâo Amcncan Express. Tem
manobreiro.

Novidade na Dancing Beer: o programa de do-
rningo deixa o flashback para trás e ataca de Reggae
Time II. A balida jamaicana de Jimmy Cliff. Bob
Marley e Shabba Ranks esquenta a festa dominical.
No comando, os DJs Fernando Costa (ex-Balí Bar) e
Anwar. Nos outros dias da semana, o som da boate
intercala o repertório do DJ Toni Dí Cario com
antigos sucessos tocados ao vivo pelo conjunto do
maestro Carlinhos Moura.

Resumo da Opera — Av. Borges dc Medeiros.
1.426. Lagoa (274-5895). De 4a a dom., das 22h às 4h.
Ingresso a CrS 20.000 (de 4' a 6', e dom.) e CrS
25 000 (sáb.). Consumação a CrS 21.000. Nào aceita
cartão. Não tem manobreiro.
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Ópera no Resumo, só até as 23h. A garotada que
faz fila na porta da boate não quer Verdi. Eles
buscam dance music e se amarram nas seleções
moderníssimas arranjadas pelos DJs Zé Pedro e
Rodrigo Vieira. Às sextas, uma atração especial:
entre o público dançante, o performático Luiz
Zucky dá seu show. Encarna personagens super
caracterizados como Luiz XV, Estèrika Williams e
o gordo Fausto Soares. Domingo é dia dc flashback,
pilotado pelo DJ Bruno Costa.

WelTs Fargo — Rua General Urquiza, 102, Leblon
(274-7986 e 274-7895). De 3* a dom., das 21h às 5h30.
CrS 30.000 (consumação mínima).

Pelo ambiente country, parece a terra de Marlbo-
ro. Mas de perto é o maior foco de mauricinhos e
patricinhas do Rio. Eles se esbaldam flertando pelos
telefones instalados em 15 das várias mesas da chop-
peria no primeiro andar. A boate é pilotada pelos DJs
René Michel e Nado, no segundo piso. Aos domin-
gos, a garotada se rende aos, flashbacks.

Papillon — Av. Prefeito Mendes de Morais, 222,
Hotel Intercontinental, São Conrado (322-2200). De
3* a dom., de 22h às 4h. CrS 15.000 (de 3* a 5* e dom.,
com direito a um drinque); CrS 25.000 (6*, sáb. e
véspera de feriado, com direito a um drinque).

A boate que fica dentro do Hotel Intercontinental
completa 15 anos e já prepara uma série de comemo-
rações. O DJ Adriano Gomes castiga na dance music,
mas promete intervalos com flashbacks. É para a
garotada do grande agilo: vive lotada.

Disco DancinVCIub 205 — Av.28 de setembro,
205, Vila Isabel (204-2727). 5*. âs 22h; 6' e sáb., da
meia-noite até o último cliente. CrS 10.000 (5*, 6* e
dom.) e CrS 15.000 (sáb.).

Zezinho, o ex-DJ da Mariuzzin, agora toca na
boate de Vila Isabel. Na mesma cabine, Marcelo M.
Juntos, tocam rock, soul, rap e ídolos do passado
como Elvis Presley. Beatles e Rolling Stones. A músi-
ca negra não fica de fora. Está lá o power flower de
Jimmy Hendrix e o mais moderninho rap americano.

Cosanostra — Rua da Passagem, 123, Botafogo
(295-8296). De 4" a dom., a partir das 22h. CrS 15.000
(ingresso) e CrS 12.000 (consumação). 4*. 5* e dom.;
CrS 15.000 (ingresso) e CrS I 5.000 (consumação). 6* c
sáb.; Não aceita cartão. Tem manobreiro.

A cave underground faz um rodízio de DJs e
ritmos. Tem de tudo. ao gosto do freguês. Na
quarta, o DJ Fernando Costa (ex-Bali Bar e Dr.

Smith) é radical: só rock'n'roll. Quinta o ex-Ma-
riuzzin, Zezinho, toca sua autêntica seleção de Bra-
:ilian music. Sexta e sábado o som é variado, com
dance music, rock e outros, de acordo com os
dançarinos presentes. O rock volta á pauta no
domingo, mas os DJs são outros — Maurício Gar-
cia e Wagner Filho revezam-se na cabine.

Gypsy— Rua Afrànio de Mello Franco. 296, Leblon
(239-4448). De 3* a sáb., a partir das 22h. CrS 25.000
(homem) e CrS 20.000 (mulher).

Funciona onde antes era a discoteca Babilônia. O
cenário tenta ser suntuoso: à entrada, tapetes persas.
Na pista, duas tendas de 30 metros quadrados, arma-
das com iluminação especial, estão abertas aos dan-
çarinos. Mas as estrelas das noites são os disc-jóqueis
Nino Cario, Robson Vidal e Fábio Tabach. que
atacam de dance music, quebrada por intervalos de
flashbacks.
Conexion Latina/Copa-Zoom — Rua Rodolfo
Dantas, 102. Copacabana (541-9196). 6", a partir das
22h. CrS 20.000 (consumação minima, com direito a
um drinque).

Tem reggae, salsa, merengue, rumba, mambo e
afins calientes em uma noite dedicada exclusiva-
mente a ritmos caribenhos. O DJ é panamenho:
César Olmos.

New York New York — Av.Ivan Lins, 80. Barra
(493-0105). De 6* a dom., das 22h às 5h. CrS 25.000
(homem) e CrS 20.000 (mulher), 6'; CrS 20.000 (sáb. e
dom.).

A decoração kitsch — repleta de luzes coloridas e
espelhos — tem tudo a ver com a era disco. Na Noite
do Retrô-Acesso a boaie faz todo mundo se sacudir
ao som dos flashbacks do DJ Márcio Marques (titu-
lar do programa Night Shift da Rádio Alvorada).
Sábado é dia de dance music com o experiente DJ
Romulo Marques. E o domingo è todo tomado pelo
reggae em noite apelidada de Jah-Maica.

Olimpizza — Estrada da Barra da Tijuca, 3.130,
Barra (493-7866). De 4" a sáb., às 22h. CrS 25.000 (6a)
e CrS 30.000 (sáb.). Não tem manobreiro. Não aceita
cartão de crédito.

A pista de dança foi inaugurada depois que a
pizzaria já se tornara point da garotada das imedia-
çòes da Barra. Cresceu e agora funciona também às
quartas só com flashbacks e às quintas com música
baiana. Sexta e sábado, o repertório é diverso: dance
music e o que mais vier.
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DANCETERIA
Beverly Hills — Rua Almirante Cochráne. 49, Tiju-
ca (284-4607). 5a. a partir das 21 h, 6a ejsáb., às 22h.
CrS 15.000 (6* e sáb.). Sem couvert na 5a.!Aceita todos
os cartões.

A boate nasceu sobre a Free-Chopp, uma das
choperias mais badaladas da Tijuca. É uma casa para
300 pessoas, com decoração chegada á ;era pós: piso
tipo tabuleiro de xadrez, parede com pinturas à mão e
colunas em mármore fake. Mistura estilos, lança
bandas e revive sucessos em shows todas as noites.

Mikonos — Rua Cupertino Durão. ! 177, Leblon
(294-2298). Todos os dias, a partir dás 22h. Nào
aceita cartão de crédito. Tem manobreirb. CrS 12.500
(de dom. a 5a) e CrS 30.000 (6a e sáb.. èom direito a
dois drinques).

Dance music, reggae e rock ditam o ritmo da
boate. A garotada se espalha por todos; os cantos da
casa. Às sextas e sábados, mal se circula pelos dois
andares, escada e banheiros. Para quem gosta de
muvuca, o lugar é da turma do agito.; Som á toda,
overdose de luz colorida e garçons ensaadecidos equi-
librando bandejas. Tem de tudo.

COM KARAOKÊ
Vogue — Rua Cupertino Durão. 173. Leblon (274-
4145). Diariamente, a partir de 22h. ÇrS 12.500 (en-
trada) e CrS 18.500 (consumação mínima), de dom. a
5a: CrS 15.000 (entrada) e CrS 21.000 (consumação
minima). 6a. sáb. e véspera de feriado. Aceita os
cartões Diner's. Credicard. American Express. Na-
cional. Elo. Ourocard. Tem manobreiio.
? Lá sobreviveu o único karaokê das redondezas.
No andar de cima. fica a boate, e a graça é cantar e
dançar pagando um só ingresso. Os menos tímidos
sobem no palco para sair do anonimato cantando ao
som de uma banda ao vivo (guitarra, baixo, bateria e
percussão). Os tímidos mesmo divertem-se com as
gafes da noite. Rende muita gargalhada. E os moni-
tores de video registram cada lance. O apresentador
Fernando Carvalho anima a noite, e o DJ Roberto
embala os intervalos do karaokê com flashbacks. É
recomendável fazer reserva.

FLASHBACK
Savage — Av. Epitácio Pessoa, 1.484. Lagoa 521-

2645). Diariamente a partir das 22h. Ingresso a CrS
20.000. Consumação minima a CrS 20.000. de dom. a
5a; CrS 40.000 (homem) e CrS 20.000 (mulher). 6a.
sáb. e véspera de feriado. Aceita todos os cartões.
Tem manobreiro.

A boate da Lagoa tem decoração mais sóbria,
em que o bege predomina, e atrai a turma dos 30
anos. É que o DJ Fernando Portugal não economi-
za em Donna Summer, Michael Jackson e outros
flashbacks. No domingo, a coisa muda de figura: o
tecladista Luciano Bahia pilota o Slide dancing e
vem com repertório novo. RSF, do Right Said
Freddy. Big in Japan, do Alphaville, e Please don'l
go, do KC and the Sunshine Band. tudo em ritmo
dance computadorizado.

Carinhoso — Rua Visconde de Piraja. 22, Ipanema
(287-0302 e 287-3579). Diariamente, a partir das 2lh.
CrS 19.000 (de dom. a 5a) e CrS 23.000 (6a. sáb. e
véspera de feriado). Aceita todos os cartões (menos
Sollo). Tem manobreiro.

No domingo, o carro-chefe da casa: Uma noite na
New York City Discoieque homenageia os anos 70 e
relembra os tempos em que o beauttfulpeople carioca
se reunia em torno do famoso DJ Ricardo Lamou-
nier. Valem Donna Summer, Village People. Riek
James. Bee Gees. Voyage e Diana Ross. O DJ agora é
Silvio Souza.

Mistura Up — Av. Borges de Medeiros. 3.207.
Lagoa (286-0195). De 5a a sáb., a partir da meia-noite
(ou após o fim do show em cartaz). CrS 20.000 (5a).

CrS 25.000 (6a) e CrS 30.000 (sáb.). Tem manobreiro.
? O Mistura Up faz fama com os shows. mas a pista
de dança improvisada depois das apresentações tem
dado o que falar. Especialmente porque quem paga
pela atração musical tem acesso aos hits nostálgicos
pilotados pelo DJ Rafael Barreto. Mal os músicos
saem do palco, as mesas são afastadas e aí rola de
tudo. Só Jlashbacks, comportados ou românticos.

MATINÊS

REGGAE
Meio Ambiente — Av. Edson Passos. 4.517. Alto
da Boa Vista (268-8357 e 268-9266). Dom., às I9h.
CrS 25.000.
? Mais um espaço reservado ao ritmo da Jamaica. A
Meio Ambiente é a ex-Robin Hood, um local espaço-
so no Alto da Boa Vista com duas pistas de dança.
Todo domingo è dia de reggae music. Com uma
sensivel diferença: a música é ao vivo. Nesse domin-
go, show com as bandas Baixafrica e BBBT.

GAY
Basement — Av.N. Sra. Copacabana, 1.241. Copa-
cabana (287-5409). De 4a a dom., a partir das 23h.
CrS 10.000 (4a. 5a e dom.) e CrS 20.000 (6a, sáb. e
véspera de feriado, com direito a um drinque nacio-
nal). Promoção: na 4a. 5a e dom., quem chegar antes da
meia-noite não paga entrada.
? A boate na Galeria Alaska é do Amàndio, ex-Boo-
tleg. Ele e Michel Nahum revezam-se no comando
das últimas novidades fonográficas e enchem a nova
casa com dance music importada.

DANÇA DE SALA0
Domingueira Voadora/Circo Voador — Arcos
da Lapa, s n° (221-0405). Dom., às 2lh. CrS 20.000
(homem) e CrS 15.000 (mulher e alunos de academias
de dança), com direito a aulas gratuitas de dança
antes do baile.

A noite de domingo no Circo Voador é longa. Às
19h, a Cia. Aérea de Dança ensina passos de dança de
salão aos não-iniciados. Uma hora depois, a mesma
companhia mostra o que sabe, apresentando uma
mixagem de dança contemporânea com dança de
salão. Só às 2Ih, começa o baile. Nesse fim de semana
de aniversário dos 10 anos do Circo Voador, a Or-
questra Tabajara. comandada por Severino Araújo,
organiza o baile que vara a madrugada. O maestro
que tocou durante anos no Circo volta ao picadeiro
da Lapa para embalar os assíduos dançarinos de
salão da lona.

Sassaricando — Estrada do Joá. 150, São Conrado
(322-3911). De 6a a dom., a partir das 23h. CrS 15.000
(sáb.) e CrS 10.000 (6a e dom.). Aceita reservas pelo
telefone.

A casa programada para ser uma gafieira mais
moderninha mudou de cara. Na sexta tem Fuzuê no
Coqueiral, um roteiro de música baiana para lamba-
deiro algum ficar de fora. Sábado e domingo o DJ
Ailton Areias (ex-Bali Bar) desvia o rumo do baile:
comanda o Sassaribar, música mecânica com reper-
lório bastante eclético.

Estudantina Musical — Praça Tiradentes. 79. Cen-
tro (232-1149). 5a. das 22h30 às 4h. 6a e sáb.. das 23h
às 4h. CrS 10.000 (a mesa para quatro pessoas custa
CrS 5.000).

Instalada em plena Praça Tiradentes, tem o clima
das gafieiras tradicionais e um enorme estatuto preso
à parede que proibe homens e mulheres de se beija-
rem '"demoradamenie e escandalosamente". Bermu-
das e chinelos também estão vetados. A casa de Isidro
Fernandes surgiu muito antes da moda que oficiali-
zou a dança de salão em academias do Rio. O ator e
diretor Guilherme Karan é habitue.

Welfs Fargo — Rua General Urquiza, 102, Leblon
(274-7986 e 274-7895). Dom., das 16h às 20h. CrS
20.000 (com direito a um refrigerante). Faixa etária:
de 10 a 15 anos.

A matinê barra maiores de 16 no baile. Também
não entram tênis, camisetas ou bermudas. Traje exi-
gido: esporte fino. A direção da casa promete segu-
rança em troca de manter os pais afastados. Bebidas
alcóolicas estão lerminantemente veiadas.

Resumo da Ópera — Av. Borges de Medeiros.
1.426. Lagoa (274-5895). Sáb. edom., das 16hàs20h.
CrS 20.000 (com direito a três refrigerantes). Faixa
etária permitida: de 14 a 17 anos. Menores de 12 a 14
anos só entram acompanhados do responsável. Não
tem cartão de crédito, nem manobreiro

Também os adolescentes entre 14 e 17 anos têm
vez na casa decorada com motivos operislicos. Nas
tardes de sábado e domingo. Verdi e Wagner não
embalam o público. A garotada pede dance music
todo o tempo, e o DJ Bruno Costa atende.

Papillon — Av. Prefeito Mendes de Morais, 222,
Hotel Intercontinental. São Conrado (322-2200).
Dom., das 16h30 às 20h30. CrS 15.000 (com direito a
um refrigerante).

A gurizada não larga o osso. Adora a dance music
dominical que o DJ Adriano Gomes mescla com
flashbacks (coisas como Don't lei me be misunders-
tood. do Santa Esmeralda, e Your song, de Billy Paul.
puxando o repertório).

New York New York — Av. Ivan Lins, 80. Barra
(493-0105). Sáb. e dom., a partir das 16h. CrS 25.000
(com direito a uma camisa e um refrigerante), sáb.:
CrS 15.000 (com direito a um refrigerante), dom..

A domingueira vespertina já era um sucesso.
Agora a boate abre para matinês aos sábados tam-
bém. Da cabine. o DJ Rômulo Marques comanda a
garotada, entre hits, brincadeiras e copos de água
mineral que voam sobre o público. Atenção: maiores
de 18 anos sào barrados.

Cosanostra — Rua da Passagem, 123. Botafogo
(295-8296). Dom., das 17h30 às 22h. CrS 15.000.

Uma matinê nova na cidade, especializada em dub,
uma técnica reggae cheia de mixagens e efeitos espe-
ciais. Na cabine. o disc-jóquei Cezinha Chaves, ex-
Vibração. Realce e Ombak.

PATINAÇÃO
Gypsy — Rua Afrãnio de Mello Franco. 296. Leblon
(239-4448). Sáb., das I7h ás 22h. CrS 20.000.
? O Roller Dance da Gypsy tem a única pista para
patinadores da Zona Sul. Quem atiça a galerinha de
patins que corre solta no chão de mármore são os DJs
Fábio Tabach, Robson Vida! e Nino Cario. Eles
castigam nos flashbacks, mas também tocam rock
para quem vive de adrenalina. Na hora do pega.
detonam Iron Maiden e Scorpions. e os patinadores
mais lentos sào convidados a se retirar. Fora isso, a
segurança é total. Em caso de acidente, há médico de
plantão. E fiscais para evitar confusões. Aos leigos:
instrutores dão aulas gratuitas.

íetAit 1X00 R£CANTC~~~
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DANÇA DE
SALÃO e
LAMBADA

5a e Dom. LAMBADA - 21 H
6° e Sáb. DANÇA DE SALÃO
2 Bandas c/ shw de Mulatas
Domingo - FEIJOADA no almoço

De 3a a Dom. aberto p/ Almoço e Jantar
Aceita Cartão de Crédito - Tel.: 493-0005

Estr. da Barra da Tijuco, 793 494-3485
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Coelhos são
nutritivos e têm

>uca gordura
Danusia Barbara "

acio. fofinho. uma graça, o coe-
iho é ainda mais gostoso no pra-

to. Ensopado, à caçadora, em molho
de mostarda, frito, como vier, o bi-
chinho tem carne branca, tenra, que
combina bem com molhos sutis e
legumes delicados, e pede um vinho
de qualidade, com muito perfume,
para acompanhar.

Muita gente evita comer coelho.
Uns por pena ("tão bonitinho"), co-
mo se vaca fosse bicho feio. Outros,
pelo velho medo de comerem gato.
Medo à-íoa: segundo a tradição, bas-
ta observar o garçom. Se ele enco-
mendar à cozinha "salta um, à caça-
dora'\ e saltar mesmo, é coelho. E se
preferir preparar um em casa, leia a
receita abaixo.

Para os perpétuos incrédulos,, há. o
restaurante Coelho à Caçarola, em
Itaipu, especializado nesta carne de
baixo teor de gordura e alto valor
nutricional. No cardápio, tirante um
solitário filé com fritas, só dá coelho:
em salpicão, à passarinho, em empa-

RESTAURANTES
dão, á caçarola, à moda, assado, à
emater (em pedaços, com cenoura,
batata, pimentão e cebola), à califór-
nia, à caçadora, à cubana, à Londrina
(em pedaços, assado, com fatias de
bacon enrolado e tomates recheados),
com mostarda, à parmeggiana, com
ameixa, em croquetes, pasteizinhos
ou ao molho pardo.

O dono é Horácio Silveira, que se
refugiou em Itaipu com a mulher,
Eliana, e a filha, para criar coelhos.
Seu restaurante é simples, com um
pequeno jardim à frente e uma casinha
de bonecas para entreter as crianças. O
Coelho à Caçarola funciona dentro de
uma estrutura familiar: o pai criando
coelhos e cuidando do caixa; a mãe
coordenando a cozinha e a filha aten-
dendo no salão. Os preços giram em
torno de CrS 60.000.

No Amazônia, um bom restau-
rante escondido no 2o andar de um
sobrado no Catete, há três pratos de
coelho: ao alho e óleo com batatas
palito, com cogumelos e arroz pie-
montese e, aos domingos, o coelho
ao champanhe com o acompanha-
mento que o freguês escolher, entre
batatas, arroz com passas, legumes
variados. Todos por CrS 46.000.

No Chez Lapin (tem nome em fran-
cês, sotaque português na culinária e

Isabella Kassov
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No Coelho à Caçarola, criação e preparo

muitos outros pratos além de lapin),
há três pratos com coelho: à trans-
montana (assado com batata corada),
à moda (no molho madeira, com ce-
noura e batatas) ou tropical (com pêrae ameixa). Preços em torno de CrS
60.000. No A Lisboeta, a pedida é o
coelho á Rossini, ensopado com legu-
mes, por CrS 70.000 (dá para dividir
por dois). No Giancarlo Pastificio, são
duas opções: coelho ao alecrim (peda-

Coelho à caçadora
Ponha o coelho
numa caçarola,
depois de bem lim-
po e partido em
pedaços, inclusive
a cabeça partida
ao meio. com cebola picada, salsa tam-
bém picada, bastante toicinho em tiras,
2 dentes de alho esmagados, um pouco
de pimenta, uma pitada de especiarias.
2 copos dc vinho branco. 1 colher de
ha de vinagre. I ponta de folha de

louro, 5 eolheres de caldo ou de água e
sal. Tape a caçarola è deixe ferver em
fogo brando durante cerca de 3 horas.
Quando o coelho estiver cozido, desta-

: a caçarola c aumente o fogo deixan-
do reduzir o molho. Sirva quente.

Programa nâo se responsabiliza por alterações deultima hora por parte dos restaurantes.
Faixas de preços por pessoa (com sobremesa, mas sembebida):

L.  até CrS 35.000
ri_  entre CrS .15.000 e CrS 50.000*"  cn[re CrS 50.000 e CrS 80.000

 acima de CrS 80.000
Cartões de crédito (C.c):
A — Sistema Amex (American Express e Sollo)M — Sistema Mastercard (Credicard e Dinners)V — Sistema Visa (Ourocard, Chasecard, CredirealBFB Personnalité. Nacional e Bradesco)

NOVIDADE
Valentim. o rei do malandrinho Estrada Was
.„f"", |ui;k'n 

3-5- '°g° depois do Bar do Alemão/ 6-1051). Todos os dias. das 7h (lanchonete) e dasI2n (restaurante) ás 24h. C.c: American Express? Seu Valentim. o mesmo da Adega do Valentimem Bolalogo. começa agora a se encaminhar para aserra abre em plena Rio-Pelrópolis. antes da entra-aa para Teresopolis, um restaurante com todas ascomidas e bebidas de sua adega e mais a novidadedo rodízio do arroz malandrinho (bem molhadocom pimentão e tomates). Se o freguês quiser um
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serviço rápido, recebe logo bolinhos e postas debacalhau, bife â milanesa. salada de feijão fradinho eo arroz, pagando pelo que consumir. S$
Raízes Café Avenida Sernambetiba 1 PO FiatBarra Beach. Barra da Tijuca (389-6240). Aberlo de- a 6 . das 20h até o último freguês; sáb. e dom., dasllh ate o ultimo freguês. Manobreiro. C.c: nenhum? informal, amplo (100 lugares entre o bar centrale as mesas em volta), com sanduíches abertos par.o freguês montar, omeletes especiais como de cogu-meios, camarões ou surubim defumado saladascrepes, sopas, sundaes. Alguns pralos de massa'peixe. aves e carnes completam o cardápio SS

Pizza Hut — Avenida das Américas 1,901. Barra daTijuca (439-1414). De 2' a 6*. das 1 lh ás 24h sab edom., das llh ás 2h. C.c: nenhum.
? A maior cadeia de pizzarias do mundo ja esta emsofi-opemng, num restaurante de 500 metros quadra-dos, dentro de uma área total de mais de 4 mil metros
quadrados com estacionamento para 60 carros e umPlavground para as crianças. São 13 tipos de pizza(massa grossa, crocante por fora e lese por dentro) emais pratos de massas, saladas e sobremesas. Paraachar e lacil: o Pizza liui fica bem em frente aorreewa} e tem um imenso teto vermelho. SS

Café Tropical Brasileiro Ru, do Rosário 10-Centro (224-8021). 2-a 6\ das 9h30 às I7hnenhum. Tíquetcs.

23 lüa 29 10 \Ç>92



RESTAURANTES

ços envoltos em bacon, passados na
manteiga, tomate e alecrim) e tortelli
di coniglio alia Guida (raviolis rechea-
dos de coelho, com cebolinhas glaça-
das), por CrS 42.000. No Giancarlo
Bistrot o coelho vem em coxas mari-
nadas, assadas em molho de vinho
tinto, bacon, cogumelos e ervas,
acompanharido/em/cc/w na manteiga,
por CrS 55.000.

Em Miguel Pereira, fica o sítio de
Thomas Davis, um dos bons fornece-
dores do ramo. Economista que tro-
cou as agruras da cidade grande pela
tranqüilidade na Serra, ele entrega
coelhos abatidos a domicílio.
D Coelho à Caçarola — Rua Avelino Gomes de
Castro 64, Sítio.das Pedras Brancas, Itaipu (não tem
tel.). 4a e 5a, das 17h até o último cliente: 6a, sáb. e
dom., das 12h ajté o último cliente. C.c: nenhum.
D Amazônia f- Rua do Catete 234, 2o, Catete
(225-4622). Tolios os dias, das llh às 23h. C.c:
nenhum.
D Chez Lapin f— Rua Henrique Lott 120, loja 119.
Rosa Shopping!. Barra da Tijuca (325-2041). 3a, 4a è
dom., das I2h ;às I6h; 5a a sáb., das 12h até último
cliente (aproximadamente lh). C.c: nenhum.
D A Lisboeta \— Rua Frei Caneca 7. Centro (232-2611 e 232-4144). 2a a 6a, das lOh às 21h; sáb. e
dom., das lOh p 17h. C.c: A (menos Sollo) e M.
D Giancarlo Ppstificio— Av. Olegário Maciel 518-
B, Barra da Tijuca (493-3579). 2* a 6a, das 19h30 à
lh: sáb, das 12h30às Ióhedas 19h à lh; dom., das
12h30 às I7h. C.c: nenhum.
D Giancarlo Bistrot— Rua Frei Leandro 30, Jardim
Botânico (246-9003). 3a a sáb, das 20h alé o último
freguês: dom., das 12h30 até o último freguês. C.c:
nenhum.
D Thomas Davis — Av. Marechal Rondon 180.
Miguel Pereira (0244) 84-2351 ou de 2a a 6a, das 9h
ás 18h. tel: 359-2317. Fornece coelhos em casa.

Rubens Trindade abre uma loja de crepes. laços esaladas variadas, além de um prato quenie diário. Játrabalhou em restaurantes em Israel e nos Estados
Unidos. SS

Lo Bon Bec — Esirada Rio/Nova Friburuo. km 70
Nova Friburgo (0245) 42-1 103. 3a a dom.' almoço è
jantar. E,bom reservar. C.c: nenhum.

Alvarõ Dubini. filho de René Dubini. fundador do
restaurante Le Bec Fin. em Copacabana, abre uma
casa francesa em Nova Friburgo. Dentre as especiali-
dades. quiche lorainne. souflê de queijo, sopa de
cebola, truta aux herbes fines, picanha na tábua á
gauleza, medaillons de filei aux champigiwns. vai au
vem de: champignons frais. S$$

PROMOÇÃO
Café de fa Paix — Hotel Méridien. Av. Atlântica

1.020, Leme (546-0881). Todos os dias. café da ma-
nhã (6hàs 10h30). almoço (I2h ás I5h30). chá (!6h às
I8h30)e jantar (I9h à lh). Manobreiro. C.c: todos.
?• Está com um bufê executivo na hora do almoço,
dc segunda a sexta: 10 tipos de saladas, tábuas de
patès e de frios, dois pratos quentes diários — um de
peixe, um de carne — e um bufê de sobremesas.
Quem pedir saladas e sobremesa, paga CrS 50.000;
pratos quentes e sobremesa. CrS 63.000: bule comple-
to. CrS 70.000. Um chope. refrigerante ou água mine-
ral acompanha todas as alternativas.

Gordon — Av. Copacabana 659. Copacabana
(255-6246). Dom. a 5a e feriado, das llh às 4h; 6a e
sáb.. das 9h às 5h. Rua Visconde de Pirajá 47,
Ipanema (267-9948). Todos os dias. das llh às 4h.
Av. Ataulfo de Paiva 1.320, Leblon (294-4894).
Dom. a 5a e feriado, das 1 lh às 3h; 6a e sáb.. das
I Ih às 5h. Av. Brasil 6.601 (270-2435). Dom. a 5a e
feriado, das 12h às 2h: 6a e sáb., das 12h âs 5h.
Madureira Shopping Rio. Estrada do Portela 22?
loja 343. 3° piso (488-1010). 2J a sáb.. das lOh às
22h: dom., das 12h âs 23h. C.c: nenhum. Tiquetes.
? Os clientes que fizerem compras acima de CrS
15.900 até domingo ganham uma raspadinha da
Loterj. com prêmios até CrS 15.000.000. Os usuá-
rios do Golden Ticket ganham uma batata frita, na
compra de um dos sanduíches especiais. Ainda três
ofertas, regadas ao suco de laranja de 300ml: com o
Big Gordon, o lanche sai por CrS 14.900: com o
sanduíche natural, por CrS 9.900: com a piz/amuzzarela, CrS 8.900.

Ao Ponto -- Hotel Rio Atlântica. Avenida Atlântica
2.964. Copacabana (255-6332). Todos os dias. das
12h âs 2h. Manobreiro. C.c: todos.
? De segunda a sexta, no almoço ou no jantar,
quem escolher uma das duas sugestões do ehef pagaCrS 35.000. Alguma das sugestões: segunda, supre-
mo de frango ao champignon; terça, caneloni grali-nado; quarta, filé mignon â milanesa; quinta, filé
grelhado com molho de iogurte; sexta, filé de bade-
jo ao molho de camarão.

FESTIVAL
Lajedo — Estrada do Joá 3.451 (494-2528). 4J a 2adas I2h até o último freguês. Estacionamento pró-pno. C.c: A. Tiquetes: todos.
? Heloisa Parga e Sônia Pereira promovem umfestival de comida francesa: vol-au-vent de alho poro.paie de pato. quiche lorraine. boeuf bourguignonne.
profitcroles e lane tatin. Acompanha um copo devinho francês. Preço: CrS 95.000.

QUEBRA-GALHO
Mônica — Tel.: 274-7269. de 2a a 6a. de 8h ás I8h.? Mônica Ballarin é uma especialista em coisasitalianas e. com a ajuda da amiga Maria do Socorro,
laz pães a metro (recheio de pastas de eorgonzola.ricota com ervas, lombinho defumado). torras, ces-tas com pães especiais (â moda de Siena; de mel:

foceacia) e conservas. Começa a aceitar encomendas
(inclusive defruit cake.s) para o Natal. $$

BAGDAD NÃO É SÓ CAFÉ c0$v.
E ALMOÇO, JANTAR E SHOW

Callfa de Bagdad - 1001 delícias da cozinha árabe para o seualmoço e Jantar. Shows autênticos com conjuntos nativos.
Aos domingos "Califa Contador de Estórias'' com rodíziode comida árabe a partir das 13:00h.
VENHA FAZER UM PROGRAMA /^A%&<&/

GOSTOSO E DIFERENTE
Av. Sernambetíba, 6.000 • Barra • Rc2servasf385-3322
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Beth Goulart

Satyricon (Rua
Barão da Torre
19 2. Ipanema.
tel.: 521-0627) —
"É muito gostoso.
Os peixes são
sempre frescos,
posso confiar nas
comidas do Miro
e o serviço é bem
atencioso."
Gula Gula (Rua
Anibal de Men-
donça 132. Ipane-
ma, tel.: 2 5 9 -
3084) — "Vou lá
para comer sala-
das. Nâo dispenso
a de brócolis com
couve-flor e a ba-
tata assada com
provolone e re-
queijão."
Kinsho (Estrada do Vidigal 90. hotel
residência Costa Azul. tel.: 322-2726)
— "Acho o máximo a comida japone-
sa. dos sushis ao tempura. dos sashimis
aos yakissobas. No Kinsho, tem isto
tudo e mais uma vista linda."
A Marisqueira (Rua Barata Ribeiro
233. Copacabana, tel.: 237-3920) —
"Vou 

para comer arroz de brócolis
com lulas, ou bacalhau. Tudo num
estilo português."

A atriz confia
no Sa irritou

Que Tal Saborear o
Melhor Rodízio e

Ainda Pagar Menos
Por Isso?

15%
CAflTAO

BflADtSCOMSA

30% 50%
/ JANTAR / VALMOÇO

•Desconlosvâ- CHURRASCARIA 
em dinheiro/lides somente ^_j cheque: 15%

para o rcxfizio. __ . .... __ noj paçamen-em outubro l—Vj AA l—V] i__ com _an_0
30%e50%no_ * -*1 L 11 _T1 Bra_esco ou
pagamentos Sempre a melhor opção Vsa.

Av. das Américas ns 5.150 - Barra da Tijuca
Ao lado do Carrefour - Tel.: 325-0861
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Um giro
pelo melhor
da comida
italiana
jj» uma comida rica, gene

Ismar Inqber

rosa, brilhante. Um ar-
rosto de vitello da Lombar-
dia, ou um tortelloni di
magro do Piemonte, ou o
velho núnestrone de Gêno-
va, ou o sutil maccheroncelli
alfttnghetio de Florença, ou
ainda as chitarre de Roma
— obras-primas da gastro-
nomia italiana, preparadas
com autenticidade e profis-
sionalismo.

Giovanni Barsanti é
quem propõe, no Chalé,
uma temporada verdadeira-
mente tradicional, com gos-
tos e cheiros de um perfec-
cionista. Comida italiana
para italianos. Com toda a
novidade da coisa bem feita
e fiel às origens. Cada sema-
na, um cardápio regional,
com entrada, massa, prato
principal e sobremesa, ao
estilo mesmo do europeu,
que prefere a diversidade e
riqueza de uma sucessão de
sabores do que a preguiça
de um travessão único,
abarrotado. Um casal gasta
em torno de CrS 145.000
neste passeio pela Itália sem
sair do Rio.

Mas a cidade está cheia
: ¦?.:¦_

de outros italianos. Ainda
bem. Falando de abobri-
nhas, Luciano Teichner, do
Maccheroni, está com um
menu especial, à base desse
legume pouco calórico, rico
em vitaminas A e C, cálcio,
fósforo e ferro. Marinadas
com ervas, fritas, recheadas
de carnes, com espaguete
ou rigatoncini (um pennete
cortado de forma diferen-
te), as abobrinhas dão o
tom, a preços em torno de
CrS 40.000.

No Alfredo, a oferta são
peixes e frutos do mar. Chef
Jean Claude Boffy começa
por um saboroso ravioli de
siri com molho de cogume-
los (CrS 49.000). Depois
oferece penne com brócolis
e alichi (CrS 62.000), espa-
guete com vieiras (CrS
59.000), linguado â venezia-
na com nhoque verde (CrS68.000), talharim com mexi-
Ihòes e lulas num moJho
cremoso (CrS 69.000), filé
de pargo grelhado com riso-
to de cogumelos (CrS66.000), raviolis de lagosta
com purê de pimentão ver-
melho (CrS 48.000) e fettu-
cini primavera com cama-
rões (CrS 69.000).

No LuigTs, em Laranjei-
ras, o tema é a muzzarela de
búfala. Em antipastos, em
pizzas, em massas como o
tagliatelli com muzzarela e
alcaparras) e em carnes," a ve-
•dete é este queijo macio, deli-
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'cado, bom de ser comido
fresquíssimo. em preços em
torno de CrS 40.000. (D.B.)
D Chalé — Rua da Matriz 54. Bota-
fogo (286-0897). 3a a 6'. das I9h até o
último freguês: sáb. e dom., das 13h
até o último freguês. Manobreiro.
C.c: nenhum. SSS
D Maccheroni — Rua do Mercado
37, Centro (233-2665). 2" a 6a, das
1 Ih30 às 15h30. C.c: MeV. Aceita

.tíquetes. SS

D Alfredo — Hotel Inter-Continen-
tal, Av. Prefeito Mendes dc Moraes
222, São Conrado (322-2200). Al-
moço: sáb. e dom. das !2h30 ás
15h30; jantar 2* a dom., das 19h às23h30. Música ao vivo, com pianode Armando Martinez. Manobreiro

C.c: todos. $$$$
D LuigTs — Rua Senador Corrêa
10, perto Praça São Salvador, La-
ranjeiras (205-7343). 3a a dom., das
12h até o último freguês. C.c: ne-
nhum. Aceita tíquetes. S$

c ITALIANO
Kais 45 - Estrada da Barra de Guaratiba 5 9^1Barra de Guaratiba (410-108.). 4' a 27 das lOh até oultimo cliente C.c: A. M é V (menos Sollo). Tiles

CARNE

ique-

? Na cm rada. um playground simples mas com um
avião verdadeiro para as crianças brincarem. Na
varanda coberta, a possibilidade de comer trilha,
enchova, eheme. badejo, robalo fritos, cozidos, com

¦rão c molho de camarão. Também pastéis, aipim e
batata frita, arro/ de mexilhão, de lula. de polvo e
camarão Doces caseiros. SS

PROGRAMA 32

Le Streghe Rua Prudente de Moraes 129 Ipane-
Z S7"'T;f7"7'46 2X7-7,96)- Todos òsPdias.das 20h as 2h. Manobreiro. C.c: A. M.
? Vfaltre Petit recebe com alegria e anuncia quechegaram os funghi italianos! Outras boas novas sãoos lilcmos de robalo marinados em ervas, azeite cvinagre balsâmico. o talharim com alcachofrinhas, alagliaia de filé gratinado com queijo, rosmarinho e

runglii. Mamem o ossobuco. a vitela a milancsa o
parpadelle verde com crustáceos, a pera ao vinho
recheada de sorvete. SSSS

Churrascaria Palace Rua Rodolfo Dantas Ir,
Copacabana 

«54I-5S.S 54,-674..). Todos os dias, dasi-n a Ih Manobreiro. C.c: todos? Bule de saladas, com alguns destaques como asmuzzarelas de búfala. folhas verdes, tomates, P èuos. beterrabas. As sextas, o bufe inclui feijoada e aosdomingos, peixe assado. O rodízio de carnes feitas na
nb ,r 7 T 

,maminha C Picanha s:1° ;' P«iida)eHuí de sobremesas aparecem alguns doces lusosos donos sao portugueses). Rodízio por CrS 7S 000no cartão) com desconto dc 30% para pagamento àvista, que rica por CrS 52.500, Crianças até 6 anos"ao pagam e alé 11 anos têm desconto de 50%
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BOCA NO TROMBONE
G O jovem Dimitri Joe conta sua ida aotuna: -No Dia da Criança, meu pai melevou para almoçar no Luna's Bar Eu
preferia o Plataforma, mas estava choven-

; do e ele me convenceu de ir a um restau-rante perto de casa, dizendo ainda que acomida do Luna's era maneira. Topei Eu
gostei do Luna's. Mas aí pedimos uma
porção de pasteizinhos, metade carne, me-tade camarão. Veio carne e queijo. Tudobem. Ped.mos uma picanha à campanhaLevou meia-hora para chegar. Numa pon-ta, a picanha (cheia de varizes) tava bem

passada. Na outra, crua. O pior é queestava tudo frio: a carne, o arroz e a farofa
(alias, parecia farofa de macumba). Depois
da terceira garfada, meu pai olhou pramim. Eu fechei o nariz com os dedos Ele
pediu desculpas e um segundo chope, quenao veio. O pessoal das duas mesas vizi-nhas também tava falando mal da comidadeles. Quando meu pai foi pagar, levou uns15 minutos de idas e voltas do garçompedindo documentos e reclamando do che-

que ser de firma. Quando saímos, os vizi-nhos todos mostraram com o polegar prabaixo que eles também estavam frustradoscom o famoso e tradicional Luna's Bar "
D A leitora Maria Eduarda Fernandes foicom amigos quinta-feira ao La Fiorentinano Leme. Pediram pizzas e chopes. Já na
primeira pizza, veio uma baita barata. O
garçom nem estranhou. Com toda calmasugeriu que escolhessem outro prato e in-formou que não iria cobrar a pizza.D Cristiano Braga Goldenberg foi commais seis amigos à Vogue, no Leblon paracomemorar um aniversário: "Lá chegandofomos super bem tratados, arrumamos me-sa no andar superior num ambiente refrige-rado, com serviço atento, tudo indicandouma noite sem aborrecimentos. No entan-to, para nossa surpresa, à lh30 da manhãcomeçou nosso tormento. O ambiente tor-nara-se superlotado, as pessoas se espre-mendo para transitar, enfim impossível de

permanecer no local. Gostaria de saber se aVogue nao apresenta lotação máxima, evi-tando perigos de acidentes."
G Três casais e a leitora Beatriz Viannavao ao Frcmz, na Barra: "O restaurante não

Jj^lw

estava cheio, havia cinco garçons para nosatender. Ainda assim, levaram 20 minutos
para tirar o pedido. Quando enfim chega-ram as comidas, foi um desastre. Os milane-sas estavam horríveis, a salada mista veiotoda temperada numa maionese ruim, asalada de batata era intragável e o salsichãoestava cru. Pedimos que partissem o salsi-chão ao meio e passasse na chapa. O gar-çom nos olhava como se fôssemos mareia-nos e depois de muito implorarmos, trouxeo salsichão meio que jogando a travessasobre a mesa. O strudel da sobremesa tinhamaça com casca e era uma tristeza. Pedimos

para chamar o gerente, ninguém veio. Namesa ao lado, as reclamações eram geraissobre os preços cobrados. Em suma, foi umfiasco esta ida ao Franza
G Walter Strub, gerente de alimentos ebebidas do hotel Caesar Park escreve sobrea Boca no Trombone do dia 9 de outubroultimo, dizendo que a casa "prontamente

concedeu um desconto de 50% na cobran-
ça da água mineral consumida pelas senho-ras reclamantes, julgando justa sua argu-mentação. Por outro lado^ já que ointeresse do hotel é o de sempre estar emsintonia com os clientes, passaremos dora-vante a incluir no serviço de chá uma gar-rafa de água mineral por pessoa."

GOSTOSO É DEITAR
NO MACIO,
AMAR NO CONFORTO...
E COMER COM REQUINTE,
COMO VOCÊ DESEJA.

LIGHT

\°^f'V\RU,U '9 dc Fevereiro 165- Botafogo (542-
ÍS\ US ' ,h3° aS ,6h e dom" d^ "i^O àsI7h: v e 6a? das I9h30 -s 24h c c . nenhum ^

,A Pr°P°s,ja é fa«r uma comida caseira, saudável
JZen Va,r!adaS' aIguns f,ra,os gentescomo file com molho de requeijão e arroz compassas ou o diet frango com nhoque de ricotaacompanhamentos como purê de maça. Sobreme-sas vao da musse de maracujá à gelatina de pèra.$

MÃSSÃ
Amaramassa - Rua Gomes Came.ro 130 loja A
dp;'T:i S1^290-3'a sab-das 9h - -°h; *»".¦:da.s9has I8h. Ce: nenhum.
? As massas de Mara Souza Carvalho sào boas e elafornece a vanos restaurantes. Agora, abriu sua pró-pna loja, com massas frescas ou secas com ovosespmafre ou beterraba, além de canelonis. raviolis"capeletis rondele. lasanhas e molhos. Para beliscar'miniquiches de cebola. $$

MINEIRA
Ragout — Estrada dos Bandeirantes 24.787 Vareem
das I2h as 20h. C.c: nenhum.
? O casal Paula e Murilo Brasil (ela descendente datradicional família mineira) não mudou muito o am-biente deste restaurante que acaba de comprar Elesinvestem na comida mineira: no couvert. torresmi-nho. aipim frito, pão de queijo. Como principaisIrango ao molho pardo, tutu á mineira, lombinhocom couve. compotas de figo e mamão $$

CHA
Chá e Simpatia ~ Av. Atlântica 4.240. nível ECopacabana (521-3232). - a sãb.. das >6h às I8h30."Manobrciro. C.c: todos.

rorLím,hhI"vTPlCU^Cht'''0 dC doÇUrdS- '¦«ordenado
por Isabel Velloso. Coquetel de frutas, minisandui-enes 

ç 
salgadinhos. crepes com calda de chocolatebaunilha e frutas; vvaffics: docmhos e tortas. Parabeber, ainda suco de frutas, chá. café ou chocolate S

CARNE SECA

=*VV««:

í» MOTEL L.
A SUA MELHOR OPÇÃO

Av. Brasil, 41435 ouEstrada do Mendanha, 3459Tels. 413^569 e 413-4488
A/C TODOS OS CARTÕES DE CRÊOTO

75l™> Tbín ~ RU;' D''IS Ferreira 64' Leh'°n(44-2749) Todos os dias. das llh às 2h Ce nenhum.
? Variações bem feilas em torno da carne seca emporções que dão para dividir. Também tem um fran-go desfiado com quiabo muito bom. Frutas, pudins etortas encerram a eomilança. SS

e agora a^

%?1 ai i 
'fornã mmmm

^dlWU U! AUTENTICA com TODO: 0': imf<pr,!R^

IMVECA CAPIXABA
A VERDADEIRA. NA PANELA DE BARRO

COM TODOS OS TEMPEROS DE LÁ,

*%

23/10 a 29 10 1992
Av. Maracanã, 782 - Tijuca - 248-1435
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Adriana Lorete

Botequim com a
qualidade dos
velhos tempos
O 

estilo é pé-sujo glorioso, daqueles
que todos imploram à repórter que

não divulgue porque senão... Mas como
fugir à força do dever de informar onde
se pode comer bem e barato? Não é dica
para os que buscam restaurante limpo,
com rapapés, firulas e. normalmente, co-
mida mediocre a preços de médio a alto.
O Café Lourdes ou Bar do Serafim, co-
mo é mais conhecido, c lugar dc boa
comida, à portuguesa.

Seu Serafim Gonçalves veio de Vila
Real. há mais de 40 anos para trabalhar
nesle boteco que acabou virando seu. A
casa. aliás, existe há uns 70 anos. Ainda
tem geladeira daquelas que o dono escreve
os pratos do dia no espelho da porta, lem
gato sentado numa das cadeiras, tem pra-
tos que dão para dividir por dois ou até
três pessoas. Local familiar, onde não se
permite batucada, freguês sem camisa e
nem se aceitam tiquetes. Dá vontade de
pagar com notas de mil réis.

Segunda-feira é dia de capa de filé com
arro/ dc brócolis ou batatas fritas (CrS
25.000); terça tem dobradinha á moda do
Porto, com batatas e feijão branco (CrS
25.000): quarta-feira tem carne assada
com batata, talharim. arroz, fritas, caldi-
nho de feijão, o que o freguês pedir (CrS
28.000); quinta volta a capa de filé; sexta-
feira é dia de feijoada completa. Sábado é
dia livre, come-se de tudo. Na verdade.

I_Bt _________P*B___tf^-**^^^^r^^ 
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AV; .ve// /joiiro em Laranjeiras. Serafim Gonçalves oferece comida portuguesa boa e barata

não faltam outros pratos: filés variados
(CrS 34.0000). coelho (CrS 25.000). perdiz
com arroz (CrS 32.000); Iingua com espa-
guete (CrS 19.000). picanha com farofa e
fritas (CrS 38.000). lulas alentejana (com
porco. CrS 26.000). galeto à passarinho
(CrS 14.000). De entrada, empadinhas de
frango ou camarão (CrS 3.000); dc.sobre-
mesa. queijo com goiabada (CrS I 5.000).

Ao fundo do bar. na parede, um pouco

de filosofia. É a lista de preferências da
casa. onde se lê: "Alegrias, as desmedi-
das: dores, as não curtidas; casos, os
inconcebíveis: projetos, os contingentes;
prazeres, os transparentes; vidas, as es-
pontãneas; mortes, as instantâneas"'.
Autor: Bertold Brecht. (D.B.)

D Bar do Serafim — Rua Alice 24-A. Laranjeiras
(225-2843). 2a a sáb.. das 9h ás 23h (cozinha fecha ás
2lh30). Ce: nenhum

BADALAÇA0
Guilhermina Café — Rua Rainha Guilhermina 48.
Leblon (244-2915). 3a a dom., das I8h30 ás 2h.
Manobreiro, C.c: nenhum.
? Simpático, alegre, agradou em cheio mauricinlios e
palhcinhas. Berinjela recheada, creme de palmito.
carpaccio. frango ao bispo (peno e co.\a grelhados
com molho shoyu e legumes), iscas de filé ao vinho
branco e creme, medalhões de filé mignon com cebo-
Ias no vinho linto. filé de peixe temperado na canela,
sorvetes, musses. minitortas. SSS

PASSEIO
Engenho da Maxicana — Estrada de Barra de
Guaratiba. enirar no n° 2 013. Barra de Guaratiba
(tel nÃo tem: para contatos, 325-6690). Todos os
dias, de Sh as I9h.
? Ê um sitio grande, com alambique, árvores
frutíferas e um espaço para jogar futebol. O restau-
rante è uma espécie de galpão, onde o engenheiro
\nlonio Augusto de Sou/a comanda o serviço:
aipim com camarão, moquecas variadas, caldeira-
da. tutu com carne seca. feijão iropeiro. doces
caseiros Aguardentes próprios. SS

VINHO
Grottamare — Rua Gomes Carneiro 132. Ipanema
(287-1596). 2a a 6a. das 19h às 2h: sab. e dom., das
13h até o último freguês. Manobreiro. C.c: A, M
? Conceição esfaolo Ncroni capricham para que os
peixes, frutos do mar e massas saiam o melhor possi-
vel, á italiana. Atenção para as especialidades da
adega. Agora está com o vinho Podere Torri -di
Larniano. da Vcrnaccia di S. Gimignano. 1990: um
branco seco. levíssimo, perfeito para acompanhar o
delicioso peixe assado da casa $S$S

DIFERENTE
Aquarela — Rua das Palmeiras 66. Botafogo (226-
8844) 2J a 6J. das 1 2h ás I5h e das I9h alé o último
freguês: sáb.. só jantar. Manobreiro. Ce: A e M.
? Luiz Carlos Ritter procura fazer de uma refeição
uma experiência leve e diferente, Como novidades, o
risoto de camarões com curry ou o panzerotti de
presumo de Parma. Outros destaques são a salada de
alface, vieiras e cogumelos ao vinagre balsâmico; o
farfalte (massa italiana em forma de gravalínha) com
salmão e abobrinha verde. S$$

BACALHAU
O rei do bolinho de bacalhau — Av. Paranapuan

1.371, Ilha do Governador (396-6340). 3* a dom., das
12h às 24h. C.c: nenhum.

? Talvez o melhor bolinho de bacalhau do Rio: feilo
em colheres pelos irmãos gaúchos Luis e Sebastião
Peres. como aprenderam com a avó portuguesa. Ao
vivo, à frente do freguês, sem contato manual. Por
CrS 3.500 (unidade). Massa custa CrS 98.000 o quilo.
Para acompanhar, chope ou vinho.

70 PRATOS

Timpanas — Rua Sào José 76, Centro (222-4264). 2J
a ()J. das 11 h às 21 h; sáb.. até as 16h. C.c: nenhum.

? Há 56 anos que o Timpanas "faz a comida do
jeito que o freguês gosta", segundo Rubem Fonse-
ca descreve em seu Romance Negro. Cerca de 170
pralos entre peixadas. bacalhau, polvo, filés, sardi-
nhas portuguesas. SS
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AP1CIUS ANIVERSÁRIO

Restaurante em casa
Quando 

eu era criança, me diziam:
"Ah! 

Que aborrecimento deve ser
comer em restaurante noite e dia! Na-
da melhor que a comida de casa!"

As crianças se acham sábias. Eu ria
(muito silenciosamente que. naquelas
épocas longínquas, as crianças mal Ta-
lavam na mesa) e cogitava da estupi-
dez quase infinita dos adultos. "Nada

melhor que um restaurante!" Pensava
e olhava — com o imenso tédio infan-
til — a copeira que trazia um bife com
batatas fritas, um chuchu ao molho
branco, ou um rocambole.

Foi-se a infância, foi-se a juventude
e os rocamboles foram atrás. Hoje. os
restaurantes são meu quotidiano. E
vejo que muito senso tinha quem disse
ser uma das desgraças da vida conse-
guirmos tudo que queríamos — só
que, sempre, tarde demais.

Sempre é tarde demais. Já não
sabem as lagostas de hoje como as —
quase impossíveis — de outrora.
Nem discuto que alguns restaurantes
me dão prazeres muito bem cuida-
dos. Mas quero comer em casa! Ora.
um demônio secou a mão de minha
empregada e o que ela toca vira alho
e sal. Bem que se esforça, mas o
diabinho é da espécie rancorosa (te-

mo que seja çalvinista ou — quem
sabe? — luterano). O resultado é que
volto, cansado, todos os dias aos
restaurantes.

Mas descobri uma saída. Peguei no
Allis dois lindos marrequinhos e —
crus. fechados em uma caixa imper-
meável — levei-os para Correias (on-
de, por sinal, a empregada é boa cozi-
nheira). Lá passaram os bichinhos a
noite, conversando com os temperos
do Allis. E. no dia seguinte, se os
transportou para a panela e, depois,
para o forno.

Convidamos para almoçar Mme L
e Mme de S.. Bem gostaram da coisa,
mas — ao cabo de 800 minutos —já
não sabiam mais o que fazer, pois
Mme H. e eu — lentíssimos, íamos, a
cada instante, pegar mais um pedaço
dos gentis marrequinhos. que inven-
tei de acompanhar com uma geléia
de Porto, escocesa, que comprei no
Piccádilly.

Algo sofreram, com a demora, as
senhoras. Mas eu nadava, feliz, no Mar
do Contentamento — que é um mar de
egoísmos — pois tinha descoberto a
maneira de, sem pôr os pés fora de casa,
comer em um bom restaurante.

Galleria São Conrado Fashion Mall. I" piso (322-
0159) Todos os dias. das llh até o último cliente.
C.c,: nenhum.
? Comemora seu I" ano de vida anunciando novida-
des no menu como o filé ao fitnghi, com batatas (CrS
59.500) ou o talharim rústico (com mu/varela, manje-
ricão e tomate, por CrS 47.000). Como presente,
quem fizer anos em outubro e (br para o almoço
executivo com mais 3 amigos, nào paga a comida
nem sobremesa. E os amigos ganham uma laça de
vinho branco. Preco do executivo. CrS 44.000.

AVE
Chie Chicken - Rua Conde de Bernadotle 26.

Leblon (259-7799). 2J a 6a, das 9h às I9h; sáb.. das 9h
às 13h. C.c: nenhum.
? Filés de coxa desossada fazendo trouxinhas re-
cheadas de mussarela. azeite e orégano: franguinho
de leite recheado com carne moida de frango, rico-
ia. creme de leite e ervas: coxas em catupiry: faisão.
galinha d'Angola. pato. codorna. salsichões de
frango, rocamboles de ave com cinco tipos de re-
cheio: estas são algumas opções que Rosali Wilson
prepara para o freguês fazer sucesso no almoço ou
jantar. É chegar em casa e pôr no forno, pois já
eslào prontos para isso. Entrega a domicilio nas
redondezas do Leblon. $$

SANDUÍCHE
Pepê Sanduicheria — Rua Marquês de São Vicen-

te 115. loja B, Gávea (274-1342). 2" a sàb.. das lOh às
20h. C.c: nenhum.
? Uma versão incrementada da barraca do Pepê.
com pães de fabricação própria: croissants. pão árabe
integral e branco, baguete com gergelim, pão de
hamburguer com sementes de girassol, pão de forma
integral e branco, pão diet. O cliente monta o sandui-
che, com recheios variados. Também tem tortas,
doces e vitamina Bali-Hi (preparada com leite, bana-
na. iogurte, sorvete de creme aau morango). S

CENTRO
Spats — Rua Buenos Aires 16, Centro (253-3831). 2J

a 6\ das llh às I5h30. Happy hour. 4J, 5a e 6J. das
I8h'às 22h. C.c: nenhum (vai ter American Express e
Dinner's). Tiqueles: todos.
? Steve Beak reformou inteiramente seu antigo
restaurante Molhe) Inglês e criou um espaço mais
bonito com o novo Spats. Menu à Ia carie. Pães
variados no couvert. carpaccio, saladas como a
primavera (folhas, gorgonzola. cenoura, ovo. lo-
mate, azeitona), 4 tipos de massa, peixe com ervas,
frango com ameixa, filé café de Paris, boeuf hour-
guignone, apfelstrudel, crepes. goiabada quente com
catupiry. $S

RODÍZIO
Mariko - Hotel Caesar Park. Av. Vieira Souto 460.
Ipanema (2S7-3122). Todos os dias, das 19h à Ih.
Manobreiro. C.c: todos.
? Todas as sextas, oferece um superrixii/io de comida
japonesa: sushi e sashimi variados, em barcas e bules de
bonito visual, lempura. yakissoba. Na hora da sobre-
mesa. outro bule. com sorvetes, doces e tortas de sabor
internacional. Por CrS 166.000 mais 10%.

Danusia Barbara
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Paula Fernandes

Alegria, 
alegria foi a trilha

musical e o Roof Bar. o
cenário dos revolucionários
sixties brasileiros. Sintoniza-
do na onda retro que tomou
conta do Rio depois da série
Anos Rebeldes, o Hotel Mira-
mar reabre nesta sexta as
portas do seu tão badalado
bar. Para quem não viveu as
legendárias sessões do Cine-
ma Paissandu, vale lembrar
as românticas cenas de Malu
Mader e Cassio Gabus Men-
des com a princezinha do mar
ao fundo, gravadas no terra-
ço do bar.

Com decoração simulan-

IBlI11111»

BARES
Olavo Rufino

Um
à rebeldia
dos anos 60 f"
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(9 panorâmico Roof Bar do Hotel Miramar, cenário da minissérie Anos rebeldes. M/á reabrindo

do um barco e terraço que
recebe a brisa da praia de
Copacabana, o Roof Bar
mantêm o mesmo clima de
outrora. Os drinques não fi-
cam atrás — tem Hi-fi, Dry
Martini e Cuba libre (todos

a CrS 24.000). A música ao
vivo trará artistas que par-
ticiparam da época. E dentro
do projeto Quem conta histo-
ria, João Roberto Kelly e
Alcyr Pires, entre outros co-
pacabanenses de carteirinha.

serão homenageados em noi-
tes do mais puro reviva/.

? Roof Bar — Hotel Miramar. Av.
Atlântica. 3.668. 6o andar. De 3a a
dom. das 18h à lh. Sem consumação
mínima. Sem couvert artístico. Não
aceita cartão.
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vÔUMPiZZA

—•sSam\W ____'> ^!m\ -H
immw '¦'_____¦¦- i,Çí;,^^______S__Si_^^

___. _¦' _!____$ ' í''_23_t_______&
ÈÊÊ '" mm • -^t_s_f__ üa_Hr lífeS-^" ¦ ¦ -:- '^^/irmrÊrMaWií ¦*^'^____ffl^_____L"''*-i

¦ *^KELmm\&^\
n "\ '<___.' j»mwÀ»âr^m\ '^^:/J \ --:'•¦§__

FAÇA SUA FESTA
NO OLIMPIZZA

Quartas-feiras:
ANOS DOURADOS

(FLASH BACK ANOS 50, 60, 70)

Quintas-feiras:
FESTA BAIANA

Sextas-feiras:
PROGRAMAÇÃO NORMAL

Sábados:
PROGRAMAÇÃO NORMAL

Domingos:
MATINÊ (DE I6às20h)

APÓS 20:3011 SURF MUSIC
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TODOS OS DIAS APRESENTAÇÃO DE FILMES E ESPORTES DE AÇÀO NO TEIAO

ANIVERSÁRIOS, FORMATURAS E OUTRAS RESERVAS
PELO TEL.: 493-7866 — ESTRADA DA BARRA DA TIJUCA, 3130
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? bares

UÍSQUE HAPPY HOUR
Piano Bar St. Honoré — Hotel Méridien. Av.
Atlântica. 1020, 37" andar (275-9922. r:8517). Diária-
mente, entre 20h e 2h.

Mais um novo clube de uísque na cidade. Para se
associar é só comprar uma garrafa (entre CrS 375.000.
Teacher"s. e CrS 546.000. Chivas e Baila 12). Personali-
zada, a garrafa ficará à disposição do cliente.

Club Marius — Rua Francisco Otaviano. 96. Ipane-
ma (287-2552). Diariamente, das J7h às 2h. Couvert
artístico: CrS 12.000. Não lem consumação mínima.
De 2* a sáb.. happy hour entre 17hie 19h30 com Will
Botelho (voz e violão), sem couvert artístico. Aceita
todos os cartões de crédito. Estacionamento próprio
com manobreiro.

O novo clube reúne fiéis apreciadores de uísque.
Para se filiar, basta comprar uma garrafa de qual-
quer uísque. O associado terá 20% de desconto na
garrafa, que será personalizada, e ganhará uma
carteirinha. De qualquer forma. Sócio ou nào. o
canapé de cebola (CrS 16.800) e porção de pão de
queijo (CrS 14.400). coração de frango (CrS 24.000)
são boas pedidas para acompanhar as doses de
uísque (CrS 18.000. 12 anos: CrS 3Í).000, 15 anos e
CrS 45.000. 21 anos). Para os abstêmios, a casa
oferece ainda uma jarra de água de coco (CrS
20.500). i

JOGOS
Zeus — Rua Maria Lui/a Pitanga. 85 Lj. O. Largo da

Barra (494-3214). De 3a a dom., a partir das 1 Sn?Sem
consumação minima. Trabalha com iodos os cartões,
menos o Sollc.
? Os nomes dos drinques evocam personagens e
lugares da mitologia grega como Atena (champanhe,
leite condensado, vinho tinto, uva! e laranja CrS
12.000). O som embala o papo ou os pensamentos
com música pop. E os mais empolgados têm ainda
vários jogos de tabuleiro, como gamão, dama. domi-
nó, jogo da velha e xadrez chinês á sua disposição.

CENTRO
Ponto Alto da Cidade — Av. Rio Branco. 124

19° andar. Clube de Engenharia. De 2a a 4\ das lOh
âs 22h, 5a e 6a até meia-noite. Sem consumação
minima. Cartões: Dinners e Credicard. Aceita ti-
quetes-refeição.

Ao som da moderna juke box — com capacidade
para 100 CDs e um repertório eclético 4— os freqüen-
tadores do Ponto Alto relaxam ao fim do trabalho
Inspirados nas noticias de jornais, os drinques ga-
nham nomes sugestivos: Instinto selvagem (vodka.
laranja e cointreau. CrS 10.000), ou Pirata de Brasília
(coco. rum e malibu, CrS 10.000). Mas o chope
mantém sua posição de destaque (CrS 3.200. Kaiser).
Os sanduíches são elaborados pelos próprios clientes
que podem escolher enire três qualidades de frios,
uma pasta e dois acompanhamentos (CrS 8.800).

Aduana —• Rua da Alfândega. 43, Centro (263-6419).
De 2a a 6a. das llhá lh (música ao vivo a partir das
I8h). Consumação minima: CrS 5.000. Couvert artis-
tico: 3a e 4a. mulher paga CrS 4.000 e homem CrS
S.000: 5a e 6a . mulher paga CrS 6.000 e homem paga
CrS 12.000. Aceita todos os cartões menos American
Express. Trabalha ainda com tíqueies de refeição.

Os três andares do Aduana oferecem um pouco de
tudo. Durante o dia. o bar e o restaurante dividem a
freqüência. Mas a partir do happy honri a música ao
vivo carrega todo mundo para os embalos da MPB.
Nas mesas, o filei aperitivo (CrS 27.000):e os bolinhos
de queijo (CrS 18.400) são os mais pedidos. Nos
drinques CPI — vodka, abacaxi. laranja.licor de
tangerina e coinireau (CrS 13.500) ajuda o pessoal —
já de gravata afrouxada — a esquecer os problemas
do escritório afogando as mágoas no assunto do dia.

English Bar — Travessa do Comércio. 11, Arco do
Telles (224-2539). De 3a a 6a das 18h ás 2lh. Nào tem
consumação minima ou couvert artístico. Nào aceita
cartão de crédito.
? Comemorando os dez anos do tradicional restau-
rante instalado num pedacinho do Rio Antigo, o
English inaugura seu bar com um badalado happy
hour. O cardápio musical passeia pelos sucessos dos
anos 60 e 70. Para divertir o paladar. a caipirinha de
lima (CrS 15.300) é a mais pedida, acompanhada pela
porção de bolinho de bacalhau (CrS 35.000).

QUANDO OS INGREDIENTES
SÃO DE PRIMEIRA, A GENTE

TIRA UM CHOPP DE PRIMEIRA.
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BADALAÇA0
Havana Café Concerto — Estrada da Gávea. 899
Lj.207 e 208. São Conrado Fashion Mall. São Conra-
do (322-01 59). Diariamente das I Ih ao último cliente.
Náo tem consumação minima. Não tem couvert ar-
tístico.
? Instalado no segundo piso de um dos shoppings
mais charmosos da cidade, o bar segue a linha clean.
A decoração em decapê varia em tons pastéis que
delimitam as diferentes Ilhas. Sempre tropical, o bar
oferece na sua lista de drinques como Cocktail Hava-
na (CrS 32.400). Cuba Libre (CrS 22.500) além do
popular chope (CrS 5.950. caldereta). Para acompa-
nhar. uma boa dica são os mexilhões ao vinagrete
(CrS 33.000) ou isca de Linguado (CrS 39.500).

Torre de Babel — Rua Visconde de Pirajá. 128,
Ipanema (267-9136). Diariamenie. das 20h ás 3h.
Consumação mínima: CrS 10.000 (2a a 5a), CrS
12.000 (6a, sáb. e dom.). Couvert artístico: CrS 10.000
(2a a 5a) e CrS 12.000 (6". sáb. e dom.). Nào aceita
cartão de crédito. De 6a a dom., às 23h. show Subver-
soes no Brasil.

O bar é um dos pontos de encontro da comunida-
de artística de Ipanema e da cidade. Como não
poderia deixar de ser. a decoração é criativa e tanto o
ambiente quanto a programação cultural são bastan-
te movimentados. Entre as pedidas do bar. o drinque
Luiz XV (uísque com morangos frescos. CrS 23.000) é
uma boa opção para as noites mais frias. Uma suges-
tão interessante, para acompanhar: terrine au poivre
vert (CrS 22.000).

Zeppelin — Estrada do Vidigal. 471. Vidigal (274-
1549). 5a e dom., das 19h â Ih30. 6a e sáb. das I9h às
3h. Couvert artístico: CrS 8.000 (5a e dom.), CrS
12.000 (6a e sáb.). Consumação minima: CrS 12.000
(só 6a. sáb. e véspera de feriado). Não aceita cartão de
crédilo. Estacionamento com manobreiro.

A varanda decorada com luminárias japonesas
cria o clima de romance de filme Sessão da Tarde.
As quartas, a programação musical passa por lodo
o universo pop: Caetano. Cazuza. Cat Stevens,
Beatles nas cordas do violão de Alonso. Mantendo
o clima, a pedida nos drinques e a caípivodka dc
kiwi (CrS 16.000) acompanhada por bolinhas de
queijo (CrS 30.000).

ITALIANO
Ettore — Av. Armando Lombardi. 800 Ijs. D e E,
Barra (493-5611/493-8939). Aberto diariamenie das
12h até lh (6a e sáb. até 2h). Aceita cartão American
Express.

Na entrada do restaurante, o bar do Ettore nâo é
apenas um lugar para se aguardar uma mesa. O
ambiente acolhedor é um convite para se curtir um
/r/5/1 coffee (CrS 16.000). Com o novo serviço do
bar. a casa oferece taças de vinho (nacional a CrS
12.000. chileno a CrS 17.000 e italiano a CrS
25.000). As garrafas ficam expostas num tacho de
cobre no balcão, entre cubos de gelo com uma útil e
charmosa rolha de prata italiana. Especialidades do
proprietário como os antipasti são a marca deste
bar sofisticado.

Luigi's — Rua Senador Corrêa. 10. Laranjeiras (205-
7343). De 3a a dom. das I2h ás 2h. Não aceita cartão
de crédilo. Aceita tiquetes-refeição.

O forte deste bar. instalado num antigo casarão de
Laranjeiras, perto da Praça Sào Salvador, é o cardá-
pio italiano. Algumas novidades foram inseridas na
lista para comemorar o primeiro aniversário do res-
laurante. Enire os petiscos, antipasto de queijo de
hiifala temperado (CrS 12.000) ou antipasto italiano
(com queijos, frios e berinjela temperada, a CrS
31.000. para duas pessoas). Para beber, as opções
incluem sprizz (vinho branco. Campari e soda cristal
a CrS 10.000) e Luigis (vodka. suco de abacaxi,
creme de leite e Blue Curaçao. a CrS 12.000).

CH0PERIA
Sindicato do Chopp — Rua Farme de Amoedo. 85
(247-1745). Todos os dias, das 9h até o último cliente.
Aceita cartões Nacional. Sollo e Visa.

Funciona onde era o El Gardenal. Os 172 metros
de serpentina garantem a pressão ideal e .1 (emperalu-
ra da bebida a 1°C.

Alberico's — Av. Vieira Souto. 236. Ipanema (267-
3793). Todos os dias. das I lh ás 2h; sáb e dom., das
I Ih até o último cliente. Aceita iodos os cartões.

Ver o põr-do-sol do salão no segundo andar pode
ser um bom inicio de noite. Porções de pastéis e
camarão acompanham a cerveja e o chope.
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ARREDORES
Divulgação/Marcos Peron

————
í-^ammWÊÊmmmstt^.

jf^M mm,:-,¦>M BaW.

-¦. j-*á|H ^ wBrlm^r ^ JjBãaa-f-v -zjíaiaaaíM mm
ajafl .aWálBa^-—"""r**"*»»- '-^ íi*5*fP*^af ^

.^--v M-fir^aBt. ^MaE^" ¦*4*MÊfr EEEEEEEEEEfWmr **-*88BlflíPv • **T -•**»--*>»- ** t 9 BV

r **¦•¦. a-it^BS ,fc~W*^**" '-i-'''WLy .B^B^bSw_

: r" Km b\ aál

_s ei ' - ;•'' .a*\\\\\mmmmsm\\ms\\*\mm\ tms^mmvasm am
Stariu Zilda c Stepan Nercessian estreiam Segundas intenções, cm Niterói

Um casal em
desencontro
A 

comedia romântica Segundas inteii-
ções, com Maria Zilda c Stepan Ner-

cessian. começa sua turnê nacional, nesta
sexta, em Niterói. A peça do australiano
Barry Crcyton. que mostra encontros e
desencontros de um casal, fica em cartaz
três dias. no Teatro da UFF, e só em
janeiro chegará aos palcos cariocas. "E

uma encenação sobre a impossibilidade de
duas pessoas que se amam viverem jun-
tas". resume Maria Zilda. que embarcou
no humor refinado do texto australiano a
convite do diretor José Renato.

"Logo depois de terminar a temporada
de Artigo de luxo, com Scarlett Moon. esta-
va procurando um texto, e este me conquis-
tou", conta a atriz. A montagem une to-
quês de realismo psicológico a um estranho
ritual circense, onde a ironia dá o tom da
cena. Além da popularidade da dupla de
atores. Segundas intenções tem cenários
com o traço do cartunista Miguel Pana e
figurinos da global Marilia Carneiro.
LU Segundas intenções Teatro da l 11-. Rua Miguel
de Frias. 9, Icaraí (717-8080). tV. sab e dom. as 2 I li
CrS 40.(100.

NITERÓI BARRA DO PIRAI

Música Apresentação do oratório America, de
Coelho de Moraes Com a Orquestra Livre DCE.
Universo Coral. Coral José Maurício e Apcef Coral.
Sexta, sábado c domingo, ás 20h. CrS 5.000. Espaço
DCE. em frente ao terminal sul das barcas.

Bale Montagem da Carmina Buranu. com o Bailei
da Cidade de Niterói, nesta sexta e sábado ás 21 h e
domingo, ás I9h. no Teatro Municipal. CrS 15.000.
Rua XV de Novembro. 35. Centro (622-14261.

Show Marcello Círibelli. Marilia Assad. Leonardo
Uzeda, Luizinho e Hetminio Círibelli fazem o show
Mania de Lúcio Alves, com a participação do cantor,
nesta sexta e sábado, às 23h. no Duérê. CrS 22 (XX).
Estrada Caetano Monteiro. 1SS2, Pendotiba (616-1126).

Evento Noite de poesia, música c performance com
o grupo CEP. 20.000. neste domingo, ás 20h30. no
Dueré. Preços a confirmar. Estrada Caetano Montei-
ro. 1882. Pendotiba (616-1126).

Hispanidad'92 Aprcscnlaçáo do grupo folclórico
peruano Hijos dei Sol, nesta sexta, às I9h, no Plaza
Shopping Rua XV de Novembro. 8. Centro.

Infantil - O musical Quem pergunta quer resposta.
está em carta/ nesle sábado e domingo, ás I7h. no
espaço DCE da UFF. CrS 12.000. Rua Visconde do
Rio Branco 625 (717-8080 ramal 208).

ANGRA DOS REIS
Hipismo As provas da // Copa Hotel do Frade de
Hipismo começam sábado e domingo, às 10H.30. Praia
do Frade, Rodovia BR-I0I. km 123 (0243 651212).

Halloween - O Hotel Fazenda Arvoredo faz, nesle
sábado, a partir das 23h, festa de Haloween. com
show da banda Via Saibro e concurso de fantasias.
CrS 60.000 (jantar e baile). Reservas: 252-8050.

FRIBURG0
Palestra — César Rojas, da Escola Nova Acrópole,
fala sobre Os espíritos dementais da natureza, neste
sábado, às 2()h, no Centro Holislico Mangalan. En-
irada franca. Rua Cristina Zied, 1076.

PETRÒPOLIS
Show A pianista Monique Aragão se apresenta
nesle sábado, às 20h. rio Auditório Alonso Arinos.
CrS 10 000. Praça Visconde de Maná. 305. Centro

Museu Imperial <) projeto O museu é nosso, com
entrada franca para os moradores da cidade, promo-
ve atividades para crianças, com o grupo Oikoveva,
ás lOh. A Filarmônica de Sopros de Petròpolis toca
às I3h. A peça A história de Cândido, o eorcunda,
encerra a programação ás I5H.30. Rua da Imperatriz.

¦ 220. Centro (0242 42-7012)

TERESOPOLIS
Shopping cultural A programação de video do
Expressão Shopping Cultural traz o filme Caçada ao
Outubro vermelho, com Sean Connery. nesta sexta, ás
20h. Sábado, às 20h. a ópera La Clemenza di Tito. de
Mozart. com a Filarmônica de Viena. Domingo, ás
ISh. Mikail Burishnikov estrela o bale Sinatra atui
more. Av Felíciano Sodré, 34, Centro.

A SEMANA
SEGUNDA, 26

Niterói Exibição de um video sobre o arlista plaasti-
co MC Escher, seguido de debate com a professora
Verônica Acceta, ás I9h30. no segundo piso do Pla/a
Shopping. Rua XV de Novembro. 8. Centro.

TERÇA, 27
Petròpolis Exibição do filme Encurralados, ás

19h30, no MiniCÍnema Municipal. Entrada franca
Praça Visconde de Maua. 305. Centro.

Niterói O projeto Música na Praça, no Pla/as-
hoppirig apresentação de show com compositor
Veríssimo, às I9h. Entrada franca. Rua XV de
novembro. 8, Centro.

QUARTA, 28
Teresópohs Video do filme Siuldenly, com Frank
Sinatra (sem legendas), ás 20h, na liappy hour do
Expressão Shopping Cultural, onde o idioma oficial é
o inglês. Av. Felíciano Sodré. 34. Centro

*> QUINTA, 29
Petròpolis — Exibição do filme Os violentos iam-
hem amam. ás I9h30. no Minicinema Municipal.
Grátis. Praça Visconde de Mauá. 305, Centro.
Apresentação da peça Toda donzela tem um pai que
é uma fera. com o Teairo Experimental Petropoh-
lano. às 20h. na Sala Afonso Arinos. CrS 10.000.
Pça Visconde de Mauá. 305. Centro.

Teresópohs Exibição em videolaser do Man/nu-
um Jazz Quartel tive in lokvo. ás 20h, no Expressai)
Shopping Cultural. Av. Felíciano Sodré. 34. Centro.

Niterói Ricardo Romão e banda cantam músicas
de Eric Claplon e Gun's Roses no Ari Vert Video
Bar. as I9h, no Pla/a Shopping. CrS 3.000. Rua XV
de Novembro. S, Centro
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GAMES
Um 'pega9
ao redor
do mundo
mmx isputar mano a mano um grande pegamW. por lugares remotos, parece sonho de
playboy. Mas no game Top Gear. o joga-
dor terá essa oportunidade, com a vanta-
gem de não ter de arriscar opescocinho.
Durante as corridas, a tela estará dividida
horizontalmente em duas. A parte de cima
reproduz a visão traseira do jogador 1 e a
parte inferior, a visão traseira: do jogador
2 (ou do computador). Este é o grande
trunfo do cartucho: a possibilidade dos
dois concorrentes jogarem simultânea-
mente. Os pegas acontecem em desertos
ou descampados, em'vários países, por
diferentes continentes. Cada circuito de-
verá ser percorrido cm um número especí-
fico de voltas.

O game oferece quatro carros diferen-
tes para o jogador escolher. Cada um tem
uma performance diferente em termos de
consumo, pneus ou velocidade final. Para
seu maior desempenho, os carros podem
ser abastecidos com nitro. Ao acelerar o
motor, deve-se ter cuidado para não quei-
mar todo o combustível. Senão, você cor-
re o risco de terminar como o veloz e
inconseqüente piloto inglês Nigel Mansel
numa de suas corridas de Fórmula 1 —
cruzando a linha de chegada empurrando
a sua máquina.

' i jfj JvmT *—"*»-»«_ ..Jr »^WtjKfiBa^paaMPSHKi^^BjjJÍIÉjW>» * ,,|* srt J| I mwmwsya _mmaf » ^* *mmW

à'*m^-r*-&**.*•?*»¦ *..-ík.>-* ^jw^í^s^^^síUü-íí-flrHw^-^Kr idwRl***NHfc JmfL. T^m
mm. ""JrÍT** 

mvtjc £4&ttlflÍ^^Hp^* &tf&f\SfjaZaalStíwSaTM^ .^. -.*. *. ^^^IHt^

M 'ÍLãWat^riM.aa9l av ¦*" '-£'-•¦ A-*- ' - T ", 
ÇjajâlFj \, fflBaWaBn. 

' *tj afr . aV» .*% »'-, »». ™* k . ¦

I *^liífr«í^lt*WTiK*»?Ífi?&£^ ^k* ^* 
'¦" i'aíz^M\mÊ^\asÍ\^^mm^Êasm^m^^à\^miS 

E ^^ ".TÍjCli. ~ ^ ^» 
**' *' *V KPV J^ ^^* 2» *- * laaaaaa^K<-2

,mÉamm\\WmmfaamaÁ f i* 
" -^ ^^V^***^.^^^?Ir ¦ 4Bg » , * ' -' 'R 

J^ | 
" ' 

T^^^SP^W^^j^^^^^"' «vü^*-"1^ ' " "'~ ' ' ' 
fc' 

''" *^T-—' f.

No game Top Gear, <v tela se divide para mostrar imagens simultâneas dos dois carros

DICAS

SUPER NINTENDO
Valis III
1) Há duas maneiras de se
conseguir selecionar fases.
A primeira opção é você

segunda maneira é pres-
sionar as teclas up. A e C.
2) Para matar o general
Leight, use o terrível
Cham como lutador.
Durante todo o comba-
te. ataque-o com o chi-
cote sem parar, mesmo

apertar as teclas A. B. C no caso de você ter sido
e, por último, a start. A atingido. Quando ele

usar o ataque gravitado-
nal, deixe que o pegue e
continue sempre atacan-
do. Quando sentir que a
sua energia está chegan-
do ao fim. é hora de pu-
lar ou então recorrer ao
ataque gravitacional.
(Ana Luiza Fonseca, 16
anos)

ESPORTE
Top Gear — Super Nintendo, diferentes pistas. I ou

2 jogadores, joystick.
Você irá disputar com um parceiro ou com o

computador uma série de pegas. Durante todo o
percurso, a tela dará a visão traseira dos dois carros.
Fique atento ao consumo de combustível, parando
no pit stop quando o indicador fuel estiver baixo.

Road Rash —- Mega Drive. 5 fases/25 corridas. 2
jogadores, joystick. Lançamento Eletronic Arts.

O ronco dos motores cria a expectativa para mais
uma corrida de motos. Você deve chegar entre os
quatro primeiros. Nesta luta. vale chutar e socar os
oponentes. Os acidentes são espetaculares. Cuidado
com carros, árvores, policiais e vacas na pista.

Out Run — Game Gear. 10 fases. I ou 2 jogadores.
Mega Drive. 5 fases, I jocador. Lançamento Tec
Toy.

Este é um dos mais famosos jogos de corrida. Você
irá enfrentar adversários em alta velocidade em dife-
rentes cenários. Na versão para Game Gear. há
opção de escolha entre transmissão automática ou
manual.

ESPACIAL

? Considerado o melhor jogo de ficção cientifica de
1991 pela revista Videogaming <£ computer entertain-
ment, Star Contrai possui esquema e definição gráfica
surpreendentes. O cartucho tem duas modalidades de
ação: estratégia e ação. Logo no inicio você deverá
optar entre a Hierarquia Lír-quan ou a Aliança das
Estrelas Livres (com sete raças cada) que se confron-
tarão por 15 cenários espaciais. Na primeira tela de
Siar Contrai, você define a estratégia de ação. até se
deparar com o inimigo na mesma estrela. Para o
combate surge a tela de ação.

Sol-Deace — Mega Drive (Mega CD. como Sol-
Feace). 7 fases. I jogadores, joystick. Lançamento
Renovation.
? Nesta batalha espacial você estará a bordo de uma
supernave. Com dois braços móveis, a precisão do
tiro será bem maior. Mas toda a tecnologia não será
suficiente para garantir a luta da última fase com
GCS-VVT. Toda atenção é necessária para derrotar
esse computador rebelde que se voltou contra a hu-
manidade.

GUERRA

POLICIAL

Star Control — Mega Drive. PC e AMIGA,
cenários. I ou 2 jogadores. Lançamento Ballistic.

Streets os Rage Mega Drive. S fases. 1 ou 2
jogadores, joystick normal.
? As ruas de uma metrópole tomadas por crimino-
sos são o cenário deste game — um jogo de muita
luta de rua e ação nos confrontos com punks, mutan-
tes. lutadores de kung fu. Eles brigam em shoppings
centers, praias, favelas, fábricas, construções, eleva-
dores e no escritório de um chefão.

1 jogador, joystick.

Desert Attack Helicopter — Mega Drive. 10 fa-
ses. I jogador, joystick. Lançamento Tec Toy.

No comando do helicóptero TC-7 Twin Cobra, o
jogador deverá enfrentar uma dura batalha para
penetrar na fronteira de Kaban. Comandada pelo
demente tirano Anzinga. a nação vive em estado de
pobreza mas possui um potente exército. O jogador
possui para sua defesa a metralhadora dupla e um
suprimento de bombas. Fique atento aos itens que
surgem na tela esperando que eles se aproximem para
pegá-los. Na tela de configuração deixe a opção
Rapid Fire no on.

Final Zone — Mega Drive
Lançamento Tec Toy.

New Age Power-Suit, ou NAP. é uma arma
robótica com enorme capacidade de luta. Será no
comando deste equipamento de última geração que o
jogador enfrentará a última batalha, a 100 anos no
futuro. As armas utilizadas adquirem diferentes ca-
racterísticas conforme são carregadas (manual ou
opcional). O NAP dispõe de 14 armas diferentes —
incluindo lança-chamas. minas terrestres, disparos
manuais e montados no corpo.

Granada — Mega Drive, 7 fases. 1 jogador, joystick.
Lançamento Tec Toy.

Estamos em 2019. você controla o sofisticado
canh-ão-tanque Granada. Com escudos de força, ra-
dar e os mais diversos e sofisticados armamentos você
irá enfrentar vários inimieos.
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Talento que
substitui
as lágrimas
Patrícia Paladino

Michelle 
Pfeiffer e AI Pa-

cino já se conhecem de
longa data: trabalharam jun-
tos em Scarface, em 1983 —
ele, com toda a pompa de um
astro consagrado, ela apenas
um rostinho bonito despon-
tando para o sucesso. Em
Frankie e Johnny, de Garry
Marshall, eles se encontram
novamente como uma garço-
nete amargurada e um ex-
presidiário que, apesar dos
pcsares, caem de amor um
pelo outro.
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Michelle Pfeiffer e Pacino se apaixonam em Frankie c Johnny

Na verdade, ele é quem
baba por ela. a princípio. Dc-
pois de ficar trancado um
ano c meio numa penitencia-
ria. Johnny vai trabalhar co-
mo cozinheiro na lanchonete
onde Frankie — quase sem
maquiagem, despenteada e
escondida num uniforme sem
graça — trabalha sem parar,
disposta a esquecer uma desi-
Iusão amorosa do passado. O
filme ganha pelos atores, ex-
celentes. e por fugir dos inevi-
laveis clichês que poderiam
levar o enredo (e o pobre es-
pectador) a um desnecessário
mar de lágrimas. Ao contra-
rio. Frankie e Johnny é uma
comédia leve, com bons mo-
mentos e uma direção firme
de Marshall (o mesmo de
Uma linda mulher).

LANÇAMENTOS
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D Infielmente tua (Unfaith-
fully yours, EUA, 1983), de
Howard Zieff. Dudley
Moore é um maestro fa-
moso. casado com Nas-
tassja Kinski. uma mulher
bem mais jovem e muito
bonita, completamente fiel
a ele. Só que o maestro
sofre de um ciúme incon-
trolável e cisma que a espo-
sa c amante do spalla de
sua orquestra (Armand
Assante). Abril vídeo.
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D Um golpe do destino
(The doctor, EUA, 1991),
de Randa Haines. Reuniu-
do mais uma vez a dobra-
dinha de Os filhos do silên-
cio (a diretora Haines e o
ator William Hurt), conta a
história de um médico que
reaprende o sentido da
profissão após ver-se no
papel inverso: como pa-
ciente, descobre o afeto e a
compaixão do papel do
médico. Abril vídeo.

? O fantasma da ópera
(The phanton of the opera,
EUA, 1989). de Dwight
H. Little. Depois de ser
fulminado com Freddy
Kruegucr. o ator Robert
Englund renasce como o
Fantasma da Opera, uma
refilmagem do clássico do
terror. Um compositor
tem o rosto desfigurado e
agora vive no subsolo de
um teairo, aterrorizando
quem cruza seu caminho.
Trdnsvídeo.
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D Metallica — Home vid
cliff èm ali! (Idem, EUA,
1988), video musical mos-
trando alguns dos suces-
sos desta que é considera-
da a maior banda de heayy
metal da atualidade. Cree-
ping deaíh, Am I evi/?,
Masters of puppets. The

four horsemen, For whom
the bélis tolls. Metal mili-
tia. entre outras pauleiras,
para fazer os fãs delira-
rem. PolvGram vídeo.
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VIDEO

Argentino
dá aula
de bateria
Quem 

não gosta de ba-
tuque, deve sair da

sala quando a fita do ba-
terista Dámaso Cerruti
entrar no videocassete.
Produzida pelo próprio
músico, Drum solo music
video tape, pelo selo independente Drum,
é uma verdadeira aula de percussão. São
dez composições para bateria solo, criadas
e executadas por este músico argentino
radicado no Brasil.

A fita é a primeira a se;r lançada no
mercado mostrando composições exclusi-
vas para bateria, sem acompanhamento
de nenhum outro instrumento. Dámaso

l&aüS5_ÍSL"SWF ____**_ «-_-¦¦¦'.niw.
______5s?-"'*iv*4 ¦¦ ^^ *-T '"v - ~§5

_J__i ¦•<r___'' *y_itJs* - _M--;íi»Jf»'lW va J~^ — «BI*—~l_W^*t| WCW~+iA técnica de Cerruti em Drum solo music video tape

Cerruti foi o vencedor do Io Encontro
Brasileiro de Bateristas, realizado em São
Paulo, em 1988. O seu vídeo Drum solo
music video tape pode ser encontrado nas
lojas A Guitarra de Prata e Casa Oliveira
(ambas na Rua da Carioca, no Centro) e
na Casa Milton (na Rua Hilário de Gou-
veia, cm Copacabana). Ou então enco-
mendado através do telefone 256-4952.

RECOMENDAÇÕES
D Imensidão azul (The big
blue/Le grand bleu, EUA/
FRA, 1988), de Luc Bes-
son. O filme retrata a vida
do francês Jacques Mayol,
considerado o melhor mer-
gulhador em profundidade
sem equipamentos do
mundo. Romanceando a
vida de Mayol. o diretor
consegue um resultado de
extremo lirismo: mistura a
amigável disputa entre
Mayol e um amigo de in-
fância, também exímio
mergulhador, seu estranho
romance com uma ameri-
cana e a amizade com os
golfinhos, a quem o mer-
gulhador considera a sua
família. Cenas de mergulho
no Mediterrâneo, com uma
linda fotografia.
D Fama (Fame, EUA, 1980). de Alan
Parker. No melhor estilo dançando na rua,
o filme foi absoluto sucesso de público no
Brasil e a crítica também o recebeu bem.
Vencedor do Oscar de Canção e Trilha
Sonora, o filme de Parker fala da geração
que tenta a fama através de uma escola de
arte novaiorquina, prestando uma espécie
de homenagem á juventude. Do elenco —
de atores, cantores c bailarinos jovens e
desconhecidos —. Irene Cara recriou, na
vida real. o sonho de seu personagem no
filme, conseguindo um (metèórico e curto)
destaque como cantora e atriz.

23, 10 a 29/10/1992
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£/?/ Imensidão azul. dois amigos têm de compelir entre si

D Bagdad Café (Idem, ALE, 1988). de
Percy Adlon. Durante uma viagem de car-
ro pelos Estados Unidos, uma turista ale-
mã de meia idade briga com o marido eacaba hospedando-se em um bar de estra-
da. localizado atrás de um posto de saso-lina. A princípio rejeitada pela dona do
lugar, aos poucos a simpática gordinhaconquista a amizade da mulher (vivida
por C.C.H. Pounder) e o amor de um
velho hippie (Jack Palance). O filme trou-
xe fama internacional â excelente Marian-
ne Ságebrecht. e foi apresentado pela pri-meira vez no Brasil no FestRio 1987, com
o estranho título de Longe de Rosenheim.

Centro Cultural Banco do Brasil — Rua 1° deMarço, 66. Entrada franca com distribuição desenhas 30 minutos antes da sessão. Sexta- Palcoeletrônico. Às 12h30: Programa Antunes Filho 11. deRaul Córdula Teixeira. As I5h: A vida como ela éde Fábio Kapps. João C. Gomes e Ronaldo Wer-neck. As 18h30: Bailei Royal de Luxe. da TV Viva
de Recife e Fernando Pessoa — Um olhar. Às 19h30:
Cartas portuguesas, de Fábio Kapps. João C. Go-mes e Ronaldo Werneck. Sábado, às I0h30: Ber-nardo e Bianca. desenho animado, dublado em por-tuguês. Palco eletrônico. Às 16h: O cobrador, deBeth Lopes. As I7h: Cartas portuguesas, de Fábio
Kapps. João C. Gomes e Ronaldo Werneck. ÀsI8h30: Programa Antunes Filho I. de Raul CórdulaTeixeira. As 20h: Programa Antunes Filho II. deRaul Córdula Teixeira. Domingo: Palco eletrônico.

As 16h: Vem buscar-me que ainda sou leu de Ga-bnel Villela. Às 17h: The flash and cràsh davs deGerald Thomas. Às I8h30: Programa Antunes FilhoII. de Raul Córdula Teixeira. Às 20h: Programa
Antunes Filho I. de Raul Córdula Teixeira.

Casa de Cultura Laura Alvim — Av. Vieira
Souto. 176. Entrada franca. Mostra Atlantic deVídeo/15 escritores americanos: Adaptações dra-matizadas, produzidas na década de 80 por Roben
Geller. Sexta, ás I7h: SoldierS home, de Ernesl
Hemingvvay. Sexta, às 21 h: The displacedperson, deFlannery 0'Connor. Sábado, ás 17h: Almos mande Richard Wright. Sábado, às 21h30: Bernice bobs
fier hair, de Scott Fitzgerald. Domingo, ás 17h: The
greatest man in the world, de James Thurber. Do-mingo. às 21h30: Barn burning. de William Faulk-ner. Versões em inglês. Até dia 31.

Cândido Mendes — Rua Joana Angélica. 63.
Vídeo-shovv: exibição de Lhe ai Hemblev. Sexta,
sábado e domingo, ás I8h. 20h. 22h.

Centro Cultural Giacomo Puccini — Rua Si-
queira Campos. 42 709 (235-4661). Video-ópera: exi-
bicão de Cavaleria Rusticana e Pagliacci. filmes de
Zefirelli. Sexta, ás I5h.

Auditório Murilo Miranda do IBAC — Av RioBranco. 1798" andar. Entrada franca.
Semana Belle Davis: exibição do filme As baleias de
agosto, com Betle Davis e Lílian Gish. Sexta, às I8h30.

OS MAIS PROCURADOS
D JFK
D Thelma e Louise
D LA Story
D Cinema paradiso
D A grande arte
D Encontro com Vênus
D Hudson Hawk — o falcão está á

solta
D Olha quem está falando também
D O pestinha II
D Um novato na máfia
D Barton Fink
D Jornada nas estrelas VI
D Top gang

Aliança mortal
Fontes: Sessão d.is Dez. Videoleea (J.irdim

Botânico). Roch.fs Video
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R
e tiros em
villC3QO
Carlos Heli de Almeida

Tem 
gente que ama Stevc Martin.

Tem gente que odeia. Pelo menos
em um ponto as duas eorrentes têm
que concordar: o comediante ameri-
cano está impagável cm Um espirito
baixou em mim (1984). cartaz dc sexta
na Globo. Na comédia de CarI Rei-
ner (O panaca. O médico erótico),
Martin recebe, por engano, a alma dc
uma moribunda. Lily Tomlin. E o
sujeito, ura respeitado advogado, é
obrigado a sair com uma mulher ocu-
pando uma das metades de seu cor-
po. Não é o que se pode chamar de
união perfeita entre os sexos. Mas o
show de contorcionismo cômico pro-
tagonizado por Martin é capaz de
dobrar qualquer espírito-dc-porco.

Lembram daquele sujeito esquisi-
to. cie rosto deformado, cuja fixação
pela mulher morta enterrou — um
por um -- uma junta médica inteira?
Pois ele reaparece em A volta do Dr.
Plübes (1^72). atração global de sá-
bado. E. melhor, com Vincent Pricc
novamente sob a máscara do maça-
bro personagem. Aqui, Dr. Phibes
continua cm busca do elixir que res-
suscitará a mulher, morta numa mesa
de cirurgia. Além de Pricc. também
voltam a elegante e soturna assistente
Vulvania (Valli Kemp), os exageros
do cenário c, principalmente, o clima
dc terror canip, uma das marcas re-
gistradas da série.

No domingo. Arthur Penn prova
que os marginais também amam. E
aproveita para fazer leves observa-
ções sociais.-Em Uma rajada de balas
(1967). Bonnie Parker (Faye Duna-
wày) se engraça para os lados do
pistoleiro com causa Clyde Barrovv
(Warren Beatty) e não pensa duas
vezes na hora de aderir ao seu bando.
Tempo e espaço facilitam a formação
da nova quadrilha: estamos na Chi-
cago de 1929, á beira da Grande De-
pressão. Clyde rouba dos ricos para
ficar rico e, se possível, ajudar os
pobres. A lenda do Robin Hood da
era industrial ajudou a atriz coadju-
vante Estelle Parsons e o diretor de
fotografia Burnctt Guffey a levarem
o Oscar para casa.

h^&\ n

ENTREGA ESPECIAL
TVS— 13hl5

(Special delivery) de Paul Wendkos.
Com Bo Svenson, Cybill Shepherd,
Tom Atkins. Sorrell Booke e Gerrit
Graham. EUA. 1976.
Duração 97 min.
Comédia aventuresca. Policia flagra
veteranos de guerra assaltando ban-
co. Um dos larápios consegue esca-
par ao cerco e coloca o produto do
roubo numa caixa de correio. Mas
terá alguns problemas para reavê-lo.
Shepherd, a metade felina da série A
gata c o rato, banca a esperlinha em
pega-pega algo divertido. * *

ROMANCE MODERNO
TV Globo— 14h45

(Modern romance) de Albert
Brooks. Com Albert Brooks,
Kathryn Harrold, Bruno Kirby, Ja-
mes L. Brooks. George Kennedy e
Meadowlark Lemon. EUA, 1981.
Duração 100 min.
Comédia. Montador de cinema leva
uma tumultuada vida amorosa. O ro-
mance com bela bancária iria muito
bem, obrigado, não fosse o gigantes-
co narcisismo do sujeito. O ator Al-
bert Brooks posa de diretor de vez em
quando. Aqui ele também é dono do
argumento dessa comédia sobre o
amor contemporâneo. Que, como sua
carreira autoral, funciona de vez em
quando. + *

ATENÇÃO

Um espírito
baixou em mim

TV Globo — 2h05
(Ali of me) de Carl Rciner.
Com Steve Martin. Lily
Tomlin. Victoria Tennant.
Madolyn Smith. Richard
Libertini e Dana Elcar.
EUA, 1984.
Duração 93 min.
Comédia espiritual. À
beira da morte, milioná-
ria excêntrica decide
transferir sua alma para
o corpo de sua protegi-
da, em operação media-
da por um hindu. Mas
um acidente acaba dcslo-
cando o espírito da mo-
ribunda para um de seus
advogados, com quem
mantinha uma relação
pouco amistosa. * * *
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Sexta-feira 13 — Parte VII

SEXTA-FEIRA 13
— VII PARTE —

A MATANÇA CONTINUA
TV Globo — 22h40

(Friday the thirteen — part VII — Thc
new bloud) de John Carl Buechler.
Com Jennifer Banko, Lar Park Lin-
coln e Susan Blu. EUA, I988.
Duração 87 min.
Terror. Jovem elarividente chega a
Crystal Lake para um merecido
descanso. Só que. exploradas por
médico sem escrúpulos, as habili-
dades paranormais da adolescentes
acabam tirando o diabólico Jason
de seu sono eterno (?) no fundo do
lago. Este capitulo da interminável
série de terror alé que surpreende:
por alguns (raros) momento, a vio-
lência gratuita dá lugar a algum
suspense mediúnico. *

ATRÁS DAQUELA PORTA
TV Bandeirantes — 23h30

(Oltre Ia porta) de Liliana Cavani.
Com Marcello Mastroianni. Eleo-
nora Giorgi, Tom Berenger. Michei
Piccoli. Itália. 1982.
Duração I IO min.
Drama. No Marrocos, jovem italiana
vive um intrigante triângulo amoroso.
Embora viva um tórrido caso de
amor com um engenheiro americano,
a dona não deixa de fazer visitas na
cadeia a um misterioso sujeito. Amar-
go drama de mistério da autora do
culienie Bcrlin affair. Carga erótica c
belas imagens estão garantidas. O
elenco binacional — puxado polo ga-
lã Marcello Mastroianni — não desa-
ponta. Legendado. * *

QUAL SERÁ O
NOSSO AMANHÃ?

TV Manchete — 0h30
(Battlc cry) de Raoul Walsh Com
Van Heflin. Aldo Ray. Mona
Frceman. Nancy Olson. James
Whitmore. Tab Hunter e Dorothv
Malone. EUA. I955.
Duração 145 min.
Drama dc guerra. Estoura a Segunda
Grande Guerra c um grupo de jo\ens
americanos, de temperamentos e ori-
gens diferentes, é obrigado a abando-
nar lares e namoradas em favor do
serviço militar. Interessante drama
sobre a juventude abortada. Mais eu-
rioso ainda é o elenco, que mistura
Aldo Ray, Taba Hunter c Dorothv
Malone. E a versão água-com-açúcar
da novela de Lcon Uris. * *
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: FILMES DA TV
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ADEUS, SUPERMÃE
TVS—13hl5 j

(Goodbye, supermom) de .Charles
S.Dubin. Com Valerie Harper,
Wayne Rogers. Carol ;Kane e
Danny Gerard. EUA, 1987*
Duração 93 min.
Comédia. Relações públicas decide
largar o emprego para cuidar mais
da casa, das crianças e do maridão
consultor político. A vida domésli-
ca e o padrão de vida vão para as
cucuias. Desastre domésticos, fami-
liares e orçamentários em doses
inofensivas. *

VIAGEM AO
MUNDO DOS SONHOS

TV Globo— 16h
(Explorers) dc Joe Da;nte. Com
Ethan Havvke. River Phoéníx, Jason
Presson. Amanda Petefson, Dick
Miller e Robert Picardo. EUA.
I9S5.
Duração 104 min.
Fantasia adolescente. Três moleques
fanáticos por eletrônica conseguem
construir pequena espaçonave. Jun-
tos. os meninos se aventuram pelo
espaço sideral, respondendo sinais de
estranha raça de alienígenas, que co-
nhece os terráqueos através dos pro-
gramas dc TV. O pequeno River
Phocnix debuta no cinerfia em come-
dia avançadinha, algo; referencial,
mas pouco envolvente. Deslize de um
dos apadrinhados de Spielberg. *
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Mickey Rourke em Barfly

JOVEM E INOCENTE
TVE —22h

(Young and innocent) de Alfred
Hitchcock. Com Dcrrick de Mar-
ney, Nova Pilbeam. Percy Mar-
mont, Edward Rigby. MaryClare e
Basil Radford. EUA, 1937.
Duração 87 min.
Hitchcock. Sujeito é confundido
com o assassino e perseguido pela
polícia. Durante a fuga. esbarra em
jovem que se dispõe a ajudá-lo a
encontrar o verdadeiro criminoso.
O mestre Hitchcok recorre a um de
seus moles mais caros, a transferèn-
cia de culpa, em trama que lembra
bastante Os 39 degraus e Sabotador.
Humor e charme incluídos no in-
gresso. Seqüência memorável: a re-
velação do culpado dentro de um
nigtliclub. P&B. • • •

BARFLY —
CONDENADOS PELO VÍCIO

TV Globo — 22h55
(Barfly) de Barbei Schroeder. Com
Mickey Rouríée, Faye Dunavvay.
Alice Krige, Jack Nance, J.C. Quinn
e Frank Stallone. EUA, 1986.
Duração 99 min.
Eu bebo sim. Escritor e duble de ébrio
passa as horas agarrado ás garrafas
de bebida. E, quando o álcool permi-
te, a uma das freguesas de seu bar
predileto — tão dependente da bebi-
da como ele. Uma bela editora vai
acabar abalando o romance etilico.
Depressiva e deprimente (em alguns
sentidos) adaptação de textos auto-
biográficos de Charles Bukowski,
símbolo da geração underground. Ha-
ja underground. * *

UM MONSTRO SEM ALMA
TV Manchete— lh50

(Dr. Black, Mr. Hyde) de William
Crain. Com Bernie Casey, Rosalind
Cash. Marie 0'Henry e Ji-tu Cum-
buka. EUA. 1976.
Duração 87 min.
Horror barato. Médico negro dedica-
se a pesquisas com soro milagroso.
Entusiasmado com novas descober-
tas, aplica o medicamento em si mcs-
mo. E passa a se transformar, perio-
dicamente. em violenta criatura de
esbranquiçada, que sai pelas ruas tru-
cidando prostitutas. Variação black.
preguiçosa, de baixo custo e impacto
do clássico O médico e o monstro, de
Robert Louis Slevenson. *
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ATENÇÃO
Uma rajada de balas

TV Globo— lh
(Bonnie and Clyde) de Arthur
Penn. Com Warren Beatty, Fa-
ye Dunavvay. Gene Hackman.
Michael J.Pollard e Estelie Par-
sons. EUA. 1967.
Duração 111 min.
Amor e balas. Na América dos
anos 30. moça ambiciosa se
une ao bando do namorado,
indignado com as injustiças so-
ciais. De crime em crime, o
grupo ganha o respeito da po-
pulação. a cobertura dos jor-
nais e o ódio das autoridades.
Legendado.* * *
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ATENÇÃO

A volta do
Dr. Phibes

TV Globo — 3h45
(Dr. Phibes rises again)
de Robert Fuest. Com
Vincent Price. Robert
Quarry, Valli Kemp,
Fiona Lewis, Peter Cus-
hing e Terry Thomas. In-
glaterra. 1972.
Duração 89 min.
Terror cult. Cientista
desfigurado e torturado
pela morte da mulher
continua em busca do
pergarriinho egípcio que
trará a amada de volta à
vida. O percurso até o
Egito, onde se encontra
o elixir milagroso, não
será coberto sem alguns
crimes. * *
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Vicem Price — um veterano do terror — è o Dr. Phibes

CONDORMAN, O HOMEM PÁSSARO
TV Globo— 13h40

(Condorman) dc Charles Jarrol. Com Mi-
chael Crawford. Oliver Reed. James Hamp-
ton e Barbara Carrera. Inglaterra. 19X1,
Duração 90 min.
Super-herói. Cartunista assume a identidade
de personagem dos quadrinhos para ajudar
agente soviética a fugir da KGB. Penosa —
nos dois sentidos — aventura Disnev. *

OH! QUE BELA GUERRA
TVE— I6h

(Oh! What a lovely v»ar) de Richard Alten-
borough. Com Laurence Olivier. John Gile-
gud e Ralph Richardson. Inglaterra. 1969.
Duração 139 min.
Musical bélico. A Primeira Grande Guerra
vista sob o ponto de vista de números
musicais e dramas humanos. Estréia do
autor de Ganilhi na direção. * +

DESTINADOS A MORRER
TV Manchete —21 h

(The human factor) de Edward Dmytrick.
Com George Kennedy, John Mills. Raf Vai-
lone e Rita Tushingan. Inglaterra/Itália.
1975.
Duração 96 min.
Desejo de matar. Americano caça os res-
ponsáveis pela chacina da família. A velha
história da vingança pelas próprias mãos.
Só que com um elenco decente. *
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HOJE NA TV
Educativa

WS Canal 2
Tel.: 242-1598

8h15 Telecurso 2o
Grau

8h30 Éde Manhã
Informativo e serviços
9h30 D GlubGlub
Desenhos internacionais
10h Canta Conto
Jogo*- com Bia Bedran
10H30 RáTim Bum
11h Se a Matemática

Contasse
,1h30 In Italiano
(urso de italiano
12h Rede Brasil
12h30 Vestibulando
14h France Express
Atualidades sobre a França

14H30 O Mestre. Aquele
que Aprende

Atualização ale professores
15h Canta Conto
Infantil com Bia Bedran
15h30 O Glub Glub
Desenhos internacionais

16h Sem Censura
18h30 Seíse Meia
Informativo
18h45 O GlubGlub
Desenhos internacionais

19h15 O Um Salto Para o
Futuro

Hoje: I raiuilho uma neeessida-
de do ser humano

19h55 Séries
Internacionais

Um animal chamado homem

20h25 Jornal do
Congresso

20h30 Séries
internacionais

21 h D Curto Circuito
Variedades
22h Rede Brasil —

Noite

22h30 Fanzine
Programa jovem
23h 54 Minutos
Hoje: Panorama da teatro bra-
ú tetro

Globo

® Canal 4
Tel 529-2857

6h30 Telecurso 2o
Grau

7h Bom Dia Brasil
Entrevistas políticas
7h30 Bom Dia Rio
Noticiário e entrevistas

14h45 O Sessão da Tarde
Filme: Romance moderno
16h40 :: Sessão Aventura
Série: Força de emergência: Ca-
vernas
17h40 O Escolinha do

Professor
Raimundo

18h O Despedida de
Solteiro

Novela de Walter Negrão
18h55 0 Deus nos Acuda
Novela de Silvio de Abreu
19h45 O RJ TV
20h O Jornal Nacional
20h40 O De Corpo e Alma
Novela de Glória Perez
21h40 O Globo Repórter
Jornalístico
22H40 O Festival

Primavera
Filme: Sexta-feira 13 Vil
Parle — A matança continua
0h20 O Jornal da Globo
1h O Treino
GP do Japão de Fórmula l
2h05 O Corujão I
Filme: Um espirito baixou em
mim
3h40 O Sheider
Série. Hoje: .-l grande fuga
4h30 O Série

Manchete

M Canal 6
Tel.: 285-0033

7h O Espaço Rural
7h30 O Brasil 7h30
Noticiário direto de Brasília

8h O Perfil
Entrevistas
9h O Dudalegria
Sessão espacial
10h O Dudalegria
Sessão super-heróis
12h C Maskman
12h30 O Manchete

Esportiva
13h :: Jornal da

Manchete —
Edição da Tarde

Noticiário. Com Leila Richers

13H30 0 Tamanho Família
Seriado
14h O Almanaque
Variedades
16h O Clube da Criança
18h O Márcia Peltier
Entrevistas
19h O Rio em

Manchete
19h30 O Tudo ou Nada
Novela Reprise
20h15 Primeira Fila
Boletim da Fórmula I

20H20 O Esquentando os
Tamborins

8h Show do 20h25 Economia
Mallandro Popular/Fale

Infantil com o Tamer

9h30 Xou da Xuxa 20h30 Jornal da
12h40 O Globo Esporte ^0hete 

~ 1"

12h45 RJ TV 21h30 0 Dona Beija
13h 0 Jornal Hoje Novela Com Mailé Proença

13h25 Vale a Pena Ver 22h30 Clodovil Abre o
de Novo J°g°

Reprise da novela Vale tudo Entrevistas

0h10 O Documento
Verdade

Hoje: homosscxualismo e les-
bianismo
1h10 O Noite/Dia
Noticiário com entrevistas

1h50 0 Perfil
Entrevistas
2h50 O Versão Original
Filme: Qual será nosso ama-
nhà?

Bandeirantes

<S> Canal 7
Tel.: 542-2132

5h30 O Igreja da Graça
7h O Realidade Rural
7h30 C Bandeirantes

Internacional
As últimas noticias da CNN

8h O Dia a Dia
Noticiário
10h30 O Cozinha

Maravilhosa da
Ofélia

11 h 0 Flash
Entrevistas
11h56 O Vamos Falar

com Deus
12h O Acontece
Noticiário
12h30 O Esporte Total
13h15 O Esporte Total

Rio
13h45 O Gente do Rio
Entrevistas e debate

14h45 O Kiko
Série
15h15 O Sílvia Poppovic
Jornalístico
18h o Festival O Gordo

e o Magro
Série
19h O Agrojornal
19h05 O Jornal do Rio
19h30 O Jornal

Bandeirantes

20h30 O Faixa Nobre do
Esporte

Hoje: Campeonato Paulista de
Vôlei Masculino: Suzano
Hoechsl v Palmeiras Parinalal

22h30 Jacques
Cousteau

23h30 O Cine Clube
Banco do Brasil

Filme: Atrás daquela poria
1h30 o Jornal da Noite

1h45 O Flash
Entrevistas. Com Amaury Jr.

2h15 Vamos Falar
Com Deus

RedeOM

_34_ Canal 9
Tel. 580-1536

6h30 Vinde a Cristo

7h O Posso Crer no
Amanhã

7h15 Coisas da Vida

7h30 Today
Entrevistas

8h Igreja da Graça

9h O Pontos do Rio
Entrevistas
10h O Rio Mulher
11h30 O Sala de Visitas
Entrevistas
12h O Fala Rio
Noticiário
12h30 O OM Esporte
12h50 O Cliperama
Musical
13h O Caravana do

Amor
Com Alberto Brizola
14h O Mulheres
17h O O Magnata
Novela
18h O OM Esporte
18h15 O Cadeia Nacional
Policial
19h O Jornal da OM
19h45 O Manuela
Novela
20h45 O O Regresso da

Estranha Dama
Novela mexicana
21h30 O Copa Brasil 92
Futebol: Paraná v Grêmio

23h30 O Jornal da OM
23h40 C Tensão Total
Filme: Jogo cego

1h40 O Circuito Night
and Day

TV Rio

SBT

® Canal 11
Tel.: 580-0313

7h30 G Agenda
Entrevistas com I.eda Nagle

9h O Sessão Desenho
10h15 O Show Maravilha
Infantil. Com Mara
12h15 O Chapolin
12h45 O Chaves
13h15 O Cinema em Casa
Filme: Entrega especial
14h55 O Novelas da

Tarde/Ambição e
A Estranha
Dama

Novelas. Reprise
16h15 O Pica-Pau
Desenhos
16H30 O Chaves
17h O Programa Livre
Com Sérgio Groisman. Hoje:
Especial Jovem guarda
18h Roletrando Cica
Variedades. Com Silvio Santos

18h30 O Aqui Agora
Jornalístico
19h45 O TJ Brasil
Noticiário
20h30 O Chispita
Novela mexicana
21 h O A Fera
Novela mexicana
21h45 Topázio
Novela venezuelana
22h30 0 A Praça é Nossa
Humorístico
23h30 Jornal do SBT —

Ia Edição
23h45 Jô Soares Onze e

Meia
1h O Jornal do SBT —

2" Edição

TVRIO
Canal 13
Tel.: 502-4616

7h30 O O Despertar da
Fé

9h O Show de
Desenhos

10h30 O Diário da Mulher
11h45 O Chef Lancelotti
Culinária com Silvio Lancelotti
12h O Rio em Noticias
13h O Kliptonita
Clips
14h30 O Contra Tempos
Série
15h30 O Olha Quem está

Falando
Série.
16h O Murphy Brown
Série.
16h30 O Sessão Bang

Bang
Filme: A mulher e OS Índios
18H30 O Informe Rio
19h O Jornal da Record

19h55 o Questão de
Opinião

20h O Jacke & McCabe
Série
21h C Brasília ao Vivo
21h30 O Sinal de Vida
Entrevistas e musicais.
23h30 O 25" Hora
Debates
lh O Paiavra de Vida

MTV

4/ Canal24UHF
Tel.: 224-2737
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11 h O Zuê MTV
Clips e novidaales de artistas.
Apresentação de Aslrid

13h30 O CEP MTV
14h O MTV Pix
Os clips mais executados na
MTV. Apresentação de Cuca
16h15 O 3 em 1
Três músicas e um só lema
16h30 O Gás Total
Rock pesado. Apresentação de
Gastão
18h O Disk MTV
Parada nacional do dia. Apre-
senlação de Aslrid
19h15 O MTV no Ar
Jornalismo. Apresentação de
Zeca Camargo
19h30 O Megamax
O lado jovem-adulto da Mlv.
Apresentação de Otaviano
21h30 O CEP MTV
22h O XPO
23h O MTV no Ar
Jornalismo Apresentação de
Zeca Camargo
23h15 O Clássicos MTV
23h30 O RockBlocks
Os mais poderosos blocos de
rock alternativo
1h O 3 em 1
Três músicas e um só lema
1h15 O Top15 Yo
2h45 O Vídeos
Clips
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HOJE NA TV CORREIO
Arrastões1
'Globo Repórter'
O 

tema do Globo Repórter desta sexta
que vai ao ar às 21 h40, pela Rede

Globo, sào os arrastões que chegaram
às praias da Zona Sul do Rio. Com o
verão se aproximando esta questão tor-
na-se cada vez mais urgente. Em repor-
tagem de Marcelo Resende c Renato
Machado, o programa acompanha de
perto as causas c conseqüências deste
tipo de violência numa cidade como o
Rio de Janeiro. O medo dos habitantes
da cidade maravilhosa: de onde vêm os
componentes desta escola de samba do
vandalismo: e o que as autoridades es-
tão fazendo para coibir esta prática.

Ismar Ingber

O programa analisa as causas do problema

OUTROS DESTAQUES
Sem censura —- As I6h. na Educativa. O programa
comandado por Lúcia Leme recebe o cantor e com-
positor Michael Sullivan, o psicólogo Danton Maciel
e a antropóloga Maria Luiza Heilborn.

Programa livre As I7h, no SBT. Serginho Grois-
man volta no tempo e faz um programa dedicado á
Jovem Guarda. Como convidados. Jerry Adriani.
Joelme e Leno (sem a I ilian).

54 Minutos As 23h, na Educativa. O programa
debate o atual panorama do teatro brasileiro. Parlici-
pam do programa, que é apresentado por José Alber-
to Gueiros. o diretor Moacyr Góes e as atrizes Belh
Goulart e Rosita Tomás Lopes.

Vôlei As 20h30, na Bandeirantes. A emissora
transmite o jogo entre as equipes do Suzanò Hoechst
e o Palmeiras Parmalat. valido pelo Campeonato
Paulista de Vôlei Masculino.

Futebol As 21h30, na OM. A emissora transmite a
partida entre o Paraná e o Grêmio portoalegrense. O
jogo é válido pela Copa Brasil 92.

Documento verdade — À OhlO, na Manchete. O
mondo cane mais uma vez é o lema de um dos blocos
do programa: as novidades dos shows eróticos nas
boates e teatros da Grande São Paulo. Sem censura, o
homossexualismo e o bestialismo nos espetáculos. O
outro bloco mostra os bastidores da escolha dos
sambas-enredo para o carnaval 93.

Fórmula 1 Â lh. na Globo. A emissora transmite
o treino oficial para a decisão do grid de largada do
Grande Prêmio do Japão de Fórmula I. diretamente
do autòdromo de Suzuka. Narração de Luis Alfredo,
comentários de Reginaldo Leme e reportagem de
Roberto Cabrini.

Dez anos de Circo
Três superparabéns: ao

Circo Voador pelos seus
dez anos (que, espero, se
multipliquem por mais
dez!); ao Barão Vermelho,
que fez uma apresentação
maravilhosa no palco do
Circo, sábado (dia IO de
outubro); e à ótima Pro-
grama que. graças a Deus,
nào deixa ninguém sem ter
o que fazer no fim de se-
mana. Márcio Ramos Cor-
rêa. Paciência.
Mania de ier

É sempre gratificante
encontrar uma reporta-
gem que divulgue e esti-
mulé o hábito da leitura.
Agradecemos muito a
parte a nós reservada na
matéria 0 roteiro dos li-
vros de aluguel, publicada
dia 9 de outubro. Infeliz-
mente a inexperiência do
funcionário que se pronti-
ficou a responder ás per-
guntas da repórter Môni-
ca Maia foi responsável
por algumas pequenas in-
correções que gostaríamos
de corrigir, ciosos que so-
mos de mais de 16 anos
atuando no serviço de alu-
guel de livros. (...) Os 200
locatários qtie utilizam
nossos serviços na loja
não dispõem de entrega a
domicílio, que c reservada
para os 1.500 associados,
que atendemos da Barra
até a Ilha do Governador,
sem taxas adicionais. Es-
tudantes. professores e
aposentados têm desconto
de 10% em todos os nos-
sos serviços. As nossas
instalações estão também
à disposição para lança-
mentos de livros. Márcia
Werneck, Muniu de Ler.

Queixa na platéia
No sábado, dia 3 de

outubro, fui com amigos
ao Teatro Casa Grande,
para assistir a um mono-
logo da atriz Cláudia .li-
menez e tenho uma obser-
vação e uma queixa de
interesse publico. A quei-
xa é quanto ao teatro. Vi-
sivelmente, não tem mini-

ii W? 1'úaz. ,<8>pv..

3rograma do Circo agradou

mas condições de abrigar
centenas de pessoas c. em
caso de qualquer proble-
ma. pode ocorrer uma tra-
gédia. que seria horrível
para o Rio. Peço que o
Corpo de Bombeiros faça
uma vistoria por lá.

A observação é para
lamentar que. ao fim da
peça. a atriz tenha feito
criticas a uma pessoa que.
segundo ela. teria falado
na platéia, prejudicando-
a. E disse ainda: "Certa-

mente é alguém que nunca
vai ao teatro". Foi sem
dúvida uma agressão
grosseira, desnecessária,
pois a peça já havia aca-
bado — para alivio de
muitos. Além disso, a ar-
tista se esquece que seu
prestígio é recente, decor-
rente da TV e que seu pú-
blico não pode se compa-
rar ao de grandes atrizes
do teatro nacional. Grace
Dantas, Leblon.

Ecos da bomba
Coito interrompido!

Essa foi a sensação que
tive. após o estouro da
bomba, no show dos Ra-
mones. Tudo bem. a im-
prensa tratou o assunto
com um sensacionalismo
exacerbado. Mas o que
houve realmente foi um
desrespeito total ao públi-
co e à integridade musical
da banda. Os rõckers fize-
ram um esforço transcen-
dental para incluir o Rio
na turnê e. quando final-
mente vieram, foram des-
respeitados por alguns Zé-

manes com ideais
estúpidos e mentes retro-
gadas. Essa posição anti-
tudo é irritante!

Quero deixar claro que
não sou radical e nem en-
tendo o radicalismo. Mas
atitudes como essa são in-
concebíveis e mostram
que além de cabelo, não
possuem uma grama de
massa cinzenta. Afinal, o
que vocês querem da vi-
da?

Quanto aos Ramones.
o show foi excelente. Pena
que os carecas não enten-
dam o verdadeiro signifi-
cado do rock'n'roll: diver-
são! João Renato O.
Martins, Vila Isabel.
Ecos da bomba II

Que escândalo todo é
esse por causa do show do
Ramones? De repente,
uma bomba de gás lacri-
mogêneo virou briga entre
tribos — o festival do ca-
nibalismo. O que é isso? O
show nào foi tão violento
assim. Eu sei disso porque
estava lá! Realmente não
entendi essa do JB. um
jornal respeitado, com
manchete sensacionalista.

Agora, quanto aos ca-
nalhas-carecas. neonazis-
tas, poderiam morrer to-
dos.../ love punks. Já que
estou escrevendo, gostaria
de elogiar o Ramones. foi
um excelente show, muito
bom mesmo — o Jay é o
máximo. Adoraria que
eles voltassem ao Rio.
Barbara Praum Tavora.
Engenho Novo.

As cartas devem ler até 10 linhas
e ser enviadas com assinatura, no-
me completo e endereço para:
JORNAL DO BRASIL, revista
Programa, seção Correio. Av.
Brasil. 500. 6" andar. São Crislií-
vão. CEP 20.949-970

G A programação de espetáculos
e eventos deve ser enviada em no-
me das seguintes pessoas:
Teatro. Cinema e Esportes Mar-
cello Maia Sho» e Para Dançar
Luciana Hidalgo Bares e Games
Paula Fernandes Vídeo, TV e Rá-
dio Patrícia Paladino Arredores,
Grátis. Ar Livre e Leitura Mõnica
Maia Criança Lúcia Cerrone e
Rosy Lamas Exposições Cláudio
Figueiredo Restaurantes Danusia
Barbara
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RADIO

Como fugir
do horário
eleitoral
Os 

ouvintes das rádios Ci-
dade. Fluminense e Opus

90 vão se safar do horário ciei-
toral do segundo turno das
eleições municipais, que come-
ça neste sábado, às 12h e às
20h. Por ser uma concessão da
cidade de Niterói — e o lado de
lá da ponte não vai ter segundo
turno nas eleições —. a Cidade
FM transmite sua programa-
ção normal. Da mesma forma,
a rádio Opus 90 (antiga Pano-
rama) é uma concessão do mu-
nicípio de Nilópolis. A Flumi-
nense segue as outras duas. e

iÊffl&m ^r^^í **• % ^ê
_________ "w ___________________¥¦' ___¦ «_^H

j^. JES ____________¦ !____< ___^^^H a \ !_______

7<_ flÉjl H R/Cv '

___H_L ^^_________________________________________________________________________^^_______. ' im

r«_W_ir_B_rii( __?!&_______ '___! _____r^R ui^B

^Kjc7, isji^H ___________S9bL. ^«^ ^jyj_w

AV) lugar dos discursos, a Cidade FM roca a nova do INXS

mantém sua programação co-
mo se não houvesse campanha
no resto do dial.

Na Cidade, o primeiro ho-
rário é logo depois do almoço.
Fugindo do falatório político,
a rádio coloca no ar o progra-
ma Só se for dance, com suces-
sos mixados pelo DJ André
Werneck: Doublc you (Please
dont go), Jon Secada (Jusi ano-
ther day). o supersucesso de
Chimo Bayo (Asi me gusta a mi
— Xta si, xta no), entre outras.
Já às 20h, a programação corre
normal, com destaque para os
seguintes lançamentos: Bon Jo-
vi (Keep the faith). INXS {Not
enough time) e Temple oi' the
dog (Hunger strokc). Nos dois
horários, estào abolidos os co-
merciais. É música direto.

i!iUntiiiiikil>!i!4iiil!|!i!iHl>Hi|
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189,3 90,3 92,5 93,3 94,1 94,9 95,7 96,5 98,1 98,9 99,7 100,5 101,3 102,5 102,9 103,7 104'5\1^T1°7'91

SEXTA NA JB FM 99,7 MHz
Moticiário De hora em hora. a partir das 7h.

1" classe Música clássica, às 6h.
Informe JB —As Ilh50. I7h50 c meia-noite.
Jô Soares jam session •- Às I8h. O melhor do
;a/y. apresentado por Jô Soares.

Clássicos em FM - Às 2()h. Reprodução digital
(CDs e DATs): Missa de Requiem. de Johannes Ockeg-
hem |Pro Cantione Antiqua - 35:31): Sonata em si
menor, de Scarlatti (Puyana -Grav. 1988 - ADD - 7:44):
Sinfonia tf 99. em Mi bemol, de Haydn (Fil. Londres.
Soíti - DDD - 28:45): Três Movimentos do bailei Pe-
irushka, de Strawin-sky (Pollini - AAD - 15:17): Comer-
to Armonico tf 4. em fil menor, de Pergolesi (ASMF -
DDD - 11:10): Rapsódia para clarinete e orquestra, de
Debussy (Dangain. ORTF, Martinon - ADD - 8:03);
As Quatro Estações - Bailados da Ópera I Vespri Sicilia-
,n. de Verdi (OTC Bologna, Chailli - DDD - 28:12):
Concerto Grosso em Fá maior, para dois oboés e cordas,
de autor anônimo (Neil Black. James Broun. Thames
Ch.O Londres - AAD - 11:19): O Amor por 3 laranjas -
Suite, de Prokolleir (OS Dallas, Mata - DDD - 15:42):
Variações e Fuga sobre um tema tie l/aent/el. op. 2-f de
Brahnis (Arrau - AAD - 28:45); The Lark Ascending -
Romance para violino e orquestra, de Vaüghan Williams
iZukerman. (X Inglesa. Barcnboim - ADD - 13:33):
Concerto em Ia maior, para flauta doce. cordas e comi-
nuo, de Sammartini (Petri. Broun - DDD - 12:21)

A SEMANA

Os 50 anos de
Milton na JB
Na 

próxima semana, a rádio JB-AM
tem um convidado muito especial.

Segunda, dia 26. o cantor e compositor
Milton Nascimento faz 50 anos e a emis-
sora dedica toda a semana ao Pituca.
Comemorando as bodas de ouro deste
medalhão da música brasileira e legítimo
representante da worldmusic. a JB reapre-
senta, de segunda a domingo, sempre ás
22h. o programa Semana Milton, gravado
em 1990. no qual ele conta histórias e
casos de sua vida e da carreira.

Suas melhores músicas, como Traves-
sia. Coração de estudante e Maria, Maria,
só para citar algumas, fazem parte do
roteiro. Além do programa, a rádio apre-
senta, após os noticiários (a partir das
lOh). vinhetas com entrevistas de parcei-
ros do músico, falando sobre sua obra.

Divulgação/Márcio Ferreira

O especial com Milton começa na segunda
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ANTIQUÁMOS
ANTIGOS COMPRO - Mó-
veis, abajours. cristais,
bronse. porcelanas, mármo-
res Márcia, 511 -4462.

ANTIGOS LUSTRES
Apliques, abajures, cande-
labros. etc Limpa, reforma,
fazemos adaptações Com-
pra. vende, peças avulsas.
R Gen Polidoro. 20 Lj". G
T 541 3096

RESTAURAÇÃO DE 0B-
JETOS EM GERAL - Escul-
turas, fotografias, peças de
arte. utensílios 245-1175.

RESTAURADOR.ARNAUD
MARCOLINO ¦ Porcelana,
marfim, prata, bronze, ima-
gens. quadros, móveis etc
R Min Viveiros de Castro
32/105 T: 541-0597.

AULAS
PARTICULARES

1° EM ACOMP DO CA A
UNIV - Fis. Mal. Quim. Est.
Cont, Cálc. Bio. Port, Ital.
246-3373 Pedro Coppelli.

ALEMÃO ITALIANO
FRANCÊS - : Aulas s/ sair
de casa ou; escritório c/
prof suíço 295-2692

APRENDA ESPANOL- Rá
pido. eficiente Prof" alto
nivel. Form.' sup. Espana.
553 0288 e 275-7904.

APRENDA INGLÊS - Ènfa
se. oral e gramática C/cas-
sete e textos; Prof formado
exterior T 235-3505

APRENDA NO VIOLÃO -
Qualquer música por você
mesmo Método pessoal
Prof Ricardo 553 2570

AULA DE GUITARRA - Im-
provisação de Blues. Blues
Jazzistico e Rock Gilberto
Tel 205-4675 Flamengo

AULA DE VIOLÃO - Músi-
ca popular Todos os niveis
também a domicilio T 293
1972. Prof Roberto

AULA DE VIOLÃO - Meto-
do simples s/ enrolação.
Espec p/ mie. Também a
domic, 284-2371. Gilberto

AULA FRANCÊS - Método
moderno, c/ vídeo e fita k-
7 Indiv ou em grupo Car-
Ia. 493-1746 ou 239-9820

AULA PART --¦ Mat. Fis.
Quim Estatist. Contab
Descritiva. Desenho. Eco-
nomia. Eng 

'Marcos, 
Ex-

prof. UERJ Tel. 287-9984/
285-0366

AULA PART MAT. FlS. —
1» 2o 3" graus, acomp re-
cup. vest. concur (Mat Fi-
nane Contab ) Prof Jorge
237-2004

AULAS DE ALEMÃO -
Adultos e crianças e Por-
tuguès p/ estrangeiros
Prof-1 Ivone, tel. 719-4732.

AULAS DE INGLÊS PARI-
CULARES - Professores
nativos, escritório Botafo-
go Tel 286 9320

AULAS INGLÊS - C/ mes-
trado. particulares, convers..
literal e gramática 239-
4209 Prof S. Gliksman

AULAS INGLÊS - Só con-
vers Resid ou empresa In-
dividual ou pequenos gru-
pos 237-9254, Marcelo.

AULAS - Matemática, por-
tuguès/ redação Todos os
niveis, professores qualif
248-7667. Vera ou Pedro.

AULAS PARTICULARES
DE BATERIA - Leitura, rit-
mos. técnicas 293-2096.
Edu Szajnbrum.

AULAS PARTICULARES -
Matemática, Química. Fisi-
ca e Cálculo Todos os ni-
veis. Carlos tel. 352-2099/
Cláudio tel 593-4637

BAIXO E VIOLÃO - Teoria e
harmonia, rock. jazz, MPB,
musicaliz. infantil Mét. p/
iniciantes 257-6050 Copa

COMPUTAÇÃO GRAFICA
- CAD básico. 3D. Autolisp.
Costumização. Maquete
eletrônica 256-2336

DESENHO ARTÍSTICO E
TÉCNICO - Aulas indivi-
duais c/ material à dispo-
siçáo Ligar 235-001 0 com

FÍSICA E MATEMÁTICA -
Descritiva. Cálculo e Com-
putacão Acomp e recup.
qq nível Eng". Militar do
IME 248-8890 Roberto

FRANCÊS INDIVIDUAL -
Sem despesa de livros
Aprenda mesmo a falar CrS
55 mil Tel 255-1966

FRANCÊS - Profa cf diplo-
ma NANCY Aliança Franc.
Dá aulas s, res Bdtafogo
Pco 55 mil, ou a domici-
lio D Heloísa 246-6328.

HARMONIA FUNCIONAL
Arranjo e teoria. Aplicada

todos os instrumentos. Tra-
tar Mauro tel 222-2552.

INGLÊS - Aulas individuais
p/ quem deseja aprender
com qualidade Programas
específicos p/ as suas ne-
cessidades. Material didáti-
co importado T: 285-6284

INGLÊS- FRANCÊS -Aulas
part. Conversação, grama-
tica. concursos CrS 40 mil
p/ hora Tel 236-3252.

INGLÊS: Método eficiente,
programas especializados
professor c/ universidade
EUA Fernando, 237-6226

INGLÊS - Professora ameri-
cana PHD University Cali-
fornia (UCLA) Aulas parti-
culares: Basic. Grammatic.
Conversation. Intermediary.
Professional and Technical
Method mcludes computer
exercises. Translations. An-
na Tel. 521-5157. das
07:00 ás 23 00 horas.

INGLÊS - Professor ameri-
cano de Nova Iorque dá au-
Ia particular ou em grupo
em casa Tel. 256-0369

ITALIANO - FRANCÊS -
Principiantes, conversação,
viagem, turismo, arte. Iitera-
tura. T. 237-0543

MATEMÁTICA E FlSICA -
Aulas particulares 1o e 2°
graus, vestibular, concur-
sos T: 256-8668 Eng
Douglas. Ex-Professor de
Faculdade de Engenharia.

MATEMÁTICA, FlSICA E-
QUÍMICA -1»e2° Graus e
pré-vestibular. Tel. 256-
3084, Sérgio.

CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522

MICROCOMPUTADORES
- DOS, editores texto. Dba-
se, 123, Quattro, Windows
Excel Prof. Informática
UERJ. 248-8890. Roberto

MICROINFORMÃTICA -
Aulas práticas Analista de
Sistema Tel 268-6121
Eduardo.

MONOGRAFIA - História,
Literatura. Psicologia e Tra-
balhos afins Nível Superior
553-2570. Prof Fernanda.

PIANO/ TECLADO - Aulas
p/ qualquer idade Alendi-
mento, também, em cerimò-
nia e recep T 222-2504

PORTUGUÊS PRIMEIRO
GRAU - Srs pais: elaboro
plano de recuperação em
sua residência. 258-351 2

QUÍMICA. BIOQUÍMICA E
BIOLOGIA 2° E 3" GRAU
— Estudo dirigido materna-
tica. 1o grau Inf. T: 246-
6996 LUCl

TECLADO - Aulas particu-
lares. Música popular
Adultos e crianças. Tel.
226-6643.

TECLADO.QRGÃO, VIO-
LÃ0 — Método prático.
Prof-1 Arli/ Mauro 258-
9571 / 264-6626 hor. com.

TOQUE VIOLÃO - A esco-
lha é sua Popular ou clássi-
co. Violonista formado U-
NI-RIO. 259-6391. Pedro.

VIOLÃO A DOMICILIO -
Toque na 3a ou 4a aula. 1a
s/ compromisso Só Z sul.
(Formação Villa Lobos).
Tel 393-8417 Samagra.

VIOLÃO E GUITARRA -
MPB, Rock e Jazz. Harmo-
nia e improvização. Tam-
bém iniciantes. 248-8624.

BELEZA
ALONGAMENTO CABELO
- Realize seu sonho. Cabe-
los compridos c/ volume.
Mét Mega-Hair. 289-0529

ALONGAMENTO DE CA-
BELO - Cabelos cheios,
longos e bonitos. Mega
Hair. Lib praia. 556-3371.

ALONGAMENTO - E volu-
me cabelo natural e 100%
humano método americano
cola fria 571 -4173. Cecília

DEPILAÇÀO DEFINITIVA -
Eletrólise. Mat. individual,
só fem. Marcar consulta c/
a especialista. 275-2169.

EDINÉA DEPILAÇÃO - Ce-
ra fria (egípcia) descartável.
Trat. especializado. Atendo
c/ hora marc 255-8530.

ELETRÓLISE (DEFIN.) -
Depilação. Limp. pele. ma-
quiagem definitiva. Só fém
At. domic. Tel 294-1393,

ESTÉTICA FACIAL - Trat:a-
mento de pele Acompa-
nhamento médico. Micro
pigmentação. 260-0297.

MASSAGEM ESTÉTICA -
P/ celulite, gordura localí-
zada Tr: bandagens, fornos
mesoterapia 224-3971. I

MEGA HAIR Depilação.
permanente-afro. tintura,
estética corporal, defrisa
gem, 246-3363, Sylvia.

SOTHYS-RIO - Cursos c/
certif. Estét facial, maquila-
gem. reciclagem, galvano.
eletrólise. Tr 581-6486

VARIZES - Tratamento cli-
nico. cirúrgico e aplicações.
Rigoroso controle médico
especializado. 578-0124.

CASA
SERVIÇOS

ANTENAS TV VHF/UHF/
FM — Instalação extensão
e ajustes para todos os ca-
nais Tel. Res. 237-9262
Mário.

CONSERTO E INSTALA-
ÇÃO - Máquina de lavar
roupa, atendimento mesmo
dia 571-7668/222-2386.

CONSERTO TELEFONES -
Instalação, reparos, rede in-
terna, s/fio, secr eletr., ex-
tensões, interf 237-3173.

ESTOFADOR - Estofados
em geral. Flapidez na entre-
ga. Orçamento s/ compro-
misso. 273-1999, Cirilo.

GELADEIRA PINTURA -
350 mil. todas cores, troca
borracha. Atendo todo Grde
Rio 768-7370. Sérgio.

GELADEIRA - Pintura: CrS
350 mil. Troca-se borracha:
CrS 150 mil. A domicilio.
Tel. 767-0471. Sr. Hugo.

CRECHES
AO MARQUES COLÉGIO
E CURSO - Maternal, jar-
dim, CA., 1a à 4a especiali-
zada. R Tejupá. 158. V. Pe-
nha. Próx. Bicão. 351 -8395

CANTINH0 DO SOL - Um
caminho de luz e calor.
Isenção de matrícula. Rio
Comprido. Tel. 293-3997.

CRECHE PIMPOLHO - Co-
nheça a mais nova creche
de Laranjeiras. Em Novem-
bro matrículas grátis! R.
Gral Glicério, 40 Tel. 205-
4842. Abrimos Jan./ Fev

NA CON VIVÊNCIA - Cre-
che Maternal há tranquili-
dade, carinho e a convivén-
cia que os pais desejam
Visite-nos: Av. Júlio Furta-
do 205 - Grajau. 238-4037

PASSO A PASSO - Creche
e Escola Do Berçário ao
CA. Cl ballet e natação
Aceitamos também p/ dia
ou hora R Gal Barbosa Li-
ma. 35 Copa 255-8736

PSIPE CRECHE ESCOLA -
Matric. abertas Hotelzinho
c/ plantão noturno 5af/6af/
sáb. 275-1295/ 248-6860.

REINO INFANTIL CRECHE
ESCOLA - De 3 meses a 10
anos. 7 às 1 9 h.. S. Clemen-
te 214 Botafogo 286-4807

UMA SOLUÇÃO ! - Cre-
che e Escola Integral De 3
meses a 1 0 anos Tels: 260-
5605 Bonsucesso e 201 -
6241 Méier. COLÉGIO
SANTA MÒNICA.

CULINÁRIA

ENCOMENDAS
AMBROSIA - Encomenda
particular/ restaurante (po-
de congelar). Entrega Z
Sul. T 521-3317 Solange.

AS PANQUECAS & NO-
QUÊS - Coloridos D'Mama."Receitas 

caseiras c/ sabor
saúde" Entrega: 237-1396

COMIDA SOB MEDIDA -
Congelados balanceados p/
dietas c/ gosto de saúde
T 351-3859 de 9 às 18h

CONGELADOS CASEIROS
- Para 2 pessoas Entrega a
domicilio Solicite nosso
cardápio p/ tel. 325-0772

CONGELADOS - P/ 1,2.4
pessoas Bem servido, tem-
pero suave. Salgadinhos
Desc.10% p/ pedidos acima
12 pratos. 205-4767 Alba

CUISINE MINCEUR CON-
GELADOS - Emagreça ou
mantenha peso equilibran-
do saúde e prazer de comer.
Tel: 263-9751/263-7831.

DELlFRIO - Alimentos con-
gelados. Entrega a domic.
s/taxas (até Niterói) Solic.
cardápio 201 -8779.

FRUTOS DOS VERDES
MARES - Crustáceos, pei-
xes e moluscos frescos, lim-
pos. congelados, a domici-
lio. 287-7902. hor. com.

ICEBERG - Congelados c/
sabor - Ligue 257-8819 e
fale c/ Braulio. Se você ex-
perimentar. vai virar freguês.
Fax: 255-8396. Ac. tickets.

PAVÉ DE BOMBOM —Em
Copinho (pode ser conge-
lado) entregas à domicílio
na Zona Sul. Atendemos
restaurantes 257-2435.

QUENTINHAS E QUENTI-
NHOS - Comida caseira
congelada e ref diárias. Pe-
ça o cardápio. 266-6993.

QUITUTES CONGELADOS
- Sabor especial, mais de
100 pratos Entregas a do-
micílio. Solicite cardápio.
Tel 264-1220

CURSOS
ABC DA RESINA - Molde
borracha silicone p/ artesã-
nato. bijouteria e escultura
278-3598/288-3091. Bia.

A FACILIDADE WIZARD
CONTINUA - Assista 1 aula
grátis. Inglês/ Francês/ Ita-
liano/ Alemão/ Espanhol.
Barra - Av Américas, 3333
-325-0010. Av. Copa.1133
- 247-97'!6. Taquara - Av
Nelson Cardoso. 795
423-4222 Méier - Trav.
Miracema. 39 -592-1523

A HIPERTENSÃO - TRA
TAMENTO SEM REME
DIOS - Inicio: 5/ nov. Tel
205-2486 e 551-1032.

ALEMÃO. FRANCÊS. ES
PANHOL E JAPONÊS
Novas turmas, início outu-
bro. 392-6585/ 325-9941

A NEUROLINGUlSTICA
Cursos e atendimento. Dr
J Mancilha. Infs Tels: 551
1032 e 295-4116.

ANTÔNIO PAUZEIRO
CONCURSOS - Prepara-
mos grupos pequenos em
Niterói. Tr. 714-3357

ARTETERAPIA — Aborda
gem Junguiana Cursos de
formação. Coordenação:
Ângela Philippini - CRP
05/1421 T: 228-0547

A VOZ E A FALA — Falar
bem, pensar bem. oratória,
dicção, impostação Voz fi-
na, rouca, nasalada, troca
de letras. Ligue agora. 541 -
2599

CAMILA AMADO - Sele
ciona atores p/ curso na
Casa da Gávea Inf 294-
3188 hor de 14 às 16 h

COMPUTADOR 
'-'- 

P/ex-
cepcionais equipe especia-
iizada desenvolvimento do
raciocínio lógico Inf. 205-
3026.

CONTROLE DA MENTE -
Cursos de pintura, porcela-
na. art-noveau, aquarelas
em tecido e tela 396-0734

CRAFTSMANIA - O mun-
do mágico do artesanato
Cursos e materiais diversos.
Olegário Maciel, 570/ 209

CULINÁRIA NATURAL -
Profa Carla Sabóia Loja:
Fontes de Produtos Natu-
raís 294-0998 Ipanema.

DESENHO - Artist., pint.
óleo tecido, porcel. e vidro.
Sílck screen, papel vegetal,
modas e outros. 284-3538

DESENVOLVIMENTO
CRIATIVO - Aulas de tear,
arraiolo. bordado, corte/
cost e pint. tecido. 325-
4935 Ponto final. Av. Amè-
ricas, 3939 - lj - K' Barra.

ENSINO DESENHO - Arte-
sanato Brown e técnicas de
pintura na Barra e Botafo-
go. Infs: 551 -6500. noite.

EQUATORIAL TELESC0-
PIO - Astronomia e cons-
trução de telescópio. Tur-
mas abertas Av. G Freire.
779 224-1694/235-0568

ESTILO DANÇAS - Apren-
da dança de salão, samba
no pé. jazz. tape. clássico,
etc Niterói 714-7902.

EXCELLENCE - A EXCE-
LENCIA DO MÉTODO - In-
glés/ Francês/ Italiano. Au-
Ias individuais, imersão e
grupos de 4 a 6 alunos. Av.
Rio Branco. 181/ 202. Tel.
533-0065/262-4558

FANTOCHES - Aprenda fa-
zendo. Técnica de papier
marche Tel 239-6569

FORMAÇÃO BÁSICA
Anaiista de Treinamento
Inicio: 07/11 aos sábados,
manhã ou tarde Duração: 1
més. Infs. 254-9975/ 295
7004 Ana Lúcia.

FOTOGRAFIA - Individual
ou pequenos grupos Revê-
lação. ampliação, viragem.
iluminação Tel 552-6299

I CHING E JUNG - Teoria
e prática, 26 e 29 out.,
1 9:30 a 21:30h Tijuca. Insc
284-4460, Jorge Damas.

INGLÊS NA INGLATERRA
Estamos formando grupos

p/ estudar em janeiro/ 93.
Tel. 245-4561/553-4044.

MNGLÈS NA TERRA DO U2
- Grupos formando agora
p' estudar na Irlanda. Jan/
Fev 93. Tel 221 -3735

INTERPRETAÇÃO TEA
TRAL - Conhecimento prá-
tico da arte do ator. Toda 3a
e5a f., de 19 às 21 h Tratar
p/ tel. 266-7227, Botafogo
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LEITURA DINÂMICA -
Acelere sua velocidade de
leitura até 5 vezes IOM prof.
Juarez Lopes (centro) 220
3503 (z sul) 511-4203

MARCOS GATTI - Desen-
volva qualidade c/Progra-
mação Neuro Lingüística
257 3469 Treinamento &
Consultoria.

MÉIER/ CACHAMBI In-
trod. Informática ' DOS 5
aulas de 3h Turmas 3 alu-
nos Júlio César, 281 -6245

NEI NAIF - Curso de cris-
tais, 4 meses iniciando dia
11/11 tels: A tarde 266-
1 289 e a noite 226-6420

OBERG CURSOS DE DE
SENHO - Modas, livre, pro-
paganda. humor, história
quadrinhos e muitos outros.
T: 222-3942/289 0547

OFICINA DE VOZ Comu
nicação mais fluente c/
pensamento claro boa dic-
ção e boa fala 288-4976

ORIENTAÇÃO V0CACI0-
NAL - A ajuda ao jovem
que tem dificuldade em op-
tar sozinho. Escolha sua
profissão Ligue 439-3572

PAISAGISMO E JARDI-
NAGEM Curso c/ direito a
certificado de conclusão
Av. das Américas, 2.300 bl
A. sala 110 Barra da Tijuca.
Tel. 325-1026.

PINTURA EM PAREDES E
OBJETOS - Estuque, mar-
morizacáo. patina, decapê e
granito Tel: 322-3494

TAPETE ARRAIOLO - Au-
Ias grátis, venda de material,
oficina de acabamento
Venda de atacado Inf 439-
1950/494-3468- Barra.

WIZARD OFERECE - Inglês
e também Francês, Itália-
no. Espanhol e Alemão
Cursos super intensivos, in-
tensivos e regulares Ênfase
na conversação. Ligue e
marque 1 aula grátis Cen-
tro. 262 5316/ Flamengo.
205 4380/ Leblon. 294-
8032/Tijuca. 228-2681.

DECORAÇÃO
A PLANALTO DOS VIMES

Fábrica móveis de Vime.
Rattan, Junco, Piscina e
Jardim; reforma seu móvel
usado. Rio Petrópolis,
4 520 (no Posto Texaco)
Tels 771 9634/ 772-3755

ARQUITETURA - Proieto,
planejamento, reforma, de-
coração, obra. Cristina Ri-
beiro e Patrícia Bohrer Tel.
438 1617/274 1912

CORTINAS SOB MEDIDA
Qualquer modelo. Con-

fecção própria Informações
e orçamentos T 260 3489

ITUÀ DECORAÇÕES - Re-
forma de estofados Orça-
mento s/compromisso Rua
Ituá, 172 Tel 363 2324

PAPEL DE PAREDE Na-
cional e import colocação
perfeita facilito pgto Orç s/
compromisso 208-6617.

REFORMA GERAL Pisos,
azulejos, hidráulica, elétrica,
pintura e peq reparos Se
você quer seu apto reforma-
do ligue-nos! 222-2213.

REFORMAS EM GERAL -
Cozs, banhs. cisternas, cxs
dágua. serv. elétr . hidr.,
impermeabilizações e arq.
de interiores 237 9254

ELETRÔNICOS

ELETRÔNICA HENRY
FORD - Consertos TV, som.
vídeo e telão Garantia de 6
meses Peças ong. Orça-
mento grátis. T 288-6392

MAQUINA ESCREVER/
CALCULAR - Praxis 20.
eletrônica, nac / ímport. fi-
tas/acess. T 240-9877

MAQUINA ESCRITÓRIO -
Consertos com garantia.
Procure a BRASTÉCNICA.
234-7380e264-9129

FESTAS
A BABYVlDEO - Vídeos
profissionais de eventos in-
fantis: Partos. Festas. 1 ¦ co-
munhão. Bar mitzvah. Edi-
ção classe A 205-0136.

ABC DECORAÇÃO - Fes-
tas infantis, todos os temas
e inéditos. Buffet completo.
Tel 284-9200.

A BIAMON FESTAS FAZ A
FESTA1 - Com carrocinhas,
diversas atrações e delicio-
sos bolos Tel 261-3762

ALEGRIA Ê COM RINARAl
- Recreador. Heróis. Dinos-
sauro. Tartaruga, Papai
Noel. 295-1504/275-5823

ALUGA-SE CASA P/ fes-
tas infantis no J Botânico.
Buffet completo, decora-
cão. animação, som e filma-
gem. 266-1449/ 226 2652

ALUGA-SE PULA-PULA
Janjão Dragão, Dino Bolão
e Circo Voador. JUMP Dl-
VERSÕES 275-7107

ALUGUEL DE TOALHAS -
Iluminadas, cerimonial p/
casamentos, 15 anos. Lem-
brancas finas 285-0080

ANGELA & JORGE FES
TAS - Decoração e brindes
personalizados, bolas de bi-
chmhos, convites e embala-
gens p/o Natal 273-8460

ANIMAÇÃO £ COM SHA-
NA-FESTAS - Som.Teatro.
Minhocão. Palhaços. Brin-
des. Brmcad 264-4329.

AO VIVO TECLADOS - Or-
questrais Eventos: Casa-
mento. recepção, bodas,
aniv. 393-7821/ 230-6595

ARTE MÁGICA - Decora-
ção p/ festas infantis Vários
temas, inclusive o que você
criou Tel 258-2914

ARTE SABOR - Buffet ceri-
rnonial. decoração p/ festas
infantis. 1 5 anos, Casamen-
to. Bodas, etc T 392-2170

BALÕES CORAÇÃO DE
LÁTEX - Exclusivo! Brindes
personalizados Ligue já
788-1511 dia/ noite

BALÕES LINDO VISUAL
P/ SUA FESTA - Metahza-
dos. Cintilantes. Neon For
necemos gás. 325-1482.

BUFFET - 17 mil p/ pes-
soa c/ bebida Salão festas
grátis Atend interno e ex
terno. 257 1554/372-1071

¦* Cf"
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CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522

BUFFET DLA ROSA - Sal-
gados avulsos e buffet
completo c/ todo material.
Tel 596-4526, Rosa

BUFFET EBEL Jantares.
recepções.cocktaíls, festas,
caterings Cursos culinária
Orçam grátis 255-3295

BUFFET LEAL - Barraqui-
nhas de hot dog. hambur-
ger, pizza, batata, pipoca,
refrigerantes, etc 260-1565

BUFFET SABOR NA BOCA
- Todos os eventos, som.
fotografia, filmagem e de-
coração. 735-2676 Rose.

BUFFET SHANGRI-LÃ ¦
casa de festa luxuosa e
confort Serv 1 •' qualidade
e aluguel de material p/ fes-
tas. 581-7456/281-4416

CERIMONIAL - Lembran-
ças finas, enfeites mesa/
convidados, 15 anos, casa-
mento, etc 331 -6241 Irmã.

CHURRASCARIA EM SUA
CASA - Para suas festas ou
reuniões Você vai gostar
Telefone para 392-5039.

DETALHES FESTAS - Re-
quinte, bom gosto e quali-
dade! Organiza Eventos e
Cerimoniais. Serviço com-,
pleto Buffet. Tr. 593-8442

ENCOMENDAS PARA
FESTA - Fazemos festinha
de aniversário Qualidade e
preço 267-9548. Helena.

FAÇA SUA FESTA-PA-
LHAÇO B0MB0M - A ale-
gria da criançada! Salão,
buffet. dec/som/circo 542-
0311/542-2911. Marcos

FANTOCHE - Lindas peci-
nhas p/ alegrar a festa de
seu filho. Também p/ cole-
gios Angela 205-1022

FESTAS INFANTIS - Alu
guel/ venda Brinde perso-
nalizado c/ foto. Não é ade-
sivo Facilitamos 290-3925

FESTAS INFANTIS - Vários
temas e tipos de toalhas,
lembranças. 15 anos. casa-
mento, animação 595-0782

FESTAS INFANTIS - Alu-
guel. Decor compl. Mesa
c/ movimento. Toalhas tule
iluminadas. Diversos temas.
208-0289 e 293-2540.

FESTAS INFANTIS - Um
toque de requinte em sua
decoração. Át a domic.
288-2065 Magdaapós15h

FILMAGEM Filmamos
qualquer evento Planos es-
peciais para formaturas Tel
611-1152
FILMAGEM/ FOTOS - To-
dos os eventos, efeitos es-
peciais, edições, sonoriza-
ção, álbuns. Tel 248-3896

FILMAGENS EM VHS S-
VHS - C/ edição feita em
equipamentos profissionais
MAKEVIDEO 234-8006

FOTOS PROFISSIONAIS -
Lembram melhor pessoas
queridas e eventos felizes.
Ligue 542-5968. Roberto

IARA FESTAS - Casamen
to. 15 anos e infantil Doces
model. chocol.. bombons,
pirulitos e salg 553 4697

LE BOUQUET Decoração
casamentos, festas 15 anos
e infantis. Al. toalhas. Te-
mos casa festas 270-7035

MAURÍCIO FESTAS - Sal-
gados e doces deliciosos e
o melhor em bolo fatiado.
241-1589 Maria Lúcia

MC FESTAS - Personaliza-
mos guardanapos, lembran-
cinhas, toalhas de renda e i-
luminada. Tel 268-1178.

MOSAICO FILMAGENS -
Festa infantil/ 15 anos e
outros eventos T: 392-
1095, Ricardo.

NICE CHOCOLATES - Pi-
rulitos. lembr. casamento.
15 anos. buffet. bolo. do-
ces 247 4239/267 4587

O PALHAÇO EA BAILARI-
NA - Animação de festas c/
teatro, brincadeiras e brin-
des. 226-4726/228-1893

PACOTE ECONÔMICO -
Salgados, Pipocas, batatas-
frita, cachorros-quente. fa-
tias de bolo, doces a mate-
rial descartável. 225-0221

PARTY HOUSE - Casa c/
piscina, parquinho e casa
de boneca. Todos eventos
342-2409 Ruth. Taquara

PATÈ DE CHAMPAGNE -
Foie gras. terrine-vitela, pe-
ru. frango, poivre vert. Bolo
de rolo. 295-0942. Enaide.

PIANISTA/ TECLADISTA -
Para qualquer evento, re-
perlório variado Ricardo.
288-8250/ 238-6880

SID & CARVALHO FIL-
MES - Cl técnicas em le-
gendas computadorizadas e
efeitos digitais Demonstra-
ção grátis! 254-1591 (Sid-
ney), 594-8217 (Orlando)

SOM E LUZ PARA FESTA -
Equipamento profissional.
Discotcário especializado.
Tratar Flávio 322-5569

SOM. LUZ & ANIMAÇÃO
+ telão, giratórios, fumaça,
com qualidade e melhor
preço Ligue c/antecedèn
cia! Tel: 275-0410.

TOQUE 10 - Som e efeitos
luminosos p/ eventos, fes-
tas e discoteca infanto-ju-
venil André. 228-1107.

LIVROSE
REVISTAS

LOCADORA DE LIVROS
Histórias & Estórias Telefo-
ne 591-2969 Atendemos a
domicílio

LOCAÇÃO
vídeos

STATION VlDEO - Lança-
mentos, clássicos, arte
Desc. até 30 % Marquês de
S. Vicente 124/ 125 tr.
512-4236 ou Lgo Macha-
do, 29/ 266 Tr. 285-6794

MODA

A NEW BIJOU - Peças
p/montagem. Melhor preço
da cidade Modelos exclu
sivos Pérolas, pingentes.
entremeios. bases brinco,
fechos, alicates R. Vise. Pi-
rajá550sl] 310 259-4594

ATELIER DE COSTURA
Moda sob medida e refor
mas Centro. Tel. 242-2436
Horário comercial.

BIJOU MANIA ATELIÊ -
Toda linha de montagem p/
bijouteria, cursos em geral
Tel 493 0859 - Barra.

BIJOUTERIAS FINAS
Atacado e pronta-entrega
Preço especial p/ revenda
Ligue: (021) 255-0739

COPA-MODELOS EXCLU-
SIVOS - Esporte fino, por
preços em conta. Tratar tel
237-0314.

FACÇÃO - Ac serviços de
alta qualidade p/ camisas,
calças, bermudas. vestidos,
etc. Damos refs 739-1897

HORA - Alfaiate faz terno
sob medida, fornece tecido
equiv. USS 200 Rio e adja-
cências. Tratar. 240 3934

MÚSIOé

CASA CLARIM - Av Go-
mes Freire. 176 A Tels
232 9717 e 221 6825
Promoção Teclados Yama-
ha - Importação direta

DIGILASER - Clube de CD
e Vídeo laser. 2000 titulos.
pedidos p/ tel 262-2356.
Entregas a domic grátis.
DISCO LASER CLUBE
Clássico, Jazz. Popular e
Rock CULT MOVIES. Lar-
go do Machado 29 s/loja
270 Tel 265-2212

HITS DISCOS - Compra-
mos e trocamos discos e
CDs Consulte-nos. R Uru-
guai 218 lj B Tel 288-3030

LASER MUSIC CENTER -
CD CLUB - Grande varie-
dade de titulos R Ouvidor
60/709. T. 242-4169

PERCEPÇÃO MUSICAL -
Musicalização p/ adultos
que se julguem desafina
dos Tel 286-0718

NATUREZA
BEBA SAÚDE! DISQUE
COCO - Verde a domic.
descascado, pronto p/ be-
ber Min. 10 cocos Entr to-
daZ.Sul/ Norte. 248-9176.

BEM VIVER - Queijo minas,
mel puro. geléias de frutas
s/ açúcar. Levamos até vo-
cê. 205-8233/512-4836.

LEITE DE CABRA - Espe-
ciai para criança, alérgicos e
com problemas digestivos
Tel 521-2209

TOME ATITUDE ECOLÔ-
GICA - Jardim gramado e
pomar em resid . cond . si-
tio Manutenção 245-2562

OCULTISMO
AGORA SIM! - Mestre
Karyngandra. O vidente do
século Temos o talismã da
sorte Ligue já 220-7206.

DOFONA DE BESSÊM -
Jogo de búzios e Tarot So-
lução/ orientação p/ pro-
blemas de trabalho, nego-
cios. amor, justiça etc.
Sigilo absoluto Tels 286-
5013/537-2403

ENCONTRO DAS FADAS
Florais, astrologia, numero
logia, taro, etc Workshop
consultas e feira esotérica
17/18/24/25 outubro. Tel
577-0021/ 542-6239

JOGA-SE BÚZIOS — Fa-
zemos trab. Trazemos a
pessoa amada em 3 dias
Tel: 267-1719/267-1902
Mãe Nádia

JOGA-SE CARTAS - Espi-
rita vidente. Fazemos traba-
Iho. e garantimos Tel: 275-
2992 Mãe Jó

TARO Cursos e consultas
Orientação e previsões fu-
turas. Marcar tel. 51 2-2567
Mônica

TARO NUMEROLOGIA
Neste Natal dê um presente
original UMA NUMERO-
LOGIA cons diárias, bom
pço Tijuca 567-4374

ÚNICA VIDENTE DE TARO
CÓSMICO Revela cami-
nhos e dá força cósmica p/
transformar sua vida Mar-
car hora (0242) 43-5266

PRESENTES
A COFFEE IN HOUSE
Tem cestas e bandejas para
todas as ocasiões Infs Tel
393 5381/208-1093

BEIJOS DE MEL - Adoce a
boca de quem você ama.
dando uma cesta de café da
manhã Tratar 325-8404

CAFÉ REQUINTE Cestas
decoradas p/ todas as oca-
siões. Controlado p/ Nutri-
cíomsta Tel 275-9265

CANETA CARIMBO - A
novidade do momento.
Convite Casamento em 24
h 90 modelos 273-6071

CESTA CAFÉ MANHÃ 50
mil cesta p/ 2 pessoas Te-
mos café da manhã criança,
etc. Tel 295-3504, à noite.

CESTAS SABOR EXPRES
SO — Presente especial
Cesta Infantil, café da ma-
nhã e outras. Inf: 592
6935/447-1164/289-
3364

CESTAS SURPRESA - Pre-
semeie quem você ama c/
deliciosas cestas café da
manhã ou chá 294 8630

DOUCEMENT Cestas de
café da manhã, mini café.
chá, maternidade e outras
Tel 275 6682/ 275-1876

NOSSAS DELICIAS
Cestas café da manhã e es-
pecial p/ Dia das Cnan-
ças, lanches congelados
577 0882e264-6930

QUERO MAIS - Cesta de
café da manhã c/ produtos
caseiros. Cesta especial p/
Dia das Crianças Entrega-
mos em todo Rio Preços
promocionais. 542-7928

PROFISSIONAIS

LIBERAIS
ADVOGADOS - Civil, fami-
lia, trabalho, previdência,
pensão... Cristina. 284-
4100 Elisa. 285-0944

BOOK - Mesmo não sendo
modelo faça fotos CrS 600
mil facilitados Nilton Fan-
tesia fotógrafo. 264-4240

DATILOGRAFIA - Inglês,
Português. IBM elétrica c/
corretiva CrS 4 mil a lauda
Iara. tel 267-8519.
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CLASSIFICADOS
PARA ANUNCIAR LIGUE 580-5522

DATILOGRAFIA ; Máq
eletrônica, teses, rnonogra-
fias. contratos, textos, tabe
Ias e etc Rev Port. òesc. p/
univ T 253 9363. h com

DEPTO PESSOAL Ofere
co-me p/ executar serviços
de Depto Pessoal em geral
Tr Sr. Marcelo 751 6726

DESIGN GRAFICO Lo-
gotipo. embalagem, estam-
pa. folheto, adesivo, cartaz
e etc Ana Luiza 71 7-5941

DIGITAÇÃO DE TESES E
ORIGINAIS - Transcrição
de fitas, trab revisado e im-
presso Tratar 286-5315.

FACA SEU BOOK i Pense
em você! De CrS 800 a
2,000 mil. 285-6878 Fer-
nando lll Foto Studio

FONOAUDIOLOGIA
CRF3897 RJ Voz p/ ato-
res. professores, comunica
dores Psicomotncidade.
linguagem, fala. escrita e
voz p/ crianças e adoles-
centes. 227-4525 (recado).

SE VOCÊ QUER APARE
CER — Mas não sabe es-
crever (ou não tem tempo)
redação e Ghost-Writer
257-9812/275-6665

TUDO P/ COMPUTADOR
Teses, textos, mono. etc.

Ingl./Port. Imp. laser/ma-
tncial. Editoração livros, etc
223-3177 r 241/268-6718.

PRONTA

ENTREGA

GRÁFICAS E EDITORAS
ILUSTRAÇÕES EM ÁERO
GRAFO Hiper-realismo
LisSchwarz, 541 -5863.

MULHER' - Previnn.se do
câncer ginecológico 

' Faça
seu preventivo anual Dr-'
Ángeli Abi-Rihan Copaca-
bana 275 2880,275-21 69

TOP BOOK Serviços foto
gráficos e de laboratório
Books e compositesi Tel
208 2096 j

PREÇOS DE FABRICA -
Artex, Santista. Teka, TPS,
etc. ALFAIAS CAMA ME
SA E BANHO. Vise. Pirajá
550 sli 312. T, 511-2942

SERVIÇOS 24 H
CABELEIREIRO 24 H
BEAUTY DOMICILIAR •
Cortes Unissex e maq. Sáb
e dom. Produções Noivas e
15 Anos. Preço indiv. e pa-
cote 287 7933 C Crédito

TELECHAVEIRO Plantão
permanente. Domingos e
feriados Aberturas, carros,
cofres e resid Troca segre-
do, instalação e consertos
T 221-6263. dia/ noite

TERAPIAS
ATEND PSICANALlTICO
Nossa proposta é tornar a
Psicanálise acessível a vo-
cè. Tel 537-3215 Coorde-
nação José Luis Damiano
CRP'05,. 5210

ACUPUNTURA DA CHINA
- Dr. Wang CRM 5252255
3 Esporão coluna impotén-
cia tabagismo 226-9766

ANÁLISE TRANSADO
NAL (AT) - Conheça a filo-
sofia da AT, Por que fazer
terapia' Infs: 232-7225.

ARTETERAPIA Atendi
mento adolesc./ adultos.
Dr-' Angela Carrazedo. T.
256-3142/ 257-5444, CRP
1250 - Dr Francisco Au-
gusto Moreno, 247-5614
CRP 4972. (Psicólogos)

ASSIST. FISIOTERAPÉU
TICA NEUROLÓGICA
Traumato-Ortopédica. Con
vènios. IBRAFA Crefuo-Re
263 266 4545 Bip 48M7

ACUPUNTURA CRM
51911 Insônia, enxaque-
ca,coluna, etc. Visa/Conv
571-2094e281-3056

CROMOTERAPIA
Consc. corporal Shiatsu. Or
psic. p/Tarot e Astrologia
Cursos e consultas Tel,:
577-3118.

DIAGNOSTICO ATRAVÉS
DA ÍRIS DOS OLHOS -
Trat. c/ acupuntura, espon-
dilo e fitoterapia, mass. e
voga Prof Helder Carva-
lho Inst Aurora 205-1570

DIETAS SEM DROGAS1
Emagrecimento - Diabetes -
Úlcera - Nutricionista Sei
ma (convênio) Cons. S Pe-
na 45/1.312. 228-0867.
268 6533

FONOAUDlOLOGA — Dr'
LéaZac CRF 6230-P-RJ/T:
247-8288 e Psicóloga: Dr1
Fanny Vainner CRP 05-
16741 lv. 248 5538.

PSICANÁLISE EM NITE
ROl - Atendimento psica-
nalitico possível a você Tel
719-0596 Juliara M Gou-
lart CRP 05/14851.

PSICANALISTAS ASSO-
CIADOS - Atend. clinico
ind grupo Preços baseados
renda pessoal 227-6246.

PSICÓLOGA - C cursos
no exterior, oferece atendi-
mento de 9 âs 14h. Tel.
287-7771, consultório em
Ipanema, 1 •' consulta grátis

PSICÓLOGA CLÍNICA
Atendimento psicoterápico
Cláudia Muller Leal, CRP:
05/16068. T 246-5541

PSICÓLOGA CLINICA -
Atendimento clinico. Pre-
ços baseados renda pes-
soai. 246-9058, ápos 16h
Kátia Gomes CRP 053902

PSICOTERAPIA PREÇO
ACCESSIVEL Crianças,
adolescentes e adultos Di-
versos Bairros CRP: 05/
17280 Tel 221-0020

PSICOTERAPIA Florais
de Bach I" entrevista grá-
tis. Psic. Deise Carvalho,
542-5628 CRP 05-10638

PSICÓLOGO - Atendimen-
to a crianças, adolescentes
e adultos. Preço acessível
Dr. Paulo Mittelman. CRP
05/2293. T. 552-0986

PSICOTERAPIA - Acessível
a você. Crianças, adoles-
centes e adultos. Rejane
Lobo- CRP: 05/1 5450 Pça
Saens Pena Tel: 258
3300, 258-2951 (noite).

SHIATSU Acupuntura.
Florais. Problemas Coluna
Equilíbrio Físico Energético
553-5933, Christiane

TERAPIA INDIVIDUAL
Eduardo Fernandez e Rua
de CS. Escanho (psicotera-
peutas) T 285-1998.

YOGA P; GESTANTE E
SHANTALA - Prof-1 Fadi-
nha, pioneira Trab. corp,
resp e relax Cursos. Inst
Aurora Yoga, 205-1570.

TRADUTORES
AS MAIS PERFEITAS - Rá-
pidas traduções/ versões
Ingl./ Port./ Ingl Tradução
simult. Soma. 275-8665

J B ESTEVES Tradutor,
rapidez e perfeição. Inglês,
Francês. Italiano, Espanhol
Tel. 232-1089

LAZOSKI & BENINATTO -
Traduções todos os idio
mas, datilografia, fotocó
pias. encadernação, impres-
são a laser e produção
gráfica. Tel 556-1388/
225-1818 fax 225-4139

AMSTEL VIAGENS Sua
viagem merece nossa aten-
cão. Orç. e dicas s- comp
desc int. e nac 252-3709
221-6000/232-2459

AR LIVRE TOUR ECOLO-
GICO - Aniv Indiana Jo-
nes,caminhadas, excursões
Peça prog grátis 208-3029

LAZER. NEGÓCIOS Spv
aluga. Furglaine luxo,
Apart, escuna Parati. Angra.
Ac cartão 552 5473,

MIGUEL PEREIRA Pou-
sadinha do Lago Chalé na
montanha Preços espe-
ciais. T (0244) 84-3032

MONTANHA TUR ECO
LÓGICO - Programe seu fe-
nado Aventuras na nature-
za S; sair do Rio 512-2066

PENEDO - C no-lago-cas
catas. PENEDO c/ piscina-
saunas seca/ vapor e Mata
Atlântica PFNEDO c/ fo-
gão à lenha,' café colonial e
comida gostosa PENEDO
c/ chalés c- lareira e sinfo
nia de pássaros, exclusivi-
dade do novíssimo Hotel
Canto D' Mimus. Reservas
(0243)46 3657' 54-3030

LITORÂNEA FOTOLITO
Para silk e off-set Policro-
mias a laser Aceitamos car-
tão crédito 289-6635

PARA ANUNCIAR
NESTA SEÇÃO

LIGUE PARA 580-5522
Ou dirija-se a uma das

agências de Classificados
do JORNAL DO BRASIL

PiOGRAlA
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OFERTAS DA PROGRAMA
Melodia
no Circo

esta sexta, dia 23 de ou-
tubro, o Circo Voador

(Arcos da Lapa, s n°, tel.
221-0405) completa exatos
dez anos plantado ao lado
dos Arcos da Lapa. Depois
da super-festa que abriu, há
duas semanas, a temporada
de comemorações, quem sobe
ao palco nesta noite é Luis
Melodia, apresentando o
mesmo show Pintando o sete
que já passou pela quadra da
Estácio e pelo Imperator. No
roteiro, faixas do disco, como
a regravação de Mistério do
planeta (dos Novos Baianos),
e antigos sucessos, como
Mary e Pérola negra. Entran-
do de penetra nesta festa.
Programa dá 50 ingressos aos

- í~~ -. -_*________»____Ji_â_Í^
Beba com 'Subversões'

O cantor se apresenta sexta

primeiros que ligarem para o
tel. 240-2942 entre 14h e 18h
dando o nome e número da
identidade. Na hora. basta
apresentar este exemplar na
bilheteria para retirar o con-
vite e curtir uma noite de mu-
sica e comemoração.

y\m\^- "^ 
'^__V__i 
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,\o Café de Ia Paix. jantar francês c show do Quadro dc Jaz

Jazz com
boa comida
Uni 

bom show de jazz fica
muito melhor se degus-

lado junto com um menu
preparado por um legítimo
c/i.'/ francês. Na Jazz night do
restaurante Café de Ia Paix
(Hotel Méridien, Av. Atlânti-
ca. 1020. Leme. tel. 546-08X1)
desta sexta, o show do con-

junto Quadro de Jazz e o jan-
tar completo (entrada, prato
quente, sobremesa e caneca
de 4()0ml de chope) do chef
Didier Cazes sai de graça pa-
ra os três primeiros casais que
ligarem para o tel. 295-0299.
entre 12h e 13h. Identifican-
do-se no restaurante, a partir
das I9h, é só mostrar esta
Programa e aproveitar a pro-
moção.

N ão tem jeito. Ninguém
deixa Aluísio dc Abreu.

Márcia Cabrita e Luiz Salem
descansar. Já que é assim.
eles continuam em cartaz
com o seu show de música c
humor Subversões já. lá no
Torre de Babel (Rua Viscon-
de de Pirajá.
128. tel. 267-
9136). Para as
apresentações
deste fim de
semana, sem-
pre ás 22h30.
Programa li-
bera o cou-
vert e ainda
dá um drin-
que nacional
grátis. Basta
ser um dos 60
primeiros a li-
ear nesta sex-

ta. entre 17h e 19h. para o
Torre de Babel e dar o seu
nome c número de identida-
de. Escolhendo o se.u dia pre-
ferido (são 20 cortesias para
cada dia), é só pintar lá na
hora do show levando este
exemplar.

II .. Vf ^ Smmm ¦?*?^ S^ ^^^_____*N!lí ^_T ,*-í "fl v Mm
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O show eslá cm carta: no bar Torre de Babel

Picasso como inspiração
A 

peça A caravana da ilu-
são foi escrita por Alcio-

ne Araújo tendo como base a
tela Saltimbancos, de Picasso.
A direção ficou a cargo dc
Luiz Arthur Nunes c no elen-
co destacam-se a atriz Clau-
dia Alencar e o ator Marcos
Breda. Nesta sexta e sábado,
ás 21 h. e no domingo, às 20h.
tem sessão de A caravana da
ilusão no Teatro Nelson Ro-
drigues (Av. Chile. 230. Cen-
tro. tel. 262-0942). Aos 30
primeiros que chegarem lá
num destes dias. com este
exemplar na mão. Programa

¦¦¦_¦¦'¦ mj™- j.^ .

v/ÊS !__¦_____
J/LA __________
_fl _-___,

A caravana da ilusão

dá ingressos grátis. Todos os
outros que chegarem depois
ganham 20% dc desconto. A
oferta começa a valer sempre
a partir das 17h.

Leve esta revista...
¦ E assista de graça á Com-
panhia de Ballet do Rio de
Janeiro no espetáculo de dan-
ça Poemas sinfônicos, em car-
taz no Teatro Ziembinski
(Rua Urbano Duaarte. 30,
Tijuca. tel. 228-3071). Pro-
grama dá ingressos para os 20
primeiros que aparecerem
uma hora antes do início das
sessões, que começam ás 21 h
(sexta e sábado) e 20h (do-
mingo).

¦ E não pague nada para
curtir as vozes do Quarteto
em Cy, no Teatro Rival (Rua
Álvaro Alvim. 33. Cinelãn-
dia. tel. 532-4192). Tem show
nesta sexta e sábado, às
18h30. Os 20 primeiros a che-
gar. a partir das 17h3(). en-
tram de graça. A longa tra-
jetória do Quarteto em Cy foi
sempre marcada pelo bom
gosto na escolha do seu re-
pertório.

¦ As condições para a realização das promoções desta seção são previamente acertadas com os divulgadores e produtores dos espetáculos. O
descumprimento dos critérios estabelecidos (datas, horários etc) é de responsabilidade exclusiva dos organizadores dos eventos.
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0 NOVO PLANO DE CAPITALIZAÇÃO DA SUL AMERICA
QUE PERMITE A VOCÊ ADQUIRIR PRODUTOS PHILIPS.

O SUPER FÁCIL é um título de capitalização da SUL AMÉRICA

que permite a você adquirir produtos PHILIPS de sua escolha.

Você paga 12 prestações mensais, atualizadas somente pela TRD, sem

se preocupar com as variações de preço do produto no mercado.

E ainda tem mais: todo mês você concorre a 32 sorteios pela Loteria Federal e, se sorteado, poderá

optar entre receber o produto PHILIPS escolhido, em sua casa, ou o valor do título em dinheiro.

E no término do seu plano, mesmo já tendo sido sorteado, você pode optar mais uma vez.

Se o modelo escolhido sair de linha, você receberá um

equivalente. Não perca esta oportunidade. Para maiores

informações entre em contato com o seu corretor de seguros

ou de capitalização ou ligue para: (02 1) 232-4274.
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SUL AMERICA
CAPITALIZAÇÃO

PHILIPS

CP
PHILIPS
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Não perca. Grande queima de gordurinhas.

B~BsaBnamr 
ase «uniu i «un

¦UVl 7 ¦'*¦- L' - &

Nas seções de
roupas masculinas,
femininas e infantis
e complementos

i; .i,'.,w .11141 w um 'H'^ JÊgÊÊQF- a\W\-m> 
—Jl*

já^^S^jF''-" ^r" '^1^381 "* "i-T"-'^^SHB Hr Sg-Jj 9Saa<l..(aaal

.,/ ^HQSXSe ía 2aKl x^E&Sl ^^^ ^^^H BpwiYillPi 14^r«»- ii.™ ¦¦ nu 7^v. ^B *&i *# **^r*^ "Wf jk ^^^m ev*.-.->
--^l»" •" " 

~^y>a ^H í ;W" ri» ,a^-\ ~^Eat\m^m^m^ms\\\w ^^M ¦*" **..

^af0^\ 'm\r^ .'i^m^a^ Bja^^^^^^^^fc Mm\sMmW ^St i*^"**-*^ ^^H

^vV, " te-sStíÊsSS ..V / "- ' ¦¦¦^atss*^:'~'JaxÍ£mm\\*' ..Hr>~ ^íl?ÍÍ ififi^ii^l ^Bfi !&$£*-í-"V ¦''':-. ,r?.£~-^M ¦ L,t- ^^H .%tkpgj «ii«Bi ; '^"^S^HHf ¦ :í:h' ' 
icr^rf^-J / ^H ¦ '^.^..............fti^ ¦* ^* ^Wfc ' ^1 ^V /^ .(H

^^B ^-^^N^^Sl^O *-W ^1 HF 
isr 

'^ BH ^^^^^B ^J&mw*mm\\

A I - T - s h 1 r t

49.900.
S h o r t

49.900,

Top em cotton
Lycra

69.000,

Shori em
cotton Lycra

89.000,

Top cm cotton
L vera

69.000,

Leggmg em
cotton Lycra

99.000,

C o II a n t '

Lycra

99.000,

5- T-shiri

49.900.
Short

69.900,

ãnm J2s,



I - Sacola
At r.«N»tiv/

68.900,

2-Sacola
*.rt»N»Tiv,

75.900,

- Sacola
AiTEINATIVA

139.900,

- Sacola
ADIDAS

74.900,

5- Óculos
F r e e
S t y I e
(¦tlDO

16.900,

- Óculos
Ultravision
ÍPitDO

29.100,

Óculos
Pro S t y I e
IPIiOO

21.200,

STouca de

A gente está fazendo essa

natação
SFfiOO

12.900,

9 - Meia
A ,, T _ » N ATIVA

24.500,

Preços válidos
somente para

pagamento
em dinheiro ou

cheque.

Credi
Mesbla

Com o seu
Cartão

Mesbla tudo
que você

quer em até
3 vezes*, com

ou sem
entrada.

Aproveite
nossas

ofertas. Fale
com nosso
vendedor.

* Informe-se
com nossos
vendedores

sobre os
acréscimos e
condições de

pagamento
com cartões
de crédito
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Nas seções de roupas masculinas,
femininas e infantis e complementos

l-T-shirt 2- Regata

54.500, 48.900,

Bermuda Short

62.500, 53.900,

Todos os acessòn



sas ofertas só por esporte
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)0,

30,

3 T -shirt

54.500,

Calça
5 P í 6 D O

90.900,

4 Regata
S P í t D O

48.900,

Short
SPllDO

53.900,

5- Regata
a . T E R N A T I V A 

'

39.900,

Short
AL TERIvl * TIVJ

39.900,

6- Top em cotton

69.000,
Calcinha em
cotton
ALTERNATIVA

59.000,

4
*8&

o
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I - B ar r a fixa

98.900,

2- Barra cromada
soc«<n

. 40m

47.200,

. 5 0m
144.900,

Peso anilha
2kg. 3kg ou 5kg_
SOC R A M

6.500,
Por quilo

3- Peso-bola
I kg. 2kg

O U 3 K g

6.500,
Por quilo

- Caneleira-lkg
iriNOÍi

99.900,
A unidade

- Rede de
Volley

65.100,

6- Bola Volley
99.900,

7- Tabela de
Basquete

109.900,

8- Bola Oficial
Basquete
P E IM A L T t

186.900,

9- Prancha
abdominal
BRa5'Pl a$t

145.900,

10 - R e m o s.a n
F J CANGUtlRO

A vista 769 900.
OU

2 vezes 442.693,**
TOTAL 885 386.

11- Colchonete
para ginástica

59.900,
12- Aparelho

Weider
5 O C R A M

Â vista 699 900.
ou

2 vezes 402.443,* •

TOTAL 804 886.

Preços válidos
somente para

pagamento
em dinheiro ou

cheque.

•• 2 vezes = I entrada
(em dinheiro ou cheque)

* ! prestação (cu)O o valor

poderá ser maior ou menor
do que o anunciado, conforme

o vencimento do seu Cartão
Mesbla). Este e outros planos
de credito são exclusivos do

Cartão Mesbla. Consulte
nossos vendedores.

IfflSMj
essònos e complementos utilizados nas fotos deste encarte estão à venda na Mesbla.



Caixa
de i l o p o r

10 litros

39.900,
5 litros

72.900,
3 litros

79.900,
2• Fogão

C o m p a c t

105.900,

. Fogareiro
FI a m e

65.500,

4 Cartucho para
gás

10.900,
'•> - Churrasqueira

Veraneio

129.000,

Churrasqueira
Campestre
139.900.

Churrasqueira
G i m

98.900,

6 Coíchonete

34.900,

Saco de dormir

175.900,

8 • Porta-cerveja

7.900,

intil

32.900.

0 Mochila
_. .4 * 5 A I» ¦-.. MO)

149.900,

Guarda-sol
7 0 c m

64.900,

_ Lona Mar

41.900,

•¦: a C o rão

82.900,
'. 

3 d e • ¦¦ a
Be! Prncr

49.900,

Cartão
Mesbla

"• 
p r o v e i t e

. i melhores
icr t; a s e

- nha ato
4 0 dias
ra pagar 

*

Informe-se
¦ i n o s s c s

d e d o r e s
,. b re os

;s t. r é s c i mo s e
- d i ç õe s de
,i g ,i m e n t o

¦.. -r cartões
j i credito
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Na compra
do uma barraca Caph.
grátis dois pernoites
em qualquer área de

acampamento do
Campmg Clube dc Brás
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4 -C adeir a em
alumínio Alta

79.900,

Cadeira
R e c I i n á v e I

91 .900,

15 -Ra c k
L o n g - L i f e

209.900,

6-Trans-Ciclo

219.900,

c i c I e t a
Mountain
Bi k e

marchas,
câmbio
Shimano
honar.

a vista I 950 000.
OU

2 vezes1.121.250,**
TOTAL 2 242 500.

Barraca
Alpha IV
Á vista 752 900.

2 vezes 432.9 18,**

TOTAL 865 836.

9 Barraca
Ho bb y IH

a vista 579 900.
"vezes 

333.443,"
TOTAL 666 886.

Preços válidos
somente para

pagamento
em dinheiro ou

cheque.

"* 2 ve/e. = < entrada
(em dinheiro ou cheque'

+ i presucaa (cujü o valor
poderá ser maior ou menor

Oo que o anunciado, conforme
o vencimento do seu Cartão
Mesbiai Este e outros pianos
de credito são exclusivos do

Cartão Mesbla Consulte
nossos vendedores

Promoção valida ate 24/10/92. limitada ao estoque da loja- Após esta data. as mercadorias voltam aos seus preços normais
Não vendemos por atacado Quantidade limitada por cliente.

Este encarte _ parte integrante dos jornais. Estado de Minas. Jornal do Brasil. O Giobo. Folha de S Paulo. Diano Oo Grande ABC. Correio Popular. Folha de S Paulo
.egicmal Nordestes. Vale Paraibano, A Tribuna Correio do Povo. Gazeta do Povo. Jornal de Piracicaba. Zero Hora. Diano Popular e Folha de Londrina • Edição de 21' 10/92.


